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صرح رئيس نيابة الجرائم المالية  «
وغسل األموال بأن المحكمة 

الصغرى الجنائية الدائرة الثانية 
أصدرت حكمها أمس في شأن واقعة 
قيام 4 آسيويين بإدارة منصة لتداول 

عمالت افتراضية دون ترخيص من 
مصرف البحرين المركزي.

انخفضت أسعار البروكلي في  «
األسواق المركزية بمملكة البحرين 

خالل هذا األسبوع بمقدار 700 
فلس، قياًسا بسعره في األسبوع 

الماضي. وبلع سعر الكيلو 800 
فلس في هذا األسبوع، منخفًضا 

بنسبة 46.7 % مقابل 1.5 دينار.

أعلنت منظمة الشرطة  «
الجنائية الدولية “اإلنتربول”، 

أمس، انتخاب اللواء اإلماراتي 
أحمد الريسي، رئيسا جديدا 

لها، وبذلك يصبح أول عربي 
يتولى هذا المنصب الدولي 

الرفيع.

تطل انتصار البناء على الواقع  «
العربي بكتابيها “الجيل الذي سيفقد 

ذاكرته”، و “تغيير بال بدائل... أزمة 
التحول في الوطن العربي”، لتقدم 

وجهة نظر موضوعية، تتخذ من 
الواقع العملي وسيلة للفهم 

والعبور نحو واقع جديد.

توصل مدرب منتخبنا  «
الوطني األول للكرة 

الطائرة البرازيلي ماركو 
انتونيو إلى اتفاق رسمي 

مع نادي الهالل السعودي 
لقيادة فريقه األول للكرة 

الطائرة.

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة 
البابـــا فرنســـيس  الفاتيـــكان  بابـــا  إلـــى 
تضمنـــت دعوة رســـمية لزيـــارة مملكة 
البحرين، ونقل الرسالة مستشار جاللة 
الملـــك للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ 

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.
البابـــا  اســـتقبال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
فرنســـيس في الفاتيكان أمس الشـــيخ 

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.
فرنســـيس  البابـــا  حمـــل  جانبـــه،  مـــن 
المستشـــار تحياتـــه إلـــى عاهـــل البالد، 
وخالـــص شـــكره علـــى دعـــوة جاللتـــه 
الكريمـــة لزيارة مملكة البحرين، مؤكًدا 
أن هـــذه الدعـــوة تجســـد مـــا تتســـم به 
مملكـــة البحريـــن كنمـــوذج يحتـــذى به 
فـــي االنفتـــاح والتعايش بيـــن مكونات 

المجتمع كافة.

رئيسي أمام مفاعل بوشهر النووي

واشنطن - وكاالت

المركزيـــة  القيـــادة  قائـــد  قـــال 
األميركية كينيـــث ماكينزي، إن 
ا من صنع  إيران باتت قريبة جدًّ

سالح نووي.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لمجلـــة 
قواتـــه  إن  األميركيـــة  التايـــم 

عســـكري  لخيـــار  مســـتعدة 
فشـــل  حـــال  فـــي  محتمـــل 
المحادثات بيـــن القوى العالمية 
وإيـــران بشـــأن االتفـــاق النووي 
المقرر اســـتئنافها في فيينا في 

29 نوفمبر الجاري.

واشنطن: إيران تقترب من تصنيع “النووي”
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مليون دوالر 
370
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مدرب منتخب الطائرة يتعاقد مع الهالل السعودياستشرافان لمستقبل الذات العربيةإماراتي أول عربي يرأس اإلنتربولكيلو خضار الصحيين ينخفض 700 فلسمحاكمة آسيويين إلدارتهم منصات عمالت مخالفة
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أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة أن معارض إكســـبو وعبر 
مســـيرتها التاريخيـــة حققـــت العديد من 
النجاحـــات التـــي أكســـبتها األهمية التي 
وصلت إليها اليوم، لتصبح تجمعا عالميا 
العالـــم  دول  يســـتقطب  كبيـــرا  وحدثـــا 
كافـــة تحت مظلة واحـــدة لعرض آخر ما 
توصلت إليه التقنيـــات الحديثة وعرض 
األفـــكار واالبتـــكارات الجديـــدة، مشـــيرا 
إلـــى ما تمثلـــه هذه المعـــارض من فرصة 
استثنائية الستكشـــاف الحلول المبتكرة 

التي تعزز مسارات التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى حضور سموه أمس بإمارة 
دبـــي فعاليـــة اليـــوم الوطنـــي فـــي جناح 
مملكـــة البحريـــن بمعرض إكســـبو 2020، 
والـــذي انطلـــق من ســـاحة الوصـــل بقلب 

المعرض.

“إكسبو” فرصة استثنائية الستكشاف الحلول المبتكرة للتنمية
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: حريصون على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية

المنامة - بنا

بمناســـبة الزيارة التي يقوم بها ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة إلى دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، لحضـــور فعاليات 
مملكـــة  بجنـــاح  الوطنـــي  العيـــد 
البحريـــن )إكســـبو دبـــي 2020(، قام 

وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
بـــوزارة  الدولـــة  وزيـــر  وبحضـــور 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
خليفـــة شـــاهين المـــرر، بافتتاح مقر 
القنصليـــة العامـــة لمملكـــة البحريـــن 

في دبي.

افتتاح مقر قنصلية البحرين بدبي
المنامة - بنا

)03(

البابا فرنسيس: المملكة نموذج للتعايش بين مكونات المجتمع كافة

رسالة من جاللة الملك لبابا الفاتيكان لزيارة البحرين
المنامة - بنا

ترأس رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية أحمد بن هندي، ونظيره 
مـــن الجانـــب المصـــري رئيس جمعية رجـــال األعمـــال المصريين علي 
عيسى، االجتماع األول لمجلس األعمال البحريني المصري المشترك، 
الـــذي عقد في مقر جمعية رجال األعمال المصريين بالقاهرة. وأشـــار بن هندي 
في االجتماع إلى أن حركة االســـتثمار بين البلدين الشـــقيقين شـــهدت نشـــاًطا 
ملحوًظا في الســـنوات األخيرة مشـــيًدا بحجم التبادل التجـــاري بين الجانبين، 
والـــذي بلـــغ خالل النصف األول من العام الجاري نحو 370 مليون دوالر مقارنة 
بما يقرب من 163 مليون دوالر في الفترة نفســـها من العام الماضي، أي بنســـبة 

ارتفاع قدرها 127 %.

التبادل التجاري مع مصر بالنصف األول
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أكدت مدير بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة عدم إمكان تصنيف الخيام 
المؤقتـــة في المنـــازل كترخيص بنـــاء، حيث ال يوجد تصنيـــف خاص للخيام 
ضمـــن أنـــواع التراخيص المســـموح بها الواردة فـــي االشـــتراطات التنظيمية 
للبناء. ولفتت الفضالة في ردها على سؤال لمجلس بلدي المحرق لدى توليها 
مهـــام اإلدارة العامـــة للبلديـــة )بصورة مؤقتـــة( إلى عدم وجـــود ترخيص بناء 
مؤقت، إذ إن جميع تراخيص البناء تكون دائمة بشـــرط أن يتم الشـــروع فيها 

خالل سنة من تاريخ إصدار الترخيص.

ال ترخيص للبناء المؤقت والخيام المنزلية

)٠٩(

أفـــادت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح بأن 68 
الغـــذاء فـــي  موظفـــا يعملـــون بقســـم مراقبـــة 
الـــوزارة، وتســـلمت الـــوزارة 1373 شـــكوى في 

العام 2020.
وأوضحـــت، ردا علـــى ســـؤال برلماني لرئيســـة 
مجلـــس النـــواب فوزية زينل وحصلـــت “البالد” 
علـــى نســـخة منـــه، أن أبـــرز المخالفـــات تتعلـــق 

بالنظافة العامة، وممارســـات العمـــال المخالفة 
مـــن  كبيـــر  وقســـم  العامـــة،  الصحـــة  لمعاييـــر 
التجاوزات يختص بمخالفة إجراءات التصدي 

)10(لألمراض المعدية خالل فترة الجائحة. 
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البابا فرنسيسجاللة الملك )١٢(

وزير الخارجية يفتتح مقر القنصلية العامة لمملكة البحرين في دبي

5 آالف سنة من تاريخ البحرين تبهر زوار “إكسبو”

68 موظفا لمراقبة الغذاء و1373 شكوى خالل عام

“^” توفد فريقا لتغطية اليوم الوطني والفعاليات المصاحبة

“^” تنفرد بنشر إجابة سؤال الرئيسة زينل... وزيرة الصحة:

“الكثافـــة تنســـج الفـــرص” قصـــة الحكايـــة، وحكايـــة كل 
القصص التي تسردها أعمدة التجانس والثقافة والتمازج 
فـــي جنـــاح البحرين بـ “إكســـبو دبـــي 2020”، الذي أضحى 
مـــن الوهلة األولى محطة تالٍق لكل زوار الحدث العظيم، 
الذيـــن انبهروا وتحدثوا كثيًرا عـــن البحرين وعن جناحها 

الفريد.
بالقـــرب مـــن بوابـــة “فـــرص” بإكســـبو دبـــي، يقبـــع جنـــاح 
البحريـــن المعدني البراق، الـــذي يتأمل فيه الزوار والرواد 

والمتجولون بترحاب، وإبداع، واختالف.
ومـــن خالل نفـــق أبيـــض ناصع وعريـــض، يتحـــرك الزوار 
مـــن أفـــراد وعوائـــل وطلبـــة مـــدارس وجامعات، بشـــغف 
إلـــى ســـاحة الجنـــاح الكبير، حيـــث يرتكز بـــه 126 عمودا 
عمالقـــا بســـماكة 11 ســـنتيمتًرا، تتقاطع بشـــكل مائل من 
السقف وحتى األرض، بتمازج عمراني ال مثيل له بالعالم، 

وبارتفاع 24 مترا.
ويعبر كل عمود من األعمدة، التي تبدأ من نقاط مختلفة، 

لتلتقي بنقاط أخرى محددة، عن النسيج البحريني، الذي 
بالرغـــم من تنوعه إال أنه يتحد في نقاط معينة في رفعة 
شـــأن مملكـــة البحريـــن بجميع قطاعـــات البنـــاء والنهضة 

والتنمية المستدامة.
وتســـرد ساحة العرض الرئيســـة في اليوم الوطني لجناح 

البحريـــن بإكســـبو دبـــي 2020، الـــذي صـــادف تاريـــخ 25 
نوفمبـــر الجـــاري، تاريـــخ المملكة وقصص خروج الســـفن 
لصيـــد اللؤلؤ، والوجـــود البحريني القائم منذ 5000 ســـنة 
على جزر المملكة، وعالقتها الفريدة بالبحر، التي شـــكلت 

حضارة دلمون العظيمة.

إبراهيم النهام من دبي | تصوير: خليل إبراهيم

)١١(

سيدعلي المحافظة

راشد الغائب

)05-03(
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المنامة - بنا

وصل ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
اإلمـــارات  دولـــة  إلـــى  خليفـــة 
فـــي زيـــارة  المتحـــدة  العربيـــة 
يقـــوم خاللهـــا بحضـــور فعالية 
اليوم الوطني في جناح مملكة 
البحرين بمعرض إكسبو 2020 

دبي.
وكان في اســـتقبال سموه لدى 
وصولـــه المطار ولـــي عهد دبي 

سمو الشـــيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم.

وُيرافـــق ســـموه خـــالل الزيارة 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 
آل خليفة وسمو الشيخ محمد 
بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
خليفـــة آل خليفـــة وعـــدد مـــن 

الوزراء وكبار المسؤولين.

سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يصل اإلمارات

بمناســـبة الزيـــارة التـــي يقـــوم بها ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة إلـــى دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة، إمـــارة دبي، لحضور فعاليات 
العيـــد الوطني بجناح مملكـــة البحرين 
)إكسبو دبي 2020(، قام وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي وبحضـــور وزيـــر 
والتعـــاون  الخارجيـــة  بـــوزارة  الدولـــة 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  الدولـــي 
المتحدة الشقيقة خليفة شاهين المرر، 
بافتتـــاح مقـــر القنصلية العامـــة لمملكة 

البحرين في دبي.
حضـــر حفـــل االفتتـــاح ســـفير مملكـــة 
البحريـــن لدى دولـــة اإلمـــارات العربية 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الســـفير  المتحـــدة 
العـــام  والقنصـــل  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
الســـفير  دبـــي  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
سعود حسن النصف، وعدد من سفراء 
وقناصـــل الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة 
العربيـــة  المعتمديـــن بدولـــة اإلمـــارات 

المتحدة.
وفي بداية الحفل، قام وزير الخارجية 
بإزاحـــة الســـتار عن اللوحـــة التذكارية، 
ثـــم قـــام بجولة فـــي أرجـــاء القنصلية، 
واطلع على ما تضمـــه القنصلية العامة 

من مرافق.
وبهذه المناســـبة، ألقى وزير الخارجية 
االعتـــزاز  بالـــغ  عـــن  فيهـــا  عبـــر  كلمـــة 
والتقدير لعمـــق العالقات الوثيقة التي 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، 
مجســـدة التالحم والتضامـــن األخوي، 
معبـــرة عـــن تعـــاون ثنائـــي شـــامل في 
مختلف المجاالت، في ظل التوجيهات 
الســـامية من لدن عاهـــل البالد صاحب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 

خليفـــة، وأخيـــه رئيس دولـــة اإلمارات 
صاحـــب  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعـــرب وزيـــر الخارجية عن ســـعادته 
لمملكـــة  العامـــة  القنصليـــة  بافتتـــاح 
البحريـــن فـــي مدينـــة دبـــي؛ بمناســـبة 
الزيـــارة الرســـمية التـــي يقـــوم بها ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة إلـــى دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة، معرًبا عن تطلعه أن 

يكون افتتاح القنصلية خطوة متميزة 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  فـــي 
البلدين الشقيقين، وأن تسهم بجهودها 
مصالـــح  خدمـــة  فـــي  الدبلوماســـية 
المواطنين البحرينيين المقيمين بدولة 
المتحـــدة، وتعزيـــز  العربيـــة  اإلمـــارات 
عالقـــات المملكـــة مـــع الدول الشـــقيقة 

والصديقة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن خالـــص 
الســـمو  لصاحـــب  والتقديـــر  الشـــكر 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، 

نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس 
الوزراء حاكم دبي، حفظه هللا، على ما 
وفرتـــه حكومة دبي مـــن دعم واهتمام 
ورعايـــة شـــاملة؛ لتســـهيل افتتاح هذه 
العامـــرة  دبـــي  مدينـــة  فـــي  القنصليـــة 
بتاريخها ووجهها الحضاري وســـمعتها 
زاخـــرة  عصريـــة  كمدينـــة  الدوليـــة 
بالتطـــور واالنفتـــاح، منوًهـــا بالتعـــاون 
البناء والمســـاندة المتواصلة من وزارة 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي لســـفارة 
مملكـــة البحريـــن فـــي أبوظبـــي، تعبيًرا 

عما يربـــط بلدينا وشـــعبينا الشـــقيقين 
مـــن أواصر األخـــوة والمحبـــة وروابط 

التاريخ المشترك والمصير الواحد.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن تمنياته 
للقنصل العـــام والعاملين في القنصلية 
المهـــام  أداء  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 
علـــى  إليهـــم  الموكلـــة  والمســـؤوليات 
الـــذي يخـــدم مصالـــح مملكـــة  الوجـــه 
البحريـــن ومواطنيهـــا، ويعـــزز عالقات 
البلديـــن  بيـــن  والتعـــاون  األخـــوة 

الشقيقين.

المنامة - بنا

تعاون ثنائي شامل مع اإلمارات في مختلف المجاالت
وزير الخارجية يفتتح مقر القنصلية العامة للبحرين بدبي

العالقات مع اإلمارات ممتدة في جذور التاريخ
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: االهتمام العالمي بـ “إكسبو دبي” يعزز مكانة المنطقة

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة أن الروابط 
الوثيقـــة التـــي تجمع مملكة البحريـــن ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة تستند إلى عالقات أخوية 
ممتدة في جذور التاريخ، وتشـــهد على الدوام تطوًرا 
مســـتمًرا على كل صعد التعاون والتنســـيق المشـــترك 
فـــي ظل ما تحظى به مســـاراتها من حـــرٍص واهتماٍم 
بتنميتهـــا من عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة  وأخيـــه رئيس دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايد آل نهيان، مشـــيًرا ســـموه إلـــى أهمية 
مواصلـــة ترســـيخ مســـتويات العالقـــات الثنائيـــة بين 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين بما يعود عليهما بالنماء 

واالزدهار.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه امـــس، نائب حاكـــم دبي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الماليـــة بدولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ 
مكتـــوم بن محمد بن راشـــد آل مكتـــوم ، بحضور عدد 
مـــن كبـــار المســـؤولين، وذلـــك في إطـــار زيارة ســـموه 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة لحضور فعالية اليوم 
الوطنـــي بجنـــاح مملكـــة البحرين في معرض إكســـبو 
2020 بدبي، حيث أشـــاد سموه بالنجاح المتميز الذي 
يحققـــه معـــرض “إكســـبو 2020 دبي” ومـــا يجذبه من 
اهتمـــاٍم عالمي يعزز من مكانـــة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والمنطقة على حٍد ســـواء، معرًبا عن تمنياته 
لإلمـــارات الشـــقيقة بمزيـــٍد مـــن التقـــدم والتطور على 

جميع األصعدة.
وجرى خالل اللقاء بحث أوجه الشـــراكة بين البحرين 
واإلمـــارات وســـبل تعزيزهـــا، إلـــى جانـــب اســـتعراض 
أبرز المســـتجدات على الصعيديـــن اإلقليمي والدولي، 
مختلـــف  فـــي  المشـــترك  االهتمـــام  ذات  والقضايـــا 

المجاالت.

مـــن جانبه، أعرب ســـمو نائب حاكم دبـــي نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء وزير المالية بدولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة عن شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء على مـــا يوليه من 
اهتمـــام بتطويـــر مختلـــف أوجه التعاون بيـــن البلدين 
و شـــعبيهما الشـــقيقين بمـــا يعود بالخيـــر والنماء على 
الجميـــع، معرًبـــا عن تمنياتـــه لمملكة البحريـــن بالمزيد 

من االزدهار والتقدم.

المنامة - بنا
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سورينام تشان سانتوخي، وذلك 
بمناســـبة ذكرى اســـتقالل بـــالده، وأعـــرب جاللته فـــي البرقية عن 

أطيب تهانيه وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ سورينام 
بذكرى االستقالل



أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة أن معارض إكســبو وعبر 
مســيرتها التاريخيــة حققــت العديــد مــن النجاحــات التــي أكســبتها األهميــة التي وصلــت إليها اليــوم لتصبح تجمعــا عالميا 
وحدثا كبيرا يستقطب كافة دول العالم تحت مظلة واحدة لعرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وعرض األفكار 
واالبتــكارات الجديــدة، مشــيرًا إلــى مــا تمثله هــذه المعارض من فرصة اســتثنائية الستكشــاف الحلول المبتكــرة التي تعزز 

مسارات التنمية المستدامة.

وأشـــاد ســـموه بالمســـتوى والمكانة 
الرفيعـــة التـــي وصلـــت إليهـــا دولة 
مختلـــف  فـــي  الشـــقيقة  اإلمـــارات 
المجـــاالت، والنجـــاح الـــذي حققته 

معـــرض  وتنظيـــم  اســـتضافة  فـــي 
إكســـبو 2020 ومـــا تخلـــل المعرض 
مـــن فعاليـــات إبداعيـــة، معربـــًا عن 
تمنياتـــه لإلمـــارات بالتوفيـــق فـــي 

تحقيـــق أهـــداف المعـــرض طـــوال 
مدة استضافته في دبي.

جاء ذلك لدى حضور ســـموه امس، 
بإمـــارة دبـــي فعالية اليـــوم الوطني 

في جناح مملكـــة البحرين بمعرض 
إكســـبو 2020، والـــذي انطلـــق مـــن 
المعـــرض،  بقلـــب  الوصـــل  ســـاحة 
يرافقـــه وزيـــر التســـامح والتعايش 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
 2020 إلكســـبو  العـــام  والمفـــوض 
دبـــي الشـــيخ نهيـــان بـــن مبـــارك آل 
لمجلـــس  العـــام  واألميـــن  نهيـــان، 
التعاون لدول الخليج العربية نايف 
الحجـــرف، حيث اطلع ســـموه على 

تفاصيـــل جنـــاح البحريـــن الوطني 
وبرنامجـــه المصاحـــب ومـــا يقّدمه 
مـــن أنشـــطة، ودورهـــا فـــي جـــذب 
التـــي  الواعـــدة  للفـــرص  االهتمـــام 
تقّدمها مملكة البحرين في مجاالت 
المســـتدامة،  والتنميـــة  االقتصـــاد 
التـــي  الحثيثـــة  بالجهـــود  وأشـــاد 
قامـــت بهـــا هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثار في هـــذا الجناح الذي يمثل 
مملكـــة البحريـــن في هـــذا المعرض 

العالمـــي ومـــا يعكســـه مـــن عروض 
ثقافيـــة وأعمـــال جســـدتها الحرف 
اليدويـــة البحرينيـــة األصيلـــة ومـــا 
عكســـه المعرض من صـــورة للتراث 
البحريـــن، منوهـــًا  لمملكـــة  العريـــق 
بفعاليـــة اليوم الوطني التي أقيمت 
بالتزامـــن مـــع قـــرب أعيـــاد مملكـــة 
البحرين الوطنية، وما شهدته هذه 
الفعالية من افتتـــاح لمعرض اللؤلؤ 
البحريني والحضـــور والتفاعل من 

المنامة - بنا

ســمو ولي العهــد رئيــس الـــوزراء: حــريصــون عـــلى المشـــاركة الفــاعـــــــــلـة في المحــافـــل الـدوليـــة

الــبــحــــريـــن تــواصـــــل الــعــمـــــل عـــلى خــطــطــهـــا ســعــيـا لمـــــــــــســـتـقــبل أكـــــــثر ازدهـــــارا ألبـــنــائـــهـــا
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قبل الجميع.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين 
المشـــاركة  علـــى  دومـــا  حريصـــة 
الفاعلـــة في كافة المحافـــل الدولية 
بمـــا يرفد مســـاعي التنميـــة ويحقق 
النمـــاء واالزدهـــار للمنطقـــة والعالم 
أجمع، الفتـــا إلى أن المملكة تواصل 
وبرامجهـــا  خططهـــا  علـــى  العمـــل 
ســـعيا للوصول لألهداف المنشـــودة 
ازدهـــارًا  أكثـــر  مســـتقبل  وتحقيـــق 

ألبنائها.
بعدهـــا زار ســـموه الجنـــاح الوطنـــي 
لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشـــقيقة، حيـــث كان في اســـتقباله 
وزيرة الثقافة والشباب مفوض عام 
جنـــاح دولـــة اإلمـــارات فـــي معرض 
إكســـبو 2020 دبي نورة بنت محمد 
الكعبـــي، واطلع ســـموه على الجناح 
الـــذي يعرض قصـــة دولـــة اإلمارات 
واالنفتـــاح،  واألصالـــة  وقيمهـــا، 

والتفـــاؤل والمرونة، وذلك عبر عدد 
من األقســـام، مشـــيًدا بما شهده من 
والطمـــوح  األصالـــة  يعكـــس  عمـــل 
للدولـــة الشـــقيقة، متمنيـــًا لهـــا دوام 

التوفيق والنجاح.
وتوجهـــت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
العـــام  والمفـــوض  واآلثـــار  للثقافـــة 
لجنـــاح مملكـــة البحرين في إكســـبو 
2020 دبي الشـــيخة مي بنت محمد 
آل خليفـــة بجزيل الشـــكر واالمتنان 

إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الداعم األول للثقافـــة في البحرين، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  كمـــا وشـــكرت 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة لتفضله بحضـــور احتفاالت 
فـــي  لبحرينـــي  الوطنـــي  اليـــوم 
إكســـبو 2020 دبـــي، مثّمنـــة رعايته 
الدائمـــة لكافة اإلنجازات الحضارية 

والثقافيـــة التـــي تحققهـــا البحرين، 
وهو ما يعكس حرص قيادة المملكة 
علـــى تعزيـــز مكانة البحريـــن كمركز 
إقليمـــي واعـــد للتطـــّور االقتصادي 
المســـتدامة.  التنميـــة  ومشـــاريع 
معربـــًة معاليهـــا عـــن شـــكرا لدولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
وللقائمين على إكسبو دبي للمجهود 
الجبار المبذول من أجل االستضافة 
العالميـــة وتســـهيل اللقاء اإلنســـاني 

الـــذي يعكـــس عراقة وانفتـــاح دول 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 

العربية.
البحريـــن  مشـــاركة  أن  وأكـــدت 
“الكثافـــة  جناحهـــا  عبـــر  الوطنيـــة 
العمـــل  ثمـــرة  هـــو  الفـــرص”  تنســـج 
المتواصل من أجل تحقيق مشاركة 
ناجحـــة فـــي هـــذا المحفـــل العالمي 
العريق، ترويجـــا لمقومات البحرين 

اإلنسانية والحضارية.
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جـــرى فـــي عدد مـــن أســـلحة ووحدات 
قوة دفاع البحريـــن صباح أمس، حفل 
المدنييـــن  المتطوعيـــن  دورة  تخريـــج 
للقـــوة االحتياطيـــة “الدفعـــة الثانيـــة”، 
التـــي تأتي اســـتمراًرا للمرحلـــة األولى، 
وكان االحتفال بسالح البحرية الملكي 
البحرينـــي بحضـــور قائد وحـــدة القوة 
االحتياطيـــة الملكية اللواء الركن منير 
أحمـــد الســـبيعي، وفي الدفـــاع الجوي 
الملكـــي بحضور مســـاعد رئيـــس هيئة 
األركان للقـــوى البشـــرية اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ علي بن راشـــد آل خليفة، وفي 
االتحـــاد الرياضـــي العســـكري بحضـــور 
مســـاعد رئيس هيئـــة األركان للعمليات 

اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة.
فـــي  الخريجـــون  المتطوعـــون  وعبـــر 
كلمتهـــم خـــالل الحفـــل عـــن اعتزازهم 
وفخرهم لما تلقوه من علوم وتدريبات 
عســـكرية خالل هـــذه الدورة ســـاهمت 
فـــي تأهيلهم عســـكرًيا ودفاعًيا وصقل 
مهاراتهـــم اإلداريـــة، معاهديـــن هللا عز 

وجـــل ثم القيادة الحكيمـــة بأن يكونوا 
دوًما على أهبة الجهوزية واالســـتعداد 
التـــام للدفـــاع عـــن الوطن الغالـــي، وأن 
يكونـــوا بعـــون هللا تعالـــى درًعـــا منيًعا 
إلخوانهـــم  مســـاندة  رديفـــة  وقـــوة 
بمختلف أســـلحة ووحـــدات قوة دفاع 

البحرين.
القســـم  الخريجـــون  أدى  أن  وبعـــد 
القانونـــي قام كل من قائد وحدة القوة 

االحتياطيـــة الملكية، ومســـاعد رئيس 
هيئة األركان للقوى البشـــرية، ومساعد 
رئيـــس هيئـــة األركان للعمليات بتوزيع 
الجوائـــز التقديريـــة علـــى المتفوقيـــن، 
خريجـــي  علـــى  الشـــهادات  وتســـليم 
للقـــوة  المدنييـــن  المتطوعيـــن  دورة 
االحتياطية “الدفعة الثانية” اســـتمراًرا 

للمرحلة األولى.
واشتملت الدورة التي شارك فيها عدد 

من المتطوعين من القطاع المدني في 
القوة االحتياطية للمواطنين من أقارب 
العامليـــن والمتقاعدين فـــي قوة دفاع 
البحرين والحرس الوطني )العسكريين 
والمدنييـــن(، على العديد مـــن المناهج 
النظريـــة والمواد العلميـــة والتطبيقات 
العســـكرية والمهارات الميدانية أعدت 
المتطوعين الخريجين اإلعداد األمثل، 
مـــن خالل اجتيازهـــم متطلبات الدورة 

بكل ســـهولة ونجاح التي ســـاهمت في 
انتقالهم من الحياة المدنية إلى الحياة 
العســـكرية بعد أن تـــم تأهيلهم التأهيل 

العسكري المطلوب.
كمـــا تميـــزت هـــذه الـــدورة بالتخطيط 
توفيـــر جميـــع  خـــالل  مـــن  المـــدروس 
التدريـــس،  ومســـاعدات  احتياجـــات 
انتقـــاء  مـــن خـــالل  المتقـــن  والتنفيـــذ 
أفضل المدربين لهذه الدورة المتميزة، 

مـــا أدى إلـــى تحقيـــق أفضـــل النتائـــج 
المرجـــوة منهـــا، وتحويـــل المتطوعين 
المدنيين إلى عساكر مؤهلين وقادرين 
علـــى مواجهـــة جميـــع األزمـــات، وعلى 
أتـــم الجهوزيـــة لتلبيـــة نـــداء الوطـــن، 
والقيام بواجبهم في الدفاع عن وطننا 
الغالي في مختلف الظروف واألوقات.
حضـــر التخريـــج عـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

تخريج الدفعة الثانية من دورة المتطوعين المدنيين للقوة االحتياطية بقوة الدفاع
ساهمت في تأهيلهم عسكريا ودفاعيا وصقل مهاراتهم اإلدارية

القـــوة  فـــي  مدنيـــون  متطوعـــون  وجـــه 
أيمـــن يعقـــوب االحتياطيـــة بقـــوة دفـــاع 
البحريـــن أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفـــان 
إلـــى عاهـــل البـــالد القائد األعلـــى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
والحكومـــة والقائميـــن علـــى قـــوة دفـــاع 
البحريـــن الســـيما القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحرين، على ثقتهم بشـــمولهم بالموافقة 
بـــأن يكونوا قوة احتياطيـــة متطوعة في 
قوة دفاع البحرين. وعبر المتطوعون عن 
بالـــغ ســـعادتهم ألن يكونوا جنـــودا للوطن 
فـــداء  أرواحهـــم  أن  مؤكديـــن  والقيـــادة، 
للبحرين الغالية وللقيـــادة الحكيمة وعلى 
رأســـها جاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء. ولفتـــوا فـــي تصريحات 
مـــع “البالد” إلى أنه من الجميل أن يحظى 
اإلنســـان بوقفـــة شـــرف يرد فيهـــا الجميل 
للبلـــد الـــذي أعطـــاه كل مقومـــات الحيـــاة 
الكريمـــة والشـــرف العالـــي، مشـــيرين إلى 
أنهـــم يتطلعـــون لليـــوم الذي يفـــدون فيه 

البحرين بالغالي والنفيس.

الشعور بالتباهي

مـــن جهته، أكد المتطوع ســـلمان فهد بأنه 

يعيش حالة من الشعور العظيم والتباهي 
والتفاخـــر؛ كونـــه تـــم قبولـــه كمتطوع في 
الخدمـــة العســـكرية، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا 
شـــرف عظيم وكبير حمد هللا وأثنى عليه 

على هذه النعمة.
وأفـــاد بأنـــه يريـــد أن يقـــدم كل مـــا يملـــك 
فـــي حب الوطن والقيـــادة، وأن يتطلع أن 
يكـــون جندًيـــا وفًيـــا للبحريـــن يـــذود عنها 
بـــكل ما اســـتطاع إليه ســـبيال، مؤكـــًدا بأن 
الخريجين من المتطوعين اليوم ســـعداء 

بإنجازهم دورة التدريب.
ورفع فهد خطاب للجميع قائال: “باألصالة 
عن نفسي ونيابة عن إخواني المتطوعين 
أخاطـــب الجميـــع فـــي البحريـــن بضرورة 

التطـــوع والذود عـــن البحريـــن، مؤكًدا أن 
االنضمـــام لقوة دفـــاع البحرين لمفخرة ما 
بعدهـــا مفخرة حتى وإن كان على ســـبيل 

التطوع”.

شرف عظيم

وبـــدوره، قـــال المتطـــوع يوســـف الكعبي: 
“إن شعور قبولي من قوة الدفاع كمتطوع 
اجتـــاز التدريـــب الـــالزم لهـــذه المهمة أمر 
يبعـــث على الفخـــر، مؤكًدا بأنـــه لبى نداء 
الوطن وأنه يتطلـــع لليوم الذي يكون فيه 
عســـكرًيا فعلًيـــا يضحي الغالـــي والنفيس 

في حب البحرين والدفاع عنها”.

وأضـــاف: “نعبـــر عـــن تقديرنـــا الجـــم لـــكل 
الضباط وضباط الصف على الجهود التي 
بذلوهـــا معنا بفترة التدريب، وأنه لشـــرف 
لجميع المتطوعين أن نكون ممن شـــملهم 
القـــرار بالموافقـــة بـــأن نكـــون متطوعيـــن 

عسكرين للدفاع عن البحرين الحبيبة”.
وتابع: “سأعمل على تحفيز جميع إخواني 
المدنيين بأن يكونوا على وجه االستعداد 
فـــي كافة الظروف بأن يلبـــوا نداء الوطن 
وأن ينظموا إلـــى الوحدات المتطوعة في 

قوة دفاع البحرين”.
وأوضـــح أن حـــب الوطـــن والدفـــاع عنـــه 
يدفـــع جميع من علـــى البحرين بـــأن يلبوا 
النـــداء الوطنـــي ألجمـــل بلد وأكـــرم وأنبل 

وأفضل قيادة حبانا هللا بها”.

تعلمنا االنضباط

وعلى المشرب ذاته، أكد المتطوع محمود 
عبدالعزيـــز بالقـــول إنه لشـــرف عظيم بأن 
يكون مـــن المتطوعين في خدمة الجيش 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن، مشـــيًرا إلـــى أنـــه 

“شرف لو تعلمون لعظيم”.
وعبـــر عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى المقـــام 
الســـامي لصاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد 
القائد األعلى وصاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى  رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى جميـــل صنيعهـــم المتمثـــل 

بموافقتهـــم النضمام هذه الدفعة للتطوع، 
وعلى إنجازهم الـــدورة التدريبية الالزمة 

للتطوع.
وقـــال: “لقـــد تعلمت في هـــذه الدورة عدة 
أمـــور أولهـــا االنضبـــاط واحتـــرام الوقـــت، 
وزودتنـــا الـــدورة بخبـــرات قيمـــة، وتعلمنا 
أساســـيات العلوم العســـكرية، هـــذه القيم 
والعلوم التي ســـتكون فـــي خدمة الوطن 

الغالي إن شاء هللا”.

رهن القيادة

أما المتطـــوع عبدالرحمن مال هللا، فقال: 
“لقد لبيـــت نداء الوطن، وأشـــكر هللا على 
هـــذه النعمـــة، نعم الحمد لله علـــى ما انعم 
علـــّي من نعمة التطوع وأتطلع لليوم الذي 
أكون فيه عسكري خدًمة لوطني والقيادة 

الحكيمة”.
وتابع: “نحن رهن القيادة، معها في الســـلم 
والحرب، معهـــا في الذود عن الوطن، وأنا 
أقـــدم أغلـــى ما أملـــك وهي روحـــي فداًء 

للبحرين الغالية”.
وأكد أن الدورة ضمت العديد من شجعان 
أبنـــاء البحرين الذي مـــا بخلوا ولن يبخلوا 
على البحرين بأي شيء، والذين سيفدون 

البحرين والقيادة بالغالي والنفيس.

نفــدي البحريــن والقيــادة باألنفــس والــدم
نفخر بانتمائنا لقوة الدفاع.. المتطوعون الخريجون لـ “^”:

أيمن يعقوب
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اختتــم المجلــس األعلى للمــرأة في مقره بالرفاع )أمس الخميــس( أعمال “المنتدى 
الوطنــي لعــرض نتائــج ومناقشــة توصيــات تقريــر مملكــة البحرين الثانــي للتوازن 
بين الجنسين” الذي نظمه على مدى يومين بالتعاون مع وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنــي وســط مشــاركة محليــة وإقليمية ودولية رفيعة المســتوى مباشــرة وعبر 

وسائل التواصل المرئي.

مـــن  واألخيـــر  الثانـــي  اليـــوم  وتضمـــن 
المنتدى جلســـتي عمـــل، تناولـــت األولى 
الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات  دور  منهـــا 
فـــي تنفيـــذ توصيـــات التقريـــر الوطنـــي 
للتوازن بين الجنســـين، وأدارت الجلســـة 
تجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
وصناعـــة البحريـــن ســـونيا جناحي التي 
ناقشـــت واقع وتحديات مشـــاركة المرأة 
فـــي القطـــاع الخـــاص إلى جانـــب إدماج 
التـــوازن  وتحقيـــق  المـــرأة  احتياجـــات 
التوفيـــق  يضمـــن  بمـــا  الجنســـين  بيـــن 
الوظيفيـــة  والمســـؤوليات  المهـــام  بيـــن 
واألســـرية بمشـــاركة عـــدد ممثليـــن عـــن 
البنوك والمصـــارف، والجمعيات المعنية، 

والشركات الوطنية.
أمـــا فـــي الجلســـة الثانيـــة، فقـــد تناولـــت 
“دور المجتمـــع المدني في دعم توجهات 
وتوصيات التقريـــر الوطني للتوازن بين 
الجنســـين )2020-2019( “جـــرى خاللهـــا 
استعراض آليات ومنطلقات العمل خالل 
المرحلة القادمة، إلى جانب مناقشة واقع 

وتحديات مشـــاركة المـــرأة في منظمات 
المجتمـــع المدنـــي، واآلليـــات التنظيميـــة 
المقترحـــة؛ لتعزيـــز مشـــاركتها فـــي هـــذا 
المجال، وأدارت الجلســـة خديجة السيد 
رئيســـة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة 
بحضـــور عـــدد مـــن مؤسســـات المجتمـــع 
العمـــل  وزارة  عـــن  وممثليـــن  المدنـــي 

والتنمية االجتماعية.
يأتـــي المنتـــدى في إطـــار تأكيد المجلس 
األعلـــى للمـــرأة علـــى أهميـــة دور كافـــة 
الشـــركاء الفاعليـــن الوطنييـــن في رصد 
التقـــدم المحرز فـــي مجال التـــوازن بين 
المـــرأة،  احتياجـــات  وإدمـــاج  الجنســـين 
واســـتثمار نتائج هذه الجلســـات والعمل 
فـــي المرحلة القادمة على تعزيز وتفعيل 
الشـــراكات مـــع كافـــة القطاعـــات لتبنـــي 
آليـــات النمـــوذج الوطنـــي للتـــوازن بيـــن 
الجنســـين والتقرير الوطني للتوازن بين 
الجنســـين؛ وذلـــك لتوســـيع مظلـــة تنفيذ 
النمـــوذج وتأطير المســـؤوليات الوطنية 

إزاء سد الفجوة بين الجنسين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“األعلـــى للمـــرأة” يختتـم أعمـــال المنتــدى الوطنــي
مناقشة دور القطاعين الخاص واألهلي في تنفيذ توصيات تقرير التوازن بين الجنسين

الشيخة دينا بنت راشد مساعد األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مشاركة مركز التوازن بين الجنسين في المملكة العربيه السعودية في أعمال المنتدى الوطني خديجة السيد رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة
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توصيات بتحديث القوانين واعتماد “العمل عن بعد”
في ختام ندوة “أضواء على التشريعات البحرينية”

^ واختتـــم النـــدوة الحواريـــة “أضـــواء علـــى 
التنميـــة  فـــي  ودورهـــا  البحرينيـــة  التشـــريعات 
االقتصادية”، والتي نظمها كل من مجلس الشـــورى 
وجامعـــة البحريـــن بحزمـــة مـــن التوصيـــات أهمهـــا 
اإلســـراع في انضمـــام مملكة البحرين إلـــى اتفاقية 
سنغافورة؛ حتى تكون األداة الفاعلة إلنفاذ اتفاقات 
التســـوية الناجحة عن الوســـاطة، واستكمال جهود 
مملكـــة البحرين فـــي دعم التجـــارة الدولية وتوفير 
بيئـــة جاذبـــة لالســـتثمار، كمـــا أوصت بإعـــادة النظر 
فـــي التنظيم القانوني إلنهاء عقد العمل وعلى وجه 

الخصوص المادة )99( من قانون العمل.

كمـــا أوصى المنتـــدون بضرورة التدخل التشـــريعي 
لتبنـــي مفهـــوم جديد لمكان العمـــل، وهو “العمل عن 
بعد”، وتنظيم أحكامه بما يستلزمه ذلك من التوسع 
في مفهـــوم التبعيـــة القانونية ليشـــمل العامل الذي 
يعمـــل من خارج مقـــر العمل، والعمـــل على تحديث 
القوانيـــن والتشـــريعات بصـــورة مســـتمرة؛ لمواكبة 
متطلبـــات التنميـــة خصوصـــا التشـــريعات الداعمـــة 

لالقتصاد واالستثمار.
إلـــزام  تنظيـــم  أهميـــة  النـــدوة  توصيـــات  وتطمـــن 
الوســـيط بقواعـــد موحـــدة لإلفصـــاح حتـــى نضمن 
بنـــاء الثقـــة والمصداقية المهنية وتوفير الشـــفافية 

الالزمـــة؛ لتحقـــق الوســـاطة والغاية المرجـــوة منها، 
وكذلـــك العمل على توعية األفراد بأهمية الوســـائل 
البديلة لحل المنازعات، خصوصا الوساطة ودورها 
الكبير في تهيئة المناخ الجاذب لالســـتثمار، وكذلك 
التوعية عن طريق وســـائل اإلعـــالم وعقد الندوات 

والمؤتمرات الداعمة لذلك.
كمـــا حثـــت علـــى العمـــل علـــى تســـهيل اإلجـــراءات 
اإلداريـــة والتجاريـــة وزيـــادة فاعليتها؛ الســـتقطاب 
االســـتثمارات األجنبية، وتيســـير إجـــراءات إصدار 
رخص أصحاب العمل األجانب بهدف إعطاء رجال 

األعمال تسهيالت وخدمات أفضل.

^ أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علي الصالح أهمية مواصل العمــل لتطوير منظومة القوانين والتشــريعات الوطنية بما يكفل 
النهوض باإلطار القانوني ذي الصلة بالنشــاط االقتصادي في مختلف جوانبه، منوًها بدور الســلطة التشــريعية في دعم الخطط 
والبرامــج الحكوميــة للنهوض بمؤشــرات التعافي االقتصادي، والمضي قدًما في مســارات النمــو لبلوغ رؤية البحرين االقتصادية 

2030، تنفيًذا لتوجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

افتتـــاح  فـــي  كلمتـــه  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
أعمـــال النـــدوة الحواريـــة “أضـــواء علـــى 
التشريعات البحرينية ودورها في التنمية 
برعايتـــه  أقيمـــت  والتـــي  االقتصاديـــة”، 
وبتنظيـــم مـــن مجلـــس الشـــورى وجامعة 
البحريـــن بمركـــز عيســـى الثقافـــي أمـــس 
)الخميـــس(، بحضـــور عـــدد مـــن أصحـــاب 
السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب 
ومســـؤولين من مختلف الجهات الرسمية 
واألهليـــة وأكاديمييـــن وطلبـــة جامعييـــن 

في أعمال الندوة.
وأشـــاد رئيـــس مجلـــس الشـــورى بجهـــود 

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي 
الراهنـــة  المرحلـــة  تحديـــات  مواجهـــة 
ومعالجة آثار جائحة كوفيد 19، وتحويل 
التحديـــات إلى فرص الســـتكمال مســـيرة 
التنميـــة المســـتدامة فـــي كنـــف التعـــاون 
المثمر والبّناء بين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذية، مبيًنا حرص مجلس الشـــورى 
على المســـاهمة في توفير مختلف أشكال 
الدعم والمســـاندة لكل ما من شـــأنه تعزيز 

التعافي االقتصادي.

وأوضـــح الصالـــح أن مجلـــس الشـــورى ال 
يّدخـــر جهـــًدا فـــي االنفتاح علـــى محيطه 
خاصـــا  اهتمامـــا  وُيولـــي  المجتمعـــي، 
لتعزيـــز تعاونـــه مـــع المؤسســـات البحثية 
واألكاديمية وعلى رأسها جامعة البحرين 
التـــي تضطلـــع، بمعّيـــة باقـــي الجامعـــات 
الوطنيـــة، بـــدوٍر رائـــٍد في تطويـــر البحث 
العلمـــي فـــي مختلـــف المجـــاالت، بحيـــث 
ُتشـــّكل رافـــدا هامـــا مـــن َروافـــد التنميـــة 
الشاملة، تسَتقي منه سائر أجهزة المملكة 
ومؤسساُتها الدستورية موارَدها البشرية 
المتخصصة، ذاَت التأهيل العلمي الوطني 

الرفيع.
وبّيـــن رئيس مجلـــس الشـــورى أن تنظيم 
النـــدوة الحواريـــة المشـــتركة مـــع جامعـــة 
البحرين، جاء تفعيالً التفاقية التعاون مع 
جامعـــة البحرين، للوقوف على اجتهادات 
الفقـــه القانونـــي البحرينـــي، المتجـــّذر في 
األصـــل، الُمنفتـــِح على العصـــر، والُمواِكب 
المقـــاَرن  والفقـــه  التشـــريع  لمســـتجدات 
إقليميـــا ودوليـــا، منوًهـــا بمـــا اتســـمت بـــه 
أوراق العمل من أهمية من حيث ارتباطها 
الوثيـــق بتطويـــر التشـــريعات ذات الصلـــة 
ومواَكبـــة  االقتصـــادي،  النشـــاط  بتعزيـــز 
المتطلبات التشريعية للتنمية االقتصادية 
يتعلـــق  فيمـــا  ســـواء  الشـــاملة،  الوطنيـــة 
المســـتندات  حجيـــة  أو  العمـــل،  بقانـــون 
االلكترونيـــة أو دور الوســـاطة فـــي هـــذه 

التنمية.

الصالح: “التشريعية” تدعم خطط التعافي االقتصادي
أكد أهمية مواصلة العمل لتطوير منظومة التشريعات الوطنية

الندوة الحوارية  أضواء على التشريعات البحرينية ودورها في التنمية االقتصادية

^ اســـتعرض األســـتاذ المشـــارك 
والقائـــم بأعمـــال عميد كليـــة الحقوق 
بجامعـــة البحريـــن صـــالح ديـــاب في 
فـــي  “قـــراءة  بعنـــوان  العمـــل  ورشـــة 
قانون العمل في ضوء خطة التعافي 
االقتصادية لمملكة البحرين”، مراحل 
الثـــورة  بعـــد  العمـــل  قانـــون  تطـــور 
القانونيـــة  والمســـائل  الصناعيـــة، 
التكنولوجيـــة  بالتطـــورات  المتعلقـــة 
التـــي تمثل تحدًيا جديـــًدا أمام فكرة 
التبعيـــة في قانون العمل، وتناول أثر 
جائحة كورونا وما بعدها على قانون 
العمـــل، وأهمية وجـــود خطة التعافي 
االقتصادي وأثرها الفاعل في التنمية 

المستدامة.
وأكـــد أن أهميـــة قانون العمـــل تنبثق 
من حجـــم العمالـــة الموجـــودة والتي 
القانـــون،  هـــذا  مـــن  تنظـــم عالقاتهـــا 
العمالـــة فـــي  إلـــى أن حجـــم  مشـــيرا 
مملكـــة البحريـــن بلـــغ 563 ألف عامل 

فـــي القطـــاع الخـــاص و65 ألف عامل 
إلـــى أن  المنزلـــي، الفتـــا  فـــي قطـــاع 
حجـــم هـــذه العمالـــة كبير جـــدا إذا ما 
قـــورن بحجم الموظفين فـــي القطاع 
الحكومي والذي تبلغ فيه العمالة إلى 
57 ألف موظف تقريبا في الربع األول 

من سنة 2021.
وذكـــر ديـــاب أن قانـــون العمـــل لســـنة 
التغيـــرات  مـــن  كثيـــر  غطـــى   2012

علـــى  طـــرأت  التـــي  والمســـتجدات 
والمجتمعيـــة،  االقتصاديـــة  الســـاحة 
حيـــث لحقت بـــه 4 تعديـــالت طفيفة 
تتعلق بالمســـاواة وحظـــر التمييز بين 
الجنســـين، كما عدلت نصوص تتعلق 
بعـــدم جواز فصـــل البحريني وحماية 
العمـــل  صاحـــب  تعـــرض  حالـــة  فـــي 

لظروف اقتصادية.
ولفت إلى أهـــم محاور خطة التعافي 
االقتصـــادي وهـــو خلـــق فـــرص عمـــل 
وجعـــل المواطن البحريني هو الخيار 
األول في سوق العمل وهو ما يستلزم 
تضافـــر الجهـــود، كما تـــم اإلعالن عن 
توظيف 20 ألف مواطن وتدريب 10 
آالف مواطن في السنتين المقبلتين.

ودعا إلى تعديل المادة 75 من قانون 
فـــي  النظـــر  بإعـــادة  العمـــل وأوصـــى 
التنظيـــم القانوني إلنهـــاء عقد العمل 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص المـــادة )99( 

من قانون العمل. 

دياب: لتعديل مواد قانون العمل ليتماشى مع خطة التعافي

563 ألف عامل في “الخاص” و65 ألفا في القطاع المنزلي

صالح دياب

^ أكـــدت رئيـــس جامعـــة البحريـــن 
جواهـــر شـــاهين المضحكـــي، أن “وجـــود 
المجالس التشـــريعية فـــي صدارة موكب 
التقـــدم واالرتقـــاء، يشـــعرنا جميًعا بعظم 
المهـــام  وجســـامة  الوطنيـــة  المســـئولية 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  بهـــا  تضطلـــع  التـــي 
مملكتنـــا  وسياســـات  اســـتراتيجيات 
الغاليـــة وخططها الطموحـــة في مختلف 
مجـــاالت التنميـــة، وال ســـيما االقتصادية 
في ظـــل ما يشـــهده العالم مـــن تداعيات 
جائحة فيـــروس كورونا، وما فرضته من 
تحديـــات، مما يســـتلزم التعاون وتكثيف 
الجهود لتجاوز هذه التداعيات ومواصلة 
مســـيرة البنـــاء والتقـــدم بعـــزم وعزيمـــة 
وثبـــات”.  وبينت في كلمتهـــا االفتتاحية 
للندوة الحوارية “أضواء على التشريعات 
التنميـــة  فـــي  ودورهـــا  البحرينيـــة 
االقتصادية”، أن جامعة البحرين تستلهم 
روح اإلصـــرار وقـــوة العـــزم ممـــا تضمنته 
الكلمـــة الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

بمناســـبة افتتـــاح دور االنعقـــاد الرابع من 
لمجلســـي  الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل 
الشورى والنواب، والتي دعا فيها جاللته 
أصحـــاب األعمال ضمن قطاعـــات الدولة 
اإلنتاجيـــة والخدميـــة واالقتصادية، إلى 
المبـــادرات لتنميـــة  المزيـــد مـــن  اقتـــراح 
اقتصاديـــة شـــاملة األبعـــاد، معربـــًة عـــن 
تقديرها وامتنانها لمجلس الشـــورى على 
مبادرته الكريمة إلقامة الندوة الحوارية، 
منوهًة بالدور الرائد للســـلطة التشـــريعية 
النهضـــة  فـــي  البـــارزة  وإســـهاماتهما 

التشـــريعية التـــي تمثل قاطـــرة المجتمع 
نحـــو التقدم واالزدهـــار، وتحقيق العدالة 
والتنميـــة الشـــاملة المســـتدامة.  وثّمنـــت 
رئيس جامعة البحريـــن إطالق الحكومة 
بقيادة ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، عدًدا مـــن المبادرات 
وخلـــق  االقتصـــاد  تنميـــة  إلـــى  الهادفـــة 
الفـــرص النوعية للمواطنيـــن، والتي على 
هداهـــا تمضـــي جامعة البحريـــن وتتقدم 
في جهـــود تتضافر فيها المبادرات قيادة 
وشـــعبًا بـــروح الفريـــق الواحد، بمـــا يعود 

بالنفع والنماء على الجميع.
جامعـــة  تعـــاون  أهميـــة  إلـــى  وأشـــارت 
المؤسســـات  مـــن  وغيرهـــا  البحريـــن 
والهيئـــات فـــي مختلف القطاعـــات، على 
نحو يتحقق بـــه تكامل األدوار في إنجاز 
األهـــداف، موضًحة أن النـــدوة الحوارية 
تعـــد ترجمـــة صادقـــة وصـــورة مـــن صور 
االخـــاء الصـــادق والتعـــاون البنـــاء، بيـــن 

مجلس الشورى وجامعة البحرين.

أكدت أهمية االستمرار في تحقيق استراتيجيات المملكة التنموية

المضحكي: كلنا عزيمة وثبات لمواجهة تحديات الجائحة

جواهر المضحكي

المســـاعد  ^تناولـــت األســـتاذ 
الخـــاص  القانـــون  قســـم  ورئيـــس 
بجامعـــة البحريـــن وفـــاء يعقـــوب 
ماهيـــة  عـــن  بتفصيـــل  جناحـــي 
المحـــررات اإللكترونية في ســـياق 
قانـــون  وفـــي  اإلثبـــات،  قانـــون 
الخطابات والمعامالت اإللكترونية 
فـــي  ورد  بمـــا  مقارنـــًة  البحرينـــي 
المجـــاورة،  الخليـــج  قوانيـــن دول 
وإضفاء المشرع البحريني الحجية 
علـــى المحـــررات اإللكترونية، فيما 
تطرقـــت إلـــى التوقيـــع اإللكتروني 
وأشـــكاله المعتمدة حسب القانون 
البحريني، ومســـائل تتعلق بالطعن 
في صحـــة الســـجالت والخطابات 
والتوقيعـــات اإللكترونية، وحجية 
البريـــد  عبـــر  المرســـلة  الرســـائل 
فـــي  ومخرجاتهـــا  اإللكترونـــي 
اإلثبـــات، وموضوع جـــواز االتفاق 
المسبق بين األطراف بشأن حجية 

رســـائل البريد اإللكتروني. ودعت 
جناحـــي فـــي ورقـــة عمـــل بعنوان 
اإللكترونيـــة  الســـجالت  “حجيـــة 
فـــي اإلثبات بين النـــص والتطبيق 
المعامـــالت  تعزيـــز  فـــي  وآثارهـــا 
توثيـــق  إلـــى  االقتصاديـــة”، 
المحـــررات اإللكترونيـــة وضـــرورة 
وإصـــدار قـــرارات بهذا الشـــأن من 
العـــدل  بشـــؤون  المعنـــي  الوزيـــر 

المعنيـــة،  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 
االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  وهـــي 
لتحديد االشتراطات والتحقق من 
شخصية طالبي التوثيق إلكترونيا 
أمـــان  وحفـــظ  وتســـلم  وإنشـــاء 
وتحديـــد  اإللكترونيـــة  الســـجالت 

نوع التوقيع اإللكتروني.
اإلســـراع  بضـــرورة  أوصـــت  كمـــا 
التنفيذيـــة  القـــرارات  فـــي إصـــدار 
التوقيـــع  وتفعيـــل  القانـــون  لهـــذا 
االلكترونـــي اآلمـــن وتمكيـــن كافة 
المؤسســـات التجاريـــة مـــن تقديم 
خدمـــات إلكترونيـــة بشـــكل فعـــال 
نـــوع  عـــن  النظـــر  بصـــرف  وآمـــن 
الخدمات وحجم المؤسسة،  فضال 
عن تســـهيل اإلثبات في المعامالت 
اإلثبـــات  قيمـــة  برفـــع  المدنيـــة 
بالشهادة إلى 5 آالف دينار بدال من 
500 دينـــار كما هو المعمول به في 

دولة الكويت.

جناحي تدعو لرفع قيمة اإلثبات إلى 5 آالف دينار

لتفعيل حجية المحررات اإللكترونية

وفاء جناحي

المســـاعد  األســـتاذ  ناقشـــت   ^
ومديـــر مكتب ضمان الجـــودة واالعتماد 
األكاديمـــي فـــي كليـــة الحقـــوق بجامعـــة 
البحرين وفاء الوافي موضوع الوساطة 
وأهميتها ودورها في دعم عجلة التنمية 
التعافـــي  خطـــة  وتحقيـــق  االقتصاديـــة 
االقتصادي في مملكة البحرين بناًء على 
مـــن  وذلـــك   ،2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة 
خالل عدد من التســـاؤالت واألفكار ذات 
األهميـــة بشـــأن دور التشـــريع والقضـــاء 
فـــي  البديلـــة  النزاعـــات  فـــض  ووســـائل 
دعـــم االقتصـــاد وخطة التعافـــي، وكذلك 
الوســـائل البديلـــة فـــي فـــض المنازعـــات، 
بوســـائل  المنازعـــات  تســـوية  وإمكانيـــة 
ودية، إلى جانب دور المشـــرع البحريني 
فـــي الدعـــم والحـــث علـــى اللجـــوء إلـــى 
الوســـائل البديلـــة لفـــض المنازعـــات مـــن 
مثـــل  شـــامل  تشـــريعي  تنظيـــم  خـــالل 
غرفـــة  بشـــأن   2009 لســـنة   30 القانـــون 

البحرين لفض المنازعات.
وأكـــدت الوافي في ورشـــة عمـــل بعنوان 

“دور الوســـاطة في التنميـــة االقتصادية” 
أهميـــة االنضمام الى اتفاقية ســـنغافورة 
للوســـاطة الصـــادرة فـــي 2018 والتي تم 
إقرارهـــا مـــن قبل 46 دولـــة، حيث تهدف 
هـــذه االتفاقيـــة إلـــى توحيد إطـــار العمل 
الدولي إلنفاذ اتفاقيات التسوية المنبثقة 
من الوساطة المتعلقة بالمسائل التجارية 

الدولية.
وأشـــارت إلى أن أولويـــات خطة التعافي 
االقتصـــادي ترتبـــط بتســـهيل اإلجراءات 

أجنبيـــة،  اســـتثمارات  لجـــذب  التجاريـــة 
وأن هـــذه األولويـــات ســـترتبط بالمجـــال 
يشـــمل  والـــذي  والقضائـــي  التشـــريعي 
الوســـاطة التي من شأنها أن تسهل البيئة 
اآلمنـــة للمســـتثمر من خالل التشـــريعات 
وميســـرة  ســـريعة  إجـــراءات  وتوفيـــر 

تتناسب وطبيعة المعامالت التجارية.
ولفـــت إلى الوســـاطة وســـيلة فعالة جدا 
بدليـــل أن 80 % اليوم من النزاعات على 
مســـتوى العالـــم يلجأ األطـــراف فيها إلى 
الوســـاطة، كما أن نسبة الوصول إلى حل 

لهذه النزاعات يصل إلى نسبة 80 %.
وبينت أن الوســـاطة من شـــأنها أن تحقق 
العدالـــة الناجـــزة كمـــا أنهـــا تدعم بشـــكل 
مباشـــر التنميـــة االقتصاديـــة والـــذي هـــو 
وهـــي مطلب في مجـــال التقاضي خطت 
فيـــه البحريـــن مراحـــل متقدمـــة جدا من 
ومنهـــا  البديلـــة  النزاعـــات  فـــض  خـــالل 

الوساطة والتحكيم و التوفيق وغيرها.
وأكدت أن التشريع البحريني منسجم مع 

ما جاءت به اتفاقية سنغافورة.

الوافي: االستعانة بالوساطة في 80 % من النزاعات العالمية

لالستعجال في االنضمام التفاقية سنغافورة للوساطة

وفاء الوافي
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ال ترخيص للبناء المؤقت والخيام المنزلية
الخيام الرمضانية ترخص بقانون إشغال الطرق.. البلدية:

أكــدت مدير بلدية المنطقة الشــمالية لميــاء الفضالة عدم إمكانية 
تصنيــف الخيــام المؤقتــة فــي المنــازل كترخيــص بنــاء، حيــث ال 
يوجد تصنيف خاص للخيام ضمن أنواع التراخيص المسموح بها 

الواردة في االشتراطات التنظيمية للبناء.

ولفتـــت الفضالـــة فـــي ردهـــا 
علـــى ســـؤال لمجلـــس بلـــدي 
لـــدى توليهـــا مهـــام  المحـــرق 
للبلديـــة  العامـــة  اإلدارة 
)بصـــورة مؤقتـــة( إلـــى عـــدم 
وجود ترخيـــص بناء مؤقت، 
إذ إن جميـــع تراخيص البناء 
تكـــون دائمـــة بشـــرط أن يتم 
الشـــروع فيها خالل سنة من 

تاريخ إصدار الترخيص.
وأشـــارت إلـــى أن تراخيـــص 
رســـومات  تتطلـــب  البنـــاء 
هندســـية معمارية وإنشائية، 
البنـــاء  نســـبة  واحتســـاب 
والمســـاحة  ومســـاحته 
البنيـــة  لرســـوم  الصافيـــة 
التحتيـــة، وجميع هذه األمور 
الفنيـــة والهندســـية ال تنطبق 

فـــي  المؤقتـــة  الخيـــام  علـــى 
يمكـــن  ال  وعليـــه  المنـــازل، 
اعتبـــار الخيـــام المؤقتـــة في 
أنـــواع  مـــن  نوعـــًا  المنـــازل 

تراخيص البناء.
وقالـــت إن الجهـــاز التنفيـــذي 
تراخيـــص  بإصـــدار  يقـــوم 
الخيـــام الرمضانيـــة المؤقتـــة 
اســـتنادا  بالفنـــادق  الخاصـــة 
إلـــى قانـــون إشـــغال الطـــرق 
العامـــة والئحتـــه التنفيذيـــة، 
بشـــأن  الخـــاص  والقـــرار 
الرسوم البلدية، بحيث تكون 
فتـــرة الترخيـــص محصـــورة 
بشـــهر رمضان المبـــارك فقط، 
وبعـــد موافقة مركز الشـــرطة 
وهيئـــة  المدنـــي،  والدفـــاع 

الكهرباء والماء.

لمياء الفضالة

ا زواج المجنون والمعتوه .. جائز قانونيًّ
قانون األسرة يلزم إصدار القاضي اإلذن بناًء على طلب الولي

أجاز قانون األسرة زواج المجنون 
أو المعتـــوه بعد مراعاة عدة أمور، 
وذكـــر أن من أهمهـــا قبول الطرف 
اآلخـــر الـــزواج منـــه بعـــد اطالعـــه 

على حالته.
وجـــاء فـــي نـــص المـــادة 21 مـــن 
 2017 لســـنة   19 رقـــم  قانـــون 
أنـــه  األســـرة  بقانـــون  الخـــاص 
للقاضي أن يـــأذن بزواج المجنون 
أو المعتوه بعد مراعاة أربعة أمور، 
وهـــي قبول الطـــرف اآلخر الزواج 

منه بعد اطالعـــه على حالته، وأن 
يصـــدر القاضـــي اإلذن بنـــاء علـــى 

طلب الولي.
ونصـــت المادة أيًضا في الشـــروط 
أن “أن يكون فـــي زواجه مصلحة 
له أو ينشأ عن تركه مفسدة، وعدم 
وجـــود ضرر أو خطر عليه أو على 
زوجته أو على نسله، ويثبت ذلك 

بشهادة من لجنة طبية معتمدة”.
األســـرة  قانـــون  فـــي  ذلـــك،  جـــاء 
الذي أصـــدره عاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة بعد االطالع على الدستور 
وعلـــى المرســـوم بقانـــون رقم 14 
لســـنة 1971 بشأن التوثيق، وعلى 
قانون اإلجـــراءات أمـــام المحاكم 
الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون 
رقـــم 26 لســـنة 1986 وتعديالتـــه، 
التمييـــز  محكمـــة  قانـــون  وعلـــى 
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقم 8 
وعلـــى  وتعديالتـــه،   1989 لســـنة 
قانون الســـلطة القضائيـــة الصادر 

بالمرســـوم بقانـــون رقم 42 لســـنة 
2002 وتعديالتـــه، وعلـــى القانون 
بإنشـــاء   2005 لســـنة   )34( رقـــم 
صنـــدوق النفقة، المعـــدل بالقانون 
2009،وعلـــى  لســـنة   )33( رقـــم 
)القســـم  األســـرة  أحـــكام  قانـــون 
األول( الصـــادر بالقانـــون رقم )19( 
لســـنة 2009، الـــذي أقـــره مجلـــس 
الشـــورى ومجلس النواب القانون 
اآلتـــي نصـــه، وقـــد صـــادق عليـــه 

جالله الملك وأصدره.

علوي الموسوي

سيدعلي المحافظة

بعض من سيرة إمام المتقين
اإلمام علي يوصي بأهل مصر

لإلمام علي بن أبي طالب )عليه الســالم( في الفصاحة والبالغة ميدان ال تطؤه الفرســان. وله 
فــي التقــوى واإلحســان مقــاالت تذوب لها القلوب وتقشــعر لها الجلود من خشــية هللا. وله في 
توحيــد هللا كالم صــار نهجــا للعارفيــن الموحديــن. وفي أقواله فــي زهد الدنيــا وزينتها وطلب 

اآلخرة ومغفرتها دليل للسالكين ومثوى للتائبين، ونهج للمستغفرين.
“وعلــي مــع الحــق يدور معــه حيث دار” )حديث نبوي(، وفي مقاومته للطغيان والفســاد والذّل 

واالستعباد، نداء للمستضعفين.
ويعجز اللسان عن تعداد مآثر خطب اإلمام علي في نهج البالغة، وفي سيرة حياته.

وقــد تــم جمــع خطــب اإلمام علي في كتاب “نهج البالغة “ في عهد الشــريف الرضي، وابن أبي 
الحديد، والشيخ ميثم البحراني، والشيخ محمد عبده، وفي العديد من المصنفات والمدّونات.
وعهــد اإلمــام علــي إلــى عاملــه على مصــر )مالك األشــتر(، حاز شــهرة عظيمة في هــذا العصر، 
وصــار مضربــا لألمثــال. وأشــادت بــه منظمــة األمــم المتحــدة )لكونــه أحــد مصــادر التشــريع 

القانوني الدولي( التي أصدرت قرارا بذلك.
وقــد رأيــت، تنويــرا لألذهــان ولجمهــور القــراء، إيــراد بعــض من نصــوص ذلك العهــد لتوضيح 

المسار اإليماني والحقوقي لتّعم الفائدة.

تمهيد
فــي ســنوات خالفــة اإلمــام علــي ابن أبــي طالب )عليه الســالم(، وبــوازع من تقــواه وعدله في 

أمور المسلمين، قرر أن يعيد النظر في أمر الوالة على األمصار وشكوى 
جمهور المسلمين من أثرتهم وطغيانهم ونهب األموال.

وفيما هو يستعيد حوادث الفتنة الكبرى التي أدت إلى مقتل الصحابي الجليل الخليفة الثالث 
عثمــان ابــن عفــان )رضــي هللا عنــه(، بســبب شــكوى أهل مصــر من والــي مصر آنــذاك عمرو بن 
العــاص، الــذي واله معاوية بن أبي ســفيان عليهم، فقد اختــار اإلمام علي لهذه المهمة، إلخماد 

الثورة وإقامة العدل، من يخشى هللا ورسوله وهو القائد الشجاع مالك بن الحارث األشتر.
شــارك مالــك األشــتر فــي معركــة اليرمــوك وكان مــن أبطالها. وفيها شــترت عينه بالســيف، أي 

جفنه السفلى، ولذلك عرف باألشتر. وهو من قبيلة “النخعي” الموجودة في اليمن.
قال اإلمام علي حين علم بموته بعد أن بعث له معاوية من يضع له السم في العسل

... )لمثل مالك فلتبك البواكي(.

عهد اإلمام لمالك
أشــاد المؤرخــون مــن المســلمين واألجانــب بعهــد اإلمــام علــي لمالــك األشــتر حيــن واله علــى 
مصر، وأشــادوا ببرنامجه اإلصالحي في إشــاعة العدل والمســاواة بين المواطنين في الدولة 
اإلســالمية، بصرف النظر عن دينهم ومذهبهم ولغتهم ولون بشــرتهم واتجاهاتهم السياســية 
واالجتماعية، متمثلين بقول اإلمام فيهم.. )فإنهم أّما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. 

أعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك هللا من عفوه وصفحه...(.
وقــد حظــي عهــد اإلمــام علــي لمالك األشــتر باهتمام خــاص من جانــب الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة، فاتخذت قرارا بشأنه باعتماد رسالة عهد اإلمام كونها من أوائل الرسائل الحقوقية 

التي تّحدد الحقوق والواجبات بين الدولة والشعب.
وبعد: فإن رسالة العهد طويلة ربما تستعصي على النشر كاملة النشغال صحافة اليوم بأمور 
األحــداث اليوميــة.. الــخ. ولهذا فســوف نقتصــر على إيراد بعض مــن فقراتهــا لمصلحة القراء 

والمنتفعين منها والمستعبرين بسيرتها، كما يلي:
* وأشــعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، وال تكونن عليهم ســبعا ضاريا تغتنم 
أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، وتعرض 
لهــم العلــل، ويؤتــى علــى أيديهــم فــي العمد والخطــأ، فأعطهم مــن عفوك وصفحــك مثل الذي 
تحــب أن يعطيــك هللا مــن عفوه وصفحــه، فإنك فوقهم، ووالي األمــر عليك فوقك، وهللا فوق 
مــن والك. وقــد اســتكفاك أمرهــم وابتــالك بهــم. وال تنصبن نفســك لحــرب هللا فإنــه ال يدي لك 

بنقمته، وال غنى بك عن عفوه ورحمته.

تقي محمد البحارنة

البحرين جبهة وطنية موحدة وشراكة دولية فاعلة في التصدي لإلرهاب اإليراني
في إطار الجهود األمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، أعلنت االدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية، القبض على عناصر إرهابية شــرعت في التخطيط واإلعداد لعمليات ارهابية تســتهدف االمن والســلم االهلي، كما تم ضبط 
أســلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في ايران، وذلك في ضربة أمنية جديدة نجحت 
في ردع اإلرهاب اإليراني، وتأمين الجبهة الوطنية الموحدة، والحفاظ على المنجزات التي تحققت في إطار المســيرة التنموية الشــاملة التي 
يقودها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، بمتابعة من صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.

وبفضـــل  األمنيـــة  األجهـــزة  وأثبتـــت 
توجيهات  وزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــد هللا آل خليفة، 
جاهزيتهـــا للحفـــاظ على أمـــن الوطن 
بجهودهـــا  ونجحـــت  واســـتقراره، 
مـــن  العديـــد  فـــي تفكيـــك  المخلصـــة 
خاليا التجســـس واإلرهـــاب المرتبطة 
بإيران وحرســـها الثوري وميليشياتها 
اإلرهابيـــة ، وقطـــع اإلمـــدادات المالية 
المجموعـــات  عـــن  واللوجســـتية 
عملياتهـــا  وإحبـــاط   ، اإلرهابيـــة 

االرهابية.
وشـــكلت هـــذه العمليـــة واحـــدة مـــن 
الضربـــات األمنيـــة المؤثـــرة لمحاصرة 
اإلرهـــاب اإليرانـــي وتجفيـــف منابعـــه 
محكمـــة  أيـــدت  بعدمـــا  الماليـــة، 
أكتوبـــر   31 فـــي  العليـــا  االســـتئناف 
الماضـــي حكًمـــا صـــادًرا فـــي أضخـــم 
بنـــك  بإدانـــة  أمـــوال  غســـل  قضيـــة 
المســـتقبل والبنـــك المركـــزي اإليراني 
وبنوك إيرانية في معامالت مصرفية 
حظـــر  لقانـــون  بالمخالفـــة  مشـــبوهة 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  ومكافحـــة 
وزارة  إعـــالن  قبـــل  ومـــن  اإلرهـــاب، 
الداخلية عـــن رصد وضبط تحويالت 
ماليـــة مشـــبوهة مرتبطـــة بحزب هللا 
اإلرهابـــي، وإصـــدار المحكمـــة الكبرى 
الجنائيـــة األولـــى فـــي ينايـــر الماضي 
أحكاًمـــا بالســـجن علـــى 18 عضًوا في 
خليـــة إرهابيـــة وإدانتهـــم بالتخطيط 
لتنفيـــذ تفجيـــرات وأعمـــال إرهابيـــة، 
وتلقي الدعم المالي واللوجســـتي من 
الحـــرس الثوري اإلرهابـــي، إلى جانب 
إعـــالن األجهزة األمنية البحرينية في 
يونيو 2021 عن ضبط أكثر من ثالثة 
أطنـــان من المواد المخـــدرة، مصدرها 

إيران، على مدى 15 عاًما.
هـــذا النجـــاح فـــي محاربـــة اإلرهـــاب 
اإليرانـــي وإحباط مؤامراتـــه لتهريب 
األســـلحة والمتفجـــرات والمخـــدرات، 
وتوفيقـــه،  تعالـــى  هللا  حفـــظ  وبعـــد 
إنمـــا يؤكـــد الجاهزية والكفـــاءة التي 
تتمتـــع بهـــا األجهـــزة األمنية وســـرعة 

المنشـــآت  وتأميـــن  االســـتجابة، 
والمواقع الحيوية ومكافحة اإلرهاب، 
كمـــا تتضمـــن هـــذه الجهـــود الوطنية، 
الجهـــود  توحيـــد  علـــى  الحـــرص 
مـــن خـــالل لجنـــة محاربـــة التطـــرف 
ومكافحـــة اإلرهـــاب وتمويله وغســـل 
األمـــوال، منذ تشـــكيلها برئاســـة وزير 

الداخلية في عام 2020.
وعززت مملكة البحرين من تحركاتها 
الدبلوماســـية مـــن خالل اســـتضافتها 
للقمة األمنية اإلقليمية السابعة عشرة 
“حـــوار المنامـــة” فـــي نوفمبـــر 2021، 
المحافـــل  فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركتها 
الخليجية والعربية والدولية في إطار 
حرصها علـــى األمن القومي الخليجي 
والعربـــي، ومطالبـــة إيـــران بالتوقـــف 
عـــن سياســـاتها العدوانيـــة المزعزعـــة 
ألمن واســـتقرار المنطقـــة، فيما يتعلق 
والميليشـــيات  لإلرهـــاب  برعايتهـــا 
وتســـليحها  ودعمهـــا  الطائفيـــة، 
لميليشيا الحوثي االنقالبية في اليمن 
والصواريـــخ  باألســـلحة  وإمدادهـــا 
الُمّســـيرة،  والطائـــرات  الباليســـتية، 
وهجماتهـــا اإلرهابيـــة علـــى المنشـــآت 
المدنييـــن  واســـتهداف  النفطيـــة 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
وانتهاكاتها للسالمة اإلقليمية وتهديد 
أمـــن الطاقة وطرق المالحـــة البحرية 
والتجـــارة العالميـــة، بخـــالف إســـاءة 
توظيفها لوســـائل اإلعـــالم والمنصات 
الرقمية في بث سموم الفتن الطائفية 
والكراهيـــة والعنصريـــة، والتحريـــض 

على العنف واإلرهاب.
وكانت الخارجية األميركية قد أدانت 
النظام اإليرانـــي لتورطه في أكثر من 
360 عمليـــة إرهابيـــة دوليـــة في أكثر 
من 40 دولة تتضمـــن عمليات اغتيال 
وتفجيرات وهجمات، بوصفها “الدولة 
محـــذرة  لإلرهـــاب”،  الراعيـــة  األولـــى 
من اســـتخدامها للغطاء الدبلوماســـي 
وتجـــارة  اإلجراميـــة  والعصابـــات 
المخدرات لتنفيذ عملياتها، وتجنيدها 
لألطفال، وتهديدها لســـالمة الطيران 

لألقليـــات  واســـتهدافها  المدنـــي، 
والصحفييـــن، وإنفاقهـــا أكثر من 700 
مليون دوالر ســـنوًيا لدعم”حزب هللا”، 
واعتداءاتهـــا المتكـــررة وميليشـــياتها 
آخرهـــا  الســـفارات،  علـــى  اإلرهابيـــة 
اقتحـــام الحوثـــي للســـفارة األمريكية 
للســـفارة  حصـــل  كمـــا  صنعـــاء،  فـــي 
األمريكيـــة فـــي طهـــران عـــام 1980، 
الســـعوديتين  والقنصليـــة  والســـفارة 
فـــي طهران ومشـــهد عـــام 2016، هذا 
إلى جانب تـــورط مجموعة كبيرة من 
الجهات الرسمية اإليرانية في تهريب 
المخدرات بحســـب معهـــد “بروكنجز” 
صنفـــت  بعدمـــا   ،2019 مـــارس  فـــي 
وزارة الخزانة األمريكية ألفراد داخل 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
كمهربيـــن للمخـــدرات، ووصـــف تقرير 
للســـفارة األمريكيـــة فـــي باكـــو إيران 
فـــي  للمخـــدرات  مهـــرب  “أكبـــر  بأنهـــا 
العالـــم”، وضلوعهـــا وميليشـــياتها في 
“إغـــراق الـــدول العربيـــة بالمخـــدرات” 
وفًقـــا لمعهـــد “جيـــت ســـتون” فـــي 7 
مايـــو 2021، وهو ما أكدته الســـلطات 
الســـعودية مؤخـــًرا بإعـــالن إحباطهـــا 
تهريـــب أكثـــر مـــن 600 مليـــون حبـــة 
مخـــدرة ومئـــات الكيلوغرامـــات مـــن 
ســـنوات،  ســـت  خـــالل  الحشـــيش 

مصدرها لبنان.
وجهـــت  التهديـــدات،  هـــذه  وإزاء 
مملكـــة البحريـــن والعديد مـــن الدول 
العربية شكاوى رسمية إلى المنظمات 
الدوليـــة مطالبـــة إيـــران بتغيير نهجها 
كل  مـــع  يتناقـــض  الـــذي  العدوانـــي 
القوانيـــن الدوليـــة، إذا كانـــت حريصة 
على مصالح شـــعبها وتخفيف معاناته 
والفقـــر  االضطهـــاد  مـــن  المعيشـــية 
والبطالـــة، وإنهـــاء عزلتهـــا اإلقليميـــة 
والدولية وفق االلتزام بمبادئ ُحســـن 
الـــدول،  ســـيادة  واحتـــرام  الجـــوار، 
وعدم التدخل في شـــؤونها الداخلية، 
المتحـــدة  األمـــم  ميثـــاق  بموجـــب 

واالتفاقيات الدولية.
وأســـهمت هـــذه الجهود الدبلوماســـية 

فـــي تزايـــد اإلدراك العالمـــي لخطورة 
التهديدات اإليرانيـــة، حيث أكد وزير 
الدفـــاع األمريكـــي لويد أوســـتن أمام 
“حـــوار المنامـــة 2021” التـــزام بـــالده 
وأصدقائهـــا  عـــن مصالحهـــا  بالدفـــاع 
وقواتهـــا فـــي المنطقة ضـــد تهديدات 
مـــن  منعهـــا  علـــى  وتصميمهـــا  إيـــران 
امتالك الســـالح النووي، بعد تصنيفها 
“الحـــرس الثـــوري” و”ســـرايا األشـــتر” 
علـــى قائمتهـــا للمنظمـــات اإلرهابيـــة، 
ودعوتهـــا لألمـــم المتحدة إلـــى إدراج 
اإلرهـــاب،  قوائـــم  علـــى  هللا”  “حـــزب 
بعـــد تصنيفـــه كمنظمـــة إرهابيـــة مـــن 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  قبـــل 
 12 مـــن  وأكثـــر  العربيـــة  والجامعـــة 
دولة منها بريطانيا والنمســـا وهولندا، 
وأخيـــًرا أســـتراليا، إلـــى جانـــب إدانـــة 
للهجمـــات الحوثيـــة  المتحـــدة  األمـــم 
المتكررة بطائرات مســـيرة وصواريخ 
باليستية على الســـعودية، وتهديدات 
دولية إليـــران بخيـــارات مفتوحة من 
تشـــديد العقوبـــات إلـــى شـــن عمليات 
ســـرية لتخريـــب برنامجهـــا النووي أو 
توجيه ضربات عسكرية ضد منشآتها 
النووية، ما لم تلتزم بالقواعد الدولية.
إن مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل النهـــج 
الدبلوماســـي الحكيم لحضرة صاحب 
الجاللة الملك المفدى وبدعم صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
كفـــاءة  وبفضـــل  الـــوزراء،  مجلـــس 
أجهزتهـــا الدفاعيـــة واألمنيـــة ووحدة 
أبنائهـــا ووعيهـــم وتكاتف مؤسســـاتها 
الرســـمية واألهليـــة، ســـتواصل بعون 
التنمويـــة  مســـيرتها  تعالـــى  هللا 
مواجهـــة  فـــي  الشـــاملة  والحضاريـــة 
والتدخـــالت  اإلرهابيـــة  التهديـــدات 
المعاديـــة، ملتزمـــة فـــي ذلك بســـيادة 
القانون وتعزيز الشـــراكة مع أشـــقائها 
والعربيـــة  الخليجيـــة  الـــدول  مـــن 
الشـــرعية  ترســـيخ  فـــي  وحلفائهـــا 
الدولية، ومحاربة التطرف واإلرهاب، 
ونبـــذ العداوة والكراهيـــة لضمان حق 

الشعوب في العيش بأمان وسالم.

المنامة - بنا

التفاصيل على الموقع اإللكتروني



قالت الشـــابة منيرة شـــويطر التي تعتبر أول حكم 
دولـــي خليجي نســـائي فـــي الســـباحة إن المجتمع 
أن  إال  المحجبـــات،  ســـباحة  يمانـــع  ال  البحرينـــي 
االتحـــاد الدولـــي يفـــرض بعـــض االشـــتراطات في 
المشـــاركات الخارجيـــة، حيث يمنـــع تغطية كامل 

الجسم مع الرأس.
ولفتـــت في لقائهـــا االفتراضـــي مع لجنة الشـــباب 
بالمجلس األعلى للمرأة عبر “إنستغرام” إلى وجود 
بعض البطوالت النســـائية التي يكـــون الطاقم كله 
مـــن النســـاء بحيـــث يمكـــن للمحجبات المشـــاركة 

بلباس السباحة المعتاد أو المناسب.
وأشـــارت إلـــى أنـــه عنـــد دخولهـــا مجـــال التحكيم 
وجدت نفسها وحيدة وسط مجموعة من الرجال، 
لدرجـــة أنهـــا عند تحكيمهـــا ألول بطولـــة لها كانت 
هي العنصر النســـائي الوحيد بين المحكمين، األمر 
الـــذي أثـــار اســـتغرابهم بـــادئ األمر، إال أنـــه تحول 
لمصـــدر فخر وإعجاب الحقًا وشـــكل لديها تجربة 

مميزة وإضافة لرصيد خبراتها.
وقالت إن رفض البعض لوجود عنصر نســـائي في 
مجتمع الســـباحة قـــد يكون عقبة في بـــادئ األمر، 
إال أن تشكيل منتخب سباحة للسيدات كان بداية 
لتذليـــل العقبات والتحديات، نظرًا لوجود الحاجة 
لمدربات والمحكمات وإدارة نســـائية تدير شؤون 

المنتخب.
وقالت إن الســـن المناســـب لتعلم الســـباحة ما بين 
ثـــاث إلى أربـــع ســـنوات )مرحلة التأســـيس( ومن 
ثـــم يمر التعلم بمراحل متعددة وصوالً إلى مرحلة 

المشاركة في المنافسات المحلية والدولية.
ولفتت منيرة إلى أن انخراطها في مجال السباحة 
بدأ منذ الصغر، حيث نشأت في حالة بوماهر التي 
تطـــل علـــى البحـــر ويعرف أهلهـــا بشـــغفهم بالبحر 

والسباحة والرياضات البحرية.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذا الشـــغف قادها إلـــى دخول 
كليـــة التربيـــة الرياضيـــة فـــي المرحلـــة الجامعية، 
لتعمـــل الحقـــة معلمة تربيـــة رياضية، إلـــى جانب 
ممارســـتها مهنـــة التحكيـــم فـــي رياضة الســـباحة، 
إضافة إلى عملها لفترة من الزمن إدارية بمنتخب 
الســـباحة، وإدارتها ألكاديمية بســـت للسباحة منذ 

العام 2012 وحتى اآلن.
وذكرت أنها التحقت باالتحاد البحريني للســـباحة 

فـــي عـــام 2009 ضمن برامج المواهـــب والتطوير، 
وذلـــك فـــي ظل حاجـــة لوجود حكمـــات ومدربات 
في االتحاد بدعم من اتحاد السباحة حينها، حيث 
تـــم توجيههـــا للتحكيـــم كخطـــوة أولـــى، ومـــن ثم 

توالت الخطوات وتخصصت أكثر في التحكيم.
وقالـــت منيـــرة إن أول بطولة أدارتها في التحكيم 
فـــي ســـلطنة عمـــان فـــي 2013 ومـــن ثـــم حكمـــت 
بطولـــة خليجية في مملكة البحرين )بطولة المياه 
المفتوحة(، كما حكمت العديد من بطوالت األندية 

على مستوى الخليج العربي.
وأشارت إلى أن مجال السباحة مجال يغلب عليه 
الطابع الذكوري )الحكام والمدربون والسباحون(.

ولفتت شويطر إلى صعوبة االعتماد على التحكيم 
في قطاع السباحة كمصدر وحيد للدخل وكمهنة، 
وذلـــك نظـــرًا لقلة البطـــوالت الدولية طـــوال العام، 
معبرة عن أملها في أن يتحول التحكيم إلى مهنة 
تحتـــاج إلى تفرغ فـــي الفترة المقبلـــة، بما يواكب 

االهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين للقطاع 
الرياضي.

وقالـــت إن التحكيـــم الرياضي يتطلـــب االنخراط 

فـــي دورات وإلمام تـــام بآخر مســـتجدات قوانين 
األلعاب الرياضية التي تتغير بشـــكل دائم، إضافة 
إلى اختيار الشـــخص للعبة يحبهـــا ويمتلك القدرة 
متطلباتهـــا  بـــكل  واإللمـــام  فيهـــا  التحكيـــم  علـــى 

وتفاصيلها.
وبينت أن دخول مجال الســـباحة يبدأ من تحديد 
الـــدور الـــذي ســـيؤديه الشـــخص في هـــذا المجال 

كإداري أو مدرب أو سباح أو حكم.
وأشـــارت إلـــى أن فتـــرة إشـــرافها علـــى منتخـــب 
الســـباحة لم يكن لديها المجال لممارسة السباحة، 
إال أن وجودها في المســـبح يوميًا وإشـــرافها على 
تمرينـــات ســـباحات المنتخـــب كان يكســـبها بعض 
الخبـــرات والمهـــارات، التـــي ســـاعدتها الحقـــًا عن 

انخراطها في السباحة.
ورأت أن ال شـــيء يقـــف عائقًا أمـــام رغبة أي فتاة 
في االنخراط في رياضة الســـباحة، وذلك في ظل 

وجود الدعم الحكومي للرياضات النسائية.
ولفتت إلى اســـتغالها فترة الجائحة للتوجه نحو 
مجال ســـباحة ذوي االحتياجات الخاصة )التوحد 

ومتازمة داون(.
وعبـــرت عـــن تطلعها إلـــى لانخراط فـــي مجاالت 
جديـــدة للســـباحة في الفتـــرة القادمـــة، وأن تعمل 
تكـــون  وأن  البحرينيـــة  الســـباحة  تطويـــر  علـــى 

السباحة للجميع.
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3 سنوات السن 
المناسب لتعلم 

السباحة

قلة البطوالت السنوية 
يصعب التفريغ لتحكيم 

السباحة

أفــادت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالح بــأن 68 موظفا يعملون بقســم مراقبة 
الغذاء في الوزارة، وتسلمت الوزارة 1373 شكوى خالل العام 2020.

وأوضحـــت –ردا على ســـؤال برلماني 
لرئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية بنت 
عبدهللا زينـــل وحصلت “البـــاد” على 
نسخة منه- أن أبرز المخالفات تتعلق 

بالنظافة العامة، وممارســـات 
لمعايير  المخالفـــة  العمال 

مـــن  كبيـــر  وقســـم  العامـــة،  الصحـــة 
التجاوزات يختص بمخالفة إجراءات 
خـــال  المعديـــة  لألمـــراض  التصـــدي 
فتـــرة الجائحـــة. وفيمـــا يأتـــي أســـئلة 
الرئيســـة زينل وأبرز محتوى 

إجابة الوزيرة الصالح:

إجراءات الوزارة

ما الخطط واإلجراءات التي تقوم  «
بها وزارة الصحة بشأن التفتيش 

على المطاعم ومحالت صناعة وبيع 
األغذية في البحرين؟

- يحرص قسم مراقبة األغذية بإدارة 
الصحـــة العامـــة بالـــوزارة علـــى العمل 
وفـــق خطة ســـنوية لتغطيـــة ومتابعة 
المنشـــآت الغذائية وذلـــك للتحقق من 
الصحيـــة  بالضوابـــط  التزامهـــا  مـــدى 
لفيـــروس  التصـــدي  واشـــتراطات 

كورونا.
مـــن  عـــدد  علـــى  الخطـــة  وتحتـــوي 
المشـــروعات والمبـــادرات التي تصب 
فـــي تعزيـــز أنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة 
وســـبل الوقايـــة مـــن األمـــراض ومنها 
على ســـبيل المثـــال الملصـــق األخضر 
ا  ا وتشـــجيعيًّ الذي يعد مؤشـــًرا إيجابيًّ
يعطى لبعض أنواع المنشآت الغذائية 
والمعاييـــر  باالشـــتراطات  الملتزمـــة 

الصحية المطلوبة.
وأيًضا من ضمن المشـــروعات برنامج 
إدارة المخاطـــر والتقصـــي لألمـــراض 
ومشـــروع  الغـــذاء  عبـــر  المنقولـــة 
ترخيص وتسجيل مخازن األغذية 
والرقابـــة  التفتيـــش  وحمـــات 
والمنتجـــات  المصانـــع  علـــى 
الزراعية المحلية والمستوردة 
فـــي  المقدمـــة  واألطعمـــة 
ت  لمستشـــفيا ا
ميـــة  لحكو ا
والخاصـــة وفـــي 

الحكوميـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
والخاصة.

كادر التفتيش

ما هي أعداد ومؤهالت الكادر  «
الوظيفي الذي يتولى المهمة 

واختصاصاته؟

- يتولى مهمة التفتيش والرقابة على 
محات بيع وتداول وتصنيع األغذية 
كادر متخصـــص مـــن حملـــة الدبلـــوم 
والبكالوريـــوس فـــي مجـــال الصحـــة 
واألحيـــاء،  الغـــذاء  وعلـــوم  العامـــة 
اختصاصييـــن  بيـــن  ويتوزعـــون 
ورؤســـاء  أوائـــل  واختصاصييـــن 

مجموعات.
وعدد العاملين بقســـم مراقبة الغذاء: 
رئيس القســـم، واثنان بمســـمى رئيس 
مجموعة، وخمســـة بمسمى أخصائي 
ســـامة أغذية، و60 بمسمى أخصائي 
عـــدد  إجمالـــي  أن  أي  عامـــة.  صحـــة 

العاملين 68 موظفا.

أبرز المخالفات

ما أبرز المخالفات التي تم  «
رصدها خالل السنوات الثالث 

الماضية وما اإلجراءات 
المتخذة بشأن كل منها؟

تتعلـــق  المخالفـــات  أبـــرز   -
بالنظافـــة العامة، وممارســـات 
لمعاييـــر  المخالفـــة  العمـــال 
الصحـــة العامة، وقســـم كبير 
يختـــص  التجـــاوزات  مـــن 

بمخالفـــة إجراءات التصدي لألمراض 
المعديـــة خال فتـــرة الجائحة )مرفق 
جـــدول عن أبرز المخالفات التي تمت 
خال السنوات الماضية واإلجراءات 

المتخذة(.

عدد الشكاوى

هل تتضمن خطط الوزارة في  «
الرقابة على تلك األنشطة 

تفعيل دور المواطنين 
والجهات الرسمية 

والمدنية ذات 

العالقة في الحد من المخالفات 
المتعلقة بتلك األنشطة؟

ذات  األخـــرى  والجهـــات  للمواطـــن   -
العاقة دور كبير في التعاون واإلباغ 
عـــن أي مخالفـــات أو تجـــاوزات يتـــم 
وبيـــع  عمـــل  محـــات  فـــي  رصدهـــا 
األغذية، ســـواء أكان ذلك بالمراســـلة 

اإللكترونية أم العادية.
وبلـــغ عدد الشـــكاوى المســـتلمة 
 2020 العـــام  خـــال 
 1373 حوالـــي 

شكوى.

68 موظًفا لمراقبـة الغـذاء و1373 شكــوى خــالل عــام
“^” تنفرد بنشر إجابة سؤال الرئيسة زينل.. وزيرة الصحة:

حمــالت تفتيــش علــى األطعمــة المقدمـــة فــي المستشفيـــات والمؤســــســـات التعليميـــة

أبـرز مخالفـات العمـال عـدم االلتـزام بالنظافـة
خطة سنوية لتغطية ومتابعة المنشآت الغذائية
الملصق األخضر مؤشر تشجيعي للمنشآت الملتزمة بالمعايير الصحية 

راشد الغائب

منيرة شويطر أول حكم دولي خليجي في السباحة:

المجتمــع البحرينــي ال يمانــع سباحـــة المحجبــات

منيرة شويطر خالل لقائها مع شبابية “األعلى للمرأة”

سيدعلي المحافظة

وزيرة الصحةفوزية زينل
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“الكثافة تنســج الفرص” قصة الحكاية، وحكاية كل القصص التي تســردها أعمدة التجانس 
والثقافــة والتمــازج في جناح البحرين بـ “إكســبو دبــي 2020”، الذي أضحى من الوهلة األولى 
محطــة تالقــي لــكل زوار الحــدث العظيــم، والذين انبهــروا وتحدثوا كثيًرا عــن البحرين وعن 

جناحها الفريد.

بالقـــرب من بوابة “فرص” بإكســـبو دبي، يقبع 
جنـــاح البحرين المعدني البـــراق، الذي يتأمل 
فيـــه الـــزوار والـــرواد والمتجولـــون بترحاب، 

وإبداع، واختالف.
أبيـــض ناصـــع وعريـــض،  نفـــق  ومـــن خـــالل 
يتحـــرك الـــزوار مـــن أفـــراد وعوائـــل وطلبـــة 
مدارس وجامعات، بشغف إلى ساحة الجناح 
الكبيـــر، حيـــث يرتكز بـــه 126 عمـــودا عمالقا 
بســـماكة 11 ســـنتيمتًرا، تتقاطع بشـــكل مائل 
من الســـقف وحتى األرض، بتمازج عمراني ال 

مثيل له بالعالم، وبارتفاع 24 مترا.
ويعبـــر كل عمـــود من األعمدة، التـــي تبدأ من 
نقاط مختلفة، ليلتقـــي بنقاط أخرى محددة، 
إلـــى النســـيج البحرينـــي، الـــذي بالرغـــم مـــن 
تنوعه إال أنه يتحد في نقاط معينة في رفعة 
شـــأن مملكة البحرين بجميـــع قطاعات البناء 

والنهضة والتنمية المستدامة.
وتســـرد ســـاحة العـــرض الرئيســـة فـــي اليوم 
الوطني لجناح البحرين بإكســـبو دبي 2020، 
الذي صادف تاريخ 25 نوفمبر الجاري، تاريخ 
المملكة وقصص خروج الســـفن لصيد اللؤلؤ، 
والوجـــود البحرينـــي القائـــم منذ 5000 ســـنة 
على جزر المملكـــة، وعالقتها الفريدة بالبحر، 

التي شكلت حضارة دلمون العظيمة.
ورصدت عدســـة “البالد” فـــي زيارتها للجناح 
وسط أجواء موسيقية لفن الفجري “البحري”، 
الـــذي أحيتـــه فرقـــة قاللـــي للفنون الشـــعبية، 
أعـــدادا كبيـــرة مـــن الـــزوار وطلبـــة المدارس 
مـــا  يتابعـــون  األجانـــب، وهـــم  واإلعالمييـــن 

يحدث بإعجاب وترقب واندهاش.
فـــي كل األرجاء، يتحرك جموع من الشـــباب 
البحرينـــي )مـــن المتطوعين(، وهم يشـــرفون 
علـــى إدارة الجنـــاح باهتمـــام بالـــغ، ويقدمون 

عنـــه،  الوافـــرة  والمعلومـــات  “المطويـــات” 
معبريـــن - بذات الوقت - عـــن ثقافة وازدهار 

ومنجزات وطنهم البحرين.
وفـــي زوايـــا الجنـــاح، جلســـت نمـــاذج حيـــة 
وعديـــدة من التـــراث البحريني األصيل وهي 
واللؤلـــؤ،  كالنســـيج،  بهـــدوء،  الـــزوار  تتأمـــل 
وتدفعهـــم  قســـًرا،  لتســـتوقفهم  والمحـــار، 
المقطوعـــات  هـــذه  قصـــص  عـــن  للتســـاؤل، 
الجميلـــة، عـــن تاريخهـــا، أيـــن بـــدأ؟ وإلى أين 

مضى؟ وبأنامل من؟
وتعبـــر حرفـــة النســـيج أو الحياكة قصة غزل 
بحرينيـــة تمتـــد لعوالم عديـــدة قديمة وغنية 
بالمكتشـــفات األثريـــة المذهلـــة، وصـــوال إلى 
التاريـــخ الحديـــث بشـــكل يتناغـــم مـــع روح 

العصر، ويغوص في أعماقها.
وفـــي زاويـــة اللؤلـــؤ البحرينـــي التـــي كانـــت 
محطـــة أنظـــار للجميـــع، تســـتحضر الذاكـــرة 
تاريـــخ الغـــوص العريـــق، ومشـــاوير رحـــالت 
الســـفن إلى غياهب البحر للبحث عن الدانات 
النادرة، المختبئـــة بعناية في الهيرات، والتي 
بفضلهـــا أحيـــت األرض القاحلـــة، وبنيت على 
واألســـواق  والمتاجـــر  المـــدارس  ســـفوحها 

والعمران.
جمال هـــذه الزاوية، اكتمل بمشـــاركة بنماذج 
اللؤلـــؤ،  وأســـاور  العقـــود  مـــن  لعـــدد  زاهيـــة 
مملوكـــة لثالث عوائـــل عريقة في عالم اللؤلؤ 
والمجوهـــرات البحرينية، مثـــل أبناؤهم هذه 
الحرفـــة فـــي جنـــاح البحريـــن بإكســـبو دبـــي 

2020، وهي الفردان ومطر وآل محمود.
تحدثـــوا مـــع الـــزوار والـــرواد، وأجابوهم عن 
الكثير من تســـاؤالتهم واستفســـاراتهم حتى 
وقـــت متأخـــر من اليـــوم، قالوا لهـــم بالحرف: 
اللؤلـــؤ البحرينـــي هـــو األفضـــل بالعالـــم، هـــو 

األنقـــى، هـــو األصـــل، هو األكثـــر طلًبـــا، وهذه 
حقيقة ال جدال فيها.

معهـــد اللؤلـــؤ األحجـــار الكريمة “دانـــات” كان 
حاضرا أيضا بشخص رئيسته التنفيذية نورة 
جمشـــير، وبجهـــاز فحـــص الدانات الـــذي كان 

محط اهتمام أيضا للكثير من الزوار.
مســـؤولون ووزراء وإعالميـــون كثر حرصوا 
علـــى الحضور فـــي اليوم الوطنـــي البحريني 
إلكســـبو دبـــي 2020، تشـــاركوا كلهـــم فرحـــة 
اإلنجـــاز، وفرحـــة توصيـــل الرســـالة العابـــرة 
لحـــدود الوطـــن إلـــى العالـــم الخارجـــي، بـــأن 
وبنـــاء  االزدهـــار  فـــي  مســـتمرة  البحريـــن 

الحضارة الجديدة، ومنح الفرص.

5 آالف سنة من تاريخ البحرين تبهر زوار “إكسبو دبي”
“الكثافة تنسج الفرص” تدخل المعجبين في حيرة: بأنامل من؟ وأين بدأت؟
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المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  التقـــى 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفـــة، أمس، بمدينـــة الفاتيكان 
رئيـــس الـــوزراء أميـــن ســـر دولة 
الكاردينـــال  نيافـــة  الفاتيـــكان 

بييترو بارولين.
الشـــيخ  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفة بمســـار عالقـــات الصداقة 
المتميـــزة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
ودولـــة الفاتيـــكان، وما تتســـم به 
من تطور مســـتمر، معرًبـــا معاليه 

عـــن تطلع مملكـــة البحرين الدائم 
لالرتقـــاء بأوجـــه التعـــاون وأطـــر 
يخـــدم  بمـــا  المشـــترك  التنســـيق 

مصالح البلدين الصديقين.
من جانبه، عبـــر نيافة الكاردينال 
اعتـــزازه  عـــن  باروليـــن  بييتـــرو 
بلقـــاء الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمد آل خليفـــة وبزيارته لدولة 
الفاتيـــكان، مؤكدا تقديره لمملكة 
العيـــش  فـــي  البحريـــن كنمـــوذج 
المشـــترك القائـــم علـــى االحتـــرام 
واالنفتـــاح  والتســـامح  المتبـــادل 

على مختلف دول العالم.

االرتقاء بالتعاون مع الفاتيكان

المنامة - بنا

زار رئيـــس هيئـــة األركان المشـــتركة للقـــوات المســـلحة بجمهوريـــة 
باكســـتان اإلســـالمية الشـــقيقة الجنرال نديم رضا والوفـــد المرافق 

الكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني.

رئيس األركان الباكستاني يزور “الملكية للقيادة”

كشف موقع )نورديك مونيتور( تلقي منظمات مشبوهة على صلة بتنظيم القاعدة اإلرهابي، ماليين الدوالرات من 
جمعية خيرية قطرية متهمة أيًضا برعاية اإلرهاب.

ووفًقـــا لبيانـــات مســـربة حصـــل عليهـــا 
موقع )نورديك مونيتور(، فإن مؤسسة 
والحريـــات  اإلنســـان  “حقـــوق  تدعـــى 
واإلغاثـــة اإلنســـانية”، وهـــي مؤسســـة 
تصنـــف نفســـها على أنها غيـــر حكومية 
تلقـــت 85.2 مليون ريـــال قطري، أي ما 
يعـــادل )23.4 مليـــون دوالر( بين عامي 

2012 و 2018.
وكشـــفت المعلومـــات أن جمعيـــة “عيد 
التمويـــل  قدمـــت  القطريـــة”  الخيريـــة 
فـــي 81 دفعـــة على مدى أربع ســـنوات 
بعـــد عـــام مـــن انـــدالع الصـــراع األهلي 
فـــي ســـوريا، حيـــث مولـــت المتمردين 
والميليشـــيات بمـــا في ذلـــك الجماعات 

الجمعيـــة  ســـاعدت  كمـــا  المتطرفـــة، 
فـــي  الخيـــري  الغطـــاء  ذات  القطريـــة 
تمويل عمليات المؤسســـة العالمية في 
أوروبـــا وجنوب شـــرق آســـيا وإفريقيا 

وكذلك في أميركا الالتينية.
عملـــت  القطريـــة  األمـــوال  وبفضـــل 
هـــذه المؤسســـة وغيرهـــا ظاهرًيا على 
مســـاعدة الالجئين في عدد من الدول، 
مـــر  علـــى  دامغـــة  أدلـــة  ظهـــرت  فيمـــا 
الســـنوات الماضيـــة تشـــير إلـــى تقديم 
المؤسســـة الدعـــم اللوجســـتي والمالي 
والمساعدة الطبية لمختلف الجماعات 
اإلرهابية المتطرفة بما في ذلك تنظيم 

القاعدة وداعش.

يذكر أن مؤسس جمعية “عيد الخيرية 
القطريـــة” عبدالرحمـــن النعيمـــي مدرج 
علـــى قوائـــم اإلرهـــاب بســـبب ارتباطه 
بتســـهيل وصول الدعم المالي للقاعدة 
واليمـــن،  والصومـــال  العـــراق  فـــي 
قـــادة  كمحـــاور  عملـــه  إلـــى  باإلضافـــة 
القاعـــدة فـــي العـــراق والمانحيـــن فـــي 
قطـــر. وعمل النعيمي بشـــكل وثيق مع 
علي بن عبدهللا السويدي، وهو مواطن 
العـــام لجمعيـــة  قطـــري آخـــر والمديـــر 
“عيـــد الخيرية”. وفي العـــام 2017، تم 
تصنيف السويدي كممول لإلرهاب في 
قائمة مشـــتركة أعدتهـــا عدد من الدول 

على مستوى المنطقة.

بمبالغ تتجاوز 23 مليون دوالر

تورط مؤسسات قطرية مشبوهة 
في تمويل جماعـات مرتبطـة بالقاعـدة

الحكومة اإللكترونية تتسلم جائزة عيسى بن علي التطوعية
القائد: استطعنا احتضان كوكبة من المتطوعين خالل الجائحة

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  تســـلم 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمد القائد درع جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للكـــوادر 
الصفـــوف  ضمـــن  العاملـــة  الوطنيـــة 
كورونـــا  لجائحـــة  للتصـــدي  األماميـــة 
)كوفيد 19-(، لقاء دور الهيئة البارز في 
دعم جهـــود الفريـــق الوطنـــي للتصدي 

للجائحة في المجال التقني.
جـــاء ذلـــك، خـــالل اســـتقبال الرئيـــس 
التنفيـــذي القائد في مكتبه بمقر الهيئة 
بمدينـــة عيســـى رئيـــس مجلـــس إدارة 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبة رئيـــس اإلتحاد 

العربي للتطوع حسن بوهزاع.
وأثنـــى القائـــد علـــى دور الجمعيـــة في 
مجال تعزيز العمل التطوعي وترسيخ 
قيمتـــه بيـــن األفـــراد، كما أشـــاد بالدور 

الكبير الذي لعبته جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة فـــي هـــذا 
الصـــدد، معرًبـــا عن بالغ شـــكره وعظيم 
امتنانـــه لتفضل ســـموه بتكريـــم الهيئة 
بهذه الجائـــزة وثقتـــه الختيارها ضمن 
الجهـــات المتميـــزة فـــي مجـــال العمـــل 
التطوعي في النســـخة الحادية عشـــرة 

مـــن الجائـــزة، مؤكـــًدا فخـــره واعتزازه 
بتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز والـــذي يعكس 
حقيقة الجهود التي بذلها فريق الهيئة 
ومنتسبيه خالل الجائحة والسيما في 
المجـــال التقني ودعـــم كافة القطاعات 
بالمملكة، بما كان له أثره في التخفيف 
مـــن تداعيـــات وآثـــار جائحـــة كورونـــا 

وصوالً إلى مرحلة التعافي.
علـــى  اللقـــاء  خـــالل  القائـــد  أكـــد  كمـــا 
أهمية ثقافـــة العمل التطوعي بالمملكة 
المجتمـــع  فئـــات  واهتمـــام  وحـــرص 
بتعزيـــز وتنميـــة هذه الثقافـــة إليمانهم 
وتنميتـــه  الوطـــن  بنـــاء  فـــي  بدورهـــا 
على مختلـــف األصعدة مشـــيًرا إلى أن 
الهيئـــة تمكنـــت ومن خـــالل احتضانها 
لمجموعة من كوكبة المتطوعين خالل 
الجائحـــة، وعملهـــا ضمن فريـــق الهيئة 
على تحقيق تطلعـــات الفريق الوطني، 
مشيًدا بجهود الفريق التطوعي والذي 
عمـــل ضمن صفوف فريق الهيئة القائم 
علـــى “تطبيق مجتمع واعي” فضالً عن 
الفرق العاملـــة ضمن مركز الفحص من 
المركبـــات والفرق العاملة في مســـاندة 

مركز االتصال 444.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

رسالة من جاللة الملك لبابا الفاتيكان لزيارة البحرين
البابا فرنسيس: المملكة نموذج للتعايش بين كافة مكونات المجتمع

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة رســـالة إلى 
بابـــا الفاتيكان البابا فرنســـيس تضمنت 
دعوة رســـمية لزيـــارة مملكـــة البحرين، 
ونقـــل الرســـالة مستشـــار جاللـــة الملـــك 
للشـــؤون الدبلوماسية الشـــيخ خالد بن 

أحمد بن محمد آل خليفة.
جاء ذلك خالل استقبال البابا فرنسيس 
فـــي الفاتيـــكان أمـــس الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد بن محمـــد آل خليفـــة، حيث نقل 
تحيـــات صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البالد 
فرنســـيس  للبابـــا  جاللتـــه  وتمنيـــات 

بموفور الصحة والعافية.
وأعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفـــة عـــن تقدير صاحـــب الجاللة 

للبابـــا  البـــارز  المحـــوري  للـــدور  الملـــك 
فرنسيس في إرساء وتعزيز الحوار بين 
األديان والتفاهم بين مختلف الثقافات 
األخـــوة  قيـــم  ونشـــر  والحضـــارات، 
اإلنسانية والتعايش بين الجميع، مؤكًدا 

دعـــم جاللته وثيقـــة األخوة اإلنســـانية 
ومبادئها الســـامية والمســـاعي الحميدة 
والجهود الدءوبـــة وأهمية البناء عليها؛ 
مـــن أجل ضمان مســـتقبل أكثـــر ازدهاًرا 

ورخاًء للبشرية بأسرها.

فرنســـيس  البابـــا  حمـــل  جانبـــه،  مـــن 
المستشـــار تحياتـــه إلـــى عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وخالـــص شـــكره على دعوة 
جاللتـــه الكريمة لزيـــارة مملكة البحرين 
التـــي يكـــن لهـــا كل المحبـــة والتقديـــر، 
مؤكًدا أن هذه الدعوة تجســـد ما تتسم 
بـــه مملكـــة البحريـــن كنمـــوذج يحتـــذى 
بـــه فـــي االنفتـــاح والتعايش بيـــن كافة 
مكونـــات المجتمـــع، معرًبـــا عـــن تقديره 
لحكمـــة عاهـــل البـــالد، وحرصـــه الدائم 
علـــى تعزيـــز ثقافـــة الحـــوار والتســـامح 
ولمبـــادرات جاللتـــه الرامية إلـــى تعزيز 
ونشـــر مبـــادئ التعايـــش والتآخـــي بين 

جميع الدول والشعوب.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــرح رئيـــس نيابـــة الجرائـــم الماليـــة 
وغســـل األموال بأن المحكمة الصغرى 
أصـــدرت  الثانيـــة  الدائـــرة  الجنائيـــة 
حكمها أمس الخميس في شأن واقعة 
قيـــام أربعـــة متهميـــن مـــن الجنســـية 
األسيوية بإدارة منصة لتداول عمالت 
افتراضيـــة وتقديـــم خدمـــات التداول 
فيهـــا دون حصولهـــم علـــى ترخيـــص 
من مصـــرف البحريـــن المركزي، حيث 
قضت بتغريم المتهـــم األول مبلغ مئة 
الف دينار والمتهم الثاني خمسين ألف 
دينار والمتهمين الثالث والرابع مليون 
دينار لكل منهما وذلك عما أسند إليهم 
مـــن اتهـــام، كما أمـــرت بمصـــادرة مبلغ 
خمســـة عشـــر ألفـــا وســـبعمئة وثالثـــة 

وأربعمئـــة وعشـــرة  دينـــارا  وعشـــرين 
فلوس من حساب الشخص االعتباري.

وكانـــت النيابة العامة قـــد تلقت بالغًا 
مـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي يفيد 
بقيـــام اثنيـــن مـــن المتهميـــن بتقديـــم 
خدمـــات مصرفية لألفـــراد تمثلت في 
إدارة منصة لتداول عمالت افتراضية 
فيهـــا  التـــداول  خدمـــات  وتقديـــم 
بواسطة شركتهما دون حصولهما على 
ترخيـــص بذلـــك من مصـــرف البحرين 

المركزي.
للبـــالغ  العامـــة  النيابـــة  تلقـــي  وفـــور 
باشـــرت تحقيقاتهـــا، حيـــث اســـتمعت 
ألقـــوال المعنييـــن بمصـــرف البحريـــن 
حيـــث  الواقعـــة،  وشـــهود  المركـــزي 
أســـفرت التحقيقـــات عن ثبـــوت قيام 

خدمـــات  بتقديـــم  متهميـــن  أربعـــة 
مصرفيـــة لألفـــراد دون ترخيـــص مـــن 
مصـــرف البحرين المركـــزي، من خالل 
مـــن  ماليـــة  مبالـــغ  باســـتالم  قيامهـــم 
عـــدد من األشـــخاص ثم يتـــم إيداعها 
فـــي حســـاب الشـــركة المملوكـــة لهـــم 
عمـــالت  شـــراء  فـــي  واســـتخدامها 
افتراضية وتداولهـــا وعقب بيعها يتم 
تحويـــل المبالغ التي تم اســـتالمها من 
الغيـــر لحســـاباتهم بعد اقتطـــاع مقدار 

األرباح المحصلة جراء تداولها.
وعليه قامت النيابة العامة باستجواب 
المتهميـــن وأمرت بإحالـــة القضية إلى 
والتـــي  الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة 
أصـــدرت حكمهـــا بإدانـــة المتهمين بما 

نسب إليهم من اتهام.

المحمكة تأمر بمصادرة 15 ألفا من حساب الشخص االعتباري

تغريم آسيويين 2.1 مليون دينار 
إلدارتهم منصات عمالت تداول مخالفة

التكامل بين التقييمات التكوينية والختامية
300 من التربويين يناقشون أفضل الطرق الحديثة لتحسين التعليم

عقد يـــوم أمـــس الخميـــس المنتدى 
اإللكترونـــي “التكامـــل بيـــن التقويم 
الختامـــي”،  والتقويـــم  التكوينـــي 
الـــذي نظمتـــه هيئـــة جـــودة التعليم 
إدارة  فـــي  ممثلـــًة  والتدريـــب 
االمتحانـــات الوطنيـــة عبـــر برنامـــج 
Zoom، بمشـــاركة أكثـــر من 300 من 
التربويين، والمختصين، والمهتمين 
بقطاع التعليم في مملكة البحرين. 

وتكمن أهمية المنتدى في إبراز دور 
التقييمـــات، وتســـليط الضـــوء على 
التكامـــل بيـــن التقييمـــات التكوينية 
والتقييمـــات الختاميـــة، مـــن منظور 
التحديات الحالية والمستقبلية؛ بما 
فـــي ذلك توظيف التقنيات الحديثة 

لدعم اســـتدامة تحسين أداء النظام 
التعليمي بمملكة البحرين.

 - المنتـــدى  خـــالل  تـــم  وقـــد  هـــذا، 
الـــذي أدارُه رئيـــس قســـم امتحانات 

العلـــوم والرياضيـــات بهيئـــة جـــودة 
التعليم والتدريب أحمد القاســـمي - 
اســـتعراض ورقة بعنـــوان: “التكامل 
بيـــن التقييمات التربويـــة والعوامل 

للتطويـــر  لمديـــر  لهـــا”،  المســـاعدة 
واالعتراف بمنظمة البكلوريا الدولية 
من المملكة األردنية الهاشـــمية كوثر 
ســـعد الديـــن، حيـــث بينـــت خاللهـــا 
وأنواعـــه، خاصـــة  التقييـــم  مفهـــوم 
التقييـــم الختامـــي الـــذي يســـتخدم 
واكتســـاب  الطالـــب،  تعلـــم  لتقييـــم 
المهـــارات واإلنجـــاز األكاديمـــي في 
نهايـــة فتـــرة تعليميـــة محـــددة، كما 
تطرقـــت إلى بيان التقييم التكويني 
الـــذي يتم عـــن طريـــق مجموعة من 
األساليب التي يستخدمها المعلمون 
والمعلمـــات؛ إلجراء عمليـــات تقييم 
مـــن  الطلبـــة  تمكـــن  مـــدى  تقيـــس 

مهارات التعلم. 

هيئة جودة التعليم والتدريب

المنامة - بنا

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
الـــذي  الشـــنيع  اإلرهابـــي  التفجيـــر 
استهدف مركبة دورية تابعة لمنظمة 
األمـــم المتحدة في مدينة مقديشـــو 
بجمهوريـــة الصومـــال الفيدرالية، ما 
أســـفر عن مقتل عدد من األشـــخاص 

وإصابـــة آخرين بجـــروح، معربًة عن 
صـــادق التعـــازي والمواســـاة ألهالـــي 
وذوي الضحايـــا، وتمنياتهـــا الشـــفاء 
العاجـــل للمصابيـــن، مجـــددة موقـــف 
مملكـــة البحرين الثابت برفض جميع 

أشكال اإلرهاب والعنف.

... وتدين تفجير دورية “األمم 
المتحدة” في مقديشو

المنامة - بنا

تعاطـــف  الخارجيـــة  وزارة  أبـــدت 
روســـيا  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
االتحاديـــة حكومـــة وشـــعًبا جـــراء 
أحـــد  فـــي  اندلـــع  الـــذي  الحريـــق 
المناجـــم فـــي مقاطعـــة كيميروفـــو 

بســـيبيريا، ما أســـفر عـــن وفاة عدد 
من األشـــخاص وإصابة العشـــرات، 
معربة عـــن خالص تعازيهـــا ألهالي 
الضحايـــا، متمنية لجميع المصابين 

الشفاء العاجل.

البحرين تتعاطف مع روسيا جراء 
اندالع حريق منجم في سيبيريا
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير اسم شركة ماجيك شاين شركة تضامن بحرينية       
 

شاين  ماجيك  إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اإلسم  تغيير  بطلب    ،  62939-3 رقم  قيد  تحت  والمسجلة   ، بحرينية   تضامن  شركة 

التجاري 
من: ماجيك شاين شركة تضامن بحرينية 

MAGIC SHINE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
لتصبح:  لوك وود للنجارة والديكور شركة تضامن بحرينية  

 LOOKWOOD CARPENTERING & DECOR  BAHRAINI
PARTNERSHIP COMPANY

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة الخليج الدارة الفنادق ذ.م.م
سجل تجاري رقم 49827

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / منصور 
عن  نيابة  بحرينية(  تضامن  - شركة  للتدقيق  الخليج  )عبدالعال  الفردان  كاظم  عبدالنبي 
بطلب   ،  49827 القيد رقم  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الفنادق  الخليج الدارة  السادة شركة 
- شركة  - عبدالعال  ثورنتون  السادة جرانت  )اختيارية( وتعيين  الشركة تصفية  تصفية 

تضامن بحرينية مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي: عنوان المصفي: جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية
mansoor.alfardan@bh.gt.com    -    17500188

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
هو سبيتاليتي رسورسيز ذ.م.م
سجل تجاري رقم 75854

هو  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الشركة  تصفية  بطلب   75854 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  رسورسيز  سبيتاليتي 
بحرينية  تضامن  شركة   - عبدالعال   - ثورنتون  جرانت  السادة  وتعيين  اختياريا  تصفية 

مصفيا للشركة
عنوان المصفي:

جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية
  17500188

mansoor.alfardan@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري في )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالكة المؤسسة
السيدة سناء هادي محمد علي  والمملوكة  لإللكترونيات  لينك  أوكسيما  المسماة  الفردية 

والمسجلة بموجب القيد رقم 55445 بطلب بيع المحل التجاري للفرع العاشر والمسمى
أوكسيما لينك لإللكترونيات وتحويله الى شركة تضامن بحرينية برأسمال وقدره 1,000

دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري أوكسيما لينك لإللكترونيات عن جزء من
أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

KALLINGAL PARAMBIL KOYA NOUSHAD بنسبة 99 %
سناء هادي محمد علي بنسبة 1 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
إرم ديزاين ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني لشركة    السيدة  نجمه هالل محمد علي العصافره باعتباره المصفي 
إرم ديزاين ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم   144789   طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
 21 رقم  بقانون   . بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا 

لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة وجهات السياحة لحجز الرحالت عن طريق االنترنت ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة زهراء رياض احمد عبد هللا محمد درويش وفريده السيد شبر حسين 
ناصر باعتبارهم المصفين القانونيين ل شركة وجهات السياحة لحجز الرحالت 
عن طريق االنترنت ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 129443 ، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
. رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  وذلك وفقا ألحكام 

21 لسنة 2001

التاريخ : 23/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
CR2021-174755  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري
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 .
اسم التاجر : اميره عبدالرسول كاظم ابراهيم

االسم التجاري الحالي : توب باور لتركيب وإزالة اللوحات االعالنية
االسم التجاري الجديد : أسواق نور الكوثر

قيد رقم : 71886 – 30

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارةالسجل التجاري

CR2021-172815 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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 .
اسم التاجر : علي عبد هللا علي سلمان

االسم التجاري الحالي : ورشة سماء الخليج لاللمنيوم
االسم التجاري الجديد : مكتب سماء الخليج للخدمات

قيد رقم : 42226-10

التاريخ :21/11/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2021- 172104 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : سيف ناجي سيف محمد

االسم التجاري الحالي : قصر الرايه للسجاد
االسم التجاري الجديد : قصر الرايه للسجاد واألثاث

قيد رقم : 42304-8

التاريخ :23/11/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 173608 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : جهاد يوسف ناصررمضان العباسي
االسم التجاري الحالي : حياة إنفيكتوس للتجارة

االسم التجاري الجديد : فيز بدي ألدوات الرياضية
قيد رقم : 82732-4

التاريخ :21/11/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 172111 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : خليل غلوم محمد رضا

االسم التجاري الحالي : العصماء لالدوات المستعملة البسيطة
االسم التجاري الجديد : العصماء لبيع النفايات والخردوات

قيد رقم : 56435-2

التاريخ :25/11/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2021- 175215 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : السيد اسعد علي باقر المختار

االسم التجاري الحالي : أفق لالستشارات االدارية
االسم التجاري الجديد : ميريو للديكور الداخلي

قيد رقم : 69878-4

التاريخ :23/11/2021
CR2021- 173652 إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

العلوي خطاب  ٔادناه السيد جميل رضي أمين جواد  المعلن  إلينا  تقدم 
محمد  حسن  مهدي  مريم  إلى  التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب 

القبيطي.

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

االسم التجاري: نصف القمر لخدمات السيارات
قيد رقم : 69887-2

التاريخ :25/11/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
إعالن رقم CR2021- 176041   -  تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حسن محمد علي مشيمع

االسم التجاري الحالي : القلعاوي للشحن والتفريغ
االسم التجاري الجديد : القلعاوي للنقليات

قيد رقم : 71299-1

التاريخ: 17 /نوفمبر/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2021-170250   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري
أي  لديه  من  كل  فعلى   ، التجاري  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن 

بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه .
رقم السجل : 58057 – 1

اسم التاجر : مصطفى عبد اللطيف عبد هللا عبد اللطيف
االسم التجاري الحالي : زيرو بلس للتجارة

االسم التجاري المطلوب : ازياء ايرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية

شركة باريس فيو للعطور  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 122893

بناء على قرار المساهمين في شركة باريس فيو للعطور ذ.م.م المسجلة على 
محمود  محمد   / السيد  وتعيين  اختياريا  الشركة  بتصفية   122893 رقم  قيد 
ادعيس بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
   21 بقانون رقم    بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من 
المصفي  يدعو  الشركات  قانون  335 من  المادة  ، و عمال بنص   2001 لعام 
جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
محمد محمود ادعيس

maldeais@panmediame.com - 38833322

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة بلو ستار لالستشارات -شركه تضامن بحرينيه(
سجل تجاري رقم )131171(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم 
إليها شركة )شركة بلو ستار لالستشارات -شركه تضامن بحرينيه(
المسجلة بموجب القيد رقم )131171(، بطلب تصفية الشركة تصفية 
مصفيا  شاهين(  ناصر  جاسم  عباس  )عيسى  وتعيين  )اختيارية( 

للشركة.
عنوان المصفي:

)عيسى عباس جاسم ناصر شاهين(
operations@sydneyme.com   -   36655223

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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Vacancies Available
Al Ghadder Secrets Foodstuff 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39433755  or  sayedjaffarinfo@gmail.com 

AL MOOSA BUILDING EQUIPMENT HIRING 
has a vacancy for the occupation of
  CLERK(INCOMING & OUTGOING) 

 suitably qualified applicants can contact
 33225002  or  almoosa.hiring@gmail.com 

Cafeteria Baba Botamba 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17771715  or  KA3259@HOTMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17600114  or  marijane@gnj-group.com 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

ADONISS FASHIONS & TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33441665 

 QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

Must Be General Trade W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13678841  or  ALJABRIYA2016@GMAIL.COM 

ALKULLAJ SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39219223  or  ALYOUSIFEEE@GMAIL.COM 

AL GHADAM GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33303930  or  PACMAN169@GMAIL.COM 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

FRUITFUL FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39547156  or  hturki4@hotmail.com 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  PHYSIOTHERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

ASHRAF BGDC CO FOR PERFUMES & COSMETICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17112727  or  ali.ateya@chalhoub.com 

Just Baked Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36676160  or  MOHAMMED.ALQAED@GMAIL.COM 

The House of J and H for Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33748915  or  HUSSAINHESABI@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM 

Toyota express lube B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

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

AL BANDRH GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39828148  or  ahmedha.nasser65@gmail.com 

D4 INSIGHT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 32233187  or  HARIGOPALDASA@D4INSIGHT.COM 

NEAR ME BH PROMOTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35989667  or  FAREED.FAROOQ1982@GMAIL.COM 

CAPABLE MEN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39238077  or  87AQEEL87@GMAIL.COM 

DAVAO COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35571478  or  MODEFU8811@YAHOO.COM 

JIDD ALI PHONE FOR REPAIR OF COMMUNICATION EQUIPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

LOST BURGER RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39119913  or  YOUSIFK2828@GMAIL.COM 

Horizons Science Center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17794262  or  HAMRAN@LIVE.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

S.JAWAD S.MOHSIN ALGHATAM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274728  or  QATAM999@HOTMAIL.COM 

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

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

Um Reem Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39071916  or  UMALI3060@GMAIL.COM 

SALEEM ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33084061  or  MHRSLEEM1122@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

DAR ALBAHAR TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33404808  or  BILALZAHID13@GMAIL.COM 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

NEPTON ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39222086  or  ABRAR.ALMAJED@LIVE.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

MARCO POLO HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

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

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

ABU ALBANAT SWEETS & PICKLES FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17292919  or  SALAH.MOHD.MAHMOOD@GMAIL.COM 

The National Agricultural Development company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36443034  or  A.HELAL@NADEC.COM.SA 

KINGDOM DETERGENTS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17790076  or  ALWARDAH@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  GRADER OPERATOR & DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

TALAL BIN MOHAMED AHMED ALGHATAM 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39693332  or  TALALHUNTER@GMAIL.COM 

Sehlat Clearing & Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33332028  or  ACCOUNTS@DTHREE.CO 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

INTEGRATED WATER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730701  or  INFO@IWS-E.NET 

AAB Properties and Securities Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 39633033  or  buhajeeh1958@gmail.com 

AL WAHADAT BULDING CONTRACTING> 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36656647  or  alwahadat.bh@gmail.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MOON STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250321  or  NROSINTAN@YAHOO.COM 

Bahrain Standard Classic Co. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33183917  or  BSCONTRACTING16@GMAIL.COM 

ZENON BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

GOLD GULF CONTACTING company partnership owned by 
hasan abdulre 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17728222  or  abdulla-2111@hotmail.com 

ALSARHANI JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

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

  CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36240595  or  MINDOSERVICES91@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AL SHAGAEQ CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412655  or  AIR.ALRASAFI@HOTMAIL.COM 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

Beroa Abu Obaid Industrial Insulation Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  ABUOBAIDGROUB@GMAIL.COM 

Markwell International W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  BSCARGO@BATELCO.COM.BH 

NINO 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

ASHEERA CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17257644  or  asheeratrading@gmail.com 

Mazali Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292662  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

Baker & Spice 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17711772  or  ty@KHARAFIGLOBAL.COM 

KAMAL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17210949  or  Welma.kamal@hotmail.com 

AREESH FOOD CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

STUDENTS REST PLACE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17761452  or  jabirkoroth16@gmail.com 

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

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403548  or  info@7hills-group.com 

NASIMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33177717  or  DR.JAMSHIR.ALI@OUTLOOK.COM 

Karaz Al Arab Grocery Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33983679  or  SAJILSANIYAS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33660482  or  SARWARBH7@GMAIL.COM 

BLUE LADDER CONTRACTING Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39537648  or  20BLUELADDER@GMAIL.COM 

AL HELWEEN PALACE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413265  or  SIRAJPAYYOLI3@GMAIL.COM 

Dar Aldallal Abayat 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36202303  or  ALAMEERDALAL@GMAIL.COM 

ALMUGAHWI SALON GENTS SHAVING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 34191108  or  KHALIFA.11837@GMAIL.COM 

INK AND PAPER STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  YSUBAIE@GMAIL.COM 

SHRIMPLUS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660552  or  JAFFER.ALSARI@GMAIL.COM 

CRIB construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  CRIBC.BH@GMAIL.COM 

ALNAKHWAH MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33105010  or  mrifty.bh@GMAIL.COM 

MODERN AGE CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39468478  or  SHAWQI.ESSA@GMAIL.COM 

HUSSAIN ALOWAINATI HOLDING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

AL MAKEENA AUTO SERVICES & SPARE PARTS Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37745987  or  GIGOJMAMPILLY@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

EASTERN NETWORKS (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17531581  or  MRMONTESINES@EASTNETS.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17006400  or  INFO@SWIMCON.CO 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

WALD ALBALAD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33364447  or  DARKMAN81DARKMAN@GMAIL.COM 

Arabian Marks factory For Textiles & Clothes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 34391428  or  gemygo2020@yahoo.com 

CARPETS PARIS CANTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17790076  or  ALWARDAH@BATELCO.COM.BH 

Ihome gate construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33475366  or  JASIM.TARADA@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

NAWAF AUTO REPAIRING BODY WORK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34177711  or  NAWAFHUSAIN33@GMAIL.COM 

JANA MART 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34495593  or  M.YOUSIF.BUTI@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

CLEAN AND CLEAR WATER SYSTEM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35622634  or  MIRZAYOUSAF747@GMAIL.COM 

UMREHAM BANQUET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33546738  or  BLUE_AHMED2006@HOTMAIL.COM 

HYDROTECH CENTER FOR HEAVY MACHINERY 
MAINTENANCE AND REPAIRING 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact
 77199016  or  buyasaf75@gmail.com 

NOOR ALDAAR TRADING AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33226221  or  Jassimshamlooh@gmail.com 

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

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

Munich Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17623625  or  ADMIN@NEWRIFFA.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

ZAFAR DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39859292  or  RAJAZAFARIQBAL92@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Up & Down Trampoline park 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36626361 

 Mazali Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17292662  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

11Stars Trading Est 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39074600  or  aflamol786@gmail.com 

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

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact
 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33006769  or  ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

Al Kwar Bakery W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17723000  or  ARAHMAN@CLANPARTNERS.COM 

SANA KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39822984  or  E.ALSAEED68@GMAIL.COM 

AZRA PARVEEN SUFI PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35055934  or  nagina.ghUlam@gmail.com 

ABDULLA FATHALLA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39604049  or  BABATAHERRESTAURANT@GMAIL.COM 

Golden Palace Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36776376  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM 

NEXT TECH ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17581709  or  BK.KHAN85@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL FAJER SECRETS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contact
 33305797  or  ALFAJERSC@GMAIL.COM 

Khan  IT solution W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34515169  or  AREAPLUSTECH@GMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  UMBREELABH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34002030  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

ALMADAEN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39616864  or  ADELAMMAR_67@HOTMAIL.COM 

AL JADEED FOOD STUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17591325  or  EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

KUMAIL TOWERS CONSTRUCTION AND REEL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33225077  or  KHULOODSANGOOR1@GMAIL.COM 

Sabuhi Super Market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39511517  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

I SMART FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17342401  or  HUSSAINFAREED@OUTLOOK.COM 

KARA VISITOR ASSISTANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17261962  or  acsul.pk@gmail.com 

AL-DERAZI BOAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732771  or  kazam3993@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Rehab Leather Products WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 35520196  or  rehab.shoe@gmail.com 

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

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

PUNJAB RASOI COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36632738  or  PUNJABIRASOIBH@GMAIL.COM 

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66768054  or  MARYA@skylimittransport.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

FARAH CONTAINERS AND TROLLEYS MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39602377  or  AHALARADI@YAHOO.COM 

Manoosha & Shawrma Cafe W L L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 38380808  or  SALES@VISIONSBTC.COM 

Quality wire products w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456343  or  ADMIN@QUALITYWIRE.COM.BH 

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  alameer.restaurants@gmail.com 

DEW DROPS REFRIGERATORS & AIR CONDITIONERS REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36839944  or  AIRWORKSHOPAC@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Seaview Market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17341342  or  FAHDANBC@GMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

KHALID SAAD TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001360  or  FAROOQUE@KHALIDSAAD.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

IRIS ROSE SALOON
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17222111  or  SMEARAJ82@HOTMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

Driver auto service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770525  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

NAREES PAPYRUS STATIONARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77221100  or  ibrahimaduham@gmail.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN(ELECTRICAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 
has a vacancy for the occupation of

  QUANTITY MAJOR SURVEYOR (CONSTR.PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588796  or  ali.qattan@AECOM.COM 

TABISH BUSINESS SUPPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39714446  or  OMER.SI.INTER@GMAIL.COM 

MADAN ELECTRICAL CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17406677  or  CAPITALS@BATELCO.COM.BH 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

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

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

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

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

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36273516  or  NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM 

Maria stationery and photocopy W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17404626  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  al.hashir.construction@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

AHMED ABDULLA KHALID ALKHAJA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  AWALHO@BATELCO.COM.BH 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

NYLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39864040  or  EBRAHIMKHALIL9098@GMAIL.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

Ahead consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(MECHANICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17006728  or  AL.HARETH.CHAKFEH@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLA KHALID ALKHAJA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  AWALHO@BATELCO.COM.BH 

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

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

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM 

K GRILL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39978899  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

MARHABA MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17610618  or  MARHABAMART.BH@GMAIL.COM 

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33449151  or  SASI_KUMAR_0208@YAHOO.COM 

AL SAHAB PHONE & ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39122210  or  othayijaisal@gmail.com 

GENIUS TRAVEL TOURISM AND DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  EBTESAMSAYED685@GMAIL.COM 

PUROHITS MANAMA SWEETS RESTAURANT & CAFE. CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33270307  or  SHRAWANPUROHIT@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

AL ZAYANI LEASING S P C owned by Al Zayani Investments B S C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  PANEL BEATER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

MULTI LEVEL ASSEMBLING TOURS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 35082787  or  khurramchaudhry999@gmail.com 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact
 77454545  or  redxhr@redxindustries.com 

AL DAHREEZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17735486  or  ALSAYED_76@HOTMAIL.COM 

BINT SUHAILBEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

BAHRAIN INTERNATIONAL HOTEL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34017408  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

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

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

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

ABU JASSIM SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39462946  or  68MKMA@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

AL MONASAQ BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33758965  or  ALQAHTANI-7@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Golden Maxstar Uniform W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38267447  or  FAIZINC@YAHOO.CO.IN 

DEPAG JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  shaker@depaj.com 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

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

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

WALKMAN CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

D S D CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33728455  or  DALI55161@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39441385  or  SAJEEV@BATELCO.COM.BH 

PARADISE HOUSE MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34457060  or  MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

LTC INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39448544  or  aljawad75@hotmail.com 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

Cool vape tobacco trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36665566  or  DRWEJDAM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460682  or  HANANSAMMAK@OUTLOOK.COM 

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

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

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

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

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

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

The warehouse trading 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM 

AL GAILANI PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312593  or  ALNAHHAM173@YAHOO.COM 

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

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

MOHAMED ALSAYED AHMED MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37737739  or  MD@MHCWLL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Adilo Trading and Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33975511  or  CHRISTOALEX@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

SAMI ALAALI ENGINERING 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17600447  or  SAMI_ALAALI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

ROSHAN DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34344537  or  spearalliancebh@gmail.com 

GMEDCO MEDICAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17270286  or  GHASSAN@GMEDCO.COM 

CARE 4 CAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17000350  or  IMRAN@CARE4CAR.BIZ 

WARF CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355009  or  warfce@gmail.com 

BAKER STREET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 
 suitably qualified applicants can contact

 39939974  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

NIDHAL DECORATION & GYPSUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17344292  or  QASSIM.8@HOTMAIL.COM 

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

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

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

CITY SPACES FACILITY SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 38005566  or  SPACESWLL@GMAIL.COM 

ALAHMED COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17008636  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

MARIAM ISMAIL ABDULRAHMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345118  or  BAKHTU750@GMAIL.COM 

UM HABIB FOR VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410598  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

GARLIC BROASTED - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777777  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

My constraction cleaning contracts wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455770  or  MYLAUNDRY.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39051550  or  aljo.joe@yahoo.com 

Diamond shine laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33265898  or  DAWOODRAO111@GMAIL.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

Best line construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39596805  or  BESTLINECONSTRUCTION19@GMAIL.COM 

MAHMOOD GATE COLDSTORES Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33261144  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

Optical Plus 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17827278  or  AFAKHRO@BUSINESSPLUS.BH 

Gulf Fiberglass Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17731285  or  GFGF@BATELCO.COM.BH 

NOOR ALZAHRAA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 77005528  or  nooralzahraamarket_123@yahoo.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33001198  or  STYLECAFE_FASTFOODRESTAURANT@
YAHOO.COM 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740545  or  don.sebin@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34640000  or  roozy86@hotmail.com 

AWAL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33197844  or  haris528@gmail.com 

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

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

MACHADO RADIATOR & SIGNBOARD MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888058  or  DAITON.WORKSHOP@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

Town house Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66334411  or  ALQALLAF.ABDULLA@GMAIL.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34069977  or  MBTFRUITSANDVEGETABLES@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

BAHRAIN DOWN SYNDROME SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17825300  or  AHMED.ALALI@BDSSBH.ORG 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Clariz my uniform tailoring and embloidery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39683809  or  MYUNIFORMS@YAHOO.COM 

AL TURKI  FOR LOADING AND STEVEDORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39883437  or  AAWAHMAD12345@GMAIL.COM 

FAB MASTER . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33526667  or  MAILBOXGB1@GMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666081  or  info@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

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

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

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36273516  or  NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

HOUSE BOAT RESTERANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16010324  or  mohammed@houseboatbh.com 

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

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

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

Narees Electronics Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33617729  or  jaleelhejaz@gmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666081  or  info@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33878746  or  ALASKA.CCB@GMAIL.COM 

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

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

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Golden Trinity Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345520  or  GOLDENTRINITYCONTRACTING2017@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34507686  or  UMAIRULHAQGUJJAR123@GMAIL.COM 

Sataish For Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717305  or  HSHABANI902@GMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  EQUIPMENTS OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

HASAN MAHMOOD CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17877033  or  SHARBTY23@GMAIL.COM 

DAY AND NIGHT MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

Printer Square Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17323951  or  FRANCISACME@GMAIL.COM 

MAHAMEYAT AL AREEN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17332201  or  ABUKAMAL66@HOTMAIL.COM 

THE VIEW OFFICE MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17005554  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

NAWAAB PAKISTANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39199354  or  AHMEDR33.SULTAN@GMAIL.COM 

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

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

Blue stream CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33043118  or  foryou.bh@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 39823408  or  PRO@ASIAJEWELERS.COM 

Leader al eskandar al akbar market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33331571  or  KHHS69@HOTMAIL.COM 

ALSHAIMA STAR CLEANING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422260  or  ALSHAIMA.STAR@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

Praxis Transporting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 13609933  or  PRAXIS.GROUP@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  SHIFT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

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

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

BASPA bahrain automotive services spare parts & accessories W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17005343  or  WALEEDPA@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

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

BIN HUWAIL STEEL FEBRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612293  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM 

SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT (SIDEM) - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SR DESALINATION PLANT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16632842  or  ziad.bouars@veolia.com 
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إسطنبول ـ وكاالت

الجنائية  الشرطة  منظمة  أعلنت 
ــول”، أمـــس  ــ ــ ــرب ــ ــ ــت ــ ــ ــة “اإلن ــ ــي ــ ــدول ــ ال
الخميس، انتخاب اللواء اإلماراتي 
لها،  جديدا  رئيسا  الريسي،  أحمد 
يتولى  عربي  أول  يصبح  وبذلك 

هذا المنصب الدولي الرفيع.
ــاء انــتــخــاب أحـــمـــد الــريــســي  ــ وجـ
العامة  الجمعية  اجــتــمــاع  خـــال 
مدينة  فــي  “اإلنــتــربــول”  لمنظمة 

إسطنبول التركية.
لمنظمة  الرسمي  الحساب  وكتب 
“اإلنــتــربــول” على “تــويــتــر”: “جــرى 
انــتــخــاب أحــمــد الــريــســي مــرشــح 
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  ــة  دول
 4 تستمر  لوالية  الرئيس  لمنصب 
الريسي  أحــمــد  ويملك  ــوات”.  ســن

خــبــرة تـــقـــارب أربـــعـــة عــقــود في 
مجال إنفاذ القانون، ويعتبر خبيرا 
والشرطي  األمــنــي  المجالين  فــي 

والتحول الرقمي.
هذا ويشغل اللواء الريسي، منصب 
المفتش العام في وزارة الداخلية 
وكان   ،2015 عــام  منذ  اإلماراتية 
لإلنتربول  التنفيذية  اللجنة  عضو 
السنوات  خال  آسيا  لقارة  ممثا 
نشر  ما  بحسب  الماضية،  الثاث 

موقع “البيان” اإلماراتي.
ــي حـــاصـــل عــلــى درجـــة  ــسـ ــريـ والـ
الشرطية  الــعــلــوم  فــي  الــدكــتــوراه 
ــة الــمــجــتــمــع من  ــامـ ــن وسـ ــ واألمــ
متروبوليتان  لندن  جامعة جامعة 

البريطانية.

ضابط إماراتي.. أول عربي يتولى رئاسة اإلنتربول

دبي- العربية.نت

ألمح وزير الداخلية اإليراني أحمد 
بـ  إلى وقوف من وصفهم  وحيدي 
“األعداء” وراء تظاهرات المياه في 

الباد، المستمرة منذ أيام عدة.
كــمــا اعــتــبــر أنـــه ال يــمــكــن الــســمــاح 
لهؤالء باستغال مشاكل المياه في 
مآربهم، فيما تشهد  لتحقيق  الباد 
ــاطــق احــتــجــاجــات مــتــواصــلــة  مــن

للمطالبة بحل أزمة شح المياه.
نشرتها  تــصــريــحــات  فــي  ــاف  وأضــ
وكالة أنباء فارس، أمس الخميس 
الــرامــيــة  أن “مـــحـــاوالت األعـــــداء 

إلثارة التفرقة. لن تفلح”.
أتــــى ذلــــك، بــعــد أن تــجــمــع مــئــات 

شهركرد،  فــي  المحتجين  مــن 
جهار  محافظة  عــاصــمــة 

ــيــاري  ــخــت ــال وب ــحـ مـ
الـــواقـــعـــة جــنــوب 
غــرب إيـــران، يوم 

التوالي  على  الرابع  لليوم  األربعاء 
لاحتجاج على أزمة المياه.

أما في مدينة أصفهان التي شهدت 
ــدة، تــظــاهــرات تنديد  ــام عـ مــنــذ أيـ
ونــقــل  ــنـــده رود،  زايـ نــهــر  بــجــفــاف 
الــمــيــاه مــن الــنــهــر إلـــى الــصــنــاعــات 
الحكومية،  والتجارية  العسكرية 
فقد شنت الشرطة حملة على خيام 
وأضرمت  المحتجين،  المزارعين 
فيها النيران، كما منعت المزارعين 
في  االســتــمــرار  مــن  األصفهانيين 

االحتجاجات.
يــذكــر أن الــمــزارعــيــن فـــي إقــلــيــم 
أصــفــهــان يــحــتــجــون مــنــذ ســنــوات 
عــلــى تــحــويــل الــمــيــاه مـــن نهر 
مناطق  لــتــزويــد  رود  زايــنــده 
أخرى، مما أدى إلى معاناة 
مــزارعــهــم مــن الــجــفــاف 
وتهديد سبل عيشهم.

إيران تتهم “األعداء”بتظاهرات العطش
مصراته ـ وكاالت

أصــــــدرت مــحــكــمــة عــســكــريــة في 
بحق  غيابيا  إعـــدام  حكم  مصراته 
ـــ”الــجــيــش الــوطــنــي  ــقــائــد الـــعـــام ل ال

الليبي” خليفة حفتر.
وتداولت وسائل إعام ليبية وثيقة 
الخميس عن مكتب  أمــس  صــدرت 
الــمــدعــي الــعــســكــري فــي مــصــراتــه، 
المحكمة  إصـــدار  على  تنص  وهــي 
العسكرية الدائمة في المدينة حكم 
وستة  حفتر  بحق  غيابيا  ــدام  اإلعـ
اآلخرين  المستوى  رفيعي  ضباط 

في “الجيش الوطني”.
ــى أن  ــ ــام إل ــ ــل إعـ ــائـ وأشــــــارت وسـ
القضية التي صدر فيها هذا الحكم 

“الجيش  قـــوات  قصف  تخص 
ــدفــاع  الــوطــنــي” كــلــيــة ال

الجوي في مصراته.
ويـــقـــضـــي الــحــكــم 
بحرمان المتهمين 

دائما  حــرمــا  المدنية  حقوقهم  مــن 
العسكرية،  الخدمة  مــن  وطــردهــم 
مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم 

فورا.
عسكري  مصدر  وصــف  جانبه،  مــن 
مسؤول في القيادة العامة لـ”الجيش 
بأنه  الحكم  هــذا  الليبي”،  الوطني 
ــادر عـــن مــحــكــمــة غير  ــ “هـــزلـــي وصـ
شرعيه تابعة لـ”األخوان” في معقل 
جماعة “اإلخوان” مصراتة”، مشددا 
على أن هذا الحكم “ال يساوي الحبر 

الذى كتب به”.
ويأتي هذا الحكم بعد اعتماد اللجنة 
الوطنية العليا لانتخابات في ليبيا 
في  للمترشحين  األولية  القائمة 
المقرر  الرئاسية  االنتخابات 
أواخر  الباد  في  إجراؤها 
ــم، وهــي  ــقــائ ديــســمــبــر ال

تضم اسم حفتر.

محكمة ليبية تقضي بإعدام حفتر
واشنطن ـ وكاالت

ــرات  ــمــخــاب ــة ال ــالـ أصـــــدر مـــديـــر وكـ
أيه”،  آي  “سي  األميركية  المركزية 
ــتــي  ــر وكــال ــبـ ــا ألكـ ــارمــ تـــحـــذيـــرا صــ
إنه  مؤكدا  روسيتين،  استخبارات 
ستكون هناك “عواقب” إذا اكتشفت 
الحكومة األميركية أن روسيا وراء 
مئات حاالت اإلصابة من “متازمة 
الدبلوماسيين  ضربت  التي  هافانا” 
والجواسيس األميركيين في جميع 

أنحاء العالم.
“الــتــهــديــد  أن  ــادر  ــصــ مــ وكـــشـــفـــت 
ــلــروس  األمـــيـــركـــي” تـــم تــوصــيــلــه ل
ــة الــمــخــابــرات  مــن قــبــل مــديــر وكــال
خال  بيرنز،  ج.  ويليام  المركزية 

زيارته األخيرة لموسك.
خال الزيارة، أخبر رئيس 

ــة الـــمـــخـــابـــرات  ــ ــال وكــ
نظرائه  الــمــركــزيــة 
فــي الــكــرمــلــيــن أن 

الــتــســبــب فــي أزمــــات مــعــوقــة بين 
الــواليــات  مــع  تعمل  الــتــي  العناصر 
الــمــتــحــدة وأســـرهـــم، ســيــكــون أمــرا 
غير مقبول، حسبما قال مسؤولون 
التبادل لصحيفة  أميركيون شهدوا 

“واشنطن بوست”.
أن  بيرنز صراحة  تحذير  يذكر  ولم 
المتازمة  هــذه  وراء  كانت  روسيا 
إلى حد  تــزال غير معروفة  التي ال 
أكد  الــروس  مع  نقاشه  ولكن  كبير، 
ــطــن تــضــعــهــم فـــي مــقــدم  أن واشــن

المشتبه بهم.
وكـــانـــت الــــواليــــات الــمــتــحــدة قد 
عن  تقارير  في  ُتحّقق  أّنهما  أعلنت 
أميركّيين  دبلوماسّيين  إصــابــة 
فيينا  في  آخرين  ومسؤولين 
مشابهة  صــّحــيــة  بمشاكل 
لــمــا ُيـــســـّمـــى “مــتــازمــة 

هافانا”.

واشنطن تهدد موسكو بشأن “متالزمة هافانا”

إقليم دارفور يشتعل 
بـ”جرائم مروعة”

قرية   16 وأحــرُقــت  شخصا   35 قتل 
من جراء اشتباكات قبلية نشبت في 
الــســودان بسبب  دارفــور غربي  إقليم 
الماشية، حسب ما أكد مسؤول  نهب 

حكومي الخميس.
ــال مــفــوض الــعــون اإلنــســانــي عمر  وقـ
عبد الكريم، من الجنينة عاصمة غرب 
أكثر  خلفت  “االشتباكات  إن  دارفـــور 
وأحرقت  الطرفين  مــن  قتيال   35 مــن 
ــوالـــي 16 قـــريـــة غــالــبــيــة  ــكــامــل حـ ــال ب

سكانهم من قبيلة المسيرية الجبل”.

ماكينزي: الخيار العسكري محتمل في حال فشلت محادثات فيينا

واشنطن تكشف اقتراب إيران من صناعة سالح نووي
قــال قائــد القيادة المركزيــة األميركية، كينيث ماكينــزي، إن إيران باتت قريبة 
ا مــن صنع ســالح نــووي. وأضاف فــي تصريح لمجلــة التايــم األميركية إن  جــدًّ
قواتــه مســتعدة لخيــار عســكري محتمل في حال فشــل المحادثــات بين القوى 
العالميــة وإيــران بشــأن االتفــاق النــووي المقــرر اســتئنافها فــي فيينــا فــي 29 

نوفمبر الجاري.

هذا  في  قائا  األميركي  القائد  وتابع 
الصدد إن “إيران قريبة جدا” من صنع 
ســـاح نــــووي، مـــذكـــًرا بــمــوقــف إدارة 

باده من ذلك.
يحصلوا  لن  إنهم  قــال  “رئيسنا  وقــال 
في  الدبلوماسيون  نووي.  على ساح 
ــر لكن  الـــصـــدارة اآلن بــشــأن هـــذا األمـ
القيادة المركزية لديها دائما جملة من 
الخطط التي يمكننا تنفيذها إذا ما تم 

توجيهنا بذلك”.
الذي  الوحيد  “الشيء  أن  أيضا  وذكــر 
ــســنــوات  ــال ال فــعــلــه اإليـــرانـــيـــون خــ
أنهم  الماضية هو  الثاث إلى الخمس 
ذات  باليستية  صــواريــخ  منصة  بنوا 

قدرة عالية”. 
وكــانــت إســرائــيــل حـــذرت مـــرارا بناء 
اقتراب  من  استخباراتية  تقارير  على 
نووية  قنبلة  أول  صناعة  مــن  ــران  ايـ
قائلة إنها ستعمل كل ما بوسعها لمنع 

حدوث ذلك.

الطاقة  منظمة  باسم  المتحدث  وكــان 
قال  كمالوندي  بهروز  اإليرانية  الذرية 
الشهر الجاري إن باده “أنتجت حتى 
الــيــورانــيــوم  مــن  كيلوجراما   25 اآلن 
والـــتـــي ال   ،% 60 بــنــســبــة  الــمــخــصــب 
باستثناء  إنتاجها  ــة  دول أي  تستطيع 

الدول التي تمتلك أسلحة نووية”.
ونفت إيران في السابق سعيها المتاك 
على  تعمل  إنها  قائلة  نــوويــة،  أسلحة 
الســتــخــدامــات  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
ــالـــت إن  ــمــدنــيــة فـــقـــط، وقـ الــطــاقــة ال
انــتــهــاكــاتــهــا يــمــكــن الـــعـــدول عــنــهــا إذا 
العقوبات  المتحدة  ــواليــات  ال رفــعــت 

وعاودت االنضمام إلى االتفاق.
وفـــي أبــريــل، قــالــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
المتحدة  لألمم  التابعة  الذرية  للطاقة 
تخصيب  عــمــلــيــة  بــــدأت  طـــهـــران  إن 
اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 % في 
نطنز،  في  األرض  فوق  نووية  منشأة 
لمسؤولين  سابقة  تصريحات  مؤكدة 

إيرانيين.
وذكــرت إيــران في يونيو أنها أنتجت 
ــوم  ــيـ ــورانـ ــيـ الـ ــن  مــ ــرام  ــوجـ ــلـ ــيـ كـ  6.5

المخصب بنسبة 60 %.
المفاوضون  يجتمع  أن  الــمــقــرر  ومــن 
األوروبــيــيــن  نظرائهم  مــع  اإليــرانــيــون 
والروس والصينيين في فيينا يوم 29 
نوفمبر لبحث إمكانية العودة لاتفاق 
الـــنـــووي مــقــابــل تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 

الدولية.
ولـــن تــشــارك الـــواليـــات الــمــتــحــدة في 
المحادثات بناًء على طلب إيران، وقد 
حذر المسؤولون األميركيون مراًرا من 
أن الوقت ينفد للعودة لاتفاق النووي 
الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 

خطة  باسم  رسمًيا  والمعروف   ،2015
العمل الشاملة المشتركة.

ــوالت مــن الــمــحــادثــات  وأجــريــت 6 جـ
بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في 
الماضيين،  ويونيو  أبــريــل  بين  فيينا 
وذلـــك فــي مــحــاولــة إلحــيــاء االتــفــاق 
ــعــقــاد جــولــة  الـــنـــووي، وســـط تــعــثــر ان

جديدة.
ــهـــدف الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي عــقــدت  وتـ
ــي، إلى  ــ تحت رعــايــة االتــحــاد األوروب
عودة الواليات المتحدة لاتفاق الذي 
السابق  الرئيس  إدارة  منه  انسحبت 
2018، ودفع  دونالد ترامب، في مايو 
الدولية  بتعهداتها  االلتزام  إلى  إيــران 

المتعلقة بالبرنامج النووي.

واشنطن - وكاالت

الرئيس اإليراني ابراهيم رئيسي أمام مفاعل بوشهر النووي

الخرطوم ـ وكاالت

اســتــمــرت االحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة في 
كامل  مــدنــي  بحكم  الــمــطــالــبــة  الـــســـودان 
سياسي  اتفاق  توقيع  رغم  وديمقراطي، 
بــيــن قــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
حمدوك،  عبدهللا  المعاد  الــوزراء  ورئيس 
ــداد  ــس الــخــمــيــس أعــ حــيــث خـــرجـــت أمــ
كــبــيــرة مـــن الــســودانــيــيــن فـــي الــعــاصــمــة 
ــدد كبير مــن مـــدن الــبــاد  الــخــرطــوم، وعـ
اتخذها  التي  القرارات  رافضين  األخــرى، 
ــتــزامــن  ــال ــي 25 أكـــتـــوبـــر. وب الـــبـــرهـــان فـ
مــع الــمــســيــرات الــجــديــدة، كــشــف “تجمع 
الثورة  قــاد  الــذي  السودانيين”،  المهنيين 
أبريل  في  اإلخـــوان  بنظام  أطاحت  التي 
الثورة  لـــ”إعــادة  جديد  إعــان  عن   ،2019
ــى مــســارهــا الــصــحــيــح”. وعــلــى عكس  إلـ
أمس  السابقة، جرت مسيرات  المسيرات 
اإلنترنت،  خدمة  توفر  ظل  في  الخميس 
التي قطعت عن الباد قرابة الشهر قبل أن 

تعود مرة أخرى بقرار قضائي، كما لم يتم 
األيام  العادة في  الجسور كما هي  إغاق 
التي تعلن فيها المسيرات. وبث ناشطون 
تظاهرات  النطاقة  وفيديوهات  مقاطع 
السياسي  لــاتــفــاق  الــرافــضــة  نوفمبر   25
الموقع بين رئيس مجلس السيادة وقائد 
ــرهــان، ورئــيــس  ــب الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح ال
الوزراء عبد هللا حمدوك في 21 من الشهر 
بـ”إسقاط  المحتجون  نــادى  كما  الــجــاري. 

العملية  على  ووصايته  العسكري  المكون 
ــق تــعــبــيــرهــم. وأظــهــرت  الــســيــاســيــة”، وفـ
السامراب  المتداولة من ضاحية  المقاطع 
الكاكلة جنوبي  أو  شمالي مدينة بحري، 
فيما  اآلالف.  خــروج  وغيرها،  الخرطوم، 
درمان  أم  منطقة  في  المتظاهرون  هتف 
“حــكــم الــعــســكــر مـــا يــتــشــكــر” و”الــمــدنــيــة 
خيار الشعب”، في إشارة واضحة لرفض 

االتفاق بين المدنيين والعسكر.

الستعادة مسار الثورة.. ورفًضا التفاق حمدوك البرهان

مظاهرات في السودان تطالب بحكم مدني كامل

جانب من احتجاجات السودان

دبي- العربية.نت

دبي - العربية.نت

اليمن،  في  الشرعية  دعــم  تحالف  أعلن 
أمس الخميس، تنفيذ عمليات عدة ضد 

الميليشيات في محافظة مأرب.
وأوضح في بيان أنه دعم الجيش اليمني 
لتحقيق تقدم في مأرب؛ من أجل حماية 

المدنيين والحفاظ على سامتهم.
ــى مــقــتــل مــا يــزيــد عــن 60  ــار إلـ كــمــا أشــ
 5 وتدمير  الحوثي  ميليشيا  من  عنصرا 

آليات بمأرب.
ولــفــت إلـــى أن قــواتــه الــجــويــة نــفــذت 8 
ضد  المحافظة  فــي  اســتــهــداف  عمليات 

الحوثيين خال الـ 24 ساعة.
يذكر أن الميليشيات تواصل منذ فبراير 
الغنية  المحافظة  الماضي هجماتها على 
الدعوات  كافة  من  الرغم  على  بالنفط، 
الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق 
على مايين النازحين القابعين في خيم 
حذرت  السياق،  هذا  وفي  المنطقة.  في 

منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس من 
الهجمات الحوثية التي طالت المدنيين، 
المسلحة  الــمــيــلــيــشــيــات  أن  إلـــى  الفــتــة 
وباليستية  مدفعية  صــواريــخ  أطــلــقــت 
عشوائيا على مناطق مأهولة في مأرب، 
ما أدى إلى إصابات بين المدنيين، بينهم 
نساء وأطفال، وإلى موجة نزوح جديدة 
منذ سبتمبر. وقالت أفراح ناصر، باحثة 

شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش: 
“المدنيون والنازحون في مأرب عالقون 
ــنــيــران مــنــذ نــحــو سنتين،  فــي مــرمــى ال
القاسي.  الــحــرمــان  مــن  بعضهم  ويعاني 
المتكررة  العشوائية  الحوثيين  فهجمات 
المساعدات  المدنيين ومنع وصول  على 
ُيضاف  مخزيا  نمطا  أصبحت  اإلنسانية 

إلى السجل الحقوقي المزري للجماعة”.

حــث مســؤولون إســرائيليون البيــت األبيــض علــى عــدم إبــرام اتفــاق نووي جزئي مــع الســلطات اإليرانيــة، محذرين من أنه ســيكون هديــة للحكومة 
المتشــددة الجديدة. كما أبدى اإلســرائيليون بحســب ما أفادت صحيفة “وول ســتريت جورنال” أمس الخميس، خشــيتهم من أن تمهد إدارة الرئيس 
األميركي جو بايدن الطريق التفاق “أقل تطلبا”، من شأنه أن يعرض على طهران تخفيًفا جزئًيا للعقوبات مقابل تجميد أو إلغاء أجزاء من أنشطتها 

النووية.

إلى ذلك، أكدوا أن اتفاقا منقوصا كهذا 
إبــراهــيــم  لحكومة  “هــديــة”  يشكل  قــد 

رئيسي المتشدد.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة 
إن باده قلقة للغاية من تمهيد الواليات 

“أقل تطلبا”،  الطريق التفاقية  المتحدة 
يتضمن  قـــد  اتـــفـــاقـــا  آخــــر  بــمــعــنــى  أو 
كما  ــايـــدن.  بـ إدارة  قــبــل  مـــن  ــنـــازالت  تـ
االتــفــاق سيكون  هــذا  “مثل  أن  أضــاف 
ضاًرا ولن يفيد إال النظام اإليراني... بل 

سيكون هدية هائلة للحكومة الجديدة 
للحرس  بــقــوة  الــمــوالــيــة  ــيــة  الــراديــكــال
حكومة  صعدت  جهتها،  مــن  ــثــوري”.  ال
رئيس الوزراء نفتالي بينيت بشكل غير 
إلى  ملمحة  تحذيراتها،  مــن  مسبوق، 

األنشطة  ضد  عسكريا  تتحرك  قد  أنها 
النووية اإليرانية.

كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة أنــهــا خصصت 
ميزانيتها  إضافية من  مليار دوالر   1.4

لمواجهة التهديد اإليراني.

تحالف دعم الشرعية يساند الجيش اليمني من أجل حماية المدنيين

منظمة دولية: أفعال الحوثيين بمأرب “مخزية”

مسؤولون إسرائيليون ينبهون واشنطن: ال تقدموا هدية لطهران

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب

دارفور ـ أ ف ب
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قبـــل الدخـــول في شـــرح عنـــوان المقالة أعـــاه، يجـــب التأكيد على 
أنـــه وعلـــى مر التاريـــخ العربي منذ الرســـالة المحمديـــة وحتى هذه 
اللحظة، لم يشهد العرب شريحة من مختلف شرائح المجتمع خانت 
الحضـــارة والتاريـــخ والهوية العربية مثلما فعلت شـــريحة اإلخوان 
المســـلمين، بمختلف مســـمياتهم الحزبية والفكرية، فهذه الشـــريحة 
تقـــوم بإعاء غيـــر العربي من الشـــعوبيين العنصرييـــن كالصفويين 
والعثمانييـــن وغيرهـــم علـــى كل مـــا هـــو عربـــي، فالتمجيـــد الخفي 
لخمينـــي وخامنئـــي وســـلطان العثمانيين وكل خطـــوة يقومون بها، 
واضح جدا في رسائلهم اإلعامية والدينية والسياسية، في الوقت 
الذي يسخرون كل إمكاناتهم لتشويه أي رمز عربي، رئيسا أو معلما 
أو إنجازا، فإضعاف الهوية والروح والحضارة والتاريخ العربي بين 

نفوس العرب والعمالة لغير العرب أبرز أسس عقيدتهم الصفوية.
بهـــا  مـــرت  التـــي  والتدخـــات  والثـــورات  الحمـــات  كل  ولعـــل 
االمبراطوريـــة العربيـــة اإلســـامية منذ عصر الفتوحات اإلســـامية 
حتى عصرنا الحالي، كانت تشـــبه تماما نفس الفكر واآليديولوجية 

والفلســـفة التي يعتنقها اإلخوان المســـلمون حاليا ويمارســـونها في 
كل بلـــد عربـــي، فهـــذا الفكـــر كان وعلى مـــر العصور العربيـــة بهدف 
ضـــرب الدولة العربيـــة والعمالة والوالء ألعدائها، تمهيدا إلســـقاطها 
ليلعقـــوا الفتات الذي يعطيهـــم إياه األعداء نظير إســـقاطهم الدولة 

العربية اإلسامية. 
ولعـــل االحتال العثماني للباد العربية وإســـقاط العثمانيين الدولة 
العباســـية عـــام 1517 كان أيضـــا بســـبب الفكر اإلخوانـــي الذي عمد 
إلـــى نخـــر جســـد ممثلي الدولة العباســـية وهـــم المماليـــك في مصر 
والشـــام، وعبثوا بأمن المجتمع وطبلوا للجزار العثماني ومجدوا له 
كمـــا مجدوا لســـلطانهم العثماني اآلن الذي باعهـــم بأبخس األثمان، 
وبالتالـــي ســـقطت الدولـــة العباســـية العربيـــة وأصبـــح العرب تحت 

سيطرة الشعوبيين العنصريين العثمانيين.
إن فكـــر التمجيد لغير العـــرب وتكفير الحاكم العربـــي والعمالة لغير 
العـــرب، وعلـــى مـــر العصـــور العربية، تـــراث امتزج مع فكـــر العقيدة 

الصفوية وأسس لفكر اإلخوان المسلمين الحالي. وللحديث بقية.

tariq 
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

عقيدة اإلخوان الصفوية )1(

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

للتواصل: 17111483

كيف لبلد يعتبر رائدا في المعرفة والفن واآلداب أن ال يكرم مبدعيه
هناك صفوة من المثقفين والمبدعين في مملكة البحرين تصدع بآرائها 
وتفتـــح الطريـــق بثبـــات ووضوح رؤية، لكـــن أصواتها خافتـــة وأقوالها 
ال تلقـــى العنايـــة والذيـــوع، كما أنها محرومة مـــن “الجوائز”، إذ ال توجد 
جوائز للشـــعر والقصة والرواية والنقد والفكر والمسرح، وهذه الجوائز 
بمثابـــة غـــذاء معنوي وروحـــي وذوقي وجمالي يكســـب حيـــاة المبدع 
معنـــى.. كيـــف لبلـــد يعتبر ســـيدا ورائـــدا فـــي المعرفة اإلنســـانية والفن 
واآلداب أن ال يكـــرم مبدعيـــه الذين تتوجـــه إليهم األنظار من كل مكان 

في العالم العربي، وأغنوا المكتبة بنتاجات كثيرة.
مـــن الظواهـــر الحضارية الكبرى احتفـــاء البلد بمثقفيـــه عبر تخصيص 
جائـــزة ســـنوية تتناســـب مع حبهـــم للعطاء والشـــد من أزرهـــم والعمل 
على إشـــاعة إنتاجهـــم والتعريف به، إذ ما هي االســـتفادة المرجوة من 
تخصيص جائزة “ال عاقة للمبدع البحريني بها، يتم منحها لكتاب غير 
بحرينيين، وتحديدا لكاتب ومبدع عربي”، كما كتبت إحدى الزميات.

البحرين مثلها مثل أي بلد عربي فيها حياة ثقافية زاخرة، لكن ما يلفت 
النظر عندنا فتح األذرع إلى كل المبدعين العرب، وإدارة الظهر للمبدع 

البحرينـــي الـــذي يخـــوض غمار المنافســـة وحيدا وتتـــم مصافحته عن 
بعـــد، كيـــف ال وقد تم اســـتبداله وســـحقه بمطرقة صامتـــة حتى تبهت 
شـــخصيته أو تتكســـر، إلى أن تفقد موهبته سياقها ومعناها وتصبح ال 

شيء.
في كل بلد عربي يتم تخصيص جوائز للفن المسرحي والفن القصصي، 
والروائي، والنقد، والشعر، ليتمتع في غاباتها الكثيفة المبدع ابن البلد، 
ابتداء من الرواد وحتى األجيال الجديدة الشـــابة التي مازالت تجرب 
وتبـــدع وتكافـــح، وعلى امتـــداد العالـــم بطـــول األرض وعرضها تعطى 
عامات خاصة للمبدعين المحليين ألنهم يقبضون على مهمتهم النبيلة 
كالقابـــض على الجمر، ويلهمون الناس بطريقتهـــم، لذلك وإقامة للعدل 
نتمنـــى أن تقـــوم الجهات المعنيـــة بتخصيص جائـــزة ذات قالب خاص 
وبهـــاء عظيم للشـــعر والقصة والرواية والنقد والفكر والمســـرح، لنثبت 
لآلخريـــن أن بلدنـــا تجود على أهل الفكر والثقافة بســـخاء وتحقق لهم 
في حياتهم االســـتقرار والمناخ المائـــم لإلبداع، وليس تركهم يرددون 

بيت محمود درويش “دمعتي في الحلق يا أخت.. وفي عيني نار”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

خير متاع الدنيا
قبـــل يوميـــن، زرُت أحد األصدقـــاء في منزله بمنطقـــة الحنينية، والذي 
اســـتقر بـــه قبل أربـــع ســـنوات تقريبًا، بعد فتـــرة انتظار ســـامة، تخطت 

السبعة عشر عامًا.
كان البيـــت جميـــاً رغم تواضع مســـاحته، مرتبـــا، أنيقا، نظيفـــا، مريحا 
للقلب والنظر معًا، قلت لصديقي: بيت السعادة، أنا فرح ألجلك، وألجل 
أوالدك، فالبيت أمان، واســـتقرار، وموطن لإلبداع والخصوصية وراحة 
النفس، فما ســـر كل هذا الجمال؟ وابتســـمت مضيفًا له “مو عهدي فيك 
أنـــك ذويـــق؟”. أجابني بهدوء: “الخيـــر كله، هو بزوجـــة عظيمة وفقني 
هللا بها، بعد حياة شاقة وطويلة من الكفاح والعمل والجهد في معاونة 
أمي وأخواني، زوجة مؤمنة، صابرة، ال يهمها من الدنيا وملذاتها، سوى 

طاعة هللا، ثم طاعة زوجها، وتربية أوالدها”.
ويزيـــد: “عندمـــا تزوجتها كنـــت أعيش بفوضى الصـــرف المالي، وإدارة 
الوقـــت، والجهل باألولويات، لكنها أعادت لي ترتيب حياتي كلها، حتى 
بعاقتـــي مع خالقي، كما ســـاعدتني بالوصول إلى حالة من االســـتقرار 

المالي والذي لم أكن أحلم به أبدًا”.
ويكمل: “حين اســـتلمت بيت اإلسكان هذا، لم يكن في جيبي حينها إال 
2000 دينار فقط، فرشت بها غرفة واحدة، وجزءا من الصالة، وجهزت 
المطبـــخ جزئيـــًا، في حين قمت معها بتغطيـــة زجاج نوافذ البيت بورق 
الجرائد، وقمنا بإغاق هذه الغرف، والبدء بفرشها واحدة واحدة، كلما 
اســـتطعنا تجميـــع مبلغ من المـــال، وكنا على هذا الحال لثاث ســـنوات 
ونصـــف، حتى اســـتطعنا إكمال فرش البيت وتجهيـــزه بالكامل، بأموال 
وفرتها من راتبي الشـــهري، بمســـاعدتها وتوجيهها هي، لم أقترض، ولم 

أمد يدي ألحد، ولم أدخل جمعيات أو أتقدم بطلب لبطاقات ائتمان”.
ويقول: “الزوجة الصالحة نعمة يا بوخالد، بل هي أعظم النعم وأكرمها، 
وهـــي كمـــا قال رســـول هللا صلـــى هللا عليه وســـلم “الدنيا متـــاع وخير 
متاعهـــا المـــرأة الصالحة”. وضعت يدي على كتفه قبـــل مغادرتي قائاً: 

صدقت يا صديقي، صدقت.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سفينة شباب ُعمان الثانية
اســـتقبلت سواحل مملكة البحرين الســـفينة البحرية الُعمانية السلطانية “شباب 
ُعمان الثانية”، والتي حملت اسم “ُعمان نهج جديد”، وعلى متنها الوفد الطابي 
الشبابي المشارك في هذه الرحلة األكاديمية الثقافية، وُهم ثاثون طالًبا وطالبة 
مـــن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول العالم، وقام الوفد بجولة 
تاريخية وثقافية على مجموعة من المعالم التاريخية والثقافية والتراثية التي 

تتميز بها مملكة البحرين.
والســـفينة التـــي تتنقل بين مرافـــئ أقطار الخليج العربي تســـعى لاطاع على 
التجارب الرائدة لها في مجال التنمية المستدامة، وهي مزودة بأحدث األجهزة 
الماحيـــة وأنظمة االتصـــاالت الحديثة، ويـــدرس الطلبة المشـــاركون دورة في 
علوم الماحة واإلبحار والمغامرة، باإلضافة لدراسة مقرر أكاديمي حول أهداف 
التنمية المســـتدامة تطرحه الجامعة األلمانيـــة للتكنولوجيا بُعمان، وتجمع هذه 
الســـفينة مزيجا من المعالم التقليدية والحديثة في الســـفن الشراعية، وتجسد 
نهـــج ســـلطنة ُعمان في مـــد أواصـــر الصداقة والســـام مع مختلـــف دول العالم 
وشـــعوبها، بجانب عبق التاريخ البحري الُعماني وإنجازات الحاضر والمســـتقبل 
لُعمان، وسيشارك وفدها في عدد من األنشطة الثقافية والفنية في الدول التي 
زارها وبتعريف هذه الدول على تاريخ ُعمان وإنجازاتها المتعددة وإبراز عادات 

وتقاليد وحياة أهل ُعمان العربية األصيلة.
وحصلـــت الســـفينة الشـــراعية الُعمانية على عدد من الجوائـــز القيمة التي تؤكد 
صابتهـــا ومتانتهـــا وإنســـانية أهدافهـــا وانضبـــاط عملها وكفـــاءة طاقمها، وهي 
تقدم صورة مشرقة لُعمان وشعبها بتحقيق أهدافها بمسيرة التواصل اإلنساني 
بين الشـــرق والغرب، وزيادة الترابط الثقافي والفكري بين شـــعوب العالم، وهو 
إنجاز يســـعد الشـــعب الُعماني والعربي. وقد أســـعد قلب الشعب البحريني رسو 
هذه الســـفينة التي غادرت لتشـــارك في أنشـــطة “اكســـبوا 2020م” بإمارة دبي، 
ليسعد بمشاهدتها وأنشطة وفدها اآلالف من الحاضرين لهذا المهرجان الدولي. 
لقد نجحت ســـلطنة ُعمان بإيصال رســـالتها إلى العالم، بأنها دولة ُمحبة للسام، 
تتمتـــع بـــأرض آمنة، وشـــعب ودود يســـعده لقـــاء اآلخرين على أرضـــه وفي أي 
مـــكان، وبأن ُعمان أرٌض مضيافـــة، وأنها تتمتع بتاريٍخ عريق وجغرافيٍة جميلة، 
وطبيعـــة خابـــة تبهج أعيـــن الناظرين، وتبقى دائما في ذاكـــرة من يزورها، كما 
أثبتت السفينة الُعمانية أنها سفيرة متجولة لُعمان جديرة بنشر المحبة والخير 
بين بني البشـــر. لقد اســـتقبل الشـــعب البحريني هذه الســـفينة بقلوبهم قبل أن 

ترسو على سواحل بادهم.

عبدعلي الغسرة

fatin.hamza 
@gmail.com

فـــي إطار الجهود األمنيـــة لحفظ أمن الوطن، وفـــي عملية أمنية 
استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والمباحث واألدلة 
الجنائيـــة تم القبـــض على عناصر إرهابية شـــرعت في التخطيط 
واإلعداد لعمليات إرهابية تستهدف األمن والسلم األهلي، وضبط 
أســـلحة ومتفجرات مصدرهـــا إيران لدى تلـــك العناصر المرتبطة 

بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.
واهم ذلك الذي يظن أن هكذا حوادث معزولة عن بعضها البعض، 
وأكثـــر وهمًا من يظن أن هكذا محاوالت فردية وآنية ولها دوافع 
انفعاليـــة وقتيـــة، فهـــذه المحـــاوالت المتكـــررة بقـــدر قدمهـــا هي 
حديثـــة ومتجددة وستســـتمر إلى يوم القيامـــة، وهي نتاج كتب 
صفـــراء وضعهـــا أعـــداء اإلســـام فتبنتهـــا جماعة ممـــن يتكلمون 
بألسنتنا، إما بحس الظن أو بجهل وتجهيل بعد أن سلموا رقابهم 
لمراجـــع الســـوء، فالفرس الذيـــن قتلوا الفاروق عمـــر بن الخطاب 
رضـــي هللا عنه هم ذاتهـــم اليوم يقتلون عمر آخـــر هنا وهناك من 
خـــال إرهابهـــم، ولـــن يتوانى الفرس عـــن انتقامهم بعد أن كســـر 

العـــرب خشـــومهم وأذلوهـــم، فمتى ما رأيـــت إرهابـــًا فابحث عن 
الفـــرس، فعداؤهم لنا تاريخـــي مدفوع بآالف المرويات المكذوبة 

التي تمدهم باألحقاد ويتوارثونها جياً بعد جيل.
رحـــم هللا الفـــاروق عمر رضـــي هللا عنه حيث قال: “يـــا ليت بيننا 
وبين الفرس جباً من نار ال ينفذون إلينا وال ننفذ إليهم”. سجلهم 
إجرامي وحافل بأعمال إرهابية تضاف عليها الممارسات القمعية 
ضد شـــعبهم في الداخل، ضاربين كل القـــرارات الدولية والعربية 

واإلسامية عرض الحائط.
من يقرأ التاريخ ال يجد صعوبة في الوقوف على مئات الشواهد 
التي تؤكد حجم المؤامرات والظلم عبر التاريخ، إيران تعد األكثر 
ظلمًا وعنجهية تجـــاه الغريب والقريب الذي يتذوق مرارة عنفها 
واســـتبدادها، فقـــد نفذت أجنداتها واســـتخدمت العنف كوســـيلة 
للضغـــط تحقيقًا لرغباتهـــا ومطامعها.. هذه سياســـة والية الفقيه 

ونظامها الظالم المعادي للحريات.

فاتن حمزة

جذور اإلرهاب



حسن عليسبورت

يستهل منتخبنا الوطني األول لكرة السلة 
اليـــوم )الجمعـــة( مشـــواره فـــي تصفيات 
نظيـــره  بمواجهـــة   2023 العالـــم  كأس 
اإليرانـــي في العاصمـــة اإليرانية طهران، 
ضمن منافســـات المجموعـــة الرابعة التي 

تضم بجانبهما سوريا وكازاخستان.
وتضـــم قائمة مـــدرب منتخبنـــا األميركي 
ســـام ومعاونـــه أيـــوب حاجـــي 12 العًبـــا 
وهم: محمد قربان، صباح حســـين عزام، 
هشـــام ســـرحان، ميثـــم جميـــل ومحمـــد 
كويـــد، محمـــد حســـين “كمبـــس”، محمـــد 
أمير، أحمد ســـلمان رمضان ونادر شـــاكر، 
محمد بوعالي وعلي جابر، وعلي ربيعة.

واستعد “األحمر” لهذه الموقعة من خالل 
الحصص التدريبية المحلية ثم المعســـكر 
الخارجـــي الـــذي أقامـــه بالمملكـــة العربية 
السعودية، والتقى فيه منتخب بالده في 

مناســـبتين متتاليتيـــن. ويســـعى منتخبنا 
الوطنـــي الـــذي قـــدم مســـتويات أكثر من 
للتصفيـــات  الثانـــي  الـــدور  رائعـــة خـــالل 
اآلسيوية وتأهله لكأس آسيا، إلى تحقيق 
نتيجة إيجابية اليوم أمام صاحب األرض 
والجمهور، تعطيه دافًعا للمواجهات التي 
ســـيقبل عليهـــا ومنهـــا مواجهـــة المنتخب 
اإليرانـــي أيًضـــا يـــوم 29 نوفمبـــر الجاري 

بصالة مدينة خليفة الرياضية.

ويشـــارك 16 منتخبـــا آســـيويا فـــي هـــذه 
التصفيـــات متنافســـين علـــى 6 بطاقات، 
مباشـــرتين  تأهـــل  بطاقتـــي  منـــح  بعـــد 
للدولتين المضيفتيـــن )الفلبين واليابان(، 
علـــى أن تبقـــى بطاقـــة التأهـــل المباشـــر 
أحـــد  باحتاللهـــا  مرهونـــة  إلندونيســـيا 
المراكـــز الثمانية األولـــى في بطولة كأس 
آســـيا 2021، والتـــي تـــم تأجيلهـــا حتـــى 

يوليو 2022.

تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2023

“األحمر” يواجه المنتخب اإليراني اليوم

لقطة لمنتخبنا الوطني لكرة السلة

الوطنـــي  منتخبنـــا  مـــدرب  توصـــل 
األول للكرة الطائـــرة البرازيلي ماركو 
انتونيـــو إلـــى اتفاق رســـمي مـــع نادي 
الهالل الســـعودي لقيادة فريقه األول 
للكـــرة الطائرة. وكان البرازيلي ماركو 
انتونيو قد قـــاد منتخبنا الوطني في 
التـــي  للرجـــال  آســـيا  كأس  نهائيـــات 
بشـــهر ســـبتمبر  اليابـــان  اســـتضافتها 
الماضي. وتعاقد اتحاد الكرة الطائرة 
المـــدرب انتونيـــو ضمـــن طاقـــم  مـــع 
فنـــي برازيلي متكامـــل وكانت بطولة 
رســـمية  مهمـــة  أول  للرجـــال  آســـيا 
للمـــدرب وحقق فيها المنتخب المركز 
العاشر آســـيويا في عاشـــر مشاركاته 
بالمســـابقة، وهـــو ثانـــي أفضـــل مركز 
له بعدمـــا حقق في النســـخة األخيرة 
بإيـــران 2015 المركـــز 12، بينمـــا كان 

المركـــز الثامـــن أفضل نتيجـــة حققها 
في نسخة الكويت 1987.

وخـــاض منتخبنا تحت قيـــادة ماركو 
انتونيو 7 مباريـــات في البطولة أمام 
كل مـــن اليابـــان المســـتضيف والهنـــد 
وقطـــر، ثـــم واجـــه كال مـــن الكويـــت 

وأوزبكستان وكازاخستان والهند في 
مواجهات تحديد المراكز الترتيبية.

تدريبيـــة  محطـــة  المـــدرب  وســـيبدأ 
جديـــدة مـــع نـــادي الهـــالل الســـعودي 
بعدما تم إسناد قيادة المنتخب األول 

حاليا لمواطنه البرازيلي راميريز.

بعد قيادته لألحمر في البطولة اآلسيوية

مدرب منتخب الطائرة يتعاقد مع الهالل السعودي

مدرب منتخبنا البرازيلي ماركو
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المحرق

عالي

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

شــهد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس الهيئــة العامة 
للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، 
ختام النســخة الثالثة من بطولة المغفور له ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد بن سلمان 
آل خليفــة للرمايــة، التــي نظمها االتحــاد البحريني للرماية على ميــدان الرماية التابع 

للنادي باالتحاد الرياضي العسكري بـ “الرفه”.

وحضر ختام المنافســـات أصحاب الســـمو 
والمعالي والســـعادة الشيوخ الكرام وعدد 
مـــن أعضـــاء االتحـــاد البحرينـــي للرمايـــة 

وعدد من المدعوين. 
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه 
المشـــاركون في هـــذه البطولـــة التي تقام 
فـــي نســـختها الثالثـــة، والتي تســـاهم في 
إبراز الطاقات والمواهب في لعبة الرماية 
البحرينيـــة، وتنعكس إيجابـــا على تطوير 
مســـتوى هـــذه اللعبـــة، علـــى الشـــكل الذي 
يدفعهـــا لتقديـــم مســـتويات أفضل خالل 
المشـــاركات الخارجيـــة والمنافســـة علـــى 

حصـــد مزيد مـــن اإلنجازات التـــي تضاف 
لسلســـلة اإلنجازات التي حققتها الرياضة 
المختلفـــة،  والمحافـــل  المشـــاركات  فـــي 
البحرينـــي  الحضـــور  مـــن  عـــززت  والتـــي 
علـــى المســـتوى القاري والدولـــي في هذه 
الرياضـــة، مقـــدرا ســـموه جهـــود االتحـــاد 
البحريني للرماية برئاســـة الشـــيخ سلمان 
بـــن خالـــد آل خليفـــة فـــي تنفيـــذ البرامج 
بمســـتوى  لالرتقـــاء  الراميـــة  والخطـــط 
رياضـــة الرمايـــة البحرينيـــة ودفعهـــا ألن 
تتبوأ مكانة متقدمة، مهنئا سموه الفائزين 
بالمراكز األولى ومتمنيا ســـموه حظا أوفر 

جانب من حضور سمو الشيخ خالد بن حمدلبقية الفرق في المشاركات المقبلة.

سمو الشيخ خالد بن حمد مع الفائزين

سموه يشيد بمستوى المشاركين ويهنئ الفائزين

خالد بن حمد يشهد ختام بطولة سلمان بن محمد للرماية

من لقاء المحرق والنجمة بدوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة



اســـتكملت أمـــس الخميـــس قائمة 
الالعبيـــن المتأهلين إلى ربع نهائي 
الفـــردي ونصـــف نهائـــي الزوجـــي 
وزارة  بطولـــة  منافســـات  ضمـــن 
الداخليـــة تشـــالنجر للتنـــس التـــي 
تقـــام علـــى مالعـــب نـــادي ضبـــاط 
األمـــن العـــام بالقضيبية، بإشـــراف 
الرياضـــي  االتحـــاد  مـــن  وتنظيـــم 

لألمن العام.
وتأهـــل إلى ربع نهائـــي الفردي كل 
مـــن البلغـــاري أليكســـاندر الزروف 
بعـــد تفوقه على البوســـني نيرمان 
و٦-7(،   ٦-٣( بنتيجـــة  فاتيـــش 
بعـــد  كالرك  جـــاي  والبريطانـــي 
ماتيـــو  اإليطالـــي  علـــى  انتصـــاره 
فيوال بنتيجة )٦-٢ و٦-١(، والهندي 
رامكومـــار راماناثان على حســـاب 
الكرواتـــي دوجـــي أجدوكوفيتش 

بنتيجـــة )٦-٢ و٦-٤(، والبرتغالـــي 
علـــى  بفـــوزه  أوليفيـــرا  غونكالـــو 
الفرنسي أنتوين إسكوفيه بنتيجة 

)٦-7 و٣-٦ و٦-٤(.
فيمـــا ســـتقام الجمعـــة ٤ مباريـــات 
ضمـــن ربع نهائي الفردي تجمع كل 

مـــن البرتغالـــي غونكالـــو أوليفيـــرا 
مـــع الهنـــدي رامكومـــار راماناثان، 
والبلغاري أليكســـاندر الزروف من 
البريطانـــي جـــاي كالرك، والتركي 
يانكـــي إيريل مـــع البريطاني ريان 
إيفجينـــي  والروســـي  بينســـتون، 

كارلوفســـكي مـــع البرتغالـــي نونـــو 
بورغيس.

فقـــد  الزوجـــي  منافســـات  أمـــا 
شهدت تنافســـا كبيرا، حيث تأهل 
الثنائـــي النمســـاوي ماكســـيميليان 
اليونانـــي  وزميلـــه  نيوشيرســـت 

ميكيل بيرفوالراكيس من االنتصار 
على النمساويان أليكساندر أيرلير 
 ٢-٦( بنتيجـــة  ميدليـــر  ولـــوكاس 
و٦-٤ و١١-٩(، والبرتغاليـــان نونـــو 
كابـــرال  وفرانشيســـكو  بورغيـــس 
الفرنســـي جيفـــري  علـــى حســـاب 

بالنكانيكـــس والنيوزلندي بنتيجة 
)٦-٤ و٦-٠(، والهندييـــن ســـيريرام 
باالجي وديفيج شـــاران بتفوقهما 
يـــو  تايبيـــه  الصيـــن  العـــب  علـــى 
هشـــيو هســـو واألوزبكي كوميون 
و٦-7(،   ٦-٣( بنتيجـــة  ســـلطانوف 
والهنديـــان أرجـــون كادي وديفيج 
شـــاران بفوزهما علـــى المولدوفي 
أليكســـاندر كوزبينوف والتشيكي 
ماريك جينجيل بنتيجة )٦-٤ و٦-

.)٢
وســـوف يلتقـــي في نصـــف نهائي 
البطولة الجمعة كل من النمســـاوي 
ماكسيميليان نيوشيرست وزميله 
اليونانـــي ميكيـــل بيرفوالراكيـــس 
كادي  أرجـــون  الهندييـــن  أمـــام 
وديفيج شاران، والبرتغاليان نونو 
كابـــرال  وفرانشيســـكو  بورغيـــس 
فـــي مواجهـــة الهنديـــان ســـيريرام 

باالجي وديفيج شاران.

اللجنة االعالمية

مواجهات قوية بربع نهائي الفردي ونصف نهائي الزوجي
ضمن بطولة وزارة الداخلية “تشالنجر للتنس”

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظـــم نـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل الســـاعة 1:10 مـــن ظهـــر اليـــوم 
الجمعة الســـباق الســـادس لهذا الموسم، 
الـــذي ســـيقام على كأس شـــركة الخليج 
لصناعـــة البتروكيماويـــات “جيبك“ على 
مضمـــار ســـباق النـــادي بمنطقـــة الرفـــة 

بالصخير.
وسيشـــهد السباق مشـــاركة كبيرة بلغت 
79 جـــواًدا وســـط توقعـــات بمنافســـات 
قويـــة ومتكافئة للفوز بكؤوس الســـباق 
في ظل تقارب مستويات معظم الجياد 
المشاركة، وذلك بدًءا من الشوط األول 
الـــذي ســـيقام لخيـــل البحريـــن العربيـــة 
األصيلـــة “الواهـــو “ لمســـافة 1400 متـــر 

والجائزة 1500 دينار.
ســـباق  لجيـــاد  الثانـــي  الشـــوط  ويقـــام 
التـــوازن “إنتـــاج محلـــي“ مســـافة 1000 

متر مستقيم والجائزة 2000 دينار.

ويقام الشـــوط الثالث للجياد المبتدئات 
متـــر   1800 مســـافة  محلـــي”  “إنتـــاج 

والجائزة 2000 دينار.
ويقـــام الشـــوط الرابع على كأس شـــركة 
“جيبك” لجياد الدرجات الثالثة والرابعة 
مســـافة  محلـــي”  “إنتـــاج  والمبتدئـــات 

1600 متر والجائزة 3000 دينار.
ويقـــام الشـــوط الخامـــس لجياد ســـباق 

التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 1600 متر 
والجائزة 2000 دينار. 

ويقـــام الشـــوط الســـادس لجياد ســـباق 
التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 1600 متر 

والجائزة 2000 دينار .
لجيـــاد جميـــع  الســـابع  الشـــوط  ويقـــام 
الدرجات والمبتدئات “مستورد“ مسافة 
 2000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200

دينار.
ويقام الشـــوط الثامن على كأس شـــركة 
“جيبك“ لجياد سباق التوازن “مستورد” 
مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم والجائزة 

3000 دينار.
وسيكون الشوط التاســـع واألخير الذي 
ســـيقام على كأس شركة “جيبك“ لجياد 
جميع الدرجات والمبتدئات “مســـتورد” 
 4000 والجائـــزة  متـــر   2000 مســـافة 

دينار.

صراع قوي بين الجياد على كؤوس “الخليج للبتروكيماويات”

اليـــــــوم السبـــاق الســـادس للخيــل

ياسر العباسي 

اللجنة االعالمية

تحـــت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة، ينظم 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بطولة افتتاح 
موسم قفز الحواجز اليوم الجمعة، التي ستقام منافساتها 
علـــى ميـــدان االتحـــاد الرياضـــي العســـكري بالرفه وســـط 

ترقب وإثارة للموسم الجديد 2021 -  2022.
وســـتنطلق فعاليات البطولة عند الســـاعة 8:30 من صباح 
اليـــوم الســـبت بأولى المســـابقات وهـــي المســـابقة األولى 
لفئة الناشـــئين المســـتوى األول )مســـابقة مع جولة تمايز( 
وارتفـــاع الحواجـــز: 90 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 مترا/ 
 دقيقـــة، المســـابقة الثانية فئة الناشـــئين المســـتوى الثاني 
)مســـابقة علـــى مرحلتيـــن( وارتفـــاع الحواجـــز: 100 ســـم 
ســـرعة المســـلك 350 مترا/ دقيقـــة، المســـابقة الثالثة فئة 
المبتدئيـــن مـــن العمـــوم المســـتوى األول، وهي )مســـابقة 
علـــى مرحلتيـــن( وارتفـــاع حواجزهـــا: 100 ســـم وســـرعة 
المســـلك 350 مترا/  دقيقة، المســـابقة الرابعـــة للمتقدمين 
المستوى الثاني )الســـرعة ضد الزمن( وارتفاع حواجزها: 
110ســـم وســـرعة المســـلك 350 متـــرا/  دقيقة، المســـابقة 

الخامسة )مسابقة جمع النقاط مع حاجز الجوكر( وارتفاع 
حواجزها: 125 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 متـــرا/  دقيقة، 
والمســـابقة السادســـة فئـــة المتقدميـــن المســـتوى الثالـــث 
)مســـابقة التأهل لمرحلة التمايز( وارتفاع حواجزها: 135 

سم، سرعة المسلك 350 مترا/  دقيقة.

برعاية عيسى بن عبداهلل وعلى ميدان االتحاد الرياضي العسكري

اليوم انطالق بطولة افتتاح الموسم الجديد لقفز الحواجز
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لمنتخبنا  التوفيق  كل 
الذي  السلة  لكرة  الوطني 
سيحل ضيًفا على نظيره 
ــي ضــمــن تــصــفــيــات  ــ ــران ــ اإلي
يمتلك  “األحـــمـــر”   .2023 الــعــالــم  كـــأس 
ونتمنى  الالعبين،  من  جيدة  مجموعة 
ناحية  من  المثالي  بالشكل  يظهروا  أن 
بالنتيجة  ويــخــرجــوا  الــفــنــي  الــمــســتــوى 
في  الـــدافـــع  تعطيهم  الــتــي  اإليــجــابــيــة 

المباريات المتبقية.

ــد،  ــ ــدي ــشــ ــ ــف ال ــ ــألسـ ــ لـ
الجماهير  مــن  فئة  هناك 
ــة  ــ ــدي ــ ــألن ــ الـــمـــنـــتـــســـبـــة ل
ــون هــمــهــا  ــكــ ــ ــة، ي ــيـ ــلـ ــحـ ــمـ الـ
الشاغل في حضورها المباريات، البحث 
من  والــفــوضــى  المشكالت  إحـــداث  عــن 
أقل  تصرفات  من  عنها  يصدر  ما  خالل 
الطرف  تــجــاه  “غوغائية  عنها  ُيــقــال  مــا 
ــالق الــريــاضــيــة  ــة األخــ الــمــنــافــس، ضــارب

بعرض الحائط.

ُتطرح  كثيرة  أسئلة 
منتخبنا  قــائــمــة  حــــول 
ــيـــد  الــــوطــــنــــي لــــكــــرة الـ
المؤهلة  اآلسيوية  للبطولة 
ــم، مـــا اآللـــيـــة الـــتـــي تم  ــالـ ــعـ لـــكـــأس الـ
لم  ولماذا  الالعبين،  النتقاء  انتهاجها 
ناديي  من  واحــد  استدعاء العب  يتم 
ــذيــن يــحــتــالن  ــل ــاد ال ــحــ ــ االتـــفـــاق واالت
الترتيب  سلم  في  متقدمين  مركزين 

للدوري؟

ــاد  فـــاجـــأنـــا االتـــحـ
اليد  لكرة  البحريني 
ــة  ــ ــي ــ ــمـــة األول ــائـ ــقـ ــالـ بـ
الـــــتـــــي كــــشــــف عــنــهــا 
لــلــمــشــاركــة بــالــبــطــولــة اآلســيــويــة 
العربية  بالمملكة  التي ستقام   20
السعودية، إذ تم استدعاء  العب 
بالجولة  إال  فريقه  مــع  يظهر  لــم 
األخــيــرة من الــدور األول لــدوري 

خالد بن حمد!

لجنة الموروث

البحرينيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  تـــوج 
الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
التابعـــة للمجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة خليفـــة القعـــود الفـــرق 
الفائزة بالمراكز الثالثة األولى في 

مسابقة “دشت بحارة الموروث”.
وحصـــل علـــى المركـــز األول فـــي 
بقيـــادة  “كافـــل”  فريـــق  المســـابقة 
عبدالرحمـــن  محمـــد  النوخـــذة 
فضـــل هللا، فيما حـــل فريق “هاوي 
أحمـــد  النوخـــذة  بقيـــادة   ”1 بحـــر 
الـــذوادي المركـــز الثانـــي  عبـــدهللا 
في المســـابقة. وجاء فريق “دانات 
بودهـــوم” بقيادة النوخذة جاســـم 
حســـن بودهوم في المركـــز الثالث 

برصيد 61 نقطة.
بحـــارة  “دشـــت  مســـابقة  وتأتـــي 
الموروث” ضمن فعاليات النســـخة 
الرابعـــة لموســـم ناصـــر بـــن حمـــد 

إذ  البحـــري،  المـــوروث  لرياضـــات 
تعتبـــر هذه المســـابقة شـــاملة لكل 
منافســـات المـــوروث البحـــري من 
صيد األســـماك واســـتخراج المحار 
وغيرهـــا مـــن من المنافســـات التي 
تســـتمر على مدى يومين وتقيس 
كفاءة وتحمل المشـــاركين في كل 

ما يتعلق بموروث البحر.
وأشـــاد خليفـــة القعود بالمشـــاركة 
مســـابقة  فـــي  للفـــرق  المتميـــزة 
“دشـــة بحـــارة المـــوروث”، وأثنـــى 

المشـــاركين  جميـــع  جهـــود  علـــى 
في فعاليـــات النســـخة الرابعة من 
موســـم ناصـــر بـــن حمـــد لرياضات 

الموروث البحري. 
انطباعـــات  إلـــى  القعـــود  واســـتمع 
المســـابقة  فـــي  المشـــاركة  الفـــرق 
لهـــذه  الجديـــد  التنظيـــم  بشـــأن 
آراء  بـــأن  منوهـــا  المســـابقة، 
المشاركين تمثل أهمية كبيرة لدى 
اللجنـــة على اعتبار أن ذلك يســـهم 
فـــي تطويـــر فعاليـــات ومســـابقات 

الموروث الشعبي المختلفة.
إلـــى ذلك، اســـتقبل خليفـــة القعود 
رئيس اللجنة البحرينية لرياضات 
 KHK المـــوروث الشـــعبي فريقـــي
وفيكتوريوس، حيث هنأهما على 
مشـــاركتهما المتميـــزة فـــي بطولة 

دبي لقوارب التجديف الشعبي. 
حقـــق  قـــد   ”KHK“ فريـــق  وكان 
المركز األول في الجولتين األولى 
والثانيـــة، بينما حقق فيكتوريوس 
المركـــز الثانـــي في الجولـــة األولى 
والمركز الثالث في الجولة الثانية.
وأشـــاد القعود بالمســـتوى المتميز 
الـــذي قدماه ممثال مملكة البحرين 
الخليجيـــة  البطولـــة  هـــذه  فـــي 
ببـــذل  الفريقيـــن  مطالبـــا  المهمـــة، 
مزيـــد مـــن الجهـــد فـــي ســـباق آل 
ســـباقات  أغلـــى  الدولـــي،  مكتـــوم 

التجديف الشعبي، الشهر المقبل.

استقبل فريقي “KHK”و “فيكتوريوس” وأشاد بمستوياتهما في بطولة دبي للتجديف الشعبي

القعود يتوج الفائزين في مسابقة “دشة بحارة الموروث”

لقاء فريقي “KHK” و “فيكتوريوس” للتجديف الشعبي

اتحاد اليد

اعتمد االتحاد البحريني لكرة اليد 
قائمـــة المنتخب الوطنـــي للرجال 
للمشـــاركة في البطولة اآلســـيوية 
العشرين التي تســـتضيفها مدينة 
الدمام بالمملكة العربية السعودية 
خالل الفترة ما بين 18 و31 يناير 
كأس  لنهائيـــات  المؤهلـــة   ،2022

العالم 2023.
وضمـــت القائمـــة األوليـــة كال من: 
حســـين الصياد )النور الســـعودي(، 
المقابـــي  أحمـــد  حبيـــب،  محمـــد 
)القادســـية الكويتـــي(، علي ميرزا 
)برقان الكويتـــي(، علي عبدالقادر 
محمـــد  الكويتـــي(،  )كاظمـــة 
الســـماهيجي،  عبدالرضـــا، حســـن 
محفـــوظ  حســـين  مـــدن،  حســـن 
عبدالحســـين،  محمـــد  )األهلـــي(، 
بـــالل بشـــام، مهـــدي ســـعد، محمد 
ميـــرزا،  محمـــد  ناصـــر،  حبيـــب 

علـــي عيـــد )النجمـــة(، أحمد جالل 
)باربـــار(  قمبـــر  قاســـم  )الشـــباب(، 
حســـن ميـــرزا )التضامـــن(، هشـــام 

أحمد )الدير(.
لجنـــة  برنامـــج  وبحســـب 
األول  التجمـــع  فـــإن  المنتخبـــات، 
للمنتخـــب ســـيكون يـــوم 27 مـــن 
هـــذا الشـــهر بالتدريبـــات المحلية، 
ومـــن ثـــم المشـــاركة فـــي البطولة 
الدوليـــة الودية بالمملكـــة العربية 

الســـعودية منتصف الشهر المقبل 
مصـــر،  منتخبـــات  تضـــم  والتـــي 
الســـعودية، المغرب باإلضافة الى 
منتخبنا، وبعدها يالقي المنتخب 
نظيـــره اإلماراتـــي والمغربـــي في 
البحرين، على أن يختتم برنامجه 
اآلســـيوية  للتصفيـــات  اإلعـــدادي 
بإقامة معسكر خارجي في المجر 
متمثـــالً فـــي بطولـــة دوليـــة ودية 

بمعية 3 منتخبات أوروبية.

للمشاركة في البطولة اآلسيوية المؤهلة لمونديال 2023

اتحاد اليد يعتمد القائمة األولية لمنتخب الرجال

 منتخبنا الوطني لكرة اليد
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أصبحت الفنانة العربية النجمة 
نانسي عجرم رسميا األكثر 

متابعة في مواقع 
التواصل االجتماعي 

بواقع 87.3 مليون 
متابع. ونفت نانسي 

األخبار المتداولة 
عن إحياء 

حفلين ليلة 
رأس السنة 

في دبي.

يســتعد المطرب اللبناني فارس كرم؛ إلحياء حفل غنائي 
في مدينة بغداد بالعراق، يوم اإلثنين 29 نوفمبر الجاري، 
وذلك ضمن الحفالت التي يحييها نجوم الغناء والطرب 
في مختلــف الــدول العربية، ومــن المتوقــع أن يقدم 

مجموعــة أغانيه التي أشــتهر بها بلبنــان وبعض الدول 
العربية. وكان المطرب اللبناني فارس كرم أحيا حفال غنائيا 

في مدينة صيدنايا بســوريا، في شهر أغســطس الماضي، وقدم خالل الحفل 
باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

يســتعد الفنان حسن البالم لتصوير مشاهده في مسلسل 
“ســنوات الجريــش”، والــذي يشــهد تعاونــه مع “ســيدة 
الشاشــة الخليجية” الفنانة حياة الفهد، للعام الثاني على 
التوالــي، بعد مسلســل “مارغريت”. ومــن المقرر أن يعود 

البالم من الرياض نهاية الشهر الجاري، لدخول موقع تصوير 
المسلسل، بقيادة المخرج مناف عبدالله، وإشراف عام يوسف 

الغيث، وإعداد سامي العلي، وتأليف وسيناريو وحوار محمد النابلسي، ويشارك في 
البطولة الفنانون ليلى السلمان وستيفاني صليبا وهبة الحسين.

قرر ُصنــاع الدراما الملحمية “االختيار 3”، والذي يتصدى 
له الفنانــون كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد الســقا، 
انطــالق التصويــر، بمشــاركة أهم أبطال األكشــن في 
مصر، خالل منتصف ديسمبر، للعرض بموسم رمضان 

2022. وتبدأ األحداث من قصر االتحادية مقر ُحكم مصر 
خــالل العــام 2012، حيث تنشــب اشــتباكات بيــن القوى 

السياســية وبعض المتظاهرين، ما أسفر عن تفاقم األزمة السياسية وسوء 
األوضاع األمنية في الفترة التي شهدت صراعا كبيرا بالمجتمع المصري.

االختيار 3سنوات الجريشفارس في العراق

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يفتتحان فعاليات القاهرة السينمائي
ستنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلم النجمان أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز وذلك عبر فيلم االفتتاح 
Official Competition أو “المســابقة الرســمية”، وهــو مــن إخراج ماريون كوهن وجاســتون ديوبارت، وتــدور أحداثه حول رجل 
أعمــال ثــري وصانــع أفــام يحــاول إنتــاج فيلــم ســينمائي ناجــح، لكنــه يواجــه العديــد من األزمــات وعرض فــي مهرجان فينيســيا 
الســينمائي ســبتمبر الماضــي، وهــو مــن تمثيل أيضا أوســكار مارتينيــز وناجور أرامبورو وخوســيه لويس غوميز وإيرين إســكوالر 
ومانولــو ســولو وغيرهــم، وقــد تــم ترشــيحه لجائــزة أفضــل فيلم فــي مهرجان فينيســيا الســينمائي الدولــي، وحقق جائــزة أفضل 
فيلــم دولــي مــن مهرجــان Cinéfest Sudbury الســينمائي للعــام 2021 كمــا فاز بجائزة الفيلم األكثر شــعبية مــن مهرجان فانكوفر 

السينمائي الدولي، ويعتبر من األفام المنتظرة هذا العام والكبيرة.

تـــدور أحداث هذا الفيلم الكوميدي اإلســـباني حـــول رجل أعمال 
مليارديـــر يقـــرر أن يصنع فيلًمـــا ليترك بصمته، بحًثـــا عن األهمية 
والمكانـــة االجتماعيـــة، فيســـتأجر مخرًجـــا مشـــهوًرا لمســـاعدته. 
وســـيعرض الفيلم ألول مرة في الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا 

خالل مهرجان القاهرة السينمائي.
تشـــهد هذه الدورة من المهرجان القاهرة الســـينمائي حضور عدد 
من األسماء الفنية المميزة في لجان تحكيم مسابقات المهرجان.
البداية مع لجنة تحكيم المســـابقة الدولية، التي يترأسها المخرج 
العالمـــي إميـــر كوستوريتســـا، الـــذي حصلـــت أعماله علـــى جوائز 
Do You Re� ”مهمـــة من كبرى المهرجانـــات الدولية، مثل فيلـــم: 
member Dolly Bell- هل تتذكر دوللي بيل؟” الذي حصد جائزة 
األســـد الفضـــي ألفضـــل فيلم فـــي مهرجـــان البندقية الســـينمائي 
الدولـــي، وفيلـــم “Underground- تحـــت األرض” الحاصـــل على 
جائـــزة الســـعفة الذهبيـــة الثانية فـــي مهرجـــان ”كان”. تضم لجنة 
“المســـابقة الدوليـــة” أيًضا الفنانة المصرية نيللـــي كريم، والممثلة 
األميركية مايسا برينسون، والمخرج اإليطالي روبرتو مينرفيني، 
والموســـيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الفرنسية نورا أرزندرا، 

والمخرج الهندي شايتانيا تاماهاني.

وتضـــم لجنة تحكيم مســـابقة األفـــالم القصيرة: المخرج ســـامح 
عـــالء )أول مخـــرج مصـــري ينـــال جائـــزة كبـــرى ضمن المســـابقة 
الرســـمية لمهرجان كان الســـينمائي عن فيلم ستاشر(، والمخرجة 
ماشـــيري باهنجو من الكونغـــو، والمبرمجـــة البرتغالية نتيا جيل. 
بينمـــا تضـــم لجنـــة “أفضـــل فيلم عربـــي”، الممثـــل أميـــر المصري، 
والفنانـــة اللبنانيـــة رزان جّمـــال، والمخرجـــة الجزائريـــة صوفيـــا 
جاما. وتتكون لجنة “مســـابقة آفاق السينما العربية” من الثالثي، 
المخـــرج المصـــري تامر محســـن، والمخـــرج اللبناني هـــادي زّكاك، 

والفنانة السعودية فاطمة البنوي.
كما تضم لجنة التحكيم وجوائز النســـخة الثامنة لملتقى القاهرة 
الســـينمائي، اللبنانيـــة هانيا مروة، مديرة ســـينما متروبوليس في 
بيـــروت، والفرنســـية آليـــس خروبـــي، مديـــرة البرمجة في ســـوق 
مهرجـــان كان الســـينمائي، والمخـــرج المصـــري شـــريف البنداري، 
وأعلن المهرجان عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، 
رئيســـا للجنـــة تحكيـــم المســـابقة الدوليـــة، وهـــو يعـــد أحـــد أبـــرز 
المخرجيـــن العالمييـــن، الذيـــن حـــازت أعمالهم علـــى جوائز مهمة 
من كبرى المهرجانات الدولية. وتشـــهد هذه الدورة حضور منصة 
“نتفليكس” عبر عدد من األنشطة المكثفة بفعاليات “أيام القاهرة” 

لصناعة الســـينما، وتشمل: محاضرتين وحلقة نقاشية وحوارا مع 
خبراء صناعة السينما الدولية.

الحـــوار األول ســـيكون مع الفنانة التونســـية هند صبـــري، ويدور 
حول عملها كمنتجة منفذة مع “نتفليكس” خالل مسلســـها المقبل 

“البحث عن عال”.
تتضمـــن الفعاليـــات أيًضـــا حلقـــة نقاشـــية عن مسلســـل “مدرســـة 
الروابي للبنات”، بحضور األردنية تيما الشوملي، مخرجة العمل.

كما يقدم مدير قسم تطوير المواهب في “نتفليكس”، كريستوفر 
مـــاك، محاضرة بعنـــوان )تعميق رســـم الشـــخصيات(، ويصطحب 
خاللها الجمهور في رحلة استكشـــاف متعمق لبعض الشخصيات 

السينمائية الشهيرة.
مهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي، هو أحد أعـــرق المهرجانات 
فـــي العالـــم العربـــي وإفريقيـــا واألكثـــر انتظامـــًا، ينفـــرد بكونـــه 
المهرجان الوحيد في المنطقة العربية واإلفريقية المسجل ضمن 

.)FIAPF( في االتحاد الدولي للمنتجين في باريس A الفئة

tariq_albahhar

تطــل انتصــار البنــاء علــى الواقــع العربــي الراهــن عبــر زاويتــي نظــر تبــرزان مــن 
كتابيها: “الجيل الذي سيفقد ذاكرته”، و”تغيير با بدائل.. أزمة التحول في الوطن 
العربــي”، الصادريــن عــن “اآلن ناشــرون وموزعون” في األردن، لتقــدم وجهة نظر 

موضوعية، تتخذ من الواقع العملي وسيلة للفهم والعبور نحو واقع جديد.

الـــذي  “الجيـــل  األول  الكتـــاب  وتضمـــن 
ومقدمـــة،  مقـــاال   66 ذاكرتـــه”  ســـيفقد 
عالجت جميعهـــا قضايا مرتبطة بالواقع 
االجتماعي المعاصر في الوطن العربي، 
وبـــرزت خاللهـــا عناويـــن تمثـــل قضايـــا 
ملحـــة، مـــن مثـــل: “المســـتقبل ومصادر 
المـــدن  “وخـــراب  الخليجيـــة”،  الثقافـــة 
وأزمـــة  العربـــي  و”المثقـــف  العربيـــة”، 
التصالـــح مـــع الواقـــع”، وســـوى ذلك مما 
يشـــير إلـــى كثير مـــن مواطـــن الخلل، أو 

يقدم رؤى تقدم الواقع على حقيقته.
176 صفحـــة مـــن  وجـــاء الكتـــاب فـــي 
القطـــع الكبير، وبينت البنـــا في مقدمته 

الـــذات  “انكســـارات  بــــ  وســـمتها  التـــي 
الجمعيـــة العربية” ما للذاكـــرة من موقع 
مهـــم فـــي الثقافـــة العربيـــة، “فالذاكـــرة 
إحـــدى إشـــكاالت الفكر العربـــي المؤثرة 
في مساراته السياسية والثقافية تأثيرا 
بـــارزا”. وطرحـــت خالل ذلـــك مجموعة 
مـــن األســـئلة التـــي تقـــول: “مـــا مكونات 
الذاكـــرة الجمعيـــة عنـــد العرب؟ مـــا أبرز 
محطـــات الذاكـــرة العربيـــة؟ ما تحوالت 
الذاكـــرة العربيـــة؟ كيف شـــكلت الذاكرة 
الجمعيـــة صـــورة العـــرب عـــن أنفســـهم، 
وصورة اآلخر؟ كيـــف أّثرت الذاكرة في 
س  الحاضر؟ وأي مستقبل يمكن أن تؤسِّ

له؟
الذاكـــرة  موضـــوع  طـــرح  أن  ورأت 
الخطـــورة  مـــن  غايـــة  علـــى  وأســـئلتها 
واألهمية؛ ذلك أنه: “مع طغيان اتجاهات 
مـــا بعـــد الحداثة التـــي تقـــوم على هدم 
الســـرديات الكبـــرى، وتشـــييد ســـرديات 
ومـــع  الواقـــع،  لعـــالج  مؤقتـــة  صغيـــرة 
امتـــالك غالبية فئـــات المجتمع لوســـائل 
االتصـــال التكنولوجي التـــي مكنتها من 
تجاوز حدود الزمـــان والمكان والثقافة، 
قد يتشـــكل جيل عربي جديد يختار أن 
ـــس ذاكرة  يفقـــد ذاكرته الجمعية، ويؤسِّ
جديدة أكثر مالءمة ألسلوب حياته في 

المستقبل.
أمـــا الكتـــاب الثانـــي “تغييـــر بـــال بدائل”، 
فجاء في 212 صفحة من القطع الكبير، 
وتنـــاول مجموعة مـــن القضايا المتصلة 
بالواقع السياسي في البلدان العربية، 
ومـــا نجم عـــن الثورات مـــن مآٍس 
عربـــي.  بلـــد  غيـــر  فـــي  وتغيـــرات 

وحفلـــت مقاالتـــه الــــ 77 باإلضافـــة إلـــى 
مقدمتـــه بمواضيـــع مـــن مثـــل: “مـــا بعد 
الدولـــة المركزية ومســـألة المواطنة في 
الوطـــن العربـــي”، و”تغيـــر الوعـــي فـــي 
الوطـــن العربـــي”، و”خطـــاب الكراهيـــة 
وســـوى  الزائـــف”،  الوطنيـــة  وبرقـــع 
ذلـــك مـــن موضوعـــات تصـــف الواقـــع 
بتفاصيلـــه، وتحاول في الوقت نفســـه 
أن تقـــدم بدائل تعيـــن على الولوج إلى 

مستقبل آمن.
ورأت أن ما حدث في الســـنوات العشر 
ـــل في جانب منه رغبة في  األخيرة مثَّ
“الوصـــول إلى حالة من الديموقراطية 
تضاهي في شـــكلها ونتائجها النموذج 
الغربي، ســـواء في أنظمته الجمهورية، 
أو الملكية الدستورية، لكنهم “الشباب” 
ال يعرفـــون الســـبيل إلى ذلك. وفشـــلت 
المســـار  وبقـــي  محاوالتهـــم،  أغلـــب 
بطيًئـــا،  الغربيـــة  الديموقراطيـــة  إلـــى 
وتواجهـــه تحديـــات أكبـــر بكثيـــر مـــن 

حجـــم الطمـــوح. وربما كانت اإلشـــكالية 
الكبـــرى التي كشـــف عنها حـــراك “الربيع 
العربـــي” أنـــه حـــراك انفعالـــي وعاطفـــي 
افتقـــر  لكنـــه  الجماهيـــر،  لـــه  احتشـــدت 
للفلســـفة والتخطيط وتحديد األهداف، 
ولم يرسم خارطة طريق واضحة تحّدد 

شكل التغيير وإجراءاته وأدواته.
مســـألة  أن  المثـــال  ســـبيل  علـــى  ورأت 
الهويـــة “مـــن أكثـــر المســـائل تعقيدا في 
الوطـــن العربي؛ ألنها مزيـــج من التاريخ 
الطويـــل المعقـــد فـــي تشـــابكاته وتعـــدد 
المتمـــددة  الجغرافيـــا  ومـــن  قراءاتـــه، 
تارة والمنكمشـــة تارات، واآليديولوجيا 
القـــارة والطارئـــة. مســـألة الهويـــة جـــزء 
من الحـــروب الثقافيـــة أحيانـــا، وإحدى 

أدواتها أحايين أخرى.
وخلصـــت من ذلك إلـــى أنه “قبل المضي 
علينـــا  وجـــزم  بحماســـة  التغييـــر  نحـــو 

مجتمعنـــا  ومعرفـــة  ذواتنـــا،  اكتشـــاف 
معرفـــة واعية، وتفكيـــك البنى الثقافية 
التـــي  والديموغرافيـــة  واالجتماعيـــة 
نعيـــش فـــي خضّمهـــا. علينـــا معرفة من 
نحن أواًل، وماذا نريد بدقة ثانيا، وكيف 
نحقق أهدافنا ثالثا وليس أخيرا. أسئلة 
الماهية والكيفية يجب أن تشـــغلنا، وأن 
نتقـــن اإلجابـــة عنهـــا؛ كي نعـــرف إلى أي 

مصير نتجه.
يذكـــر أن انتصـــار البنـــاء كاتبـــة وناقدة 
بحرينيـــة، لها عـــدد كبير من الدراســـات 
صحـــف  فـــي  المنشـــورة  والمقـــاالت 
ودوريات عربية. حصلت على شهادتي 
البكالوريـــوس في اللغة العربية وآدابها، 
والماجســـتير فـــي البالغـــة والنقـــد، مـــن 
الدكتـــوراه  ودرجـــة  البحريـــن،  جامعـــة 
فـــي النقد األدبي الحديـــث من الجامعة 

األردنية.

“الجيل الذي سيفقد ذاكرته” و“تغيير بال بدائل”.. استشرافان لمستقبل الذات العربية
انتصار البناء: الهوية من أكثر المسائل تعقيدا في الوطن العربي

انتصار البناء
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أقامت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة 
البحريـــن، أمـــس، فـــي ســـعيها الدائـــم إلقامـــة 
األنشـــطة االجتماعية المختلفة لتحفيز قواها 
العاملـــة وحرصها على التواصـــل معهم، رحلة 
في الهواء الطلق لموظفيها بمقرها الرئيس، حيث استمتع الموظفون 
باألجـــواء الجميلـــة التي تشـــهدها المملكـــة أخيرا، وتجاذبـــوا أطراف 
الحديـــث بشـــكل عفـــوي وغير رســـمي، مع وجـــود عدد من شـــاحنات 
الطعام )food trucks( التي أّمنت لهم تشـــكيلة واســـعة من المأكوالت 
والمشـــروبات. وتســـتمر اللجنـــة االجتماعيـــة التابعـــة للناقلـــة )لجنـــة 
السعادة( في إقامة الفعاليات واألنشطة االجتماعية الحّية للموظفين؛ 
إيماًنا من إدارة الناقلة بأهمية مثل هذه األنشـــطة في تعزيز إنتاجية 
قواهـــا العاملـــة، وتقوية األواصـــر وروح التعاون والتآخـــي بين أفراد 

عائلة طيران الخليج الممتدة.

“طيران الخليج” تقيم رحلة لموظيفها في الهواء الطلق

25 ألف دوالر لـ 4 محظوظين... و50 ألف دوالر راتبا شهريا لفائز آخر

الكشف عن أسماء الفائزين بسحوبات “ادخار الوطني” ألكتوبر 2021
كشــف بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( أخيــرا عن أســماء الفائزيــن الخمســة المحظوظين 
ضمن ســحوبات برنامج “ادخار الوطني” لشــهر أكتوبر 2021، إذ أقيمت مراســم الســحب 
فــي المقــر الرئيــس للبنــك فــي 11 نوفمبــر2021، بحضــور ممثليــن عــن وزارة الصناعــة 

والتجارة والسياحة وعدد من المدققين الخارجين.

وتم خالل مراسم السحب اإلعالن 
عـــن المحظوظين األربعة الفائزين 
بجوائـــز شـــهر أكتوبر وهـــم: ناجي 
علي ســـلمان ومهدية عبدهللا علي 
ودرويـــش غـــالم عبـــاس وياســـين 
علـــي خليفة، إذ تـــم إعالمهم بخبر 
الفوز عبر الهاتف وحصل كل منهم 
على جائـــزة نقدية تبلغ قيمتها 25 
ألـــف دوالر، باإلضافة إلى حصول 
عادل علي السماهيجي على جائزة 
الراتب الشـــهري التي يقدر مبلغها 
اإلجمالي بـ 50 ألف دوالر، على أن 
يتـــم دفعهـــا علـــى مدى 12 شـــهرا. 
وعبـــر جميع الفائزيـــن عند تلقيهم 
خبـــر فوزهـــم عـــن بالـــغ ســـعادتهم 
بهذه الجوائز المجزية، كما أعربوا 
عن شـــديد امتنانهـــم للبنك إلتاحة 
هذه الفرصة االستثنائية التي من 
شـــأنها تحســـين أحوالهـــم المادية 

وإثراء حياتهم. 
ومن المقرر أن يتم اإلعالن عن آخر 
الجوائـــز الشـــهرية لهـــذا العام ضمن 
ســـحوبات برنامج “ادخـــار الوطني” 
ليبـــدأ  فـــي شـــهر نوفمبـــر الجـــاري، 
بعدهـــا العـــد التنازلي للســـحب على 
جائـــزة الحلـــم المرتقبـــة التـــي تقدر 
بــــمبلغ مليونـــي  قيمتهـــا اإلجماليـــة 
دوالر خـــالل شـــهر ديســـمبر المقبل، 
إلـــى جانـــب اإلعـــالن عن فائـــز آخر 
بجائـــزة نقدية بقيمـــة 50 ألف دوالر 
فـــي ديســـمبر المقبل، ســـيتم دفعها 

على مدى 12 شهرا كراتب شهري.
المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليًقـــا 
صرح رئيـــس المنتجـــات المصرفية 
لألفـــراد في بنـــك البحريـــن الوطني 
أحمـــد المســـقطي “يســـعدني تهنئـــة 
الفائزين المحظوظيـــن بالفوز ضمن 
ســـحوبات برنامج )ادخـــار الوطني( 

لشـــهر أكتوبر، ونأمل من خالل هذه 
فـــي  المســـاهمة  المجزيـــة  الجوائـــز 
إضافـــة تغييـــر إيجابي فـــي حياتهم 
وتـــرك أثر توعوي في المجتمع الذي 
ننتمـــي إليـــه. ونتطلـــع علـــى الدوام 
العمـــالء  مـــن  مزيـــد  حيـــاة  إلثـــراء 
ســـحوبات  عبـــر  مســـتقباًل  الكـــرام 
هـــذا البرنامـــج المتفـــرد، انطالًقا من 
إيماننـــا فـــي بنـــك البحريـــن الوطني 
بالدور المحوري الـــذي تلعبه اإلدارة 
الماليـــة، مـــا يجعلنا نســـتمر في هذه 
المبـــادرات التي تشـــجع جميع فئات 
المجتمع على االدخار بشـــكل يسهم 

في تحقيق أهدافهم الشخصية”.
ويواصـــل برنامـــج “ادخـــار الوطني” 
علـــى  الحصـــول  للعمـــالء  بإتاحتـــه 
أرباح سنوية دون الحاجة للحصول 
علـــى شـــهادة، إلـــى جانـــب منحهـــم 
فـــوز قيمـــة، وذلـــك بمجـــرد  فـــرص 

إيداع مدخراتهـــم وزيادة رصيدهم 
الســـريع” و  “التوفيـــر  فـــي حســـابي 
”Savewave”، حيـــث تزداد فرصهم 
فـــي الفوز بإحـــدى الجوائـــز النقدية 
القّيمـــة، كلمـــا زادت مبالـــغ ادخارهم 
علـــى مدار العـــام، وإنمـــا يأمل البنك 
من خالل هذا البرنامج لنشر الوعي 
بأهميـــة االدخار، وضرورة اكتســـاب 
مهـــارات اإلدارة الماليـــة منذ الصغر، 
إضافة إلى منـــح العمالء فرص فوز 

قيمة تثري حياتهم.

أحمد المسقطي

فتح مجلس المناقصات والمزايدات أمس 
مناقصـــة لشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو(، 
لبرنامـــج  لتوفيـــر خدمـــة صيانـــة ودعـــم 
)VISUAL MESA( إضافـــة إلـــى خدمـــات 
الترقيـــة والتطويـــر )MSU(، تقدمت إليها 
شركة يوكوجاوا الشرق األوسط وإفريقيا 

بنحو 255.4 ألف دينار.
لــــ  أخـــرى  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
“بابكـــو” إلبرام عقد زمني لمدة 5 ســـنوات 
مـــن  لمصعـــد  الصيانـــة  خدمـــات  لتوفيـــر 
نوع الـــرف والتثبيت في وحدة التكســـير 
الهيدروجيني، تقدمت إليها شـــركة محمد 
حسن المحروس بنحو 125.3 ألف دينار.

وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئـــة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار لترقيـــة نظـــام 
الصـــوت فـــي مســـرح البحريـــن الوطنـــي 
وعمليـــة شـــراء جهـــاز جديد بســـعة أعلى 

ونظـــام  المحـــددة  المواصفـــات  حســـب 
حديـــث وإيصاله وتركيبـــه وصيانته لمدة 
عام واحد، تنافست عليها 4 شركات وكان 
أقـــل عطـــاء لشـــركة )SIBCA( بنحو 31.5 
ألـــف دينـــار. وتـــم إجمـــاال، فتـــح المجلس 
9 مناقصـــات تابعـــة لــــ 6 جهـــات حكومية 
بإجمالـــي 29 عطـــاء، وبلـــغ مجمـــوع أقـــل 
العطاءات المقدمة نحو 1.2 مليون دينار.
إلدارة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 

المخازن المركزيـــة بهيئة الكهرباء والماء، 
أولهمـــا لشـــراء 1000 قطعـــة مـــن فتحات 
تهوية لغرض اســـتخدامها مـــن قبل إدارة 
توزيع الكهرباء، تنافســـت عليها شركتان، 
 )Ameeri Stores( وكان أقل عطاء لشركة
ألـــف دينـــار، والثانيـــة لشـــراء  بقيمـــة 43 
مـــراوح تهويـــة لغـــرض اســـتخدامها مـــن 
قبل إدارة توزيع الكهرباء تنافســـت عليها 
 THE( شـــركتان وكان أقـــل عطاء لشـــركة

FUTURE SHOP( بنحو 51.7 ألف دينار.
كمـــا فتح المجلـــس مناقصة لـــوزارة العمل 
خدمـــات  لتقديـــم  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
واستشـــارات ماليـــة للقيـــام بالرقابـــة علـــى 
المنظمـــات األهليـــة تقدمـــت إليهـــا شـــركة 
طـــالل ابوغزالـــه وشـــركاه الدوليـــة بنحـــو 
130.7 ألف دينـــار، ومناقصة لمعهد اإلدارة 
العامة لمشـــروع أســـتبدال أجهزة سيســـكو 
القديمة للبنية التحتية للشـــبكات والجدار 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات وكان  النـــاري 
 أقـــل عطـــاء بنحـــو 14 ألـــف دينـــار لشـــركة 

.)iWorld Connect(

ترقية نظام الصوت في مسرح البحرين الوطني

255 ألف دينار لتوفير خدمة صيانة لـ “بابكو”

أكد النائـــب الثاني لرئيس مجلس 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  إدارة 
الكوهجـــي  محمـــد  البحريـــن 
أتـــم  علـــى  البحريـــن  غرفـــة  أن 
االســـتعداد لبحث فرص الشـــراكة 
لتحفيـــز  التجـــاري  والتعـــاون 
القطاع االقتصـــادي وتهيئة البيئة 
والمضـــي  التنميـــة  عجلـــة  لدفـــع 
تســـهم  مشـــروعات  إطـــالق  فـــي 
فـــي تحريـــك مختلـــف القطاعات، 
بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق أهـــداف 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التي 
جـــاءت وفق التوجيهـــات الملكية 
الســـامية. وأشـــار الكوهجـــي إلـــى 

أن تنفيـــذ المشـــروعات التنمويـــة 
الكبـــرى التي تضمن إطالق حزمة 
المشـــروعات االســـتراتيجية  مـــن 
دوالر  مليـــار   30 تتجـــاوز  بقيمـــة 
ستسهم في تعزيز مكانة البحرين 
االقتصاديـــة وتنافســـيتها وخلـــق 
للمواطنيـــن،  الفـــرص  مـــن  مزيـــد 
الوزاريـــة  اللجنـــة  بـــدور  مشـــيًدا 
والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــروعات 
رئيـــس  نائـــب  برئاســـة  التحتيـــة، 
مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفـــة، على متابعتها 
لتنفيـــذ  والمســـتمرة  الحثيثـــة 
الكبـــرى،  التنمويـــة  المشـــروعات 

والتـــي تعد واحـــدة مـــن أولويات 
خطة التعافي االقتصادي، تحقيًقا 
لرؤية البحرين االقتصادية 2030.

وأبـــدى الكوهجـــي تفاؤلـــه بزيادة 
النمـــو االقتصـــادي خـــالل الفتـــرة 
المقبلـــة، التـــي ستســـهم بال شـــك 
القطاعـــات  جميـــع  تطـــور  فـــي 
االقتصادية وســـيجني ثمـــار ذلك 
بال شك قطاع األعمال البحريني، 
رســـم  مواصلـــة  ضـــرورة  مؤكـــًدا 
المستقبلية  الخطط االســـتثمارية 
التنميـــة  قطاعـــات  لتطويـــر 
النهـــوض  لضمـــان  المســـتدامة 
وتحريـــك  الوطنـــي،  باالقتصـــاد 
مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة 
والتي ســـتكون شـــريًكا رئيسا في 

تنفيذ المشروعات التنموية.

الكوهجي: “الغرفة” مستعدة إلطالق مشروعات تحقق أهداف “خطة التعافي”

محمد الكوهجي

أكــد رئيــس جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
النائــب أحمد الســلوم أهميــة االقتصاد الرقمي في ظــل التطور المعرفي 
الضخم الذي نشــهده وانتشــار الحوسبة السحابية والتحول في مختلف 
القطاعــات إلــى االقتصاد الرقمــي، الفتا إلى ضرورة أن يواكب أيضا رواد األعمال وأصحاب 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلك الطفرة التكنولوجية.

وأضاف بمناســـبة تنظيـــم جمعية البحريـــن لتنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة محاضرة ضمن 
فعاليـــات برنامـــج “صنـــاع القـــرار االقتصـــادي” في 
بيـــن  الرقمـــي  “التحـــول  بعنـــوان  الرابعـــة،  دورتـــه 
االســـتمرار واالزدهـــار”، أن جاللـــة الملـــك أكـــد فـــي 
خطابـــه الســـامي أهمية التحول الرقمـــي كمنهجية 
عمل ضرورية، كما أن جهود الحكومة برئاسة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة حثيثة في تنفيذ 
التوجيهات الملكية الســـامية عبر تنفيذ مشروعات 

ضخمة تخدم االقتصاد الرقمي.
التكنولوجيـــا  الســـلوم أن االعتمـــاد علـــى  واعتبـــر 
الرقميـــة فـــي ريـــادة األعمـــال أصبح أمـــر ال بد منه 

وضرورة من أجل االستمرار في المنافسة في ظل 
انتشـــار االقتصاد الرقمـــي في مختلـــف المجاالت، 
خصوصـــا بعـــد جائحة كورونـــا والتي ســـرعت من 
وتيـــرة االعتماد على التحول الرقمي على حســـاب 

الطرق التقليدية القديمة.
واســـتعرض الشـــريك اإلداري بـ “فيرتوس للحلول” 
محمـــود الموالنـــي، خـــالل المحاضـــرة، مجموعـــة 
مـــن المصطلحـــات والتعريفـــات المهمـــة بخصوص 
التحـــول الرقمـــي، موضحـــا أن المقصـــود بالتحول 
الرقمـــي تطبيـــق القـــدرات الرقمية علـــى العمليات 
والمنتجـــات واألصول لتعزيز الكفاءة وزيادة قيمة 
العمـــالء وإدارة المخاطر والتنقل عبر فرص توليد 

اإليرادات الجديدة.

ولفت إلى أن هذا التحول عالمي، وبالتالي ينطوي 
على اعتمـــاد التقنيات الرقميـــة للعمليات الداخلية 
والخارجيـــة؛ بمـــا فـــي ذلـــك المبيعـــات والتســـويق 
وجهـــود الدعـــم، مضيفا أنـــه يجب على الشـــركات 
تغييـــر الطريقـــة التي تعمل بها بشـــكل جذري، وأن 
تكون على استعداد لقبول التغيير الثقافي وإعادة 

التفكير في وضعها الراهن.

وتطـــرق إلـــى فوائـــد التحـــول الرقمـــي للشـــركات 
تقليـــل  فـــي  والمتمثلـــة  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
التكاليـــف نتيجـــة لتوفيـــر الوقت فـــي العمليات، ال 
مركزية اإلنتاج من خالل تسهيل التنقل واالتصال 
عن بعد، تحســـين الكفاءة واإلنتاجيـــة، فتح الباب 
اإليـــرادات،  وتدفقـــات  جديـــدة  تجاريـــة  لفـــرص 
التمكيـــن مـــن إنشـــاء منتجـــات وخدمـــات جديدة، 

زيادة ســـرعة االســـتجابة للتغيرات في الطلب في 
الســـوق، خلق ميزة تنافسية، إيجاد ثقافة االبتكار، 
وتجهيـــز الشـــركة لتوقـــع أي اضطـــراب، تحســـين 
التكامـــل والتعـــاون الداخلـــي مـــن خـــالل تســـهيل 
التواصـــل بين اإلدارات، التمكن من صنع القرار من 
خـــالل تعميق تحليـــل البيانات )البيانـــات الكبيرة(، 
استقطاب المواهب الجديدة، وتعزيز التعرف على 

األنظمة وإيقاظ اهتمام المهنيين المتخصصين.
وتضمنت محاضرة دراســـات جدوى المشـــروعات 
المشـــروعات والمتمثلـــة  أنـــواع دراســـات جـــدوى 
في دراســـات الجـــدوى األولية ودراســـات الجدوى 
التفصيلية وتقييم المشـــروع من منظور االقتصاد 
القومي، كما استعرضت المحاضرة تصميم وتقييم 
أفـــكار لمشـــروعات صغيـــرة، وبواعـــث اســـتمرارية 

نجاح المشروع.
فـــي حين تطرقت محاضـــرة “التواجد األمثل على 
شـــبكة االنترنـــت )SEO(” التعريف بمعنـــى الوجود 

األمثل على شبكة اإلنترنت وطرق تحسينه.

محاضرة ضمن فعاليات “صناع القرار االقتصادي” في دورته الرابعة

السلوم: االقتصاد الرقمي ضرورة ملحة الستمرار المنافسة لرواد األعمال

اختتمت فعاليـــات مؤتمر التجارة 
اإللكترونية للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة 2021، تحـــت شـــعار 
للمؤسســـات  الرقمـــي  “التحـــول 
علـــى  اســـتمر  الـــذي  التجاريـــة”، 
مـــدى 3 أيـــام متتاليـــة بـــدًءا مـــن 
يـــوم الثالثاء الموافـــق 23 نوفمبر 

.2021
أعمـــال  سلســـلة  تواصلـــت  فقـــد 
النقاشـــية  بالحلقـــة  المؤتمـــر 
عنـــوان  تحمـــل  التـــي  الخامســـة 
“الخدمات اللوجستية والتصدير”، 
والتـــي أوضـــح فيها مديـــر تطوير 
األعمال بقسم المبيعات في شركة 
دي اتش ال )DHL( العالمية محمد 
فريـــد، وجوًها عدة مـــن الخدمات 

اللوجســـتية، بينمـــا تم اســـتضافة 
النجـــاح  قصـــص  مـــن  بعـــض 
والتجـــارب المتميزة بهذا المجال، 
األولى كانت تجربة شـــركة واصل 
ديليفـــري وتجربة النجـــاح الثانية 
كوريـــر  يوبكـــس  لشـــركة  هـــي 
واختتمـــت   .)UBEX( ســـيرفيس 
أعمـــال المؤتمر بالحلقة النقاشـــية 
السادسة تحت عنوان “المبادرات 
الحكومية لتعزيـــز وتطوير قطاع 
والتـــي  اإللكترونيـــة”  التجـــارة 
حكوميـــة  جهـــات  فيهـــا  قدمـــت 
المتاحـــة  الخدمـــات  أبـــرز  عـــدة 
والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
التي من شـــأنها تساهم في تعزيز 

وتسهيل التجارة اإللكترونية.

“التجارة اإللكترونية” يختتم أعماله بفعاليات اليوم الثالث

المحاضرة ضمن برنامج “صناع القرار االقتصادي”

أمل الحامد
استشارات مالية للرقابة 
على المنظمات األهلية 

بـ 131 ألف دينار
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^ انخفضــت أســعار البروكلــي فــي األســواق المركزيــة بمملكــة 
البحريــن خــال هــذا األســبوع بمقــدار 700 فلــس، قياًســا بســعره فــي 

األسبوع الماضي.

وبلـــع ســـعر الكيلـــو 800 فلس في 
بنســـبة  األســـبوع، منخفًضـــا  هـــذا 
فـــي  دينـــار   1.5 مقابـــل   %  46.7
واســـتوردت  الماضـــي.  األســـبوع 
مملكـــة البحريـــن في شـــهر أكتوبر 
كيلـــو   417.9 مـــن  أكثـــر  الماضـــي 
من القرنبيـــط والبروكولي الطازج 
أو المبـــرد نحـــو 100.7 ألـــف دينار 
دوالر(،  ألـــف   267.7 يعـــادل  )مـــا 
مقابل اســـتيراد 467 ألف كيلو من 
القرنبيـــط والبروكولـــي الطازج أو 
المبرد بنحـــو 113.5 ألف دينار )ما 

يعـــادل 302 ألف مليون دوالر( في 
سبتمبر الماضي.

المرتبـــة  فـــي  إســـبانيا  وجـــاءت 
القرنبيـــط  الســـتيراد  األولـــى 
المبـــرد،  أو  الطـــازج  والبروكولـــي 
إذ شـــكلت مـــا نســـبته 34.9 % من 
إجمالي قيمة الواردات في الشـــهر 
الماضي، باستيراد 54.6 ألف كيلو 

بما يقارب 35.2 ألف دينار.
وتالهـــا األردن مســـتحوذا على ما 
نســـبته 32.5 % من إجمالي قيمة 
ألـــف   190.6 باســـتيراد  الـــواردات 

كيلو بمـــا يقارب 32.7 ألـــف دينار، 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ثـــم 
مســـتحوذة علـــى ما نســـبته 13.1 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة الـــواردات 
ألـــف كيلـــو بمـــا   113.4 باســـتيراد 

يقارب 13.2 ألف دينار.
ورابًعـــا جـــاءت الهنـــد مســـتحوذة 
على ما نســـبته 6.8 % من إجمالي 
 30.1 باســـتيراد  الـــواردات  قيمـــة 
ألـــف كيلـــو بمـــا يقـــارب 6.8 ألـــف 
الخامســـة  المرتبـــة  وفـــي  دينـــار. 
حلت سلطنة عمان باستيراد 16.3 
ألف كيلو بما يقارب 4.4 ألف دينار 
واســـتحوذت علـــى ما نســـبته 4.4 

% من إجمالي قيمة الواردات.

كيلو خضار الصحيين ينخفض 700 فلس في أسبوع
101 ألف دينار واردات البحرين من القرنبيط والبروكلي

^  شـــهدت أســـعار الطماطـــم في األســـواق المركزية 
بمملكة البحرين خالل هذا األســـبوع ارتفاًعا بنســـبة 14.3 
%. وبلغ ســـعر الكيلـــو الواحد 400 فلس مســـجال ارتفاًعا 
بمقـــدار 50 فلًســـا خـــالل هذا األســـبوع مقارنة باألســـبوع 
الماضـــي، إذ بلـــغ ســـعره 350 فلًســـا. واســـتوردت مملكـــة 
البحريـــن في شـــهر أكتوبر الماضـــي أكثر مـــن 2.8 مليون 
كيلـــو من الطماطم الطازجـــة أو المبردة بنحو 517.1 ألف 
دينـــار )مـــا يعادل 1.4 مليـــون دوالر(، مقابل اســـتيراد 2.5 
مليـــون كيلو من الطماطم بنحو 469 ألف دينار )ما يعادل 
1.2 مليـــون دوالر( في ســـبتمبر الماضـــي. وارتفعت قيمة 
واردات المملكـــة مـــن الطماطـــم الطازجـــة أو المبـــردة في 
الشـــهر الماضـــي بنحو 48.1 ألـــف دينار )ما يعـــادل 127.9 
ألف دوالر( أي ما نسبته 10.3 %، قياًسا باستيراد طماطم 
بنحـــو 469 ألـــف دينـــار )ما يعـــادل 1.2 مليـــون دوالر( في 

سبتمبر الماضي.
الشـــهر  فـــي  المســـتورد  الطماطـــم  كميـــة  ارتفعـــت  كمـــا 
الماضـــي بنحـــو 381.2 ألـــف دينـــار أي ما نســـبته 15.5 % 

قياًســـا باســـتيراد 2.5 مليـــون كيلـــو مـــن الطماطـــم فـــي 
ســـبتمبر الماضـــي. وتعتبر األردن الجهة األولى الســـتيراد 
الطماطم الطازجة أو المبردة، إذ شـــكلت ما نســـبته 70.1 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة الواردات فـــي أكتوبـــر الماضي، إذ 
تـــم اســـتيراد 2.1 مليـــون كيلـــو بمـــا يقـــارب 362.3 ألـــف 
دينـــار )ما يعـــادل 963.6 ألف دوالر(. وجـــاءت الجمهورية 
العربيـــة الســـورية فـــي المرتبـــة الثانيـــة مشـــكلة 16.2 % 
مـــن إجمالـــي قيمة الـــواردات فـــي أكتوبر الماضـــي، إذ تم 
اســـتيراد 679.1 ألـــف كيلـــو بما يقـــارب 84 ألـــف دينار )ما 
يعـــادل 223.4 ألـــف دوالر(، وثالًثا المغرب مشـــكلة 5.9 % 
مـــن إجمالـــي قيمة الـــواردات فـــي أكتوبر الماضـــي، إذ تم 

اســـتيراد 19.8 ألـــف كيلو بمـــا يقارب 30.3 ألـــف دينار )ما 
يعادل 80.7 ألف دوالر(. أما رابًعا فجاءت هولندا مشـــكلة 
3.8 % مـــن إجمالـــي قيمة الواردات فـــي أكتوبر الماضي، 
إذ تـــم اســـتيراد 9.3 ألف كيلو بما يقـــارب 19.6 ألف دينار 
)ما يعادل 52 ألف دوالر(. وخامًسا جاءت إسبانيا مشكلة 
1.99 % مـــن إجمالي قيمة الواردات في أكتوبر الماضي، 
إذ تـــم اســـتيراد 4.2 ألف كيلو بما يقـــارب 10.3 ألف دينار 

)ما يعادل 27.4 ألف دوالر(.

2.8 مليون كيلو واردات البحرين

ارتفاع كيلو الطماطم إلى 400 فلس

إعداد: أمل الحامد

 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

الفواكه والخضروات من العناصر الغذائية المهمة، التي توفر 
للجسم باقة واسعة من احتياجاته األساسية، بطريقة سريعة 
وسهلة وبكميات مناسبة، لكن من المهم التأكد من جودة تلك 
األغذية قبل تناولها، لالستفادة مما توفره من عناصر غذائية 
وفوائـــد صحية، وتجنب ما قد تحمله من أضرار ومشـــكالت. 
وتشـــمل النصائـــح لالســـتمتاع بالفواكـــه والخضـــروات غيـــر 

المطهية وتجنب األضرار المحتملة لها، اآلتي:
اختيار المنتجات غير المصابة بالتلف. «
الحفاظ على برودة الخضروات والفواكه قبل تقطيعها،  «

باختيار المنتجات المبردة أو المحفوظة على الثلج.
فصل الفواكه والخضروات عن اللحوم النيئة والدواجن  «

والمأكوالت البحرية، فى عربات التسوق وأكياس البقالة.
غسل اليدين وأدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام، بما  «

في ذلك ألواح التقطيع وأسطح العمل، قبل وبعد إعداد 
الفواكه والخضروات.

تنظيف الفواكه والخضروات قبل األكل أو القطع أو  «
الطهي.

غسل الفواكه والخضروات تحت الماء الجاري، حتى لو  «
لم يؤكل القشر، حتى ال تدخل األوساخ والجراثيم على 

السطح عند التقطيع.
قطع أية أجزاء تالفة قبل التحضير أو األكل. «
تجفيف الفاكهة أو الخضار بمنشفة ورقية نظيفة. «
االحتفاظ بالفواكه والخضروات منفصلة عن األطعمة  «

النيئة مثل اللحوم والدواجن والمأكوالت البحرية.
تبريد الفواكه والخضروات المقطعة، أو طهوها خالل  «

ساعتين على األكثر، إذا كانت حرارة الجو أكثر دفئا.

الكنعد
د.ب3.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.5

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.6

الصايف
د.ب3.5

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب5.5

اجلنم
د.ب2.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.15

بيض بحريني
بالشدةد.ب1.9

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.25 د.ب

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 500 فلس

 
موز: 400 فلس

 
مانجو: 1.3 دينار

 
سنطرة: 800 فلس

 
جوافة: دينار

 
الرمان: 400 فلس

 
أناناس: 800 فلس

 
بطيخ: 350 فلسا

 
شمام: 450 فلسا

 
عنب: 1.5 دينار

 
كيوي: 1.3 دينار

 
أفوكادو: 1.2 دينار

 
برتقال أبوصرة: 700 فلس

 
جريب فروت: 500 فلس

أسعار اخلضروات

 
طماطم: 400 فلس

 
خيار: 400 فلس

 
كوسة: 500 فلس

 
فاصوليا: 1.2 دينار

 
باذنجان: 375 فلسا

 
ثوم: 1.5 دينار

 
بصل أحمر: 350 فلسا

 
بامية: 1.4 دينار

 
ليمون: 450 فلسا

 
زنجبيل: 900 فلس

 
بطاطس: 300 فلس

 
فندال: 600 فلس

كيس حليب بودرة 
أنكور 2.25 كيلو

أرز ساراس باالكادان 
ماتا 5 كيلو

حفاضات بيبي جوي ميجا

كويف ريد مغ نيسكافيه 
200 غرام

زيت دوار الشمس 
هناء 1.5 لتر

معجون طماطم ندى 
8x 135 غرام

شاي بروك بوند 2 غرام 
100x

إندومي نودلز منوع 
20x 75 غرام

صابون لوكس لغسيل 
2x الصحون 750 مل

 أرز بسمتي محسن
21 هندي 10 كيلو

كيس تايد عالي الصوديوم / 
منخفض الصوديوم 6 كيلو

3.690 د.ب

1.390 د.ب

4.790 د.ب

2.290 د.ب

0.990 د.ب

0.750 د.ب

0.590 د.ب

1.890 د.ب

0.890 د.ب

4.490 د.ب

3.490 د.ب

1.190 د.ب

حليب ندى كامل الدسم 
4x قليل الدسم 1 لتر /

تاجـــر  أكـــد   ^
األســـماك فـــي ســـوق 
المركـــزي  المنامـــة 
علي ســـلمان لـ “البالد 
االقتصادي”، استقرار 
أســـعار األســـماك فـــي 
المحليـــة؛  األســـواق 
الكميات  لتوافر  نظًرا 

واعتدال الجو.
أن  ســـلمان  وأوضـــح 
ســـمك  كيلـــو  ســـعر 
البحرينـــي  الكنعـــد 
الصغير  الحجـــم  مـــن 
 3.5 عنـــد  مســـتقر 
الحجـــم  أمـــا  دينـــار، 

الكبير فيبلغ سعر الكيلو 4.5 دينار.
وأضاف أن ســـعر كيلو سمك السبريم مستقر عند 3 دنانير، والهامور 
5.5 دينار، والصافي 3.5 دينار، والشعري 3 دنانير، والجنم 2.5 دينار، 

والميد عند 4 دنانير.

استقرار أسعار األسماك لتوافر الكميات

األردن يستحوذ على 
نصيب األسد من إجمالي 

واردات الطماطم
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حجم التبادل التجاري مع مصر بالنصف األول
انعقاد االجتماع األول لمجلس األعمال البحريني المصري بالقاهرة

ترأس رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية أحمد بن هندي، ونظيره من الجانب المصري رئيس جمعية رجال األعمال المصريين علي عيسى، االجتماع 
األول لمجلــس األعمــال البحرينــي المصــري المشــترك الــذي عقــد فــي مقــر جمعية رجال األعمــال المصريين بالقاهرة بمشــاركة ســفير مملكــة البحرين لدى 
جمهوريــة مصــر العربيــة هشــام الجــودر، والوزيــر المفوض محمد ضياء مدير شــؤون دول مجلــس التعاون الخليجــي واليمن بــوزارة الخارجية المصرية، 
ورئيــس الهيئــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس يحيــى زكــي، وقطاع واســع مــن مجتمع األعمال فــي البلدين ضــم 22 من رؤســاء ومديري كبرى المؤسســات 
والشــركات التجاريــة البحرينيــة العاملــة فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة والمهتمة بالفــرص االســتثمارية المتوافرة في جمهوريــة مصر العربية ال ســيما في قطاع 

التطوير العقاري والمقاوالت ومواد البناء وتجارة التجزئة واألثاث والمنسوجات والمستلزمات الطبية.

وأكـــد بن هندي خالل االجتماع عمق وتميز العالقات 
التجاريـــة التي تربـــط قطاع األعمال فـــي المملكة مع 
نظرائهـــم في جمهوريـــة مصر العربية، حيث شـــهدت 
نشـــاًطا  الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  االســـتثمار  حركـــة 
ملحوًظا في الســـنوات األخيرة مشيًدا بحجم التبادل 
التجـــاري بين الجانبين والذي بلغ خالل النصف األول 
مـــن العام الجـــاري حوالي 370 مليـــون دوالر أميركي 
مقارنـــة بما يقرب مـــن 163 مليون دوالر خالل الفترة 
نفسها من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع قدرها 127 

.%
وأشـــاد بـــن هنـــدي فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة بجهـــود 
الســـفير هشام الجودر وسفير جمهورية مصر العربية 
لدى المملكة ياســـر شـــعبان خالل العاميـــن الماضيين 
ودعمهمـــا فـــي ســـبيل إعـــادة تفعيل مجلـــس األعمال 
البحرينـــي المصـــري الـــذي تأســـس فـــي العـــام 2002 
مـــن أجل تعزيـــز أواصر التعـــاون بين قطـــاع األعمال 
وتبـــادل الزيارات والترويج للفرص االســـتثمارية في 
الجانبين؛ بهدف تنميـــة العالقات االقتصادية وزيادة 
حجـــم التبـــادل التجـــاري وتحقيـــق تطلعـــات القيادة 

السياسية في البلدين الشقيقين. 
ودعـــا بن هنـــدي قطـــاع األعمـــال المصري إلـــى زيارة 
المملكـــة من أجـــل االطالع على الفرص االســـتثمارية 

الواعـــدة واالســـتفادة من التســـهيالت والحوافز التي 
تقدمهـــا الحكومـــة؛ بهـــدف اســـتقطاب االســـتثمارات 
األجنبيـــة مثـــل حريـــة تأســـيس الشـــركات التجاريـــة 
وحريـــة انتقـــال رؤوس األمـــوال واألربـــاح واإلعفـــاء 
مـــن الضرائـــب علـــى األربـــاح باإلضافـــة إلى الســـماح 
لألجانب بممارسة األعمال التجارية من دون الحاجة 
إلـــى كفيـــل محلـــي عـــالوة علـــى اتفاقيـــات التجـــارة 
الحـــرة للمملكـــة مـــع 22 دولـــة حـــول العالم مـــن بينها 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة حيـــث تتمتـــع المملكة 
بموقـــع جغرافـــي اســـتراتيجي فـــي وســـط الخليـــج 
العربي، وتتميز ببيئة تشـــريعية قوية وكلفة تشغيلية 
منخفضة وبنية تحتية متطورة جاذبة لالســـتثمارات 
كونها بوابة مثالية للوصول إلى أســـواق دول مجلس 

التعاون الخليجي. 
بـــدوره أشـــاد الســـفير الجـــودر بالجهود الكبيـــرة التي 
تبذلهـــا الحكومة المصرية الســـتقطاب االســـتثمارات 
البحرينية إلى مصر وحرص األشـــقاء المصريين على 
تذليـــل أي عقبـــات تواجـــه المســـتثمرين البحرينيين، 
مؤكًدا اســـتعداد ســـفارة المملكة في القاهرة للتنسيق 
وتســـهيل عمل المستثمرين في كال الجانبين من أجل 

زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأضـــاف الجـــودر أن حجـــم االســـتثمارات البحرينية 

في مصر بلغ حوالي 3.2 مليار دوالر عبر حوالي 216 
مشـــروعا تجاريا قائما في جمهورية مصر العربية، إذ 
تستثمر أكبر 10 شركات بحرينية حوالي 753 مليون 

دوالر في االقتصاد المصري. 
واتفق الجانـــب البحريني والمصـــري خالل االجتماع 
علـــى أهميـــة تذليل جميـــع العقبات والمعوقـــات التي 
تواجه قطاع األعمال في كال البلدين؛ من أجل تيسير 
حركـــة االســـتثمار المتبـــادل والتجـــارة البينية عالوة 
علـــى تكثيـــف زيـــارة الوفـــود التجارية بيـــن الجانبين 
والمشـــاركة في المعارض التجارية التي تقام في كال 
البلديـــن لالطالع علـــى الفرص االســـتثمارية المتاحة 
فـــي مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة والدخـــول في 
شـــراكات تجاريـــة بيـــن قطـــاع األعمـــال فـــي البلدين 

الشقيقين. 
كما تضمن االجتماع جلسات حوارية بشأن االستثمار 
فـــي المنطقـــة االســـتثمارية لقنـــاة الســـويس والمـــدن 
مصـــر  صنـــدوق  ومشـــروعات  الجديـــدة  العمرانيـــة 
الســـيادي، إذ أكد الجانب المصـــري عمق وخصوصية 
العالقـــات التـــي تربـــط مملكـــة البحريـــن بجمهوريـــة 
مصـــر العربيـــة وأهمية تعزيـــز التكامل التجـــاري بين 

االقتصادين البحريني والمصري.

البنوك ومخاطر االئتمان
تقـــدم البنـــوك العديد مـــن الخدمات المصرفيـــة، وهذه الخدمات بالرغـــم من أهميتها 
البالغـــة، إال أنهـــا محفوفـــة بالعديـــد مـــن المخاطـــر التي يجـــب أخذها في الحســـبان 
والتحـــوط لهـــا عبر وضع برنامج ســـليمة متماســـكة. ووفق لجنة بـــازل، فإن مخاطر 
االئتمان، هي المخاطر المحتملة التي تنشـــأ بســـبب عدم قدرة “الزبون” وفشـــله في 
الوفاء بااللتزامات وفقا لشروط العقد مع البنك. إن مخاطر االئتمان تتعلق بمحفظة 
القـــروض والســـلفيات أو محفظـــة التمويل لـــدى البنك إضافـــة ألي موجودات أخرى 
مرتبطـــة بهـــا. وتهـــدف إدارة مخاطـــر االئتمـــان إلـــى تحقيـــق أعلـــى معـــدل عائد من 
خـــالل العمـــل للمحافظـــة على المخاطـــر في أدنى مســـتوى مقبول، ما يـــؤدي بدوره 
إلى المحافظة على أعلى مســـتوى ممكن لجـــودة الموجودات. وتحقيق هذا التوازن 
يتحقق عبر إدارة المخاطر بطريقة سليمة. وظلت البنوك تبذل جهودا لتنجو بنفسها 

من التعثر. 
لجنة بازل وضعت معايير لالسترشاد بها عند تقييم كيفية إدارة المخاطر االئتمانية. 
ومـــن المعاييـــر التـــي تمكن من تقييـــم مدى وكيفيـــة إدارة مخاطر االئتمـــان، المعيار 
الخـــاص بــــ “إيجاد بيئـــة مناســـبة إلدارة مخاطر االئتمـــان”. وللوصول للمعيـــار، علينا 
أوال قيـــاس ومراجعـــة مســـؤوليات مجلـــس اإلدارة الـــذي عليـــه وضـــع اســـتراتيجية 
إلدارة مخاطـــر االئتمـــان وتقييمهـــا دوريـــا. وال بد من أن تتناول هذه االســـتراتيجية 
كل المخاطر االئتمانية التي يمكن أن يتقبلها البنك ودرجة هذه المخاطر ومســـتوى 

العائد المتوقع في مقابل تقبلها. 
وهـــذا يتطلـــب مـــن مجلـــس إدارة البنـــك االســـتعداد لتمثيـــل رأس الرمـــح لمجابهـــة 
المخاطر مع حســـن ادارتها. وسياســـة مجلس اإلدارة االســـتراتيجية يجب أن تشمل 
صالحيـــات وضوابط منح االئتمان ومتابعته لتقييم المخاطر المرتبطة به. وتحقيق 
هـــذا يتوقـــف على معطيـــات عدة كنـــوع االئتمان والزبـــون والقطاعـــات االقتصادية 
والمناطـــق الجغرافيـــة واألســـواق المحليـــة أو العالميـــة ونـــوع التركـــزات االئتمانية 
التـــي يجـــب أن تتناســـب مـــع طبيعة ودرجة كل نـــوع من المخاطر. هـــذا مع ضرورة 
العمـــل على تضييق الصالحيات الفردية ألدنى حـــد لالبتعاد عن المصالح وتضاربها. 
ويجـــب أيضـــا، وضع الســـبل التي تمكـــن من اإلشـــراف على إجراءات منـــح االئتمان 
وفقا للضوابط للتحقق من االلتزام بها مع ضرورة العمل على تقييم هذه السياسات 
ومـــدى مالءمتهـــا وتغطيتهـــا لجميع أنواع المخاطـــر االئتمانية. وال بـــد من أن تحدد 
االستراتيجية مستوى الجودة المستهدف لالئتمان والعائد منه والنمو المتوقع، وأن 
يتم تحديد مدى ومســـتويات المخاطر المقبولة وتأثير هذه المخاطر على مســـتوى 
عائـــد البنـــك المســـتهدف ومدى تأثيـــره على العبء الواقـــع على رأس المـــال. وهذه 
اإلجـــراءات مهمـــة إلدارة المخاطر، وهي خطـــوات احترازية تحتمهـــا ظروف العمل 
لتمكينـــه مـــن تحقيق أهدافه بعيدا عن المخاطر والتعثر. ويجب وضع اســـتراتيجية 
سياسة إدارة المخاطر على المديين القريب والبعيد لتحقيق الفائدة، هذا مع مراعاة 
المراجعة الدورية لمقابلة االحتماالت في كل الظروف المحلية أو العالمية، وال بد من 
وجـــود العناصر المؤهلة لتفعيل أهداف االســـتراتيجية مع مقـــدرة اإلدارة التنفيذية 
علـــى إدارة االئتمـــان. هذه األدوار تدعم إدارة المخاطـــر االئتمانية، ونتطلع إلى قيام 
مجالـــس إدارة البنوك بها حتى يتـــم وضع لبنة مثالية لمجابهة مخاطر االئتمان التي 

تتعرض لها البنوك في كل مكان وفي أي زمان. 

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

افتتحــت أســواق التميمــي رســمًيا أحــدث فروعها 
فــي حــي الســفارات بالريــاض، بحضــور صاحــب 
بــن  بــن طــال  الملكــي األميــر عبدالعزيــز  الســمو 
عبــد العزيــز آل ســعود، والســفير الفرنســي لودوفيــك بــوي، والســفير الدنماركي أولي 
مويســبي، إضافــة للمديــر التنفيــذي لحــي الســفارات نوبــل فرانكلين كوكــر، وعدد من 

مسؤولي حي السفارات، ومجموعة من سكان المنطقة.

فـــي  التميمـــي  أســـواق  إدارة  ومثـــل 
االفتتـــاح الرئيـــس التنفيذي ألســـواق 
التميمـــي عبدالعزيز التميمي، والمدير 
العام بوبي راجيندران، ونائب الرئيس 
األول للتمويل واالســـتثمار في شركة 
التميمي القابضة فواز التميمي وكبار 

مسؤولي الشركة.
ويعتبـــر هذا الفرع الجديد هو المتجر 
الــــ 42 ألســـواق التميمي فـــي الرياض 
والـ 81 على مستوى المملكة، ويهدف 
شـــركة  اســـتراتيجية  تحقيـــق  إلـــى 

أســـواق التميمي التوســـعية للوصول 
إلـــى 150 فرًعا في المملكـــة مع نهاية 

العام 2025. 
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي عبدالعزيـــز التميمي بالقول 
بتنوعهـــا  التميمـــي  أســـواق  “تشـــتهر 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  وتوفيرهـــا 
المنتجـــات العالمية المســـتوردة عالية 
الجودة، ومـــن هنا يأتي افتتاح فرعنا 
الجديـــد فـــي حـــي الســـفارات ليقـــدم 
أفضل خدمة تســـوق للعوائل المقيمة 

في الحي”.
أســـرة  “نحـــن  التميمـــي  وأضـــاف 
ســـعودية، نخـــدم بفخـــر عائـــالت هذا 
بمنتجـــات  فيـــه  والمقيميـــن  الوطـــن 
غذائيـــة طازجـــة وآمنـــة وصحية منذ 

أكثـــر مـــن 40 عاًمـــا”، مشـــيًرا إلـــى أن 
أســـواق التميمـــي تتطلـــع إلـــى خدمة 
لســـنوات  الســـفارات  حـــي  مجتمـــع 

طويلة مقبلة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  رحـــب  بـــدوره، 

فرانكليـــن  نوبـــل  الســـفارات  لحـــي 
فـــي  الفـــرع الجديـــد  بافتتـــاح  كوكـــر 
هـــذه المنطقـــة المتميـــزة معتبـــًرا أنـــه 
“أحدث نموذج يهدف لتعزيز النســـيج 
خـــالل  مـــن  الحـــي  فـــي  المجتمعـــي 
الشـــراكة مـــع المنظمـــات التـــي تتميز 
باالبتـــكار فـــي التصميـــم وتقـــدم فـــي 
الوقـــت ذاته منتجـــات وخدمات ذات 

جودة عالية”. 
مـــن جانبه، كشـــف المديـــر العام بوبي 
راجينـــدران عـــن أن التصميـــم الفريد 
للفرع الجديد جـــاء على يد المعماري 
الســـعودي عبدالمحســـن الذياب، وهو 
يعكس روح أسواق التميمي المبتكرة، 
التـــي ُتركـــز دائًمـــا على توفيـــر أفضل 
المنتجـــات للمجتمـــع، مثـــل األطعمـــة 
الطازجة عالية الجـــودة المحلية منها 

أنحـــاء  مـــن مختلـــف  المســـتوردة  أو 
العالم.

أســـواق  أن  إلـــى  راجينـــدران  وأشـــار 
التميمـــي تتمتع بمعاييـــر دولية عالية 
الجـــودة، منهـــا الحرص علـــى النظافة 
والخدمات عالية الجودة مع توفيرها 
بيئـــة مميـــزة ومريحـــة للتســـوق، كما 
 1979 العـــام  إطالقهـــا  منـــذ  تميـــزت 
بســـمعة طيبة في تقديـــم قيمة مالية 
ممتازة مقابل المنتجات التي تقدمها. 
وتابع “حتـــى نتمكن من تقديم أفضل 
خدمات التســـوق للجميـــع، نعمل على 
التوسع في أماكن أكثر بجميع مناطق 
المملكـــة، ونحـــن نســـعد بســـماع ردود 
أســـواقنا  تميـــز  عـــن  عمالئنـــا  أفعـــال 
وعروضنـــا الفريـــدة، وهـــذا األمـــر هو 

المحرك الفعلي لخططنا التنموية”.

“أسواق التميمي” تفتتح فرعا جديدا في حي السفارات بالرياض
المتجر رقم 81 على مستوى السعودية

تدشين أسواق التميمي فروع حي السفارات بالرياض
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مليــون دوالر

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي، علـــى هامش 
انعقـــاد اجتماعـــات مراجعة السياســـات 
التجاريـــة الرابعـــة لمملكـــة البحريـــن في 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة فـــي جنيـــف، 
باألميـــن العـــام لمؤتمـــر األمـــم المتحـــدة 
ريبيـــكا  األونكتـــاد  والتنميـــة  للتجـــارة 
غرينســـبان، وذلـــك فـــي مكتـــب لألميـــن 
بجنيـــف، بحضـــور  األمـــم  بقصـــر  العـــام 
السفير يوسف بوجيري المندوب الدائم 
األمـــم  مكتـــب  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة 

المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة األخرى، 
للتجـــارة  المســـاعد  والوكيـــل  بجنيـــف 
المحليـــة والخارجيـــة الشـــيخ حمـــد بـــن 
ســـلمان آل خليفة وعدد من المســـؤولين 

من كال الجانبين. 
بـــدور  الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء  وخـــالل 
االونكتـــاد فـــي العمـــل على دمـــج الدول 
الناميـــة فـــي االقتصاد العالمـــي، ودورها 
في حـــل العديـــد مـــن القضايـــا المتعلقة 
باقتصـــادات العديـــد مـــن الـــدول خـــالل 
وضـــع  علـــى  والعمـــل  الجائحـــة  فتـــرة 

خيـــارات جديـــدة وصياغـــة اســـتجابات 
التـــي  التحديـــات  هـــذه  لمثـــل  عالميـــة 
يوجههـــا العالم و التي تؤثـــر على الدول 
وخصوصا الدول الناميـــة، مؤكدا التزام 
مملكـــة البحريـــن بالمشـــاركة مـــع جميـــع 
األعضـــاء في تحقيـــق الهدف المشـــترك 
المتمثل في التنمية المستدامة للجميع، 
بعدها اســـتعرض الوزير أهم السياســـات 
التـــي انتهجتها حكومـــة مملكة البحرين 
للحد مـــن تأثير تداعيـــات الجائحة على 

اقتصاد مملكة البحرين.

استعــراض أهــم سيــاســات البحــريــن للحــد مــن تداعيــات الجــائحــة علــى االقتصــاد

الزياني مجتمعا باألمين العام لـ”األونكتاد”

جانب من اجتماع مجلس األعمال البحريني المصري
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استضاف مجلس التنمية االقتصادية أمس 
منتدى األعمال “اســـتثمر فـــي البحرين” في 

معرض إكسبو 2020 بمدينة دبي. 
ويهدف المنتـــدى إلى تعريف المســـتثمرين 
بالمزايا التنافسية والبيئة الصديقة لألعمال 
فـــي مملكة البحرين، بما يتماشـــى مع خطة 
التعافـــي االقتصادي التي تـــم اإلعالن عنها 
حديثـــا وترتكـــز علـــى 5 أولويـــات، بمـــا في 
الواعـــدة وجـــذب  القطاعـــات  تنميـــة  ذلـــك 

االستثمارات المباشرة.
وســـلط المنتـــدى الضـــوء علـــى العديـــد من 
وصـــول  وإمـــكان  االســـتثمارية  الفـــرص 
الشـــركات العاملـــة في البحرين إلى ســـوق 
المنطقـــة التـــي يبلـــغ حجمهـــا 1.4 تريليون 
دوالر. ويعتبـــر االقتصـــاد البحرينـــي األكثر 
تنوًعا في المنطقة، ويتمتع بمزايا تنافسية 
في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت وقطاعات الصناعة 
والخدمـــات اللوجســـتية. وســـاهمت بيئـــة 
األعمال الداعمة لنمو الشركات في البحرين 
إلى جانب التشـــريعات المتقدمة والمواتية 

لالبتكار في نمو وازدهار الشركات.
وجـــاء المنتدى كجزء من أســـبوع البحرين 

الوطني في إكسبو 2020 وشمل سلسلة من 
اجتماعات األعمال مع الجهات ذات العالقة 
من البحرين والشركات الرائدة من األسواق 
اإلقليمية والعالمية في مختلف القطاعات. 
كما تعرف المستثمرون على خطة المشاريع 
االســـتراتيجية الجديـــدة البالغـــة 30 مليـــار 
دوالر، والتـــي تهـــدف إلـــى دفع االســـتثمار، 
فـــرص  وخلـــق  التحتيـــة،  البنيـــة  وتطويـــر 

العمل، وتعزيز النمو االقتصادي. 
كما أعلنت البحرين عن العديد من المبادرات 
الرئيســـة التـــي تعـــزز النمـــو والتنويـــع، بمـــا 
فـــي ذلك خطـــط جديدة لقطاعي الســـياحة 

والخدمات اللوجســـتية، واإلعالن عن مركز 
عالمي لخدمات الشـــحن البحـــري - الجوي، 
باإلضافـــة إلى عدد من مذكرات التفاهم مع 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتضمـــن المنتـــدى مشـــاركة وزارة الصناعة 
التنميـــة  مجلـــس  والســـياحة،  والتجـــارة 
االقتصاديـــة، مصـــرف البحريـــن المركـــزي، 
بنـــك  البحريـــن،  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
البحريـــن الوطنـــي، طيـــران الخليـــج، هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، صـــادرات 

البحرين، ودانات.

استضافة منتدى “استثمر في البحرين” بـ “إكسبو 2020 دبي”
التعريف بخطة المشروعات االستراتيجية الجديدة البالغة 30 مليار دوالر

تنافست 10 شركات في جلسة مجلس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
بـــوزارة  البلديـــات  لشـــؤون  مناقصـــة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
لمشـــروع  األولـــى  للمرحلـــة  العمرانـــي 
إنشـــاء حديقة باربـــار، وكان أقل عطاء 
لشركة الســـرايا للمقاوالت بنحو 414.8 
ألـــف دينار، فـــي حين بلغ أكبرهـــا قرابة 

748.4 ألف دينار.
ويهـــدف مشـــروع حديقـــة باربـــار إلـــى 
زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة من 
خـــالل تصميم الحديقة لتكون متنفســـا 
والمناطـــق  المنطقـــة  لســـكان  طبيعيـــا 
المجاورة، حيث تبلغ مســـاحة الحديقة 

8450 متًرا مربًعا.
ويتضمـــن تصميم الحديقة على منطقة 
ألعاب رئيســـة لألطفال ســـيتم تزويدها 
باأللعـــاب الحديثـــة التـــي تتوافـــر فيهـــا 
كذلـــك  والســـالمة،  األمـــن  مواصفـــات 
ستشـــتمل الحديقة على ممشـــى بطول 

383.5 متر وعرض يبلغ 4.2 متر.
كما تنافست 5 شركات على مناقصة 
لشـــؤون األشـــغال بالـــوزارة لتقديـــم 
خدمـــات الصيانة الوقائية المخططة 
وكان  الثالثيـــة،  المعالجـــة  لمحطـــة 
 MC6 Industrial( أقل عطاء لشـــركة
Services( بنحـــو 282.2 ألـــف دينار، 
فـــي حين بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 342.8 

ألف دينار.
ووفق وصـــف المناقصـــة، فإنها لتغطية 
خدمـــات الصيانـــة الوقائيـــة المخططـــة 
لمعـــدات محطـــة المعالجـــة الثالثية بما 
فـــي ذلك صيانة جميـــع أجهزة الضاغط 
الهوائـــي فـــي محطة المعالجـــة الثالثية 
فـــي مركـــز التحكـــم بتلـــوث الميـــاه في 

توبلي. 
ويشـــمل العمل في إطار هذا المشـــروع 
والتصحيحيـــة  الوقائيـــة  الصيانـــة 
غيـــر  التوقـــف  حالـــة  فـــي  والصيانـــة 
المجـــدول لجميع األجهـــزة الميكانيكية 
والكهربائيـــة وأجهـــزة التحكـــم بمـــا في 
الطلـــب  عنـــد  الخدمـــات  توفيـــر  ذلـــك 

واالتصال.
وإضافة إلـــى ذلك، توفير القوى العاملة 
وخدمـــات  الوقائيـــة  الصيانـــة  ألعمـــال 
والتحكـــم  القيـــاس  ألجهـــزة  المعايـــرة 
وتوريد قطع الغيار والمواد االستهالكية 
في حـــاالت الطـــوارئ، وتقديم خدمات 
وكالء الشركة المصنعة ألجهزة الضاغط 

الهوائي الموجودة في المحطة.

415 ألف دينار للمرحلة األولى إلنشاء حديقة باربار

السفير شعبان: نتشارك االحتفال بالحضارات المصرية مع األشقاء العرب
“طريق الكباش” أنشئ قبل 5 آالف عام بطول 2700 متر

قال ســـفير جمهوريـــة مصر العربيـــة لدى مملكة 
البحريـــن ياســـر شـــعبان، إن طريـــق الكباش هو 
طريق يربط بين معبدي الكرنك واألقصر مروًرا 
بمعبد مـــوت، ويبلغ إجمالي أطوالـــه 2700 متر، 
ويتكون الطريق مـــن رصيف من الحجر الرملي 
تتراص على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول 
بـــرأس كبـــش “أحـــد الرمـــوز المقدســـة للمعبـــود 
آمون” في المســـافة بين الصرح العاشر بالكرنك 
حتـــى بوابـــة معبـــد مـــوت”، مؤكـــًدا أن حـــرص 
افتتـــاح رئيـــس الجمهورية الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، للطريق يهدف إلعـــادة تعريف العالم 
بالمســـارات المصريـــة القديمـــة، بهـــدف توجيـــه 
رسالة بأننا نسعد بمشاركة األشقاء العرب، جميع 
الحضـــارات المصرية ســـواء كانت الفرعونية أو 
العربية، وهو ما يعكس األمن واالســـتقرار الذي 

تشهده مصر خالل السبع  سنوات األخيرة.
وأضاف الســـفير شـــعبان “لقد شـــّيد هـــذا الجزء 
من الطريق خالل عصر األســـرة الثامنة عشـــرة، 
ثـــم قـــام الملك نختنبـــو األول من ملوك األســـرة 
الثالثيـــن بتشـــييد الجـــزء المتبقي مـــن الطريق 
الـــذي تتـــراص علـــى جانبيـــه تماثيل علـــى هيئة 
أبوالهول برأس آدمية، وتتخلل قواعد التماثيل 
أحـــواض زهـــور دائريـــة مزودة بقنـــوات صغيرة 
اســـتخدمت فـــي توصيل مياه الـــري لألحواض، 

مشـــيًرا إلـــى أنـــه تـــم إضافـــة بعـــض الملحقـــات 
للطريـــق في عصـــور مختلفة، مثل: اســـتراحات 
للـــزوارق، ومقيـــاس للنيـــل، ومـــا يســـتخدم في 
علـــى  تقـــام  كانـــت  التـــي  الكبـــرى  االحتفـــاالت 
الطريق مثل أعياد األوبت وعيد الوادي الجميل 
وغيرها، وحمامات وأحواض اغتسال، ومنطقة 

تصنيع فخار، ومخازن لحفظ األواني”.
األعمـــال  أعظـــم  مـــن  الكبـــاش  أن طريـــق  كمـــا 
التاريخيـــة، فهـــو ممر عالمي لم يســـبق له مثيل، 
ولكنـــه تدمر حالًيـــا بفعل عوامـــل الزمن ومضي 
آالف الســـنين عليه، وبنـــاء المواطنيـــن منازلهم 
على الطريق عقب سرقة تماثيله الشامخة على 
مر العصور المختلفة، مؤكًدا أنه يتيح للسائحين 
األجانب والمصرييـــن التمتع على طول الطريق 

بين معبدي األقصـــر والكرنك برؤية 1200 
تمثال، نحت كل منها في كتلة واحدة 

الحجر  مـــن 
الرملـــي، 
هـــي  و

فـــي هيئتيـــن: األولى تتخذ جســـم أســـد ورأس 
إنســـان، والثانية لها جسم كبش ورأسه، علًما أن 
األســـد يرمز في التاريخ الفرعوني إلى الشمس 

التي قّدرها الفراعنة كثيًرا.

السفير ياسر شعبان

الصيانة الوقائية 
لمحطة المعالجة 

الثالثية بـ 282 ألف 
دينار

حسن عبدالنبي

أمل الحامد

جناح البحرين في معرض “إكسبو 2020 دبي”


