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األوضاع الخاصة بالعمال في قطر تزيد سوءا
المنامة - بنا

يستنكر االتحاد البحريني لكرة القدم الواقع المرير الذي 
يعيشـــه العمـــال العامليـــن فـــي دولـــة قطر من اســـتغالل 
وســـوء معاملة فـــي الكثير من القطاعـــات خصوصا في 

البنية التحتية والمالعب الخاصة بكأس العالم 2022.
وكانـــت تقاريـــر دوليـــة وعالميـــة وبيانـــات صـــادرة مـــن 
الخاصـــة  األوضـــاع  أن  أكـــدت  األوروبيـــة  االتحـــادات 
بالعمـــال تزيد ســـوءا وأدانت جميعها دولـــة قطر نتيجة 
االســـتخفاف بحقـــوق العمال واالنتقـــاص منها كما قالت 
منظمـــة العفو الدوليـــة في تقرير جديد صـــدر عنها قبل 
نحو 5 أيام أن الواقع اليومي للعديد من العمال األجانب 

االتحاد البحريني لكرة القدم يستنكر األوضاع المأساوية للعمال العاملين في قطرال يزال قاسيا. )08(

المنامة - بنا

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
البحريـــن بتوصـــل  ترحيـــب مملكـــة 
فـــي  االنتقاليـــة  المرحلـــة  أطـــراف 
إلـــى  الشـــقيقة  الســـودان  جمهوريـــة 
اتفاق سياســـي شـــامل يرســـخ مهام 
المرحلـــة االنتقاليـــة المقبلـــة، ويعـــزز 
وحدة الصـــف بين القوى والمكونات 
السياســـية، ممـــا ســـوف يســـهم فـــي 
إرســـاء دعائم األمن واالســـتقرار في 

السودان، والحفاظ على المكتسبات 
ويحقـــق  واالقتصاديـــة،  السياســـية 
للســـالم  الشـــقيق  شـــعبها  تطلعـــات 

والنماء واالزدهار.
تضامـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
الكامـــل  ودعمهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
لجمهوريـــة الســـودان لمـــا من شـــأنه 
تحقيق تطلعات شـــعبها الشقيق في 

االستقرار والسالم والتنمية.

البحرين ترحب باتفاق المرحلة 
االنتقالية المقبلة في السودان

خلف: ال رسوم بنى تحتية دون خدمات
قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف إن 
تحديد رســـم تكلفة البنيـــة التحتية جاء 

حصيلة دراسة قامت بها اللجنة الوزارية 
التحتيـــة  والبنـــى  التنمويـــة  للمشـــاريع 
المعنيـــة  الـــوزارات  كل  ضّمـــت  والتـــي 
والتي اســـتغرقت عام ونـــص، مفيًدا بأن 

متوســـط الرســـم حدد بـ 12 دينـــاًرا للمتر 
المربـــع الواحـــد في حين أن هـــذه الكلفة 
تصـــل إلى 25 ديناًرا. وأضاف أن الرســـم 
يحتسب من مساحة البناء الصافية، كما 

أن قيمـــة الرســـم تتـــراوح بيـــن 3 % و 4 
% مـــن قيمة االســـتثمار فقـــط، موضًحا 
أن عدم توافر البنية التحتية أكبر معيق 

لالستثمار.
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شدد عدد من المشاركين في الجلسة 
المنامـــة  “حـــوار  لمنتـــدى  الختاميـــة 
2021” على أن برنامج إيران النووي 
والعالـــم،  للمنطقـــة  تهديـــدا  يمثـــل 
مشـــيرين إلـــى خطـــورة ما تقـــوم به 
وحلفاؤهـــا ووكالؤهـــا وميليشـــياتها 
في المنطقة على األمن واالستقرار.

وشـــددوا على أهمية العمل المشترك 
فـــي حمايـــة أمـــن المنطقـــة وتعزيـــز 
القـــدرات الجماعية فـــي مواجهة أي 

خطر محتمل.
وأكد المنســـق بمجلس األمن القومي 
فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  للشـــرق 
تعمـــل  بـــالده  أن  ماكغـــرك”  “بريـــت 
مـــع شـــركائها لـــردع ايـــران وتخفيف 
التوتـــر فـــي المنطقـــة، وقـــال:” نظام 
إيران عدونا، ونتفهم معاناة الشـــعب 
اإليراني، ونترك المجال للدبلوماسية 

في التعامـــل، لكننا جاهـــزون التخاذ 
أية خيارات أخرى”.

القومـــي  األمـــن  مستشـــار  وقـــال 

االســـرائيلي أيـــال هوالتا: “ننا نشـــهد 
ونطمـــح  حرجـــة  زمنيـــة  مرحلـــة 
للخـــروج منهـــا أقويـــاء، ولن نســـمح 

نوويـــة  دولـــة  تصبـــح  بـــأن  إليـــران 
العمـــل  مـــن خـــالل  بذلـــك  وســـنقوم 

والتنسيق المشترك”.

المتحدثون في منتدى حوار المنامة

)٠٤ - ٠٥(

قـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة بنفت، عبـــد الواحد 
الجناحـــي، إن حجم التحويـــالت المالية عبر “فوري 
بـــالس” قـــد بلغـــت 3.4 مليـــار دينـــار حتـــى أكتوبـــر 
الماضي، الفًتا إلى أن “الجائحة” ساهمت في تسريع 

تحـــّول األفـــراد والمؤسســـات نحـــو اســـتخدام الوســـائل والبدائـــل اإللكترونية، 
متوقًعا أن تشهد التحويالت اإللكترونية ارتفاًعا بنسبة تتجاوز 15 % مع نهاية 

العام المقبل 2022.

“بنفت”: 3.4 مليار دينار تحويالت 
“فوري بالس” حتى أكتوبر

محمد بن زايد يزور جناح 
البحرين في “إكسبو دبي”

)18(

)02( لن نسمح إليران بأن تصبح دولة نووية
مشاركون بـ “حوار المنامة”: البرنامج النووي يهدد العالم

)07(

حسن عبدالنبي

إبراهيم النهام - بدور المالكي

ليلى مال اهلل



اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
أمـــس بحضور وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزيـــر  خليفـــة  آل 
المشـــاركين  الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة 
فـــي االجتمـــاع الثالـــث لمجلـــس األعمال 
البحريني الســـعودي المشـــترك، يتقدمهم 
رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
ســـمير نـــاس ورئيـــس الجانب الســـعودي 
في مجلس األعمال البحريني الســـعودي 
عبدالرحمـــن العطيشـــان. وفـــي معـــرض 
ترحيب سموه بالمشاركين في االجتماع 
البحرينـــي  األعمـــال  لمجلـــس  الثالـــث 
السعودي، أشاد سمو نائب رئيس مجلس 

الـــوزراء بالعالقـــات األخويـــة التاريخية 
الوثيقـــة التي تربط بيـــن مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما 
تشـــهده مـــن تطور ونمـــاء بفضـــل رعاية 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  ودعـــم 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة وأخيه 
عاهل المملكـــة العربية الســـعودية خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 

عبدالعزيز آل سعود.

وأكـــد ســـموه أن مســـارات التعـــاون بيـــن 
البلديـــن الشـــقيقين تشـــهد علـــى الـــدوام 
تنامًيـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت، وتعـــزز 
مـــن خـــالل مجلـــس التنســـيق الســـعودي 
العهـــد رئيـــس  برئاســـة ولـــي  البحرينـــي 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة وأخيه 
ولي العهـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية 

صاحب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشـــاد ســـموه بالـــدور الـــذي يضطلـــع به 
الســـعودي  البحرينـــي  األعمـــال  مجلـــس 
المشترك في تقوية العالقات االقتصادية 
والتجاريـــة بين البلدين وتعميق التكامل 
الثنائـــي علـــى مســـتوى القطـــاع الخاص، 
متمنًيا سموه الجتماع المجلس التوفيق 

والنجاح وتحقيق األهداف المرجوة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل ســـمو اللواء الركن الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة مستشـــار 
الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
الملكـــي، ســـتيفان بويـــون األميـــن 
الوطنـــي  واألمـــن  للدفـــاع  العـــام 
بجمهوريـــة فرنســـا الصديقـــة، فـــي 
فنـــدق الفورســـيزون، أمـــس، علـــى 
هامـــش فعاليـــات المنتـــدى الســـابع 

عشر لـ “حوار المنامة 2021”.
ورحب سمو مستشار األمن الوطني 

قائد الحـــرس الملكي باألمين العام 
للدفاع واألمـــن الوطني بجمهورية 
فرنسا الصديقة، كما تم استعراض 
والصداقـــة  التعـــاون  عالقـــات 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة 
البحرين وجمهورية فرنســـا وسبل 
تعزيزها وما تشهده من تطور على 
مختلف األصعـــدة خاصة ما يتعلق 
منهـــا بتبـــادل الخبـــرات والتنســـيق 

العسكري المشترك.

للقـــوات  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  زار 
المســـلحة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشقيقة سمو الشيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
أمس األحـــد، جناح مملكـــة البحرين 
المشـــارك في معرض “إكســـبو 2020 
دبي” الدولي. واطلع ســـمو ولي عهد 
أبوظبـــي يرافقه نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شـــؤون الرئاســـة بدولة 
اإلمـــارات ســـمو الشـــيخ منصـــور بن 
زايـــد آل نهيـــان على أقســـام الجناح 
التـــي تعـــرض أهـــم المهـــن التقليدية 
التي تميـــزت فيهـــا البحرين بخاصة 
وتصاميمـــه  النســـيج  صناعـــات 
وصيـــد  الطبيعـــة،  مـــن  المســـتوحاة 

اللؤلؤ وتاريخه وأدواته ومساراته.
واســـتمع ســـموه مـــن القائميـــن على 
لمعـــرض  مفصـــل  لشـــرح  الجنـــاح 
“مـــاذا تـــرى”، حيـــث يركـــز المعـــرض 
والتراثيـــة  الماديـــة  البيئـــات  علـــى 
فـــي البحريـــن ويركـــز خصوصا على 
حرفة النســـيج حيـــث تمتـــد األلواح 
بألوانهـــا  األعمـــدة  بيـــن  المنســـوجة 

المستوحاة من األلوان الطبيعية.
رافـــق ســـموه خـــالل الجولة الشـــيخ 
آل  طحنـــون  بـــن  حمـــد  بـــن  محمـــد 
نهيان رئيس مجلـــس إدارة مطارات 
مبـــارك  محمـــد  والســـيد  أبوظبـــي 
المزروعـــي وكيـــل ديـــوان ولـــي عهد 

أبوظبي.

استعراض عالقات التعاون مع فرنسا

ولي عهد أبوظبي يزور جناح البحرين في “إكسبو دبي”

المنامة - بنا

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل المشاركين في االجتماع الثالث لمجلس األعمال البحريني السعودي المشترك
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زيادة التنسيق المشترك مع الهند

ناصر بن حمد: العالقات مع سنغافورة متطورة

اســـتقبل مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة في 
فندق الفورسيزون صباح أمس األحد، 
رئيـــس أركان الدفـــاع المتكامل رئيس 
لجنة رؤســـاء األركان بجمهورية الهند 
الصديقة المشـــير طيار بالبهادرا رادها 
كريشـــنا، وذلـــك على هامـــش فعاليات 
المنتدى الســـابع عشـــر لـ “حوار المنامة 

.”2021

 ورّحب ســـمو مستشـــار األمن الوطني 
قائـــد الحـــرس الملكـــي برئيـــس أركان 
الدفـــاع المتكامل رئيس لجنة رؤســـاء 
األركان بجمهورية الهند، مشيًدا سموه 
التـــي  بالعالقـــات المتميـــزة والثنائيـــة 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  تربـــط 
الهند والتي تشـــهد علـــى الدوام تطوًرا 
وتقدًمـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت، كما 
تـــم اســـتعراض ســـبل تطويـــر التعاون 
كافـــة  علـــى  المشـــترك  والتنســـيق 

األصعدة بين البلدين.

اســـتقبل مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركـــن 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
وزيـــر الدولة األعلى فـــي وزارة الدفاع 
محمـــد،  زكـــي  ســـنغافورة  بجمهوريـــة 
فـــي فنـــدق الفورســـيزون صبـــاح أمس 
األحـــد، وذلـــك علـــى هامـــش فعاليـــات 
المنتدى الســـابع عشـــر لـ “حـــوار المنامة 
2021”.  ورّحـــب ســـمو مستشـــار األمن 

الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي بوزير 
الدفـــاع  وزارة  فـــي  األعلـــى  الدولـــة 
بجمهورية سنغافورة الصديقة، وخالل 
اللقـــاء أشـــار ســـموه إلـــى أن العالقـــات 
البحرينيـــة الســـنغافورية تشـــهد علـــى 
الـــدوام تطوًرا فـــي العديد من مجاالت 
التعاون والتنســـيق بما يخدم األهداف 
والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين 
الصديقيـــن، كمـــا تـــم بحـــث عـــدد مـــن 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

محمد بن مبارك يشيد بدور “األعمال البحريني السعودي”

تقوية العالقات االقتصادية والتجارية مع الرياض

قرار صادر عن ناصر بن حمد

4 أعضاء جدد في مجلس إدارة “األمل”
لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  أصـــدر 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، قراًرا 
بإضافـــة أربعة أعضاء جدد إلى مجلس 
إدارة صنـــدوق األمـــل لدعـــم المشـــاريع 
قـــرار  ونـــّص  الشـــبابية.  والمبـــادرات 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
علـــى اضافة كل من فـــؤاد داوود نونو، 
صبـــاح خليـــل المؤيـــد، أحمـــد ابراهيـــم 
لعضويـــة  يتيـــم  علـــي  هالـــة  المعتـــز، 
مجلس ادارة صنـــدوق األمل. والجدير 

بالذكـــر أن صنـــدوق األمـــل يهـــدف إلى 
رصـــد المهـــارات والكفـــاءات الوطنيـــة 
لدعم أفكار الشـــباب ومهاراتهم ويعمل 
على اكتشـــاف وصقل وإبـــراز المواهب 

الشـــبابية وتمكين الشـــباب من تحقيق 
ينعكـــس  بمـــا  واالســـتمرارية  النجـــاح 
إيجاًبـــا علـــى مســـيرة المملكـــة الريادية 
البحرينـــي  الشـــباب  دور  تفعيـــل  فـــي 

وتعزيز إسهاماته في التنمية والدخول 
إلـــى عالـــم االقتصـــاد بكل ثقـــٍة واقتدار 
وإطـــالق  األمـــان  بـــر  إلـــى  والوصـــول 

المشاريع الشبابية نحو آفاق العالمية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أحمد ابراهيم المعتز صباح خليل المؤيد فؤاد داوود نونو هالة علي يتيم

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني  
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة أن 
مملكـــة البحرين تواصـــل تعزيز مكانتها 
التنافســـية كمركز مالـــي ومصرفي رائد 
في المنطقة إلـــى جانب مواصلة العمل 
الفـــرص  مـــن  المزيـــد  علـــى اســـتقطاب 
للنمـــو  المعـــززة  الواعـــدة  االســـتثمارية 
االقتصـــادي، منوهـــا بالـــدور المحـــوري 
الـــذي يلعبـــه القطاع المالـــي والمصرفي 
كونـــه أحد القطاعـــات الحيويـــة المهمة 
مؤكـــدًا  االقتصـــادي،  النمـــو  دعـــم  فـــي 
أهمية مضاعفـــة الجهود الرامية لتعزيز 
التعـــاون القائـــم مع المؤسســـات المالية 
والمصرفيـــة الدولية بما يلبي التطلعات 

واألهداف المرجوة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه أمس يوســـوكي 
ألوروبـــا  اإلقليمـــي  الرئيـــس  إيســـيكي 
ببنـــك  وأفريقيـــا  األوســـط  والشـــرق 
اليابان للتعاون الدولي بمناســـبة زيارته 
للبـــالد، حيث رحب يوســـوكي، مشـــيدًا 
بعالقـــات التعـــاون القائمـــة بيـــن مملكة 
البحرين وبنـــك اليابان للتعاون الدولي، 
مؤكـــدًا أهمية تبادل التجـــارب وأفضل 
فـــي  الدوليـــة  والخبـــرات  الممارســـات 

المجـــال المالي والمصرفـــي لتعزيز أداء 
القطاع نحو مستويات أكثر تقدما.

التعـــاون  أوجـــه  تعزيـــز  بحـــث  وجـــرى 
ومناقشـــة  الجانبيـــن،  بيـــن  القائمـــة 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن  عـــدد 
المالـــي  بالشـــأن  الخاصـــة  المشـــترك 
والمصرفي واســـتعراض آخر التطورات 
والمســـتجدات علـــى صعيـــد االقتصـــاد 

العالمي.

وزير المالية:  تبادل التجارب وأفضل الممارسات والخبرات الدولية بالمجال المصرفي

اهتمام بتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة لالستثمارات
المنامة - بنا

استقبل وكيل وزارة اإلعالم عبدالرحمن 
بحـــر بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة رئيـــس االتحاد 
العربـــي للتطوع حســـن بوهـــزاع ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة أنور بوحســـن، إذ 
تم تســـليمه جائزة ســـمو الشيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي 
لتكريـــم الكوادر الوطنيـــة في الصفوف 
األماميـــة، التي فازت بها وزارة شـــؤون 
اإلعالم عن فئة الجهات الرســـمية للمرة 

الثانية على التوالي.
وزارة  وكيـــل  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
اإلعالم بجائزة ســـمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة للعمل التطوعي، وما لها 
مـــن تأثير واضح في تعزيز قيم وثقافة 

العمـــل التطوعي فـــي مملكـــة البحرين، 
وهـــي القيـــم التـــي تمثـــل إرًثـــا حضارًيا 
بحرينًيـــا أصيالً وملمًحا يتســـم به أبناء 
البحريـــن عبـــر تاريخهـــم فـــي المبـــادرة 
وطنهـــم  أجـــل  مـــن  العطـــاء  والبـــذل 

ومجتمعهم.

مـــن جانبه، أعـــرب بوهزاع عـــن خالص 
شـــكره وتقديره لوزارة شـــؤون اإلعالم 
علـــى دعمهـــا لمختلـــف أنشـــطة جمعية 
الكلمة الطيبة ومـــن بينها الجائزة، وهو 
األمر الذي يســـهم في تأصيل ممارســـة 

العمل التطوعي في المجتمع.

“اإلعالم” تفوز بجائزة سموه للمرة الثانية

جائزة عيسى بن علي تعزز القيم التطوعية



المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، مع 
كردســـتان  إقليـــم  وزراء  رئيـــس 
بارزاني.وتـــم  مســـرور  العـــراق 
بحـــث العالقات األخويـــة القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة العراق، 
وســـبل التعـــاون بين مملكـــة البحرين 
وإقليم كردســـتان في المجاالت ذات 

االهتمام المشترك.

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، مـــع ســـفير االتحـــاد 
مملكـــة  لـــدى  المعيـــن  األوروبـــي 
البحرين والمقيم في الرياض باتريك 

سيمونيه. 
الصداقـــة  عالقـــات  بحـــث  وجـــرى 
والتعاون الوثيقـــة القائمة بين مملكة 
ومـــا  األوروبـــي  واالتحـــاد  البحريـــن 
تشـــهده من نمو وتطور على مختلف 
المســـتويات، وســـبل تعزيـــز التعـــاون 
المشـــترك نحـــو آفـــاق أشـــمل خدمـــة 

للمصالح المشتركة.

دفع التعاون مع 
أوروبا نحو آفاق 

أشمل

local@albiladpress.com
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الصخير - الحرس الوطني

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  اســـتقبل 
الشـــيخ  ســـمو  الركـــن  أول  الفريـــق 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، قائد 
الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني 
الفريـــق محمد ســـعيد، وذلـــك صباح 
اليوم األحـــد )21 نوفمبر( في مكتبه 
ســـمو  ورّحـــب  الصخيـــر.   بمعســـكر 
رئيس الحرس الوطني، بقائد الفيلق 
الباكســـتاني،  بالجيـــش  الخامـــس 
مؤكـــًدا المســـتويات المتقدمـــة التي 
وصلـــت إليها العالقـــات الثنائية بين 
البلديـــن الشـــقيقين، ومـــا أثمـــر عنها 
مـــن زيادة مســـتوى تبـــادل الخبرات 
والتدريبـــات  التماريـــن  وتنفيـــذ 

الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن  المشـــتركة 
والقّوات المسّلحة الباكستانية، لرفع 
القـــدرات القتالية لدى المؤسســـتين 
العسكريتين. من جانبه، عّبر الفريق 
محمد ســـعيد قائد الفيلـــق الخامس 
شـــكره  عـــن  الباكســـتاني،  بالجيـــش 
لســـمو رئيس الحـــرس الوطني على 
حرصه واهتمامه بتطوير مستويات 
التعـــاون بيـــن الجيـــش الباكســـتاني 
علـــى  تأكيـــًدا  الوطنـــي،  والحـــرس 
بيـــن  الوطيـــدة  الثنائيـــة  العالقـــات 
البلدين الشـــقيقين.  كما شهد اللقاء، 
مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيـــع ذات 

االهتمام المشترك بين الجانبين.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه 
بقصر القضيبية أمس، عضو البرلمان 
البريطانـــي توبياس إليود.  وأعربعن 
المتميـــز لعالقـــات  للمســـار  ارتياحـــه 
مملكـــة  بيـــن  التاريخيـــة  الصداقـــة 

ومـــا  المتحـــدة  والمملكـــة  البحريـــن 
تشـــهده مـــن تطور وتقدم في شـــتى 
المجـــاالت بمـــا يعكـــس مـــا للعالقات 
بيـــن البلديـــن مـــن أهميـــة وأولويـــة، 
المملكـــة  لـــدور  تقديـــره  عـــن  معرًبـــا 
المتحدة في دعم جهود تعزيز األمن 

واالستقرار في المنطقة.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشؤون الدبلوماســـية الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه  أمـــس، 
فـــي  السياســـية  الشـــؤون  رئيـــس 
األميركيـــة  اليهوديـــة  اللجنـــة 
تأكيـــد  آيزاكســـون. وتـــم  جيســـون 
أهمية دعم الجهـــود الرامية لتعزيز 
األمـــن واالســـتقرار واالزدهار لدول 

والمســـاعي  المنطقـــة،  وشـــعوب 
ومبـــادئ  قيـــم  لترســـيخ  الهادفـــة 
الســـلمي  والتعايـــش  التســـامح 
والحـــوار والتعاون العالمي، وتعزيز 
الثقـــة والتفاهـــم المتبـــادل، وتعزيز 
التواصـــل بيـــن مختلـــف الثقافـــات 
والمجتمعات. كما تم تبادل وجهات 
النظر حيال بعض القضايا اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام المشترك.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
الشـــيخ  الدبلوماســـية،  للشـــؤون 
خالـــد بن أحمد بن محمـــد آل خليفة 
القضيبيـــة،  بقصـــر  بمكتبـــه  أمـــس 
مراســـل الشـــرق األوســـط بصحيفـــة 
“وول ســـتريت جورنـــال” اإلعالمـــي 
بالـــدور  وأشـــاد  كيلـــن.  ســـتيفن 
البـــارز لكيلـــن وصحيفـــة  اإلعالمـــي 

“وول ســـتريت جورنال” ودورها في 
التعريف بمختلف القضايا وال ســـيما 
اإلقتصادية منها والمالية بكل مهنية 
مـــن  بـــه  تحظـــى  ومـــا  واحترافيـــة، 
مصداقية واســـعة، متمّنًيا لها المزيد 
مـــن النجـــاح واالزدهار.  مـــن جانبه، 
أشـــاد ســـتيفن كالين بتقدم وازدهار 
الصحافة واإلعالم بمملكة البحرين.

رفع القدرات القتالية للحرس الوطني

ارتياح بحريني لمسار العالقات مع بريطانيا

تعزيز التواصل مع اللجنة اليهودية األميركية

خالد بن أحمد يشيد بدور صحيفة “وول ستريت جورنال”
المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، مـــع نائب رئيـــس الوزراء 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
الهاشـــمية  األردنيـــة  بالمملكـــة 
بحـــث  وجـــرى  الصفـــدي.  أيمـــن 
بيـــن  القائمـــة  األخويـــة  العالقـــات 
مملكة البحريـــن والمملكة األردنية 
والســـبل  الشـــقيقة،  الهاشـــمية 
الكفيلـــة بتعزيز وتكثيـــف التعاون 

المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الثنائـــي 
بمـــا يحقـــق المصالـــح والتطلعـــات 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
بحـــث  إلـــى  إضافـــة  الشـــقيقين، 
اإلقليميـــة  األوضـــاع  تطـــورات 
المتواصـــل  التنســـيق  ومجـــاالت 
والمســـتجدات  التحديـــات  تجـــاه 
اإلقليمية والدولية، والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

تكثيف التعاون مع األردن إزاء المستجدات الدولية

التنسيق مع “كردستان” لمواجهة التحديات األمنية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس األحـــد، مـــع رئيـــس 
جهـــاز األمن الوطنـــي باإلنابة بدولة 
صبـــاح  الشـــيخ  الشـــقيقة  الكويـــت 
شـــمالن الصبـــاح. وتم بحـــث عالقات 
األخـــوة التاريخيـــة القائمة بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة الكويت الشـــقيقة، وما 

وصلـــت إليـــه مـــن مســـتوى متقـــدم في 
التطـــور والنمـــو فـــي شـــتى المجـــاالت 
للبلديـــن  المشـــتركة  للمصالـــح  خدمـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
بحث المســـتجدات والتحديات األمنية 
ذات  والقضايـــا  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 

االهتمام المشترك.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
األمـــن  مستشـــار  مـــع  أمـــس،  الزيانـــي، 
القومـــي بدولـــة إســـرائيل إيـــال حوالتا، 
والوفـــد المرافـــق. وتم خـــالل االجتماع 
بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات  مســـار  بحـــث 
التعـــاون  تطويـــر  وســـبل  البلديـــن 
والتنســـيق المشترك بما يحقق المصالح 
واألهداف المشـــتركة فـــي إطار المبادئ 

الواردة في إعالن تأييد السالم واتفاق 
مبادئ إبراهيـــم، باإلضافة إلى تطورات 
فـــي  واألمنيـــة  السياســـية  األوضـــاع 
المنطقة والتحديات التي تواجه دولها، 
والجهـــود التـــي تبذل من أجـــل تحقيق 
األمن واالســـتقرار والسالم في المنطقة 
بما يخـــدم تطلعات وآمال شـــعوبها في 

التنمية واالزدهار.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
أمـــس، مـــع وزيـــر الخارجيـــة  الزيانـــي، 
وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية 

أحمد بن مبارك.
وتـــم بحـــث عالقـــات التعـــاون الثنائـــي 
بين البلدين الشـــقيقين وســـبل تعزيزها 
فـــي مختلـــف المجـــاالت ومســـتجدات 

علـــى  واألمنيـــة  السياســـية  األوضـــاع 
الســـاحة اليمنيـــة، والجهـــود التي تبذل 
المتحـــدة  األمـــم  مســـاعي  إطـــار  فـــي 
إلحـــالل  سياســـي  حـــل  إلـــى  للتوصـــل 
الســـالم فـــي اليمـــن وفًقـــا للمرجعيـــات 
ـــا، وإيصال المســـاعدات  المعتمـــدة دوليًّ

اإلنسانية إلى الشعب اليمني.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، أمس، مـــع األمين العـــام المكلف 
للتحالـــف اإلســـالمي العســـكري لمحاربـــة 
محمـــد  الركـــن  الطيـــار  اللـــواء  اإلرهـــاب 
المغيدي.وتـــم بحـــث الجهود التـــي يقوم 
بها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة 
العمـــل  تنســـيق  مجـــال  فـــي  اإلرهـــاب 
المشـــترك بيـــن جميـــع الـــدول؛ مـــن أجـــل 

التصدي لإلرهاب وتجفيف منابع تمويله، 
ومحاربة الفكر اإلرهابي الضال من خالل 
المجاالت الفكرية واإلعالمية والعسكرية 
والتمويل، كما تم اســـتعراض سبل تعزيز 
مكافحـــة  مجـــال  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون 
المبذولـــة  الدوليـــة  والجهـــود  اإلرهـــاب، 
األمـــن  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  لمكافحتـــه؛ 

واالستقرار لجميع شعوب دول العالم.

مستوى متقدم للعالقات التاريخية مع الكويت

تطوير التعاون مع إسرائيل

جهود إليصال المساعدات لليمن

تنسيق لمحاربة الفكر اإلرهابي

المشير: تعزيز التنسيق العسكري والدفاعي مع بريطانيا

توحيد كل الجهود لحفظ األمن والسلم الدوليين

المشير: منظوماتنا الطبية رائدة على مستوى المنطقة

المشير يشيد بدور التحالف اإلسالمي العسكري في محاربة اإلرهاب

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة، فـــي القيـــادة العامـــة، أمـــس 
األحـــد، الفريـــق طيار مارتن سامبســـون 
كبير مستشاري الدفاع بالشرق األوسط 
المســـلحة  بالقـــوات  أفريقيـــا  وشـــمال 
والوفـــد  الصديقـــة  المتحـــدة  بالمملكـــة 
للبـــالد  زيارتـــه  بمناســـبة  لـــه،  المرافـــق 
للمشـــاركة في فعاليات المنتدى الســـابع 
 ،2021 المنامـــة  حـــوار  لمؤتمـــر  عشـــر 

بحضور الفريق الركن عبدهللا بن حســـن 
النعيمي وزير شـــؤون الدفـــاع، والفريق 

الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمـــي رئيس 
هيئـــة األركان.  وفي بداية اللقاء، رّحب 

القائـــد العام لقـــوة دفـــاع البحرين بكبير 
األوســـط  بالشـــرق  الدفـــاع  مستشـــاري 
المســـلحة  بالقـــوات  أفريقيـــا  وشـــمال 
البريطانيـــة، حيـــث أشـــاد خـــالل اللقـــاء 
التاريخيـــة  الصداقـــة  عالقـــات  بعمـــق 
المتميـــزة التـــي تربـــط مملكـــة البحرين 
مناقشـــة  وتمـــت  المتحـــدة.   والمملكـــة 
عـــدد من المواضيع التـــي تعزز العالقات 
الثنائيـــة والتعاون والتنســـيق المشـــترك 
خصوًصا في المجال العسكري والتعاون 

الدفاعي بين البلدين الصديقين.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة في القيادة العامة، 
أمـــس األحـــد، أميـــن عـــام التحالـــف 
اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب 
اللـــواء الركـــن طيار محمد بن ســـعيد 
المغيدي والوفد المرافق له، بمناسبة 
زيارتـــه للبالد للمشـــاركة في فعاليات 
المنتدى الســـابع عشـــر لمؤتمـــر حوار 

المنامـــة 2021، بحضور وزير شـــؤون 
الدفـــاع الفريـــق الركـــن عبـــدهللا بـــن 
حسن النعيمي، ورئيس هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.
 وخـــالل اللقـــاء، رّحـــب القائـــد العـــام 
عـــام  بأميـــن  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 

العســـكري  اإلســـالمي  التحالـــف 
مناقشـــة  وتـــم  اإلرهـــاب،  لمحاربـــة 
عـــدد من الموضوعـــات ذات االهتمام 
المشـــترك، كمـــا أشـــاد بـــدور التحالف 
لمحاربـــة  العســـكري  اإلســـالمي 
اإلرهاب، وجهود التحالف اإلســـالمي 
العســـكري في تنسيق وتوحيد جهود 
الـــدول األعضاء مع الجهـــود الدولية 
التي تهدف إلى حفظ األمن والســـلم 

الدوليين في محاربة اإلرهاب. 

زار القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس األحـــد، الخدمات 
الطبيـــة الملكية، حيث اســـتمع إلى إيجـــاز من قبل قائد 
الخدمـــات الطبية الملكيـــة اللواء الشـــيخ خالد بن علي 
آل خليفـــة عـــن المنشـــآت العالجية الحديثة واألقســـام 

الطبية المتطورة.
وأوضـــح القائد العـــام أن المنظومات الطبية بقوة دفاع 
البحريـــن تشـــهد بفضـــل مـــن هللا ســـبحانه ثـــم بالـــرؤى 
الحكيمـــة لعاهـــل البالد القائـــد األعلى صاحـــب الجاللة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مزيـــًدا مـــن الرقي 
والتقـــدم وأصبحـــت يشـــار إليهـــا بالبنـــان، ومصدر فخر 
واعتـــزاز مـــن كبرى الصـــروح الطبيـــة والمراكـــز العلمية 

ا. ا ودوليًّ المتخصصة في المجاالت الصحية إقليميًّ
وأشـــاد بالمســـتويات العالجيـــة الحديثـــة والتـــي تضم 
كـــوادر طبيـــة وفنية وطنيـــة تعمـــل وفـــق التكنولوجيا 
الخدمـــات  مســـتوى  علـــى  مثنًيـــا  المتقدمـــة،  الطبيـــة 
المتطور الذي يقـــدم للمواطنين والمقيمين، ومؤكًدا أن 
المستشـــفى العســـكري ُيعد اليوم أحد الصـــروح الطبية 

المتميزة على مستوى المنطقة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا



أكد رئيس تحريـــر صحيفة ديفولت 
األلمانيـــة، دانيـــال بومـــر، أن بلـــدان 
المنطقة بحاجة إلـــى نوع من إعادة 
“االطمئنـــان” حتـــى تتمّكـــن مـــن أن 
تمضـــي إلى األمام خصوًصا في ظل 
وجـــود مثل هـــذه التجاذبـــات وعدم 
االستقرار، وكذلك مع الوضع الحالي 
الـــذي تبـــدو عليـــه المفاوضـــات بين 
واشـــنطن وطهـــران المتعلقـــة بملف 
إيران لألســـلحة النووية إضافة إلى 
ما يشّكله من حالة عدم استقرار في 

المستقبل.
 وأشـــار بومر في تصريحات خاصة 
لـ “البالد” على هامش مشـــاركته في 
جلسات منتدى حوار المنامة، أعتقد 
أن  ويتمنـــون  يأملـــون  الجميـــع  إن 
تأتي إشارات االطمئنان للجميع من 
الواليات المتحدة األميركية، ويبدو 
لـــي ان األميركييـــن يحاولون طمأنة 
شركائهم في المنطقة بتقديم رسالة 
واضحـــة تؤكـــد “الطمأنـــة” والتكافل 

في الوقت نفسه.
رئيـــس تحرير”ديفولـــت”   وأوضـــح 
لقـــد  االنتشـــار،  الواســـعة  األلمانيـــة 
شـــارك وزيـــر الدفـــاع األميركي لويد 
خصيًصـــا  واشـــنطن  مـــن  اوســـتون 
فـــي منتـــدى حـــوار المنامة الشـــديد 
األهميـــة، وإن لم تكـــن هناك إجابات 
ملموســـة واضحـــة عندمـــا رد الوزير 
على بعض األســـئلة، ولكـــن حضوره 
رســـائل  مـــن  العديـــد  يبعـــث  هـــو 
االطمئنان والتي من شأنها أن تعمل 

وتؤثر على المشاركين.
وهذا دفع “البالد”، لسؤال مهم وعما 
الدفـــاع  وزيـــر  بـــأن  يقصـــد  كان  اذا 
األميركي لم يقدم حلواًل؟، وأوضح، 
رئيـــس تحريـــر الصحيفـــة األلمانية، 
كال لـــم أقصد ذلـــك، ولكن ما أعتقده 
هـــو أن الوزير األميركي لم يســـتطع 
تحييـــد االنطباعات التي تشـــير إلى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة تريد 
االنســـحاب من المنطقة، وأرى أنه ال 
أحد يســـتطيع أن يعطـــي جواًبا عن 
طبيعـــة سياســـة الواليـــات المتحدة 
األميركية من أجل إيقاف األمور من 

أن تذهب إلى ما هو أسوأ.
 وفـــي رّده إن كان مثـــل هذا التوجه 
األوربييـــن،  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى  ال 
قال، أعتقد إن األوربيين يشـــاهدون 
المتحـــدة  الواليـــات  أن  ويعتقـــدون 
األميركية تنسحب من المنطقة، كما 
أنهـــم ال يزالـــون يبحثـــون عن خطة 
حول الكيفية التي يتعاملون بها مع 
هذا االنسحاب إضافة إلى إيجاد رد 
فعل إزاء ذلك االنسحاب ألن البلدان 
فـــي هـــذه المنطقة هم فـــي الحقيقة 
االتحـــاد  دول  أن  كمـــا  جيراننـــا، 
األوربـــي ومنطقة الشـــرق األوســـط 
تعتبـــر منطقـــة واحـــدة، لذا فـــإن أي 
مشـــاكل فـــي المنطقـــة تؤثـــر علينـــا 
والعكـــس صحيح أي أن المشـــكالت 
أو مـــا يحدث فـــي االتحـــاد األوربي 
تتأثر به دول الشـــرق األوسط أيًضا، 
غيـــر أن األوربيين ليس لديهم خطة 
عما سيفعلونه حتى اآلن لكن أعتقد 
إن األمـــور ســـتتغير كثيـــًرا وعندمـــا 
تتغيـــر األمـــور فـــي الـــدول األوربية 
نفســـها، حيث نحن لحد اآلن لم يتم 
تشـــكيل حكومـــة فـــي ألمانيـــا حتى 
اآلن إضافة إلى أن الرئيس الفرنسي 
يكافح من أجل مستقبله السياسي.

وأضـــاف أن من المحتمـــل أنه ما أن 

تصبـــح هاتـــان القوتـــان األوربيتـــان 
الرئيســـتان في حالة من االســـتقرار 
فســـوف تتغيـــر الكثيـــر مـــن األمـــور 
فـــي المســـتقبل؛ ألن ألمانيا وفرنســـا 
ســـوف تكونان قادرتيـــن على إعداد 
وصياغة سياســـة خارجية مشتركة، 
لكـــن هـــذا ال يعني أنني أســـتطيع أن 
أخبـــرك بمـــا يجري فـــي داخل هذين 
البلديـــن، حيث إنه في غاية األهمية 
كمـــا هـــو الحـــال بأن مـــا يجـــري في 

المنطقة في غاية األهمية.
 وعن رأيـــه من أين يأتي الحل؟ هل 
هو من الواليات المتحدة االميركية 
أو مـــن المنطقـــة وقـــادة المنطقـــة؟ 
تمضـــي  طهـــران  وأن  خصوًصـــا 
بخططها ونهجها العدواني بالتدخل 
فـــي شـــعوب المنطقـــة، قـــال رئيـــس 
التحريـــر، أعتقد، وعلـــى أقل تقدير، 
إني وجـــدت الحقيقة التي تقول إن 
الالعبين الفاعلين في المنطقة لديهم 
تفكير بّناء وعملي أكثر من أي وقت 
سابق في السنوات األخيرة، لذا فأنا 
أعرف جيًدا احتمالية حدوث تحّول 
في االستراتيجيات، وبالتالي فإنهم 
يعطون األمـــل في أوربا ولألوربيين 
مـــن أن المحادثات والمباحثات فيما 

بينهم قد تثمر عن أشياء مفيدة.

بومر لـ “^”: الجميع يأملون رسائل تطمينات من أميركا

الالعبين الفاعلين في المنطقة لديهم تفكير فعال
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، مع منســـق شـــؤون 
الشـــرق األوســـط وأفريقيا بمجلس 
األمـــن القومي بالواليـــات المتحدة 
األميركيـــة بريت ماكغـــورك، وذلك 
على هامـــش انعقاد أعمـــال الدورة 
حـــوار  لمؤتمـــر  عشـــرة  الســـابعة 
االجتمـــاع،  خـــالل  تـــم  المنامـــة.  
بحـــث مســـار العالقـــات التاريخيـــة 
الوثيقـــة والشـــراكة االســـتراتيجية 

التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحرين 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
الصديقـــة، وســـبل تعزيـــز التعـــاون 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الثنائـــي 
بمـــا يحقـــق األهـــداف والتطلعـــات 
المشـــتركة للبلديـــن ومصالـــح دول 
اســـتعراض  تـــم  كمـــا  المنطقـــة. 
السياســـية  األوضـــاع  تطـــورات 
واألمنية في المنطقـــة والتحديات 

التي تهدد أمنها واستقرارها.

ترسيخ دعائم األمن والسلم في المنطقة

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
أمـــس  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
الشـــؤون  رئيـــس  مـــع  األحـــد، 
اللجنـــة  فـــي  السياســـية 
اليهوديـــة األميركيـــة جيســـون 
إسحاقسون، وذلك على هامش 
انعقـــاد أعمـــال الدورة الســـابعة 

عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
 وجـــرى خـــالل االجتماع، بحث 
أوجه تطويـــر وتكثيف التعاون 

والتنسيق الثنائي المشترك بين 
الجانبيـــن فـــي كافـــة المجاالت 
المتعلقة بتعزيز أســـس الســـالم 
ثقافـــة  ونشـــر  واالســـتقرار 
التســـامح والتعايـــش الســـلمي، 
وتبـــادل وجهـــات النظـــر حيـــال 
مستجدات األوضاع السياسية 
إلـــى  إضافـــة  المنطقـــة،  فـــي 
مناقشـــة عدد من القضايا محل 

االهتمام المشترك.

تكثيف التعاون بين “الخارجية” و”اليهودية األميركية”

لن نسمــح إليران بأن تصبــح دولة نوويـــة
مسشاركون بـ “حوار المنامة”: خطط حازمة لمواجهة طهران... والواليات المتحدة لن تنسحب من المنطقة

أكد المتحدثون في الجلسة الختامية 
لمنتـــدى حـــوار المنامـــة والتـــي كانت 
تحت عنوان “المليشيات والصواريخ 
وانتشـــار األســـلحة النووية”، أن هناك 
خطًطـــا حازمـــة إذا لـــم تمتثـــل إيـــران 
للضغط الدولي بشأن برنامجها النووي 
يمثـــل  والـــذي  النـــووي،  والتخصيـــب 
تهديًدا للمنطقة وإسرائيل والعالم من 
خالل المسيرات والصواريخ وغيرها.
 وقـــال إن مـــن ضمـــن تلـــك الخطـــط 
زيادة بناء قدرات الشـــركاء والحلفاء 
فـــي المنطقـــة لمواجهـــة وردع إيران، 
وأصدقاءنـــا  أنفســـنا  ســـنحمي  ألننـــا 
فـــي المنطقـــة، مؤكديـــن أن اتفاقيـــة 
إبراهـــام تحمـــل الخير لـــدول المنطقة 
خصوًصـــا الـــدول التـــي وقعـــت عليها 
وهـــي دولة اإلمـــارات العربية ومملكة 
البحريـــن ومصـــر والســـودان، والدول 
التي ســـتوقع الحًقا مـــن خالل العديد 
مـــن االتفاقيـــات الفاعلـــة التـــي تصب 
في حماية األمن الســـيبراني والطاقة 
وعلـــوم  والكهربـــاء  والميـــاه  والبيئـــة 

المستقبل. 

خبراء السياسة                   
متحدثون في المنتدى

 جـــاء ذلك في الكلمـــات التي ألقاها 3 
مشـــاركين من الخبراء وهم، مستشار 
األمن القومي اإلسرائيلي، أيال هوالتا، 
وشـــمال  االوســـط  الشـــرق  ومنســـق 
أفريقيـــا، مجلـــس األمـــن القومـــي في 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، بريت 
ما كغورك، والمتحدث باسم السياسة 
الديمقراطـــي  للحـــزب  الخارجيـــة، 
نيلـــس  ســـتاغ،  البونـــد  االجتماعـــي، 

شميد.
العالقـــات  المتحدثـــون  وتنـــاول   
اإلســـرائيلية الخليجيـــة والعربية بعد 
“اتفاقية أبراهام” وتطـــورات التعاون 
في هـــذا الجانب، وبعـــض االتفاقيات 
التي ســـتوقع مســـتقبال فـــي مجاالت 
مهمـــة لـــدول المنطقـــة، وكذلـــك ألقى 
المتحدثـــون الضـــوء علـــى البرنامـــج 
النووي اإليرانـــي المتصاعد، وضرورة 
إعـــادة إيـــران لخططها النـــووي ضمن 
وتعاونهـــا  ألمانيـــا  وخطـــط  االتفـــاق، 
المنطقـــة،  ودول  الخليـــج  دول  مـــع 
والسياســـة الخارجيـــة األلمانيـــة فـــي 
األلمانيـــة  الحكومـــة  سياســـة  ظـــل 
القادمـــة التـــي لم يتـــم تشـــكيلها لحد 
اآلن، بالنســـبة ألوربا ومنطقة الشـــرق 
االوسط، وإذا كانت هناك أي تطورات 
فـــي سياســـة الحكومـــة المقبلـــة فـــي 
ظـــل االقتصـــاد الكبير أللمانيـــا والذي 
السياســـة  االعتبـــار  فـــي  ســـيؤخذ 
الخارجية للحكومة األلمانية، وعالقة 
ألمانيا وسياستها تجاه الصين، ورسم 
للنظام متعـــدد األطراف الذي تنتهجه 

االقتصـــادي  التوســـع  فـــي  الصيـــن 
والتجاري لها مع دول العالم.

 سنة على توقيع “ابراهام” 

وأشـــار المتحدثـــون إلى أنهم ســـعداء 
المنامـــة، مـــع  بالمشـــاركة فـــي حـــوار 
“اتفاقيـــة  لتوقيـــع  األولـــى  الذكـــرى 
إبراهـــام” بيـــن دولـــة إســـرائيل ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ومملكـــة 
أن  مؤكديـــن  والمغـــرب،  البحريـــن 
االتفاقية ســـتعود بالخيـــر والنفع على 

شعوب المنطقة جميًعا.
 وقالـــوا إن دولة إســـرائيل مثلها مثل 
التهديـــدات  تواجـــه  المنطقـــة  دول 
حلفائهـــا  خـــالل  مـــن  اإليرانيـــة، 
وميليشـــياتها المنتشـــرة في المنطقة، 
وإن إدراج إســـرائيل فـــي المنظومـــة 
ا، مبينين  الدفاعيـــة هو أمـــر مهم جـــدًّ
المتحـــدة  والواليـــات  إســـرائيل  أن 
األميركية شريكان في محاربة إيران 
وتطلعاتهـــا لتطوير أســـلحتها النووبة 
والكـــف عـــن تهديدها لـــدول المنطقة 
مـــن  العديـــد  فـــي  الواضـــح  ودورهـــا 

األحداث التـــي حدثت بدول المنطقة 
المســـيرة  للطائـــرات  واســـتخدامها 
وقتلهـــا  وتهديدهـــا  جيرانـــه  لضـــرب 
لألبريـــاء، مؤكديـــن، نحن فـــي مرحلة 
زمنية حرجـــة، ونطمح أن نخرج منها 
أقويـــاء، ولن نســـمح إليران أن تصبح 
دولة نووية من خالل العمل المشترك. 

أميركا لن تنسحب من المنطقة 

لـــدى  “اعتقـــاًدا”  هنـــاك  أن  وأكـــدوا   
العديـــد بـــأن أميـــركا، وبعد انســـحابها 
مـــن  ستنســـحب  أفغانســـتان  مـــن 
المنطقـــة، ولكـــن أميـــركا، التي جاءت 
هنـــا منـــذ عقديـــن مـــن الزمـــن، تعتبـــر 
أمـــن المنطقة من أولويـــات اهتمامها، 
األميركيـــة  الحكومـــات  أن  مشـــيرين 
الثـــالث المتعاقبـــة كان لهـــا دور كبيـــر 
فـــي المنطقـــة وحمايتها، ســـواء أكان 
دعًمـــا مباشـــًرا أم من خـــالل التدريب 
التزاًمـــا  يمثـــل  مـــا  وهـــو  والتمكيـــن، 
ـــا ســـيزيد وال يتغّير تجاه دول  أميركيًّ
المنطقة، مؤكدين أن هناك 7 أساطيل 

ا. بالمنطقة حاليًّ

بدور المالكي من حوار المنامة

بدور المالكي من حوار المنامة



مساندة “التحالف” دعم لليمن لدحر التوّسع اإليراني
رئيس األركان اليمني لـ “^”: النصر سيتحقق من مأرب

القـــوات  فـــي  العامـــة  األركان  رئيـــس هيئـــة  أكـــد 
المســـلحة اليمنيـــة، قائـــد العمليات المشـــتركة في 
اليمن، الفريق الركـــن صغير حمود عزيز، أن رجال 
الشـــعبية،  والمقاومـــة  اليمنـــي  الوطنـــي  الجيـــش 
مـــن  ويقاتلـــون  اليمنـــي  الشـــعب  عـــن  يدافعـــون 
أجل الســـام واألمن واالســـتقرار فـــي اليمن وفي 
المنطقة، مشـــدًدا، أن مـــأرب صامدة حتى تحقيق 
النصـــر لليمـــن علـــى الرغـــم مـــن التدخـــل االيراني 
الواضـــح فـــي اليمـــن، مردفـــا، أن النصر ســـيتحقق 

لليمن من مأرب. 
 وقـــال فـــي تصريحـــات خاصـــة لــــ “البـــاد” خـــال 
مشـــاركته في حوار المنامة، وفي رّده على سؤال 

حول كم نســـبة المناطق والمحافظات المســـيطرة 
والبعيـــدة عـــن مجـــاالت االختـــراق الحوثـــي فـــي 
ظل المشـــروع اإليرانـــي للتدخل فـــي اليمن، قال، 
إن كثيـــًرا مـــن المناطق التـــزال هناك وهـــي بعيدة 
عـــن االختـــراق من محافظـــات مثل مـــأرب وجزء 
كبيـــر مـــن محافظـــة الجوف وجـــزء مـــن البيضاء 
وشبوي أيًضا والتي الزالت تحت السيطرة، ماعدا 
مديريتيـــن، ولدينا حضر موت وعدن وتعز وجزء 
كبيـــر مـــن حجا، هـــذه المناطـــق كلها التـــزال تحت 

السيطرة.
 وأكد ومن هذه المناطق سيتم تحرير كل المناطق 
مـــن قبل أبناء اليمـــن المخلصين ودحرهم في كل 
ما تبقى من مناطق اليمن، مؤكًدا، أن النصر سيتم 
النصر باذن هللا على ميلشيات إيران وحلفائها في 

اليمن لتحقيق وإنجاز مشروع الحياة الذي تقوده 
حكومتنـــا برئاســـة عبـــدهللا منصـــور هـــادي وهـــو 
المشروع الذي ســـينتصرألنه يعمل من أجل اليمن 

واليمنيين جميًعا.
وفي رّده على ســـؤال، كيف اســـتقبلتم كلمة وزير 
المنامـــة  لـــود اوســـتن بحـــوار  الدفـــاع األميركـــي 
والتـــي تؤكـــد الدعـــم األميركـــي ودعم الســـعودية 
لمواجهـــة هجمات الحوثييـــن أو لمحاربة الحوثي 
والدعـــوة لضـــرورة توقـــف إيران مـــن التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول ومنها تدخلها السافر في 
اليمن مـــن خال دعمها للمليشـــيات الحوثية على 
االراضي اليمنية؟، أعرب عن سعادته البالغة بدعم 
كل ما يصب في دعم اليمن، مشيًدا بالدعم الكبير 
األخوي واإلنساني من أشقائنا في المملكة العربية 

الســـعودية الـــذي يعـــّزز مشـــروع الســـام واألمـــن 
واالســـتقرار في اليمن والمنطقـــة، مردًفا وبالتالي 

نحـــن نرّحب بما قالـــه وزير الدفـــاع األميركي في 
كلمتـــه فـــي حـــوار المنامة ونرّحب بـــكل من يدعم 
االمـــن والســـام فـــي اليمـــن ومحاربة المليشـــيات 
الحوثيـــة المدعومة من إيـــران و التي تهدد االمن 

واالستقرار.
وعما أذا كانت هناك مســـاعدات عسكرية تنتظرها 
ـــا مـــن الواليـــات المتحـــدة،  القـــوات اليمنيـــة حاليًّ
أشـــار، ال توجـــد مســـاعدة مباشـــرة مـــن األصدقاء 
األميـــركان، ولكن أميـــركا تدعم التحالـــف العربي، 
وكل مـــن يدعـــم أشـــقاءنا فـــي التحالـــف العربـــي 
فهـــو يمثل دعما لليمن ولنـــا، وتتمحور أهدافه في 
تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار فـــي اليمـــن والخليـــج 
والمنطقـــة، ألنـــه يدحر التدخل والتوســـع اإليراني 

الواضح في الخليج والمنطقة والعالم.

رئيس األركان اليمني

إبراهيم النهام

بدور المالكي من خليج البحرين

إبراهيم النهام

قمة أمنية غير مسبوقة تشهد للبحرين بالريادة
أكـــدت الكاتبـــة الصحافيـــة بارعـــة علـــم 
الديـــن أنهـــا تشـــارك في حضـــور منتدى 

حوار المنامة منذ 17 سنة ولحد اآلن.
وقالـــت في تصريحات خاصة لـ “الباد”: 
“أحضـــر حـــوار المنامـــة منـــذ أول حـــوار 
تـــم عقده قبـــل 16 عاما وحتى نســـخته 
الحاليـــة. إنني أجـــد في المؤتمـــر فائدة 
كبيـــرة ليس فقـــط من خال المشـــاركة 
والمناقشـــات  الجلســـات  حضـــور  فـــي 
ذات  ومناقشـــات  جلســـات  تعـــد  التـــي 
أهمية أمنية واســـتراتيجية كبيرة لدول 
المنطقـــة والعالم مهمـــة، ولكن كذلك من 
خال الحوار الجانبي الثري في مختلف 
القضايا، الذي يتم عقده خارج جلســـات 
المنتدى الرسمية الموجودة دائما كثيمة 

تعودنا عليها في حوار المنامة”.
وأضافـــت علم الدين “إني شـــغوفة جدا 
بالبحريـــن وأهلهـــا، وكل زيـــارة للبحرين 
تعنـــي لـــي الكثيـــر، خصوصـــا أن فتـــرة 
إقامـــة المنتدى هذا العام تشـــهد طقســـا 
جميـــا ورائعـــا يعطينـــا فرصـــة لمتابعـــة 
الحراك الثقافي والسياسي واالجتماعي 

في مملكة البحرين”.
وأردفت “كصحافية سياسية مقيمة في 
العاصمـــة البريطانية لنـــدن ال بد أن أجد 
وقتا للقدوم للمنطقة للوقوف على آراء 
كبـــار المســـؤولين وأيضا عامة الشـــعب، 
وهـــو مـــا يعكـــس الفائـــدة الكبيـــرة جدا 
التي يمنحها لنا حوار المنامة، الذي يعد 
أحـــد المؤتمـــرات التي يســـتفيد منه كل 

المشاركين سواء أكانوا كبار المسؤولين 
حتـــى  أو  المتحدثيـــن  أو  الـــوزراء  أو 
اإلعامييـــن، ما أكســـب المنتدى ســـمعة 
وثقا كبيرين في المنطقة، وجعا اسمه 
رمزا كبيـــرا مرتبطـــا بالعاصمـــة المنامة، 
ولكنه فـــي الواقع منـــح الحضور فرصة 
للتعـــرف علـــى البحرين وعلـــى العاصمة 
المنامـــة، وهي مركـــز إشـــعاع للعالم من 

خال منتدى حوار المنامة”. 

وفـــي ردهـــا على ســـؤال لــــ “البـــاد” عن 
كلونـــي(،  )أمـــل  ابنتهـــا  مشـــاركة  عـــدم 
وهـــي محاميـــة معروفـــة حـــول العالـــم 
في الدفاع عن حقوق اإلنســـان وزوجها 
جـــورج  بالعالـــم  شـــهرة  األكثـــر  الفنـــان 
كلونـــي والمعـــروف بتبنيـــه العديـــد مـــن 

“حيـــاة  بـــأن  ردت  اإلنســـانية،  القضايـــا 
كلونـــي  جـــورج  وزوجهـــا  أمـــل  ابنتـــي 
مختلفة عن حياتي، وهم يعملون حاليا 
فـــي مجال الدفـــاع عن حقوق اإلنســـان 
من خـــال منظمـــة )كلوني فوندشـــين(، 
والتي تعنـــى بحقوق اإلنســـان ومراقبة 

الجلســـات الحقوقية في أنحـــاء العالم، 
وأمل أيضا مشـــغولة دائمـــا بالدفاع عن 
العالـــم،  فـــي  الصحافييـــن  مـــن  العديـــد 
العـــراق”،  فـــي  الصحافييـــن  خصوصـــا 
مؤكدة “إننـــا دائما على تواصل واتصال 
دائم ومطلعون على أفكار بعض، ودائما 
مـــا أنقل ألمل وجـــورج جمـــال البحرين 
إلـــى  باإلضافـــة  أهلهـــا،  وكـــرم  وطيبـــة 
فعاليات المنتدى، فهناك حوار متواصل 
ولكن لكل منا حياته الخاصة في لندن”.
وأبدت اإلعاميـــة بارعة دعمها للمنتدى 
واإلعـــان عنـــه “أنـــا كمـــا تعلميـــن معلقة 
سياسية في البي بسي وفي سي ان ان 
وســـكاي نيوز واالم بي ســـي األميركية، 
ولـــدي مجـــاالت عديدة أكتـــب فيها عن 

المنتدى”.

 بارعة علم الدين
لـ “البالد”: أنقل أحداث 

المنتدى البنتي أمل 
وزوجها جورج كلوني

قال وزيـــر الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك 
إنه ال يوجد هناك أي قبول من لدن الشـــعب اليمني 
للحوثييـــن، ال فكًرا وال نهًجا، موضًحا أن الســـنوات 
السبع الماضية وما شابها من أحداث، أوجدت بيئة 

خصبة للحوثيين، من خال برامجهم المختلفة.
وأضـــاف بن مبارك فـــي تصريح خص به “الباد” أن 
“الحوثييـــن أعلنوا في الصيـــف الماضي عما يعرف 
أكثـــر  اســـتقطبوا خالهـــا  الصيفيـــة،  بالمعســـكرات 
مـــن 60 ألـــف طفـــل، يضاف إليهـــا المـــواد التعليمية 
والفكرية التي يحاولون ترسيخها في اليمن، والتي 

نجحوا من خالها بخلق جيل جديد”.
فـــي  ليســـت  الحوثيـــة  الحركـــة  “خطـــورة  وأكمـــل 
اآلثـــار اآلنيـــة فقـــط، بـــل حتى لـــو توقفـــت الحرب، 
ســـوف نواجه تغييـــرا اجتماعيا كبيرا حصل، بحكم 
ســـيطرتهم على منابر الجوامع، وبحكم ســـيطرتهم 
علـــى المؤسســـات التعليميـــة، وتغييرهـــم للمناهـــج 
الدراســـية التي تـــدرس لألطفال، وبحكم إنشـــائهم 

المعســـكرات الصيفية، وإنشـــائهم جهـــاز الزينبيات، 
وهي مجموعات عقائدية من النساء الاتي يدخلن 

البيوت”.
وتابـــع بن مبارك “إيران تســـتثمر الكثيـــر في اليمن، 
لخلـــق مجتمـــع آخـــر، وهـــذه هـــي الخطـــورة منهـــا، 
والحوثـــي ال يســـتجيب لمبادرات الســـام، ألنه في 
حاجـــة لوقـــت أكبـــر إلحـــداث التغيير فـــي المجتمع 
اليمنـــي، وكل ما أقوله يؤكد رفض المجتمع اليمني 
للفكر الحوثي، خصوصـــا للبالغين والمتعلمين، وأي 
منطقة تتحرر من الحوثي، يكون بها إقبال وسعادة 

من قبل الناس”.
وزاد “مـــأرب مثـــال على ذلـــك، والتي يتجـــاوز عدد 
ســـكانها اآلن 4 مايين مواطن، في حين ال يتجاوز 
عـــدد ســـكانها األصلييـــن 350 ألفا، وبقيـــة المايين 
هم من الهاربين مـــن بطش الحوثي، حيث تحولت 
مـــأرب إلـــى مـــاذ آمـــن لهـــم؛ ألنهـــم يرفضـــون فكر 

الحوثي”.
وأضـــاف “يجب أن تكـــون هنالك حـــرب كبيرة ضد 
الجهـــل والفقـــر مًعـــا، ألن هنالـــك أعـــدادا كبيرة من 

األســـر اليمنية التي ترســـل أبنائها لهذه المعسكرات 
حتـــى يعينوهم مالًيـــا، ويتخلصوا مـــن أعبائهم في 

ظل وجودهم بين أفراد األسرة”.
وتابع “الفقر والجهل من أهم العوامل التي ساعدت 
الحوثـــي فـــي اســـتقطاب قطـــاع ال بـــأس بـــه مـــن 
اليمنيين من المناطق التي يســـيطر عليها، والشعب 
اليمني يرفض أســـس فكـــر الحوثي، وهم يرفضون 
العـــودة مجـــدًدا إلـــى قيـــم اإلمامـــة والمواطنة غير 
المتساوية، واإلحســـاس بأنهم مواطنون من درجة 

ثانية، وهم في األساس أبناء األرض”. 
وواصـــل بـــن مبـــارك “هنالـــك 4 عناصر تمثـــل الحل 
فـــي الوضع الراهـــن باليمـــن، وهي إحـــداث التغيير 
الحقيقـــي بالمعركة على األرض، تحديًدا في مأرب 
ودفـــع الحوثييـــن عنهـــا، وتحريـــر شـــبوه، وإحداث 
ضغـــط عســـكري كبيـــر، ألنـــه ال يمكـــن للحوثيين أن 

يأتوا للسام”.
وأكمـــل “الخطر الرئيس الـــذي يواجه اليمنيين اآلن 
هـــو انخفـــاض قيمـــة الريـــال اليمنـــي، والتحديـــات 
االقتصاديـــة، ومن األهميـــة التفاعل مـــع المبادرات 
األمميـــة المختلفـــة للوصول إلى حـــل نهائي يفضي 

بوقف إطاق النار”.

السنوات السبع الماضية أوجدت بيئة خصبة للحوثيين عبر برامجهم المختلفة
وزير الخارجية اليمني لـ “^”: يسيطرون على الجوامع والمؤسسات التعليمية ويغيرون المناهج
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بن مبارك: نجاح المشروع الحوثي سيزج المنطقة لمزيد من الفوضى
ديندياس: آمل أن يمهد الحوار لحل النزاعات فالطريق أمامنا طويل

قـــال وزير خارجيـــة اليونان نيكـــوالس ديندياس 
في الجلسة األولى من اليوم األخير لمؤتمر حوار 
المنامـــة والتـــي عنونت بــــ “ديناميكيات األمن في 
البحر األحمر” بأن “منطقة الشـــرق األوســـط تتأثر 
بشـــكل كبيـــر بالنزاعـــات والتـــي قد تتولـــد محليا، 
ولكنهـــا تعبـــر الحـــدود، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة 

لسوريا، واليمن، وليبيا”.
وأضـــاف دينديـــاس “لهـــا عواقـــب وآثـــار ســـلبية 
كالهجـــرة  االســـتقرار  تزعـــزع  التـــي  كالظـــروف 
واإلرهاب، وأشـــير إلى أن هنالك رؤية بديلة لهذه 
المنطقـــة تحدد وتقوم على المجـــاالت والمصالح 
المشـــتركة، وفي اليونان نؤمن بالتعايش السلمي 
على أســـاس احترام القانون الدولي، بما في ذلك 

قانون البحار، وميثاق األمم المتحدة”.
وأبـــان “نأمـــل أن يمهـــد الحـــوار الطريـــق فـــي حل 
النزاعات، فالطريـــق أمامنا طويل، وبه الكثير من 

العقبـــات، لكننـــا نســـتطيع تخطيهـــا مًعا لمســـتقبل 
أفضل”.

بـــدوره، قـــال وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي أحمـــد بن 
مبـــارك “أوشـــكت الحرب فـــي اليمن إكمـــال عامها 
السابع بعد أن اشـــعلتها مليشيا الحوثي وانقابها 
وإدامـــة  األطفـــال،  تجنيـــد  مـــع  الشـــرعية،  علـــى 
الصراع، وتجاهل اآلخر فكريا وحضاريا، وتجهيل 

المجتمع للسيطرة عليه”.
المشـــروع  مامـــح  “أصبحـــت  مبـــارك  بـــن  وزاد 
ســـيطرة  مـــع  اليمـــن  فـــي  واضحـــة  اإليرانـــي 
المليشـــيات علـــى مناطق عدة، ونجاح المشـــروع 
الحوثي اإليراني في اليمن سيزج المنطقة لمزيد 

من الفوضى”.
أنظـــار  محـــط  مـــأرب  محافظـــة  “تعتبـــر  وتابـــع 
المتابعين، حيث تشـــن ضدها مليشـــيات الحوثي 
من العام الماضي حربا محملة بالضغائن للسيطرة 
عليهـــا بقوة اإلرهاب، ولقد نســـي كثيرون أن هذه 
المحافظة هي من كســـرت الحوثيين العام 2015 

بقدرات عســـكرية متواضعة مقارنة بالمليشـــيات 
الحوثية”.

وأبـــان “هناك أطـــراف تتحدث عن المســـتقبل في 
ما بعد مأرب، وأن اســـتياء الحوثيين على مأرب 
لن يكون أقل ســـوء من انهيار ســـد مأرب نفســـه، 
وأن تداعيات سقوط مأرب سيمثل نهاية للعملية 

السياسية والسام في اليمن”.
وأكمـــل بـــن مبـــارك “منهـــج عملنـــا فـــي الحكومـــة 
اليمنية أن السام هو الحل، بالرغم من التدخات 
البعـــد  إغفـــال  الخطـــأ  مـــن  وســـيكون  اإليرانيـــة، 
الجيواســـتراتيجي، ورغبتهـــا فـــي الوصـــول إلـــى 

مياه البحر األحمر وبحر العرب”.
وقـــال “إن الدعـــم اإلقليمي والدولـــي في معالجة 
الشـــراكة، ســـيمكن  الوضـــع االقتصـــادي وتعزيـــز 
الحكومـــة من الحفـــاظ على اليمـــن المعتدل الذي 

يجمعه مع العالم”.
إلـــى ذلـــك، قال ســـكرتير مجلس الوزراء لشـــؤون 
الدفـــاع الكينـــي يوغـــن أومالـــو “هنالـــك هشاشـــة 
في منطقة القرن اإلفريقي، ســـواء على مســـتوى 
اإلرهاب أو التغير المناخي، أو بأضرار آثار كوفيد 

.”19
ويزيـــد أومالو “العمل المشـــترك لم يعـــد خيارا بل 

إلزاميا، وبالنســـبة للتنافسية العالمية على منطقة 
البحـــر األحمـــر والحـــزام الخليجي يشـــكل أهمية 
اســـتراتيجية عالميـــة، وبوابة محوريـــة للتجارية 

اإلقليمية والدولية”.
وقالـــت مبعوثة االتحاد األوروبي للقرن اإلفريقي 
أنيـــت ويبـــر “هنالـــك جهـــات فاعلـــة قديمـــة فـــي 
منطقة البحر األحمر، كمجلس التعاون الخليجي، 
واالتحـــاد األوروبـــي والصين وأميـــركا، لكننا نرى 
في المقابل جهات فاعلة جديدة كروسيا وإيران”.

وتابعت “يجب أن يكون للبلدان نوع من المرونة، 
تحـــول أي تعطيـــل قادم مـــن الخارج، مـــع الغياب 
الراهـــن ألي هيكلة أمنية لمنطقة القرن اإلفريقي، 
وهـــو ما ســـاعد الجهات الخارجيـــة لزعزعة األمن 

واالستقرار بها”.
وأكملت ويبر “االنقســـام واختاف بوجهات النظر 
في االســـتقرار، ال يمنـــع االتفاق على وقف إطاق 
النـــار فـــي إثيوبيـــا مثـــا، أو تأمين حركـــة التجار، 

وتعزيز العاقات بين البلدان في هذه المنطقة”.

بدور المالكي من حوار المنامة
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المنامة - وزارة الصحة

التعامـــل  فـــي إطـــار تعزيـــز مســـارات 
المختلفـــة للتصـــدي لجائحـــة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد - 19(، أعلنـــت وزارة 
جديـــد  مركـــٍز  افتتـــاح  عـــن  الصحـــة 
للفحـــص من المركبات فـــي المحافظة 
مؤكـــدًة  ســـلمان،  بمدينـــة  الشـــمالية 
مواعيـــد  الســـتقبال  المركـــز  جاهزيـــة 
فحص فيروس كورونا بدًءا من اليوم 

األثنين الموافق 22 نوفمبرالجاري.
وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه تـــم االنتهـــاء 

مـــن تجهيـــز المركـــز الجديـــد بأفضـــل 
الطبيـــة،  والمعاييـــر  المواصفـــات 
الســـتقبال  مســـارات  علـــى  ويشـــتمل 
العينـــات،  وأخـــذ  للمســـح  المركبـــات 
مجـــددة دعوتها إلى ضرورة المواصلة 
بااللتزام بكافة اإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
الصـــادرة مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والجهات 

المعنية.

مركز جديد للفحص من المركبات بمدينة سلمان

مستجدات مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات
رئيس “األعلى للصحة” يزور “السلمانية” ويتفقد توسعة “الطوارئ”

تفضـــل رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمد بن عبدهللا آل خليفة،، بزيارٍة 
ميدانيـــٍة لمجمع الســـلمانية الطبي 
آخـــر مســـتجدات  علـــى  لاطـــاع 
المشـــاريع التطويريـــة، حيـــث كان 
في استقباله لدى وصوله، الشيخ، 
رئيس مجلس أمناء المستشفيات 
الحكوميـــة هشـــام بـــن عبدالعزيـــز 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة،  آل 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصـــاري، واألمين العام للمجلس 
األعلـــى للصحة إبراهيم النواخذة، 
اإلدارات  مديـــري  إلـــى  باإلضافـــة 
الطبيـــة  الخدمـــات  ورؤســـاء 
الســـلمانية  بمجمـــع  والتمريضيـــة 

الطبي.

المجلـــس األعلـــى  واطلـــع رئيـــس 
علـــى  زيارتـــه  خـــال  للصحـــة 
التســـيير  مشـــروع  مســـتجدات 
الذاتـــي للمستشـــفيات الحكومية، 
باإلضافة إلى خط ســـير المشاريع 
المتعلقـــة بتطوير الُبنـــى التحتية، 
التقنيـــات  أحـــدث  وإدخـــال 
التشخيصية والعاجية واألجهزة 

والمعدات الطبية بالمجمع الطبي، 
القســـطرة  وحـــدة  تفقـــد  حيـــث 
تحديـــث  تـــم  والتـــي  الدمويـــة، 
أجهزتهـــا الطبيـــة مؤخـــرا بإضافة 
جهـــاز مـــن أحـــدث أنـــواع أجهـــزة 
القســـطرة الدمويـــة ذات التصوير 
االرتقـــاء  بهـــدف  األبعـــاد  رباعـــي 
بالخدمـــات الطبيـــة المقدمـــة فـــي 

الوحـــدة، كمـــا تفقد ما وصـــل إليه 
مشـــروع توســـعة قســـم الحوادث 
والطـــوارئ، باإلضافة إلى عدٍد من 
المشـــاريع األخرى الجاري تنفيذها 

حاليًا.
مـــن جانبـــه، ثّمـــن الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالعزيـــز آل خليفـــة، زيـــارة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة، 
والتـــي تأتـــي انعكاســـًا الهتمامـــه 
البالغ بمساعي االرتقاء بالمنظومة 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الصحيـــة 
آلليـــات  المباشـــرة  ومتابعتـــه 
تنفيـــذ االســـتراتيجيات الصحيـــة 
فـــي  إقـــراره  تـــم  مـــا  يحقـــق  بمـــا 
الخطـــة الوطنيـــة للصحـــة 2016 - 
ـــن جميـــع المواطنين  2025، وُيمكِّ
علـــى  الحصـــول  مـــن  والمقيميـــن 

رعاية صحية ذات نوعيٍة عالية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رئيس المجلس األعلى للصحة يقوم بزيارة ميدانية لمجمع السلمانية الطبي

أميركا والصين: صراع على المستقبل
Û  كان الصعود الصيني على الساحة الدولية وعلى الصعيد

االقتصــادي صعــودا باهــرا وســريعا، رحبــت بــه الواليــات 
المتحــدة األميركيــة فــي عقــدي الســبعينات والثمانينــات 
مــن القــرن الماضي. وكان ترحيبا قصــد منه موازنة القوة 

السوفيتية في ذلك الحين بقوة ماركسية صاعدة. 
Û  وقــد يكــون مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن صعــود الصيــن

االقتصــادي قــد هــذب كثيــرا مــن طبيعتهــا االيديولوجية 
التــي كانــت توصــف ذلــك الحيــن بالدوغماتيــة المتصلبة. 
وهــي أيديولوجيــة لم تعد قادرة علــى تحقيق اختراقات 

عالمية دون نزعة “عملياتية”.
Û  ومــع ذلك فــإن اإلنجــاز االقتصــادي والتكنولوجي للصين

خــال العقديــن الماضييــن وقدرتهــا علــى احتــال المركز 
إلــى  باإلضافــة  العالــم  اقتصــادات  أكبــر  ضمــن  الثانــي 
تقدمهــا التكنولوجــي الكبيــر، بــات يمثل تحديا ومنافســا 
قويــا لاقتصــادات الغربيــة وتحديــدا للواليــات المتحــدة 
األميركيــة.. فهــل يتجــه العالــم بفعــل ذلك نحــو مزيد من 
االنقســام؟ وهــل ســنرى بــروزا جديــدا للتكتــات والكتــل 
العسكرية واإلقليمية المتصارعة بعد غياب قارب الثاثة 
عقــود؟ وهل تتجه الواليات المتحدة األميركية لإلطاحة 
الســوفيتي ومنظومتــه  باالتحــاد  أطاحــت  كمــا  بالصيــن 
العسكرية والسياسية، أم إن المكانة االقتصادية الصينية 
وتمفصلها في االقتصاد العالمي بل وحضورها القوي في 
االقتصــاد األميركــي يحــد من التفكيــر بفعل كهــذا، لكونه 
فعا قد يطيح بالنظام االقتصاد العالمي بما فيه االقتصاد 
األميركــي، ليــس لكــون الصناعــات الصينيــة مجيــرة فــي 
جلهــا للســوق األميركــي، ولكــن لكــون االقتصــاد الصينــي 
بــات متمفصا في االقتصــادات الصناعية الكبرى، بحيث 
أن أي هــزة أو أطاحــة بالنظــام السياســي الصينــي، بل إن 
أي خلخلــة للنظــام الصينــي قد تقود إلى اهتــزازات كبرى 
في االقتصاد العالمي، وإن ما نتابعه على وســائل اإلعام 
مــن تراشــق بيــن القطبيــن الكبيريــن، ال يعــدو أن يكــون 
صراعــا محكــوم المدى ولربما النتائج. كما أنه صراع على 
األسواق والسبق التقني الجديد، والقدرة على استقطاب 
االستثمارات الخارجية ولربما خوفا أميركيا من أن تفقد 
جزءا مهما من هيمنتها االقتصادية والعســكرية والتقنية 

على العالم، لخصم من الشرق.
Û  الســنوات الصيــن، وخــال  باتــت  األخــرى،  الناحيــة  مــن 

القليلــة الماضيــة، تســارع فــي ردم الفجــوة االقتصاديــة 
بينهــا وبيــن الواليــات المتحــدة األميركية، إذ فــي الوقت 
الــذي يتجــه الناتــج اإلجمالــي المحلــي مثا فــي الواليات 
المتحــدة األميركيــة لانخفــاض بمعــدل 2.3 % في العام 

2021 نجد أنه وبنفس القدر يرتفع في الحالة الصينية. 
Û  كمــا أن فــي الوقــت الــذي قــد تســتمر الواليــات المتحــدة

حتــى نهايــة هــذا العقد، وهي تمثــل قطبــا اقتصاديا مهما 
فــي العالــم، وحجــم ثقلهــا فــي االقتصــاد العالمــي الــذي 
يمثــل حتــى الســاعة ربــع االقتصــاد العالــم، فــإن الصيــن 
مرشــحة لتجــاوز حصتهــا الحاليــة، التي تتدنــى قليا عن 
الخمــس، إلــى مــا يفــوق ذلــك بعــض الشــيء، وإن حجــم 
الفــارق بينهــا وبين الواليــات المتحدة ســيتقلص لما دون 
األربعــة مليــارات بالعام 2025، وأنــه حتى العام 2030 قد 
يكون على وشــك أن يتجاوز فيها حجم الناتج اإلجمالي 
المحلي األميركي المقدر بحوالي 25 تريليون دوالر. وهو 
صعود قد ال تستطيع الواليات المتحدة وقفه، إال أنها قد 
تســتطيع عرقلتــه أو إبطــاءه بفعل هنا وإجــراء هناك. مع 
األخــذ فــي االعتبــار أن معــدالت الدخــل الفــردي فيها، أي 
الصيــن، ســتبقى منخفضــة مقارنــة بــكل الــدول األوربيــة 
العتبارات متعلقة بحجم السكان الضخم وضعف حضور 

الطبقة الوسطى.
Û  مــن الناحيــة األخرى، فــإن العاقات األميركيــة - الصينية

قــد انفتحت علــى بعضهما البعض منذ الزيــارة التاريخية 
للرئيــس األميركي األســبق نيكســون في فبرايــر من العام 
1972، وهي عاقة قد تطورت بشــكل كبير خال العقود 
الخمســة الماضيــة لصالــح البلديــن، رغــم مرورهــا ببعــض 
المنعطفــات السياســية. وهــو صعــود قــد اســتفادت منــه 
الصين لتكون الدولة ذات األفضلية في السوق األميركية 
وفــق االتفاقيــة األميركية - الصينيــة الموقعة في أكتوبر 

من 2000.
Û  ولــم تبــدأ محــاوالت الواليــات المتحــدة للحــد مــن النفوذ

والصعود الصيني في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي، 
مع الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، وإنما هي قد 
بدأتــه مــع الرئيس األميركي األســبق كلينتون، الذي اهتم 
بمضاعفة االستثمار الدبلوماسي واالقتصادي والعسكري 
فــي إقليــم المحيــط الهادي ضمــن اســتراتيجية الحد من 
النفــوذ الصينــي الذي بدا متعاظما بعض الشــيء. وهو ما 
دفع نحو مزيد من االهتمام األميركي بشــرق آســيا، الذي 
توج إبان حكم الرئيس األميركي األســبق أوباما باتفاقية 
األســواق المفتوحــة بيــن دول المحيــط الهــادي. وهــو مــا 
يعكــس فعل تكثيــف االهتمام األميركي بهذا المنطقة من 

العالم ذات األهمية االقتصادية المستقبلية المتعاظمة.
Û  مراحــل أكثــر  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  مرحلــة  ومثلــت 

الرؤســاء األميركييــن اســتهدافا للمصالــح الصينيــة فــي 
الداخــل األميركــي وخارجــه. إذ جــاء ذلــك علــى أكثر من 

علــى  الجمركيــة  التعرفــة  رفــع  األول  مســتوى وصعيــد، 
معظم المســتوردات الصيني، وثانيا اســتهداف الشــركات 
الصينيــة العاملة فــي أميركا ولربما أكثر هذا االســتهداف 
كان متمثــا في وقف عمل شــركة هــواوي الصينية ضمن 
نظــام “5G” فــي الواليــات المتحدة، تحت مبــرر أنه يتيح 
للصين قدرة تجسســية أكبر على الداخل األميركي، وهو 
األمــر الــذي تبعه بعض حلفاء أميركا في أوروبا وتحديدا 
بريطانيا. وثالثا إجبار الشركة الصينية المالكة لتيك توك 
علــى نقل تشــغيل برنامــج تيك توك من الشــركة الصينية 
المالكة لشــركة أميركية )اوركل(، في ظل مخاوف أثارتها 
األميركيــة  البيانــات  بشــأن  الســابقة،  األميركيــة  اإلدارة 
التــي يجمعهــا تطبيــق الفيديوهــات الصينــي الشــهير مــن 
المشــروعات  مــن  الكثيــر  إفشــال  ورابعــا  مســتخدميه. 
االقتصاديــة التــي أبرمتهــا الصيــن مــع حلفاء أميــركا في 
منطقة الشــرق األوســط وتحديدا مع بعــض دول الخليج 
والعراق وإســرائيل. وال أعتقد أن سعي اإلدارة األميركية 
الجديــدة في إعــادة الحياة لاتفاق النووي اإليراني بعيد 
عــن فكــرة تحجيم االســتفراد الصينــي بالســوق اإليرانية 
والمتمثل في االتفاق االقتصادي اإليراني - الصيني الذي 
تجــاوز فــي قيمتــه 25 مليــارا. إال أن االســتهداف األكبــر 
قــد تمثل خامســا في تلــك المكالمة الهاتفيــة التي أجراها 
الرئيــس األميركــي ترامــب مع الرئيــس التايوانــي، منهية 

بذلك تعهدات بهذا الشأن دامت ألكثر من 4 عقود. 
Û  كمــا قــادت الحــرب االقتصاديــة بيــن البلديــن ألن تتبنــى

اإلدارة األميركيــة مواقــف متشــددة فــي مجموعــة مــن 
القضايــا الســاخنة فــي شــرق آســيا، والمتمثلــة فــي حركة 
االحتجاجــات المطالبــة بحريات سياســية أوســع، ورفضا 
لإلجــراءات الصينيــة المقيــدة لهــا فــي جزيــرة هونكــوك، 
وفــي المســألة التايوانيــة التــي جــاء الــرد األميركــي على 
التهديــدات الصينيــة لها بتعهدات أميركية أكبر بالحماية. 
وكذلك في اتهام الرئيس األميركي السابق للصين بكونها 
المتســبب الرئيس والمقصود لجائحــة كورونا، لدرجة أنه 
قــد تعمــد أن يطلــق عليه اســم “الفيروس الصينــي”. وقاد 
كل ذلــك إلــى توتــر فــي العاقــات الدبلوماســية تمثل في 
طــرد لدبلوماســيين مــن كا البلديــن وإغــاق لقنصليــات 

أحدهما اآلخر في كا البلدين. 
Û  ولــم تهــدأ حــدة “الخــاف” بيــن البلديــن إال مــع وصــول

الرئيــس بايــدن للبيــت األبيــض. وهــو وصــول قــد يكــون 
هّدأ بعض الشــي من التراشــق اإلعامي واالقتصادي بين 
البلديــن، إال أنــه لم ينه جوهر خافهمــا، وهو خاف قد ال 
يكــون فــي جله نتيجــة الختاف في المواقف السياســية 

مــن قضايــا العالــم أو الخــوف مــن تهديد عســكري صيني 
بقــدر مــا هــو مــن نتيجــة للصعــود االقتصــادي  وشــيك، 
الصينــي الكبيــر، الــذي بــدا متمفصــا فــي كل اقتصــادات 
العالــم الغربــي واألميركــي. وتمكــن الصيــن مــن المعرفــة 
تحقيــق  مــن  الســابق،  مــع  مكنتهــا،  التــي  التكنولوجيــة، 
اختراقــات هائلــة في صناعة وإنتــاج تكنولوجيا االتصال 
الجديدة. فهذا الخوف قد دفعها نحو محاولة تبطئة هذا 

الصعود على أكثر من صعيد.
Û  .وهذه سياسة دفعت الطرف اآلخر نحو مزيد من التصلب

إذ فشــلت كل الدعــوات األميركيــة للصين بالتعــاون فيما 
فيمــا  العالقــة  االقتصاديــة  والمشــكات  بالبيئــة  يتعلــق 
بينهمــا. وهــو رفــض يشــترط فيــه الطــرف الصينــي إلغاًء 
لــكل القــرارات التي اتخذت إبان الرئاســة الترامبية، التي 
تعتبرهــا الصيــن مجحفة بحقهــا من الناحيــة االقتصادية 

والسياسية.
Û  والحقيقــة أن الواليــات المتحدة قد ال ترغب في الدخول

فــي نوع من الحرب البــاردة مع الصين أوال بفعل تمفصل 
الصيــن كما قلنــا في االقتصاد العالمــي، وثانيا ألن الصين 
باتــت تمثــل قــوة اقتصاديــة عظمــى ال يمكــن قهرهــا أو 
تجاوزها بسهول دون تبعات اقتصادية وسياسية فادحة 
علــى العالــم. فهي، أي الصين، باتت تمثــل قوة اقتصادية 
وتكنولوجيــة ال تجعــل منها خصما يســهل كســره كما كان 
حــال االتحــاد الســوفيتي فــي القــرن الماضــي. )صحيفــة 

الواشنطن بوست، 23 سبتمبر 2021(.
Û  األميركــي الموقــف  اســتمرارية  إن  القــول  وخاصــة 

مــن الصيــن فــي عهــد بايــدن، رغــم تعهداتــه بإنهــاء هــذا 
الخــاف، إنمــا تعكس حقيقــة أن مواقــف الرئيس ترامب 
الســابق لم تكن نزعة شــخصية تعكسها طبيعة شخصيته 
االســتعراضية، وإن كانــت فــي بعضهــا كذلــك، بقــدر مــا 
هــي موقف لمؤسســة الدولــة العميقة مــن الصين وتنامي 
قدراتهــا االقتصاديــة وإمكاناتها التكنولوجيــة والمعرفية 
المتصاعــدة، التــي باتــت تمثــل على المدى البعيــد تهديدا 
للهيمنــة األميركيــة علــى القــرار الدولــي ولربمــا تقليصــا 
لقدراتهــا الضغطيــة علــى حلفائهــا مــن الــدول كمــا الــدول 
األخــرى. فالخــوف مــن اإلزاحــة قــد يدفعهــا نحــو اتخــاذ 
خطــوات وقــرارات تعتقــد أنهــا قد تحــد من تنامــي القوة 
الصينيــة بجوانبهــا المختلفــة. وهــو صــراع علــى امتــاك 
بمعــارف  إال  امتاكــه  للــدول  يمكــن  ال  الــذي  المســتقبل 
وإمكانــات تكنولوجيــة جديــدة، باتــت الصيــن أحــد أهــم 

مالكيها ومنتجيها.

د. باقر النجار

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمـــع وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمي، مع وكيل وزارة التعليم العالي 
صبيـــح  الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة  فـــي 
المخيزيـــم، في مقـــر منظمة اليونســـكو 

في باريس.
مجـــاالت  بحـــث  االجتمـــاع  فـــي  وتـــم 
التعليـــم  فـــي  البلديـــن  بيـــن  التعـــاون 
العالـــي، بمـــا في ذلك تســـهيل إجراءات 

قبول الطلبة الكويتيين في مؤسســـات 
التعليم العالي الحكومية والخاصة في 

مملكة البحرين.
كمـــا قـــدم الوزير شـــرًحا عـــن الخطوات 
التـــي تـــم اتخاذهـــا لارتقاء بـــأداء هذه 

المؤسسات التعليمية المختلفة.
حضـــر االجتماع مندوب دولـــة الكويت 

الدائم لدى اليونسكو آدم الما.

بحث تسهيل قبول الطلبة الكويتيين بالجامعات البحرينية لولو: خصومات هائلة في حملة “الجمعة المذهلة”
بالتزامن مع موسم التسّوق “الجمعة السوداء” عالميًّا

عادت حملـــة “الجمعـــة المذهلة” 
االحتفاليـــة لتقديـــم خصومـــات 
هائلة على اإللكترونيات وأجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولـــة واأللعـــاب 
واألجهـــزة  اللوحيـــة  واألجهـــزة 
المحمولـــة  والهواتـــف  المنزليـــة 
واألزيـــاء وغيرها مـــن المنتجات 
واألطعمـــة  البقالـــة  فئـــة  مـــن 
الطازجـــة، بالتزامـــن مـــع موســـم 
التســـوق “الجمعة الســـوداء” في 

جميع أنحاء العالم.
 ســـتمنح العـــروض المتســـوقين 
العديـــد مـــن الخيـــارات بأســـعار 
موســـم  قبـــل  خاصـــة  ممتـــازة 
هدايـــا األعيـــاد. ســـتكون هنـــاك 

عروض ترويجيـــة عبر اإلنترنت 
وفـــي المتجـــر وأكثـــر مـــن +50 
الكبيـــر”  “الحـــدث  عـــروض  مـــن 
فـــي فئـــات مختلفة خـــال فترة 

الحملة هذه.
 11 حتـــى  العـــروض  تســـتمر 

فـــي جميـــع  ديســـمبر، وســـتوفر 
متاجر لولو وبوابة لولو للتسوق 
www.Luluhy- اإلنترنـــت،  عبـــر 
لولو  permarket.com وتطبيق 

للتسوق.
 ســـيحصل عمـــاء الشـــراء عبـــر 

اإلنترنـــت علـــى خصـــم إضافـــي 
بنســـبة 20 % علـــى المدفوعات 
التـــي تتـــم عـــن طريـــق بطاقات 
بقيمـــة  االئتمانيـــة  ماســـتركارد 
أكثـــر.  أو  ـــا  بحرينيًّ دينـــاًرا   20
 .SF2021 الرمـــز الترويجي هـــو
حملة الجمعـــة المذهلة ال تنتهي 
عند هـــذا الحد. فـــي 26 نوفمبر، 
ســـيكون هنـــاك خصـــم منتصـــف 
مجمـــع  فـــي  اللولـــو  فـــي  الليـــل 
الرملـــي يليـــه بيـــع آخر فـــي لولو 

الحد في 29 نوفمبر.
لمنح المزيـــد من الفوائد للعماء 
في خصومات منتصف الليل مع 

خصومات تصل إلى 90 %.



ال تشمل الشبكات 
الرئيسة للطرق والكهرباء 

والماء والصرف الصحي

الشـــورى  مجلـــس  أشـــاد 
باســـتمرار انعقـــاد أعمـــال 
مؤتمـــر حوار المنامة في الدورة 
الســـابعة عشـــرة الـــذي تحتضنه 
ا بتنظيم  مملكـــة البحرين ســـنويًّ
مـــن المعهـــد الدولـــي للدراســـات 
مـــع  بالتعـــاون  االســـتراتيجية، 
وزارة الخارجيـــة، لمـــا يمثله من 
محطـــة مهمـــة للحـــوار، وبحـــث 
القضايا المتعلقة بنشـــر الســـام، 
وتحقيق األمن واالستقرار على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
 وأعـــرب المجلـــس عـــن عظيـــم 
الفخـــر واالعتـــزاز بمـــا تضمنتـــه 
الكلمـــة الســـامية لعاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، خال استقبال 
الشـــخصيات  لكبـــار  جالتـــه 
حـــوار  مؤتمـــر  فـــي  المشـــاِركة 
المنامـــة، وما أكـــده جالة الملك 
من التزام مملكة البحرين بالقيم 
للســـام  الراســـخة  والمبـــادئ 

والحوار والتعايش.
إقامـــة  مواصلـــة  أن  واعتبـــر 
رغـــم  المملكـــة  فـــي  المؤتمـــر 
الظروف الطارئة بســـبب جائحة 
“كورونـــا”، لهـــو دليٌل علـــى تمّكن 
أصعـــب  تجـــاوز  مـــن  المملكـــة 

مراحـــل الجائحة، بفضـــل العمل 
المخلـــص والدؤوب مـــن الفريق 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
العهـــد  ولـــي  بقيـــادة  للجائحـــة، 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، وما يوليه سمّوه 
مـــن اهتمـــام ومتابعة مســـتمرة، 
جعلـــت المملكة نموذًجـــا ناجًحا 
ومحلَّ إشـــادة وتقديٍر دولي في 

التصدي للجائحة.
إلـــى  الشـــورى  مجلـــس  وأشـــار 
أن مؤتمـــر حـــوار المنامـــة يعتبر 
مـــن أبـــرز المؤتمـــرات الدوليـــة، 
ويضم قيادات فكرية وسياسية 
وأمنية وعســـكرية مـــن مختلف 
الـــدول، حيـــث ُيســـهم المؤتمـــر 
فـــي معالجة التحديـــات األمنية 
والسياسية في المنطقة، ويدفُع 
باتجاه تنفيذ المزيد من مبادرات 
باعتبارهـــا  واإلصـــاح،  الســـام 
أساس التقدم والنماء في جميع 
الـــدول، مثمًنـــا المجلـــس الـــدور 
الريـــادي الـــذي تقـــوم بـــه مملكة 
البحريـــن بقيـــادة جالـــة الملك، 
للجهـــود  المتواصـــل  ودعمهـــا 
والمبادرات الرامية لنشر السام 

بين الدول والشعوب.

local@albiladpress.com

االثنين 22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الثاني 1443 - العدد 4787

07

عضو مجلس الشورى سبيكة الفضالة

أكثر من 20 عاًما 
دون صرف صحي

قـــال الـــشـــوري مــنــصــور ســرحــان 
ــؤون  وشــ ــغــــال  األشــ وزارة  إن 
البلديات والتخطيط العمراني تتأخر في 
توفير خدمات الصرف الصحي، حيث إن 
هناك مناطق جديدة تضم أحياء كبيرة 
تنقصها  سنة   20 مــن  أكثر  عليها  مضى 
خــدمــات الــصــرف الــصــحــي.  وتــســاءل: 
لماذا نجحت الوزارة في تقديم خدمات 
ولم  بسرعة  والــطــرق  والكهرباء  والــمــاء 
يحالفها الحظ في تقديم خدمة الصرف 
الصحي على الرغم من تحصيل رسومها.

^

^

استحداث نيابة “األموال” يلغي قانون إنشاء نيابة مماثلة
صـــّوت مجلـــس الشـــورى برفـــض مشـــروع 
قانون نيابي بإنشـــاء نيابـــة جرائم األموال 
العامـــة، وقبـــل التصويـــت، أوضـــح العضـــو 
صبـــاح الدوســـري، أن القـــرار الصـــادر مـــن 
النائـــب العـــام رقم 31 لســـنة 2020 بإنشـــاء 
جرائم األموال العامة وغســـل األموال يفي 
بالغـــرض، وهـــو أكثـــر شـــمواًل مـــن مشـــروع 
القانـــون، فيما ذكرت رئيس لجنة الخدمات 
جهـــاد الفاضـــل فـــي مداخلتهـــا أننـــا نرفض 
المشـــروع ليـــس رفضا إلنشـــاء نيابـــة مهمة 
بل لوجـــود النيابة المعنيـــة وتحقق مقاصد 

التشريع.

“الشورى”: انعقاد المنتدى دليل تمّكن المملكة من تجاوز أصعب مراحل الجائحة

“حوار المنامة” يعالج التحديات األمنية والسياسية بالمنطقة

نوفل غربال وعزيز أبل ورضا فرج

خلف: تطوير”الصرف الصحي” يتطلب مبالغ ضخمة واستثمارات

ال رســوم بنــى تحتيـــة دون خدمــــات
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  قـــال 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلف إن تحديد رســـم تكلفة البنية 
التحتيـــة جـــاء حصيلة دراســـة قامـــت بها 
اللجنة الوزارية للمشـــاريع التنموية والبنى 
التحتية والتي ضّمت كل الوزارات المعنية 
والتـــي اســـتغرقت عـــام ونص، مفيـــًدا بأن 
متوســـط الرســـم حـــدد بــــ 12 دينـــاًرا للمتر 
المربـــع الواحـــد فـــي حيـــن أن هـــذه الكلفة 

تصل إلى 25 ديناًرا.
وأضاف أن الرســـم يحتســـب من مســـاحة 
البناء الصافية، كما أن قيمة الرسم تتراوح 
بين 3 % و 4 % من قيمة االستثمار فقط، 
موضًحا أن عدم توافر البنية التحتية أكبر 

معيق لاستثمار.
 وأكـــد الوزيـــر أنـــه تـــم تعديـــل القـــرار في 
ينايـــر 2021 بحيـــث ال تفرض رســـوم على 
المناطـــق التـــي تفتقـــر لبعـــض الخدمـــات، 
مفيـــًدا بأن كلفـــة خدمات الكهربـــاء والماء 
تقـــدر بــــ 6.5 دينـــار للمتـــر المربـــع الواحـــد، 
كمـــا أن الرســـم المتعلق بالصـــرف الصحي 
والطرق والمحدد ب 5.5 دينار للمتر المربع 

الواحد.
وعـــن تأخـــر خدمـــة الصـــرف الصحـــي في 
بعـــض المناطـــق ذكـــر الوزيـــر أنهـــا تحتـــاج 
إلـــى ضخ مبالـــغ كبيرة الرتباطها بتوســـعة 
النقـــل  وخطـــوط  المعالجـــة  محطـــات 

والتوزيع.

الدوسري: رسوم البنية التحتية أّخرت مشاريع استثمارية
طالـــب عضـــو مجلـــس الشـــورى صباح الدوســـري بإعـــادة النظر في رســـوم 
كلفـــة إنشـــاء وتطوير البنيـــة التحتية، مؤكًدا أن هناك الكثير من المشـــاريع 
االســـتثمارية التـــي تأخـــرت وأصبـــح أصحابها يتـــرددون فـــي البدء فيهـــا أو طلب 
الترخيص لها، مطالًبا بدعم القطاع العقاري واإلنشـــاءات وتســـهيل عملها بمراجعة 

فرض الرسوم فيه.
 وقال في مناقســـة مشـــروع قانون بخصوص تحصيل كلفة إنشـــاء وتطوير البنية 
التحتيـــة في مناطق التعميـــر إن في هذه األزمة االقتصاديـــة والركود الذي أصاب 
أغلب القطاعات التنموية أصبح من الصعب طلب من المســـتثمر مثل هذه الرسوم 

التي تزيد التكلفة وتجبره على إعادة حساباته في أي مشروع ينوي القيام به.

ليلى مال اهلل  |  تصوير: خليل إبراهيم

^

درويـــش  الشـــوري  قـــال 
المناعـــي إن تحديـــد كلفة 
البينة التحتية لكل متر مربع أدى 
إلـــى ركـــود فـــي النشـــاط العقاري 
البنـــاء  نســـبة  انخفضـــت  حيـــث 
 40.5 2018 بنســـبة  الكليـــة فـــي 
% عـــن عـــام 2017، وانخفضـــت 
الرسوم البلدية بنسبة 31 % في 
2018 عـــن عـــام 2017، كمـــا أدى 
إلى انخفاض عائد مكتب المسح 
والتســـجيل العقـــاري بمقـــدار 16 

مليون دينار في 2019.

درويش: انخفاض 
عائد “المسح 

والتسجيل” 16 مليون 
دينار في 2019

^

^

قـــال رئيـــس لجنـــة تقديـــر ^
كلفة رسوم البينة التحتية 
خالد االنصـــاري إن اللجنة درســـت 
مناطـــق  بمختلـــف  عـــدة  مناطـــق 
التعميـــر بينهـــا اســـتثمارية وأخرى 
البنـــى  تكلفـــة  لتقديـــر  ســـكنية 

التحتية.
 وذكـــر أن الكلفـــة الحالية هي كلفة 
البنيـــة التحتيـــة الداخلية فقط وال 

تدخـــل فيهـــا تكلفـــة شـــبكة الطرق 
الرئيسة والشبكات الكهرباء والماء 
وشبكات الصرف الصحي الرئيسة.

كلفة البنية التحتية داخلية فقط
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توظيف 556 وتدريب 
504 في 6 أيام

ضمــــن “البرنامــــــج الوطــني” في نسختـــــه الثانيــــــــة

توظيـــف 556 وتدريـــب 504 فـــي الفترة 
مـــن 14 حتـــى 20 نوفمبـــر 2021 ضمـــن 
البرنامـــج الوطني للتوظيف في نســـخته 

الثانية.
 أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
أنه تم في الفترة من 14 حتى 20 نوفمبر 
2021 توظيـــف )556( باحًثا عن عمل في 
)423( شركة ومؤسسة عاملة في القطاع 
الخاص من مختلف المؤهالت الدراسية، 
والمجـــاالت  التخصصـــات  فـــي  وذلـــك 
الوظيفيـــة والمهنية المالئمـــة، إلى جانب 
مختلـــف  فـــي  أشـــخاص   )504( تدريـــب 

البرامج التدريبية.
اإلجمالـــي  العـــدد  بلـــغ  فقـــد  وبالتالـــي   

للمتوظفيـــن )22740( في )6253( منشـــأة 
ألـــف وظيفـــة يســـتهدفها   25 مـــن أصـــل 
البرنامـــج الوطني للتوظيف في نســـخته 
الثانيـــة خـــالل العـــام 2021، بينمـــا وصل 
إجمالي من تم تدريبهم )10897( متدرًبا، 
وبذلك فقد تجاوز إجمالي عدد المتدربين 
العـــدد المســـتهدف وهـــو 10 آالف فرصة 

تدريبية في هذا العام.
ويمكـــن للمهتميـــن االطـــالع علـــى قائمـــة 
أســـماء الشـــركات والمؤسســـات بصـــورة 
تفصيليـــة، وكذلك أعـــداد المتوظفين في 
كل منشـــأة والتـــي يتـــم تحديثهـــا بشـــكل 
دوري، عبـــر موقـــع الـــوزارة اإللكترونـــي: 

.www.mlsd.gov.bh

مدينة عيسى - وزارة العمل
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ينطلق يوم غد الثالثاء 23 نوفمبر الجاري ملتقى الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
لمراكز الفكر، الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة 
“دراســـات”، بالتعـــاون مع برنامـــج مراكز الفكر والمجتمع المدنـــي، التابع لمعهد الودر 
فـــي جامعة بنســـلفانيا األميركيـــة، تحت عنـــوان “المراكز الفكرية: شـــراكات وآليات 

جديدة في مواجهة األزمات واألوبئة”، عبر تقنية االتصال المرئي.
وقال رئيس مجلس أمناء مركز “دراســـات” الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة: “إن 
نجـــاح تجربـــة مملكة البحرين في مواجهة تحدي جائحـــة كورونا كانت تمثل دافًعا 
للشـــركاء الدوليين لمركز )دراســـات( من أجل التواصل لمناقشة دور المراكز الفكرية 
فـــي مواجهـــة األزمـــات واألوبئة، لما تحصلـــت عليـــه التجربة البحرينية من ســـمعة 
عالمية واســـعة وإشـــادات رفيعة المســـتوى من الجهات المعنية فـــي مختلف أنحاء 

العالم”.
وأكـــد “أهميـــة التفكير بطريقة جديـــدة ومغايرة بعد الدروس التي اســـتفادها العالم 
مـــن تجربـــة تحدي جائحة كورونا، خصوصا أن األجنـــدة العالمية حافلة بالتحديات 
المستقبلية، ومنها الوضع المناخي في الكوكب، وشح المياه، وتوفير الغذاء للجميع 

عالمًيا، ومكافحة األوبئة، وغيرها من التحديات”. 
وبين استعداد مملكة البحرين في ظل قيادة منفتحة ومتمكنة للدخول في شراكات 
علـــى مختلف األصعدة من أجل المســـاهمة في تقديم حلـــول للقضايا الملحة، حيث 
تتطلع مملكة البحرين إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن على أساسها بناء 

تنمية حقيقية ومستدامة.

“ملتقى الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمراكز الفكر” ينطلق غًدا

تنسيق مع “الدولي للدراسات اإلستراتيجية” على كل المستويات
وكيل وزارة الخارجية: حوار المنامة يعقد بفترة حافلة باألحداث والقضايا المصيرية بالمنطقة

أكد وكيل وزارة الخارجية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراســات االســتراتيجية والدولية والطاقة 
“دراسات”، الشيخ عبد هللا بن أحمد آل خليفة، أن منتدى المنامة يعقد هذا العام في فترة حافلة باألحداث 

واالستحقاقات والقضايا المصيرية في المنطقة والعالم.

 وأعـــرب عن ســـعادته وارتياحه الكبيريـــن للتعاون 
الدولـــي  والمعهـــد  الخارجيـــة  وزارة  بيـــن  القائـــم 
للدراســـات االســـتراتيجية فـــي عقـــد هـــذا المنتدى 
الســـنوي والذي انطلق هذا العام بنســـخته الســـابعة 
عشر، واستطاع أن يرّسخ نفسه كمنصة هامة لدفع 
التفاهمات والمبادرات السياســـية على المســـتويين 

اإلقليمي والدولي بين جميع دول العالم.
نســـعد  نحـــن  الخارجيـــة،  وزارة  وكيـــل  وقـــال   
كل  وعلـــى  المنتـــدى  فـــي  المتزايـــدة  بالمشـــاركات 
المســـتويات ســـواء أكانت في القطاعات العسكرية 
أم  السياســـية  أم  االســـتخبارية  أم  األمنيـــة  أم 
الدبلوماســـية التـــي يحتضنها منتدى حـــوار المنامة 

في مملكـــة البحرين، موضًحا، أن نســـخة هذا العام 
مـــن منتدى حـــوار المنامة قد ركزت علـــى مواضيع 
هامـــة مـــن بينهـــا قضايا األمـــن البحـــري إضافة إلى 
الـــدور األميركـــي فـــي المنطقـــة وإنهـــاء النزاعـــات 

والصراعات القائمة في المنطقة.
 وأشـــار الشـــيح عبدهللا بـــن أحمد، إلى أن جلســـات 
منتـــدى حـــوار المنامـــة كانـــت حافلـــة بالعديـــد مـــن 
القضايـــا المهمـــة، كمـــا تـــم التركيز خالل الجلســـات 
على دور الواليات المتحدة األميركية في المنطقة، 
منوهـــا إلـــى أن وزير الدفاع األميركي لويد أوســـتن 
أوضـــح أن تخفيـــض القـــوات ال يعنـــي بالضـــرورة 
ـــا وقدم الوزيـــر األميركـــي للجميع  انســـحابا أميركيًّ

لـــكل  اســـتمرار دعمهـــم  رســـالة واضحـــة تضمنـــت 
حلفائهم التقليديين في المنطقة.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية، عن ســـعادته بحجم 
المشاركات الواسعة من الدول الشقيقة والصديقة، 
مضيفـــا، نتطلع اليوم وهـــو اليوم الختامي للمنتدى، 
إلى يوم آخر حافل بالنقاشات التي تثري الجلسات 
والحـــوارات المنعقدة في هذا المنتدى في ظل هذا 

الحضور النوعي الواسع.
وفـــي رّده علـــى ســـؤال لــــ “ البـــالد” يتعلـــق بالجهود 
التـــي تبذلهـــا وزارة الخارجيـــة في مملكـــة البحرين 
فـــي دعم انعقاد مثل هذا المنتدى، أكد الشـــيخ عبد 
هللا بـــن أحمد، الـــدور الـــذي تلعبـــه وزارة الخارجية 
البحرينيـــة، مؤكـــًدا أن التعـــاون القائـــم بيـــن وزارة 
الخارجية والمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 
هو األســـاس في تنظيم وانعقاد هذا المنتدى المهم، 
مشـــدًدا علـــى أهمية التنســـيق العالي القائـــم بينهما 

على كافة المستويات في هذا الجانب.

بدور المالكي

ألمانيا: البحرين شريك مهم لنا في الشرق األوسط
عبداهلل بن أحمد: البرامج الحكومية أثمرت بيئة استثمارية جاذبة

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  تـــرأس 
للشـــؤون السياســـية الشيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، أمس، االجتماع 
الخامس للمشاورات السياسية بين 
مملكـــة البحرين وجمهوريـــة ألمانيا 
هامـــش  علـــى  وذلـــك  االتحاديـــة، 
أعمـــال مؤتمـــر “حـــوار المنامة” في 
دورته السابعة عشـــرة، بينما ترأس 
الدولـــة  وزيـــر  األلمانـــي،  الجانـــب 
بـــوزارة الخارجيـــة األلمانية ميغيل 

بيرغر.
 وخـــالل االجتمـــاع، رّحـــب الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
للمشـــاورات  الـــدوري  باالنعقـــاد 
األلمانـــي،  الجانـــب  مـــع  السياســـية 

مشـــيًدا بالتطور المحرز على صعيد 
العالقـــات البحرينية – األلمانية في 
كافة المجاالت بما يصب في صالح 

البلدين والشعبين الصديقين.

 واســـتعرض وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون السياســـية جهود ومواقف 
مملكـــة البحريـــن لتحقيـــق الســـالم 
المنطقـــة،  لشـــعوب  واالســـتقرار 

مثّمًنـــا إســـهامات جمهوريـــة ألمانيا 
الصديقة فـــي تعزيز األمن والســـلم 
الدولييـــن، مؤكًدا ســـعادته أن هناك 
فرًصا وإمكانيات اقتصادية واعدة 
البلديـــن،  بيـــن  المشـــترك  للتعـــاون 
مبيًنـــا أن البرامج الحكومية الرائدة 
جاذبـــة  اســـتثمارية  بيئـــة  أثمـــرت 
متنوعـــة  وتســـهيالت  ومحفـــزة 

ومتميزة.
مـــن جانبـــه، أكـــد بيرغـــر أن مملكـــة 
ا لبالده في  البحرين تعد شريًكا مهمًّ
منطقة الشـــرق األوســـط، معرًبا عن 
ارتياحـــه للنتائج الطيبة واإليجابية 
التي أسفرت عنها جولة المشاورات 
السياســـية، متمّنًيا لمملكة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.
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األوضاع الخاصة بالعمال في قطر تزيد سوءا
االتحاد البحريني لكرة القدم يطالب بضرورة تحسين أوضاع العمال الكادحين

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  يســـتنكر 
الـــذي يعيشـــه  المريـــر  الواقـــع  القـــدم 
العمـــال العامليـــن فـــي دولـــة قطر من 
اســـتغالل وســـوء معاملة فـــي الكثير 
مـــن القطاعـــات خصوصـــا فـــي البنية 
التحتيـــة والمالعـــب الخاصـــة بكأس 

العالم 2022.
وكانت تقارير دولية وعالمية وبيانات 
األوروبيـــة  االتحـــادات  مـــن  صـــادرة 
أكـــدت أن األوضـــاع الخاصـــة بالعمال 
تزيـــد ســـوءا وأدانـــت جميعهـــا دولـــة 
بحقـــوق  االســـتخفاف  نتيجـــة  قطـــر 
العمـــال واالنتقـــاص منهـــا كمـــا قالـــت 
منظمة العفو الدولية في تقرير جديد 
صدر عنها قبل نحـــو 5 أيام أن الواقع 
اليومـــي للعديد من العمال األجانب ال 

يزال قاسيا.

ويطالب االتحاد البحريني لكرة القدم 
العمـــال  أوضـــاع  تحســـين  بضـــرورة 
الكادحيـــن الذيـــن يعانـــون الكثير في 
تخفيـــض  نتيجـــة  اليوميـــة  حياتهـــم 
علـــى  حصولهـــم  وعـــدم  رواتبهـــم 
حقوقهـــم العماليـــة البســـيطة، مؤكـــدا 

ضـــرورة تدخـــل الجهـــات الحقوقيـــة 
لزيادة الضغـــط على دولة قطر بهدف 
حمايـــة العمال الذيـــن يتواجدون في 
بيئة خطرة تفتقد ألبسط سبل تأمين 

حياتهم.
المتزايـــدة  التقاريـــر اإلعالميـــة  ومـــع 

بخاصة؛ يبدي االتحاد البحريني لكرة 
القدم قلقه لما أكدته من تزايد حاالت 
الوفاة للعاملين في المنشـــآت والبنية 
التحتيـــة والمالعـــب فـــي دولـــة قطـــر 
والتـــي وصلت باآلالف ممـــا يؤكد بأن 
العمال يعيشون تحت وطأة الحرمان 
ألبســـط حقوقهم اإلنسانية ويدفعون 
الثمـــن باهظـــا، باإلضافة إلـــى أن تلك 
التقاريـــر واألرقـــام تؤكـــد أن التدابير 
اإلصالحية والخطوات التي اتخذتها 
دولـــة قطر غير كافيـــة لحماية حقوق 
العمـــال وحمايتهـــم من ظـــروف عمل 
حرجـــة، ويطالـــب االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم بضرورة توفيـــر الحقوق 
اإلنســـانية بهـــدف حمايـــة العمـــال من 
االســـتغالل غيـــر الحضاري للشـــركات 

والقطاعات القطرية.

المنامة - بنا

االتحاد البحريني لكرة القدم يستنكر األوضاع المأساوية للعمال العاملين في قطر

المنامة - وزارة الخارجية

عـــن  الخارجيـــة  أعربـــت وزارة 
مـــع  البحريـــن  مملكـــة  تضامـــن 
جمهوريـــة الهند الصديقة جراء 
األمطـــار الغزيرة التي اجتاحت 
الواليات الجنوبية وما نتج عنها 
مـــن ســـيول جارفـــة وانهيارات 
أرضيـــة، أدت إلى وفاة وإصابة 

عشرات األشخاص. 
تعـــازي  عـــن  الـــوزارة  وعّبـــرت 
ومواساة مملكة البحرين لذوي 
وشـــعب  ولحكومـــة  الضحايـــا 
الصديقـــة،  الهنـــد  جمهوريـــة 
الشـــفاء  للمصابيـــن  متمنيـــن 

العاجل.

البحرين تتضامن مع ضحايا 
األمطار بالهند

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزارة  وفـــد  شـــارك 
برئاســـة آمر األكاديميـــة الملكية 
للشـــرطة العميـــد فواز الحســـن، 
وعضويـــة الرائد محمـــد العلوي 
المكلـــف بتســـيير أعمـــال شـــعبة 
شرطة خدمة المجتمع بمديرية 
شـــرطة المحافظة الشمالية، في 
المؤتمر الذي نظمه مركز الشرق 
األدنى وجنوب آســـيا للدراسات 
االستراتيجية بعنوان “السياسة 
المجتمـــع  نحـــو  الموجهـــة 
العنيـــف”،  التطـــرف  ومكافحـــة 
والـــذي أقيم في إمـــارة أبوظبي 
المتحـــدة  العربيـــة  باإلمـــارات 

الشقيقة.
إجـــراءات  المؤتمـــر  وتنـــاول 
العمل الشرطي التي ترتكز على 
احترام حقوق اإلنســـان وسيادة 
القانـــون وتعزيـــز آفـــاق النجـــاح 
علـــى المـــدى القصيـــر والطويـــل 

ضـــد التطـــرف، واالطـــالع علـــى 
المعتمـــدة  الممارســـات  أفضـــل 
من قبـــل دول أخـــرى، باإلضافة 
لتقييم وشرح األنواع المختلفة 
من نماذج العمل الشرطي ومدى 
مالءمتهـــا للتعامـــل مـــع األنواع 
المختلفة من التحديات األمنية، 
ومساعدة وكاالت إنفاذ القانون 

في تطوير برامجها التدريبية.
المؤتمـــر  ناقـــش  كمـــا 
اإلصـــالح  اســـتراتيجيات 
تســـتخدمها  التـــي  الناجحـــة 
وإضفـــاء  المختلفـــة،  الـــدول 
الطابع المؤسســـي على الشرطة 
المجتمعيـــة النموذجية للتصدي 
للتطـــرف بشـــكل أكثـــر فعاليـــة، 
االســـتراتيجيات  فـــي  والنظـــر 
الممكنـــة والـــدروس المســـتفادة 
للمســـاعدة في االستعداد بشكل 

أفضل للمستقبل وتحدياته.

وفد “الداخلية”يطلع على أفضل 
الممارسات في مكافحة التطرف
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
)نسبة للمقاوالت شركة تضامن الصحابها زهره حسن غانم حسن المنصوري وشريكه( 

سجل تجاري رقم 118030

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة (رضا عبدهللا 
مدن مكي) نيابة عن السادة شركة (نسبة للمقاوالت شركة تضامن الصحابها زهره حسن غانم حسن 
(اختيارية)  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   118030 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  وشريكه)  المنصوري 
 (MOSTAFA , KAMAL SIDDEQUR RAHMAN رضا عبدهللا مدن مكي) وتعيين السادة
قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
MOSTAFA KAMAL SIDDEQUR RAHMAN

 Muhammadirfan3372@Gmail.COM- 33827904
رضا عبدهللا مدن مكي

RAMM82@LIVE.COM - 33313137

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن بشأن تغيير االسم التجاري  لفرع في شركة سي . جي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،  100073 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  المحدودة   جي   . سي  شركة 
طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 6  من : مطعم اوزيل شركة تضامن بحرينية

Ozil restaurant Bahraini partnership company 
الى: شركة ترداركو شركة تضامن بحرينية

 TRDARCO COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP
اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى   COMPANY

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

تايلز زون تريدينغ ذ.م.م سجل تجاري رقم 105651-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / عباس 
عبدالمحسن احمد رضي نيابة عن السادة شركة تايلز زون تريدينغ ذ.م.م المسجلة بموجب 
السادة عباس  )اختيارية( وتعيين  الشركة تصفية  بطلب تصفية   ،105651-1 القيد رقم 
عبدالمحسن احمد رضي مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون 
رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
عباس عبدالمحسن احمد رضي 

abbas@awael.bh - )973 +(39459814

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021-163641   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

 
التجاري  المحل  تحويل  طالبا  كردوس  بيجوم عبدهللا  رقيه  إلينا  تقدم 
أي  لديه  من  كل  فعلى  بوقحوص  عبدهللا  راشد  عبدهللا  إلى   : التالي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه 
رقم القيد : 2 – 26114

االسم التجاري : وسام دريم للحالقة الرجالية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  فاين كتس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره   JOHNSON DSOUZA PRADEEP السيد 
القانوني لشركة  فاين كتس ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم  1 - 136791 
من  وشطبها  اختيارية  تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

التاريخ18 /نوفمبر/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2021-171484   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

أي  لديه  من  كل  فعلى   ، التجاري  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 56144 – 3

اسم التاجر : حميده عبد النبي سرحان احمد سرحان
االسم التجاري الحالي : حميدة عبد النبي سرحان

االسم التجاري المطلوب : صالون بقيع الجنة للحالقة الرجالية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري ارض االرجان لمستحضرات التجميل
ليصبح فرع من فروع شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالكة 
والمملوكة  التجميل  لمستحضرات  االرجان  ارض  المسماة  الفردية  المؤسسة 
للسيدة كريمة جاسم جعفر مكي علي عبد الحسين والمسجلة بموجب القيد رقم   
3 - 95248   ، بطلب بيع المحل التجاري ارض االرجان لمستحضرات التجميل 
تضامن  الصالونات  لمستلزمات  الجمال  مربع  شركة  الى  والتزاماته  المذكور 

بحرينية والمسجلة تحت قيد رقم 1 – 128308 ليصبح فرعا من فروعها .

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة السجل التجاري

إعالن رقم
) CR2021-170796 (

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 : استر بالمدينة برسيليانو بنيارس

االسم التجاري الحالي : مطعم ست اند إيت
االسم التجاري الجديد : مطعم كانتو

قيد رقم : 94415 – 3 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تاتيانا للتسويق ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / السيدة  زهور الزو  باعتباره المصفي القانوني لشركة 
تاتيانا للتسويق ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم   117146   طالبا 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وشطبها من 
الصادر  التجارية  قانونالشركات  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل 

بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة ار فالش لاللكترونيات شركة تضامن بحرينية سجل تجاري رقم 147608-1

RUBEL MUK-  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد /
المسجلة  لاللكترونيات شركة تضامن بحرينية  ار فالش  السادة شركة  نيابة عن   LES MUKLES
 RUBEL السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،147608-1 رقم  القيد  بموجب 
MUKLES MUKLES مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و 
عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 

مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
RUBEL MUKLES MUKLES :عنوان المصفي
Msaif7479@gmail.com  - )973 +(36415755

تاريخ : 2021/11/08
)CR2021- 162537( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

حمزه  جمشير  خورشيد  السيد/السيدة صالح  ادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
جاسم  نجاح  السيد/السيدة  إلى  التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب 
محمد ناصر فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
رقم القيد : 04-115252

االسم التجاري: مطعم سفرتي

مملكة البحرين   
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2021- 169055( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :محمد عبدالنبي عبدهللا حسن

االسم التجاري الحالي :وقاس لشحن والتفريغ
االســـــم التجـــاري الجديد :وقاس للنقليات

قيد رقم :86882-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

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

 
قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للفواكه  فروتي  توتي  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت 
والمسجلة  حمد  علي  علي  محمد  حسين  للسيد/  والمملوكة  الطازجة 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  21 الفرع   48655 رقم   القيد  بموجب 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المؤسسة 
محدودة برأسمال وقدره 1000 ألف دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك 
المحل التجاري)المؤسسة الفردية( عن كافة أصول وموجودات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا إلى السيد  حسين محمد علي علي حمد.

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 -17111444- 17111504
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Vacancies Available
ALOW BASHEER  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
17262654  or  kaiser.apexbm@gmail.com 

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

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

TRUE BIKES REPAIRING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
36502220  or  ZOZKHALIL@ICLOUD.COM 

VERONA DECOR  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

39665257  or  VERONA.DECOR@GMAIL.COM 

TEA  TOWN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

33093551  or  BROTHERS.CARSSHOWROOM@GMAIL.COM 

COOL AND CHILL AIR CONDITIONING REPAIR WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33877388  or  FARS_X@HOTMAIL.COM 

MAMA MOZA  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac
36245885  or  DS.ALHAJRI@GMAIL.COM 

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

38139157  or  ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM 

Alemara Construction  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33232111  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

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

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33869900  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

SHAMLAN JEWELLERY DESIGN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17290064  or  IQBAL.LAYLA@YAHOO.COM 

HASSAN ABDULLA JANAHI CONT. EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39457881  or  H.A.JANAHI@HOTMAIL.COM 

BLACK CAT BOTIQUE &TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17214064  or  FASHIONCLUBBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

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

JABER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
39671611  or  TAN66A@HOTMAIL.COM 

ALNAEEM RESTAURANT AND GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

PASTRIES ON THE FLY  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

36774492  or  HAMZAKATLEESH@GMAIL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

39555554  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32217071  or  POLARTRADING.CO@GMAIL.COM 

ALMUFEED INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac
13300011  or  info@ALMUFEEDIT.COM 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17701020  or  sm@ast-bh.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

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

WORLDS BEST TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34028450  or  ABU.AG.MOTORWINDING@HOTMAIL.COM 

Dar alhya Trading  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39906877  or  EBRAHIM@DARALHYA.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39625000  or  SKKETC@YAHOO.COM 

SANAR SAMBOOSA & FALAFEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

Visma construction Est.  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36000440  or  MSAKHEER@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

THE LAND OF LEGENDS TOYS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39220220  or  JALILTOUQ1973@HOTMAIL.COM 

RUHAIL HASHMI STAINLESS STEEL INDUSTRLES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17786662  or  HASHMI2000BH@gmail.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

PBP SERVICES MIDDLE EAST W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

77997301  or  PBP.SERVICES@YAHOO.CO.UK 

STAR DAR AL HIKMA GARAGE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

MARRIOTT CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33715026  or  HADDIBIBAH716@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39005310  or  MARDANSVCS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

Power Links Contracting W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

35387760  or  PLC@POWERLINKS.SA.COM 

U S M CARGO HANDLING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
33379334  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

Tylos Electrical & Electronics (TEE) W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17722211  or  hr@suhainvestments.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

Pasta Express  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33993665  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

RAWALPINDI BROKERAGE AND CONSULTANTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33733381  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

POPULAR MILL FOR FOOD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
38284581  or  THAHAPNO@GMAIL.COM 

CAFE LA REINE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17600114  or  sadeq.hasan@GNJ-GROUP.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

LAILAAK BOUTIQUE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

33425399  or  LAILAKLADY42@GMAIL.COM 

Basta 23 restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

77477474  or  AMERALKHAN@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

34640000  or  roozy86@hotmail.com 

PANDA GARMENT FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

39456533  or  PANDA@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

Chapter One Restaurant and Cafe W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
37336666  or  kannanecho@gmail.com 

MY CHOICE COMPUTERS AND MOBILES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39282505  or  DANA_ALDNYA_AFAF@HOTMAIL.COM 

TRISTAR CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17261638  or  TRI_STAR_BH@YAHOO.COM 

ALTHABIT CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

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

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

36273516  or  NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM 

DIAMOND VIEW CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34185885  or  DVIEWCONST@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17291853  or  WD5862@BATELCO.COM.BH 

Silver Star Cafeteria  
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contac
33855298  or  ALIJUMA933@HOTMAIL.COM 

ALSHAIMA STAR CLEANING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17422260  or  ALSHAIMA.STAR@GMAIL.COM 

WOOD VALLEY FURNITURE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

37380006  or  RIJU313@GMAIL.COM 

KHAWAJA NIAZ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17230123  or  kainat_maint_e@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

34640000  or  roozy86@hotmail.com 

ARIZ RESTAURANTS COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35969790  or  AB-NS07@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALY ELFERT FOR PUBLICITY AND MARKETING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

33910606  or  MOHAMED33170607@GMAIL.COM 

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

  ENGINEERING AIDE 
 suitably qualified applicants can contac

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

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

Al Qassimi Properties Management - Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17294082  or  ALQASIMI@BATELCO.COM.BH 

HOUSE BOAT RESTERANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

16010324  or  mohammed@houseboatbh.com 

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

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

BDO Specialized Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contac

17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

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

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

AL-HUSIN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33887700  or  akaa1231@gmail.com 

QUALITY WIRE PRODUCTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17874000  or  Admin@qualitywire.com.bh 

ALOSRA ALUMINIUM KITCHENS  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17737330  or  MOHAMMED.A.ABDULAAL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

SUMITOMO CORPORATION  
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17228922  or  rashid.mohamed@SUMITOMOCORP.COM 

EASY HOLIDAYS  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17763539  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

THALGE ALKHALID FLOWERS & PERFUME  
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contac

17681654  or  ALKHALID111@HOTMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

HASAAD ALKHAIR CONSTRUTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32222055  or  FREEDOM.WORLD@HOTMAIL.COM 

FOOMI CONSTRUCTION AND CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33980514  or  aminandsons17@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

ROQITT MARKETING & TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33166230  or  CHISHTEE1@HOTMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

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

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

33041454  or  INFO@SIGNETINTL.NET 

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

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

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

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

ALBAKALI GENERAL TRADING B.S.C(C))  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39636615  or  mRabia65@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

77370660  or  AFRICANA.CONT.TRAD@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39763262  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AAROM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

34477650  or  HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM 

GLOBAL BAHRAIN GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

39196274  or  HASANAIN85@HOTMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

FADHEL ALI ABDULWAHAB ALTAWEEL ( KHOKHA - 2060 )  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17736403  or  AYYS1976@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

Elegant Interior co Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35100286  or  REHMANBH2@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

AL THAWADI 911 CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33000025  or  OTHMANOOO999@GMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17291853  or  WD5862@BATELCO.COM.BH 

Beauty city salon  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39336677  or  ASHRAFRANA029@GMAIL.COM 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN ELECTRICAL WORKS 

 suitably qualified applicants can contac
17677784  or  almufeedelectricalwll@gmail.com 

Lati for services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34421018  or  latiforservice@gmail.com 

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

16161600  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

NOOR AL KERAM RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38873842  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

AWAIS JEWELLRY DESIGN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39675509  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

FLASH 1 CAR SERVICES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17672115  or  mahdii@msn.com 

HARD CORE GYM  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contac

33090330  or  MAJEED.DHAIF@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33846661  or  delmonpalacecontracting@gmail.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN BREEZ COMMERCAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17178042  or  BASHEERKUNNUMMAL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

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

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

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

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

TECHNO LINK TRADING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33600506     

ARABIAN HOUSES CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17740545  or  don.sebin@gmail.com

NOOR ALZAHRAA MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

77005521  or  nooralzahraamarket_123@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

The 10 Furniture  
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17272345  or  RIYAD966@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33567813  or  al.hashir.construction@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17553459  or  YOUSIFSHOWAITER@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36022682  or  info@gcs.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

38406711  or  SAMKV@MACBH.COM 

ALSHAFIE ELECTRONICS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39900442  or  ALIALSHAFIE@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

38406711  or  SAMKV@MACBH.COM 

Morooj May Cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66677733  or  MKA388@GMAIL.COM 

VENKATESH TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

DEPAQ FOR JEWELLERY DESIGN  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17342474  or  shaker@depaj.com 

Rice Station Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17587257  or  SARAH_9242000@YAHOO.COM 

SABR AYOOB RESTAURANT AND GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33919162  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

GHAREEB CATERING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contac

39939974  or  SAMIALMULLA154@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

BASHAYER GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
33921417  or  KASHIF.SN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36022682  or  info@gcs.bh

 HASAN J. J. ALI ALRABEEA (DIAA ALDIN / 11975 )  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34040883  or  HASSANJRABEA85@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD BARBER STUDIO CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35143004  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM
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Real Taste Plus Co W.l.l  

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

34002808  or  SIDCOSERVICES@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66677740  or  ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33444545  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

GOURANGA HERBS WELLNESS CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33232382  or  AHMED7LINES@GMAIL.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MOHAMMAD KHAN JEE REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

38307897  or  AZIZKHANJEE85@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17342252  or  FALRAYES@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

Foodex restaurent w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17001880  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35004938  or  PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

ALSHMAT CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36427788  or  ABU_MOHD68@HOTMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

MARAYA ALSHAAM  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39611551  or  alnoaimijabor123@gmail.com 

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac

17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

MIRAJ GRAPHICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17714722  or  CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM 

ALYAQOOT ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33308686  or  ALYAQOOTABAYAT33@GMAIL.COM 

HERBAL EXTREME CARE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39833499  or  FADHEELAJAAFAR123@GMAIL.COM 

Sham tik tok Other Marketing Promotion Activities Bahraini partn  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34324605  or  saidaqasim2016@gmail.com 

MOLLUS CAFTERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17642485  or  sdc442019@gmail.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36394499  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

V SQUARE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39551202  or  saso.bah@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500266 

NARJIS KHALIFA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

36312382  or  khalifanar@yahoo.com

SUHAIL 63 COLDSTORE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33014543  or  HAMEED3633@GMAIL.COM 

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

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

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

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

SOUT ELPHAN TRADING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  STRINGED INSTRUMENT MAKER & REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contac

17712323  or  soutelphan-co@hotmail.com 

NASEEM ALFAJER CALL CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17004512  or  MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM 

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

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

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

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

FATTY PATTY SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36631919  or  MAHDI@CHEFTAHERI.COM 

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

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

FRIENDS GYM  
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS COACH 
 suitably qualified applicants can contac

32332789  or  EBTISAM7710@GMAIL.COM 

Dar alzain carpentry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66601666  or  ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM 

ALKAREEMA BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39319998  or  SADADYI.2@GMAIL.COM 

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

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

17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

ABLASH TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

GULF PEARL LAUNDRY COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

37777864  or  adminc@NICBH.COM 

ALDOY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
33990991  or  ALDOY1953@GMAIL.COM 

ART’S CONSTRUCTION ( ARTCON) W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730015  or  binu@unitcogroup.com 

RAJPOT BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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

TRIPLE STAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34070186  or  Shoaib5722@hotmail.com 

CUBE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

TAPOUT MMA - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
 suitably qualified applicants can contac
17000229  or  Q.QASSIM.Q@GMAIL.COM 

AL KHALIDON CONSTRUCTION EST  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39690036  or  JOSE@ALGHANAH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

Nexcel Computer Solutions W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17311036  or  AMNA@NEXCEL.me 

ARCADE BUILDING AND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac

33331977  or  info@arcadebh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

Al Ahlam Cold Store  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39200298  or  STARWORLDPC@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

GRAND MART TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17736030  or  GRANDMART.T@GMAIL.COM 

First gulf electrical contracting w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  JOINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17616000  or  SPAUL@FIRSTGULFWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

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

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

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac

33373383  or  S.husain@puregroup.bh 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

Leaders international contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

SAFISF RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39691165  or  ABDULLAALDOSERI656@GMAIL.COM 

PRO MAX W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36515888  or  Q5020888@GMAIL.COM 

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39606407  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39606407  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

NAKSHATHRA REAL ESTATE S P C  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
36625916  or  SAJITHA84S@GMAIL.COM 

AL BAHRAIN AWALAN DOCUAMENT CLEARANCEF REAL STSTE  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39133472  or  JAMALMEHZA@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39434444  or  ALASHRAF46@GMAIL.COM 

BUSAQR TURBO GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35050503  or  MOD201635050503@GMAIL.COM 

VELVET TOUCH BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

33366038  or  masooma.shubber.1990@gmail.com 

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

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

TRANSPOWER TRADING AND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37777272  or  OMJASSIM844@HOTMAIL.COM 

GAMBIT GULF CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

17473333  or  HAMAD772702@HOTMAIL.COM 

Abwaab Construction  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
39809996  or  abwaabconst@gmail.com 

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

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

VENICIA POOLS AND CONSTRUCTION Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39631400  or  ABDISARRAF@GMAIL.COM 

THE V EVENTS MANAGEMENT  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
39311137  or  ALJOORI.377@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

BU TALAL COMPUTER  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39941507  or  BUTALAHIDD@GMAIL.COM 

SHAYAN E SHAN DOCUMENTS CLEARANCE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
77360292  or  AYUB_BH@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35518383  or  DARALFAZAL85@GMAIL.COM 

Leather master establishment  
has a vacancy for the occupation of

  BORER 
 suitably qualified applicants can contac

66764276  or  s.o.aljabr@gmail.com 

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

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

36616510  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

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

 suitably qualified applicants can contac
39875402  or  AHMEDASHEER_64@HOTMAIL.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

J k construction w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36436729  or  AJMALSHA377@GMAIL.COM 

TEA STATION CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36395555  or  hamzadarwish1971@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

SALMAN BIN SALEH TRADING EST  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
36210088  or  INFO@SBINSALEH.COM 

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

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33920135  or  ALIALKARRANII@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ABUALWALEED RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17342212  or  rashad.dagher7@gmail.com 

SUNSET SWIMMING BREAK  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39999692  or  AHMED@YKAWOOSH.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38318248  or  AQK1991@GMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

GIR LINING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

BOX IT CATERING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

39111313  or  INFO@BOXITBH.COM 

Chraimba tailoring  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33686656  or  AHJ.92.BH@GMAIL.COM 

Pine Tree Car Wash and Polishing  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39896062  or  CARWASHPINETREE@GMAIL.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed  
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contac

17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

ALSAFWA CAR SERVIES  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

36272726  or  boadol81@gmail.com 

Acciona  support facilities  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17736961  or  ASGHAR.ASSIRI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

SHAKLAN TRADITIONAL CAFE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33656333  or  shaklan248@gmail.com 

RENDEZVOUS  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

HAMEEDA MOHAMMED  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac
39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17466062  or  hussainola@gmail.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

77777070  or  gosi@DRM.BH 

ROQITT MARKETING & TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33166230  or  CHISHTEE1@HOTMAIL.COM 

ABDULKARIM ALI SALMAN ALI ALMUDAWIB  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17642693  or  abdulkarim.almodaweb@gmail.com 

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contac

36843001  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

RABEA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39459967  or  HASSANMOHD987@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

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

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36644544  or  OMARALZAAYANI@GMAIL.COM 

DAR AL KHALEEJ TRADING & CONTRACTING .WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17292851  or  SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

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

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

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

NOORAN VEGETABLES & FRUITS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39460988  or  INFO@I-FAK.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALNAEEM RESTAURANT AND GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

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

BACHA W KARAAEN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39635791  or  TECHARZOZO@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

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

CAFETERIA CHAPATI RASHED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39655559  or  LAMLOOM555@GMAIL.COM 

EXTREME COMPUTERS & GRAPHICS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17686797  or  SAFFAR@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

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

Punisher garage  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

33113999  or  HORTALEZA_TM@YAHOO.COM 

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

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

590 LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36660173  or  590GROUP@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33007733  or  SNAKE007_3@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

PARADISE FLOWERS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33992726  or  HASSAN-69_@HOTMAIL.COM 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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

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

SUPREME FOODS BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

38822055  or  RABIAHWA@TANMIAH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

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

INTECO Management Company WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

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

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

THE FOUNDRY RESTAURANT COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac
17223040  or  ACCOUNTS@TFR15.COM 

Suha Galleria Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17722211  or  FAHAD.SADEQ@AREFSADEQ.COM 

LEENA CARPENTRY  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17877314  or  falconplaza@yahoo.com 

I WOOD WORKS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTAURANT W L L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

MUSHT ALAROOSA LADIES SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39672858  or  ALASWADAMNA@GMAIL.COM 

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

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

AL AHBAB TRADING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

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

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

AL TASAEL CLEANING CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39883277  or  ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

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

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

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 
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عدن ـ وكاالت

اليمنيـــة  الحكومـــة  قـــوات  أعلنـــت 
أمس األحد اســـتعادة كامل مديرية 
حيـــس بمحافظـــة الحديـــدة، وذلـــك 
فـــي تقـــدم ميدانـــي كبيـــر بمواجهة 
الحوثييـــن فـــي الجبهـــات الجنوبية 
وقـــال  االســـتراتيجية.  للمحافظـــة 
المركـــز اإلعالمـــي للقوات المســـلحة 
اليمنية فـــي بيان مقتضب: “مديرية 
حيس بالكامل تحت ســـيطرة أبطال 

القوات المشتركة”.
القـــوات  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار   
المشـــتركة خاضـــت معـــارك عنيفـــة 
ضـــد الحوثيين باســـتخدام مختلف 
أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة، 
“خســـائر  الجماعـــة  فيهـــا  تكبـــدت 

وكانـــت  كبيـــرة”.  وماديـــة  بشـــرية 
القوات المســـلحة اليمنية قد أعلنت 
العديـــن  مثلـــث  علـــى  ســـيطرتها 
االستراتيجي شـــمال مديرية حيس 
الـــذي يربط هذه المديرية بمحافظة 
إب ومديريـــة الجراحـــي، بعد معارك 
القتلـــى  عشـــرات  خلفـــت  عنيفـــة 
والجرحـــى. وأشـــارت إلـــى أن هـــذه 
التطـــورات تأتـــي ضمن إطـــار “خطة 
إعـــادة االنتشـــار للقـــوات المشـــتركة 
فـــي المناطـــق الخارجـــة عـــن اتفاق 
الســـويد”. ومنذ أيام تدور مواجهات 
عنيفة بين القوات الموالية للحكومة 
المدعومة بطيـــران التحالف العربي 
والحوثيين في عدة مناطق جنوبي 

محافظة الحديدة.

تقدم ميداني كبير للقوات اليمنية في الحديدة

تونس ـ وكاالت

أكد الرئيس التونســـي، قيس سعّيد، 
أمـــس األحـــد، أن هنـــاك العديـــد من 
المغالطـــات التي تنشـــر فـــي الخارج 
حـــول الوضع في تونـــس، والتي “ال 
أســـاس لها من الصحة وال عالقة لها 

بالواقع”.
“تلـــك  أن  اعتبـــر  كمـــا 

اإلشاعات أو المغالطات 
لجـــوء  عبـــر  تـــرّوج، 
البعض إلـــى عدد من 
بأمـــوال  الشـــركات 

المصـــدر،  مشـــبوهة 
مـــن أجـــل اإلســـاءة إلـــى 

وطنهم”.
التونســـية  الرئاســـة  وأفـــادت   
بـــأن ســـعيد أكـــد لوزيـــر الخارجيـــة 
فـــي  بلينكـــن،  أنتونـــي  األميركـــي، 
اتصـــال هاتفـــي، أن قراراتـــه جاءت 
ألن الفســـاد عّم وانتشـــر فـــي الدولة 

وفي المجلس النيابي.
أن  بيـــان  فـــي  أوضحـــت  كذلـــك، 
ســـعّيد أشـــار خالل االتصال إلى أن 
الخطـــوات التـــي اتخذهـــا “حتمتهـــا 
بعـــد أن  التـــي تحملهـــا  المســـؤولية 
تحـــول البرلمـــان إلـــى حلبـــة صراع 
وســـالت فيـــه الدمـــاء، وتعطلت 
أعمالـــه في أكثر من مناســـبة، 
المـــادي  للعنـــف  نتيجـــة 

واللفظي”.
“يجـــب  وأضـــاف: 
اســـتعادة أموال الشعب 
شـــركات  وإنشـــاء  المنهوبـــة 
جديدة أهلية”. من جهته، عّبر وزير 
الخارجية األميركي عن رغبة بالده 
فـــي أن تجد اإلصالحات في تونس 
طريقهـــا إلـــى التجســـيد في أســـرع 
األوقات، مشـــيًرا إلـــى مواصلة دعم 

الواليات المتحدة لتونس.

سعّيد: مغالطات عدة تنشر حول تونس
بيروت ـ وكاالت

تســـاءل ســـعد الحريري رئيس وزراء 
لبنـــان األســـبق، عمـــا يمكـــن أن يقـــال 
دولتـــه  يـــرى  وهـــو  اللبنانـــي  للشـــعب 

عاجزة عن عقد جلسة لحكومتها.
 وحسب ما نشره الحريري عبر حسابه 
االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 

ا  تويتر، قـــال: “من المحزن جدًّ
اســـتقالل  يقـــع  أن  ا  جـــدًّ

حلقـــات  ضحيـــة  بلدنـــا 
الجنـــون  مـــن  متتاليـــة 
واألمنـــي  السياســـي 

تكـــون  وأن  والطائفـــي، 
دولته عاجزة حتى عن عقد 

جلسة لمجلس الوزراء”.
 وتحـــّدث الحريـــري عن ارتهـــان لبنان 
لبعض األحزاب والطوائف، قائاًل: “من 
ا أن يشـــعر المواطن  ا جدًّ المحـــزن جدًّ
اللبناني بعد 78 عاًما على االســـتقالل، 
أنـــه يحتـــاج إلـــى دولـــة حـــرة ســـيدة 

مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة 
أو منصـــة لحـــراس الحـــروب األهليـــة 

العربية”.
إلـــى  نتوّجـــه  كالم  “بـــأي  وتســـاءل: 
اللبنانيين بعيد االســـتقالل؟ لو قّيض 
للكالم الذي يتردد منذ ســـبعة عقود 
أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة 
هللا علـــى األرض وليس دولة 

تقف على حدود جهنم”.
إلـــى  الحريـــري  ولفـــت   
مـــا وصفهـــا بــــ “حروب 
أرض  علـــى  اآلخريـــن 
الطوائـــف  وصـــراع  لبنـــان، 
الكراهيـــات  تبـــادل  علـــى  المفتـــوح 
بالخـــارج”،  االســـتقواء  وسياســـات 
مؤكـــًدا أنهـــا “قذفـــت بـــه إلـــى جهنـــم 
وســـلمت أقـــداره واســـتقالله ونظامه 
متوحشـــة  لعقـــول  الديمقراطـــي 

متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة”.

سعد الحريري ينتقد عجز الحكومة اللبنانية
طرابلس ـ وكاالت

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
محمد المنفـــي، التزام المجلس أمام 
الشـــعب والعالم بإجـــراء االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، 
وفي موعدها لضمان استقرار ليبيا.

وشـــّدد المنفـــي خـــالل لقائه أمس 
األحد سفير مالطا لدى ليبيا 

علـــى  صليبـــا  تشـــارلز 
استمرار المجلس في 
اإليفاء بوعده بوقف 
النـــار وملـــف  إطـــالق 

المصالحة الوطنية.
 يذكـــر أن مؤتمـــر باريس 

الدولـــي من أجل ليبيـــا، الذي 
ضـــم ممثلين عن نحو 30 دولة، كان 
دعـــا يـــوم 12 نوفمبـــر الحالـــي فـــي 
بيانه الختامي إلى إجراء انتخابات 
“جامعـــة”، تتســـم بالمصداقيـــة فـــي 
موعدهـــا بديســـمبر، ولـــوح بفـــرض 

عقوبات على كل من يعرقلها.
كما شّدد المجتمعون على “أهمية أن 
تلتزم جميع الجهات الفاعلة صراحة 

بإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وكان كل مـــن رئيس الوزراء الليبي، 
ورئيـــس  الدبيبـــة،  الحميـــد  عبـــد 
محمـــد  الرئاســـي،  المجلـــس 
المنفـــي، أكـــدا فـــي كلمـــة لهما 
أال  علـــى  المؤتمـــر،  خـــالل 
إجـــراء  علـــى  خـــالف 

االنتخابات.
إنـــه  الدبيبـــة  وقـــال 
ُأجريـــت  إذا  الســـلطة  سيســـلم 
انتخابـــات “بشـــكل توافقـــي ونزيـــه 
بين كل األطـــراف”. فيما أكد المنفي 
أيًضـــا أن المجلس سيســـلم الســـلطة 
العليـــا  المفوضيـــة  “اســـتطاعت  إذا 
انتخابـــات  تنظيـــم  لالنتخابـــات 
برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر”.

المنفي: ملتزمون بموعد االنتخابات الليبية

لقاء بوتين - بايدن 
قيد التحضير

ــائــــب وزيــــر  ــ ــكــــوف ن ــ ــاب ــ ــيـــرغـــي ري ــــن سـ ــل أعــ
اللقاء  أن  األحد،  أمس  الروسي،  الخارجية 
بوتين  فــاديــمــيــر  ــروســي  ال الرئيسين  بــيــن 
واألميركي جو بايدن يتطلب تحضيًرا جيًدا 
وهــو مــا يــجــري فــي الــوقــت الــحــالــي.  وفي 
إن  أمس  ريابكوف  قال  متلفزة  تصريحات 
أجندة اللقاء المرتقب “هائلة”، مضيًفا: “لكن 
يتحقق  كي  جيًدا  تحضيره  يجب  االتصال 
الدبلوماسي أن  بــه” وذكـــر  نــقــوم  مــا  وهـــذا 
ضد  عدة  مطالبات  المتحدة  الواليات  لدى 
روسيا، بما في ذلك بشأن أوكرانيا، مضيًفا: 
“يــجــب أن نــشــرح لــهــم مــاهــيــة الــتــطــورات 

وكيفيتها وهذا ما نعتني به اآلن”.

البرهان يتعهد بإكمال المسار الديمقراطي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة

السودان.. اتفاق سياسي يعيد حمدوك إلى رئاسة الوزراء
عاد رئيس الوزراء السوداني المعزول 
عبد هللا حمدوك إلى رئاســـة الحكومة، 
بموجب اتفاق سياســـي وقع عليه في 
الخرطوم أمس األحد مـــع القائد العام 

للجيش عبد الفتاح البرهان.
االتفـــاق  بموجـــب  البرهـــان  وألغـــى 
السياســـي المؤلـــف مـــن 14 بنـــدا الذي 
الجمهـــوري  القصـــر  فـــي  تـــم توقيعـــه 
بالعاصمـــة الخرطـــوم، قـــراره الســـابق 
إعفـــاء حمـــدوك مـــن منصـــب رئيـــس 
الوزراء، كما اتفق الطرفان على إطالق 
صـــراح جميـــع المعتقلين علـــى خلفية 
اســـتيالء العســـكريين على الحكم في 
أواخـــر أكتوبـــر والتحقيق فـــي حاالت 
وعســـكريين  مدنييـــن  وإصابـــة  قتـــل 
خالل المظاهرات التي شـــهدتها البالد 
في األســـابيع األخيـــرة وتقديم الجناة 

إلى المحاكمة.
وأكـــد االتفـــاق الجديـــد علـــى الوثيقـــة 
الدســـتورية التي تـــم تبنيها عام 2019 
كمرجعيـــة أساســـية الســـتكمال الفترة 
االنتقالية في البالد وصوال إلى تشكيل 
حكومـــة مدنيـــة منتخبـــة، مشـــيرا إلى 
تعديـــل الوثيقة الدســـتورية بما يحقق 
شـــاملة  سياســـية  مشـــاركة  ويضمـــن 
باســـتثناء  المجتمـــع  مكونـــات  لكافـــة 

حزب “المؤتمر الوطني” المحلول.
وينـــص االتفـــاق السياســـي الـــذي تـــم 
توقيعـــه فـــي القصـــر الجمهـــوري على 
أن” الشـــراكة االنتقاليـــة القائمـــة بيـــن 
المدنييـــن والعســـكريين هـــي الضامـــن 
والســـبيل الســـتقرار وأمـــن الســـودان”، 
مشـــيرا إلـــى البرهـــان وحمـــدوك اتفقا 
علـــى “إنقاذ الشـــراكة بـــروح وثيقة مع 
االلتـــزام التام بتكويـــن حكومة مدنية 

من الكفاءات الوطنية المستقلة”.
وسيشرف مجلس الســـيادة االنتقالي، 
بموجـــب الوثيقـــة، علـــى تنفيـــذ مهـــام 
الفتـــرة االنتقاليـــة دون التدخـــل فـــي 

العمل التنفيذي.
وأعـــرب حمدوك فـــي أعقـــاب التوقيع 

علـــى االتفـــاق عـــن قناعتـــه بـــأن هـــذه 
المدنـــي  التحـــول  تحصـــن  الوثيقـــة 
فـــي البـــالد وتتيـــح وضـــع حـــد إلراقة 
علـــى  والحفـــاظ  الســـودانيين  دمـــاء 
المكتســـبات التـــي تـــم إحرازهـــا خالل 
العامين الماضيين وستساعد في “فك 
االختنـــاق داخليـــا وخارجيـــا” وعـــودة 
السودان إلى “مســـار االنتقال لتحقيق 
الديمقراطيـــة”. بـــدوره، شـــكر البرهان 
حمـــدوك واصفا إياه بالشـــريك الجدير 
بالثقـــة، مشـــيرا إلى أن رئيـــس الوزراء 
المعزول كان جزءا من فريق التوســـط 
بيـــن المكونين العســـكري والمدني في 
البالد. وأشـــار البرهان إلى أن استيالء 
العســـكريين علـــى الحكـــم فـــي أواخـــر 
أكتوبـــر جـــاء بســـبب انســـداد أجبرهم 
علـــى “التوقـــف فـــي مســـيرة االنتقـــال 
وإعـــادة النظـــر فـــي ما تم وســـيتم في 
المســـتقبل”، مشـــددا علـــى أن توقيـــع 
االتفاق السياسي اليوم هو “التأسيس 

الحقيقي للمرحلة االنتقالية”.
وأعـــرب قائـــد الجيـــش الســـوداني عن 
تطلـــع العســـكريين إلـــى شـــراكة قوية 
مع جميع األحزاب السياسية مستقبال 

الفتـــا  الوطنـــي”،  “المؤتمـــر  باســـتثناء 
إلى أنه ال يســـعى إلـــى إقصاء أي جهة 
فـــي البالد. وتعهـــد البرهـــان بالوصول 
إلـــى انتخابات حرة ونزيهـــة في نهاية 
كافـــة  أن  مؤكـــًدا  االنتقاليـــة،  الفتـــرة 
األطـــراف قدمـــت تنـــازالت مـــن أجـــل 
إبـــرام هـــذا االتفـــاق الجديـــد وإكمـــال 
المســـار االنتقالي. ورغـــم التوصل إلى 
الســـودانية  الشـــرطة  أطلقـــت  اتفـــاق، 
أمـــس األحـــد الغـــاز المســـيل للدمـــوع 
على مئـــات المحتجين الذيـــن خرجوا 

للتظاهر ضد قادة االنقالب العسكري.
وشـــهدت مدينتـــي كســـال وعطبرة في 
البـــالد خـــروج اآلالف  شـــرق وشـــمال 
االنقـــالب  علـــى  لالحتجـــاج  أيضـــا 

العسكري.
بـــدوره، أعلـــن ائتـــالف قـــوى الحريـــة 
والتغييـــر، وهـــو تحالـــف مدنـــي ســـبق 
وأن تقاســـم الســـلطة مع الجيش أنه ال 
يعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش.

 وأكـــدت قوى الحرية والتغييرعلى أن 
مظاهـــرات األحـــد مســـتمرة وأنها غير 
معنيـــة باالتفـــاق، داعية إلـــى محاكمة 
قادة االنقالب بتهمة تقويض شـــرعية 

العمليـــة االنتقاليـــة بقمـــع المتظاهرين 
وقتلهـــم. كمـــا أضـــاف فـــي بيـــان على 
“ملتزمـــون  فيســـبوك  علـــى  صفحتـــه 
وبالمســـارات  المعهـــودة  بالســـلمية 
الميدانية المحددة من لجان المقاومة، 
وبالوحـــدة خلـــف األهـــداف الوطنية”. 
واعتبـــر أال تفاوض أو شـــراكة مع قادة 

الجيش.
وشـــن تجمـــع المهنييـــن الســـودانيين، 
هجومـــا الذعا على االتفاق السياســـي، 

واصفا ما جرى بـ”الخيانة”.
واعتبـــر في بيـــان على حســـاباته على 
أن  أمـــس،  مســـاء  التواصـــل،  مواقـــع 
سياســـي”  “انتحـــار  الموقـــع  االتفـــاق 

لحمدوك.
كما أكـــد التجمع أن االتفـــاق “مرفوض 
ســـوى  يخـــص  وال  وتفصيـــال،  جملـــة 

أطرافه”.
ويتوقـــع أن يتولـــى حمـــدوك حكومـــة 
مدنيـــة من الكفـــاءات لفتـــرة انتقالية، 
على أن تبقى الشـــراكة في حكم البالد 
مـــع المكـــون العســـكري، عبـــر مجلـــس 
الســـيادة، قبـــل أي يســـلم الحكم الحقا 

إلى المدنيين.

الخرطوم ـ وكاالت

مراسيم توقيع االتفاق بين رئيس الحكومة والمجلس السيادي

القدس المحتلة - وكاالت

ا من  قال مســـؤولون إن مسّلًحا فلسطينيًّ
حركة المقاومة اإلســـالمية )حماس( قتل 
ا وأصاب ثالثة أشـــخاص في البلدة  مدنيًّ
القديمـــة بالقـــدس أمـــس األحـــد قبـــل أن 

ترديه الشرطة بالرصاص.
وقـــع الحـــادث، وهـــو ثانـــي هجـــوم فـــي 
القـــدس خـــالل أربعـــة أيـــام، بالقـــرب من 

إحدى بوابات مجمع المسجد األقصى.
 وذكـــر وزير األمـــن الداخلي اإلســـرائيلي 
عوميـــر بارليـــف أن المســـلح عضـــو فـــي 
وقـــال  الشـــرقية.  القـــدس  مـــن  حمـــاس 
بارليف إنه اســـتخدم بندقية رشاشة في 

الهجوم.
وأعلنـــت حماس مســـؤوليتها عن الهجوم 
في بيان قالت فيه “تزف حركة المقاومة 
اإلســـالمية حمـــاس ابنهـــا الشـــهيد البطل 
شـــخيدم،  أبـــو  محمـــود  فـــادي  الشـــيخ 
القيـــادي فـــي الحركـــة بمخيـــم شـــعفاط، 
والـــذي نفـــذ عمليـــة بـــاب السلســـلة فـــي 
القدس المحتلة”. وجاء في البيان “رسالة 
العمليـــة البطوليـــة تحمـــل التحذير للعدو 

المجـــرم وحكومتـــه بوقـــف االعتـــداءات 
على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول 
التـــي تمارســـها ضـــد المســـجد األقصـــى 
وسلوان والشـــيخ جراح وغيرها، ستدفع 
ثمنها”. وقال متحدث باســـم الشـــرطة إن 
الهجـــوم أصـــاب مدنييـــن اثنيـــن بجروح 
خطيـــرة، وإن أحدهمـــا لقـــي حتفـــه فـــي 
المستشـــفى، فـــي حين ُأصيب شـــرطيان 

بجروح طفيفة.
وأمر رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي نفتالي 
بينيـــت بتشـــديد اإلجـــراءات األمنية في 

القدس بعد هجوم األحد. 
واحتلت إسرائيل البلدة القديمة وأجزاء 
أخرى من القدس الشرقية في حرب عام 
1967 وضمتها إليها في خطوة ال تحظى 

باعتراف دولي.

حركة حماس تتبنى عملية “باب السلسلة” وتنعى منفذها

قتيل وثالثة جرحى في هجوم مسلح في القدس

ثاني هجوم في القدس خالل أربعة أيام

تل أبيب ـ وكاالت

أفـــادت صحيفـــة عبريـــة، أمـــس األحد، 
تعتـــزم  اإلســـرائيلية  الحكومـــة  بـــأن 
زيـــادة ميزانيـــة وزارة الدفـــاع، بهـــدف 
شـــراء صواريخ متقدمة اســـتعداًدا ألي 

مواجهة محتملة مع إيران.
العبريـــة،   وذكـــرت صحيفـــة هاآرتـــس 
صبـــاح أمس، أن نفتالـــي بينيت، رئيس 
زيـــادة  يريـــد  اإلســـرائيلي،  الـــوزراء 
ميزانية الدفاع في بالده، بهدف تطوير 
خاصـــة  الهجوميـــة،  الجيـــش  قـــدرات 
فـــي مجـــال الصواريخ الدقيقة لســـالح 
الجو، من أجل االســـتعداد ألي مواجهة 
مرتقبـــة مع إيـــران. وربطـــت الصحيفة 
العبرية اعتزام إســـرائيل زيادة ميزانية 
وزارة الدفـــاع مـــع اســـتئناف مباحثات 
مـــن   29 فـــي  المقـــرر إجراؤهـــا  فيينـــا، 
الشـــهر الجاري. وأشارت إلى أن نفتالي 
بينيت يريد اســـتغالل النمو االقتصادي 
لبـــالده، خاصة في حـــال انتهاء جائحة 
كورونـــا في الســـنة المقبلـــة، وكذلك مع 
نمو صناعة الهايتك اإلسرائيلية، بهدف 

زيـــادة حجـــم االســـتثمارات فـــي بنـــاء 
القوة العســـكرية اإلسرائيلية. إلى ذلك، 
كشـــفت صحيفـــة “جيروزاليم بوســـت” 
أن إيـــران تتصّدر أجنـــدة زيارة الرئيس 
إلـــى  هرتســـوغ  يتســـحاق  اإلســـرائيلي 
إنجلتـــرا. وقالـــت الصحيفـــة إن إيـــران 
ستكون واحدة من النقاط الرئيسية في 

مناقشاته خالل زيارته الرسمية. 
وقبـــل مغادرتـــه إلســـرائيل إلـــى لنـــدن 

بصحبـــة زوجتـــه ميخال، أمـــس األحد، 
قال هرتســـوغ إن “إسرائيل ال تستطيع 
األســـلحة  بتملـــك  إليـــران  تســـمح  أن 
حلفائهـــا  مـــن  تتوقـــع  وإنهـــا  النوويـــة، 
مـــع  وحازميـــن  صارميـــن  يكونـــوا  أن 
اإليرانييـــن”. وأضاف: “إســـرائيل تجعل 
هـــذا الموقـــف واضًحـــا لـــكل أصدقائهـــا 
وبالطبـــع توضـــح أنهـــا تحتفـــظ بجميع 

خيارات الدفاع عن نفسها”.

طهران تتصّدر أجندة الرئيس يتسحاق هرتسوغ في لندن

إسرائيل تتسلح استعداًدا لمواجهة إيران

إسرائيل تعتزم التسلح بصواريخ متقدمة استعداًدا للمواجهة

موسكو ـ تاس
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لماذا لم يسقط الحوثي؟
ســـنوضح اإلجابة على الســـؤال أعاله من خالل تصور مشـــهد من فيلم مصري، 
فـ “المعلم” لديه صبي يرســـله لتنفيذ بعض األمور اإلجرامية كتخريب ممتلكات 
منافســـيه أو لقتل أو إصابة أشـــخاص يقفون بوجه هذا “المعلم”، وهذا بالضبط 
هـــو الوضـــع الحالـــي باليمن، فــــ “المعلم” هو خامنئـــي، والصبي الـــذي يقوم بهذه 

األعمال اإلجرامية هو الحوثي.
واآلن، لماذا لم يســـقط الحوثي حتى اآلن؟ الســـبب باختصار يكمن في سببين، 
األول أن إيـــران يهمهـــا أن يحـــرق الحوثي كل اليمن عن بكـــرة أبيه، وتدمر البلد 
وتعود خرابا منثورا ويشرد الشعب، وهذه عقيدة إيرانية خمينية تهدف لتدمير 
كل بلد تحتله طهران، كما في سوريا ولبنان والعراق واليمن، أما الحوثي فهذه 
فرصـــة لـــن تتكـــرر لـــه إال بعد عشـــرات الســـنين، لهذا فإنـــه إن لم يحقـــق مبتغاه 
بالسيطرة على اليمن، فسيرفض كل المبادرات والسالم وسيحرق اليمن حرقا.

الســـبب الثانـــي أن بعـــض الجهـــات الخارجيـــة دعمـــت المشـــروع اإليرانـــي فـــي 
اليمـــن، حتـــى تكـــون طهران خنجـــرا في خاصرة الجنوب الســـعودي، أو بشـــكل 
أكثـــر تحديـــدا فـــي خاصـــرة األمـــة العربية مـــن جهة الجنـــوب، لهذا نـــرى الدعم 
الخارجي غير المباشـــر للمشـــروع اإليراني باليمن، والـــذي يتخذ عدة صور منها 
رفع الحوثيين من الئحة المنظمات اإلرهابية، وممارسة الضغوط لمنع استرداد 
الحديـــدة، ومفاوضـــات تســـويفية كاتفاق ســـتوكهولم لكســـب الوقـــت للحوثي، 
وتحريـــك دكاكين حقوق اإلنســـان ومحققـــي األمم المتحـــدة، والذين لم يجدد 
لبعثتهم نتيجة انكشـــاف تواطؤهم، والمبادرات المشـــبوهة التي تريد أن يكون 
الحوثي مكونا أساسيا كحزب هللا في لبنان، حتى يفلت من المالحقة الجنائية 
الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية، ناهيك عن الدعم اإلعالمي الخفي لبعض القنوات 
العربيـــة، مـــن غير قنوات إيران وســـوريا وتركيا نقصد، من خـــالل التقارير التي 
تحمل التحالف العربي المســـؤولية، لهذا الســـبب ولهذه األسباب استمر الحوثي 

بقتل اليمنيين بدعم إيراني وخارجي.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

البحرين تسير دائما في طريق الخير
عجائـــب كثيرة نجدها في هذا العالم ونســـتطيع أن نحصيها من التقصير 
والخطـــأ فـــي مســـيرة األمـــن والســـالم العالمـــي، ففـــي الوقت الـــذي تقوم 
فيـــه مملكـــة البحرين بـــدور كبير ومشـــرف تجاه مختلف القضايـــا العربية 
والدوليـــة، وفتح قنوات الحوار واالحتـــرام والتفاعل الصادق المؤدي إلى 
تعزيز روح السالم واالستقرار واالزدهار، تخطط دول أخرى لبث الفوضى 
وزعزعة األمن واستقرار الشعوب عبر دعم السياسة اإلرهابية والشعارات 
الطنانة، وال تدخر وســـعا في أية لحظة لتأكيد انحيازها الكامل ليس إلى 
جانـــب الجماعـــات اإلرهابيـــة فقط، بل وضـــد اإلنســـانية والعالم على خط 

مستقيم.
خـــذوا مثال.. يجتمع في مملكة البحرين ســـنويا عشـــرات من المســـؤولين 
واالقتصادييـــن  الدوليـــة  والشـــخصيات  األعمـــال  ورجـــال  الرســـميين 
والسياســـيين والمفكريـــن االســـتراتيجيين مـــن آســـيا وأفريقيـــا وأميـــركا 
الشـــمالية وأميركا الالتينية وأوروبـــا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات 
األمنية وكل ما هو في صالح الســـالم والمحبة بين الشـــعوب، بينما تفتح 
دول أخـــرى أراضيهـــا لتكـــون قاعـــدة ثابتة لتدريـــب وتفريـــخ اإلرهابيين، 

وهنـــاك مـــن خلع رداء العروبة ووضع يده في يد النظام اإليراني اإلرهابي 
والذي قال عنه وزير الدفاع األميركي “لويد اوستن” في حديثه بالجلسة 
العامـــة األولـــى فـــي مؤتمر حـــوار المنامة “نتابـــع عمل الحكومـــة اإليرانية 
المزعزعة لالستقرار بالمنطقة، والعمل الخطير لوكالئها وتنامي مشروعها 
النووي، ونحن نعمل في الســـياق الدبلوماسي في موضوع الملف النووي، 
لكـــن إذا لـــم تكن إيران جـــادة في ذلك، فـــكل الخيارات األخـــرى موجودة 

وقائمة”.
دول تجنـــد العمالء وتقوم بالتجســـس وتشـــتم من وراء أجهـــزة إعالمها، 
ولديهـــا مخططـــات كثيرة لضرب أمـــن وإنجازات شـــعوب المنطقة، ودول 
أخرى تعمل بكل إمكانياتها المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب قاطبة، 
وتسير دائما في طريق الخير كمملكة البحرين بقيادة سيدي جاللة الملك 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعاه. مملكة البحرين لـــم تدخر أي جهد أو تضحية من أجل 
الوفـــاء بالتزامها لتحقيق تنمية وازدهار الشـــعوب، وغيرها وصل إلى حد 

الخروج عن المسؤولية إلى حدود المصالح ضيقة األفق واألنانية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“األمـــان الوظيفـــي” الذي غالبًا ما ُيشـــار له بالحالة النفســـية التـــي تعكس توقعات 
الموظفين حول مدى استمراريتهم في العمل، أو مدى استقرارهم في وظيفتهم 
الحاليـــة علـــى المدى القريب الذي ينشـــأ عن ممارســـات مســـؤوليهم وسياســـاتهم 
والثقة التي يتمتعون بها أثناء تأدية مهمات أعمالهم وما تحققه لهم هذه الوظيفة 
من إشـــباعات وفـــَق ُبعٍد موضوعي تغيب فيه عوامل تهديـــد َفْقد الوظيفة، وُبْعٌد 
شخصي لحواجز تمنع بقاءهم في أعمالهم على المستويين الحالي والمستقبلي؛ 
هـــو مـــا ُيعّزز من تحفيـــز أولئـــك العاملين وتغيير ســـلوكياتهم الســـلبية في العمل 
ويزيـــد حجـــم إنتاجيتهم ويحمـــي قّيمهـــم االجتماعية في بيئات العمل ويرّســـخ 
إحساســـهم النســـبي بالراحة التي يختبرون فيها أنفســـهم فـــي مناصبهم الحالية، 
ومواجهـــة التحديات المتسلســـلة فـــي بوتقة المهمات الجديدة بعيدًا عن مشـــاعر 
القلق والتوتر حول مستقبلهم الوظيفي وزيادة اإلنتاجية التي تزيد من أرباحهم 

النهائية، فضالً عن تحسين سمعة العمل في نهاية المطاف.
إذا مـــا انعـــدم “األمـــان الوظيفـــي”، فإّنه يمثـــل كابوســـًا حقيقيًا يواجهـــه العاملون 
وبالمقـــدار ذاته أصحاب األعمال داخل هذه البيئات التي ينخفض فيها منســـوب 
اإلنتاجيـــة عبـــر فـــرض المطالـــب اإلضافيـــة وممارســـة مزيـــد مـــن الضغـــوط على 
الموظفين ألداء أعمال أكثر وســـط أجواء غير مســـتقرة، يسودها الخوف الشديد 
مـــن فقـــدان الوظيفـــة وعدم األمـــان - ســـواء بالبقاء فيهـــا أو اســـتالم المرتبات - 

والشـــعور بالعجـــز الناتج عن ضبابية سياســـات العمـــل والدور الوظيفـــي الُمناط؛ 
األمـــر الذي يترك أثره ســـلبًا على األداء واإلنتاجية، الســـّيما مـــع أصحاب األعمال 
الذيـــن يطّبقـــون قاعـــدة “الصعود أو الخروج” مـــع موظفيهم، باعتمادهم سياســـة 
“الّتخلص” من منتســـبيهم الذين ال يتقّدمون في الّســـلم الوظيفي أو ال يحصلون 
علـــى الّترقيات الُمحفـــّزة؛ لضعٍف في األداء أو اضطراٍب في بيئة العمل أو تحوٍل 
في طبيعة المهنة أو تفاوٍت في المستوى المادي واالجتماعي بالتالزم مع الموقع 

الوظيفي.
نافلة: «

بدت مسألة “العقود المؤقتة” تطفو إلى السطح كواحدة من القضايا المّلحة التي 
تمـــّس بأضرارها شـــريحة كبيرة مـــن الكفاءات والكوادر الوطنية بعد أْن المّســـت 
أعدادهـــا المئـــات في القطاعيـــن وفق تقديـــرات صحافية – وأكثرهـــا في القطاع 
الخاص - الذي ُيْرَهُن فيه حّقهم الوظيفي بتجديد العقد كّل ستة أشهر أو عام أو 
عامين، ليقضوا في هذه الوظيفة أعواما متوالية دون اســـتقرار وظيفي )وكأنهم 
مـــن األيدي العاملة الوافدة( التي ُيرّتهُن فيها رضا المســـؤول عنهم لتجديد عقود 
أعمالهم من عدمها، وهو ما ُيشـــّكل ما اصطلح على تســـميته بالظاهرة المناهضة 
للبحرنـــة التـــي تتعارض مـــع النصوص الدســـتورية التـــي تؤكد أهمية االســـتقرار 
الوظيفي وتوفير “مظلة األمان” الُمستدامة للكوادر الوطنية في شتى القطاعات.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“العقوُد المؤقتة”...

قتلوا ِهرتي بوحشية.. مزقوها والذوا بالفرار، ال أماَن خارَج أسوار منزلي بوجود 
وحـــوٍش تتبختُر في حيي وتنبُح على وجه مخيف.. اليوم هرتي، وغدًا أحبتي! 
لـــم أعهد وجود هذه الكالب الســـائبة في الحي الذي عشـــُت فيه طفولتي، كانت 
منطقـــة الـــكالب بعيدًة عن الحي، ولم تكـــن تجرُؤ على االقتراب مـــن المنازل إال 
فجـــرًا بحثـــًا عـــن الطعام في حاويـــاِت القمامة أمـــام أبواَب البيـــوت حينذاك. كنا 
نخشـــاها كمـــا يخشـــى األطفـــاُل حيوانـــًا في العـــادة، لكنهـــا كانت شـــديدَة اأُللفة، 
يطارُدها األوالد وال تطارُد منهم أحدا، حتى أنَّ أشـــكالها وأنواعها كانت معروفة 
ومحددة، كان ألغلبها جسٌم ضئيل ورشيق من نوع واحد. اآلن ومنذ وقٍت ليس 
قريبا، بتنا نشـــاهُد أنواعًا مختلفًة من الكالب الضالة ضخمَة الُبنية تتراكُض في 
أحيائنـــا بُحريـــة.. أصواُتها المرعبة تضـــجُّ في الخارج وُتوِقـــُظ النائمين اآلمنين؛ 
ألنها عثرْت على هرٍة تنوي افتراسها، أو أنَّ تلك الهرة حمْت نفسها داخل محرِك 
سيارٍة ما؛ لتبدَأ تلك الكالُب الضالة بتفكيِك جسم السيارة بغرض الوصوِل لتلك 
الهرة. األمُر لم يعْد يقتصُر على قطِط الحي أو قططنا المنزلية وممتلكاتنا، بل إنه 
تعداها ليطاَل أطفالنا، لم يعْد الوضع آمنا بالمرة، فقد يفترس الكالُب أبناءنا على 
حين غرة، كما جرى في أكثر من حدٍث منذ أن ُأطِلقْت تلك الكالُب السائبة.. أكثُر 

مـــن حالة وفـــاٍة وإصابات حصلت فعـــالً بالمنطقة والمناطق المجـــاورة، ودخلت 
حـــاالت متفرقة المستشـــفيات لتلقي العالج.. الســـؤال الذي ُيلحُّ عليَّ بشـــدة هو 
مـــن أيـــن أتت هـــذه الكالب الضاريـــة، ومن أحضرهـــا، ولماذا؟ هذه ليســـت كالُبنا 

كم هللا. أعزَّ
لـــذا نهيـــُب بــــ “الثـــروة الحيوانية” التـــي ال تنفُك تتابـــع تنفيذ خططهـــا بالحدِّ من 
َف جهودها للتخلص التام من هذه المشكلة  ظاهرة انتشار الكالب الضالة، أْن ُتكثِّ
التـــي باتـــْت ُتـــؤرُق المواطنيـــن في األحيـــاء والمناطق الســـكنية، وليســـت خطُة 
تعقيـــِم الـــكالب الســـائبة الحل األمثـــل والوحيد؛ إذ إنهـــا قد تحد مـــن تكاثر تلك 
الـــكالب، لكنهـــا ال تلغي وجودها المخيـــف الذي يهـــدُد األرواَح والممتلكات. نحن 
ال نطالـــُب بالتخلـــص منهـــا بطبيعة الحـــال، لكننا نناشـــُد وكالَة الثـــروة الحيوانية 
والجمعيـــة البحرينيـــة للرفِق بالحيـــوان للعمل معًا وبصورة مكثفـــة وإْن بدا ذلك 
عسيرًا لصعوبة عملية الصيد ونصب األفخاخ. األمان يأتي أوالً، وحياة المواطن 
تســـتحُق أن تتضافَر الجهود لحمايتها، نحـــن بحاجة إلعادة توطين هذه الكالب 
وتعديـــِل ســـلوكها قبل إطالقها مجـــددًا أو تبنيها، حتى ال يشـــكل وجودها خطرًا 

على الفرد والمجتمع.

هدى حرم

قتلوا هرتي

تعزيز عنصر االتصال بين المؤسسات الحكومية
يعتبر االتصال أحد أبرز السمات األساسية في التفاعالت اإلنسانية واالجتماعية 
ضمـــن محـــددات معينـــة، حيـــث إن االتصال يعـــد العنصر األساســـي فـــي إنماء 
وتطوير المجتمعات في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها 

من المجاالت العملية المختلفة.
وقـــد تطـــورت أســـاليب االتصـــال وفنونـــه وعلومـــه المختلفـــة مع تقـــدم الدول 
والمجتمعـــات، وبرزت معالم االتصال خصوصًا مـــع التطورات التكنولوجية في 
العالقات التجارية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية وغيرها من الجوانب 
العمليـــة المتنوعة بين األفراد والمنظمـــات باختالف مجاالتها، حيث تعمل على 
تقديـــم المزيـــد من الدفـــع تجاه المهمـــات واألهـــداف والخطط االســـتراتيجية، 
المجتمعيـــة  التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  تســـعى  خاصـــة  أهميـــة  ذات  لتصبـــح 
المســـتدامة. فـــي الحقيقة يبـــدو أن عملية االتصـــال بين المنظمـــات والوزارات 
الحكومية باتت تأخذ مكانتها ومســـارها الطبيعي كإحدى الوســـائل المهمة التي 
يتـــم عن طريقها التواصـــل بين الجهات المختلفة، والتي تمثل مختلف أشـــكال 
مـــد جســـور التواصـــل بين األجهـــزة المختلفة من خـــالل تفعيـــل أدوار اإلدارات 
مثـــل العالقـــات العامـــة، وإدارات التواصـــل وغيرهـــا، مـــا جعـــل أفـــراد المجتمع 
والمؤسســـات الحكومية تتلمس االســـتفادة الحقيقية من عمـــل هذه المنظومة 

الحيوية داخل الدولة.
واســـتطاعت معظـــم الـــوزارات الوطنيـــة المختلفـــة أن تحقق أحد أهـــم المبادئ 
واألهـــداف االتصالية بمختلف أنواعها مـــع بعضها البعض في المملكة، خصوصًا 
خـــالل هذه الفترة االســـتثنائية التي نعيشـــها في ظل وجـــود الجائحة الصحية 
التـــي اجتاحـــت العالـــم أجمع، عندمـــا نجحت في صياغة اســـتراتيجية لنفســـها 
عـــن طريـــق تنفيـــذ وتطبيق أهم الممارســـات االتصاليـــة بين مختلـــف الوزارات 
والمؤسســـات كـــي تحقـــق األهـــداف المرجـــوة منهـــا وتقويـــة عنصـــر االتصـــال 
بيـــن جميـــع األطراف المعنيـــة. وهذا ما تطلعـــت إليه معظم الـــوزارات من عمل 
دؤوب ومســـتمر خصوصـــًا مـــع انتشـــار فيروس كورونـــا، حيث أثبتـــت قدراتها 
على التواصل المباشـــر بين هذه المؤسســـات الخدماتيـــة، كما عملت على وضع 
آليـــة متميزة فـــي مخاطبة أفراد المجتمع وتوجيه الرســـائل التوعوية للحد من 
انتشـــار هـــذه الجائحة الصحية، واالســـتمرار فـــي تحقيق التعـــاون بين الهيئات 

والمؤسسات الحكومية على أرض المملكة.
إن االتصال أحد أهم المبادئ االتصالية ما بين الوزارات الحكومية، وإن عملية 
مد جســـور التواصل بين بعضها البعض، تحتاج إلى تعزيز هذا العنصر لتحقيق 
أهـــداف المؤسســـة أو المنظمـــة أو غيرهـــا من جهـــات، والبد أن نبيـــن أن معظم 
التقارير والدراسات واألبحاث تشير إلى أن االتصال في الوزارات والمؤسسات 
الحكوميـــة يمثـــل عصب الحياة فيهـــا، كما أنه العمود الفقري الذي تســـتند عليه 

هذه الجهات الحكومية لتقديم خدماتها لكل أفراد المجتمع.

د. خالد زايد



علي مجيد

نجـوم البحريـن ثـاني بطولـة “الشهيـل”
رعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية ومشاركة 4 فرق

فاز فريق نجـــوم البحرين بالمركز الثاني 
فـــي بطولة الشـــيخ فيصل الشـــهيل على 
الصالـــة الخضـــراء المغطـــاة فـــي منطقة 
الخبـــر تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن أميـــر 
المنطقة الشـــرقية صاحب السمو الملكي 
االميـــر ســـعود بـــن نايـــف عبدالعزيـــز آل 
)نجـــوم  فـــرق  أربعـــة  بمشـــاركة  ســـعود 
البحرين ونجوم الهالل ونجوم الشرقية 

ونجوم مصر(.
البحريـــن  نجـــوم  تمثيـــل  فـــي  وشـــارك 
العبـــي الســـابقين حمود ســـلطان وعادل 
المرزوقي وخالد جاســـم وســـمير محمد 
وحمـــد محمد وابراهيم عيســـى ومحمد 

الدخيـــل وغازي الكـــواري ومحمد جمعة 
حمـــود  وصالـــح  عـــادل  وحمـــد  بشـــير 
وبمشاركة ادارية متميزة لكل من طارق 

فهد العطوان وأحمد العامر .
فـــي المباراة األولى، فـــاز نجوم البحرين 
على نجوم مصر المصنف ببطل المنطقة 

الشـــرقية بعـــد مبـــاراة مثيرة بمـــا تحمل 
بعدمـــا  الترجيحيـــة  بالـــركالت  المعنـــى 
انتهى الوقت األصلي بالتعادل األيجابي 

بهـــدف لكل الفريقين، تقـــدم نجوم مصر 
بهـــدف وقد ســـجل الالعب خالد جاســـم 
هـــدف التعـــادل علـــى الفراعنة فـــي اخر 

30 ثانيـــة قبل نهاية المبـــاراة بعدما قدم 
نجـــوم البحرين مبـــاراة تليـــق بتاريخهم 
واللجنـــة  الجمهـــور  بشـــهادة  المشـــرف 
المنظمـــة واالعالميين وســـجل الركالت 
الترجيحيـــة كل من خالد جاســـم وعادل 
المرزوقـــي ومحمـــد جمعـــة بشـــير وصد 
الحـــارس صالح حمـــود ركلـــة ترجيحية 

لنجوم مصر .
في المباراة النهائية خسر نجوم البحرين 
المبـــاراة مـــن نجـــوم الشـــرقية المطعـــم 
بنجوم فـــرق األندية الســـعودية الشـــابة 
بنتيجة ثالث أهداف مقابل الشـــي بعدنا 

انتهى الشوط االول بالتعادل السلبي .

اللجنة اإلعالمية

فريق نجوم البحرين

ناصر بن حمد: الفريق يسير نحو تحقيق األهداف
فوز باريس أف سي بشعار فيكتوريوس البحرين على فريق كان

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشباب أن فوز فريق باريس أف سي الفرنسي بشعار فيكتوريوس البحرين على فريق 
كان )1/صفر( يعزز طموح الفريق في المنافســة القوية على تحقيق األهداف المرجوة 

في منافسات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية.

الفريـــق  تواجـــد  أن   وأوضـــح ســـموه 
يؤكـــد  الصعـــود  علـــى  المنافســـة  فـــي 
يمتلكهـــا  التـــي  العاليـــة  اإلمكانيـــات 
الفريـــق وحـــرص الالعبيـــن علـــى بذل 

المزيـــد مـــن الجهـــود من أجـــل تحقيق 
الـــدوري  أن  ســـموه  مبيًنـــا  األهـــداف، 
الفرنســـي للدرجة الثانية يشهد تنافًسا 

ا وكبيًرا بين الفرق. قويًّ

 وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
بشـــعار  ســـي  أف  باريـــس  إن  خليفـــة 
فيكتوريـــوس البحريـــن يســـير بخطـــى 
ثابتـــة نحـــو مواصلـــة تحقيـــق النتائـــج 
اإليجابية في الدوري وأن هذا االنتصار 
علـــى فريق كان ســـيعزز مـــن طموحات 
الالعبيـــن الذيـــن حصلـــوا علـــى دفعـــة 
معنويـــة عاليـــة قبل المواجهـــة القادمة 
يـــوم   17 فـــي األســـبوع  باســـتيا  أمـــام 

الجمعـــة القادم، متمّنًيا ســـموه التوفيق 
والنجاح للفريق في مبارياته القادمة.

 وتمكن باريس أف سي الفرنسي بشعار 
فيكتوريـــوس البحرين مـــن الفوز على 
كان )1/صفـــر(، وســـجل هـــدف المباراة 
الوحيـــد الالعب علـــي مامي جوري في 
الدقيقـــة 65، رافًعـــا الفريق رصيده إلى 
27 نقطـــة بفارق ســـت نقـــاط فقط عن 

المتصدر.

 بنا

سمو الشيح ناصر بن حمد
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اتحاد الكرة

يخـــوض منتخـــب الشـــباب لكـــرة 
القـــدم عنـــد 5 مـــن عصـــر اإلثنيـــن 
الجـــاري،  نوفمبـــر   22 الموافـــق 
لبطولـــة  الثانيـــة  الجولـــة  مبـــاراة 
للشـــباب  الثانيـــة  آســـيا  غـــرب 
ـــا في العـــراق، وذلك  المقامـــة حاليًّ
أمـــام نظيره العراقـــي، على ملعب 
البصـــرة الدولي، ضمن منافســـات 

المجموعة األولى.
 وكان أحمـــر الشـــباب تفـــّوق فـــي 
حســـاب  علـــى  األولـــى  الجولـــة 
فلســـطين بهدفيـــن مقابـــل واحد، 
فيمـــا فـــازت العراق علـــى الكويت 

بثالثة أهداف نظيفة.
 وتعتبـــر مباراة اليوم مهمة، كونها 
علـــى الصـــدارة، إذ إن الفائـــز فيها 
ســـيقطع شـــوًطا كبيًرا نحو ضمان 
للمبـــاراة  والتأهـــل  األول  المركـــز 

النهائية.
 ويقـــود منتخبنا المـــدرب الوطني 
عـــادل النعيمي، وأنهـــى المنتخب 
تحضيراته للمباراة بخوضه مراًنا 
مســـاء األحد على الملعب الفرعي 

كمـــا  الرياضيـــة،  البصـــرة  بمدينـــة 
ا في  خاض الالعبون مراًنا صباحيًّ

صالة التقوية.
 ويقـــود منتخـــب العـــراق المدرب 
ويعتمـــد  محمـــد،  عمـــاد  العراقـــي 
صاحـــب األرض والضيافـــة علـــى 
أن  المتوقـــع  الجماهيـــر  حضـــوره 

يزداد خالل لقاء اليوم.

فوز مهم
الفـــوز  هـــدف  صاحـــب  اعتبـــر   
فلســـطين  مرمـــى  فـــي  لمنتخبنـــا 
النتيجـــة  أن  الســـبيعي  عبـــدهللا 

التـــي تحققت فـــي الجولة األولى 
نحـــو  المنتخـــب  بمشـــوار  مهمـــة 
حديثـــه  خـــالل  وقـــال  التأهـــل.  
نهايـــة  بعـــد  اإلعالميـــة  للوســـائل 
المبـــاراة إن الالعبين عقدوا العزم 
على الفوز، وعادوا في المجريات 
للنتيجـــة  فلســـطين  معادلـــة  بعـــد 
رغـــم تقدم األحمـــر الشـــاب، مهنًئا 
زمـــالءه الالعبين بالفوز ومشـــيًدا 
بـــدور الجهازيـــن الفنـــي واإلداري 
فـــي تهيئة الفريق، ومؤكًدا التطلع 
للمباريـــات القادمة بنظرة إيجابية 

تفاؤلية.

الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا للشباب

“األحمر” يالقي المنتخب العراقي اليوم

أعلن مـــدرب منتخبنـــا الوطني لكرة 
القـــدم البرتغالي ســـوزا عـــن القائمة 
التي سيشـــارك بها فـــي بطولة كأس 
العـــرب التـــي ســـتحتضنها العاصمـــة 
القطريـــة الدوحـــة خـــالل الفترة 30 

نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.
 وضّمت القائمة 23 العًبا وهم: سيد 
محمد جعفر، ســـيد شبر علوي، عمار 
محمد، عبـــاس عياد، أحمـــد بوغمار، 
أحمـــد نبيـــل، راشـــد الحوطـــي، وليد 
الحيـــام، ســـيد رضـــا عيســـى، ســـيد 

مهدي باقر، محمد عبدالوهاب، سيد 
ضياء سعيد، مهدي حميدان، محمد 
الحـــردان، علـــي مـــدن، عبدالوهـــاب 
العصفـــور، جاســـم  عبـــاس  المالـــود، 
محمـــد  األســـود،  كميـــل  الشـــيخ، 
عبداللطيـــف،  إســـماعيل  مرهـــون، 
محمد الرميحي ومهدي عبدالجبار.

 وسيدشـــن منتخبنـــا الـــذي وقع في 
العـــراق،  المجموعـــة األولـــى )قطـــر، 
األرض  صاحـــب  بمواجهـــة  عمـــان(، 
والجمهور المنتخب القطري يوم 30 
نوفمبر، على أن يلتقي بعدها العراق 

ويختتم دور المجموعات بعمان.

سوزا يعلن قائمة “األحمر” لكأس العرب

“اللوجيستك” أول الفرق الواصلة لجدة
استعداًدا للمساهمة في تنظيم فورموال 1 السعودية

غادرت مســـاء أمـــس األول أولى دفعات فريـــق االتحاد 
البحريني للسيارات )فريق اللوجيستك( متوجهين لجدة 
بالمملكة العربية الســـعودية، وذلك للتجهيز واالســـتعداد 
للمســـاهمة في تنظيم أول ســـباق فورمـــوال 1 في تاريخ 
المملكة العربية الســـعودية والذي ســـتقام منافساته في 

الفترة من 3 وحتى 5 من شهر ديسمبر القادم.
 ويضـــم وفـــد فريـــق اللوجيســـتك التابع لفريـــق االتحاد 
البحريني للسيارات كل من أحمد القزعل، علي الرميثي، 
جمـــال الغـــزال، عمر مســـامح، عبـــدهللا إبراهيـــم، محمد 
الجودر )ســـكرتير الســـباق(، أحمد حســـن، أحمد مســـعد، 

علي حسين، علي جمعه وأحمد جمعه.
حيث سيقوم وفد فريق اللوجيستك بالتجهيز واالعداد 
الســـتقبال جميع أفراد وفد االتحاد البحريني للسيارات 
مـــن جميع الفـــرق المنظمة من خالل تجهيز مقر الســـكن 
الذي سيكون في فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة، 
تجهيـــز المواصـــالت، المســـتلزمات الخاصـــة للمنظميـــن 
والتنســـيق مع األشـــقاء لوصول وتواجـــد منظمي فريق 

االتحاد البحريني للسيارات.
وقـــد أعـــرب أعضـــاء فريـــق اللوجيســـتك عن ســـعادتهم 

بقـــرب انطـــالق جائـــزة الســـعودية الكبـــرى للفورمـــوال 1 
الحـــدث الذي عمل عليه فريق من االتحادين الشـــقيقين 
البحريني للســـيارات والســـعودي للســـيارات والدراجات 
الناريـــة منـــذ فترة طويلـــة من تجهيـــز المنظمين واقامة 
الدورات التدريبية ومع اقتراب ســـاعة الصفر لتســـجيل 
نجـــاح عالمـــي جديد لرياضة الســـيارات الســـعودية، كما 

أعربوا عـــن فخرهم واعتزازهم بثقـــة االتحاد البحريني 
للســـيارات بهـــم من أجل تمثيل الوطن فـــي هذا المحفل 
الرياضـــي الخارجي على المســـتوى التنظيمي، مؤكدين 
أنهم ســـيبذلون قصارى جهدهم من أجل الوصول ألعلى 
مســـتويات النجـــاح وجعلـــه ســـباًقا مـــن أميـــز ســـباقات 

الموسم الحالي.

اتحاد السيارات

فريق االتحاد البحريني للسيارات )اللوجيستك(
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اتحاد الجولف

أعلن بنك االثمار مواصلة دعمه راعيا ذهبيا لبطولة كأس جاللة 
الملــك حمــد الدوليــة للجولــف، التي ســتقام على مالعــب النادي 
الملكــي للجولــف خــالل الفترة من 24 ولغايــة 27 نوفمبر الحالي 

ويشرف على تنظيمها االتحاد البحريني للجولف.

التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعـــرب 
لبنك اإلثمار أحمد عبدالرحيم 
عن اعتزازه وفخره بمواصلة 
بنك اإلثمار دعم هذه البطولة 
اســـم  تحمـــل  التـــي  الغاليـــة 
قائد مســـيرتنا المباركة عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
مؤكـــدا أن هـــذا الدعـــم يأتـــي 
البنـــك  اســـتراتيجية  ضمـــن 
فـــي دعم البطوالت الرياضية 
الدوليـــة التي تقام على أرض 
مملكـــة البحريـــن؛ لمـــا لها من 
مـــردود اقتصـــادي وســـياحي 

يعود علـــى االقتصاد الوطني 
باالزدهار والنماء.

“اإلثمار” ترعى كأس الملك للجولف

استعـداًدا لتصفيـات كـأس العالـم لكـرة السلـة
قـــّدم محمـــد العجمـــي مستشـــار رئيـــس 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس لجنـــة المنتخبـــات فـــي االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة الســـلة شـــكره الجزيـــل 
لالتحـــاد العربـــي الســـعودي لكرة الســـلة 
معســـكر  طيلـــة  الضيافـــة  حســـن  علـــى 
جـــدة  مدينـــة  فـــي  الوطنـــي  منتخبنـــا 
بالمملكة العربية الســـعودية والذي أقيم 
هناك في الفترة من 15 لغاية 20 نوفمبر 
ـــا بالذكـــر رئيـــس االتحاد  الحالـــي، مخصًّ
ا  غســـان طاشـــكندي الذي حرص شخصيًّ
على تسهيل كافة األمور للمنتخب حتى 
ُيحقق أعلى درجات االســـتفادة من هذا 
المعسكر الذي جاء ليكون محطة أخيرة 
قبل الشـــروع في تصفيـــات كأس العالم 
والتي ســـيبدأها األحمر يـــوم 26 الجاري 

بمالقـــاة إيران فـــي طهران ثم ســـيلتقي 
نفـــس المنتخـــب فـــي البحرين يـــوم 29 
مـــن هـــذا الشـــهر بصالـــة مدينـــة خليفـــة 
الرياضيـــة.  وأضـــاف العجمـــي )الحفاوة 
السعودية وحسن الضيافة ليست باألمر 
المســـتغرب علـــى أخواننـــا وأشـــقائنا في 
المملكـــة العربية الســـعودية الذيـــن دائًما 
مـــا يحرصـــون علـــى تعزيـــز توجيهـــات 
القيـــادة الرشـــيدة فـــي البلديـــن والتـــي 
تحـــث علـــى أهميـــة التعـــاون والتكاتـــف 
بين أبناء البلدين وخصوًصا في الجانب 
الرياضي، وبشـــهادة جميع أعضاء الوفد 
البحريني فإن األمور كلها كانت مســـّهلة 
للمنتخب أثناء المعسكر سواًء من محل 
اإلقامة أو مالعب التدريب والمباريات(.

حقـــق  المنتخـــب  إن  العجمـــي  وقـــال 

المعســـكر  هـــذا  مـــن  كبيـــرة  اســـتفادة 
تدريبـــات  خـــوض  ظـــل  فـــي  خصوًصـــا 
بقيـــادة  مكثفـــة  ومســـائية  صباحيـــة 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  فينســـنت،  األميركـــي 
الالعبيـــن كانـــوا علـــى درجـــة عاليـــة من 
االنضباطيـــة والتعاون مـــع الجهاز الفني 
وهـــو ما جعلهـــم يســـتفيدون كثيـــًرا من 

األيام التي قضوها هناك.
 وأوضح العجمي كذلك خوض مباراتين 
قويتيـــن مع فريق مميز مثل الســـعودية 
في هذه الفترة ســـيحقق استفادة كبيرة 

بالتأكيد، إذ إن منتخبنا كان يحتاج لمزيد 
من االحتكاك واالنســـجام وهو ما تحقق 
من خالل هاتين المباراتين، ونحن نأمل 
أن تتم ترجمة هذه االستفادة على أرض 

الموندياليـــة  التصفيـــات  خـــالل  الواقـــع 
فيهـــا منتخبنـــا  ُيقـــدم  أن  نأمـــل  والتـــي 
المســـتوى المأمـــول، صحيـــح أننـــا وقعنا 
في مجموعة صعبة وال نطالب الالعبين 

بمـــا هو فـــوق طاقتهم، ولكـــن نحن على 
ثقـــة تامة بإمكانياتهم وبأنهم ســـيبذلون 
قصارى جهدهم للظهور بالشكل المشرف 

الذي يليق بكرة السلة البحرينية.

اتحاد السلة

العجمي: 
“األحمر” استفاد 
من معسكر جدة

خلف: تنفيذ مشروعات ترتقي برياضة الخيل
هنأ بنجاح “سباق البحرين الدولي”

هنـــأ وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني عصام خلف، عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد  رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وممثل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، ورئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بمناســـبة نجاح تنظيم 
النســـخة الثالثة من ســـباق البحريـــن الدولي للخيل 
الـــذي أقيـــم اليـــوم بمضمار نادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيـــل، بحضـــور كبيـــر لنخبة من فرســـان 
مملكـــة البحرين والدول الشـــقيقة والصديقة، األمر 
الـــذي يبرهـــن المكانـــة المتميـــزة التي باتـــت تتمتع 
بهـــا مملكـــة البحريـــن كوجهـــة الســـتقطاب مختلف 

الفعاليات الرياضية الدولية.
وقال خلف: إن هذا اإلنجاز الذي تحقق في السباق 
الدولـــي، يعتبـــر حلقـــة فـــي سلســـلة مـــن اإلنجازات 
المتميزة لرياضة الفروســـية البحرينية، كما أنه يعد 

إضافـــة جديـــدة إلـــى ســـجل المملكة المشـــرف في 
هذا المجـــال، وهو األمر الذي ســـيعزز مكانة مملكة 

البحرين في الساحة الرياضية دولًيا وعالمًيا.
وثمـــن الدعـــم واإلســـهامات التـــي تحظى بهـــا هذه 
الرياضة في سبيل االرتقاء بمستوى البنية التحتية 
والمنشـــآت والمرافـــق الحديثة للنادي وبما يســـاهم 
فـــي تحقيـــق األهـــداف المنشـــودة لرياضـــة ســـباق 
الخيـــل لتكـــون إحـــدى الروافـــد التنمويـــة الداعمـــة 

لرؤية البحرين االقتصادية 2030.
وفـــي هذا الســـياق صـــرح وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني بأن الوزارة تحرص 
بنـــادي راشـــد  علـــى تنفيـــذ المشـــروعات الخاصـــة 
للفروســـية وســـباق الخيل؛ بهدف االرتقاء برياضة 
ســـباق الخيل والفروســـية وتطوير البنيـــة التحتية 
والمرافـــق والمنشـــآت، بالتعـــاون الوثيـــق مـــع هيئة 
رعايـــة شـــؤون الخيـــل والمعنييـــن في نادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل والجهات األخـــرى ذات 
العالقـــة فـــي مجال رعاية الخيل لتطوير المنشـــآت 

المرتبطة بها.

توسعة وإنشاء المحاجر الصحية 

وعلـــى هامش ســـباق البحرين الدولـــي للخيل، ذكر 
الوزيـــر خلف: مع االســـتعدادات الســـتضافة مملكة 
البحريـــن للفعاليـــات والمســـابقات الدوليـــة ووضـــع 

اســـم المملكـــة علـــى الخارطـــة الدوليـــة فـــي هـــذه 
الرياضـــة، فقـــد وضعـــت وزارة “ألشـــغال والبلديات 
خطة لتوســـعة المحاجر القائمة وإلى جانب إنشـــاء 
محاجـــر إضافيـــة تابعة لهيئة رعاية شـــؤون الخيل 
للخيـــول  االســـتيعابية  الطاقـــة  لرفـــع  النـــادي  فـــي 
المشـــاركة مـــن الخـــارج. فقـــد بـــدأت الـــوزارة فـــي 
تنفيـــذ أعمـــال مشـــروع توســـعة المحجـــر الصحي، 
الـــذي يهدف إلى رفـــع الطاقة االســـتيعابية الحالية 
بالمحاجـــر الصحيـــة للخيول من 26 إلـــى 50 خيال، 
وكذلـــك رفـــع مســـتوى المحاجـــر لضمـــان مطابقتها 
للمتطلبـــات والمعاييـــر المعتمـــدة دولًيـــا. كما قامت 
الوزارة بإنشـــاء محجرين إضافيين بسعة 12 خيال 
لكل محجر، وإنشـــاء مضمـــار لتدريب الخيل بطول 

400 متر.

اسطبالت الخيل الجديدة

وتابع الوزير خلف: ومع الرؤية الجديدة لنادي راشد 
للفروســـية وسباق الخيل، تم االنتهاء من إجراءات 
المناقصة الخاصة بمشروع إنشاء عدد 8 اسطبالت 

جديدة للخيل بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
بطاقة إجمالية تبلغ 80 خيل، بمساحة إجمالية تبلغ 
1154 مترا مربعا لكل اسطبل، علًما أنه يجري حالًيا 

إجراءات الترسية، تمهيًدا للتنفيذ.

أعمال الصيانة

كمـــا انتهـــت الـــوزارة مـــن تنفيـــذ عـــدد مـــن أعمـــال 
الصيانـــة فـــي وقـــت ســـابق، مشـــيًرا الوزيـــر إلى أن 
أعمـــال الصيانـــة مســـتمرة ضمـــن البرنامـــج، منهـــا 
صيانـــة المســـطحات الخضـــراء وصيانـــة مواقـــف 
الســـيارات؛ بهـــدف التســـهيل علـــى مرتـــادي النادي 
والمشـــاركين فـــي الســـباقات في التنقـــل واالنتقال 
بيـــن مرافـــق النادي، والمســـاهمة في إعـــادة تنظيم 
مواقف السيارات وتنظيم حركة المرور بشكل أكثر 

مرونة وانسيابية.
واختتم الوزير “إذ أبارك لمملكة البحرين نجاح هذا 
الحدث المهم، ألشـــيد بالصورة المشـــرفة التي ظهر 
عليهـــا الســـباق، الـــذي يعد حدًثـــا نوعًيا تســـتضيفه 

مملكة البحرين للمرة الثالثة على التوالي”.

وزارة األشغال

عصام خلف

اتحاد الكرة

لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  قدمـــت 
“جيبـــك” رعايتها  البتروكيماويات 
لمسابقة كأس جاللة الملك ودوري 
ناصـــر بن حمد الممتـــاز لكرة القدم 

للموسم الرياضي 2021 - 2022.
وثّمن رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفة آل خليفة، دعم شـــركة 
مؤكـــًدا  للمســـابقتين،  “جيبـــك” 

أهمّية الدعم الذي تقدمه الشـــركة 
بصـــورة مســـتمرة إلنجـــاح هاتيـــن 
يترقبهمـــا  اللتيـــن  المنافســـتين 
الجمهـــور الرياضـــي فـــي المملكـــة، 
الرعايـــة  هـــذه  أن  إلـــى  ومشـــيًرا 
علـــى  “جيبـــك”  حـــرص  تعكـــس 
تطبيـــق الشـــراكة المجتمعيـــة بين 
القطاع الخاص وقطاع كرة القدم 

البحرينية.

“جيبك” ترعى مسابقات اتحاد الكرة

األولمبية تشارك باالجتماع الـ 40 للمجلس األولمبي اآلسيوي
خالد بن حمد أناب النصف لترؤس الوفد

  تــرأس األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــد النصــف وفــد 
اللجنة األولمبية البحرينية في اجتماع الجمعية العمومية الـ 40 للمجلس 
األولمبي اآلســيوي والذي عقد أمس األحد 21 نوفمبر بمدينة دبي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، نيابة عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، رئيــس الهيئة 
العامــة للرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة.  وتــرأس اجتمــاع 
الجمعية العمومية “راجا راندير سينغ” رئيس المجلس األولمبي اآلسيوي 
بالنيابة بحضور 30 ممثاًل للجان األولمبية اآلسيوية و14 آخرين شاركوا 

باالجتماع عبر تقنية االتصال المرئي.

الجمعيـــة  أعمـــال  جـــدول  وتضّمـــن    
العموميـــة العديد مـــن المواضيع التي 
القـــارة  فـــي  األولمبيـــة  الحركـــة  تهـــم 
اآلسيوية من بينها اســـتعراض تقارير 
مناطق القارة وتقاريـــر اللجان العاملة 
الـــدول  اســـتعدادات  واســـتعراض 
الســـتضافة األلعـــاب اآلســـيوية األربع 
المقبلة وهي هانغتشو 2022، آيتشي-

ناغويا 2026، الدوحة 2030 والرياض 
2034 ودورة االلعاب االسيوية التالية 
المتاحة لالستضافة عام 2038، وشهد 
اجتماع الجمعية العمومية عرض آخر 
المســـتجدات بشـــأن الـــدورات األخرى 
األولمبـــي  المجلـــس  ينظمهـــا  التـــي 
اآلســـيوي كـــدورة االلعـــاب االســـيوية 
وبانكـــوك  تشـــونبوري  فـــي  للشـــباب 
االســـيوية  األلعـــاب  ودورة  بتايالنـــد، 
للصـــاالت والفنون القتالية في شـــانتو 

بالصين. 
المســـتجدات  آخـــر  عـــرض  تـــم  كمـــا   
المتعلقـــة بلجنـــة التضامـــن األولمبـــي 
الوطنيـــة  األولمبيـــة  اللجـــان  واتحـــاد 
االســـيوية  واألكاديميـــة   - أنـــوك   -
االولمبيـــة في كوريا، فضـــاًل عن دورة 
العـــاب أطفـــال آســـيا الســـابعة المقررة 
في فالديفوستوك بروسيا عام 2022.  
ووافقت الجمعيـــة العمومية باإلجماع 
العربيـــة  المملكـــة  اســـتضافة  عـــى 
الســـعودية لـــدورة األلعـــاب اآلســـيوية 
للصـــاالت المغلقة وفنون القتال 2025 
لتكـــون مدينـــة الريـــاض أول دولة في 

منطقـــة غـــرب آســـيا تســـتضيف هـــذه 
الدورة. 

 هـــذا، وقـــد شـــاركت الشـــيخة حيـــاة 
عضـــو  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز  بنـــت 
مجلـــس إدارة اللجنة األولمبية وعضو 
المكتب التنفيـــذي بالمجلس األولمبي 
اآلســـيوي رئيســـة لجنة رياضـــة المرأة 
فـــي اجتمـــاع المكتب التنفيـــذي الـ 76 
الـــذي عقـــد أمـــس الســـبت 20 نوفمبـــر 
والذي تضمـــن برنامجه كلمة ترحيبية 
مـــن “راجا راندير ســـينغ” واســـتعراض 
تقاريـــر نـــواب الرئيـــس وتقريـــر نائـــب 
لأللعـــاب  المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس 

2022 واســـتعراض تقريـــر  اآلســـيوية 
عـــن تحضيرات قطر الحتضان آســـياد 
2030 وتحضيـــرات المملكـــة العربيـــة 
 2034 آســـياد  الســـتضافة  الســـعودية 
ثـــم تحديـــد موعـــد ومـــكان االجتماع 
دعـــت  االجتمـــاع  وخـــالل  القـــادم.  
الشـــيخة حياة بنت عبد العزيز رئيسة 

لجنـــة الرياضـــة والمرأة فـــي المجلس 
االولمبي إلى تغيير مسمى اللجنة الى 
لجنة المساواة بين الجنسين، وطلبت 
من اللجان األولمبيـــة الوطنية التركيز 
علـــى تطويـــر قاعـــدة مشـــاركة المـــرأة 
فـــي الرياضة وليس فقط التركيز على 

رياضيات النخبة.

اللجنة األولمبية

النصف لدى حضوره اجتماع الجمعية العمومية

جانب لمعسكر منتخبنا بالسعودية محمد العجمي

أحمد عبدالرحيم

 الموافقة على استضافة السعودية 
لدورة األلعاب اآلسيوية للصاالت 
المغلقة وفنون القتال 2025
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تعود ليندسي لوهان 
إلى الشاشة مجددًا 

بعد إنقطاع ألكثر 
من 10 سنوات، 

بفيلم على إحدى 
المنصات اإللكترونية 

تدور أحداثه حول 
كريسماس، ونشرت 
عير حسابها الخاص 
على موقع التواصل 

اإلجتماعي صورة 
من الفيلم تظهر فيها، 
وعلقت عليها: “عائدة 

إلى العمل، وال يمكنني 
Ac�  أن أكون أسعد،

.”tion

شاهدت لكم: أحدث األعمال السينمائية على نتفلكس
مجموعتها  نتفلكس  مــنــصــة  ــقــدم  ت
الـــــجـــــديـــــرة بــــالــــمــــشــــاهــــدة وســــط 
ــيــر مـــن الــمــســلــســات  ــكــب جـــدولـــهـــا ال
الجديدة  انواعها  بمختلف  واالفـــام 
لمجموعة  وهذه جولة  والكاسيكية، 

من افضلها التي شاهدناها لكم:

The Trip

من االفام النرويجية الجديدة من العام 
الجاري فيلم The Trip وفيه قصة زوجان 
طريقة  إليــجــاد  منعزل  لــكــوخ  يتوجهان 
منهما يحمل في  زواجــهــمــا، وكــل  إلنــهــاء 

داخله نية قتل اآلخر! فماذا سيحدث؟

Mirrors

يكلف  رائع عن شرطي سابق  فيلم رعب 
بــحــراســة مــركــز تـــجـــاري مــهــجــور، حيث 
يواجه هناك قوة مخيفة تظهر فقط من 
خال المرايا! وهو من انتاج العام2008 .

No One Gets Out Alive

مهاجرة  ــرأة  امــ عــن  ــارة  ــ إث و  رعـــب  فيلم 
تــحــلــم أن تــكــون حــيــاتــهــا فـــي الـــواليـــات 
في  اإلقــامــة  على  تجبر  حيث  المتحدة، 

منزل كبير مشترك، ولكنها تكتشف حينها 
أموًرا مرعبة داخل ذلك المنزل!

Maid

مسلسل دراما قصير يحكي قصة أم شابة 
الوحيدة من خال  تكافح إلعالة طفلتها 
العمل في مجال التنظيف المنزلي، وذلك 

بعد خروجها من عاقة زوجية مؤذية!

The Stronghold

في  لــواء  عــن  فرنسي  إثـــارة  أكشن  فيلم 
الشمالية  األحياء  لضبط  يسعى  الشرطة 
أعلى  سجلت  الــتــي  “مــارســيــلــيــا”  بمدينة 
مــعــدل لــلــجــريــمــة مــن بــيــن جــمــيــع الــمــدن 

الفرنسّية!

Ratched

ــســل غـــمـــوض وإثـــــــــارة قــصــيــر  مــســل
يـــدور فــي عــام 1947، بـــدأت إحــدى 
مستشفى  فـــي  ــعــمــل  ال الــمــمــرضــات 
مظهرها  خلف  ولــكــن  عــريــق،  نفسي 
تــكــمــن شخصية  األنـــيـــق  الـــخـــارجـــي 

أخرى مختلفة..

Crawl 

ــرأة شــابــة تحاول  امـ ــارة عــن  إثـ فيلم 
إنقاذ والدها خال إعصار قوي جًدا، 
لــتــجــد نــفــســهــا مــحــاصــرة فـــي مــنــزل 
من  تكافح  أن  وعليها  المياه  غمرته 

أجل حياتها ضد التماسيح.

Intrusion

Intru�  توفر مؤخرا ا فيلم اإلثارة والدراما
sion بقصة مثيرة لإلهتمام المرأة تنتقل 
إلى بلدة صغيرة مع زوجها ولكن مع مرور 
لإلقتحام  منزلهما  يعترض  قصيرة  فترة 
فــي حقيقة  بالشك  واإلســتــهــداف وتــبــدء 
أن  تكتشف  حتى  بها  يحيطون  مــن  كــل 

الخطر حقيقي لم يبدء اال للتّو.

Cloudy with a Chance of Meatballs

نتفلكس  ــي  فـ جـــديـــد  انــيــمــيــشــن   فــيــلــم 
 Cloudy with a بعنوان  محدودة  لفترة 

 Chance of Meatballs
الذي يحكي قصة شاب يخترع آلة تجعل 

الطعام يتساقط من السماء!   

In Time

عندما ينتهي المال من الوجود، وتتوقف 
الشيخوخة عند سن الـ 25 فيكون وقتك 
أجل ساعات  من  فتعمل  يساوي حياتك، 
اضــافــيــه فــقــط لــكــي تــضــاف الـــى عــمــرك 
ــدمــا تــنــتــهــي تــلــك الـــســـاعـــات يــكــون  وعــن
مصيرك الموت! هكذا يتحدث هذا الفيلم 

الجدير بالمشاهدة في المنصة.

24 عاًما مبالغ خيالية عند نشرها  العمر  البالغة من  تتقاضى كايلي جينر 
ألي صورة بهدف تسويقي على حسابها الخاص في موقع إنستغرام، حيث 

يتابعها أكثر من 146 مليون متابع.  
والتي  التجميل  مستحضرات  في  بها  الخاص  الخط  جانب  وإلــى 
تجني منه أموااًل طائلة، فإن كلفة اإلعان التسويقي الواحد على 
حسابها الخاص في انستغرام يصل إلى 1.46 مليون دوالر أمريكي.  

يشار إلى أن كايلي تقع في المرتبة الرابعة بهذا المبلغ، إذ يتقاضى 
نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو 1.6 مليون دوالر أمريكي 
يليه الممثل دواين جونسون 1.52 مليون دوالر، من ثم النجمة 

أريانا غراندي في المرتبة الثالثة بمبلغ 1.51 مليون دوالر.  

قائمة بالمبالغ الذي يتقاضاه المشاهير من 1 إلى 10:  

- كريستيانو رونالدو 1.6 مليون دوالر
- دواين جونسون 1.52 مليون دوالر

- أريانا غراندي 1.51 مليون دوالر
- كايلي جينر 1.46 مليون دوالر 
- سلينا غوميز 1.46 مليون دوالر

- كيم كارداشيان 1.41 مليون دوالر
- ليونيل ميسي 1.16 مليون دوالر 

- بيونسيه 1.14 مليون دوالر
- جاستين بيبر 1.1 مليون دوالر 

- كيندال جنير 1.05 مليون دوالر.
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ــة مــســرح  ــرقــ أيـــــــام قــلــيــلــة تـــفـــصـــل فــ
للمشاركة والتواجد في أحد  جلجامش 
المسرحية  الــمــهــرجــانــات  وأقــــوى  أهـــم 
الدولي  القاهرة  مهرجان  وهــو  العربية 
في  سيعقد  الـــذي  التجريبي،  للمسرح 
بمسرحية  ديسمبر   19  �  14 من  الفترة 
ــن تـــألـــيـــف الـــنـــاقـــد  ــ “ هـــــــدوء تـــــــام” مـ
وإخـــراج  الــحــمــدان،  يــوســف  المسرحي 
وتمثيل  البكري،  عبدهللا  وسينوغرافيا 
كـــل مـــن عــمــر الــســعــيــدي،مــريــم حــســن، 
راشد،كامل  عبدهللا  مساعد،راشد  نجم 
رضــا،  على  الموسيقى  نبيل،والتأليف 
ــرزي،  ــامـ ومـــســـاعـــد الـــمـــخـــرج حــســن فـ
واألزيــــــــــاء دانــــــة يـــوســـف الـــحـــمـــدان، 
والديكور حمد المرباطي ومدير اإلنتاج 
حــمــد الـــدوســـري، حــيــث تــم اخــتــيــارهــا 
 285 بين  من  الرسمية  المسابقة  ضمن 

عرض مسرحي.
يكون  يكاد  اعتمادا  تعتمد  المسرحية 
روح  وهيمنة  الجسد،  لغة  على  كــامــا 
على  الــدرامــيــة  حيويتها  بكل  الــحــركــة 
الحمدان  فالمؤلف  مــشــاهــدهــا،  غالبية 
اهــتــم بــالــدرامــا الــداخــلــيــة فــلــم يجعل 
وإنما  وركــض،  المسرح حلقة جــرى  من 
اقتصد في الحركة الجسدية الخارجية 
يتأمل  ان  للمتفرج  يتيح  حتى  عموما، 
الــداخــلــيــة  النفسية  الـــحـــاالت  ويــعــيــش 
مــقــتــربــا مــن روح الــمــســرحــيــة إلـــى حد 
بعيد، كما ان المخرج البكري استغل كل 
ما استطاع من حيل ضوئية وموسيقية 

في تأكيد هذه الحاالت.
تركز مشاهد المسرحية على “الفوضى” 
لتعبر  ــســاحــرة  ال وتــســتــخــدم اإلضـــــاءة 
الصارخة  األفــعــال  عــن  الــصــارخ  باللون 
المسرحية  في  الممثلون  يظهرها  التي 

ولتكون هارموني معا، كما ان الموسيقى 
ــفــوضــى بــعــدة  تــصــاحــب ظــهــور تــلــك ال

أشكال وقيادة المحكوم عليهم بها. 
الحمدان – حسب  المؤلف  لقد استطاع 
رأيي –  في هذا النص ان يضفي على 
المسرحية  تجعل  عضوية  وحــدة  عمله 
أي  حــذف  أو  تغيير  يمكن  ال  حيا  كائنا 
ــزفــت مــنــهــا الـــدمـــاء،  جـــزء مــنــهــا وإال ن
ــيــهــا هـــي ان  والــنــتــيــجــة الــتــي يــصــل إل
مايحدد اختيار كل تفاصيل الحدث هو 
نحوها  يتحرك  التي  الغاية  أو  الــهــدف 
الحدث، ولكن هذه الغاية ليست مطلقة 
الحرة في  لــإلرادة  تأكيدا  مثا  وليست 
ــواء، بــل تنبع  ــهـ ــار مــطــلــق أو فــي الـ إطــ
متداخلة  وعــوامــل  معينة  ظـــروف  مــن 

متشابكة.
الــمــســرحــيــة  بـــروفـــات  زارت  الـــبـــاد”   “

وسجلت هذه الوقفة مع المخرج:
ما الذي تعنى لك هذه المشاركة؟ «

مهرجان  في  المشاركة  هو  حلمي  كــان 
التجريبي  لــلــمــســرح  الـــدولـــي  ــقــاهــرة  ال
من  المهرجان  هــذا  يعد  حيث  كمخرج، 
تقام  التي  المسرحية  المهرجانات  أهم 
في الوطن العربي، كما ان الوصول إلى 
المسابقة الرسمية من بين عدد كبير من 
الــدول التي لها باع طويل في المسرح 
كبيرا  انجازا  ذاتــه  بحد  يعد  التجريبي، 

يتمناه أي مخرج.
حدثنا عن العرض؟ «

الجسد  لغة  على  يعتمد  بكامله  العمل 
وليس الحوار كما هو متعارف عليه في 
 “ المسرح، وثيمته تختلف عن تسميته 
التي  الفوضى  يناقش  تــام”، فهو  هدوء 
غرقت فيها اإلنسانية من كل الجوانب، 

اإلنسان  بداخل  التي  الفوضى  فيها  بما 
نفسه ودخوله في دهاليز ال أول وال أخر 

لها.
كما أود أن أضيف إنني أول مرة أتعامل 
مع نص مسرحيا للناقد والكاتب يوسف 
نصا  استلم  مــرة  أول  وأيضا  الحمدان، 
ويقال لي مباشرة..ابدأ في إخراجه. في 
في  واشـــرع  النص  اخــتــار  كنت  السابق 
قراءته ومن ثم تبدأ عملية اإلخراج، أما 

مع هذا النص فالعملية مختلفة تماما.
طريقة التعامل مع الفنانين ؟ «

ــربـــة جــــديــــدة عــلــيــهــم   ــكــــون تـــجـ ــ قــــد ت
باستثناء عمر السعيدي الذي سبق وان 
النوعية  هذه  مثل  في  قبل  من  اشتغل 

من األعمال التجريبية التي تعتمد على 
لغة الجسد وليس الحوار، ولكن الجميع 
من  وتمكنه  جــدارتــه  اثبت  الحمد  ولله 

اإلبداع .
الفنانين  أراء  الــبــاد”   “ استطلعت  كما 

المشاركين في هذه المسرحية:
سبق  لقد  العازمي:  راشــد  الفنان  يقول 
نحو  قبل  تجريبية  أعــمــاال  قدمت  وان 
15 عــامــا  مــع الــمــخــرج الــقــديــر عبدهللا 
السعداوي، والفنان خالد الرويعي، ومن 
ثم توقفت فترة طويلة، إلى ان أعادني 
البكري،  عبدهللا  المخرج  التجربة  إلــى 
ــعــمــل إال انــه  وبـــالـــرغـــم مـــن صــعــوبــة ال
اإلتقان  في  قدما  المضي  على  يحفزنا 
العمل سنقدم  واإلبــداع وبتكاتف فريق 
تجربة تليق بسمعة مملكة البحرين في 

الميدان المسرحي.
أما الفنانة مريم حسن “ خريجة المعهد 
العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت 
تــخــصــص تــمــثــيــل وإخــــــراج مــســرحــي” 
فأوضحت أنها أول مرة تشارك في عمل 
هو  التجربة  في  الممتع  ولكن  تجريبي 

والمعرفة  الخبرة  من  المزيد  اكتسابها 
التي  المسرحيات  من  النوعية  من هذه 
الــمــســرح  عـــن  مــخــتــلــفــا  أداءا  تــتــطــلــب 
التقليدي، الفتة ان التواجد في مهرجان 
مسئولية  يــزيــدهــم  التجريبي  الــقــاهــرة 

وتفان من أجل تشريف إسم الوطن.
وبدوره أكد الفنان كامل نبيل ان تواجد 
مهرجان  فــي  جلجامش  مــســرح  فــرقــة 
لتقديم  الــتــجــريــبــي  لــلــمــســرح  ــقــاهــرة  ال
ادنــي شك  با  يعطينا  المسرحية،  هــذه 
العزيمة واإلصرار على تقديم كل ما هو 
أفضل لتشريف البحرين، وسوف نجتهد 
في البروفات بقيادة المخرج لنصل في 

نهاية المطاف إلى الهدف المنشود.
في  شــارك  انه  قال  مساعد  نجم  الفنان 

التجريبي  للمسرح  الــقــاهــرة  مــهــرجــان 
مسرح  قدمها  بمسرحية  ســنــوات  قبل 
وهذه  منصور،  حسن  إخــراج  من  أوال 
انه  موضحا  لــه.  الثانية  المشاركة  هي 
محظوظا للغاية ألنه سيدخل المسابقة 
ــذا لــيــس بــاألمــر الــســهــل في  مــرتــيــن وهـ

مهرجان القاهرة الدولي التجريبي.
أمـــا “ الــديــنــمــو” ومـــن يتجه إلــيــه قــوس 
األحـــــداث فــي الــمــســرحــيــة الــفــنــان عمر 
هو  فيه  أفكر  ما  أهــم  فيقول:  السعيدي 
المهرجان  في  مشرف  بمستوى  الظهور 
بعيدا عن مسألة الجوائز، ونحن على ثقة 
العرض   فــي  ستنجح  الفرقة  أن  ويقين 
أمام جمهور واسع ، خاصة وان عملنا في 

البروفات يسير بشكل مبشر ومشجع.

“جلجامش” تمثل البحرين بـ” هدوء تام” بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
البكري لـ”^”: الوصول إلى المسابقة الرسمية يعد إنجازا بحد ذاته

أسامة الماجد

المخرج البكري يوجه فريق العمل

كامل نبيلعمر السعيدي

نجم مساعد وراشد عبداللهلغة الجسد

جانب من البروفات

تعرفوا على المبالغ التي يجنيها 
المشاهير من  “انستغرام”

اعداد طارق البحار
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البحرين،  مذكرة تفاهم لدعم حملة   stc وقعت شركة 
مع شركة  بالتعاون  الحياة”  أجل  من  “أشجار  التشجير 
ــنــاء مــحــمــود. كــمــا يــأتــي هــذا  شــركــة حــســن وحــبــيــب أب
ودرجــات  التصحر  مــن  للحد  جهودها  فــي  البحرين  مملكة  لدعم  التعاون 
الحرارة المرتفعة والتلوث البيئي، حيث سيشمل هذا التعاون زراعة األشجار 
أكثر  بيئة  إلــى  للوصول  الخضراء  المساحات  لــزيــادة  مختلفة  مناطق  في 

استدامة في مملكة البحرين.
وقال رئيس عمليات الشئون الحكومية في شركة stc البحرين الشيخ زياد 
محمود  ابناء  وحبيب  حسن  شركة  انضمام  “يسعدنا  خليفة  آل  فيصل  بن 
معًا  الوطني، حيث سنعمل  المشروع  هذا  في  معنا  للتعاون  الشركاء  كأحد 
التعاون ركيزة  المملكة. كما يعتبر هذا  على زيادة المساحات الخضراء في 
أساسية للشراكة الوطنية التي تطمح إلى المحافظة على البيئة واستدامتها 
رئيس  قال  محمود،  أبناء  وحبيب  حسن  شركة  جانب  ومن  البحرين”.  في 
أن نكون جزًءا من هذا  “يشرفنا  التسويق واالتصاالت حسن زهير محمود 
المشروع الوطني. هذا المشروع هو جزء من مساهمتنا في جيل المستقبل 
لبلدنا الحبيب. نأمل أن تلهم هذه المبادرة جميع سكان مملكة البحرين على 

أهمية بيئتنا المعيشية“.

“stc البحرين” وشركة “حسن 
وحبيب” تدعمان حملة التشجير

استعراض إنجازات البنك لفترة الربع الثالث من العام الجاري

”H6”  2022 تشمل الدفعة األخيرة للعام 2021 على طرازات

“البحرين الوطني”  يستضيف اجتماع المستثمرين الفصلي

“هافال البحرين” تطلق عروض نهاية العام

 )NBB( اســتضاف بنــك البحريــن الوطني
اجتمــاع المســتثمرين الفصلــي، الــذي تــم 
خاللــه اســتعراض إنجــازات البنــك لفترة 
الربع الثالث من العام الجاري، ويأتي ذلك 
فــي ســياق حرص البنــك على اتباع مبدأ الشــفافية في جميــع عملياته، 

وكذلك من منطلق سعيه لتعزيز وتوطيد عالقاته مع المستثمرين.

وشهدت أعمال االجتماع مناقشة 
للسنة  لــلــبــنــك  ــيــة  ــمــال ال ــنــتــائــج  ال
المالية الجارية وللربع الثالث من 
أيــًضــا تسليط  2021، وتــم  الــعــام 
ــازات غير  ــ ــجـ ــ ــى اإلنـ الـــضـــوء عــل
ركائز  ضمن  تندرج  التي  المالية 
إطار عمل االستدامة لدى البنك. 
الوطني”  “البحرين  واســتــعــرض 
الرئيسة،  منجزاته  قائمة  أيــًضــا 
ــة  ــيـ ــم تـــفـــاصـــيـــل وافـ ــديـ ــقـ مــــع تـ
للمستثمرين عن أدائه ومبادراته 

نــّفــذهــا خـــال هـــذه الفترة  الــتــي 
الـــزمـــنـــيـــة. واخــتــتــمــت الــجــلــســة 
باإلجابة على أسئلة المستثمرين، 
وتم التركيز كذلك على الجوانب 
الــتــي ســاهــمــت فــي تحقيق هــذا 
خــال  لــلــبــنــك  اإليــجــابــي  األداء 
االجتماع  الــثــالــث.وانــعــقــد  الــربــع 
بحضور كل من الرئيس التنفيذي 
ــتــنــفــيــذي  ــيــــس ال ــ ــرئ ــ لــلــبــنــك، وال
ــة، والـــرئـــيـــس  ــيـ ــالـ ــمـ ــؤون الـ ــشـ ــلـ لـ
ــبــشــريــة  الــتــنــفــيــذي لـــلـــمـــوارد ال

التنفيذي  والرئيس  واالستدامة، 
لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والـــرئـــيـــس 
الــمــخــاطــر،  إلدارة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــخــدمــات  وال
ــاريــــة  ــمــ ــثــ ــتــ الـــمـــصـــرفـــيـــة واالســ
المالية،  والمؤسسات  للشركات 
ورئيس  للبنك،  المالي  والمراقب 

االتصاالت المؤسسية بالبنك.
المستثمرين  اجــتــمــاع  ــم  ــظَّ ــن وُي
لتعزيز  البنك  جــهــود  مــن  كــجــزء 
الــقــنــوات،  جميع  عــبــر  الشفافية 
لتعزيز األداء ولمنح المستثمرين 
ــّورات  ــطــ ــ ــر عــــن ت ــثـ ــفــاصــيــل أكـ ت

ومنجزات البنك الرئيسة.

أعـــــلـــــنـــــت هـــــافـــــال 
البحرين عن إطاقها 
العام  نهاية  عــروض 
ــمــمــيــزات حــصــريــة  ب
ــراغــبــيــن بــإقــتــنــاء أحــد  لــعــمــائــهــا ال
المبيعات  مدير  وصــرح  طــرازاتــهــا. 
حسين   GWMو هـــافـــال  لــعــامــة 
شركة  في  “كعادتنا  قائا  الــوداعــي 
الـــتـــســـهـــيـــات لـــلـــســـيـــارات نــســعــى 
ترقى  التي  العروض  أحدث  لتوفير 
الراغبين  العماء  تطلعات  لمستوى 
في اقتناء أحد طرازاتنا عن طريق 
توفير تشكيلة واسعة من الخيارات 
والــمــوديــات الــتــي تــنــاســب جميع 

مضيفا  واحتياجاتهم”،  ميزانياتهم 
العماء  رغبة  تلبية  في  منا  “سعيا 
في اقتناء سيارات حديثة ومزودة 
ــتــقــنــيــات وبـــأســـعـــار في  ــأفــضــل ال ب
هذا  لعمائنا  نقدم  الجميع  متناول 
 2022 المميز على طــرازات  العرض 

و2021“. 
ويشمل العرض باقة صيانة مجانية 
والتسجيل  ســنــوات   5 حتى  تصل 
والــتــأمــيــن وضــمــان مــمــتــد حــتــى 7 
ــنـــوات مــفــتــوح الــكــيــلــو مـــتـــرات،  سـ
بأقساط  تمويلية  حلول  نوفر  كما 
مسيرة مع مجموعه من البنوك في 
أولى  دفعه  ودون  البحرين  مملكة 

ولفترة محدودة فقط.
لجميع  ــه  ــوتـ دعـ الــــوداعــــي  وجـــــدد 
ــعـــرض هـــافـــال  ــارة مـ ــ ــزي ــ ــن ب ــائـ ــزبـ الـ

ــعــكــر أو  ــســيــارات فـــي مــنــطــقــه ال ــل ل
الــواتــســاب  تطبيق  عــبــر  ــتــواصــل  ال
واالتصال المباشر على 17734040.

جانب من االجتماع عن ُبعد

 حسين الوداعي

يجهزكــم رعايــة األمومــة لموســم أنيــق مــع تشــكيلة 
خريف/   شــتاء 2021 التــي تضــم مجموعــة أنيقــة مــن 
المالبــس الفاخرة لألطفال والرّضع. مع شــعار الحملة 
الدعائية “موسم جديد، أسعار مذهلة”، يقدم لكم مجموعة منتقاة ممتازة من الناحية 
النوعيــة وبأســعار معقولــة في متنــاول الجميع. ُصنعت المالبس من أفضل األقمشــة، 

وهي مثالية لالرتداء في األماكن المغلقة وفي الهواء الطلق على حد سواء.

المابس  ــراء  شـ دون  الــشــتــاء  يكتمل  ال 
ــدى الــجــمــيــع، لــذا  الــمــحــبــوكــة الــمــفــضــلــة لـ
للبنات  يــوّفــر رعــايــة األمـــومـــة فــســاتــيــن 
مصنوعة  وبلوفرات  منسقة  ومجموعات 
تحافظ  للتمدد  قابلة  ناعمة  أقمشة  مــن 
ــيــوم. حتى  ال طـــوال  الــصــغــار  على دفء 
بقصات  تتوفر  األساسية  الجينز  بناطيل 
أنيقة وأقمشة خفيفة الوزن لينطلق معها 

األطفال بكل حرية ودون قيد.
ــدفء،  ــًدا الــحــفــاظ عــلــى الـ مــن الــســهــل جـ

بفضل  الخارج،  في  أو  المنزل  في  ســواء 
فهي  والبنات.  لــأوالد  المريحة  السترات 
يظل  ــبــرد.  ال على  للتغلب  تــمــاًمــا  مثالية 
السترات فائقة  األطفال دافئين في هذه 
بــألــوان وطبعات  تــأتــي  ــتــي  الــنــعــومــة وال
الشهيرة  التجارية  الــعــامــات  مــن  كثيرة 

مثل جيجلز، إليغو، جونيورز.
ــمــابــس  ــة ال ــومــ كــمــا يـــوّفـــر رعـــايـــة األمــ
اآلن  يعلم  فالجميع  لأطفال،  الرياضية 
البالغين  على  تقتصر  تعد  لم  الرياضة  أن 

فــحــســب. ال تــفــوتــكــم تــشــكــيــلــة مــابــس 
األطــفــال الــريــاضــيــة، فــهــي تــمــتــاز بأناقة 
ال ُتــقــاس وراحــــة غــيــر مـــحـــدودة، بفضل 
بالتهوية.  يسمح  الذي  المسامّي  نسيجها 
التجارية  الــعــامــة  زي،  واي  اكــس  تــقــدم 
الرياضية الخاصة برعاية األمومة، جودة 

استثنائية بأسعار منافسة.
ال تــكــتــفــي الــفــتــيــات بــعــدد مـــحـــدود من 
سبب  هو  وهــذا  كذلك؟  أليس  الفساتين، 
بأسعار  لفساتين  األطــفــال  محل  تقديم 
تنافسية ليتمكن الوالدان من شرائها دون 
األقمشة  أجود  إلى  باإلضافة  هذا  تفكير. 
ــافــتــة لــلــنــظــر، في  وأجـــمـــل الــطــبــعــات ال

قصات وموديات مريحة.
المفضلة  الكرتونية  الشخصية  كانت  أًيــا 
ــاوس أو  ــواء مــيــنــي مــ ــال، ســ ــفـ ــدى األطـ لـ
فــســتــجــدون  داك،  ديـــــزي  أو  غــارفــيــلــد 

طبعة  يحمل  جاكيت  أو  رياضية  سترة 
لمفاجأة  استعدوا  المفضلة.  شخصيتهم 

أطفالكم بأفضل ما يكون!
كما أن هناك مابس نوم مريحة لأطفال. 
 ،% 100 بــنــســبــة  الــقــطــن  مــصــنــوعــة مـــن 
وهــــي لــطــيــفــة عــلــى بــشــرتــهــم وتــضــمــن 
بقائهم دافئين طوال الليل. كما أن أطقم 

البيجامات لطيفة جًدا، لذا لن يكون غريًبا 
أن يرغب الوالدان في أن تكون متوافرة 
ــروالت  األفــ تعتبر  كــمــا  أيــًضــا!  بمقاسهما 
المخملية مثالية إلبقاء األطفال محاطين 
إنها حًقا رائعة بقدر ما هي  بــدفء رائــع. 

مريحة.
يـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــاء زيــــــــارة مـــذركـــيـــر فــي 

ــة الــجــفــيــر،  ــواحـ ســنــتــربــويــنــت، مــجــمــع الـ
سيتي  البحرين  ــرفــاع،  ال الــواحــة  مجمع 
سنتر، رعــايــة األمــومــة فــي مــاريــنــا مول 
على  اإلنترنت  عبر  أيًضا  تسوق  والسقية 
www.Mothercarestores.   /   /:https
www.centrepoint�   /   /:com & https

stores.com

مالبس مثالية تماما للتغلب على البرد

أناقة طفلك بسعر معقول

وقعــت مدرســة النور العالميــة مذكرة تفاهم مع مطبعة جامعة أكســفورد، التي تقدم 
حلوالً تعليمية كجزء من مشاركة المدرسة في برنامج أكسفورد للجودة.

بين  اتفاق  هو  للجودة  اكسفورد  برنامج 
ــدارس  ــ أكـــســـفـــورد ومـ نــشــر جــامــعــة  دار 
تشترك  العالم  أنحاء  جميع  في  مختارة 
اللغة  تــدريــس  فــي  بالتميز  االلــتــزام  فــي 
ــنــور  ــتــعــلــيــم. مـــدرســـة ال اإلنــجــلــيــزيــة وال
في  اآلن  مدرسة حتى  أول  هي  العالمية 
منطقة الخليج يتم دعوتها للمشاركة في 
برنامج أكسفورد للجودة تقديرًا لتركيزها 
الــقــوي عــلــى الــتــدريــس الــفــعــال لــمــهــارات 
واالستماع  والتحدث  والكتابة  الــقــراءة 
ونتائج  ممارساتها  في  العالية  والمعايير 

التاميذ في هذه المجاالت.
ــي بــرنــامــج  ــادة الــمــشــاركــة فـ ــهـ تــســلــم شـ
إدارة  رئــيــس مجلس  لــلــجــودة  أكــســفــورد 

الــمــدرســة عــلــي حــســن مـــن قــبــل ممثلي 
ــورد، كــاتــريــنــا  ــفــ ــســ دارنــــشــــر جـــامـــعـــة أكــ
ــر مــنــطــقــة الــلــخــلــيــج  ــديـ ــديــــس، مـ ــ ــدري ــ أن
لوك  و  اإلنجليزية،  اللغة  تدريس  لقطاع 
العالمية  الــشــراكــات  رئــيــس  ســويــتــمــان، 
بـــأكـــســـفـــورد لــلــتــعــلــيــم و جــيــل ويــســت، 
مستشار أول للتعليم االبتدائي باإلمارات 

العربية المتحدة. 
ورحــــب عــلــي حــســن بــالــنــبــأ وقــــال “تــعــد 
جامعة أكسفورد واحدة من أعرق مراكز 
مدرسة  أول  وكــونــنــا  الــعــالــم،  فــي  التعلم 
بها،  وثــيــًقــا  ارتــبــاًطــا  ترتبط  الخليج  فــي 
فهذا يدل على رؤيتنا الفريدة ونجاحاتنا 
ــة الـــمـــتـــمـــيـــزة”. وأضـــــــاف أن  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ

الــحــصــول عــلــى عــضــويــة بــرنــامــج جــودة 
النور  لمدرسة  إنجاًزا هائاً  يعد  أكسفورد 
على  بــوضــوح  الــضــوء  ويسلط  العالمية 

في  والتميز  باالبتكار  المستمر  التزامنا 
متميزة  تعليمية  بيئة  وتــوفــيــر  التعليم 

لطابنا وعائاتهم.

على مدار 3 سنوات ستعمل مدرسة النور 
جامعة  نــشــر  دار  مــع  بــالــتــعــاون  العالمية 
أكسفورد على ضمان أعلى جودة للمناهج 

ومواد التقييم وتدريب المعلمين.
وأشار محمد مشهود إلى أهمية التدريب 
الفعال للمعلمين، وقال “من خال برنامج 
ــلــجــودة،  أكـــســـفـــورد لــلــتــطــويــر الــمــهــنــي ل
يــكــونــوا واثــقــيــن من  أن  لــلــوالــديــن  يمكن 
أحدث  على  تدريبهم  تم  قد  أن مدرسينا 
يعني  ما  التدريس،  وممارسات  نظريات 
ضمان جهوزية الطاب بالمهارات والقيم 
ــحــادي  الــمــطــلــوبــة لــلــنــجــاح فـــي الـــقـــرن ال

والعشرين”.
وسلط مدير المدرسة أمين حليوة الضوء 
على تأثير ذلك على نتائج الطاب، وقال 
أكسفورد  نشر جامعة  دار  موارد  “تحظى 

الــتــعــلــيــمــيــة ومــــــواد الــتــقــيــيــم وتـــدريـــب 
المستوى  عــلــى  كبير  بــتــقــديــر  المعلمين 
الــدولــي وأنــا واثــق جــًدا من أنها ستكمل 
المستوى العالي بالفعل في تدريس اللغة 

اإلنجليزية بشكل كبير“.
وتــســتــفــيــد مـــدرســـة الـــنـــور الــعــالــمــيــة من 
عــضــويــتــهــا فــي بــرنــامــج اوكــســفــورد من 
خال ضمان جودة مواد اللغة اإلنجليزية 
أثبتت  التي  التعليمية  أكسفورد  ومـــواد 
في  بما  العالم،  أنحاء  جميع  في  نجاحها 
وأدوات  المطبوعة  الدراسية  الكتب  ذلك 
التعلم الرقمية. وكونها عضوا في برنامج 
النور  مدرسة  ستقوم  للجودة،  أكسفورد 
التطوير  خــدمــات  بــدمــج  أيــًضــا  العالمية 
دار  خــال  من  لمعلميها  الجديدة  المهني 

نشر جامعة أكسفورد.

تسلم شهادة المشاركة ببرنامج أكسفورد للجودة

تقديرا لتركيزها القوي على التدريس الفعال للمهارات والمعايير العالية

“النور العالمية” أول مدرسة بالخليج تنال عضوية برنامج أكسفورد للجودة
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الرئيـــس  قـــال   
لشـــركة  التنفيـــذي 
الواحد  بنفـــت، عبـــد 
الجناحـــي، إن حجم 
الماليـــة  التحويـــات 
باس”  “فـــوري  عبـــر 
قد بلغت 3.4 مليار دينار حتى أكتوبر 
“الجائحـــة”  أن  إلـــى  الفًتـــا  الماضـــي، 
ســـاهمت فـــي تســـريع تحـــّول األفراد 
والمؤسســـات نحو استخدام الوسائل 
أن  متوقًعـــا  اإللكترونيـــة،  والبدائـــل 
تشهد التحويات اإللكترونية ارتفاًعا 
بنســـبة تتجاوز 15 % مـــع نهاية العام 

المقبل 2022.
هامـــش  علـــى  الجناحـــي  وكشـــف   
لـ”بنفـــت”  الجديـــدة  الهويـــة  إطـــاق 
ا علـــى صياغة  أمـــس “أننا نعمـــل حاليًّ
االســـتراتيجية الجديدة للشركة لمدة 
3 ســـنوات، وســـننتهي مـــن إنجازهـــا 
فـــي منتصـــف شـــهر ديســـمبر القـــادم، 
على اعتبار أن االستراتيجية الحالية 
أن  مبيًنـــا  االنتهـــاء”،  علـــى  شـــارفت 
إطـــاق  ســـتتضمن  االســـتراتيجية 
عـــدة خدمات ســـتطلق خـــال الثاث 
ســـنوات القادمـــة، من ضمنهـــا إضافة 
مزايـــا تنظيميـــة لمســـألة التحويـــات 
اســـتخدام  التجاريـــة  أو  الشـــخصية 
كمـــا  “بنفـــت”،  نظـــام  علـــى  الجـــوال 
ستطرح الشركة قاعدة بيانات خاصة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
تخدمهـــم وتســـهل عليهـــم الحصـــول 
علـــى التمويـــات الازمة تحت اســـم 

.Sme’s 360
 وفيمـــا يتعلـــق بخدمـــات التحويات 
الدوليـــة قال الجناحي “ســـتكون هذه 

الخدمـــة بمشـــاركة بيـــوت الصرافـــة، 
وســـتمكن الزبائن من تحويـــل المبالغ 
بالعمـــات األخـــرى دون الحاجـــة إلى 
زيارة محات الصرافة بدون أي رسم 

إضافي”.
 وحـــول خدمـــة الشـــيك اإللكترونـــي 
قـــال الجناحـــي “فاق عدد المســـجلين 
لخدمـــة الشـــيك اإللكترونـــي 30 ألـــف 
شـــخص، والـــذي يهـــدف إلـــى تطويـــر 
ويســـرع  ويســـهل  األعمـــال  أســـلوب 

تقديم الخدمات مع ضمان األمان”. 
 وقـــال الجناحي في كلمة خال حفل 
ا  إطـــاق الهوية “يمثل هذا إنجاًزا مهمًّ
فـــي رحلتنـــا، ونحن ُنريد مـــن الجميع 
أن يكونوا جزًءا مـــن تحّولنا”، مضيًفا 
“نهـــدف إلـــى تقديـــم حلـــول موثوقـــة 
ومبتكـــرة تجعل الحياة أســـهل وأكثر 
الشـــركات  مـــن  لـــكل  وفعاليـــة  ذكاًء 
واألفراد. ومن هنا أردنا أن نقدم هوية 
تجاريـــة تعكـــس هـــذه الرســـالة داخل 
المملكـــة. لقـــد كان لعامتنـــا األصليـــة 
الســـنوات  مـــدار  علـــى  نثمنـــه  دور 
العامـــة  مـــع دفـــع  الماضيـــة واليـــوم 
التجارية الجدية فإننا نواصل مسيرة 

العمل التي تعكس رؤيتنا للمســـتقبل، 
والتـــي مـــن شـــأنها أن تكـــون مبتكـــرة 

وتمكينية وعالمية”. 
وأضـــاف “نـــود أن ُنعّبـــر عـــن خالـــص 
الشـــكر واالمتنـــان لمصـــرف البحريـــن 
طيلـــة  الُمتواصـــل  لدعمـــه  المركـــزي 
هـــذه الســـنين ولـــدوره الُمهـــم إللهامنا 
علـــى االبتـــكار، وخصوًصـــا في مجال 
الهويـــة  وخلـــف  الرقمـــي.  التحـــول 
الجديـــدة، ســـنواصل العمـــل مع فريق 
عملنا الموهوب والُملتزم بتقديم أكثر 
الحلـــول ابتـــكاًرا للُمجتمـــع البحرينـــي 
والتـــي ُتســـهم فـــي تحقيـــق رفاههـــم 
نحـــن  الُمســـتقبل.  فـــي  ونجاحهـــم 
فخورون للغاية من العمل الذي أديناه 
في شركة بنفت، ونحن ممتنون لفريق 
عملنا، وشركائنا في القطاع المصرفي 
وبقية القطاعات المختلفة، وأصحاب 

المصلحـــة، وعمائنا ووســـائل اإلعام 
التـــي لم تألوا جهوًدا لتقديم الدعم لنا 
للوصـــول إلى المكانة التي نحن عليها 

اآلن”. 
 وتعكس هوية شركة بنفت، الجديدة 
التطور المســـتمر الذي تشهده الشركة 
المجتمـــع  مســـتقبل  لرســـم  ورؤيتهـــا 
مـــن خال الحلـــول الرقميـــة المبتكرة 
التي تقدمها الشـــركة، حيث جاء ذلك 
اإلعـــان خـــال مؤتمر صحافـــي ُعقد 
أمس في المقر الجديد للشركة، وذلك 
بحضـــور موظفـــي الشـــركة وممثلـــي 

المؤسسات اإلعامية.

حلول دفع تتسم بالسهولة 

لجميع األفراد والشركات

 وفتحـــت شـــركة بنفت آفاًقا واســـعة 

علـــى مـــدار الــــ 24 عاًمـــا الماضية من 
تتســـم  دفـــع  حلـــول  توفيـــر  خـــال 
بالســـهولة لجميـــع األفراد والشـــركات 
فـــي المملكـــة. كمـــا أنهـــا كتبـــت قصـــة 
نجـــاح لمملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
التكنولوجيا الماليـــة. ويعكس إطاق 
الهويـــة الجديـــدة العديـــد مـــن المزايا 
فـــي داخـــل الشـــركة وخارجهـــا وهـــو 
دليـــل على رســـالة الشـــركة الرئيســـية 
التـــي تتمثل في خلـــق وابتكار حلول 
متطورة وحديثة ضرورية في الحياة 
الشـــعار  جوهـــر  وينطلـــق  اليوميـــة. 
الجديـــد ليمثـــل رمـــًزا يعكـــس “نبـــض 
البحريـــن” حيـــث تتســـم رؤيـــة بنفت 
الـــذي  المجتمـــع  بمســـتقبل  للنهـــوض 
يعتبـــر أســـاس الحيـــاة ونبضهـــا الذي 

يحّركها.
بنفـــت  شـــركة  أن  بالذكـــر  والجديـــر   
عـــام  فـــي  تأسيســـها  منـــذ  حققـــت، 
1997، العديـــد من اإلنجـــازات آخرها 
إعانها عن تشـــغيل أول نظام وطني 
منطقـــة  فـــي  اإللكترونيـــة  للشـــيكات 
إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
كمـــا أنهـــا أول مؤسســـة فـــي المملكـــة 

تحصل علـــى ترخيص لخدمات الثقة 
والتوقيع اإللكتروني من هيئة تنظيم 
االتصـــاالت. وســـاهمت الشـــركة أيًضا 
فـــي خلـــق العديد من الفـــرص وتعزيز 
جيل المســـتقبل من رواد األعمال في 
البحريـــن مـــن خـــال تقديـــم وتوفير 
مهارات ريادة األعمال، وذلك تماشـــًيا 
مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.

 يشـــار إلى أن شـــركة بنفت قد حققت 
الُمتواتـــرة  النجاحـــات  مـــن  ُجملـــة 
مؤخًرا ومنها اإلطاق الناجح لخدمة 
التحويـــات عبـــر تطبيـــق بنفـــت بـــي، 
مســـتخدمي  جميـــع  ســـتمكن  والتـــي 
التطبيـــق من إجراء تحويـــات مالية 
أعلنـــت  دوليـــة. وفـــي وقـــت ســـابق، 
الشـــركة عـــن تدشـــين خدمة الشـــيك 
اإللكترونـــي، والتـــي هـــي بمثابـــة أول 
نظـــام خـــاص للشـــيكات اإللكترونيـــة 
فـــي العالم. عـــاوة على ذلـــك، تمتلك 
شـــركة بنفـــت مجموعـــة متنوعـــة من 
المنتجات األخرى ومنها شـــبكة الربط 
المالية وشـــبكة ربط أجهـــزة الصراف 
اآللـــي وأجهـــز نقـــاط البيـــع وتطبيـــق 
بنفت بـــي، وهو المحفظة اإللكترونية 
البحريـــن  مركـــز  وتشـــغيل  الوطنيـــة، 
للمعلومـــات االئتمانيـــة ومنصة اعرف 
األولـــى   )eKYC( ـــا  إلكترونيًّ عميلـــك 
مـــن نوعها في المنطقـــة والتي تغطي 
القطـــاع المالـــي بأكملـــه. وقـــد حـــازت 
شـــركة بنفت على العديد من الجوائز 
المحليـــة والدولية الهامـــة مثل جائزة 
لعـــام  اإللكترونيـــة  للحكومـــة  التميـــز 
2021 وجائـــزة أفضـــل تطبيـــق ذكـــي 
الجوائـــز  مـــن  وغيرهـــا   2021 لعـــام 

العديدة.

جانب من حفل تدشين الهوية الجديدة جانب من حفل تدشين الهوية الجديدة

حسن عبدالنبي

ــتـــح بــنــك  ــتـ افـ
بنك  اإلثـــمـــار، 
الـــــتـــــجـــــزئـــــة 
اإلســــــــامــــــــي 
الـــــــذي يــتــخــذ 
ــذي يمتلك  ــ ــه وال ا ل مــن الــبــحــريــن مــقــرًّ
المصرفية  للتجزئة  شبكة  أكبر  ويدير 
أمس  البحرين،  مملكة  في  اإلسامية 

فرعه الجديد في عراد.
فـــرع  ثانـــي  الجديـــد  الفـــرع  ويعتبـــر   
علـــى  تركـــز  شـــاملة  خدمـــات  يقـــّدم 
التـــزام  يؤكـــد  ممـــا  الرقميـــة،  الحلـــول 
البنـــك المســـتمر فـــي تحســـين خدماته 
المصرفيـــة اإلســـامية وخدمة عمائه. 
ويشـــتمل الفرعـــان الجديـــدان - الفـــرع 
الرئيســـي الجديـــد فـــي مجمع الســـيف 
أحـــدث  - علـــى  الجديـــد  عـــراد  وفـــرع 
التقنيـــات المتطورة بما في ذلك أجهزة 
الخدمـــة المصرفية الذاتيـــة المتطورة، 
وأحـــدث أجهـــزة الصـــراف اآللـــي مـــن 
الجيـــل القـــادم، وغيرها مـــن الخدمات 
والحلـــول اإللكترونيـــة المتميـــزة التـــي 
تلبـــي احتياجـــات العمـــاء فـــي الفـــرع 

الجديد.
 ويقـــع فـــرع بنـــك اإلثمـــار الجديـــد في 
عـــراد بالقـــرب مـــن محطة وقـــود نادي 
المحـــرق، حيـــث تـــم نقـــل فـــرع البنـــك 
الســـابق في المنطقة إلـــى موقع أفضل 
يسهل الوصول إليه وتتوفر فيه المزيد 

من مواقف السيارات.
 وقد قام الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار 
الفـــرع  بافتتـــاح  الرحيـــم  عبـــد  أحمـــد 
الجديد في عراد بحضور نائب الرئيس 
التنفيذي عبد الحكيم المطوع، والمدير 
المصرفيـــة  األعمـــال  لمجموعـــة  العـــام 

لألفراد محمـــد جناحـــي، والمدير العام 
لتقنية المعلومات والعمليات المصرفية 
يوســـف الخان، باإلضافة إلـــى عدد من 

المسؤولين في البنك وعماء الفرع.
 وبافتتاح الفرع الجديد في عراد ينّفذ 
بنك اإلثمـــار أحدث مبادراته في مجال 
التحـــول الرقمـــي والتـــي تشـــمل توفير 
أحدث أجهزة الصراف اآللي من الجيل 
القـــادم، وغيرهـــا مـــن الحلـــول الرقمية 
الجديـــدة وال ســـيما أجهـــزة الخدمـــات 
المصرفيـــة ذاتية الخدمـــة والتي تعمل 
علـــى أتمتـــة العديـــد من الخدمـــات من 
بينها على سبيل المثال ال الحصر خدمة 
طباعـــة كشـــف الحســـاب والشـــهادات، 
باإلضافة إلـــى تحديث بيانـــات العميل 
وطباعة كشف حساب البطاقة. وسيتم 
في شـــهر ديسمبر المقبل إضافة المزيد 
مـــن الخدمـــات مثـــل خدمـــة اإلصـــدار 
)بطاقـــات  الخصـــم  لبطاقـــات  الفـــوري 

الصراف اآللي( وبطاقات اإلنترنت.
 وقـــال الرئيـــس التنفيذي لبنـــك اإلثمار 
عـــراد  فـــرع  “يعـــد  عبدالرحيـــم  أحمـــد 
الجديـــد ثانـــي فرع في شـــبكة التجزئة 

المصرفية الخاصـــة بالبنك والتي تضم 
المصرفيـــة  الذاتيـــة  الخدمـــة  أجهـــزة 
يؤكـــد  وهـــذا  والفريـــدة،  المتطـــورة 
التزامنـــا فـــي التطـــور وتقديـــم أحـــدث 
التقنيـــات لتحســـين تجربـــة المصرفية 

لعمائنا”.
 وفي شـــهر أكتوبر، افتتـــح بنك اإلثمار 
فرعـــه الرئيســـي الجديـــد فـــي مجمـــع 
الســـيف، ونقل فرعه الرئيســـي من برج 
السيف إلى مجمع السيف. وتم تصميم 
الفرع الرئيســـي الجديد، الواقع بالقرب 
مـــن البوابة رقـــم 10، بتقنيات متطورة 
لتوفير تجربة مصرفية مميزة للعماء. 
وفـــي شـــهر يونيو مـــن العـــام الماضي، 
كان بنـــك اإلثمـــار قد أعلن عـــن افتتاح 
فـــرع جديد في مدينة حمـــد، حيث تم 
انتقـــال فـــرع الهملـــة إلى موقـــع أفضل 
يســـهل الوصـــول إليـــه مع توفـــر المزيد 
من مواقف الســـيارات. وتتكون شـــبكة 
ا مـــن 13 فرًعا  فـــروع بنك اإلثمـــار حاليًّ
مواقـــع  فـــي  آلـــي  صـــراف  جهـــاز  و38 
اســـتراتيجية في مختلف أنحاء مملكة 

البحرين.

الثاني من نوعه بحلول رقمية بالقرب من محطة وقود نادي المحرق

بنك اإلثمار يفتتح فرًعا جديًدا بأحدث الخدمات اإللكترونية في عراد

التدشين الرسمي للفرع في عراد

الجناحي: 3.4 مليار دينار تحويالت “فوري بالس” حتى أكتوبر الماضي

“بنفت” تدّشن هويتها الجديدة.. 
وتستعد إلطالق استراتيجيتها لـ 3 سنوات

عبد الواحد الجناحي

15 % النمو 
المتوقع للتحويالت 

في العام القادم

30 ألف عدد 
المسجلين في خدمة 

“الشيك اإللكتروني”
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اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة عبدالحسين 
ميـــرزا،  بمكتبـــه فـــي المرفـــأ المالي، وفًدا مـــن جمعية 
البحريـــن النســـائية للتنميـــة اإلنســـانية ترأســـته منـــى 
الصيرفـــي  رنـــا  الجمعيـــة وبحضـــور  رئيســـة  العلـــوي 
وعضـــوات مـــن مجلـــس إدارة الجمعيـــة، حيـــث قـــدم 
الوفـــد فـــي بدايـــة اللقـــاء درًعـــا تذكارًيا لإلعـــراب عن 
شـــكر وتقدير الجمعية لرئيس الهيئـــة لتفضله برعاية 
حفل الذكرى العشـــرين لتأســـيس الجمعيـــة الذي أقيم 
في مطلع شـــهر نوفمبر الجاري. وأكد الوفد أن رعايته 
كانـــت عامل نجـــاح للفعالية وتؤكـــد حرصه واهتمامه 
لكل المبادرات الرامية لخدمة المجتمع، وتقديره لدور 

مؤسســـات المجتمع المدني في الدفـــع بعجلة التنمية 
في مملكة البحرين.

وفـــي هـــذا الســـياق اســـتعرض ميـــرزا مـــع الوفـــد أبرز 
المبـــادرات والمشـــروعات المعنيـــة بالخطـــة الوطنيـــة 
للطاقـــة المتجـــددة والخطـــة الوطنية لكفـــاءة الطاقة 
التـــي تعمل الهيئة على تنفيذهـــا بالتعاون مع مختلف 
الجهـــات ذات العالقـــة في القطاعين الخـــاص والعام، 
معرًجـــا على أبرز مخرجـــات قمة المناخ 26 ومبادرات 
مملكـــة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري للكربون 
بحلـــول العـــام 2060، مشـــيًرا إلـــى دور هيئـــة الطاقـــة 
المســـتدامة فـــي تحقيـــق األهـــداف المعلنـــة للمملكـــة 

ومبـــادرات إزالـــة الكربـــون وتقنيـــات االســـتفادة مـــن 
الهيدروجيـــن األخضـــر باإلضافة إلى مبـــادرات تقليل 
الحـــرارة المهـــدرة واالســـتفادة منهـــا لتوليـــد الطاقـــة 

البديلة. 
وفي ختام اللقاء شكر رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
وفـــد الجمعيـــة، مثمًنـــا التميـــز الـــذي حققتـــه الجمعية 
علـــى ُصُعد عـــّدة خصوصا في عملية نشـــر الوعي في 
المجاالت المتعلقة بأهداف وبرامج الجمعية، ومؤكًدا 
الرســـمية  المؤسســـات  بيـــن  الشـــراكة  تعزيـــز  أهميـــة 
ومؤسســـات المجتمع المدني كونها شـــريًكا فاعاًل في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ميرزا  يبحث مع “البحرين النسائية” أبرز مبادرات “الطاقة المتجددة”

انطالق مؤتمر التجارة اإللكترونية لـ ”الصغيرة والمتوسطة” غدا
تنطلق غدا فعاليات مؤتمر التجارة اإللكترونية للمؤسسات الصغيرة 
للمؤسســات  الرقمــي  “التحــول  شــعار  تحــت   2021 والمتوســطة 
التجاريــة”، وعلــى مدى 3 أيام متتالية بدًءا من 23 ولغاية 25 نوفمبر 
2021 مــن الســاعة 9:00 صباًحــا وحتــى 11:00 ظهــًرا وذلــك فــي مركــز البحريــن 
للمؤتمــرات بفنــدق كــراون بــازا، برعايــة كريمــة مــن وزيــر الصناعــة والتجــارة 
والســياحة زايــد الزيانــي، وبمشــاركة مختلف المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
ورواد األعمــال وذلــك إمــا عبر الحضور الفعلي للفعاليــة أو الحضور إلكترونًيا عبر 

منصة “زووم”.

وأفاد الوكيل المســـاعد للرقابة والموارد 
عبدالعزيز األشراف بأن هذه المبادرة هي 

إحدى مبادرات االســـتراتيجية الوطنية 
لدعـــم التجـــارة اإللكترونيـــة بالبحريـــن، 

والتي تهـــدف إلى تقديـــم أحدث حلول 
التـــي  اإللكترونيـــة  التجـــارة  ووســـائل 
الرقمـــي  التحـــول  تمّكـــن  شـــأنها  مـــن 
للمؤسســـات التجارية إلـــى جانب زيادة 

الوعـــي باإلجـــراءات التي تســـاهم على 
لمواكبـــة  التجاريـــة  أعمالهـــم  تحفيـــز 
مســـتقبل التجـــارة اإللكترونيـــة الراهن. 
وأضـــاف أنـــه ســـيرافق المؤتمـــر معرض 
مصغر للشـــركات والمؤسسات التجارية 
ذات العالقـــة لعـــرض أبـــرز المشـــروعات 
والحلـــول اإللكترونيـــة، وتوفيـــر باقـــات 
وعروض حصرية ألصحاب المؤسسات 
والمشـــاركين  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

بالمؤتمر.
وقـــال األشـــراف: يأتـــي هـــذا لتشـــجيع 

الصغيـــرة  التجاريـــة  المؤسســـات 
والمتوســـطة نحـــو التحـــول الرقمي من 
خـــالل تقديم أحدث الخدمات والحلول 
التجـــارة  مجـــال  فـــي  التكنولوجيـــة 

اإللكترونية.
وأكـــد األشـــراف أهمية التحـــول الرقمي 
للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة في 
مجال التجـــارة اإللكترونيـــة، كما تعتزم 
الـــوزارة إطـــالق حزمـــة مـــن المبـــادرات 
القادمـــة التي تصب فـــي تعزيز التجارة 

اإللكترونية بمملكة البحرين.

بمشاركة مختلف 
المؤسسات بالقطاع 

ورواد األعمال

عبدالعزيز األشراف
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وقع كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين أحمد البناء، والرئيس التنفيذي لشــركة صلة الخليج فراس أحمد اتفاقية الشــراكة االســتراتيجية 
من خال رعاية صلة الخليج للمؤتمر السنوي الخليجي السابع لخدمة العماء والمراجعين تحت عنوان “تجربة العماء والمراجعين في عصر التطور 
الرقمــي والــذكاء االصطناعــي” المزمــع عقــده في 2 ديســمبر 2021 بمركز البحرين للمؤتمرات، فنــدق كراون بازا – البحرين تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الســياحة زايد 

الزياني.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لصلـــة الخليـــج 
فـــراس أحمد “مشـــاركة صلـــة الخليج في 
اســـتعراض  مـــن  ســـتمكننا  المؤتمـــر  هـــذا 
فـــي قطـــاع خدمـــة  العالميـــة  التطـــورات 
تطويـــر  فـــي  واالســـتراتيجات  العمـــالء 
خدمة العمالء فـــي مملكة البحرين ودول 
الخليج العربي، ونحن فخورون بتســـليط 
الضـــوء علـــى موضـــوع تجربـــة العمـــالء 
المؤسســـات.  فـــي كافـــة  ومـــدى أهميتـــه 
وُتعـــد مشـــاركتنا جـــزًءا مهًما مـــن جهودنا 
باعتبارهـــا  الخليـــج  إلظهـــار خبـــرة صلـــة 
المـــزود األول لخدمات اإلســـناد الخارجي 

من خالل التقنيات التكنولوجية والتركيز 
العالـــي على الجودة لتقديم أفضل تجربة 
للعمالء. وبدورنا ســـنواصل بـــذل جهودنا 
فـــي دعـــم وتطويـــر المؤسســـات لتعزيـــز 
رائـــدة  كوجهـــة  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة 
ومســـتدامة فـــي منطقـــة الخليـــج كدولـــة 

حاضنة لمختلف األعمال”.
وُيعقـــد هذا المؤتمر ســـنوًيا فـــي البحرين 
مـــن  بتنظيـــم  العربـــي  الخليـــج  ودول 
عـــن  الوعـــي  لنشـــر  أوريجيـــن  مجموعـــة 
والمراجعيـــن  العمـــالء  خدمـــة  أهميـــة 
وتجربـــة العميـــل لجميـــع المؤسســـات في 

القطاعيـــن العام والخـــاص، ويتزامن ذلك 
مع االحتفاالت العالمية باألسبوع العالمي 
 CS Week والزبائـــن  العمـــالء  لخدمـــة 
 .CX Day واليوم العالمي لتجربـــة العميل
ويســـتقطب المؤتمر أكثر من 150 مشارك 
من المتخصصيـــن والعاملين في مجاالت 
وأقســـام عـــدة متعلقـــة بخدمـــة العمـــالء 
تجربـــة  اســـتراتيجية  مثـــل  وتجربتهـــم، 
العمالء، خدمة العمالء والزبائن، التسويق، 
التجربة الرقمية للعمالء والزبائن، العالمة 
والهويـــة التجارية، والء العمالء، وســـائل 
المســـتهلك،  ذكاء  االجتماعـــي،  التواصـــل 

الثقافة المؤسســـية، تحليـــالت وتوجهات 
العمـــالء، العامليـــن فـــي مراكـــز االتصـــال، 
وغيرهـــم مـــن المتخصصين فـــي مجاالت 

تجربة العميل.
وقـــد ُأطِلقـــت شـــركة صلـــة الخليـــج العام 
2009 وهـــي شـــركة رائـــدة وحائـــزة علـــى 
العديـــد مـــن الجوائـــز فـــي مجـــال توفيـــر 
حلـــول تجربة العمالء. ولدى صلة الخليج 
مكاتـــب عمليـــات فـــي البحريـــن والكويت 
والمملكة العربية السعودية. بسجل حافل 
من اإلنجازات وخبرة تتجاوز 35 عاًما في 
مجـــال خدمـــة وتجربة العمـــالء والزبائن، 

ُتقدم صلة الخليج حلول شـــاملة لعمالئها 
مـــن خالل االبتكار واتباع نهج استشـــاري 
وعملـــي، كمـــا تســـعى لتوعيـــة الشـــركات 
حـــول كيفية تهيئة البنية التحتية لتجربة 
تدريـــب  توفيـــر  بهـــم،  الخاصـــة  العمـــالء 

متخصص فـــي تجربة العمـــالء لموظفيها 
المنتدبيـــن فـــي مكاتـــب عمالئهـــا، ونشـــر 
حلـــول ذات تقنيـــة عاليـــة إلدارة عمليـــات 
مختلـــف  فـــي  بأكملهـــا  العمـــالء  خدمـــة 

المؤسسات.
وســـيتحدث فـــي المؤتمر الخبيـــر الدولي 
فـــي تجربة العميل ســـتيفين فـــان بيليغم 
مـــن بلجيـــكا كمتحـــدٍث رئيـــس، باإلضافة 
لعدد من الخبـــراء والمختصين في مجال 
تجربـــة العميل ومزجهـــا بالرقمنة والذكاء 
االصطناعـــي فـــي البحرين. كما سيشـــارك 
صلـــة  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أيًضـــا 
إنجـــازات  سيســـتعرض  والـــذي  الخليـــج، 
المؤسسة في مجال تجربة العميل وكيف 
تقدمهـــا صلـــة  التـــي  الخدمـــات  أســـهمت 
الخليـــج في رفع مســـتوى خدمة وتجربة 

العميل لدى عمالئها.

“صلة الخليج” ترعى المؤتمر الخليجي السابع لخدمة العمالء والمراجعين
المزمع عقده 2 ديسمبر 2021 بمركز البحرين للمؤتمرات

فراس أحمد

تكريم ميرزا من قبل “البحرين النسائية”

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عمق العاقات والروابط 
األخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى 
المملكــة العربيــة الســعودية، ومــا تشــهده من تطور مضطــرد على جميع المســتويات، مؤكــًدا أن انعقاد 
مجلس األعمال “البحريني السعودي” يعكس االهتمام الذي تحظى به العاقات االقتصادية من رعايٍة 
واهتمــام مــن لــدن عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة وأخيــه عاهل المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، منّوًها 
بأهميــة الــدور المحوري للســعودية تجاه القضايا السياســية واالقتصادية بما يســهم في تحقيق النماء 

واالزدهار لشعوب الخليج. 
وأعـــرب خالل كلمتـــه االفتتاحيـــة لمجلس األعمال 
البحرينـــي الســـعودي المشـــترك، الـــذي عقـــد أمـــس 
بحضـــور عبدالرحمـــن بـــن صالح العطيشـــان رئيس 
مجلـــس إدارة غرفة الشـــرقية، وعـــدد كبير من كبار 
رجـــال األعمال من الجانبين الســـعودي والبحريني، 
األخويـــة  العالقـــات  ومتانـــة  بعمـــق  اعتـــزازه  عـــن 
والتاريخيـــة الوطيدة والراســـخة والســـعي لتفعيل 
التكامـــل الصناعـــي بمـــا يصـــب فـــي خدمـــة النمـــو 
االقتصـــادي للبلديـــن، حيث يلعب القطـــاع الخاص 
فـــي البلديـــن الشـــقيقين وبمـــا يمتلكـــه مـــن مـــوارد 
ا  ومدخـــرات وإمكانات، دوًرا كبيًرا ومحرًكا أساســـيًّ
المشـــروعات  تنويـــع  وفـــي  االقتصـــادي  للنشـــاط 

االستثمارية المشتركة.
وبيـــن أن اجتماعـــات مجلـــس األعمـــال البحرينـــي 

تكليفـــات  لتحقيـــق  حقيقيـــة  فرصـــة  الســـعودي 
ورؤى عاهـــل البـــالد، وخـــادم الحرمين الشـــريفين، 
بتعزيـــز جميع الســـبل الممكنـــة لالرتقـــاء بالعالقات 
االســـتراتيجية الراســـخة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين 

والدفع بها نحو مجاالت أوسع وأرحب.
 فيمـــا اتفـــق جانبـــا مجلـــس األعمـــال على تشـــكيل 
وتســـمية أعضاء اللجان القطاعية، وجاء من أهمها 
لجنـــة االســـتثمار والصناعيـــة والنقـــل، والتي تمثل 
مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة لخلـــق تحالفـــات 
القطـــاع  تخـــدم  جديـــدة  واســـتثمارية  تجاريـــة 
االقتصـــادي بيـــن الجانبـــان، مؤكـــًدا أن أي تعـــاون 
ثنائـــي بين البلدين في تلك المجاالت يصب باتجاه 
خدمـــة وتعزيز مســـيرة مجلس التعـــاون الخليجي 
الـــذي نتطلـــع إلـــى أن يصـــل إلـــى مرحلـــة التكامـــل 

االقتصادي المنشود.
 وبحث الجانبان عدًدا من القضايا الُمشتركة وُسبل 
تعزيز التعاون وتنفيذ مشروعات التكامل الصناعي 
بين البلدين في القطاعات ذات االهتمام الُمشـــترك 
وفـــي ضـــوء ُمقـــررات مجلـــس األعمـــال البحريني 
الســـعودي المشـــترك، وتأكيدات قيادات المملكتين 
بالتعـــاون والتكاُمـــل االقتصـــادي، من ِخـــالل إقامة 
مشـــروعات صناعية واعدة تخدم مصالح الشعبين 
البحرينـــي والســـعودي وتحقق الرخـــاء والنماء في 
البدين الشـــقيقين على جميع المستويات ومختلف 

األصعدة. 
 مـــن جانبـــه، أعـــرب العطيشـــان، عن رغبـــة مجلس 

األعمال المشـــترك بفتح آفاق جديدة خصوصا في 
ضـــوء المســـتجدات اإليجابية في بيئة االســـتثمار، 
مشـــيًرا إلـــى أن الهدف مـــن االجتماع هو اســـتمرار 
التواصـــل بين الجانبين لتفعيل المجلس المشـــترك، 
وبلـــورة مشـــروعات اســـتثمارية ترفـــع مـــن حجـــم 
القطـــاع  أن  مؤكـــًدا  المشـــترك،  التجـــاري  التبـــادل 
الخـــاص البحرينـــي والســـعودي ســـوف يواصـــالن 
العمـــل على تحقيق مزيد من الخطوات والمبادرات 
لدعـــم العالقـــات االقتصادية بين جميع مؤسســـات 
القطـــاع الخـــاص في البلديـــن الشـــقيقين، كما أنهما 
على أتم االستعداد لوضع كل إمكاناتهما وطاقتهما 
لتحقيـــق النجاح المأمول لهـــذا المجلس إلى جانب 

تحقيق مزيـــد من النمو االقتصـــادي لما تتطلبه من 
جهـــود مضاعفـــة نحـــو تحقيـــق أولويـــات التعافـــي 

االقتصادي.
 واتفـــق الجانبـــان فـــي ختـــام االجتمـــاع علـــى رفع 
مســـتوى التعاون بين الغرف التجاريـــة والصناعية 
في البلدين لمعالجة المعوقات التي تواجه االرتقاء 
بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في 

البلدين.
 وشـــمل جـــدول أعمـــال اجتمـــاع مجلـــس األعمـــال 
البحرينـــي الســـعودي المشـــترك عرًضا عـــن الفرص 
االســـتثمارية في البحرين مـــن قبل مجلس التنمية 
االقتصاديـــة، والتوجهات االســـتراتيجية في ضوء 
قـــراءات المتغيرات في المشـــهد االقتصادي. وتلى 
ذلـــك، مناقشـــة آليـــات ومتطلبـــات تعزيـــز التجـــارة 
البينيـــة بين الســـعودية والبحرين، وتشـــكيل لجان 
مشـــتركة فـــي القطاعـــات المســـتهدفة، كمـــا قـــدم 
ا عن الطاقة المتجددة  الجانب السعودي عرًضا مرئيًّ
للبيئـــة والقـــرى النائيـــة ضمـــن خطـــة اســـتراتيجية 
شاملة للطاقة المتجددة والهيدروجين األخضر في 
الوطن العربـــي، وفرص تعزيز العالقات المشـــتركة 
بين البلدين الشـــقيقين وتطورات الجســـر الموازي، 
وعـــدًدا من الفـــرص االســـتثمارية في قطـــاع النقل 

والخدمات اللوجستية.

ناس: انعقاد مجلس األعمال البحريني السعودي يعكس التكامل االقتصادي واالستراتيجي واهتمام قيادتي البلدين
االتفاق على رفع مستوى التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومعالجة المعوقات

جانب من اجتماع مجلس األعمال البحريني السعودي المشترك



تقييم األداء بعيًدا عن المزاجية )2(
 سعدت بتفاعل القارئ الكريم مع الجزء األول من مقالتي هذه. 
كان تفاعــًا قــد يوازي في أهميته موضوع تلــك المقالة، فتقييم 
األداء موضــوع في غايــة األهمية ليس فقط لألفراد وإنما يمكن 
أن يكون أحد األســاليب الفاعلة للتعرف على مدى انحراف أداء 
العامليــن عــن األداء المخطط الذي يؤّدي إلى تحقيق المؤسســة 

ألهدافها.
 اختلفت اآلراء وتنّوعت التعليقات، فقد تســاءل البعض وبلغة 
قد ال تخلو عن الطرافة: ماذا لو كان المسؤول امرأة كيف يمكن 
التعــرف علــى مزاجهــا فــي ذاك اليــوم فالمــرأة ال ترتــدي الغتــرة 
كمــا المثــال في المقال الســابق. ثم ماذا لو كان المســؤول يرتدي 
بدلة....إلــخ. لكن الســؤال الــذي نحن بصدد اإلجابــة عليه وطرح 
مــن قبــل البعض كان: ما هو الحل؟ كيف يمكن أن يكون التقييم 

أكثر إنصاًفا وعدالة ليعكس أداء وإنتاجية العاملين؟.
 في المقالة السابقة وضعنا أمامك سيدي القارئ تعريًفا لتقييم 
األداء وبيّنا أهمية هذا اإلجراء باعتباره األساس للترقية والنقل 
ومنــح الحوافــز والمكافآت، إال أن هــذه العملية كما قلنا يمكن أن 
تخضع ألهواء ومزاج المسؤول إذا لم تكن مبنية ومعتمدة على 

مبادئ وأسس علمية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
 أحد هذه المبادئ هو استخدام منهجية اإلدارة باألهداف، قبل 
أن نتحــّدث عــن بعــض مزايــا هــذه المنهجيــة ليســمح لي ســيدي 
القــارئ أن أضــع أمامــه تعريًفــا لهــا كمــا جــاء فــي أحــد المصــادر 
اإلداريــة الموثوقــة، وهــو معجــم المصطلحات اإلداريــة الصادرة 
عــن المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، يعــّرف المعجــم اإلدارة 

باألهداف بأنه: 
الرؤســاء  مــن  كل  اشــتراك  علــى  يقــوم  إداري  “مدخــل   
والمرؤســين مًعــا فــي تحديــد أهداف لــألداء يتــم تحقيقها في 
المســتقبل مع عدم التدخل في أســاليب أو طرق العمل المتبعة 
لتحقيقهــا. ويتــم تقييم المرؤوســين من خال مــدى تحقيقهم 
لهذه األهداف التي تم االتفاق عليها”. انتهى. إًذا ليس هناك أي 
تدخــل أو تحكم أو ســيطرة للمــزاج على عملية تقييم العاملين 
فاإلنتاجيــة المتمثلــة فــي مــدى تحقيق األهداف هي األســاس 
ا سيدي  لمنح العامل الدرجة المناسبة ألدائه. أليس هذا منطقيًّ

القارئ؟.
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التغييرالسعر 0.0910.000 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.8100.000 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.86+0.180 دينار
شركة عقـارات السيف ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.61+0.315 دينار
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.57+1.295 دينار
إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب.

اعتمد رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري،الشـــيخ ســـلمان 
بـــن عبـــدهللا بن حمد آل خليفـــة، أمس، الوثائـــق العقارية 
االلكترونيـــة الجديـــدة، والتـــي تـــم البدء بالعمـــل بها باعتماد الشـــيخ 
ســـلمان بن عبدهللا للوثائق الحكومية كمرحلة أولى ومن ثم ســـتأتي 
مرحلـــة اعتماد الوثائـــق الخاصة باألراضي والشـــقق وبعدها الوثائق 
الجديـــدة والمرحلـــة األخيرة ســـتكون لمن يرغب فـــي تغيير الوثيقة 

العقارية الخاصة به حتى يتم تدريجيًا التحول الكامل.

اعتماد الوثائق العقارية االلكترونية الجديدة

“ألبا” ضمن فئة المصاهر المحققة لـ 720 مليون دوالر من األرباح في 9 أشهر

إحالة مكتبي تدقيق إلى مجلس تأديب مدققي الحسابات

أصداء إعالمية واسعة لمقابلة “^” 
مع محافظ مصرف البحرين المركزي

الخط السادس يضيف 540 ألف طن متري إلجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة

بسبب مخالفة القانون وعدم التقيد بمعايير المحاسبة

البحريــن  ألمنيــوم  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  أجــرى 
ش.م.ب. )ألبــا(، الشــيخ دعيــج بــن ســلمان بــن دعيــج آل 
خليفــة، يــوم الخميــس الموافــق 18 نوفمبــر 2021 زيارة 
تفقديــة لخــط الصهــر الســادس، وذلــك تزامًنــا مــع قــرب مــرور عاميــن علــى تدشــين 
عملياته. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلســلة من الزيارات الميدانية التي يجريها رئيس 
مجلــس اإلدارة لمختلــف مرافــق الشــركة فــي أعقــاب تخفيــف القيــود التــي فرضتهــا 

جائحة كوفيد19- خالل الفترة الماضية.

 وتفّقـــد الشـــيخ دعيـــج خـــال الزيـــارة 
مرافـــق خـــط الصهـــر الســـادس واطلـــع 
علـــى ســـير العمليات فيهـــا، وذلك برفقة 
علـــي  ألبـــا  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
التنفيذيـــة  اإلدارة  وأعضـــاء  البقالـــي 
بالشركة. وفي تعليقه على هذه الزيارة، 
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ 
دعيـــج بن ســـلمان بن دعيـــج آل خليفة: 
“لقد شـــّكل خـــط الصهر الســـادس نقطة 
مصهـــر  أكبـــر  ألبـــا  مـــن  جعلـــت  تحـــّوٍل 
الصيـــن،  خـــارج  العالـــم  فـــي  لأللمنيـــوم 
الشـــركة  شـــهدته  الـــذي  النمـــو  وســـاهم 
مـــع بـــدء عمليات خـــط الصهر الســـادس 
فـــي تســـجيل أرقـــام غير مســـبوقة على 

مستوى األداء المالي لتنضم البا – للمرة 
األولى في تاريخها – لفئة المصاهر التي 
حققـــت 720 مليـــون دوالر أميركـــي من 
األرباح، وذلك للتســـعة أشـــهر األولى من 
عـــام 2021. وأود أن أغتنم هذه الفرصة 
ألشكر فريق العمل بخط الصهر السادس 

علـــى هذا األداء منقطع النظير وااللتزام 
التشـــغيلية  العمليـــات  معاييـــر  بأعلـــى 

والسامة في جميع األوقات”.
 جديـــر بالذكـــر أن خط الصهر الســـادس 
تم تدشينه برعاية كريمة من لدن عاهل 
البـــاد حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وبحضـــور 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
نوفمبـــر   24 بتاريـــخ  وذلـــك  الـــوزراء، 
2019، حيـــث أضاف هـــذا الخط حوالي 
540,000 طـــن متـــري إلجمالـــي الطاقـــة 
اإلنتاجيـــة لشـــركة ألبـــا، لتصبـــح الطاقة 
اإلنتاجيـــة اإلجماليـــة 1.548 مليون طن 
ـــا طاقـــة  ا، ويســـهتلك حاليًّ متـــري ســـنويًّ

كهربائية تبلغ 477.5 كيلو أمبير.

الصناعـــة  وزارة  أحالـــت 
والســـياحة  والتجـــارة 
متمثلـــة فـــي إدارة رقابـــة 
الشـــركات مكتبي تدقيق حســـابات إلى 
الحســـابات،  مدققـــي  تأديـــب  مجلـــس 
وذلـــك بعـــد ضبط عـــدد مـــن المخالفات 
وأعـــراف  الحســـابات  مدققـــي  لقانـــون 
المهنـــة، وتتلخص أهم هـــذه المخالفات 
فـــي عـــدم التقيـــد بأخاقيـــات وأعراف 
المهنـــة، وعـــدم قيد جميع الشـــركاء في 
ســـجل مدققي الحسابات، وعدم وجود 

عقد ارتباط موقع بين المدقق والعميل، 
باإلضافـــة إلـــى عدم وجـــود أوراق عمل 
وأدلـــة توثـــق وتدعـــم عمليـــة التدقيـــق 
وإصـــدار   ،)Audit Documentation(
تقارير مالية غير مؤرخة، فضًا عن ذكر 
بيانـــات وأرقـــام مغايـــرة للحقيقة ضمن 

التقارير الصادرة من هذه المكاتب.
 وأكدت الوزارة أنها ماضية في تشـــديد 
التجـــاوزات  جميـــع  وضبـــط  الرقابـــة 
والمخالفـــات ألحـــكام القانون بمـــا يعّزز 
مـــن الشـــفافية واالســـتدامة والثقة في 

البيئـــة التجاريـــة واالقتصاديـــة بمملكة 
التدقيـــق  مكاتـــب  ودعـــت  البحريـــن، 
إلـــى االلتـــزام التـــام باألعـــراف المهنيـــة 
واألنظمة والتشـــريعات المنظمة لعملهم 

كمدققي حســـابات فـــي مملكة البحرين 
لما لهـــذه المهنة من أهمية وانعكاســـات 
علـــى  حفـــظ المراكـــز المالية للشـــركات 

وحماية البيئة االقتصادية.

عالميـــة  أنبـــاء  وكاالت  تناقلـــت 
ووســـائل إعام إقليميـــة ودولية 
مـــع  “البـــاد”  صحيفـــة  مقابلـــة 
البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ 
المركـــزي رشـــيد المعـــراج والتي 
أجراهـــا رئيـــس قســـم االقتصـــاد 
الزميـــل  “البـــاد”  صحيفـــة  فـــي 
محمـــد الجيوســـي، حيـــث القت 
أصداء إعامية إقليمية وعالمية 

واســـعة لمـــا احتوته من معلومات ماليـــة واقتصادية تعرض ألول مرة عن السياســـة المالية والنقدية 
في المملكة وما قدمته من تقديرات لنمو االقتصاد البحريني ما بعد جائحة كورونا مع بداية التعافي 

االقتصادي.
يذكـــر أن مقابلـــة المعراج هي األولى مـــن نوعها والتي يتم إعدادها ونشـــرها في صحيفة محلية منذ 

عدة سنوات.

رئيس مجلس إدارة “ألبا” يزور الخط السادس
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المحرر االقتصادي


