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نشـــبت أمـــس حرب تهديـــدات باســـتخدام القوة 
العســـكرية بين إيران وإســـرائيل بعد اإلعالن عن 
بـــدء طهـــران مرحلة تخصيب متقدمة وســـريعة 
للحصـــول على يورانيـــوم أكثـــر نقاء.وقال وزير 
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس ثقته، في مقابلة 
مصـــورة أمـــس: “أقـــول مجـــددا الهجـــوم )علـــى 
إيـــران( خيار مطروح. ال يتعيـــن أن يكون الخيار 
األول”. وكشـــف موقـــع “واينت” التابـــع لصحيفة 
“يدعوت أحرونوت” أنه “نفذت اتصاالت جديدة 
لشراء قنابل وأســـلحة دقيقة سرية لسالح الجو 

اإلسرائيلي بكميات كبيرة”.

أكـــد رئيـــس لجنة الثـــروة الغذائيـــة في غرفة 
تجارة وصناعة البحرين، خالد األمين لـ “البالد 
والخضـــروات  الفواكـــه  توفـــر  االقتصـــادي”، 
في األســـواق المحليـــة بكميات كبيـــرة، ويتم 
االســـتيراد مـــن جميـــع دول العالـــم، مبيًنـــا أن 
االســـتيراد مـــن لبنـــان لـــم يؤثـــر على الســـوق 
المحليـــة، خصوصـــا وأن المنتـــج اللبنانـــي ال 
يشكل سوى نسبة بسيطة من واردات السوق 

البحرينية.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تناقلت حســـابات في 
وســـائل التواصل االجتماعـــي تقارير مصورة 
تفيـــد بحـــدوث ارتفـــاع فـــي أســـعار الفواكـــه 
الـــواردات  منـــع  أعقـــاب  فـــي  والخضـــروات 
اللبنانية من دخول أســـواق المملكة. وأوضح 
األميـــن أن الضغـــط فـــي الســـوق البحرينيـــة 
يتركز على البضائع الســـورية، حيث يشـــتري 
الســـوريون البضائـــع مـــن اللبنانييـــن بأرخص 

األسعار ثم يبيعونها على البحرين.

جلســـة  فـــي  شـــركات   4 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
األشـــغال  لشـــؤون  بمناقصـــة  أمـــس 
بـــوزارة األشـــغال لمشـــروع تكييـــف 

أقـــل  وكان  عيســـى،  مدينـــة  ســـوق 
عطاء بنحو 729.1 ألف دينار لشركة 
الزامل لخدمـــات التكييف والتبريد، 
 1.2 قرابـــة  أكبرهـــا  بلـــغ  فـــي حيـــن 

مليون دينار.

أنـــاب ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة الفتتـــاح حديقة المحرق الكبرى، 
والذي يأتي تزامًنـــا مع احتفاالت مملكة 

البحرين بأعيادها الوطنية.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 
آل خليفـــة أن افتتـــاح مشـــروع حديقـــة 

المحـــرق الكبـــرى يأتـــي ضمـــن منظومة 
والمتنزهـــات  الحدائـــق  مـــن  متكاملـــة 
واألماكـــن الترفيهية في مختلف مناطق 
المملكة والتي جاءت في إطار المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
الحكومـــة  حـــرص  وضمـــن  خليفـــة،  آل 
الملكـــي ولـــي  الســـمو  برئاســـة صاحـــب 
العهـــد رئيس الـــوزراء على التوســـع في 
المشـــروعات التـــي تكفـــل زيـــادة الرقعة 

الســـياحية  البنيـــة  وتعزيـــز  الخضـــراء 
فـــي المملكة، معبًرا ســـموه عن ســـعادته 
بما تحقـــق والذي يأتـــي تعزيـــًزا للتنمية 
الحضريـــة المســـتدامة، وتطويـــر البنـــى 
التحتية للمتنزهات واألماكن الترفيهية، 
دور  التقديـــر  بـــكل  ســـموه  مســـتذكًرا 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، الذي أعطى 

هذا المشروع كل الرعاية والدعم.

برعايـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبحضـــور 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
مؤتمـــر  أعمـــال  انطلقـــت  خليفـــة،  آل 
“طب القلب الرياضـــي” الذي ينعقد في 

الفترة من 2 وحتى 4 ديســـمبر الجاري، 
والـــذي تنظمـــه وزارة الصحـــة ومركـــز 
الشـــيخ محمد بن خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة التخصصـــي للقلب، بالتعاون مع 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة. 
وأشار ســـموه إلى أن السنوات األخيرة 
شـــهدت ظهـــور حـــاالت لوفيـــات أثنـــاء 
ممارســـة الرياضـــة، مما يوضـــح وجود 
ممارســـات غيـــر صحيحة قبـــل أو أثناء 
أو بعد ممارســـتها، باإلضافة إلى وجود 

احتمالية ألســـباب طبية قـــد تؤدي إلى 
التأثيـــر على صحة القلب، ولذلك ينعقد 
الـــذي  الرياضـــي  القلـــب  طـــب  مؤتمـــر 
سيســـعى إلـــى تشـــخيص تلك المســـألة 
واضحـــة،  وأكاديميـــة  علميـــة  بصـــورة 
أن  علـــى  المناســـبة،  الحلـــول  ووضـــع 
وتوصياتـــه  مخرجاتـــه  تحويـــل  يتـــم 
للوصـــول  ســـعيًا  عمـــل؛  برنامـــج  إلـــى 
إلـــى مجتمـــع رياضـــي واٍع باألســـاليب 

الصحيحة لممارسة الرياضة.

تكريم “البالد” بالمؤتمر  )تصوير: خليل إبراهيم(

المنامة - بنا 

الســـنوي  المؤتمـــر  أوصـــى 
الخليجـــي الســـابع لخدمـــة العمالء 
اســـتضافته  الـــذي  والمراجعيـــن، 
البحريـــن، أمـــس الخميـــس، بتبنـــي 
فـــي  الرقميـــة  التقنيـــات  أحـــدث 

العمليات األساسية وعمليات البيع 
والتسويق والتفاعل والتواصل مع 
العمالء والزبائن لمجاراة التغيرات 
المتســـارعة فـــي األســـواق المحلية 

والعالمية وتحقيق الربحية.

تبني أحدث التقنيات الرقمية في التسويق

الكويت ـ وكاالت

لصحيفـــة  مطلـــع  مصـــدر  أكـــد 
 5 ضبـــط  الكويتيـــة،  القبـــس 
قضيـــة  فـــي  جـــدد  أشـــخاص 
تمويل حـــزب هللا، ليرتفع العدد 
متهمـــًا، 12   23 إلـــى  اإلجمالـــي 
منهم تم إصدار قرار من قاضي 
حبســـهم  باســـتمرار  التجديـــد 
حتـــى يـــوم الــــ 13 مـــن الشـــهر 
الجـــاري، إضافـــة إلـــى اســـتمرار 
التحقيقـــات مـــع المتهميـــن الـ 5 
وحجزهـــم علـــى ذمـــة القضية، 
تجديـــد  قـــرار  انتظـــار  كذلـــك 

الحبس لمتهمين آخرين.
الجديـــدة  التطـــورات  وتأتـــي 
بعـــد مـــرور 30 يومـــًا مـــن ضبط 

المتهمين في القضية.

الكويت: ضبط 5 
متهمين جدد في 

قضية تمويل حزب اهلل

)17(

ألــف دينـــــار
729
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المنامة - بنا

أكـــدت رائـــدات بحرينيات في قطاعـــات مختلفة، أن اإلســـهامات البارزة التي 
قدمتها المرأة البحرينية لالرتقاء بالمسيرة التنموية في مملكة البحرين، هي 
ثمـــرة للرعاية والدعم الـــذي تحظى به المرأة البحرينية مـــن لدن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، والدور الكبير الذي ينهض 
بـــه المجلس األعلـــى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في دعم 
قضايا المرأة البحرينية وتمكينها في المجاالت كافة، والذي جعل من المملكة 

نموذًجا يحتذى ومحط إشادة دولية في مجال تمكين وتقدم المرأة.

مواطنات: إسهامات المرأة جعلت من البحرين نموذًجا يحتذى

)07(

تقرير يكشف شراء تل أبيب سالحاً سرياً دقيقاً استعدادا للمواجهة

عواصم ـ وكاالت
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محمد بن مبارك: خطة لزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز البنية السياحية

األمير الراحل قدم كل الدعم والرعاية لـ “المحرق الكبرى”

إسرائيل: شن هجوم على إيران قد يكون الخيار الوحيد

األمين: ال تأثير لوقف واردات لبنان على السوق

لتكييف سوق مدينة عيسى

المنامة - بنا

تشخيص حاالت الوفيات أثناء ممارسة الرياضة
ناصر بن حمد: تحويل مخرجات مؤتمر “طب القلب” إلى برنامج عمل

المنامة - بنا

)04(

سمو الشيخ محمد بن مبارك يفتتح حديقة المحرق الكبرىسمو الشيخ ناصر بن حمد افتتح مؤتمر طب القلب الرياضي

)03(

إسرائيل تشتري سالحا دقيقا بكميات كبيرة استعدادا إلمكان مهاجمة إيران

أمل الحامد

أمل الحامد

)١٨(
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خالد األمين
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قـــام رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
امـــس  النعيمـــي،  ذيـــاب  الركـــن 
إلـــى  تفقديـــة  بزيـــارة  الخميـــس، 
إحدى وحدات قوة دفاع البحرين.

وأطلع رئيس هيئـــة األركان خالل 
الزيـــارة علـــى مراحـــل ســـير العمل 

إلـــى  إضافـــة  الوحـــدة،  تلـــك  فـــي 
برامج اإلعداد والتدريب، كما تابع 
الخطـــط التطويريـــة والتحديثيـــة 
المهـــام  مـــع  تتناســـب  التـــي 
والمتطلبـــات والواجبات المســـندة 

لهذه الوحدة.

أقامـــت الكليـــة الملكيـــة للقيـــادة 
واألركان والدفـــاع الوطني بقوة 
أمـــس  صبـــاح  البحريـــن،  دفـــاع 

بمناســـبة  احتفـــاًل  الخميـــس، 
عيـــد التحـــاد الخمســـين لدولـــة 

اإلمارات العربية المتحدة.

تلقـــت قرينة عاهل البالد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، برقية تهنئة 
من وزير الديوان الملكي الشـــيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة بمناسبة 
الحتفـــال بيوم المرأة البحرينية، 
ومرور عشـــرين ســـنة على إنشاء 
المجلس. وبهذه المناســـبة، أشـــاد 
مـــن  بمـــا تحقـــق  الديـــوان  وزيـــر 
إنجـــازات نوعيـــة للمـــرأة في ظل 
المشروع اإلصالحي لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، بفضل جهود 
المجلـــس  رأس  علـــى  ســـموها 

األعلـــى للمـــرأة لتحقيـــق المزيـــد 
من المكتســـبات للمرأة البحرينية 
على كافة األصعدة وفي مختلف 
المجـــالت والميادين الجتماعية 
لتصبـــح  وتمكينهـــا  والتنمويـــة، 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  شـــريًكا 
والزدهار في ظـــل الحقوق التي 
كفلها لها الدســـتور والتـــي بوأتها 
مكانـــة رفيعـــة وعـــززت وجودها 
الفاعـــل في الحياة العامة، ســـائاًل 
وللمجلـــس  لســـموها  تعالـــى  هللا 
األعلـــى للمرأة التوفيق والســـداد 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات 
المعـــززة لمكانـــة المـــرأة ودورهـــا 

الوطني.

البـــالد  عاهـــل  قرينـــة  تلقـــت 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن 
رئيـــس المحكمـــة الدســـتورية 
الشـــيخ خليفـــة بـــن راشـــد آل 
خليفة بمناسبة الحتفاء بيوم 
المـــرأة البحرينيـــة الـــذي أقيم 
تحت شـــعار “المرأة البحرينية 
في التنمية الوطنية .. مسيرة 

ارتقاء في وطن معطاء”.
المـــرأة  مـــا حققتـــه  وقـــال إن 

البحرينيـــة في مجـــال التنمية 
دعـــم  بفضـــل  جـــاء  الوطنيـــة 
ووقوف ســـموها إلـــى جانبها، 
حيث ساهم هذا الدعم المباشر 
بنجاحاتهـــا  الرتقـــاء  فـــي 
وإنجازاتها في المجالت كافة 
وذلك في العهـــد الزاهر لعاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
داعيـــًا هللا عز وجل أن يحفظ 
يديـــم  ســـموها ويرعاهـــا وأن 
عليها موفور الصحة والعافية 

وطول العمر.

رئيس األركان يتفقد إحدى وحدات “الدفاع”

“الملكية للقيادة واألركان” 
تحتفي باليوم الوطني اإلماراتي

وزير الديوان الملكي: البحرينية تحقق 
إنجازات نوعية بفضل سمو األميرة سبيكة

رئيس “ الدستورية”: االرتقاء بنجاحات البحرينية

الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الثاني 1443 - العدد 4798

عالقة فريدة أرساها اآلباء واألجداد وتجذرت عبر السنوات

البحرين تعايد اإلمارات في عيد اتحادها الخمسين

تعيين 5 مديرين في “االتصال الوطني”

تشـــارك مملكة البحريـــن دولة اإلمارات 
بعيـــد  احتفالتهـــا  المتحـــدة  العربيـــة 
التحـــاد الخمســـين، فـــي ظل مـــا يربط 
بين قيادتّي وشـــعبّي البلدين الشقيقين 
من عالقات أخوية متينة أرساها اآلباء 
الســـنوات،  عبـــر  وتجـــذرت  واألجـــداد 
وتجسيدًا لحجم المحبة والتقدير الذي 
يكنـــه شـــعب البحريـــن لدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، وتقديـــًرا لما حققته 
اإلمارات من إنجازات رائدة ونجاحات 
متميـــزة ومكانـــة عالميـــة رفيعـــة تبعث 

على الفخر والعتزاز.
وتعتبـــر العالقـــات البحرينية اإلماراتية 
نموذًجا فريـــًدا لما يجب أن تكون عليه 
العالقـــات بيـــن الـــدول واألشـــقاء، فهي 
ترتكز علـــى مقومـــات تاريخية وطيدة 
ووشـــائج اجتماعيـــة قوية، وهـــو األمر 
الـــذي كان لـــه عظيـــم األثـــر فـــي تطـــور 
هـــذه العالقات وتعـــدد مظاهرها لتصل 
إلـــى مســـتويات متقدمـــة مـــن التالحم 
والتكامـــل والتفاهـــم تجـــاه العديـــد من 

القضايا اإلقليمية والدولية.
ويأتـــي علـــى رأس أبـــرز العوامـــل التي 
ســـاهمت في تميز العالقات بين مملكة 
العربيـــة  المـــارات  ودولـــة  البحريـــن 
الشقيقة، ما يجمع عاهل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، من عالقـــات المحبة مـــع أخيه 
رئيس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
زايـــد آل نهيـــان، وإخوانـــه قـــادة دولـــة 
اإلمـــارات، مما جعـــل العالقات األخوية 
آفاًقـــا  تأخـــذ  الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن 
أوسع تحقق المصالح المشتركة وتلبي 

تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

عالقات متكاملة

وتشـــهد العالقات البحرينية اإلماراتية 
مرحلـــة متميزة من التقـــارب والتكامل 
والجتماعـــي  والقتصـــادي  السياســـي 
واألمنـــي واإلعالمـــي والثقافي، تعززت 
الشـــقيقين  البلديـــن  قيـــادة  برؤيـــة 
أبرزهـــا  وكان  المتبادلـــة،  والزيـــارات 
مؤخرًا زيارة جاللة الملك، إلى أبوظبي 
فـــي أكتوبـــر 2021، وزيارتي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، إلى دولة اإلمـــارات في نوفمبر 
الماضـــي، وخروجهما بنتائـــج إيجابية، 
أثمرت عن توقيـــع 16 اتفاقية وافتتاح 
مقر القنصليـــة العامة للمملكة في دبي، 
إلى جانب حضور ســـموه احتفال العيد 
الوطنـــي بجنـــاح مملكـــة البحريـــن فـــي 

إكسبو دبي.
وتتميـــز مســـيرة العالقـــات البحرينيـــة 
اإلماراتيـــة بتنـــوع أطرهـــا واتجاهاتها؛ 
والتعليـــم  التربيـــة  مجـــالت  لتشـــمل 
العالي، العمل وتنمية الموارد البشـــرية، 
المتقدمـــة،  والتكنولوجيـــا  الصناعـــة 
الصحـــة، الطاقـــة، النقـــل والمواصـــالت 
التجـــارة،  اللوجســـتية،  والخدمـــات 

الماليـــة،  األوراق  أســـواق  الســـتثمار، 
األمن الســـيبراني، الـــذكاء الصطناعي، 
والتعـــاون البيئـــي بشـــأن تغيـــر المناخ، 
وغيرهـــا..، إضافة إلى الشـــراكة القائمة 
بيـــن البلدين فـــي المجالت السياســـية 
والثقافيـــة  والعســـكرية  والقتصاديـــة 
والســـياحية واإلعالميـــة والجتماعية، 
ســـواء علـــى المســـتوى الثنائـــي أو مـــن 
خـــالل التفاقيـــات الموقعـــة فـــي إطار 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 
والجامعـــة العربيـــة ومنظمـــة التعـــاون 
اإلســـالمي. ويمثل التعاون القتصادي 
التـــي  والتعـــاون  التفاهـــم  واتفاقيـــات 
تربـــط بيـــن البلديـــن ملمحـــًا مهمـــًا فـــي 
مســـيرة العالقات المزدهـــرة بينهما، كما 
جـــاء إنشـــاء اللجنـــة العليـــا المشـــتركة 
للتعـــاون بيـــن البلدين فـــي أبريل 2000 
وانعقاده برئاســـة وزيري الخارجية في 
البلديـــن ليؤكد مدى الحرص المشـــترك 
الثنائيـــة  بالعالقـــات  النتقـــال  علـــى 
وتطويرهـــا وفق رؤية شـــاملة للتكامل، 
لبنـــات  وضـــع  فـــي  األكيـــدة  والرغبـــة 
مؤسســـية للتعـــاون البنـــاء واإليجابـــي 
بيـــن البلديـــن. وتولـــي مملكـــة البحرين 
أيضـــًا اهتمامـــًا كبيـــرًا بتعزيـــز التعـــاون 
والتنســـيق األمنـــي والدفاعـــي مع دولة 
اإلمـــارات على المســـتوى، الثنائي وفي 
اإلطـــار الخليجـــي والعربـــي، بما يســـهم 
فـــي ترســـيخ األمـــن والســـلم اإلقليمـــي 
والدولي ويدعم الجهود المشـــتركة في 
مكافحـــة التطرف واإلرهـــاب والجرائم 
الدوليـــة المنظمـــة، انطالقـــًا مـــن حرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى دعـــم كل جهـــد 
يســـهم في حماية أمن الدول الشـــقيقة 
وصـــون اســـتقرارها وتأمين ســـالمتها، 
وإيجـــاد بيئـــة اقتصاديـــة واجتماعيـــة 

مستقرة تعزز من رفاه مواطنيها.
للتعـــاون  واعـــدة  آفاقـــًا  هنـــاك  أن  كمـــا 
الســـتثماري وتبـــادل الخبـــرات الفنيـــة 
والتقنيـــة والمعلومـــات فـــي العديد من 
القطاعـــات، ومنهـــا استكشـــاف الفضاء 
وعلوم المســـتقبل بالتنسيق بين الهيئة 
الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة اإلمارات 
للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، 
المتجـــددة  الطاقـــة  مجـــالت  وفـــي 
واألمن السيبراني والتصالت والذكاء 
تدعيـــم  جانـــب  إلـــى  الصطناعـــي، 
اإلنجـــازات القتصاديـــة المحققـــة فـــي 

إطار مجلس التعاون الخليجي.

مواقف تاريخية

وتؤكـــد مملكـــة البحرين دائمـــًا تقديرها 
للمواقـــف األخويـــة اإلماراتيـــة الثابتـــة 
والداعمة ألمنها واستقرارها ومسيرتها 
قيادتـــي  بيـــن  يجمـــع  ومـــا  التنمويـــة، 
وشـــعبي البلدين الشـــقيقين من روابط 
تاريخية وثيقـــة نابعة من وحدة الدين 
واللغة والدم والمصير المشترك وأواصر 
وتطابـــق  القربـــى  ووشـــائج  النســـب 
مواقفهما الدبلوماسية واإلعالمية، في 
ســـياق التزامهما بصون األمـــن القومي 
الخليجـــي والعربـــي، وترســـيخ الســـالم 
وإســـهاماتهما  والعالمـــي،  اإلقليمـــي 
الرائدة والمشـــتركة في ترسيخ األخوة 
اإلنسانية وتعزيز التعايش السلمي بين 

األعراق والجنسيات واألديان.
البحريـــن،  مملكـــة  فـــإن  وبالتأكيـــد 
وهي تشـــارك دولـــة المارات الشـــقيقة 
احتفالتها بعيد التحاد الخمسين، لتعبر 
عـــن الفخر والعتـــزاز بمســـيرة النهضة 
الحضاريـــة والعمرانيـــة اإلماراتية، وما 
بلغتـــه مـــن مكانـــة عالميـــة مرموقة في 

مجـــالت القتصـــاد والتنمية البشـــرية، 
وإنجازاتهـــا التنمويـــة التاريخيـــة وغير 
المسبوقة عربًيا بوصول “مسبار األمل” 
إلـــى المريخ، وتدشـــين محطـــات براكة 
للطاقة النووية السلمية، وإقامة إكسبو 
2020 دبـــي، واحتضـــان مؤتمـــر األمـــم 

المتحدة للمناخ 2023.

اليوبيل الذهبي

كمـــا تســـتذكر مملكـــة البحريـــن والعالم 
الذهبـــي  اليوبيـــل  هـــذا  فـــي  أجمـــع 
لإلنجـــازات اإلماراتيـــة النهـــج الحكيـــم 
للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيـــان، طيب هللا ثراه، ونجاحه في 
إقامـــة صرح اتحادي شـــامخ، وتواصل 
والتقـــدم  والعطـــاء  الخيـــر  مســـيرة 
والجتماعـــي  القتصـــادي  والزدهـــار 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، و نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، 
وولي عهـــد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، وإخوانهم 
أعضاء المجلـــس األعلى لالتحاد حكام 
اإلمارات. إن مشـــاركة مملكـــة البحرين 
والشـــعبي  الرســـمي  المســـتويين  علـــى 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة 
الخمســـين،  التحـــاد  بعيـــد  احتفالتهـــا 
وإبرازها في وســـائل اإلعالم المختلفة، 
لدللة على عمـــق العالقات بين البلدين 
الشـــقيقين، ومـــا يجمعهمـــا من قواســـم 
ومصير مشـــترك، وتعاون عماده المودة 
والحـــرص المتبـــادل علـــى تحقيـــق مـــا 
البلديـــن  علـــى  والخيـــر  بالنفـــع  يعـــود 

وشعبيهما الشقيقين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صدر عن ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار 
رقـــم )66( لســـنة 2021 بتعييـــن مديريـــن فـــي مركز 

التصال الوطني، جاء فيه:
 المادة األولى:

ُيعين في مركز التصال الوطني كل من:

1 - مـــرام محمـــود قاســـم البردولـــي مديـــًرا إلدارة 
التخطيط الستراتيجي

2 - ســـهاير إبراهيم عيســـى الهاشـــمي مديـــًرا إلدارة 
اإلعالم الرقمي

3 - علـــي أحمـــد علـــي الجـــودر مديـــًرا إلدارة الرصد 
والتحليل

4 - زينـــب عبدالعزيز جاســـم النشـــيط مديـــًرا إلدارة 

التصال والعالقات اإلعالمية
5 - الدكتور محمد علي حميد الشعبان مديًرا إلدارة 

المكتب اإلعالمي
 المادة الثانية:

على الرئيس التنفيذي لمركز التصال الوطني تنفيذ 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمل بـــه من تاريـــخ صدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

الرميحي: العالقات مع اإلمارات ماضية نحو آفاق أرحب
رؤية موحدة لتوطيد أواصر التكامل السياسي واإلعالمي

أشـــاد وزير اإلعـــالم رئيس مجلـــس أمناء 
معهـــد البحريـــن للتنميـــة السياســـية علي 
التـــي  التاريخيـــة  بالعالقـــات  الرميحـــي، 
تربـــط المملكة بشـــقيقتها دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، وما تشـــهده من تقدم 
وازدهـــار علـــى أســـس راســـخة مـــن الـــود 
واإلخـــاء وروابـــط الدين والـــدم والمصير 
المشـــترك، في ظل تبنيهمـــا رؤية موحدة 
لتوطيد أواصر التكامل السياسي واألمني 
والقتصادي واإلعالمي، وترســـيخ األمن 
وتعزيـــز  والعربـــي،  الخليجـــي  القومـــي 

التسامح والتعايش السلمي العالمي.

 وأكـــد الرميحي فـــي تصريح لوكالة أنباء 
اإلمـــارات )وام( اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن، 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى  آل خليفـــة وجميع أبنائها 
بمشـــاركة اإلمـــارات الشـــقيقة احتفالتهـــا 
انطالًقـــا  الخمســـين،  التحـــاد  عيـــد  فـــي 
مـــن عمـــق الروابـــط األخويـــة التاريخيـــة، 
وتقديـــًرا إلنجازاتهـــا التحاديـــة المباركـــة 
التـــي أرســـى قواعدهـــا القائـــد المؤســـس 
الشـــيخ زايـــد بن ســـلطان آل نهيان، طيب 
هللا ثـــراه، وبلوغهـــا مكانـــة عالميـــة رفيعة 
في ظل القيادة الحكيمة لرئيس اإلمارات 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيـــان ودعـــم من نائـــب رئيـــس اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب 
الســـمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وولـــي عهـــد أبوظبـــي نائب القائـــد األعلى 
للقوات المســـلحة صاحب الســـمو الشـــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
وأكـــد أن العالقـــات البحرينيـــة اإلماراتية 
ماضيـــة نحـــو آفـــاق أرحـــب من الشـــراكة 
الســـتراتيجية في ضـــوء النتائج المثمرة 
للزيارة الرسمية األخيرة لولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى دولة 
اإلمـــارات، وتتويجهـــا بتوقيـــع اتفاقيـــات 

ومذكرات تفاهم لدعم التكامل السياسي 
والقتصـــادي،  واألمنـــي  والدبلوماســـي 
وتبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــالت الطاقـــة 
والتغيـــر المناخي والتكنولوجيـــا والذكاء 
الصطناعي، واألمن الســـيبراني والصحة 
والتعليـــم والعمـــل لمـــا فيـــه خيـــر وصالح 

البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة - بنا

علي الرميحي
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لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  برعايـــة 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وبحضور النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، انطلقت 
أعمـــال مؤتمر “طب القلب الرياضي” الذي 
ينعقـــد في الفترة من 2 وحتى 4 ديســـمبر 
الصحـــة  وزارة  تنظمـــه  والـــذي  الجـــاري، 
ومركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن سلمان 
آل خليفة التخصصي للقلب، بالتعاون مع 

المجلس األعلى للشباب والرياضة.
وخالل كلمة ســـموه االفتتاحية، أكد سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مؤتمر 
طـــب القلـــب الرياضـــي الـــذي ينعقـــد فـــي 
مملكة البحرين للمرة األولى على مستوى 
الرعايـــة  جهـــود  يعكـــس  المنطقـــة،  دول 
الصحيـــة التـــي يحظـــى بهـــا المواطنـــون 
والمقيمون فـــي مملكة البحرين، في إطار 
رؤى عاهـــل البالد  صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، بشـــأن توفير 
الرعايـــة الصحيـــة للمواطنيـــن باعتبارهم 
التنمويـــة  للمســـيرة  األساســـية  الركيـــزة 

الشاملة بالمملكة.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة إلى اهتمام ومســـاندة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
المتابعـــة  علـــى  الدائـــم  ســـموه  وحـــرص 
الحثيثة تقديم الرعايـــة لكافة المواطنين 
رؤى حضـــرة صاحـــب  وفـــق  والمقيميـــن 

الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
وقال ســـموه إن مملكة البحرين كانت وال 
تزال تولي ممارسة الرياضة أولوية كبيرة 
فـــي خططهـــا وبرامجهـــا، ممـــا ســـاهم في 
تحقيـــق العديـــد من اإلنجـــازات الرياضية 
الماضيـــة علـــى صعيـــد  الســـنوات  خـــالل 
األلعـــاب الجماعيـــة والفرديـــة، كمـــا يتـــم 
تشجيع وحث المواطنين والمقيمين على 
ممارســـة الرياضـــة، وأن يجعلـــوا الرياضة 
“أســـلوب حيـــاة”، بمـــا يتوافـــق مـــع أنماط 

الحياة الصحية.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الســـنوات األخيرة 
أثنـــاء  لوفيـــات  حـــاالت  ظهـــور  شـــهدت 
الرياضـــة، ممـــا يوضـــح وجـــود  ممارســـة 
ممارســـات غيـــر صحيحـــة قبـــل أو أثنـــاء 
أو بعـــد ممارســـتها، باإلضافـــة إلـــى وجود 
احتماليـــة ألســـباب طبيـــة قـــد تـــؤدي إلى 
التأثيـــر على صحـــة القلب، ولذلـــك ينعقد 
الـــذي  الرياضـــي  القلـــب  طـــب  مؤتمـــر 
المســـألة  تلـــك  تشـــخيص  إلـــى  سيســـعى 
بصورة علمية وأكاديمية واضحة، ووضع 
الحلـــول المناســـبة، علـــى أن يتـــم تحويل 
مخرجاتـــه وتوصياتـــه إلـــى برنامج عمل؛ 
ســـعيًا للوصـــول إلى مجتمـــع رياضي واٍع 

باألساليب الصحيحة لممارسة الرياضة.
وثمـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة جهود وزارة الصحة، ومركز الشيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
األعلـــى  والمجلـــس  للقلـــب،  التخصصـــي 
للشـــباب والرياضـــة لتنظيـــم هـــذا المؤتمر 
والحملـــة الوطنية التوعوية التي ســـبقت 
“نبـــض  مســـمى  حملـــت  والتـــي  تنظيمـــه 
الرياضي”، متطلعًا إلى الخروج بتوصيات 
ونتائج تســـهم في دعم الجهـــود الوطنية 
المواطنيـــن  صحـــة  لرعايـــة  المخلصـــة 
والمقيميـــن عمومـــا، وممارســـي الرياضـــة 

خصوصا.
مـــن جانبهـــا، رفعـــت وزيرة الصحـــة فائقة 
الصالـــح خالص عبـــارات الشـــكر والتقدير 
إلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
علـــى مـــا أواله ســـموه مـــن رعايـــة ودعـــم 
منـــذ صدور قرار تشـــكيل اللجنـــة المعنية 
بدراســـة أســـباب الوفيـــات فـــي المماشـــي 
والصاالت الرياضية، ووصـــوالً إلى انعقاد 
هذا المؤتمر وما صاحبه من حملة توعوية 

موســـعة للتوعيـــة باألســـاليب الصحيحـــة 
لممارســـة الرياضـــة والحفـــاظ على صحة 

القلب تحت شعار “نبض الرياضي”.
وقالـــت وزيـــرة الصحـــة إن مؤتمـــر طـــب 
القلب الرياضي يمثـــل داللة واضحة على 
مـــا يحظـــى بـــه القطـــاع الصحـــي بمملكـــة 
البحريـــن مـــن رعايـــة واهتمـــام مـــن لـــُدن 
برئاســـة  والحكومـــة  البـــالد  ملـــك  جاللـــة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا، مشـــيرة إلى 
أن القيـــادة الرشـــيدة والحكومـــة الموقرة 
تولـــي دائمـــًا صحة المواطـــن األولوية في 
المحـــرك  بوصفـــه  الحكوميـــة؛  برامجهـــا 
الشـــاملة  التنمويـــة  للمســـيرة  الرئيـــس 

بالمملكة.
وأضافـــت أن االهتمـــام الشـــخصي لســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بموضوع 
هـــذا المؤتمـــر، يعـــد امتـــدادًا لذلـــك النهج، 
فضـــالً عـــن حـــرص ســـموه المســـتمر على 
التشـــجيع علـــى ممارســـة الرياضـــة، وفق 
تحقيـــق  تضمـــن  وآمنـــة،  صحيـــة  أســـس 
ممارســـة  مـــن  ممكنـــة  اســـتفادة  أقصـــى 

الرياضة، والحفاظ على صحة األفراد في 
الوقت ذاته.

وأضافـــت الصالح أنه منذ صـــدور تكليف 
ســـموه بدراســـة أســـباب الوفيـــات أثنـــاء 
ممارســـة الرياضة في المماشي والصاالت 
المنظمـــة  اللجنـــة  حرصـــت  الرياضيـــة، 
بالكفـــاءات  االســـتعانة  علـــى  للمؤتمـــر 
البحرينيـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال طب 
إلـــى  الوصـــول  بهـــدف  الرياضـــي؛  القلـــب 
مجموعـــة من النتائـــج والتوصيـــات التي 
تهـــدف إلـــى الحـــد مـــن وفيـــات ممارســـي 
مخرجاتهـــا  أحـــد  كان  والتـــي  الرياضـــة، 
مؤتمرنا هذا والحملة التوعوية المصاحبة 

له.
وأكـــدت تنظيـــم هـــذا الحـــدث الرياضـــي 
المهـــم علـــى مســـتوى دول المنطقة يبعث 
إلـــى الفخـــر، وأن القائميـــن عليه يســـعون 
إلـــى تســـطير قصة نجاح جديـــدة، تضاف 
إلـــى قصـــص نجـــاح المملكـــة فـــي القطاع 
الصحي، والتـــي كان آخرها النجاح الباهر 
الـــذي حققـــه الفريق الوطني بقيادة ســـمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجائحة 

الصحـــة  منظمـــة  أبـــدت  والتـــي  كورونـــا، 
العالمية والعديد مـــن دول العالم إعجابها 
ممـــا اتخذته المملكة مـــن إجراءات إلدارة 

تلك الجائحة.
رئيـــس قســـم كهربـــاء  قـــال  مـــن جانبـــه، 
القلـــب بمركـــز الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفة التخصصـــي للقلب 
رئيـــس المؤتمر عادل خليفـــة إن موضوع 
حـــاالت الوفيـــات لدى ممارســـي الرياضي 
في المماشـــي والصاالت الرياضية يحظى 
باهتمـــام كبيـــر من ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، وتجلـــى ذلـــك بصـــدور 
قرار تشـــكيل لجنة تعنى بدراسة األسباب 
وإيجـــاد حلـــول للحـــد منهـــا، وذلـــك فـــي 
التاســـع عشر من شـــهر يونيو العام 2019، 
وفـــي أواخر شـــهر يوليـــو من العـــام ذاته، 
صـــدر التقريـــر النهائي للجنـــة، والمتضمن 

حزمة من التوصيات.
وقـــال خليفـــة إن أبـــرز توصيـــات اللجنـــة 
المشـــار إليهـــا ارتكـــزت على أهميـــة اتباع 
والســـالمة  الصحـــة  وإرشـــادات  أســـس 
قبـــل ممارســـة الرياضة، وضـــرورة إجراء 

الـــدوري؛  الطبـــي  والكشـــف  الفحوصـــات 
للتعـــرف علـــى التاريـــخ المرضـــي مســـبقًا 
التعـــرف علـــى  وعالجـــه مبكـــرًا، وكذلـــك 
شـــخص  لـــكل  المناســـب  البدنـــي  الحمـــل 
للوقايـــة والحـــد مـــن أي مخاطـــر محتمله 
أو مضاعفـــات صحيـــة الحقـــة، باإلضافـــة 
االقتراحـــات  مـــن  العديـــد  تقديـــم  إلـــى 
األخـــرى، ومنهـــا توفيـــر كادر طبي إلجراء 
الفحوصات الســـريعة لمرتـــادي المضامير 

وتوعيتهم وتثقيفهم.
وقال إنه في هذا اإلطار تم إطالق الحملة 
التوعويـــة باألســـس الصحيحة لممارســـة 
الرياضـــة والحفـــاظ علـــى صحـــة القلـــب، 
والتـــي كان مقرها مجمع األفنيوز، وشـــهد 
المقـــر إقبـــاالً كثيفـــًا مـــن قبـــل المواطنين، 
وتم تقديم إرشادات توعوية وفحوصات 
الـــدم  ضغـــط  مســـتوى  لقيـــاس  طبيـــة 

ومعدالت الفيتامينات بالجسم.
فعاليـــات  تنظيـــم  الحملـــة  شـــهدت  كمـــا 
ورياضـــة  المشـــي  كماراثـــون  رياضيـــة 
وكان  الهوائيـــة،  والدراجـــات  التجديـــف 
يسبق كل فعالية تقديم محاضرة توعوية 

للمشـــاركين، كما تم تنظيـــم فعالية إجراء 
الفحوصـــات الطبيـــة لمرتـــادي المماشـــي، 
فضـــالً عـــن تنظيـــم محاضـــرات توعويـــة 
ورياضيـــة بعـــدد مـــن المـــدارس بمختلـــف 

محافظات المملكة.
أنـــه “مـــن خـــالل هـــذا المؤتمـــر  وأضـــاف 
سنســـعى إلى تســـليط الضوء على أهمية 
ممارســـة الرياضـــة الســـليمة عمومـــا إلـــى 
باألســـس  والتوعيـــة  التثقيـــف  جانـــب 
والصحية والطبية التي يجب على الجميع 
مراعاتهـــا لينعـــم بحيـــاة صحيـــة ممتـــازة، 
وذلـــك من خالل الجلســـات التي ستشـــهد 
مشـــاركة 30 متحدثـــًا مـــن المتخصصيـــن 
فـــي القطاعيـــن الطبي والرياضـــي بمملكة 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، 
وعـــدد من الدول األوروبية، باإلضافة إلى 
ورش العمـــل المتخصصة، وســـيتم تناول 
مواضيع ترتكز علـــى أبرز ما توصلت إليه 
األبحـــاث والدراســـات الطبيـــة فـــي مجال 
القلب الرياضي، واألســـاليب الحديثة في 
التشـــخيص والعـــالج وطـــرق الوقاية من 
األحداث المفاجئة وكيفية التعامل معها” .

المنامة - بنا

نسعى لحسم أسباب حاالت الوفيات أثناء ممارسة الرياضة
ناصر بن حمد: مؤتمر طب القلب الرياضي يعكس جهود الرعاية الصحية المميزة
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الزياني: نواجه تحديات تستلزم تعاوًنا لمحاربة اإلرهاب واألوبئة

أكـــد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
أن وزارة الخارجية تسخر كافة جهودها 
لدفـــع المســـاعي الدوليـــة وتعزيـــز مكانة 
علـــى صعيـــد حمايـــة  البحريـــن  مملكـــة 
البيئـــة ومواجهـــة التغيـــر المناخي ضمن 
بالتعـــاون  الخارجيـــة،  سياســـتها  ركائـــز 
مـــع المجلـــس األعلى للبيئـــة وغيرها من 

الجهات ذات العالقة.
جاء ذلك خالل مشاركة وزير الخارجية، 
أمس، عبر االتصـــال اإللكتروني المرئي، 
فـــي المحاضـــرة الـــذي قدمهـــا المبعـــوث 
الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلـــس األعلى للبيئة محمـــد بن دينة، 
البيئيـــة  “الدبلوماســـية  عنـــوان  تحـــت 
والمناخيـــة لمملكـــة البحرين” لمنتســـبي 
وزارة الخارجية، التي تمت اســـتضافتها 
مـــن قبـــل أكاديميـــة محمد بن مبـــارك آل 

خليفـــة للدراســـات الدبلوماســـية ضمـــن 
برنامج “المناخ والدبلوماسية”.

وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى أن العالـــم 
غيـــر  كثيـــرة  تحديـــات  يواجـــه  أصبـــح 
اعتياديـــة عابرة للحدود تســـتلزم تعاوًنا 
كاإلرهـــاب  مكثًفـــا،  دولًيـــا  دبلوماســـًيا 
فـــإن  لـــذا  المناخـــي؛  والتغيـــر  واألوبئـــة 
وزارة الخارجيـــة من خالل هذه البرامج 
تســـليح  علـــى  حريصـــة  والمحاضـــرات 
بالمفاهيـــم  البحرينـــي  الدبلوماســـي 
والمعلومـــات والخبـــرات الالزمـــة ليقوم 

بـــدوره الدبلوماســـي فـــي تمثيـــل مملكة 
البحرين والمساهمة مع المجتمع الدولي 

في مواجهة هذه التحديات.
وثمـــن وزير الخارجيـــة الجهود المضنية 
التـــي يقـــوم بهـــا المجلس األعلـــى للبيئة 
الوطنيـــة  الجهـــود  تنســـيق  ســـبيل  فـــي 
والدولية لحماية البيئة، برئاســـة الممثل 

الشـــخصي لجاللة الملـــك المفدى رئيس 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن حمد آل خليفـــة، ودوره في 
الحفـــاظ علـــى الموارد الطبيعيـــة لمملكة 
القادمـــة،  لألجيـــال  وتنميتهـــا  البحريـــن 
مشـــيًرا إلـــى أهمية تكثيـــف التعاون بين 
األعلـــى  والمجلـــس  الخارجيـــة  وزارة 

للبيئـــة؛ لتعزيـــز دور مملكة البحرين على 
الصعيـــد الدولـــي. مـــن جانبـــه، أثنـــى بن 
دينـــة على مـــا تقوم بـــه وزارة الخارجية 
من دعـــم لجهود المجلـــس األعلى للبيئة 
علـــى الصعيـــد الدولـــي، مؤكـــًدا حـــرص 
أشـــكال  كافـــة  تقديـــم  علـــى  المجلـــس 
لدعـــم  الخارجيـــة؛  وزارة  مـــع  التعـــاون 

مجـــال  فـــي  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
التغير المناخـــي والبيئة، وتنظيم المزيد 
مـــن المحاضـــرات والبرامـــج المشـــتركة؛ 
كونـــه مجااًل دبلوماســـًيا باقتدار. وأشـــار 
إلى حضـــور مملكة البحريـــن الفاعل في 
إطار الدبلوماســـية المناخية، كان آخرها 
مشاركة المملكة بقيادة ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، في 
المؤتمـــر الســـادس والعشـــرين لألطراف 
فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة 
بشـــأن تغيـــر المنـــاخ )COP26 (، وإعالن 
ســـموه التـــزام مملكـــة البحريـــن بالحياد 
الصفري بحلول العام 2060م، إلى جانب 
أهـــداف أخـــرى تتعلق بخفـــض انبعاثات 
مملكـــة البحريـــن بنســـبة 30 % بحلـــول 
العام 2035م، وزيادة الرقعة الشـــجرية، 
ومضاعفـــة أهـــداف الطاقـــة المتجـــددة، 

وخفض انبعاثات غاز الميثان.

المنامة - وزارة الخارجية

مساع لزيادة 
الرقعة الشجرية 
وخفض انبعاثات 

غاز الميثان

محمد بن دينة عبداللطيف الزياني

األمير الراحل أعطى مشروع حديقة المحرق الكبرى كل الرعاية والدعم
محمد بن مبارك: خطة لزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز البنية السياحية

أنـــاب ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفة، نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل 
خليفـــة الفتتـــاح حديقة المحـــرق الكبرى، 
والـــذي يأتـــي تزامًنا مع احتفـــاالت مملكة 

البحرين بأعيادها الوطنية.
 وأكد ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفة أن افتتاح مشروع حديقة المحرق 
الكبـــرى يأتي ضمـــن منظومة متكاملة من 
الحدائـــق والمتنزهات واألماكن الترفيهية 
في مختلف مناطق المملكة والتي جاءت 
الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  إطـــار  فـــي 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وضمن 
حـــرص الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء على 
التوسع في المشروعات التي تكفل زيادة 
الرقعة الخضراء وتعزيز البنية الســـياحية 
فـــي المملكـــة، معبـــًرا ســـموه عن ســـعادته 
بمـــا تحقـــق والـــذي يأتـــي تعزيـــًزا للتنمية 
البنـــى  وتطويـــر  المســـتدامة،  الحضريـــة 
التحتيـــة للمتنزهات واألماكـــن الترفيهية، 
مســـتذكًرا سموه بكل التقدير دور المغفور 
لـــه بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
المشـــروع  هـــذا  أعطـــى  الـــذي  ثـــراه،  هللا 
كل الرعايـــة والدعـــم. وأشـــار ســـموه إلـــى 
أن المواطـــن هـــو غايـــة االســـتراتيجيات 
والخطـــط والبرامـــج التي تتبناهـــا مملكة 

البحرين كونه مرتكز للتنمية المســـتدامة، 
وأن الجانب التنمـــوي يأخذ أبعاًدا جديدة 
علـــى الصعيـــد الســـياحي ضمـــن أولويات 
خطة التعافي االقتصادي، مشـــيًدا ســـموه 
بالجهـــود الكبيرة التي بذلت من قبل كافة 
الجهات المعنية والســـيما وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزارة 
المحـــرق،  وبلديـــة  المحـــرق،  ومحافظـــة 
المحـــرق،  لمحافظـــة  البلـــدي  والمجلـــس 
ومـــا اتســـم بـــه العمل فـــي هذا المشـــروع 
مـــن تعاون وتنســـيق مشـــترك فـــي تأهيل 
الحديقة وتطويرها ليتم إنجاز المشـــروع 
بصـــورة حضارية وتوفير البنيـــة التحتية 
الالزمـــة، والخدمـــات العصريـــة والمرافق 
الترفيهيـــة المتنوعة، وبمـــا يتوافق مع ما 
تشـــهده مملكة البحرين من نهضة تنموية 
وعمرانيـــة، مبارًكا ســـموه ألهالي المحرق 
إنجـــاز هـــذا المشـــروع بمـــا يتناســـب مـــع 

تطلعاتهم.
 مـــن جهتـــه، رفع وزير األشـــغال وشـــؤون 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خلف خالص الشـــكر وعظيم االمتنان إلى 

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء على رعاية ســـموه حفل 
افتتاح مشـــروع حديقة المحـــرق الكبرى، 
معرًبا عن شكره لسمو نائب رئيس مجلس 

الوزراء الفتتاحه المشروع.
أن مشـــروع  إلـــى  الوزيـــر خلـــف   وأشـــار 
تطوير حديقة المحرق الكبرى، التي تعتبر 
أكبر حديقة في مملكة البحرين بمســـاحة 

تبلـــغ 90.692 متـــر مربـــع، يشـــكل إضافـــة 
مهمـــة علـــى صعيـــد المرافـــق والخدمـــات 
علـــى مســـتوى المملكة عموًمـــا ومحافظة 
المحـــرق على وجه الخصـــوص من خالل 
موقعها الحيوي لوقوعها بالقرب من مطار 

البحرين الدولي.
 وأوضـــح الوزير خلف “أن إنشـــاء حديقة 
المحرق الكبرى يأتي ضمن أهداف شؤون 
البلديـــات فـــي إيجـــاد مســـاحات خضراء 
وســـائل  مـــن  عاليـــة  بمســـتويات  مهيـــأة 
الالزمـــة  الخدمـــات  ومختلـــف  الترفيـــه 
تصميـــم  تـــم  حيـــث  المواطنيـــن،  لراحـــة 
الحديقـــة لتجمع ما بين التصميم الجمالي 
والمحافظـــة علـــى التنوع الحيـــوي لبعض 
األشـــجار والشـــجيرات المحلية ولتناسب 
العمريـــة”.  الفئـــات  مختلـــف  احتياجـــات 
وقـــد حضـــر حفـــل االفتتاح عدد مـــن كبار 
المدعويـــن والـــوزراء، وأعضـــاء مجلســـي 

النواب والشورى والمجلس البلدي.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
أمس، الشيخ أحمد بن عيسى بن خليفة 
آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون الموانئ 
والمالحـــة البحرية بـــوزارة المواصالت 
صـــدور  بمناســـبة  وذلـــك  واالتصـــاالت؛ 
المرسوم الملكي السامي من لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة بتعيينه فـــي منصبه 

الجديد.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالشـــيخ 
أحمـــد بـــن عيســـى، مهنـــأ إيـــاه بتعيينـــه 
ومشـــيدا بجهـــوده الوطنيـــة المخلصـــة 
وكيـــال  عملـــه  خـــالل  الممتـــد  وعطائـــه 
مساعدا بشـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة، وما أبداه مـــن كفاءة ومهنية 
فـــي  واضحـــة  بصمـــة  تركـــت  رفيعـــة، 
منظومـــة العمل واألداء في إطار تقديم 

خدمات متقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن تقديـــره واعتزازه 
بهذا اإلخـــالص والتفاني ومـــا يتمتع به 
الشـــيخ أحمـــد بـــن عيســـى مـــن خبرات 
لمســـيرة  نوعيـــة  تمثـــل إضافـــة  عاليـــة 
العطـــاء واإلنجـــاز، متمنيـــا لـــه التوفيق 

والســـداد في خدمة الوطـــن. من جهته، 
أعرب الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة 
عن بالغ شكره وامتنانه لوزير الداخلية، 
معبـــرا عـــن تشـــرفه بالعمـــل فـــي وزارة 
الداخلية، ومقدرا الدعم الذي تلقاه على 

امتداد مسيرته العملية.

هنأه بتعيينه وكيال في “المواصالت”

وزير الداخلية يشيد بجهود أحمد بن عيسى
المنامة - وزارة الخارجية

وزيـــر  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  اســـتقبل 
الخارجيـــة، أمـــس بمقـــر الـــوزارة، الســـيد 
شـــيخار ميهتـــا، رئيـــس نـــادي الروتـــاري 
الدولـــي، برفقـــة وفد من المســـؤولين في 
النـــادي. ورحـــب وزيـــر الخارجيـــة بزيارة 
شـــيخار ميهتـــا والوفـــد المرافـــق لمملكـــة 
البحريـــن، مشـــيًدا بالـــدور الـــذي يضطلع 
بـــه نـــادي الروتـــاري الدولـــي وإســـهاماته 
فـــي المجـــاالت اإلنســـانية واالجتماعيـــة 
والتطوعيـــة، مثمًنـــا النجـــاح الـــذي حققه 
مؤتمـــر الروتاري الدولـــي الثامن للمنطقة 
2452 الـــذي اســـتضافته مملكـــة البحرين 
هـــذا العام برعاية صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، مؤكـــًدا 
أن مملكـــة البحريـــن حريصـــة على تعزيز 
التعـــاون مـــع النـــادي ودعـــم أنشـــطته بما 
يسهم في نشـــر رسالته القائمة على دعم 

العمل الخيري واإلنساني.
من جانبه، أعرب شيخار ميهتا عن شكره 
لوزير الخارجية على حســـن االســـتقبال، 
منوًهـــا بجهـــود مملكـــة البحريـــن ودعمها 
مشـــيًدا  واإلنســـاني،  التطوعـــي  للعمـــل 
بالدعـــم والرعايـــة التـــي تقدمهـــا مملكـــة 

فـــي  الروتـــاري  أنديـــة  لجهـــود  البحريـــن 
متطلًعـــا  والتطوعـــي،  اإلنســـاني  العمـــل 
إلـــى مزيد من التعـــاون البنـــاء بين أندية 
والجهـــات  الخارجيـــة  ووزارة  الروتـــاري 
المعنيـــة، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين المزيد 

من التقدم واالزدهار.

وزير الخارجية: دعم أنشطة النادي لنشر رسالته واإلنسانية

تعزيــز التعـاون مـع “الروتـاري الدولــي”
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المدارس تحتفي بإنجازات “المرأة في التنمية الشاملة”
احتفت المـــدارس الحكومية بجميع 
مراحلها بإنجـــازات المرأة البحرينية 
في مسيرة التنمية الشاملة بمختلف 
مجاالتها، خصوصا التربية والتعليم، 
وذلك تماشـــًيا مع شـــعار يـــوم المرأة 
البحرينيـــة لهـــذا العـــام وهـــو )المرأة 
البحرينيـــة فـــي التنميـــة الوطنيـــة.. 

مسيرة ارتقاء في وطن معطاء(.
وفي هـــذا الســـياق، أقامت مدرســـة 
الـــدراز اإلعداديـــة للبنـــات فعاليـــات 
ســـاحة  فـــي  منهـــا  جـــزء  متنوعـــة 
المدرســـة وداخل الصفوف لطالبات 
الحضور الفعلي، وبعضها عبر البوابة 
التعليمية والتيمز لطالبات التعلم عن 
بعد، ومنها: استقبال فريق الطالبات 
للجنـــة  التابـــع  المحبـــة(  )مرســـال 
العالقات العامة منتســـبات المدرسة 

مـــن معلمـــات وإداريـــات وتكريمهـــن 
لعطائهن كنســـاء بحرينيات، وإنجاز 
جدارية )عطـــاء ورفعة( التي تحكي 
تطويـــر  فـــي  المـــرأة  عطـــاء  قصـــة 
التعليـــم، وشـــغف الطالبـــات وحبهن 

للتعلم لرفعة الوطن.
كمـــا تـــم تكريـــم الطالبـــات الفائـــزات 

عـــن  لوحـــة  أجمـــل  مســـابقة  فـــي 
المـــرأة البحرينيـــة، وتصميـــم بطاقة 
ركـــن  وعمـــل  طالبيـــة،  إلكترونيـــة 
شـــعبي بعنـــوان )مـــن زمـــن جدتـــي( 
يســـتعرض مســـيرة المرأة منذ القدم 
فعاليـــة  توظيـــف  مـــع  ونجاحاتهـــا، 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي دروس اللغة 

العربيـــة بعروض إلكترونية وأســـئلة 
صفية، وفعالية )آللئ البحرين( التي 
تضمنـــت مســـابقة رقميـــة للمعلمات 

والطالبات.
أقامتـــه  الـــذي  الحفـــل  خـــالل  وتـــم 
مدرسة مريم بنت عمران االبتدائية 
للبنات ومنتســـباتها تكريم المعلمات 

المواطنـــة  لجنـــة  علـــى  القائمـــات 
الصالحـــة التي تنمـــي روح المواطنة 
واالنتمـــاء لـــدى الطالبـــات، وتنظيـــم 
معرض )قائدات في مملكة البحرين( 
إللقـــاء الضوء على المحطات الهامة 
في مســـيرة عطاء ومشـــاركة المرأة 
التنميـــة  مســـيرة  فـــي  البحرينيـــة 

زي  أفضـــل  ومســـابقة  الوطنيـــة، 
بحريني للمرأة البحرينية قديًما. 

القيـــروان  مدرســـة  حفـــل  وبـــدأ 
اإلعداديـــة للبنـــات الذي حمل شـــعار 
)أنـــِت فخـــر البحريـــن( مع اســـتقبال 
الرئيســـة  البوابـــة  عبـــر  الطالبـــات 
للمدرســـة، فرًحـــا وزهـــًوا وافتخـــاًرا 
بنســـاء البحرين الالتـــي أثبتن للعالم 
النهـــوض بالمجتمـــع  قدرتهـــن علـــى 
في شـــتى الميادين، ثـــم تم عبر أثير 
اإلذاعـــة الصباحيـــة تقديـــم فقـــرات 
تالهـــا  بالمناســـبة،  احتفـــااًل  عديـــدة 
برنامـــج متكامـــل لمدة ســـاعة كاملة 
من قبل مختلف األقســـام بالمدرسة، 
وصـــواًل إلى محطة االنصراف اآلمن 
للطالبـــات نحـــو البوابة الرئيســـة مع 
قسم الرياضة الذي قدم فقرة رائعة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

احتفل المجلس األعلى للقضاء بيوم المرأة البحرينية الذي يقام تحت شـــعار المرأة 
البحرينيـــة فـــي التنمية الوطنية "مســـيرة ارتقاء في وطن معطـــاء" والمتزامنة مع 
مـــرور 20 عامـــا على تأســـيس المجلـــس األعلى للمـــرأة المعني بمتابعة تقـــدم المرأة 
البحرينية. وبهذه المناسبة، رفع نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة 
التمييـــز المستشـــار عبدهللا البوعينين أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقرينة عاهل البالد 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة، إلى ما بلغت فيه المرأة البحرينية من التقدم والتمكين والتقدير.

“القضاء” يحتفي بالموظفات وعضوات “السلطة”

المرأة شريك أساس في تحقيق اإلنجازات
سمو محافظ الجنوبية يهنئ قرينة جاللة الملك

رفع محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لقرينة عاهل البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، بمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينية، منوها 
بمســـاهمات المـــرأة البحرينية الرائـــدة ودورها في 
جهـــود التنمية الوطنية، مبينًا ســـموه أن المرأة هي 
شـــريك أســـاس في تحقيـــق الكثير مـــن اإلنجازات 
وخدمة المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.

وأعرب ســـموه عن فخره وتقديره لما قدمته المرأة 
البحرينيـــة مـــن عطاءات فـــي المســـيرة التاريخية 
لنهضـــة البحرين وبناء الدولة الحديثة، مشـــيًدا بما 
قدمه المجلس األعلى للمرأة برئاســـة قرينة العاهل 
مـــن جهـــود كبيـــرة ودور بـــارز في تعزيز إســـهامات 

المرأة ودعم تقدمها.

المنامة - بنا

سمو الشيخ خليفة بن علي سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

“اإلسكــان” خطت خطــوات متقدمة بشــأن تمكيــن المـرأة
عرض فيلم قصير يوجه رسالة من الرجل بالوزارة للمرأة.. الحمر: 

باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
الحمر، أقامت وزارة اإلســـكان احتفالية 
بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تضمنت 
فقـــرات وبرامج عدة، حيث ضّمت كلمة 
مصـــورة لقرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، وكلمة لوزير اإلســـكان الذي 
أكـــد أن إنجـــازات المـــرأة البحرينية في 
شـــتى المجاالت وبلوغها للريادة محلًيا 
وعالمًيا ســـاهم بشـــكل فّعال في عملية 
التنمية التي تشـــهدها مملكـــة البحرين، 
مناصـــب  تقلدهـــا  خـــالل  مـــن  الســـيما 
قياديـــة ســـاهمت فـــي تمكينهـــا وعززت 
مبادئ التوازن بين الجنســـين، الفًتا إلى 
الرعايـــة واالهتمام الكبيـــر الذي تحظى 
بـــه المـــرأة مـــن لـــدن صاحـــب الجاللـــة، 

والمجلـــس األعلى للمرأة بقيـــادة قرينة 
جاللتـــه. وثمن الحمر جهـــود ومبادرات 
لجنة تكافؤ الفـــرص التي أثمرت بتقدم 
واضـــح لـــوزارة اإلســـكان فـــي مجاالت 
التعليـــم والتوظيـــف واألجـــور وغيرهـــا 
كما جـــاء في التقريـــر الوطني للمجلس 
األعلـــى المـــرأة الخـــاص بالتـــوازن بيـــن 

الجنســـين، مشيًدا بإســـهامات موظفات 
فيمـــا  اإلســـكان  وزارة  ومنتســـبات 
يقدمونـــه من جهـــود حثيثة لرفع اســـم 
مملكـــة البحرين عالًيا، من خالل عملهن 
وأهـــداف  رؤى  لتطبيـــق  المتواصـــل 
مملكـــة  أن  مبيًنـــا  المختلفـــة،  الـــوزارة 
البحريـــن خطت خطـــوات متقدمة جًدا 

في شـــأن تمكيـــن المـــرأة وإدماجها في 
المجتمـــع، وقـــد أصبحـــت اليـــوم تراهن 
علـــى إنجازاتهـــا ودورهـــا المتكافـــئ مع 

الرجل في جميع المسؤوليات.
وتضمـــن الحفل قصة المـــرأة في وزارة 
اإلســـكان قدمتهـــا دينـــا ســـيادي رئيـــس 
قســـم التخطيـــط العام وتطويـــر المدن، 

المـــرأة  تطـــور  تفاصيـــل  ضمـــت  وقـــد 
وازدهارهـــا في الوزارة، فضاًل عن أثرها 
الملـــف  وإثـــراء  تعزيـــز  فـــي  اإليجابـــي 

اإلسكاني بالمملكة.
وضـــم الحفل أيًضا فيلًمـــا قصيًرا يوجه 
رسالًة من الرجل في الوزارة إلى المرأة، 
وقـــد اختتـــم الحفـــل بصـــورة جماعيـــة 

للحضور برفقة وزير اإلسكان. 
المســـاعد  الوكيـــل  الحفـــل  وحضـــر 
للسياسات والخدمات اإلسكانية رئيس 
لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص خالـــد الحيـــدان، 
ومديـــر إدارة الموارد البشـــرية والمالية 
الشـــيخ محمـــد بـــن إبراهيـــم آل خليفة، 

وعدد من المسؤولين بالوزارة.

المنامة - وزارة اإلسكان

دعم نيابي لتمكين البحرينية لتكون شريكًا تنمويا فاعاًل
زايد: أمام كل مجلس نيابي ناجح.. طاقم إداري من النساء والرجال

نّظمت األمانة العامـــة لمجلس النواب )لجنة 
تكافـــؤ الفـــرص(، أمـــس، احتفاليـــة بمناســـبة 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة، حضرهـــا عـــدد مـــن 
النـــواب ومنتســـبي األمانة العامـــة للمجلس، 
وشـــهدت االحتفاليـــة بعـــض الفقـــرات التـــي 
تجسد اهتمام مجلس النواب بهذه المناسبة 

السنوية وحرص السلطة التشريعية وسعيها 
المســـتمر؛ من أجل تمكين المـــرأة البحرينية 
وتقدمها في ظل المســـيرة التنموية الشاملة 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
مـــن جانبه، ألقـــى قال النائـــب الثاني لرئيس 
مجلـــس النـــواب النائب علي زايـــد "كأعضاء 
نفخـــر ونعتز بالدعـــم الذي تقدمه لنـــا المرأة 

البحرينية العاملة في األمانة العامة، بجانب 
زمالئها، وأود اإلشارة هنا لجهود لجنة تكافؤ 
الفـــرص برئاســـة القائم بأعمـــال األمين العام 
ياســـر الشـــيراوي، وكما يقول المثـــل: ))وراء 
كل رجل عظيم.. أمرأة عظيمة((، فإننا نقول: 
))أمام كل مجلس نيابي ناجح.. طاقم إداري 
من النســـاء والرجال، ناجح ومتميز ومبدع، 
فشـــكرا كثيرا وكبيرا.. لكم جميعا.. وكل عام 

والمرأة البحرينية بألف خير".
معصومـــة  النائـــب  أشـــادت  جانبهـــا،  مـــن 
عبدالرحيـــم بالـــدور الكبيـــر الـــذي ينهـــض به 
المجلـــس األعلى للمرأة بقيـــادة قرينة عاهل 
البالد رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة في دعم قضايا المرأة البحرينية، 
وحرصها المستمر على تمكين المرأة وتوفير 

كل الســـبل والخطط والبرامـــج واإلجراءات 
حتـــى تكون المـــرأة البحرينية شـــريكًا فاعالً 
ورئيســـًا فـــي بنـــاء صـــرح التنميـــة الوطنيـــة 
فـــي ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة لجاللة 

العاهل.
ومـــن جانبـــه، أوضح القائـــم بأعمـــال األمين 
العـــام رئيـــس لجنة تكافـــؤ الفـــرص بمجلس 
النـــواب ياســـر الشـــيراوي أن اللجنة كّرســـت 

جهودها وبرامجها المدروسة لدعم الموظفة 
البرلمانيـــة، وإدمـــاج احتياجاتهـــا فـــي بيئـــة 
الفـــرص،  تكافـــؤ  مبـــادئ  وتطبيـــق  العمـــل، 
والسعي نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، 
وذلـــك عبـــر مراجعـــة السياســـات واألنظمـــة 
والبرامـــج التـــي تصـــدر عـــن األمانـــة العامة 
للمجلس، والقياس المســـتمر لواقع الموظفة 

البرلمانية.

القضيبية - مجلس النواب
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أكد عدد من المسؤولين أن مبادرة قرينة ملك البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفــة باعتماد عنــوان االحتفال بيوم المــرأة هذا العام 
“المــرأة البحرينيــة فــي التنميــة الوطنيــة.. مســيرة ارتقــاء في وطن معطــاء” يؤكد الــدور الريادي 
الكبير والمساهمة الفاعلة التي ساهمت بها المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، حيث باتت اليوم 

المرأة في أعلى المواقع لصنع القرار.

ونوهوا في تصريحاتهم باإلنجازات الكبيرة التي تحققها المرأة البحرينية بفضل الجهود الكبيرة 
التــي تقــوم بهــا قرينة الملك رئيســة المجلــس األعلى للمرأة؛ مــن أجل تعزيز مكتســبات المرأة في 

شتى المجاالت.

منجزات غير مسبوقة 

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  ورفـــع 
عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
النعيمـــي أســـمى آيـــات التهاني 
ملـــك  لقرينـــة  والتبريـــكات 
البالد رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة بمناســـبة يوم المرأة 
البحرينيـــة الـــذي يأتـــي تقديرا 
لـــدور المـــرأة البحرينيـــة البارز 
فـــي مختلـــف المجـــاالت وعلى 

كل المستويات.
البحرينيـــة  المـــرأة  إن  وقـــال 
حققت منجزات غير مســـبوقة 
فـــي عملية التنميـــة والبناء في 
مملكة البحرين، مشـــيدًا بالدور 
الفاعل للمجلـــس األعلى للمرأة 
في االهتمام بالقضايا المتعلقة 
بالمرأة في المجاالت كافة، مما 
انعكـــس على تفعيل دور المرأة 
ومشاركتها في مسيرة التنمية 

الوطنية. 

آالف السيدات

رئيســـة  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
جواهـــر  البحريـــن  جامعـــة 
المـــرأة  يـــوم  أن  المضحكـــي 
مـــن  واحـــدًا  بـــات  البحرينيـــة 
بيـــن أهـــم المحطـــات الوطنيـــة 
التـــي تـــزداد تأصـــال وعمقا في 
وجدان شـــعب البحرين، نســـاًء 
ورجـــاال؛ لمـــا يستشـــعرونه مـــن 
أهميـــة إيالء المـــرأة البحرينية 
االهتمام الالئـــق بها، وبأدوارها 
واجتماعيـــا  أســـريا  المتعـــددة 
ودورهـــا العميـــق فـــي التنميـــة 
الصعـــد  كافـــة  علـــى  الوطنيـــة 
عـــن  معربـــة  والمســـتويات، 
بأنهـــا  البحريـــن  جامعـــة  فخـــر 
ومنـــذ تأسســـت قبـــل 35 عامـــا 
شـــكلت أحد أهم روافـــد المرأة 
البحرينيـــة، وخرجت عشـــرات 
البحرينيـــات  الســـيدات  آالف 
اللواتـــي أخـــذن علـــى عاتقهـــن 
رفعـــة الوطـــن جنبـــا إلـــى جنب 
مع الرجل البحريني، وأســـهمن 
فـــي  مباشـــر  بشـــكل  ويســـهمن 

التنمية الوطنية.

المسيرة التنموية

أشـــاد  ذاتـــه،  الصعيـــد  علـــى 
مستشـــار جاللة الملك للشؤون 
فخـــرو  حســـن  االقتصاديـــة 
التـــي  الكبيـــرة  باإلنجـــازات 
تحققها المرأة البحرينية بفضل 
الجهود الكبيـــرة التي تقوم بها 
قرينـــة الملـــك المفـــدى رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة؛ مـــن 
أجـــل تعزيـــز مكتســـبات المرأة 
في شـــتى المجاالت، معربا عن 
بمـــا حققتـــه  فخـــره واعتـــزازه 
المرأة البحرينيـــة من منجزات 
كبيـــرة ســـاهمت فـــي مواصلـــة 
المســـيرة التنموية الشاملة في 
جميع قطاعات مملكة البحرين.

نموذج نهضوي

كما أكـــد نائب رئيـــس المجلس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
ســـلمان  بـــن  دعيـــج  الشـــيخ 
آل خليفـــة أنـــه بفضـــل رعايـــة 
واهتمـــام عاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
المـــرأة  باتـــت  خليفـــة،  آل 
البحرينية نموذجًا مشرفًا على 

األصعـــدة كافـــة، الســـيما فيمـــا 
المســـتمرة  بجهودهـــا  يتعلـــق 
ومشـــاركتها في عملية التنمية 
والنهضة في ظـــل العهد الزاهر 

لجاللته.
وثمن الـــدور المهم الـــذي تقوم 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  بـــه 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة في دعم مسيرة النهضة 
وتمكيـــن المـــرأة فـــي مختلـــف 
مشـــيدًا  المجتمـــع،  مجـــاالت 
بالمكانة التي وصلت لها المرأة 
البحرينيـــة والعمل الـــذي يقوم 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  بـــه 
فـــي ســـبيل تحقيـــق األهـــداف 

والتطلعات.

تجاوزت التمكين

من جهته، شـــدد وكيـــل الوزارة 
وزارة  فـــي  البلديـــات  لشـــؤون 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ 
محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـلطان 
علـــى أن مبـــادرة ســـمو األميرة 
عنـــوان  باعتمـــاد  ســـبيكة 
االحتفال بيوم المرأة هذا العام 
“المـــرأة البحرينية فـــي التنمية 
الوطنيـــة.. مســـيرة ارتقـــاء في 
الـــدور  يؤكـــد  معطـــاء”  وطـــن 
والمســـاهمة  الكبيـــر  الريـــادي 
الفاعلة التي ساهمت بها المرأة 
فـــي مســـيرة التنميـــة الوطنية، 
حيـــث باتت اليـــوم المـــرأة في 

أعلى المواقع لصنع القرار.
يأتـــي  اليـــوم  هـــذا  أن  وأكـــد 
المخلصـــة؛  للجهـــود  تتويًجـــا 
مـــن أجـــل تحقيـــق المزيـــد من 
المكاســـب واإلنجـــازات للمـــرأة 
البحرينيـــة، وبمباركـــة ســـامية 
من لدن صاحبة الســـمو الملكي 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة 
نحـــو المزيد من التقدم والرقي 
البحرينيـــة  للمـــرأة  واالزدهـــار 
التي تجـــاوزت مرحلة التمكين 
شـــريكا  وأصبحـــت  التقليديـــة 
متكافئا مع الرجل في اإلســـهام 

بالتنمية الوطنية.

شـــريك تنموي كما قال الرئيس 
العمـــل  لصنـــدوق  التنفيـــذي 
“تمكين” حســـين رجب إن هذه 
اإلنجازات لم تكن لتتحقق لوال 
متابعـــة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة سبيكة وحرص سموها 
على تطويـــع كافـــة التحديات، 

والتأسيس لبيئة حاضنة للمرأة 
البحرينية تتيح لها فرص إبراز 
كفاءتهـــا وقدرتهـــا علـــى التميز 
والعطـــاء فـــي كافـــة المجاالت، 
مؤكـــدا في الوقت ذاتـــه التزام 
“تمكين” بتقديم مختلف أوجه 
الدعم للمبادرات الوطنية التي 
تســـاهم في تعزيز مكانة المرأة 
البحرينيـــة، وتمكينهـــا من أداء 
دورهـــا كشـــريك فاعـــل ومؤثر 

في المسيرة التنموية.

سفيرة البحرين 

إلـــى ذلك، أشـــادت األمين العام 
العالمـــي  حمـــد  الملـــك  لمركـــز 
للتعايش الســـلمي، سمية المير، 
المجلـــس األعلـــى  بمـــا يقدمـــه 
للمـــرأة برئاســـة ودعـــم صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة وجهود 
هالـــة  للمجلـــس  العـــام  األميـــن 
األنصـــاري فـــي تمكيـــن المـــرأة 
البحرينيـــة وجعلهـــا رائـــدة في 
والقطاعـــات  المجـــاالت  كافـــة 
لتتبـــوأ أعلى المناصـــب وتمثل 
المملكة باقتـــدار وكفاءة عالية 
في مختلـــف المحافـــل العربية 
واإلقليميـــة والعالميـــة ولتكون 
ســـفيرة البحريـــن األمثـــل لنقل 

أرقى صورة. 
 وبينت أن يوم المرأة البحرينية 
هـــذه الســـنة يحمـــل العديد من 
المضاميـــن التـــي تبعـــث علـــى 
والتقديـــر  واالعتـــزاز  الفخـــر 
الالمحـــدود بمكانـــة المـــرأة في 
المسيرة التنموية الوطنية، بما 
وتطلعـــات  توجيهـــات  يترجـــم 
جاللـــة الملك الرتقـــاء البحرين 
ورخـــاء شـــعبها، الفتـــة إلـــى أن 
يوم المـــرأة البحرينيـــة يتزامن 
هذه السنة مع الذكرى العشرين 
وانطالقـــة  تأســـيس  علـــى 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة الذي 
نقـــل نســـاء البحرين إلـــى آفاق 
التميـــز واالبتـــكار  مـــن  أرحـــب 
والتفـــوق على نظرائهم الرجال 
المناصـــب  أعلـــى  تقلـــد  فـــي 
ومراتب صنع القرار السياســـي 
واالجتماعـــي  واالقتصـــادي 
والثقافـــي والرياضـــي وغيرهـــا 

من مجاالت إبداع. 
 وأكدت ســـمية الميـــر أن المرأة 
بخطـــى  ماضيـــة  البحرينيـــة 
ثابتـــة بفضـــل الرعايـــة الملكية 
الســـامية والمبـــادرات النوعيـــة 

للمجلس األعلى للمرأة لتحقيق 
المزيد من المنجزات والحفاظ 
علـــى مـــا تحقق من مكتســـبات 
نســـائية وطنيـــة، لتكـــون خيـــر 
شـــريك للرجـــل البحرينـــي في 
تسريع خطى التنمية والتطوير 
بمـــا  األفضـــل،  نحـــو  والتغييـــر 
يمهد الطريق لمســـتقبل أفضل 
لبنات وأبنـــاء الوطن ولألجيال 

القادمة.

مراكز متقدمة

اللجنـــة  رئيســـة  أكـــدت  كمـــا 
البحرينـــي  باالتحـــاد  النســـائية 
الشـــيخة حصـــة  القـــدم،  لكـــرة 
بنـــت خالـــد آل خليفـــة أن يـــوم 
المرأة البحرينية، محطة مهمة 
المـــرأة  إنجـــازات  الســـتذكار 
البحرينية التي تقلدت مناصب 
وخارجًيـــا  داخلًيـــا  قياديـــة 
وحققـــت مراكـــز متقدمـــة فـــي 
فيهـــا  بمـــا  المجـــاالت  جميـــع 
الرياضـــة وكـــرة القـــدم، منوهة 
بدعـــم صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
البحرينيـــة  للمـــرأة  خليفـــة  آل 
أرفـــع  إلـــى  أوصلهـــا  والـــذي 
المراتب، معاهدة ســـموها على 
بذل المزيد من الجهد والعطاء 
في ســـبيل رفعة وتقدم مملكة 
البحريـــن الغالية تحـــت القيادة 
الجاللـــة  لصاحـــب  الحكيمـــة 

الملك.
وأشـــادت الشـــيخة حصـــة بنت 
خالـــد آل خليفـــة بدعم صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة للمرأة 
البحرينيـــة والـــذي ســـاهم فـــي 
بلوغهـــا مكانـــة مرموقـــة علـــى 
المســـتويات كافـــة، ومـــن بينها 
والتـــي  الرياضـــي  المجـــال 
حققت خالله المرأة البحرينية 
وقفـــزات  كبيـــرة  نجاحـــات 
واسعة، خصوًصا على مستوى 
التـــي  النســـائية  القـــدم  كـــرة 
حققـــت إنجـــازات مختلفة في 

البطوالت الخارجية.
وتقدمـــت الشـــيخة حصة بنت 
خالد آل خليفة بعميق شـــكرها 
واهتمـــام  لدعـــم  واعتزازهـــا 
صاحبة الســـمو األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة، مؤكًدا 
أن هذا الدعم واالهتمام وســـام 
وحافـــز  صدورنـــا  علـــى  فخـــر 
لنـــا لتقديـــم المزيد مـــن العطاء 

لوطننا الغالي.

واحة مضيئة 

مـــن جهتـــه، ذكـــر ســـفير مملكة 
البحرين لدى الواليات المتحدة 
األمريكيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بن 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة أن 
مملكـــة البحرين أصبحت واحة 
مرموقـــة  مكانـــة  ذات  مضيئـــة 
يشار لها بالبنان بين دول العالم 
وذلـــك بتوجيهات عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ودعـــم 
صاحبة الســـمو الملكي رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة للســـلك 
الدبلوماسي للسير على مسعى 
البحريـــن  تكـــون  ألن  ســـموها 
صاحبـــة الريـــادة فـــي المجتمع 
الدولي عمال ومنهجا، ومواصلة 
التقدم والخير واحترام حقوق 

اإلنسان غاية وهدفا.
وأكـــد أن دعـــم صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي قرينـــة العاهـــل المفدى 
لجهـــود ممثلي مملكـــة البحرين 
فـــي المحيـــط الدولي قـــد أثمر 
فـــي إبـــراز الصـــورة الحضاريـــة 
للمملكـــة ورســـالتها النبيلـــة في 
والســـالم  والتعايـــش  التمـــدن 
وتعزيز مكانـــة ودور المرأة في 

المجتمع المحلي والدولي.

منجزات غير مسبوقة 

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
نـــادي الرفـــاع الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة إن المـــرأة 
البحرينيـــة خالل العهـــد الزاهر 
لصاحـــب الجاللة الملك، حققت 
فـــي  مســـبوقة  غيـــر  منجـــزات 
فـــي  والبنـــاء  التنميـــة  عمليـــة 
مملكة البحرين، مشـــيدًا بالدور 
الفاعل للمجلـــس األعلى للمرأة 
فـــي االهتمام بالقضايا المتعلقة 
بالمرأة في المجاالت كافة، مما 
انعكس علـــى تفعيل دور المرأة 

ومشاركتها في الحياة العامة.

رعاية سامية 

مـــن جانبـــه، ذكـــر وزير شـــؤون 
مجلـــس الوزراء محمد المطوع 
“إن االحتفـــاء بالمرأة هذا العام 
تحت شـــعار “المـــرأة البحرينية 
فـــي التنمية الوطنية.. مســـيرة 
ارتقاء في وطن معطاء” يجسد 
البارزة والمكاســـب  اإلنجـــازات 
العظيمـــة التـــي حققتهـــا المرأة 
مســـيرة  ضمـــن  البحرينيـــة 

العطـــاء المتواصل في مجاالت 
والجهـــود  الشـــاملة  التنميـــة 
الوطنية لرفعة مملكتنا الغالية، 
بفضـــل جهـــود  جـــاءت  والتـــي 
قرينـــة عاهـــل البـــالد المخلصة 
وحرصها الـــدءوب على تمكين 
المـــرأة واالرتقـــاء بدورهـــا فـــي 
كافـــة مناحي الحيـــاة ومختلف 
القطاعات والمجاالت، والرعاية 
الملكيـــة الســـامية التي تحظى 
بها مـــن صاحب الجاللـــة الملك 
ومـــا يوليـــه ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة من اهتمـــام ومتابعة 
مســـتمرة في دعم تقـــدم المرأة 
فـــي  وجعلهـــا شـــريك أساســـي 
لمملكـــة  الحديثـــة  النهضـــة 

البحرين”.

شقت طريقها للنجاح

كذلك، نـــوه رئيس هيئة الطاقة 
عبدالحســـين  المســـتدامة 
الباهـــرة  باإلنجـــازات  ميـــرزا 
للمـــرأة البحرينية فـــي مختلف 
المجـــاالت والتـــي ظفـــرت بهـــا 
المجتمـــع  وتقديـــر  بإشـــادة 
الوطنـــي واإلقليمـــي والعالمـــي 
في شـــتى المجاالت التي برزت 
فيها عطاءات المرأة البحرينية 
األمـــر  واقتـــدار،  كفـــاءة  بـــكل 
الـــذي يتحقق بدعـــم ال محدود 
مـــن قرينة عاهل البالد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، ومن 
ورؤى  إســـتراتيجيات  خـــالل 
وخطط تنمويـــة حثيثة يضعها 
المجلس األعلى للمرأة ويشرف 

على تحقيقها.
وأكـــد أن الهيئـــة تؤكـــد حرصها 
علـــى العمل بالمبادئ واألســـس 
التـــي وضعهـــا المجلـــس األعلى 
للمـــرأة والتي ترتكز على الرؤى 
الفـــذة لصاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة، وتأتي امتدادًا 
للسياســـة الحكيمـــة والتطلعات 
السامية لصاحب الجاللة الملك 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 

العهد رئيس الوزراء.
وأضـــاف ميرزا “نجحـــت المرأة 
البحرينيـــة علـــى شـــق طريقهـــا 
في مختلف المجاالت التنموية 
والحيوية بإصرار على االرتقاء 
التنميـــة  فـــي  بإســـهاماتها 
الوطنيـــة وتحقيق الـــرؤى التي 
وضعها المجلـــس األعلى للمرأة 
لهـــا، ونحـــن فـــي هيئـــة الطاقـــة 
المســـتدامة نؤكد التزامنا بدعم 
المـــرأة وتمكينهـــا مـــن مواصلة 
العطـــاء المتميـــز الـــذي ال تخلو 
الوطنيـــة  المملكـــة  إنجـــازات 
منهـــا  والعالميـــة  واإلقليميـــة 
بمختلـــف األدوار وفي مختلف 

الميادين”.

الدور الريادي الكبير للمرأة بوأها أعلى مواقع صنع القرار
مسؤولون يشيدون بجهود سمو األميرة سبيكة في تعزيز مكانة البحرينية

الشيخة حصة بنت خالد الشيخ عبدالله بن خالدالشيخ عبدالله بن راشدالشيخ دعيج بن سلمانعبدالله النعيمي

عبدالحسين ميرزامحمد المطوع

حسين رجب الشيخ محمد بن أحمد

حسن فخرو

سمية المير جواهر المضحكي

محرر الشؤون المحلية
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اإلسراع في استخراج خدمة إصدار شهادة الدفاع المدني
أكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للدفـــاع 
أنـــه  الحوطـــي  علـــي  العميـــد  المدنـــي 
بنـــاء علـــى توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
وضمـــن خطـــة وزارة الداخليـــة للتحول 
الرقمـــي في تقديم الخدمات وفي إطار 
الحـــرص علـــى توفيـــر كافـــة المعلومات 
والخدمات ذات الصلة بســـامة المباني 
متنـــاول  فـــي  وجعلهـــا  واشـــتراطاتها، 
اإلدارة  أطلقـــت  المســـتفيدين،  جميـــع 
بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة 
الخدمـــات  مـــن  سلســـلة  اإللكترونيـــة، 
bah�  اإللكترونيـــة عبر البوابـــة الوطنية

.rain.bh
إصـــدار  خدمـــة  توفيـــر  أن  وأوضـــح 
شـــهادة الدفاع المدني )شهادة استيفاء 
شـــروط واحتياجات الحمايـــة والوقاية 
البوابـــة  عبـــر  إلكترونيـــا  الحريـــق(  مـــن 

وأصحـــاب  لألفـــراد  ســـيتيح  الوطنيـــة، 
المبانـــي وشـــركات  مـــاك  مثـــل  العمـــل 
واإلســـراع  عليهـــا  الحصـــول  الســـامة، 
بمباشرة طلباتهم وإنجازها، كما ستغني 
المســـتفيدين عـــن الحضـــور الشـــخصي 
لمركز تقديم الخدمة وألكثر من مرة من 

أجل تقديم الطلبات ومتابعتها.
وأشـــار إلـــى أنـــه بجانـــب توفيـــر خدمة 
إصـــدار شـــهادة الدفـــاع المدنـــي، هنـــاك 
خدمـــة االســـتعام عن حالـــة الطلب مع 
إمكان عرض وطباعة الشـــهادة التي تم 
إصدارها، وخدمة التحقق من صاحية 
الشـــهادة، وخدمة اشـــتراطات الســـامة 
الخدمـــات  هـــذه  أن  مضيفـــا  للمبانـــي، 
اإللكترونية من شأنها تعزيز سامة كافة 
المســـتفيدين، وتضمـــن توفيـــر وحدات 
ومبـــان آمنة وفق معايير الســـامة التي 
تشـــترط اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 

توفرها في المنشآت.
وأكـــد مدير عـــام اإلدارة العامـــة للدفاع 
المدني أنه يمكن للمســـتفيدين االطاع 
على خدمـــات الدفاع المدنـــي المتوفرة 
عبر البوابـــة الوطنية؛ إلنجاز معاماتهم 
سلســـلة  بصـــورة  الشـــهادات  وإصـــدار 
وسريعة، موضحا خطوات تقديم طلب 
إصدار شـــهادة، والتي تتطلب من مقدم 
الطلـــب تحديـــد نوع الشـــهادة المطلوب 
إصدارهـــا، وإدخال عنـــوان المبنى، ومن 

ثـــم الضغـــط على )تحقـــق( لتأكيد صحة 
العنوان المدخل وللتأكد من عدم وجود 
طلـــب ســـابق بنفس نـــوع الشـــهادة، كما 
ســـيتوجب علـــى مقدم الطلـــب بعد ذلك 
أو  للمبنـــى  مالـــكا  كان  إذا  مـــا  تحديـــد 
يمثـــل شـــركة تركيـــب معتمدة مـــن قبل 
الدفـــاع المدني مع ضـــرورة إدخاله رقم 
الترخيـــص. أمـــا إذا كان مقـــدم الطلـــب 
شخصا مخوال، فسيتوجب عليه إدخال 
بيانـــات مالـــك المبنـــى مثل رقـــم بطاقة 
الهوية والبريد اإللكتروني ورقم الهاتف 
النقـــال، وبعد ذلـــك يمكنـــه الضغط على 
مواصلـــة وذلـــك فـــي حـــال صحـــة كافة 

البيانات التي قام بإدخالها.
وبيـــن أنه في حال كان العنوان المدخل 
صحيحا مع وجود طلب مســـبق، سيتم 
التحقـــق من إمـــكان إعادة فتـــح الطلب 
بيانـــات  عـــرض  وســـيتم  أخـــرى،  مـــرة 

الطلـــب المســـجلة فـــي قاعـــدة بيانـــات 
الدفـــاع المدنـــي؛ ليتمكـــن مقـــدم الطلب 
مـــن تقديـــم الطلـــب، كما ســـيتعين على 
مقـــدم الطلب إرفـــاق كافة المســـتندات 
البيانـــات  كافـــة  ومراجعـــة  المطلوبـــة 
المدخلـــة ثـــم اإلقـــرار بصحتهـــا، وأخيرا 

اســـتكمال المســـتخدم إلجراءات الدفع 
اإللكتروني.

وأوضـــح أنـــه في حال اســـتكمال عملية 
الدفـــع، ســـيتم عـــرض بيانـــات الطلـــب، 
والتـــي تتضمن إيصـــال الدفـــع وبيانات 
مقـــدم الطلـــب، والـــذي ســـيتوجب عليه 
االحتفـــاظ برصيـــد الدفـــع كإثبـــات أمـــا 
إلـــى  بطباعتـــه أو إرســـال نســـخة منـــه 

البريد اإللكتروني.
واالستفســـار  المعلومـــات  مـــن  ولمزيـــد 
عن باقة خدمـــات اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي، يمكـــن للمســـتفيدين التواصـــل 
مع مركـــز اتصـــال الخدمـــات الحكومية 
االلكترونيـــة 80008001، كمـــا يمكنهـــم 
واستفســـاراتهم  ماحظاتهـــم  تقديـــم 
تواصـــل  تطبيـــق  عبـــر  ومقترحاتهـــم 
والمتوفر عبر متجر تطبيقات الحكومة 

.bahrain.bh/apps اإللكترونية

المنامة - وزارة الداخلية

الحوطي: ال حاجة 
للحضور الشخصي 

لمركز تقديم 
الخدمة

أكـــدت رائدات بحرينيـــات في قطاعات 
مختلفـــة، أن اإلســـهامات البـــارزة التـــي 
لارتقـــاء  البحرينيـــة  المـــرأة  قدمتهـــا 
بالمســـيرة التنموية في مملكة البحرين، 
هي ثمرة للرعايـــة والدعم الذي تحظى 
به المرأة البحرينية من لدن عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والـــدور الكبير الـــذي ينهض 
بـــه المجلس األعلى للمرأة بقيادة قرينة 
عاهـــل البـــاد رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، فـــي 
دعم قضايا المـــرأة البحرينية وتمكينها 
فـــي المجـــاالت كافـــة، والـــذي جعل من 
المملكة نموذًجا يحتذى ومحط إشـــادة 

دولية في مجال تمكين وتقدم المرأة.
البرنامـــج  عبـــر  لقـــاءات  فـــي  وأشـــدن 
الـــذي  واستشـــراف(  )طمـــوح  االذاعـــي 
تبثه إذاعة البحرين بمناسبة يوم المرأة 
البحرينيـــة  “المرأة في التنمية الوطنية 
.. مســـيرة ارتقـــاء فـــي وطـــن معطـــاء”، 
بالمبادرات الرائدة التي تبناها المجلس 
األعلى للمرأة للنهوض واالرتقاء بالمرأة، 
وأكدن أن يوم المـــرأة البحرينية أصبح 
مناســـبة وطنية مهمة من أجل تســـليط 
الضـــوء على مســـيرة وتقـــدم المرأة في 

مختلف القطاعات.

 التفتيش القضائي

أكدت المحامي العام المستشـــارة أمينة 
وكيـــاً  تعيـــن  بحرينيـــة  أول  عيســـى، 
أول فـــي التفتيـــش القضائـــي المختص 
بفحـــص وتقييم أعمال أعضـــاء النيابة، 
أن جهود المجلس األعلى للمرأة برئاسة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة عاهل 
البـــاد في تكريـــس مبدأ المســـاواة بين 

الجنســـين، أســـهمت فـــي إحـــداث نقلـــة 
البحرينيـــة  بالمـــرأة  للنهـــوض  نوعيـــة 
وتمكينهـــا فـــي كافـــة مجـــاالت التنميـــة 

المستدامة.
أول  بكونهـــا  اعتزازهـــا  عـــن  وأعربـــت 
بحرينيـــة تعين فـــي التفتيش القضائي، 
األمـــر الـــذي يعـــد ســـبًقا للبحريـــن علـــى 
المســـتوى العربي، ويعكس ريادة المرأة 
البحرينيـــة وقدرتهـــا علـــى التأثيـــر بمـــا 
يخدم أوجه العمل الوطني، ويستنهض 
طاقـــات المجتمـــع نحـــو رفعـــة المملكـــة 

وازدهارها.
وأكـــدت أن المـــرأة البحرينيـــة حققـــت 
التقـــدم والتميـــز فـــي المجـــال القضائي 
بفضـــل ما تحظى به من رعاية واهتمام 
كبيرين على كافة المستويات، موضحة 
أن اختيارهـــا لتولـــي هـــذا المنصب جاء 
بعـــد مســـيرة شـــغلت خالهـــا مناصـــب 
مختلفـــة بالنيابـــة العامـــة، حيـــث تولت 
اإلشـــراف على مكتب التعـــاون الدولي، 
ورئاســـة نيابـــة األســـرة والطفـــل ونيابة 
ونيابـــة  العامـــة،  والجهـــات  الـــوزارات 
التنفيـــذ الجنائـــي، وكانـــت أول ســـيدة 
أمـــام  العامـــة  النيابـــة  بتمثيـــل  تكلـــف 

جلسات محكمة التمييز في 2017. 

أمن الطيران

بدورهـــا، قالت ابتســـام الشـــمان الوكيل 
المســـاعد للنقـــل الجـــوي وأمن وســـامة 
الطيران بوزارة المواصات واالتصاالت، 
التـــي اختارتها مجلة )أفياشـــن بيزنس(، 
لتكـــون ضمـــن قائمـــة تضـــم 10 ســـيدات 
رائـــدات فـــي مجـــال العمل فـــي الطيران 
المدنـــي بـــدول الشـــرق األوســـط، إن مـــا 
حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة مـــن إنجازات 
نوعيـــة محليـــا وإقليميا ودوليـــا، يعكس 
مـــدى التقـــدم الـــذي تحـــرزه فـــي كافـــة 
الدعـــم  منظومـــة  بفضـــل  المجـــاالت 
المـــرأة  بـــه  تحظـــى  الـــذي  المتكامـــل 
البحرينيـــة مـــن قبـــل المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة، 
والـــذي يمثـــل مصـــدر فخر واعتـــزاز لكل 
امـــرأة بحرينية أمام نظيراتها في الدول 
المتقدمـــة حـــول العالـــم بمـــا بلغتـــه مـــن 

مكانة رفيعة في مجتمعها ووطنها.
وأكـــدت أن تقـــدم المـــرأة البحرينية يعد 
أحد ثمار النهج التنموي لحضرة صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفـــة عاهـــل الباد المفـــدى، وما حققه 
مـــن مكتســـبات رائدة علـــى صعيد صون 

حقوق المرأة وتعزيز دورها في مســـيرة 
العمل الوطني، مشـــيرة إلى أن إسهامات 
المـــرأة البحرينية كان لها أثرها الملموس 
في جميـــع القطاعات التي انخرطت في 

العمل بها.
لـــم  وأضافـــت أن مســـؤوليتها األســـرية 
تمنعهـــا مـــن االنخـــراط في العمـــل العام، 
إذ اســـتطاعت عبـــر المثابرة أن تكتســـب 
خبـــرة واســـعة تزيـــد عـــن 33 عامـــًا فـــي 
مجال الطيـــران المدني، وأن تصبح أول 
امـــرأة في البحريـــن تعين بمنصب وكيل 
مســـاعد لشـــؤون النقل الجوي وســـامة 

وأمن الطيران.

أول قبطان

ياســـمين  الكابتـــن  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
فريـــدون، أول خليجيـــة تكمـــل ســـاعات 
جميـــع  وتســـتوفي  المطلوبـــة  الطيـــران 
االشـــتراطات للحصـــول علـــى تراخيص 
قيـــادة الطائـــرة برتبـــة كابتـــن فـــي خـــط 
تجـــاري، أن يوم المـــرأة البحرينية حدث 
المـــرأة  إليـــه  وصلـــت  مـــا  يجســـد  بـــارز 
مـــن مكانـــة علميـــة وعمليـــة واجتماعية 
ووطنيـــة بفضـــل دعـــم حضـــرة صاحـــب 
الجالـــة الملك المفدى وهو ما يمثل نقلة 
نوعية في تقدم المرأة بمملكة البحرين.

وثّمنـــت جهـــود صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
رئيســـة  المفـــدى  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة 
الملموســـة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
بالمـــرأة،  لارتقـــاء  والبنـــاءة  والمثمـــرة 
والعمـــل على حفظ حقوقها، مشـــيدة بما 
يقوم بـــه المجلس األعلى للمـــرأة بقيادة 
ســـموها مـــن مبـــادرات رائـــدة لارتقـــاء 
بالمـــرأة، مؤكـــدة أن هـــذا اليـــوم أصبـــح 
مناســـبة وطنيـــة مهمة من أجل تســـليط 
الضـــوء على مســـيرة وتقدم المـــرأة في 

مختلف القطاعات.
وأعربت فريدون عن اعتزازها بأن تكون 
أول خليجية تحصل على رتبة “قبطان”، 
قائلة: “إنه لشرف كبير لي أن أصبح أول 
بحرينيـــة تتبـــوأ منصـــب قبطـــان، فمنـــذ 
الصغـــر كنت شـــغوفة ومتحمســـة للغاية 
لعالم الطيران، وقد ساعدني هذا الطموح 
على تجـــاوز العديد مـــن التحديات التي 
واجهتني خال مســـيرتي حتى حصلت 

بجدارة على هذه الرتبة”.
المـــرأة لمناصـــب  وأضافـــت أن وصـــول 
للمـــرأة  يحســـب  إنجـــاًزا  يعـــد  قياديـــة 
التطـــور  مـــدى  ويعكـــس  البحرينيـــة، 
والنجـــاح الـــذي وصلت إليه فـــي العديد 
مـــن المجاالت، مثبتة بذلـــك قدرتها على 
العمل الشاق والدؤوب الكتساب مهارات 

اســـتثنائية تؤهلهـــا للوصـــول إلـــى أعلى 
المناصب.

قائمة الرائدات

إلـــى ذلـــك، أشـــادت ياســـمين آل شـــرف 
والتكنولوجيـــا  االبتـــكار  وحـــدة  مديـــرة 
الماليـــة في مصـــرف البحريـــن المركزي، 
والمصنفة ضمن قائمة النســـاء الرائدات 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة لعامي 
يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  و2020،   2019
المجلس األعلى للمرأة من أجل تشـــجيع 
المـــرأة البحرينيـــة علـــى التخصـــص في 
علـــوم المســـتقبل ورفـــع مســـاهمتها فـــي 
مســـيرة التحـــول الرقمي وبنـــاء اقتصاد 
المـــرأة  حضـــور  أن  مؤكـــدة  المعرفـــة، 
المالـــي  القطـــاع  فـــي  بقـــوة  البحرينيـــة 
والمصرفي عامـــة وصناعة “التكنولوجيا 
المالية” بشـــكل خاص هو امتداد طبيعي 
النوعـــي  وحضورهـــا  تقدمهـــا  لمســـيرة 
فـــي قطاعـــات مثـــل الصحـــة والتعليـــم 

والرياضة وغيرها.
وقالت: “ال يسعني إال أن أكون ممتنة لما 
توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام 
بالغ لتمكين المرأة البحرينية ودفعها إلى 
تحقيق اإلنجازات التي أصبح يشار إليها 
بالبنـــان في المحافل المحليـــة والدولية، 
وبفضل ذلـــك تم اختياري لســـنتين على 
التوالي ضمن قائمة النساء الرائدات في 
مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة لفئة صناع 

السياسات وخبراء الجهات الرقابية”.
وأكـــدت أن قطـــاع التكنولوجيـــا الماليـــة 
المـــرأة  أمـــام  جديـــدة  فرصـــًا  يتيـــح 
البحرينيـــة بســـبب الطبيعـــة االبتكاريـــة 
للقطـــاع، متوقعـــة أن تكون هنـــاك زيادة 
مضطـــردة فـــي عـــدد النســـاء المهتمـــات 
بالدخـــول في هذا القطـــاع ، وأن ينهضن 
بـــدور مهـــم في نمـــو قطـــاع التكنولوجيا 

المالية في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

بحرينيات: إسهامات المرأة البحرينية جعلت من البحرين نموذًجا يحتذى
الدعم المتكامل لنا مصدر فخر أمام نظيراتنا بالدول المتقدمة

مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني

ياسمين آل شرف أمينة عيسى ياسمين فريدون ابتسام الشمالن

المنامة - وزارة الصحة

افتتحـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحية مريم الجاهمة مســـاء أمس 
لألمـــراض  البحريـــن  “مؤتمـــر  أعمـــال 
فـــي  والتجميـــل”  والليـــزر  الجلديـــة 
نحـــو  بمشـــاركة  الرابعـــة،  دورتـــه 
االستشـــاريين  األطبـــاء  مـــن   650
التجميـــل  فـــي  واالختصاصييـــن 
والمجـــاالت ذات الصلـــة، إضافـــة إلى 
معنييـــن بقطـــاع طـــب التجميـــل مـــن 
ممرضيـــن وفنييـــن وغيرهـــم، حيـــث 
حضـــر المؤتمـــر قرابـــة 350 شـــخصا، 
فيما شـــارك فيـــه 300 آخرون عن بعد 

من داخل مملكة البحرين وخارجها.
أربعـــة  مـــدى  المؤتمـــر علـــى  ويجمـــع 
الجلديـــة  خبـــراء  مـــن  العديـــد  أيـــام 
حـــول العالـــم؛ للتحـــدث عـــن أحـــدث 

األمـــراض  عـــاج  وطـــرق  العاجـــات 
الجلدية وتشـــخيصها والعاج بالليزر 

والتجميل وطب الشيخوخة.
لألمـــراض  البحريـــن  ويضـــم “مؤتمـــر 
ورش  والتجميـــل”  والليـــزر  الجلديـــة 
مـــع  مـــواز  وقـــت  فـــي  تعقـــد  عمـــل 
ورشـــة  أبرزهـــا  ومـــن  المحاضـــرات، 
عـــن أحـــدث عـــاج لمـــرض الصدفيـــة 
عـــاج  وطـــرق  المفاصـــل،  وصدفيـــة 
وكيفيـــة  التأتبيـــة  اإلكزيمـــا  أمـــراض 
التعامـــل معها وورش حـــول التجميل 

والفيلر.
ويقام المؤتمر بشـــراكة إســـتراتيجية 
مـــع الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والطبيـــة،  الصحيـــة  والخدمـــات 
إضافـــة إلى عـــدد من أهـــم التجمعات 
والمحافل العلميـــة التدريبية العالمية 
التجميـــل  جراحـــة  فـــي  المشـــتغلة 

والجلديـــة، وبتنظيـــم من شـــركة “بي 
دي إيه” للفعاليات الطبية.

ومـــن بيـــن الشـــركاء اإلســـتراتيجيين 
فـــي النســـخة الرابعة للمؤتمـــر كل من 
مؤتمر الشرق األوسط لطب األمراض 
الجلدية والتجميـــل “ميدام”، ومؤتمر 
ألمـــراض  العالمـــي  دبـــي  ومعـــرض 
الجلـــد والليـــزر “دبي ديرمـــا”، ومؤتمر 
الســـعودية لطب التجميل “السعودية 
للتجميـــل  عمـــان  ومؤتمـــر  ديرمـــا”، 
“عمـــان ديرمـــا”، إضافة إلـــى الجمعية 

السعودية لجراحة التجميل.
ويقـــام على هامـــش المؤتمـــر معرض 
مصاحـــب تقدم مـــن خاله عـــددا من 
شـــركات التجميل المحليـــة والعالمية 
أحـــدث خدماتها ومنتجاتهـــا في هذا 
المجـــال الحيـــوي الـــذي يتطـــور حول 

العالم باستمرار.

بمشاركة 650 من األطباء والمتخصصين

مؤتمر الجلدية يناقش أحدث عالج لمرض الصدفية

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

للتواصل: 17111483

“األديب” ضيف ثقيل على اإلنسانية جاء إلى العالم دون تصريح!
فـــي بعـــض األحيـــان يخيـــل إلـــي أن األديـــب – والمثقـــف - فـــي بعض 
المجتمعات العربية يعيش مجمدا جســـدا وروحا، ومقذوفا في دوامة 
من الالمباالة تماما مثل الذي حكم عليه بالموت أو االحتقار المأساوي، 
مجرد شـــفاه تتحرك لكي تنطق معبرة عن يأســـها في تكرار، يشبه إلى 
حد كبير “بروميثيوس” واهب النار للبشر في األساطير اليونانية، تلك 
النار المقدسة التي سرقها خلسة من السماء بعد أن حرم “زيوس” كبير 
آلهة البشر منها، وقد عاقبه “زيوس” جراء فعلته بأن قيده على صخرة 
شاهقة في مكان بعيد عن العالم وسلط عليه نسرا يلتهم كبده الخالدة 

التي كانت تنمو كل ليلة من جديد.
يبكي وحيدا في ســـاعات الليل الســـاكنة التي يحلو فيها النعاس، وهو 
يشـــاهد األغبياء والمهرجين في وسائل التواصل االجتماعي وغيرهم 
تعلـــق صورهم في واجهـــات المحالت التجارية وتنثـــر تحت أقدامهم 
الـــورود، ويملكـــون مـــا يملكـــون وهو يســـبح في ضوء رمادي شـــاحب 

وكأنه ضيف ثقيل على اإلنسانية جاء إلى العالم دون تصريح!
لتعرفـــوا أكثر... ليمشـــي أديب قـــدم مؤلفات كثيرة في شـــتى ميادين 

الفكـــر والحيـــاة واألدب فـــي الشـــارع أو فـــي مجمع تجـــاري إلى جنب 
أحـــد أولئـــك المهرجين وأصحاب العقـــول الخاوية، وانظـــروا على من 
ســـيتقاذف المـــارة ألخذ “ســـيلفي” أو التوقيـــع والثرثرة فـــي أمور غير 
مفيـــدة مئة بالمئـــة.. انظروا من هو الذي يســـتحق االحترام والتقدير، 
ومـــن الـــذي ســـيجلس علـــى مقاعـــد فارغـــة تغلفه مســـحة مـــن الحزن 
والمـــرارة. لـــو دخلت راقصة “هشـــك بشـــك” فـــي أي مـــكان لفتحت لها 
األبـــواب بســـعة كيلومتـــر، أما األديـــب والمثقف فقد يحتـــاج إلى آالف 

السنين ليسمح له بالدخول.
لســـت أعلـــم على وجـــه الدقة لمـــاذا األديـــب والمثقف فـــي مجتمعاتنا 
ليســـت له أيـــة قيمة ودائما يعيش في الظـــل وأوضاعه مقلوبة، مع أن 
قيمـــة اإلنســـان فيمـــا يعمله وهـــو قد قدم إلـــى وطنه كتبـــا وإصدارات 

رفيعة وهو كالفيض الذي يمد الجميع بسيل من معين عبقريته. 
أين الخلل.. في الناس، في المجتمع.. ليس هناك اتجاه للتهرب من كل 
شـــيء، نريد من يقدم لنا تفســـيرا لقســـوة الحياة التي يعيشها األدباء 

والمثقفون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

من وجهة نظري أعتبر الخبر المنشور في الصحف المحلية عن عدم 
اكتمـــال النصـــاب لمواصلة اجتماع مجلـــس النواب لألســـبوع الثاني 
علـــى التوالي األبرز، بل األفضل ليضيف إلى إنجازات هذا المجلس!! 
من منكم يستطيع أن يفسر هذا األمر، وأنتم ملتزمون لم تتمكنوا من 

إنجاز شيء يذكر، فما بالكم مع تسربكم وغيابكم عن االجتماعات!
أربعون دقيقة بالتمام والكمال أعطتكم رئيسة المجلس الكريمة ألداء 
صالة الظهر! وال أعلم العدد الفعلي للذين أدوا الصالة وهذا ليس من 
شأني، أربعون دقيقة قضيتموها في إنهاء أعمالكم الخاصة، وتناول 
بعضكـــم الغـــداء وعليـــه بالعافيـــة، ألم يكن ذلـــك كافًيا باللـــه عليكم؟ 
أين الضمير، أين اإلحســـاس، أين اإلخالص! هذا الخبر ســـيئ الصيت 
قـــرأه العالم كله وأصبحنـــا أضحوكة أمامه، وال أحد يقبل على وطننا 
الغالـــي، فـــإذا كنتم وفي هذا المركز الحســـاس والمهـــم حيث تمثلون 
الشـــعب، تتصرفون بهذا المســـتوى من عدم االكتراث، كيف تريدون 
كســـب احترام الشـــارع البحريني! يكفي أن إنجازاتكم مخيبة آلمال 

وطموحات الشعب.

أقـــول للذيـــن أدوا الصـــالة ولـــم يحضـــروا أو تأخـــروا عـــن حضـــور 
االجتمـــاع.. هل هـــذا األمر مقبول! فالله ســـبحانه وتعالـــى يدعو إلى 
العمـــل المتقن وااللتزام بأخالقيات العمل والصدق واإلخالص، وقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم “ِإّن اللََّه َتَعالى ُيِحّب ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم 

َعَمالً َأْن ُيْتِقَنه”.
أتمنـــى أن تتخـــذوا مـــن هذا اإلنســـان درًســـا وعبرة! ففي عـــام ٢٠١٨ 
قدم اللورد مايكل بيتس وزير التنمية البريطاني استقالته للحكومة 
بســـبب تأخره عن حضور جلســـة نـــواب البرلمان عـــدة دقائق! صدق 
أو ال تصـــدق! تصـــوروا أن هذا الشـــخص ليس نائبا، بـــل وزيرا، فلكم 

الحكم!
فـــي المقابل أعتقد أنه آن األوان لفـــرض قوانين صارمة على النواب 
مثل ما نضعها على العاملين في الجهات الحكومية والخاصة بشـــأن 
تأخيـــر الحضـــور إلى مـــكان العمل ليتـــم اتخاذ اإلجـــراءات التأديبية 
 ،)disciplinary action( ذاتهـــا وتطبيق الئحة الجزاءات بحق النواب

متمنًيا تطبيق ذلك لحفظ ماء الوجه. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

أخالقيات العمل

حـــددت الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة فـــي 1977م يوًما دولًيا 
للتضامن مع الشـــعب الفلســـطيني بقرارها )32/40 ب(، وهي ذات 
الجمعيـــة التي اعتمدت القرار رقم )181( بتقســـيم فلســـطين في 
1947م، وتقـــول األمـــم المتحـــدة إن هـــدف هـــذا اليوم )تشـــجيع 
الدول األعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعالمية 
لالحتفـــال بيـــوم التضامـــن بالتعاون مع بعثة فلســـطين في األمم 

المتحدة(.
لقـــد قـــدم الفلســـطينيون التضحيـــات الجليلة والكثيـــرة من أجل 
عودة فلســـطين، واعتبـــرت األقطار العربية أن فلســـطين القضية 
المركزيـــة لألمة العربية، وأنها حاضـــرة دائما في الوجدان العربي 
الذي مازال يرفع رايتها في المحافل العربية واإلقليمية والدولية، 
مؤكـــًدا عروبتهـــا، ولن يكف الشـــعب العربي عـــن النضال من أجل 

عودتها مزهوة بترابها وُقدســـها، تجللها فرحة عودة شـــعبها الذي 
جعل من كل بقاع الدنيا دياًرا له مهيًئا ذاته لهذه العودة الجليلة.
إن فلســـطين عربيـــة التاريـــخ والجغرافيـــا واالنتمـــاء، والتقاليـــد 
والعادات واللغًة، وجمعت على أرضها الديانات السماوية، وتآخى 

أفرادها، الذين استظلوا بمبدأ األخوة اإلنسانية والدينية.
إن يوم التضامن مع الشـــعب الفلســـطيني يؤكد عروبة فلســـطين 
وأصالـــة شـــعبها العربـــي، وأن الشـــعب العربـــي يرفـــض أن تكـــون 
فلســـطين أرًضـــا لغير أهلها، وعاصمتها الُقـــدس، وأن يرفرف على 
جدرانها وعلى قبة ُقدســـها علم فلســـطين ال غيره، ففلسطين هي 
العرب والعرب ُهم فلســـطين، ولن يتحقق الســـالم إال ببناء جبهة 
قوميـــة صادقـــة لتحريرهـــا، ففلســـطين جـــزء ال يتجزأ مـــن األمة 

العربية ولن يتخلى أبناء العروبة عنها.

عبدعلي الغسرة

التضامن مع الشعب الفلسطيني

مؤسسة الخير والعطاء والنفس الكريمة
احتفالية رائعة تلك التي نظمتها المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
صباح الثالثاء الماضي بفندق السوفيتيل، برعاية كريمة من لدن سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب حفظه هللا، وبمشاركة محلية وعربية ودولية، بمناسبة 

مرور عقدين على تأسيس هذا الصرح المبارك.
لحظـــات جميلـــة، تحدث بها المشـــاركون عـــن أهم محطات المؤسســـة 
العابـــرة للحـــدود بخيرها منذ التأســـيس، وكيف أنهـــا صنعت وأوجدت 
األمـــل المســـتمر، لألرامـــل واأليتـــام واألســـر المتعففة، وأوجـــدت الهمة 

والحافز والعزيمة بصنع التغيير، وبناء المستقبل الجديد.
وأثنـــاء مشـــاركتي كمتحـــدث رئيســـي، ومن علـــى منصـــة المتحدثين، 
تأملت طاوالت الجمهور، والتي اكتظت بمنتســـبي المؤسســـة الشـــباب 
من الجنســـين، قلت في قرارة نفســـي، هؤالء هم األبطـــال الحقيقيون، 
الجنـــود المجهولون، هـــؤالء من يحرك المشـــاريع واألماني والتطلعات، 

لتكون واقعًا حيًا على األرض.
توطيـــن الشـــباب البحريني فـــي المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
والـــذي يقـــارب نســـبة مئـــة بالمئـــة مـــن كوادرها، مثـــال يحتـــذى به في 
احترام وتقدير أبناء البلد، وفي منحهم الفرصة المستحقة ألن يصنعوا 
لوطنهم مستقبالً أفضل، فال يوجد من هو أحرص على البحرين منهم، 

ال من قريب وال من بعيد.
إن الرؤيـــة الجميلـــة للمؤسســـة، والتي يقود زمامهـــا الميداني والنظري 
أمينهـــا العـــام الدكتور مصطفى الســـيد منذ العـــام 2008 ماضية بنجاح 
بســـواعد أبنـــاء البلد، الملمين بهموم المحتاجيـــن والمتعففين، واألقرب 

لهم دون غيرهم.
إن مـــا حققتـــه وتحققه المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية من عمل 
متنوع في الخير، ومن إيصال المســـاعدات لمســـتحقيها، ليقدم دروسًا 
عميقـــة فـــي وصـــل الناس، وفـــي خدمتهـــم، وفـــي تلبيـــة احتياجاتهم، 

كطريق رحب وفسيح ومباشر إلى الجنة، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

التشتت المعرفي
هـــل نعاني من التشـــتت المعرفي، وكيف استشـــرت حالـــة الالتركيز في 
ُح طريقَة تفكيرنا وبحثنا عن المعلومة؟  مجتمعاتنا؟ هل أصاب التســـطُّ
يقـــول “نيقـــوالس كاار” فـــي كتابـــه “The Shallows” إنَّ الســـبَب األول 
لهـــذه الظاهـــرة هـــو عـــدم االهتمـــام بالعقل، حيـــث يعتمد اإلنســـان على 
ـــي عقلـــه. يحـــدث ذلـــك حين يحكـــُم المرء علـــى األمور  عواطفـــه وُينحِّ
بحســـب عاطفته؛ فإذا أحبَّ أمرًا آمَن به ومارســـه وإذا كرهُه تركه؛ فإن 
أحبَّ الصالة قام إليها، وإْن كِرَه الحج لم يســـَع إليه، ال ُيحركه العقُل بل 

العاطفة.
اإلنســـاُن المنتبه يســـتطيُع التمييز بين ما هو وهٌم وما هو حقيقة، وهنا 
البـــد لإلنســـان ليكـــون منتبهـــًا أْن يهتمَّ بالعقـــل دوَن العاطفة، وبحســـب 
“كاار” فـــإنَّ لدينـــا نوعيـــِن مـــن العقـــل، العقـــل الواعي والعقـــل الالواعي، 
العقل الواعي يدرُك أنَّ السيارة يحركها الوقود، وأنَّ الضوَء أساسٌي في 
عمليـــة التمثيـــل الغذائي، لكنه قصيُر الذاكرة، بحيث ينســـى المرء ناتج 
عمليـــٍة حســـابية طويلة بعـــد بعض الوقت، أو ينســـى الطالـــُب ما ذاكره 
قبـــل االمتحـــان، أما العقل الالوعي فهـــو طويُل الذاكـــرة، وهذه الذاكرة 
ِر أحداِث الطفولة المبكرة بتفاصيلها الدقيقة.  الحديدية ُتمكنـــه من تذكُّ
ينقـــل العقـــُل المعلومات مـــن العقل الواعـــي إلى الالوعـــي ببطء، حيث 
يتطلب األمُر ســـاعاٍت وأياما كي يترسَخ في الذاكرة الالواعية، ويعتمُد 

وقُت انتقالها وترُسخها على مدى سهولِة المعلومة أو صعوبتها.
اإلنترنـــت عامـــٌل رئيس ســـاهم فـــي ظاهرة التشـــتِت المعرفي، ولســـت 
أطالُب بتدمير الشـــبكات العنكبوتية حول العالم لدفع الضرر، بل أسعى 
لتقليـــل الضرر الناجم عن اســـتخدام اإلنترنت. إذا مـــا تحدثنا مع الكبار 
نجدهـــم يتمتعون بقـــدٍر كبيٍر مـــن المعرفة والثقافة في شـــتى مجاالت 
المعرفـــة، فـــي حين يفتقُر الشـــباُب الثقافـــة العامة، ذلـــك أنَّ الكبار كانوا 
يســـتقون العلـــَم والمعرفة مـــن خالل الكتـــاب؛ فالكتاُب يقـــوم بتصنيف 
وتقســـيم وفهرســـة المعلومات بصورٍة رائعة، بخـــالِف المعرفِة الرقمية. 
الكثيـــُر مـــن المشـــتتات تكمـــن فـــي اإلنترنـــت، فمـــا إْن يلُج الشـــباب إلى 
المعلومـــة حتى يجد بجانبهـــا العديَد من الروابط التي تنقلهم لصفحاٍت 
أخرى وتطبيقاٍت مختلفة، وقد تتنافى المعلوماُت مع بعضها وتتضارب 

ويدحض بعضها اآلخر. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم
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 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/  ساره أحمد السيد جواد أحمد جعفر بتحويل المحل التجاري التالي إلى 
السيدة/ منال علي أحمد 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:1-139582
االسم التجاري: ليونا بيوتي الونج

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية( وتحويله الى شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة الفردية المسماة 

بوكسوبيا لألستشارات التسويقية والمملوكة للسيد/ جعفر حمزه محمد زيد والمسجلة بموجب القيد رقم 

مسٔوولية  ذات  شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،79461

محدودة برٔاسمال وقدره 2,500 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن 

جزء من ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:

جعفر حمزه محمد زيد بنسبة )50(%

محمد بن عبداللطيف بن صالح العبداللطيف بنسبة )50(%

لتصبح تحت اسم تجاري شركة بوكسوبيا لألستشارات التسويقية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021- 178302( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 2-91773

اســـــــم التاجـــــــــــر:   فرحه هلو خشان العماش       
االسم التجاري الحالي:  اوريكا لتخليص المعامالت

االســـــم التجـــاري المطلوب : قوبا للمقاوالت العامة       

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021- 154322( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 6-53413

اســـــــم التاجـــــــــــر:  صديقة محمد داود سلمان       
االسم التجاري الحالي: لؤي الين للمالبس الجاهزة

االســـــم التجـــاري المطلوب : لؤي الين للخياطة       

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة يويوسو الشرق االوسط للتجارة ذ.م.م (
سجل تجاري رقم )120496-1 (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة شركة االبداع 
لالستشارات تضامن ألصحابها محمود الكامل وشركاه بموجب التخويل من شركة يويوسو 
تصفية  بطلب   ،)  120496-1( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م   للتجارة  االوسط  الشرق 

الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )ZHONGHUA WAN (مصفيا للشركة. 
ZHONGHUA WAN :عنوان المصفي

تلفون المصفي : 39096703)973+( 
QQ.COM@315257133 : ايميل المصفي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

تيا لخدمات التدريب واإلستشارات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-118907

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم   القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  واإلستشارات  التدريب  لخدمات  تيا  شركة 

118907-1، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة  
FAIYYAZ HUSSAIN SHAIKH مصفيا للشركة.

عنوان المصفي: 
 FAIYYAZ HUSSAIN SHAIKH
تلفون المصفي : 39855258)973+( 

fayyazksa@gmail.com : ايميل المصفي

إعالن بحل و تصفية شركة 
شركة متجر شباب شاطيء النعيم - شركة توصية بسيطة

سجل تجاري رقم 4019
 

بناء على قرار الشركاء في شركة متجر شباب شطيء النعيم - شركة توصية 
بسيطة المسجلة بموجب القيد رقم 4019 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين 

السادة / السيد جواد جعفر جواد شرف مصفيا للشركة.
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
لعام   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي   دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي
znbamir@gmail.com - 39353566 - السيد جواد جعفر جواد شرف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة مولي للتجارة والتشييد ذ.م.م
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه تقدم إليها مولي 
االسم  تغيير  رقم104791بطلب  قيد  تحت  والمسجلة  ذ.م.م  والتشييد  للتجارة 

التجاري للفرع رقم 1 من: مولي للتجارة والتشييد ذ.م.م
MOOLY TRADING AND CONSTRUCTION W.L.L

لتصبح: مولي البحرين لالستشارات والتسويق ذ.م.م
MOOLY BAHRAIN FOR CONSULTANCY AND MARKETING W.L.L

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة الطراز العربي للديكور والصيانة ذ.م.م
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة شركة 
الطراز العربي للديكور والصيانة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 136993، بطلب تغيير 

اسم الشركة من: شركة الطراز العربي للديكور والصيانة ذ.م.م
ARABIAN STYLE DECOR AND MAINTENANCE CO W.L.L

الى: ارابيان ستايل للمقاوالت والديكور ذ.م.م
 ARABIAN STYLE CONTRACTING & DECOR W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2021- 170286  إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 53836-2

اســـــــم التاجـــــــــــر: ذكريات رضي سلمان حسن       
االسم التجاري الحالي: مسير للتدريب

االســـــم التجـــاري المطلوب : مركز مور انفو للتدريب       

تاريخ :1/12/2021
CR2021- 179452 إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا السيدة/ نداء السيدسعيد حسن علوي بتحويل المحل التجاري التالي: 

إلى السيد/ عادل سعيد علي النشيط
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.   
رقم القيد:3-25545

االسم التجاري: مركز خدمات الدعم لالستشارات والتطوير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة السجل التجاري
CR2021-175883 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري
 

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.
قيد رقم: 88532-6

اسم التاجر: محمد عادل عبدهللا هالل
االسم التجاري الحالي: دايت امباير

االسم التجاري الجديد: كريبتو برجر

 التاريخ:01/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

CR2021-179152 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 : 19091-1

اســـــــم التاجـــــــــــر:   حسن علي ناصر الصائغ     
االسم التجاري الحالي:  صياغة اونكس

االســـــم التجـــاري المطلوب : صياغة اصيله  
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Vacancies Available
ALBINZAYED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424500  or  ALBINZAYEDCONTRACTING@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39791111  or  INFO@SUNCITYVENTURES.COM 

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

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

Algharafa Auto Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of
  CIVIL ENGINEERING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

BRITE LAUNDRY & DRY CLEANERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36484866  or  BRITE@BATELCO.COM.BH 

Wqas Cargo 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228875  or  jasnoorcarservice@gmail.com 

CAMPUS SHOES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34123947  or  SHOECAMPUS@YAHOO.COM 

CAMPUS SHOES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34123947  or  SHOECAMPUS@YAHOO.COM 

ALYABOOR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552131  or  ALI_ALMAJED@HOTMAIL.COM 

ALKIAN BROASTED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39856700  or  AU.NOWSHA@GMAIL.COM 

PAINT WITH COLOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39936654  or  PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

UM KHALID KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39199644  or  GANSHY123@YAHOO.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALSADAFA GENTS HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17341342  or  maltahmazi011@gmail.com 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SPARTAN FITNESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  LMRA@KECC.ME 

KABUKI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  MOHAMED.ZUBAIR@BHOLDRESTAURANTS.COM 

SHAMASULQAMAR QAMARUDDIN TAJUDDIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39400253  or  DR.BANO88@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ADNAN YOUSAF INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

ADNAN YOUSAF INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36666104  or  budaudbattie@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

VIENNA FOOD STUFF & SOFT DRINKS 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

Cosmo chicken Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17310077  or  MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17259995  or  NHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  INTERLOOPBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

INFINITE AUTO SHINE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36656416  or  ALI.NABEEL02@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39332314  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

HALA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39684338  or  H.F.OBAID@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730015  or  binu@unitcogroup.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALZOHOOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17340138  or  TALALABDULKARIEMO@gmail.com 

LONDON CITY INTERIOR DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33928247  or  BAIGSGROUPPK@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

NAWAL ALBASRI PHOTOGRAPHY AND PRODUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36686788  or  INFO@NAWALPHOTOGRAPHY.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

EDIHT TO COORDINATE MEDICAL TREATMENT ABROAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMALI.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

KHADIJA EBRAHIM ABDALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66300270  or  alghadeerdc@gmail.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

ALZEBAQ BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17414113  or  aleaba10@hotmail.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

AHMED ALI AHMED ELECTRICAL CONTRACTING E 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39711774  or  AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

AL SOROOR COMMERCIAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOP MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535898  or  INFO@ALSOROORGROUP.COM 

Lynns One Stop Printing Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33262961  or  EBRAHIMMASUD90@GMAIL.COM 

DR.LAMYAS SPECIALIST DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  DENTIST(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39660544  or  ADMIN@DRLAMYAS.NET 

ALMANAZEL GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677555  or  majeedalyamani@yahoo.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

RADHIYA LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39697630  or  durdana.balochi@gmail.com 

KANOO VEHICLE LEASING (TOYOTA Rent-A-Car & Leasing) B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@yahoo.com 

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17718033  or  BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  HR@FAKHRO.COM 

TARA FOR CARS REFRIGERATION & A.C REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17661943  or  ROJI-THOMAS@YAHOO.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

Smart line Construction 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33018191  or  STARSPEED_20@HOTMAIL.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

QAEEDI GRILLS & RESTUARANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17658555  or  alihusainsam@gmail.com 

DAR ALSHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13699999  or  mbkbm@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

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

BAHAR ALKHOLOUD SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33149271  or  HAMEEDKEYAMPARAMPIL@GMAIL.COM 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

Acacia Palace contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38330844  or  acaciapalace97@gmail.com 

We Fish Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34125512  or  ABO-HAADEE@HOTMAIL.COM 

BANGKOK INTERNATIONAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540666  or  RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

GRILLE TECH METAL PRODUCTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111023  or  INFO@GRILLETECHBAHRAIN.COM 

A Y A SHIPPING AND CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666651  or  ALWADI2000@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

JUSTA STAR KITCHENS EQUIPMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39555755  or  CCFKEBAHRAIN@GMAIL.COM 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Bandwidth Solutions for Telecommunication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  COMMUNICATION  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17244633  or  AHMED_MAHDI@AL-FAWZ.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34640000  or  roozy86@hotmail.com 

MCR RESIDENTIAL NURSING CARE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRACTICAL NURSE 
 suitably qualified applicants can contact

 66666210  or  KHALED@MCRME.COM 

ALTAITOON KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DAMANNAI@HOTMAIL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

MADA AL ARAB GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300902  or  RBSHA7@GMAIL.COM 

ALJABRIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17342291  or  ALHADIBH66@GMAIL.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33326004  or  FIDAKNIGHA@GMAIL.COM 

Gulf art carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39177777  or  hussaingulfart@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36612135  or  JFK8METALS@GMAIL.COM 

MIRACLE  PETS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33823387  or  KKSGOKULAM@GMAIL.COM 

AL SARAA LADIES ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39620807  or  ARAIBI11@HOTMAIL.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

DHAKA CITY INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

SYAT TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34306070  or  YAS.MAH1234@GMAIL.COM 

Esky for construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39443325  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

BOX MAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17231660  or  layla@haridasp.com 

HOUSE OF UNIFORMS H.O.U 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36660577  or  UNIFORMS@BATELCO.COM.BH 

UM KHALID KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39199644  or  GANSHY123@YAHOO.COM 

CAKES AND BAKES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403411  or  MKUWAITI@BATELCO.COM.BH 

Capital Laundry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464157  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

EASTERN AREA WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17676154  or  EST_WSHOP_J@HOTMAIL.COM 

Cargo line advisor 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 13621206  or  ZUHAIR.HASHEM@CARGOLINEADVISOR.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ALBARAKA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36664415  or  BASL@ACTIVEMANPOWER.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  WIRING ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

FAKHRAWI BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17254827  or  CO.FAKHRAWI@GMAIL.COM 

WAYS DYNAMICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33032025  or  WAYS_123@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

WONDERLAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39611187  or  ammar.alabbas.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 38400013  or  INFO@HOWDYBH.COM 

Centro Super market Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17003123  or  ASIF.BANOTH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMOHSIN ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39555040  or  JASSIM.040@GMAIL.COM 

CAFETERIA ABU ALARABI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38889774  or  MOSTAFANASSAR211@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

PANORAMA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  info.pan01@dar-albinaa.com 

SEEMA KUWAIT TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773731  or  SEEMAKUWAIT@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

BRIGHT FUTURE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122451  or  ADNAN.SIDDIQUE37@GMAIL.COM 

MENWAH GUNTLMNS HAIRIRD ESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 333606622  or  THANI6646ALDOSSRI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

AHMED MUHAMMAD KHAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32031744  or  RIGHT.GROUPS@OUTLOOK.COM 

Devine Cleaning Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Nusrat Rahmat Constructions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33479659  or  786BASHIRCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

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

Innovative Value  for Management Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM 

ALTOBLANI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33150053  or  alialtublani@gmail.com 

SKILL TECH AUTO CARE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36622815  or  HASSAN.ALSABER@GMAIL.COM 

Capital Laundry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39464157  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17262610  or  tasahulbh@gmail.com 

NEW SEASHELL CAFE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Kamis Services Station 
has a vacancy for the occupation of

  PUMP STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17811616  or  BADEE53@GMAIL.COM 

ART POINT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39050863  or  ASAMO_19@HOTMAIL.COM 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

ALWAOOD SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

WONDERLAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39611187  or  ammar.alabbas.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

INFINITY MULTIMEDIA ASSOCIATES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17731343  or  ismailmali@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SEACOAST COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33228552  or  33963850.S3@GMAIL.COM  
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AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL AJMI FOODSTUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33350203  or  JAMEELL1956@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

NICE STAT MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRMAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  FADHEELASAYED@OUTLOOK.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

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

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

AL GHADEER PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988946  or  H.A.ALASBOAI@GMAIL.COM 

SALTOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36466440  or  AMINATHANI@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

SALTOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36466440  or  AMINATHANI@HOTMAIL.COM 

BLACK DROP CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  N.ALSHAMMARY@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Doux jewellery 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36503503  or  ABDULLA.KAZIM1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403548  or  info@7hills-group.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  ZAINAB@SECURESERVICES.BH 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Doux jewellery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36503503  or  ABDULLA.KAZIM1@GMAIL.COM 

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

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

CLEAN DOWN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33685787  or  CLEANDOWNWLL@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

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

ALREDA TRADING AND CONTRACTING GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785851  or  aliam@batelco.com.bh 

TAKE WAY MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  TAKEWAYMARTKET@GMAIL.COM 

B.R.D Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33344151  or  SHMS200@HOTMAIL.COM 

ALRUKN ALAALI  CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33369554  or  mohd_kd2@hotmail.com 

EF TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36000072  or  ESSAFAQIH@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

TANVEER AND M S W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37184425  or  PKTANVEER813@GMAIL.COM 

Green and Red Contracting co.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37394031  or  greenredcontracting@gmail.com 

AHMED HUSSAIN EBRAHIM ALMEHRI / SHADI ALKHALEEG 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17263234  or  LIVE8099@GMAIL.COM 

ALNASEH CAFTETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36189554  or  AHMEDALHERZ87@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALBARQ ELECT SERVICES EST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330281  or  ALBARQ@BATELCO.COM.BH 

B.R.D Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33344151  or  SHMS200@HOTMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

HOT SANDWICH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39469263  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

PURANI DILLI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

NAWAF JASSIM MOHAMMED ALKUWARI/SHAKANKARI-6881 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33399331  or  NAWAFALKUWARI@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16000000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

OLIVIA SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39909935  or  ALI090@HOTMAIL.CO.UK 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

EBDAA CONCERN  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  WAHAT.ALBUSAITEEN@GMAIL.COM 

AL NILAIN COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39666843  or  ALI39666843@HOTMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 37300078  or  mujahed500@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES.MUHARRAQ@GMAIL.COM 

Sonaj Jewellers Gold & Diamonds WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33777916  or  sonajewellersbuh@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

Blue Sky Tower Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39091518  or  UM-MARWAH@HOTMAIL.COM 

JADAWEL TRADING AND CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39650549  or  ALJARADY@YAHOO.COM 

LOYAL GUJJAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

LEAVES WEDDING  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 77979777  or  director@LEAVESBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

RAMADHAN CONSTRUCTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39987794  or  HASSANR_808@HOTMAIL.COM 

NASREEN MOHAMED TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17680433  or  MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM 

RED STAR MOTOR VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36322455  or  NPINTO78@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34017408  or  info@technofiresafe.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  GRINDER(GLASS EDGES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Atlas Marine W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295488  or  admin@atlasmarinebh.com 

Atlas Marine W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295488  or  admin@atlasmarinebh.com 

ADNAN JAWAD ADNAN ALI HASHEM ( ADNAN4 \ 11359 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17262561  or  ADHASHIM1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33149271  or  HAMEEDKEYAMPARAMPIL@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ARABIAN POOLS FOR SWIMMING POOLS CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33212302  or  ABNESTATE@GMAIL.COM 

Al Nawaem Jewellery Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33972222  or  EBRAHIMDURAZI@GMAIL.COM 

ASHOOR QALB ALASAD READYMADE DRESSES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17640810  or  helplinebh888@gmail.com 

CELL TIME TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33441212  or  J.KALLERY@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Al Marfa Towers for General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555533  or  JASIMCO.TRADING@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ABIRUCHI Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38479608  or  INFO.ABIRUCHI@GMAIL.COM 

Mother Scent Kitchen 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17610313  or  KSULTAN71@GMAIL.COM 

AL MAZAD FOR VEGETABLES FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39896381  or  BAHRAIN5222@HOTMAIL.COM 

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

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

MAYSAA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 37223350  or  umali170988@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

BLACK SEA REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

Gold Caesar  Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 39819854  or  BAHRAINE70@GMAIL.COM 

ARAK BODY WORKING AND PINTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

AL BUROOJ SUPPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39655383  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

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

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

NIFNOFY SPORTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36600260  or  MANAHELALHARAM1983@GMAIL.COM 

ALGHAWAS AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413343  or  ALGHAWASALI@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL EBRAHIM ISA (KIKI 1 / 10668 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17641744  or  EBRAHIMKHALIL490@GMAIL.COM 

ALIBABA STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17449123  or  mhmas1001@yahoo.com 

KOZHIKODE STAR RESTAURANT W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36864446  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

ROMESSA PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39050620  or  SHANBUTT12345@GMAIL.COM 

Habib idrees for radiator 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39911003  or  EBRAHIM.Q1@GMAIL.COM 

MAID CLEAN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

KJ TRADING  & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

GKS METALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39141229  or  SURESHMANI336@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17611997  or  DELMASER@GMAIL.COM 

ZARWAN WROUGHT IRON & ALUMINUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17600144  or  ZARWAN@HOTMAIL.COM 

HATTEN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677379  or  ABDULLAJAMAL300@GMAIL.COM 

Red Mist Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39629988  or  BIRELARTME.BH@GMAIL.COM 

THE HANGER PLUS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 66636611  or  A36611@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

NADEER OASIS CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39093285  or  SAMEERNASER9050@GMAIL.COM 

PAYYOLY KING RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34559086  or  JOJIKOTTAYAM2013@YAHOO.COM 

HAJAR RECRUITING MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238378  or  ALSAYEDSALAH@YAHOO.COM 

KHALDOUN INTERNATIONAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  WHOLESALE TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39357632  or  KHALDON_ALYOUSEF@HOTMAIL.COM 

NATIONAL OILWELL VARCO BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17566712  or  MARK.MCGURK@NOV.COM 

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

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

Sahel Karbabad Grills 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997757  or  M.KHABBAZ92@GMAIL.COM 

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Sahel Karbabad Grills 
has a vacancy for the occupation of

  DISH-WASHER(RESTAURANTS & KITCHENS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39997757  or  M.KHABBAZ92@GMAIL.COM 

RAAHATHUL KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

Sahel Karbabad Grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997757  or  M.KHABBAZ92@GMAIL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

Olive Green Carpentry Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39200058  or  ADIL@OGCBH.NET 

MOHAMMED FAKHROO & BROTHERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17253529  or  mahmood@fakhRoo.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

GULF TAIPEI CHAINES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699542  or  KHALILDAWANI@YAHOO.CO.UK 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

EASY GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33332307  or  HAWALMEER@GMAIL.COM 

STRAND POPERTY MANAGMENT AND MAINTENCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17828877  or  info@strandpropertiesbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

PARVEEN AKHTAR CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33536223  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

COLOURS EVENTS MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17295917  or  IDEALS@BATELCO.COM.BH 

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

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

SKYBIRDS HOLIDAYS CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17282000  or  SKYBIRDS.EG@GMAIL.COM 

AROOW EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344650  or  ARROWEXPRESS.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33718787  or  MOHSIN_IQBAL111@YAHOO.COM 

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

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

ROMESSA PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BANKING SECTOR TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 39050620  or  SHANBUTT12345@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

RAMETA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39665286  or  wehelp4u@gmail.com 

MOHAMMED TAHER ABDULRAHIM ALRAYES 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

BELADI GYPSUM & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735580  or  BELADI95@HOTMAIL.COM 

WAVES Sound for Cars Accessories Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17794697  or  SOUNDWAVESBH@GMAIL.COM 

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

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

LEMAR LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39667687  or  SUODLAYAN@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Service Company INTRA LLC - Branch of a Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17537126  or  ESHAKIROV@INTRATOOL.RU 



ناصر بن حمد: سعداء بمواصلة اإلنجازات في رياضة الهجن
أشـــاد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
باإلنجـــازات المتواصلة التي تحققها 
فـــي  البحرينيـــة  الهجـــن  رياضـــة 
المحافـــل الخارجيـــة وتســـجيل فوز 
جديـــد عبـــر “اندفـــاع” فـــي بطوالت 
االتحاد الســـعودي للهجن على كأس 
وزارة الرياضـــة الســـعودي بالمملكـــة 

العربية السعودية الشقيقة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة أن هـــذا االنتصـــار امتداد 
لسلسلة من االنتصارات واإلنجازات 
الهجـــن  رياضـــة  حققتهـــا  التـــي 
البحرينيـــة فـــي المحافـــل الخارجية 
بعـــد أن كتبـــت قصـــة نجـــاح بـــارزة 
فـــي المحافـــل الســـابقة كان آخرهـــا 

انتصاريـــن جديديـــن في الســـعودية 
قبل أيام.

وبيـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفة أن رياضة الهجن شـــهدت 
تصاعـــدًا ملحوظـــًا فـــي اإلنجـــازات 
خالل الفترة الماضية، منوهًا ســـموه 
برياضـــة الهجـــن ودورها البـــارز في 
تاريـــخ الموروث الشـــعبي واالهتمام 
لهـــذه  الـــذي يوليـــه الجميـــع  الكبيـــر 

الرياضة.
وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن موسم بطوالت االتحاد 

السعودي للهجن للعام الجاري 2021 
بيـــن  ومثيـــرًا  قويـــًا  تنافســـًا  شـــهد 
الجميـــع، مبينـــًا ســـموه إلـــى أن هـــذا 
لمواصلـــة  حافـــزًا  ســـيكون  اإلنجـــاز 
كتابة النجاحـــات في الفترة المقبلة، 
مشـــيدًا ســـموه بالجهود البارزة التي 

يبذلها االتحاد الســـعودي للهجن في 
مواصلة إبراز رياضة الهجن.

وجـــاء فـــوز بالمركـــز األول فـــي فئة 
لقايـــا بـــكار - قعـــدان لمســـافة 5 كم، 
وذلك في الشوط األول بزمن وقدره 

)8 دقائق وثانية واحدة(.

تغطية - المكتب اإلعالمي:
أشاد بفوز “اندفاع” 

في كأس وزارة 
الرياضة السعودي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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مباراة اليوم

كأس العرب لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

البحــــــــــــريــن

قطـــــــــــــــــر

1 ظهًرا

  4 مساًء

العــــــــــــــــراق

عمــــــــــــــــان

اللجنة اإلعالمية

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة أن تحقيق نادي المحرق 
للقب كأس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
يجســـد الرعاية الفائقة التـــي تحظى بها 
الرياضـــة البحرينية من لدن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، واهتمام ومســـاندة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
 جـــاء ذلـــك بمناســـبة اســـتقبال ســـموه، 
بحضـــور النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، ونائـــب رئيس المجلـــس األعلى 
للبيئـــة، نائب رئيـــس الهيئـــة العليا لنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل، عضو 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة ووزير 
شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد، 
المحـــرق  نـــادي  إدارة  مجلـــس  لرئيـــس 
الشـــيخ أحمد بن علـــي آل خليفة وفريق 
كـــرة القـــدم بالنـــادي والجهازيـــن الفنـــي 
للمـــرة  النـــادي  فـــوز  بمناســـبة  واإلداري 
االتحـــاد  مســـابقة  كأس  بلقـــب  الثانيـــة 

اآلسيوي لكرة القدم. 
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
للقـــب  المحـــرق  تحقيـــق  أن  خليفـــة  آل 
اآلسيوي أثبت أن الكرة البحرينية تسير 

علـــى الطريـــق الصحيـــح في مشـــروعها 
بمنظومتهـــا  واالرتقـــاء  التطـــور  نحـــو 

اإلدارية والفنية. 
 وقـــال ســـموه “لقـــد وضعنا منـــذ البداية 
ثقتنـــا فـــي فريـــق نـــادي المحـــرق ممثـــل 
الوطن في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي 

وراهنـــا بأن الفريـــق ســـيذهب بعيدا في 
البطولـــة وكانـــت تطلعاتنـــا أن يصل إلى 
المباراة النهائية، وبالفعل كانت ثقتنا في 
محلها وتمكن أبناء الوطن والمحرق من 
تخطـــي العديـــد من منافســـيهم ووصلوا 
بـــكل اقتـــدار إلى المبـــاراة النهائيـــة التي 

قدموا فيها مستويات بارزة وتمكنوا من 
تتويـــج مســـيرتهم برفـــع الـــكأس الغالية 
األول  المركـــز  بميداليـــات  والتوشـــح 
ليتســـيد المحـــرق األندية اآلســـيوية في 

بطولة كأس االتحاد اآلسيوي”. 
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفـــة “البد لنا أن نشـــيد بالروح العالية 
اإلصـــرار والتفانـــي الـــذي قدمـــه العبـــي 
نـــادي المحـــرق طيلـــة مباريـــات البطولة 
حيث وضـــع الالعبون نصب أعينهم رفع 
اســـم وطنهم عاليا في المحفل الرياضي 
وكانـــوا أهـــال للمســـؤولية الملقـــاة علـــى 

عاتقهم وســـجلوا اســـم مملكـــة البحرين 
االتحـــاد  كأس  أبطـــال  ســـجالت  فـــي 

اآلسيوي”. 
بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ   وتابـــع ســـمو 
آل خليفـــة “ لقـــد بـــذل رئيـــس وأعضـــاء 
جهـــودا  المحـــرق  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
مقدرة تستحق الثناء والتقدير لتهيئتهم 
األجـــواء المثالية للفرق من أجل تحقيق 
اللقب الذي يضاف إلى سلسلة اإلنجازات 
الوطنيـــة وإنجـــازات نـــادي المحـــرق في 

لعبة كرة القدم”. 
 وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “إن إنجاز المحرق آســـيويا يبعث 
على التفـــاؤل بتحقيق الكـــرة البحرينية 
علـــى مختلـــف  اإلنجـــازات  مـــن  للمزيـــد 
األصعدة إلثبات التطور الذي تعيشه كرة 

القدم البحرينية”. 
مـــن جانبـــه، رفـــع رئيـــس مجلـــس إدارة 
نادي المحرق باألصالة عن نفســـه ونيابة 
عـــن جميـــع منتســـبي النـــادي كل الشـــكر 
والتقديـــر إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة لدعمـــه ووقوفـــه إلـــى 
ببطولـــة  مســـيرته  فـــي  الفريـــق  جانـــب 
الـــذي  األمـــر  اآلســـيوي،  االتحـــاد  كأس 
ســـاهم في بث روح الحماسة والثقة في 
نفوس الالعبين وكافة منتســـبي النادي، 
مشـــيرا إلى أن اهتمام سموه بكرة القدم 
البحرينية ســـاهم في تحقيقها إلنجازات 

كبيرة على مختلف األصعدة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد يتوسطان فريق المحرق سمو الشيخ ناصر بن حمد

لدى استقبال سموه بحضور خالد بن حمد ورئيس نادي المحرق وأفراد الفريق

ناصر بن حمد: لقب المحرق اآلسيوي برهان لمسيرة الكرة البحرينية الناجحة

كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم



خالد بن حمد يوجه إلجراء الدراسات لخفض استهالك الكهرباء واالستعانة بالطاقة البديلة
سموه يستقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء

لرئيـــس  األول  النائـــب  اســـتقبل 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بمكتـــب ســـموه بقصر الـــوادي رئيس 
هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين 
بـــن علـــي ميـــرزا والرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة الكهرباء والماء الشـــيخ نواف 

بن إبراهيم آل خليفة.
وقد حضـــر اللقاء، نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ سلمان 
والرئيـــس  خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

عبدالرحمن صادق عسكر.
وفـــي البدايـــة، رحـــب ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة برئيـــس 
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة والرئيس 
والمـــاء،  الكهربـــاء  لهيئـــة  التنفيـــذي 
ونقل تحيات حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
البـــالد المفـــدى حفظـــه وهللا  عاهـــل 
ورعـــاه، وتمنيـــات جاللته حفظه هللا 
الهيئتيـــن  منتســـبي  لجميـــع  ورعـــاه 

بالتوفيق والنجاح.
خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  بحـــث  بعدهـــا، 

رئيـــس  مـــع  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة والرئيس 
والمـــاء،  الكهربـــاء  لهيئـــة  التنفيـــذي 
الخطط لدعم الجهات الرياضية، من 
خالل تنفيذ المشـــاريع التنموية التي 
تســـهم في دعم المنظومة الرياضية، 
مرحلـــة  إلـــى  بالقطـــاع  واالنتقـــال 
الرياضيـــة،  والصناعـــة  االحتـــراف 
والتي تنعكـــس بصورة إيجابية على 
تحقيق المزيد من المنجزات في هذا 

القطـــاع، وتعزيـــز دور الرياضـــة فـــي 
المســـاهمة بدعم االقتصـــاد الوطني، 
والذي يحقق أهـــداف رؤية البحرين 

.2030
ووجـــه ســـموه رئيـــس هيئـــة الطاقـــة 
الدراســـات  إلجـــراء  المســـتدامة 
فـــي  البديلـــة  بالطاقـــة  لالســـتعانة 
الشـــكل  علـــى  الرياضيـــة  المنشـــآت 
الـــذي يخـــدم تحقيق أهـــداف التنمية 
لالرتقـــاء  وتســـخيرها  المســـتدامة 

بالقطـــاع الرياضـــي بالمملكـــة، موجها 
ســـموه كذلك الرئيس التنفيذي لهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء إلجـــراء الدراســـات 

والمـــاء  الكهربـــاء  فواتيـــر  لخفـــض 
التـــي  للجهـــات الرياضيـــة، بالصـــورة 
تســـهم فـــي توفيـــر موازنـــات فواتير 

الكهربـــاء والمـــاء، واالســـتفادة منهـــا 
لتطوير وتقدم الرياضة البحرينية.

مـــن جانبه، أعرب رئيس هيئة الطاقة 
المستدامة عبدالحسين بن علي ميرزا 
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء الشـــيخ نواف بـــن إبراهيم آل 
خليفة عـــن شـــكرهما وتقديرهما إلى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
مـــن جهـــود  يبذلـــه ســـموه  مـــا  علـــى 
متميزة، ســـاهمت فـــي تحقيق نقالت 
أن  مؤكديـــن  الرياضـــة،  فـــي  نوعيـــة 
الهيئتين ســـتبذالن قصـــارى جهدهما 
لدعـــم جهود وتطلعات ســـموه إلحراز 
المزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار فـــي 

قطاع الرياضة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من اللقاء

سمو الشيخ خالد بن حمد

هنأ ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة قيادة وشعبا بمناسبة 
أعيادها الوطنية التي تتزامن مع الذكرى 

الخمسين لتأسيسها.
وقـــال ســـموه إن دولة اإلمـــارات العربية 
منجـــزات  حققـــت  الشـــقيقة  المتحـــدة 
مـــن  عقـــود  خمســـة  ومســـيرة  عظيمـــة 
التنميـــة والنجاحات فـــي المجاالت كافة 
منـــذ تأسيســـها فـــي عهدهـــا األول علـــى 
يـــد المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى الشـــيخ 
زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيان إلـــى قيادتها 
الرشـــيدة الحالية برئاسة صاحب السمو 
الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيس 
الدولـــة وصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم نائـــب رئيس الدولة 
دبـــي  حاكـــم  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
وصاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو 
الشـــيخ حمـــدان بـــن محمد بن راشـــد آل 

مكتوم ولي عهد دبي. 
الشـــيخ  ســـمو  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بفـــوز فريـــق 
الوطنـــي  اليـــوم  ببطولـــة  فيكتوريـــوس 
اإلماراتـــي لقـــوارب التجديـــف الشـــعبي 
فئـــة 40 قدمـــا بعد تحقيـــق المركز األول 
في الشـــوط الرابع للبطولـــة التي أقيمت 
فـــي كورنيش أبوظبـــي بدولـــة اإلمارات 
نـــادي  مـــن  بتنظيـــم  المتحـــدة  العربيـــة 

التراث اإلماراتي. 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــار 
آل خليفـــة إلـــى أن رياضـــات المـــوروث 
الشـــعبي حققـــت منجزات بـــارزة لمملكة 
البحريـــن علـــى الصعيـــد اإلقليمي بفضل 
الدعم والرعاية الملكية السامية من لدن 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه، ومتابعة مســـتمرة من 
قبـــل ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعاه، 
مثمنا جهـــود اللجنة البحرينية لرياضات 
المـــوروث الشـــعبي برئاســـة خليفـــة بـــن 
عبـــدهللا القعـــود فـــي العمل علـــى تطوير 
هذه الرياضـــات التراثية لتحقيق الهدف 
األســـمى منها، وهو الحفـــاظ على الهوية 
التـــراث  ترســـيخ  األصيلـــة  البحرينيـــة 

الوطني لدى األجيال الجديدة. 
وقال ســـموه إن فوز فريق فيكتوريوس 
ممثـــل مملكـــة البحريـــن بهـــذه البطولـــة 
هـــو فوز لإلمـــارات كما أن فـــوز أي قارب 
إماراتـــي هـــو بالمثـــل فـــوز للبحرين على 
بمناســـبة  البطولـــة  هـــذه  إقامـــة  اعتبـــار 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  احتفـــاالت 

الوطنيـــة  بأعيادهـــا  الشـــقيقة  المتحـــدة 
الخمسين.

ونـــوه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
أفـــراد  قدمـــه  الـــذي  بالعطـــاء  خليفـــة 
فريـــق فيكتوريـــوس فـــي هـــذه البطولة 
الغالية، مشـــيدا بالنتيجة غير المســـبوقة 
حققـــه  الـــذي  الرفيـــع  والمســـتوى 

فيكتوريوس في هذا السباق. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
فيكتوريـــوس  فريـــق  فـــوز  إن  خليفـــة 
بقيـــادة النوخذة أحمد ناصر البوســـميط 
اإلماراتـــي  الوطنـــي  اليـــوم  ســـباق  فـــي 
مملكـــة  تميـــز  علـــى  واضـــح  انعـــكاس 
التجديـــف  بطـــوالت  فـــي  البحريـــن 

الشـــعبي الخليجية، حيث ســـبق لفريقي 
فيكتوريـــوس وKHK الفوز في بطوالت 
دبـــي لقوارب التجديف الشـــعبي فئة 30 
قدمـــا، باإلضافـــة لفـــوز KHK بســـباق آل 
مكتوم لقوارب التجديف الشـــعبي العام 

الماضي. 
وجاء فوز فريق فيكتوريوس ملك سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بعد 
أن قطـــع مســـافة الســـباق البالغـــة 4000 
متـــر بفارق كبيـــر عن فريق عمـــان التابع 
لللجنة العمانية للرياضات البحرية أقرب 
منافســـيه والذي جاء فـــي المركز الثاني 
والقـــارب ثوبان ملك ســـمو الشـــيخ حمد 

بن محمد الشرقي الذي حل ثالثا.
 وكان فيكتوريـــوس قـــد حقـــق المركـــز 
الوطنـــي  اليـــوم  بطولـــة  فـــي  الثانـــي 
2018 للتجديـــف  اإلماراتـــي فـــي العـــام 

الشعبي.

أبوظبي - لجنة الموروث

ناصر بن حمد يشيد بفوز “فيكتوريوس” ببطولة اليوم الوطني اإلماراتي للتجديف
سموه يهنئ دولة اإلمارات بأعيادها الوطنية الخمسين
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نيابـــة عـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، افتتح ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
القـــاري  الرياضـــي  الحـــدث  فعاليـــات 
“البحريـــن 2021” دورة األلعاب البارالمبية 
االســـيوية للشباب التي تستضيفها مملكة 
 7  - 28 نوفمبـــر  الفتـــرة  البحريـــن خـــالل 

ديسمبر الجاري.
 وأعلـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة افتتـــاح الحـــدث اآلســـيوي، قائال: 
“إن دورة األلعـــاب البارالمبيـــة االســـيوية 
للشباب تشـــكل حدثا رياضيا عالميا مهما، 
تجســـيدًا  البحريـــن  مملكـــة  تســـتضيفه 
للتوجيهات الكريمة من لدن سيدي الوالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد، حيـــث نســـتلهم من 
جاللتـــه معاني البذل والعطاء في ســـبيل 
أن تكـــون البحريـــن مقـــرا ألهـــم األحداث 
الرياضية، وســـط دعم ومساندة الحكومة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  بقيـــادة صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء، ومتابعـــة ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة”.
 وتابع سموه: “إن استضافة البحرين لهذه 
الـــدورة اآلســـيوية، تأتـــي امتـــدادا للعديد 
التـــي  مـــن البطـــوالت القاريـــة والعالميـــة 
اســـتضافتها البحرين في السنوات القليلة 
الماضيـــة، ونحـــن في الوقت الذي ســـعدنا 
فيـــه للنجـــاح الباهر لتلك البطـــوالت، فإننا 
نتطلع في هذا الحدث الى المحافظة على 
هذه المكتسبات من خالل العمل بكل قوة 

من أجل إخراج الدورة بصورة زاهية”.
 وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة “أن احتضـــان المملكـــة للبطـــوالت 
الرياضيـــة يأتـــي في ظـــل االســـتراتيجية 
الجديدة للرياضة البحرينية، الســـتقطاب 

واستضافة البطوالت الرياضية المختلفة، 
التي تؤكد مكانة البحرين على المســـتوى 
القـــاري والعالمـــي، وتســـلط الضـــوء علـــى 
منجزاتهـــا في مختلـــف المجاالت بما فيها 

الجانب الشبابي والرياضي”.
 ورحب ســـموه بضيـــوف المملكـــة الكرام، 
والتوفيـــق  اإلقامـــة  طيـــب  لهـــم  متمنيـــا 
والنجاح، معربا سموه عن تقديره للجهود 
الكبيـــرة التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا 
لهـــذه الـــدورة برئاســـة الشـــيخ محمـــد بن 
دعيـــج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية 
اللجـــان  جميـــع  ومســـاعي  البحرينيـــة، 
العاملـــة، لإلعداد والتحضيـــر لتنظيم هذه 
التظاهرة القارية بالصورة المشـــرفة التي 

تليق بسمعة ومكانة مملكة البحرين.
 وكان حفـــل االفتتـــاح قـــد بـــدأ بالســـالم 
الملكـــي لمملكة البحرين، ثم دخول طابور 
والبالـــغ  الـــدورة  فـــي  المشـــاركة  الـــدول 
عددهـــم 30 دولة آســـيوية، ثـــم تم عرض 

فيديو عن األلعاب البارالمبية.
 بعدهـــا، ألقـــى الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج 

البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  خليفـــة  آل 
“تحتفـــل  فيهـــا:  قـــال  كلمـــة  البحرينيـــة، 
قـــارة آســـيا اليـــوم بافتتـــاح دورة األلعاب 
البارالمبية اآلســـيوية للشباب في نسختها 
الرابعة وفـــي أكبر تجمع شـــبابي للرياضة 
البارالمبيـــة اآلســـيوية، ونرحـــب الضيوف 
والمشـــاركين فـــي بلدهـــم الثانـــي مملكـــة 

البحرين “.
 وتابـــع: “أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر وعظيـــم 
االمتنان إلى سيدي صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
علـــى توجيهاته الســـامية باالهتمام بذوي 
العزيمـــة الداعم األول للشـــباب والرياضة. 
وأرفع أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفان إلى 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، على قيادته للتطوير الدائم الذي 
يتماشـــى مـــع أهـــداف المســـيرة التنمويـــة 
الشاملة لما فيه مصلحة المواطن وازدهار 
البالد. وأتقدم بالشـــكر والتقدير إلى سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، راعي 

هـــذه الـــدورة، على دعمـــه وتوجيهاته في 
األمور اإلنســـانية وتطوير قطاع الشـــباب 
والرياضة لتكـــون مملكة البحرين عاصمة 
لهمـــا. كمـــا أتقـــدم بالشـــكر والتقديـــر إلـــى 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
نائب راعي الحفل، على دعمه ومســـاندته 
الكبيرة لذوي العزيمة، من خالل مبادرات 
ســـموه الحاضنـــة لـــذوي العزيمـــة، وجهود 
اللجنـــة  دعـــم  فـــي  المتواصلـــة  ســـموه 
البارالمبيـــة البحرينيـــة، والـــذي أثمـــر عـــن 

استضافة هذه النسخة من الدورة”.
 وقال: “إن الدورة تسهم في تنفيذ أهداف 
وأهـــداف  اإلنمائيـــة  المســـتدامة  التنميـــة 
اللجنة البارالمبية البحرينية، المســـتوحاة 
مـــن أهـــداف اللجنـــة البارالمبيـــة الدولية، 
للشـــباب  االعلـــى  المجلـــس  وسياســـات 
أمـــام  العقبـــات  كل  لتذليـــل  والرياضـــة، 
أبطـــال ذوي العزيمة، عبر تهيئة المنشـــآت 
واعطائهـــم  التمييـــز،  وعـــدم  الرياضيـــة 
الفرص المتكافئة لتمثيل وطنهم رياضيا”.
 وختـــم كلمتـــه، قائال: “ال يســـعني في هذا 

المقام، إال أن أشـــكر ثقة اللجنة البارالمبية 
اآلســـيوية بقيادة ســـعادة السيد ماجد بن 
راشـــد العصيمـــي، بمنـــح مملكـــة البحرين 
الفرصـــة لتنظيـــم هـــذا الحـــدث الرياضـــي 
ومســـاندتهم  تعاونهـــم  وعلـــى  الكبيـــر 
الـــدورة، والجهـــات  فـــي مســـيرة تنظيـــم 
الحكومية واللجان المنظمة والمتطوعين 
الذيـــن بلـــغ عددهـــم 2.500 متطـــوع. كمـــا 
نخـــص بالشـــكر الشـــركات الداعمـــة. نؤكد 
علـــى أهمية االلتـــزام بالتنافـــس الرياضي 
الشـــريف، وااللتـــزام بالتعليمـــات الصحية 
CO� فايـــرو س مـــن  بالوقايـــة   الخاصـــة 

VID�19، ونســـأل هللا التوفيـــق والنجـــاح 
لـــكل القائميـــن علـــى تنظيـــم هـــذه الدورة 

والمشاركين فيها”.
 بعـــد ذلك، ألقى رئيس اللجنـــة البارالمبية 
اآلسيوية ماجد العصيمي كلمة، قال فيها: 
“نشـــكر البحرين وقيادتها على اســـتضافة 
الـــدورة التـــي عملـــت البحرين مـــن خاللها 
على إيصال رسالة المملكة بتقديم نسخة 
اســـتثنائية تكون عالقة باألذهان، وملهمة 

للشباب مما يضاعف من مسؤولية الجميع 
للوصـــول ما ننشـــده فـــي ألعـــاب البحرين، 
ونؤمـــن أن دعـــم قيادة البحرين ســـيحقق 

النجاح للدورة اآلسيوية”.
فـــي  كبيـــرة  “ثقتنـــا  العصيمـــي:  وتابـــع   
قيـــادة مملكة البحرين مـــن أجل الوصول 
بطموحات المشاركين لألهداف المنشودة، 
حتـــى تتـــرك )ألعـــاب البحريـــن 2021( إرثا 
الـــدورة  وإخـــراج  بأكملهـــا  المنطقـــة  فـــي 

بصورة متميزة من كافة النواحي “.
 وأضاف “نحن نؤمن أن جميع المشاركين 
سيتنافســـون بـــكل مشـــرف علـــى تحقيق 
النتائـــج مـــن أجـــل إعـــالء شـــأن رياضات 
البارالمبية، وتســـليط الضوء على العبيها. 
فلقـــد وصـــل الجميع مـــن بلـــدان وثقافات 
مختلفـــة، للتنافـــس علـــى أرض البحريـــن 
على حصد األلقـــاب. فكل التوفيق لجميع 
المشـــاركين من أجل تقديم كل ما عندهم 
مـــن قـــدرات وطاقـــات فـــي هـــذه األلعاب 
القاريـــة المهمـــة، التي ســـتقام وفـــق أعلى 
معايير اإلجراءات االحترازية المتبعة في 

مثل هذه الدورات الرياضية “.
 بعدهـــا، تـــم رفـــع علـــم اللجنـــة البارالمبية 
االســـيوية وعـــزف نشـــيد اللجنـــة، ثـــم تم 
تأديـــة القســـم من قبل عدد مـــن الالعبين، 
كمـــا قـــام ســـفير النوايـــا الحســـنة لبرنامج 
األمم المتحدة االنمائي محترف رياضات 
التحمـــل مايكل حـــداد بالمشـــي لخطوات 
دعمـــا للبطولـــة، واختتـــم الحفـــل بعـــرض 
ترفيهي ثم إشعال شعلة الدورة اآلسيوية 

البارالمبية.

بتوجيهـــات من ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري 
لالتحاد الملكي للفروســـية وسباقات القدرة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وتحـــت رعاية رئيس االتحاد ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة، انطلقت بطولة 
العيـــد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية 
الرياضـــي  االتحـــاد  ميـــدان  علـــى  األصيلـــة 
العســـكري بنـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 

الخيل بالرفة وسط مشاركة واسعة.
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أن االهتمام والرعاية الفائقة 
التـــي تحظـــى بها رياضـــة الفروســـية عموما 
ورياضة جمـــال الخيل العربيـــة األصيلة من 
لـــدن حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه دافعًا كبيـــرًا في مواصلة 
دعـــم المـــالك واإلســـطبالت وتنظيم مختلف 
البطـــوالت؛ من أجـــل مواصلة قصـــة النجاح 
التـــي تســـجلها هـــذه الرياضة خصوصـــًا أنها 
تعتبـــر نابعـــًا مـــن اإلرث التاريخـــي للبحرين 
التـــي تعتبر أحد أكبر معاقل الخيول العربية 
األصيلـــة.  وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن بطولـــة العيـــد الوطنـــي 
المجيد تبرز من بين المسابقات التي ينظمها 
االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة 
خصوصـــًا أنها تتزامن مـــع احتفاالت المملكة 
بعيـــد جلو س حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه والعيـــد الوطني 
البطولـــة بمشـــاركة  المجيـــد، حيـــث تحفـــل 
واإلســـطبالت  المـــالك  قبـــل  مـــن  واســـعة 
والمرابـــط فـــي مملكتنـــا الغاليـــة، وهـــو األمر 
الذي يتوافق مع الرؤية الملكية السامية من 

جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه. 
وأشـــاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي  المنافســـات  التـــي شـــهدتها  بالعـــروض 
اليـــوم األول، متمنيًا ســـموه التوفيـــق لكافة 

المشاركين.

 عروض مميزة

وشـــهد اليـــوم األول فـــي فئـــة ذات الســـاللة 
المصريـــة مشـــاركة واســـعة من اإلســـطبالت 
جمالهـــا  الجيـــاد  واســـتعرضت  والمـــالك، 
ورونقهـــا المميـــز وســـط بـــروز واضـــح مـــن 
العارضيـــن الذيـــن تفننـــوا بإخـــراج جماليات 
الجيـــاد، وســـوف تتواصـــل المنافســـات فـــي 

اليومين المقبلين. 

منافسات قوية

المهـــرات  فئـــة  نتائـــج  جـــاءت  جانبـــه،  مـــن 
ســـنة واحـــدة: حصلـــت المركـــز األول ميارة 

للمالـــك عبدالرحمـــن الجســـمي -  الراشـــدية 
مربـــط الراشـــدية، وحصلـــت المركـــز الثانـــي 
نجديـــة الزيـــن للمالـــك بشـــار الســـيد - مربط 
الزين، وفي المركز الثالث حلت الدانة الزين 

للمالك بشار السيد - مربط الزين.
وفـــي فئـــة المهـــرات بعمـــر ســـنتين، حصلت 
علـــى المركز األول شـــهيرة الراشـــدية للمالك 
عبدالرحمـــن الجســـمي - مربـــط الراشـــدية، 
وجـــاءت في المركز الثاني منيرة الراشـــدية 
مربـــط   - الجســـمي  عبدالرحمـــن  للمالـــك 
الراشـــدية، والمركـــز الثالث نايـــل روز للمالك 

عبدالرحمن الجسمي مربط الراشدية. 
وفـــي فئـــة المهـــرات ثـــالث ســـنوات، المركز 
األول ســـند س المنامة للمالك طارق سليمان 

للمربـــي محمـــد جعفـــر، المركـــز الثانـــي جود 
الشـــاخورة للمالـــك وحيـــد العالـــي - مزرعـــة 
الشـــاخورة، المركز الثالث فجر الثريا للمالك 

عادل الرويعي - مربط الزبارة.
وفـــي فئة األفرا س 4 ســـنوات فما فوق )فئة 
أ(، المركـــز األول جوهـــرة الراشـــدية للمالـــك 
عبدالرحمـــن الجســـمي - مربـــط الراشـــدية، 
للمالـــك  الراشـــدية  هبـــة  الثانـــي  المركـــز 
عبدالرحمـــن الجســـمي - مربـــط الراشـــدية، 
للمالـــك  الراشـــدية  جـــوري  الثالـــث  المركـــز 
عبدالرحمـــن الجســـمي - مربـــط الراشـــدية. 
وفي فئة األمهر ســـنة إلى 3 ســـنوات، المركز 
األول شـــالش الراشـــدية للمالك عبدالرحمن 

الجســـمي - مربط الراشـــدية، المركـــز الثاني 
بـــوراك العيـــف للمالك والمربي حســـين علي، 
المركـــز الثالـــث جازيـــان الشـــاخورة للمالـــك 

وحيد العالي - مزرعة الشاخورة.
وفي نتائج األفحل 4 ســـنوات فما فوق )فئة 
أ(، حـــل فـــي المركز األول نشـــمي الراشـــدية 
مربـــط   - الجســـمي  عبدالرحمـــن  للمالـــك 
الراشـــدية، المركـــز الثانـــي دهمان الراشـــدية 
مربـــط   - الجســـمي  عبدالرحمـــن  للمالـــك 
الراشـــدية، المركـــز الثالث شـــاكر الشـــاخورة 
للمالـــك والمربـــي محمد وحيـــد العالي. وفي 
نتائـــج األفحـــل 4 ســـنوات فمـــا فـــوق )فئـــة 
ب(، المركـــز األول مهيـــب الراشـــدية للمالـــك 

عبدالرحمـــن الجســـمي - مربـــط الراشـــدية، 
المركز الثاني هدبان الشاخورة للمالك وحيد 
العالـــي - مزرعـــة الشـــاخورة، المركـــز الثالث 
شـــهاب الشـــاخورة للمالـــك أســـامة الحـــرم - 

مزرعة الشاخورة.

برنامج اليوم الثاني

البطولـــة  منافســـات  الجمعـــة  وتتواصـــل 
حيث ســـتقام مســـابقة مهرات عمر سنة، ثم 
مهـــرات عمر ســـنة )ب(، وتليها فئـــة المهرات 
عمـــر ســـنتين )أ(، ومهـــرات عمر ســـنتين )ب(، 
ومهـــرات عمر 3 ســـنوات، وفئـــة أفرا س عمر 
4 ســـنوات وأكثـــر )أ(، وأفرا س عمر ســـنوات 
وأكثـــر )ب(، ثم ســـتقام بطولـــة المهرات عمر 
ســـنة وبطولـــة المهـــرات عمر ســـنتين وثالث 
ســـنوات وبطولـــة األفـــرا س عمـــر 4 ســـنوات 

وأكثر.

 استوديو تحليلي ونقل مباشر

 شهدت البطولة في يومها األول نقل مباشر 
علـــى قناة البحريـــن الرياضيـــة ورافق النقل 
اســـتوديو تحليلي مـــن تقديم وإعداد صدام 
ناصر وناصر العمري واســـتضاف العديد من 
الشـــخصيات والمـــالك والمربيـــن إضافة إلى 

العارضين.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

ا استقطاب البطوالت الرياضية يؤكد مكانة البحرين عالميًّ

الجياد تستعرض جمالها وأناقتها في انطالق بطولة العيد الوطني لجمال الخيل

نيابة عن ناصر بن حمد... خالد بن حمد يفتتح دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب

مشاركة جيدة شهدتها البطولة في يومها األول

لقطات من التتويج

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل االفتتاح

لقطات من المنافسات
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بالتعاون مع: 

لمشاهدة الحلقة 
عبر قناة              باليوتيوب

عمل صحافيا ورئيسا ألقسام رياضية ووفود إعالمية وكان العبا ومدربا

اســتعرض اإلعالمــي محمــد لــوري تفاصيل حياته العلميــة والعملية، التي شــهدت محطات مختلفة في 
الجانب الرياضي ســواء في ممارســة كرة القدم أو التدريب أو اإلعالم الرياضي. جاء ذلك خالل لقائه 

المرئي مع برنامج “حكاية المنامة”، الذي يبث بالتعاون مع “البالد” عبر المنصات الرقمية.

لـــوري المولـــود في الحـــورة العـــام 1950 أوضح أن 
بدايـــة حياته كانت مـــن خالل “المطـــوع” المرحوم 
إبراهيـــم الحســـيني، الـــذي كان محـــل ثقـــة أهالـــي 
المنطقـــة بكونـــه معلًمـــا للقـــرآن وإماًمـــا للمســـجد. 
وبيـــن لـــوري أن العام 1957 شـــهد دخوله لمدرســـة 
القضيبيـــة، التـــي كان يقبل فيها الطالـــب بناًء على 
مقدرته على لمس أذنه المعاكســـة ليده، مشيًرا إلى 
أن خليل زباري كان مديًرا للمدرسة آنذاك، ثم انتقل 
لوري لمدرســـة الحورة اإلعدادية فالمنامة الثانوية 
التـــي مـــارس فيها كـــرة القدم مـــع فريق المدرســـة 
تحـــت قيادة محمد يوســـف ومحمد علـــي رباح، إذ 
كان حارًســـا احتياطًيـــا، وكان التنافـــس يومهـــا مع 
مدرسة الهداية. وانتقل لوري بعد الثانوية مباشرة 

للعمل في بنك المشرق خالل 10 أكتوبر 1968.

المشوار اإلعالمي

وفيمـــا يخص بدايته اإلعالمية، أوضح أن صحيفة 
“األيام” احتضنته خالل الفترة األولى قبل االنتقال 
لصحيفـــة “الوقت” ورئاســـة القســـم الرياضي أيًضا 
إلـــى حيـــن إغالقها، ومن ثم التقاعد والعمل رئيســـا 
لقســـم لإلعـــالم فـــي اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، 
فيمـــا حالًيـــا يعمل كاتـــب عمود صحافـــي بصحيفة 

“الوطن”.
وذكـــر لوري أن مســـيرته الصحافية بدأت مع النادي 
العربي، الذي لعب فيه أيًضا وأشـــرف على التدريب 
فيـــه، وتمكـــن معه الفوز بلقـــب الـــدوري الممتاز في 
العـــام 1975، إذ تســـلم المهـــام الفنيـــة بعـــد المدرب 
محمـــد عبدالملـــك، إذ كان لوري مســـاعًدا لعبدالملك 
قبلهـــا. وأوضح “أعددت مجلتين حائطيتين ثقافية 
ورياضيـــة مـــع المشـــرف الفني محمـــد القطان، وهو 
أحد أبـــرز العبي النادي، ومن الفنانين آنذاك”. وتابع 
“ثـــم انتقلـــت إلـــى مجلة صدى األســـبوع فـــي أبريل 
1970، وانتهجنـــا مدرســـة علـــي ســـيار، ثـــم مجلـــة 

المواقـــف مـــع عبـــدهللا المدنـــي، مجلـــة الرياضة مع 
عبدالرحمن عاشير، قبل أن انتقل لمرحلة التأسيس 
فـــي صحيفـــة )أخبـــار الخليج( مـــع المرحـــوم ماجد 
العـــرادي، وتأثرنـــا كثيـــًرا بمدرســـة محمـــود المردي، 
وتعلمنـــا من خاللها المصداقيـــة والمهنية في العمل 

اإلعالمي”.
وزاد “أسسنا الملحق الرياضي في صحيفة )األيام(، 
ورشـــحني نبيـــل الحمـــر لرئاســـة القســـم الـــذي كان 
يضم ناصر محمد وعقيل الســـيد وتوفيق صالحي، 
وأشـــرفنا خالل تلـــك الفترة على تعليـــم العديد من 
الصحافيين الشـــباب كعبدهللا عاشـــور وأحمد كريم 
الموســـوي،  هـــادي  وســـيد  حســـين  وعبدالرســـول 
وأصدرنا الملحق الرياضي األول في البحرين وكان 
مؤثًرا في الوسط الرياضي، قبل أن انتقل لصحيفة 
)الوقـــت( بقيـــادة إبراهيـــم بشـــمي، وكان معـــي فـــي 
القسم الزمالء راشد شريدة وماجد سلطان وحسن 
إسماعيل ومازن أنور ووليد المعاودة، ورئيس قسم 

الرياضة بصحيفة )الوطن( حالًيا إبراهيم البدري”.
وأكـــد لـــوري أن لإلعـــالم دورا كبيـــرا فـــي بصمتـــه 
دورات  فـــي  شـــارك  أنـــه  كمـــا  الرياضـــي،  بالمجـــال 
تدريبيـــة إعالميـــة متعـــددة، وحضر معظـــم دورات 
كأس الخليـــج العربـــي، كمـــا كان مراســـاًل لصحيفـــة 
برنامًجـــا  “قدمـــت  وأضـــاف  اإلماراتيـــة.  “الخليـــج” 
أســـبوعًيا في اإلذاعة بعنوان الرياضة )ظهر كل يوم 
خميس(، كمـــا كنت أول مذيع لألخبار الرياضية في 
البحريـــن، وكنـــت فـــي أول وفـــد صحافـــي بحريني 
غطـــى تصفيـــات كأس األمم اآلســـيوية عـــام 1971 

بالكويت”.

المشوار الرياضي

وعن المشوار الرياضي، بين لوري أن النادي العربي 
احتضنـــه وبـــدأ مـــع الفريـــق األول )ب(، وكان يضم 
الفريـــق )أ( نجومـــا متميزين: بـــدر عبدالملك، محمد 

األنصاري، حســـن يوســـف، ماجد فرج، خليل ســـند، 
فيمـــا كان مثلنـــا األعلـــى العب النســـور عبدالوهاب 
العســـومي الـــذي يتميـــز بالمهـــارات، وضـــم النـــادي 
العربـــي العبيـــن آخريـــن متميزيـــن كفـــاروق محمد 
صالـــح ومحمـــد وحســـين أحمـــد الشـــمالن ومحمد 
القطـــان، وكان دخول النادي العربي مغيًرا لخارطة 
المنافسة في الدوري التي كانت تقتصر على ناديي 

المحرق والنسور.
وبيـــن لوري “لعبنا فـــي دوري الدرجـــة الثانية رفقة 
جاسم الزايد وأنور لوري وطارق قمبر وعبدالرحمن 
السندي، ومن شدة ولعي بالكرة كنت أشتري مجلة 
كـــرة القـــدم اإلنجليزيـــة التي كانـــت تصدر شـــهرًيا 

وقيمتها 300 فلس”.
وذكـــر أنـــه تحـــول للتدريـــب وحصل علـــى فرصته 
األولـــى مـــع الفئـــات العمريـــة بالنـــادي العربـــي، قبل 
االنتقـــال للفريق األول، مشـــيًرا إلى أن المدرب كان 
يحظـــى باالحترام الكبير، فيما اآلن يجلس المدرب 
مـــع العبه فـــي قهوة واحدة ويدخنـــون مع بعضهما 
البعض. وأشـــرف لوري على تدريـــب فاروق محمد 
صالـــح ومحمـــد األنصـــاري وأنـــور ياســـين وفـــؤاد 
بوشـــقر ومحمد الزيانـــي ومحمد ســـند وحمد نايم 
وفيصل ســـند ورضـــا إبراهيم ومحمـــد مهنا وكريم 

المال وبدر ناصر ومحمد بوقيس وآخرين. 
الالعبيـــن  مـــن  خليًطـــا  ضـــم  النـــادي  أن  وأوضـــح 

مـــن قـــرى ومـــدن البحريـــن، إذ كان يضـــم العبيـــن 
النـــادي  واشـــتهر  وشـــهركان،  والـــدراز  كرانـــة  مـــن 
بجماهيريتـــه وشـــعبيته التـــي فاقـــت شـــعبية نادي 
النســـور، باإلضافة إلى العبين من منطقة المخارقة 
بالعاصمـــة )المنامة( كمحمد جعفر عبدالنبي وجعفر 

حسين وجعفر الساهي.
ولفـــت إلـــى أن موســـمه الثانـــي مـــع الفريـــق هبـــط 
للدرجـــة األولى قبـــل الصعود مجـــدًدا وإحراز لقب 
الـــدوري والـــدوري المشـــترك ودوري الشـــباب، كمـــا 
وصلـــوا لنهائـــي كأس الملـــك )نســـخته األولـــى بعد 
تغييـــر المســـمى مـــن كأس األميـــر(، والـــذي جمـــع 
الوحـــدة مع المحـــرق، ويومها حرم نجم الحراســـة 
حمـــود ســـلطان الوحدة مـــن اللقب بعـــد أن تصدى 
لركلة جزاء نفذها محمد الزياني، فيما سجل حسن 

عجالن هدف التقدم والفوز للمحرق. 
وبيـــن أن الزيانـــي كان العًبـــا مميـــًزا وقـــادًرا علـــى 
االحتـــراف؛ نظـــًرا إلمكاناتـــه البـــارزة هـــو والعبيـــن 
آخرين كفؤاد بوشـــقر وحسن علي وسلمان شريدة 
وإبراهيم حمد زويد، لكن الظروف لم تسمح يومها، 
مشـــيًرا إلى أن النادي العربـــي أول من فاز بالدوري 

الممتاز تحت قيادة المدرب محمد عبدالملك.

مواقف وذكريات

وعن المواقف والذكريات التي ال تنسى، استعرض 
لـــوري مواقف هروبه أيـــام “الختـــان” واليوم األول 
له بالمدرســـة، كما اســـتعرض موقف الالعب محمد 
الزيانـــي بالعـــام 1975 فـــي نهائي الـــدوري ورفضه 
لمكافأة االعتزال من قبل النادي، فيما كان الموقف 
األكثر تأثيـــًرا هو وفاة والده في 15 نوفمبر 2011، 
وعـــدم تمكنـــه مـــن حضـــور مراســـم الدفـــان؛ نظـــًرا 
الرتباطـــه بتغطيـــة دورة األلعـــاب العربيـــة بقطـــر، 
إذ كان رئيًســـا للوفـــد اإلعالمـــي، ولـــم يتمكـــن مـــن 

الحصول على حجوزات للعودة إلى البحرين.

اعداد: أحمد مهدي

شعبية العربي فاقت 
النسور والنادي ضم العبين 

من مختلف المناطق
حضر معظم دورات 

الخليج العربي ودرب 
صحافيين شبابا

أسس الملحق الرياضي 
األول في البحرين

تأثرنا كثيًرا بمدرسة محمود 
المردي في العمل اإلعالمي 

أول مذيع لألخبار الرياضية 
في البحرين يستعرض مشواره

األحمر يرفع شعار الفوز أمام العراق
تقام ظهر اليوم في لقاء مهم وصعب في كأس العرب

يخـــوض منتخبنا الوطنـــي األول لكرة القـــدم مواجهة 
مهمـــة أمـــام نظيـــره العراقـــي عنـــد الواحـــدة مـــن ظهر 
اليوم على اســـتاد الثمامة في الجولة الثانية لحســـاب 
المجموعة األولى لبطولة كأس العرب العاشرة المقامة 
حاليا في الدوحة، فيما سيلتقي ضمن نفس المجموعة 

منتخبا قطر وعمان.
وكانـــت الجولـــة األولـــى أســـفرت عـــن فـــوز قطـــر على 
منتخبنـــا 0/1 وتعـــادل العـــراق وعمـــان 1/1، وبالتالـــي 
فـــإن منتخبنا يدخل لقاء اليوم بشـــعار الفوز؛ لتعويض 
خســـارة االفتتاح وانعاش آماله التنافســـية في التأهل 

إلى ربع النهائي من المجموعة الصعبة.
وظهـــر األحمر بصـــورة جيدة فـــي لقـــاء االفتتاح رغم 
خسارته التي ال تعكس سير ومستوى المباراة، وأعطى 
مؤشـــرا بقدرته علـــى تحقيق األفضل في لقـــاء اليوم، 
وهو األمـــر الذي أكده مدرب منتخبنا البرتغالي ســـوزا 
والالعبيـــن وإصرار معســـكر األحمر على الفـــوز اليوم، 
خصوًصا أن األوراق مكشـــوفة بيـــن المنتخبين اللذين 
واجها بعضهما عدة مباريات في الســـنتين األخيرتين، 

وكان التكافؤ والندية سمة غالبة في مبارياتهما.
الطريقـــة  مـــدرب منتخبنـــا ســـوزا وضـــع   وسيســـعى 
التكتيكية المناســـبة اليوم والتي ســـتعتمد على تفعيل 
الناحيـــة الهجومية من خالل إيجاد الحلول في اللعب 
بأكثر من مهاجم بجانب منح أدوار ومهام أكثر فعالية 
الجانـــب  فـــي مســـاندة  الوســـط والظهيريـــن  لالعبـــي 
الهجومي، مـــع احتمال إجراء تغييرات في التشـــكيلة 
األساســـية وفق المنهجية المعتادة من ســـوزا في مثل 
هـــذه البطوالت المجمعـــة والمضغوطة للمحافظة على 

حيوية وفعالية الفريق في مختلف المباريات.

 سوزا: سنقاتل من أجل الفوز

 أكد مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم البرتغالي 
هيليـــو ســـوزا أن المنتخب ســـيخوض المواجهة اليوم 
أمام منتخب العراق؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، 
تدفـــع بحظوظ األحمر؛ للمنافســـة على إحدى بطاقتي 
العبـــور إلى الـــدور الثاني، مضيفا أن المنتخب يســـعى 
لمواصلـــة تقديـــم المســـتوى الجيـــد الـــذي بـــدأه أمـــام 
المضيـــف في مبـــاراة االفتتاح، متطلعـــا للفوز في هذا 

اللقاء وإحراز أولى النقاط الثالث.
وقـــال ســـوزا خـــالل المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقـــد 
أمـــس بقاعة المؤتمـــرات الصحافيـــة بالمركز االعالمي 
الرئيســـي لبطولـــة كأس العـــرب- فيفـــا: “نـــدرك تمامـــا 
أهميـــة اللقـــاء وأهميـــة تحقيق انتصار ثميـــن ومعنوي 
امـــام المنتخـــب العراقـــي، فاألحمر قدم نفســـه بصورة 
جيدة في أولى المواجهات، ويســـعى في لقاءه الثاني 
إلـــى تقديم االفضـــل وتحقيق نتيجة تمنحـــه الفرصة؛ 
لمواصلة المنافســـة في هذه المجموعة ضمن المرحلة 

األولـــى للبطولـــة”، وأضـــاف أن المنتخـــب بحاجـــة إلى 
االســـتمرار والـــروح القتالية للوصول لألفضل، مشـــيرا 
إلـــى أن مباراة العراق بالتأكيد ســـتكون قوية وتحتاج 
للظهور بصورة جيدة والمنافســـة علـــى إحراز النتيجة 
اإليجابيـــة التـــي تضع المنتخـــب من جديد في مســـار 
المنافســـة فـــي هـــذه المجموعة علـــى إحـــدى بطاقتي 
العبـــور للدور الثاني والبطولة تجربـــة مهمة للمنتخب، 
موضحـــا أنه ســـبق للمنتخبيـــن أن التقيا فـــي أكثر من 
المناســـبة فـــي الفتـــرة األخيـــرة، وأن كالهمـــا يعرفـــان 
بعضهمـــا البعـــض وكالهما يبحثان عن الفـــوز، مبينا أن 
ذلك ما سيعمل األحمر إلى الوصول إليه وتحقيقه في 

هذه المواجهة.

مرهون: عازمون على الفوز 

 قـــال العب المنتخب الوطني األول لكرة القدم محمد 
مرهون: “قدم األحمـــر مباراة جيدة أمام منتخب قطر 
في افتتاح البطولة رغم النتيجة النهائية التي خرجت 
عليهـــا تلـــك المواجهة والتـــي ال تعكـــس األداء عموما. 
فمنتخبنا ســـيخوض مباراة اليوم بـــروح وإصرار عال، 
وسيســـعى بـــكل تأكيـــد إلـــى التعويـــض أمـــام منتخب 
العـــراق، وتحقيـــق األفضل فيما تبقى لنـــا من مباريات 
فـــي هـــذه المجموعة، خصوصـــا وأن المنتخـــب يتطلع 

إلى مواصلة المشوار في هذه البطولة”، 
وأضـــاف مرهـــون أن منتخبنا يمتلك هوية ويســـتطيع 
اللعـــب والفـــوز في أي مبـــاراة وأي بطولة، مشـــيرا إلى 
أن الالعبيـــن لديهم رغبة كبيرة في تقديم مســـتويات 

مشرفة والوصول ألبعد نقطة في هذه المشاركة.

الدوحة - الوفد االعالمي:

لقطات من تدريب منتخبنا جانب من المؤتمر الصحفي

األسود واألحمر.. لقاء كسر العظم
قمـــة تتجلى بأعلـــى عنفوانها، مواجهـــة من الطراز الرفيـــع تلك التي 
ســـتجمع منتخبيـــن كبيريـــن فـــي كل شـــيء، العـــراق والبحريـــن، أو 
البحرين والعراق كالهما يبحث عن “كسر العظم” الذي وقف ومازال 
يقـــف في طريـــق مواجهاتهما األربـــع األخيرة التي انتهـــت بالتعادل، 

فيما رجحت واحدة البحرين بركالت الترجيح في خليجي 24.
ويبـــدو أن المـــدرب البرتغالـــي لألحمـــر البحريني ســـوزا يعرف جيدا 
المنتخـــب العراقـــي، يعرفـــه كمـــا يعـــرف منتخـــب البحريـــن؛ نظـــرا 
للمواجهـــات العديدة التي جمعته مـــع العراق خالل قيادته للمنتخب 
البحرينـــي، وهـــذا ما يجعل الرؤيـــة الفنية واضحة تمامًا أمام ســـوزا 

والعبيه.
في المقابل قد يفاجئ مدرب العراق بتروفيتش البحرينيين بتشكيلة 
مختلفة تمامًا عن التي كانت تواجههم في المباريات الماضية؛ نظرًا 
للعناصـــر الجديـــدة التـــي تم دعوتهـــا لصفوف أســـود الرافدين جلهم 
من الالعبين الشـــباب وهذه نقطة تحسب للمدرب المونتنيغري الذي 

تسلم مقاليد األمور بعد استقالة الهولندي ادفوكات.
اللقـــاء البحرينـــي - العراقـــي ســـيكون حافـــالً بالنديـــة واإلثـــارة بين 
المنتخبيـــن، فـــكل منهما يبحث عـــن الفوز بحثًا عـــن تعزيز الحظوظ 
بالتأهـــل للـــدور الثانـــي مـــن البطولـــة بالنســـبة للعـــراق، واالســـتمرار 

بالمنافسة بالنسبة للبحرين التي ال تريد المغادرة مبكرًا مطلقًا.
علـــى الجانب اإلعالمـــي والجماهيري، فإن الزمالء فـــي البحرين قد 
شـــدوا كثيـــرًا مـــن عـــزم منتخبهم رغـــم الخســـارة األولى أمـــام قطر، 
وهذا حافز ودعم كبير لالعبيهم. أما في العراق، فقد شـــاهدنا الدعم 
والمـــؤازرة اإلعالميـــة والجماهيريـــة بعـــد أن عادت الروحية ألســـود 

الرافدين التي غابت عنهم في تصفيات المونديال.
نـــدرك تمامـــًا أن المواجهة ســـتحمل فـــي طياتها لمحـــات فنية عالية 
المســـتوى، وسنشـــاهد فواصل هجومية مميزين من كال المنتخبين، 
وهـــذا مـــا تعودنا عليه فـــي اللقاءات الســـابقة بيـــن المنتخبين، الكل 
ســـيبحث عن الفوز وسيقاتل؛ لتحقيق ذلك سعيًا السعاد جماهيرهم 

التي تنتظر منهم الكثير في كأس العرب.
اللقـــاء ســـيكون عربيـــًا أخويـــًا، وكلنـــا نعـــرف أن مـــا يجمـــع البلديـــن 
الشـــقيقين كبيـــر جـــدًا، وبعد صافرة نهايـــة المواجهة ســـنقول مبارك 
للفائـــز وهاردلك للخاســـر مع أمنياتي بفوز منتخـــب بلدي العراق وال 

يزعل إخواننا البحرينيين األحبة. 
إعالمي عراقي

@ali_nori2000

علي نوري
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الكويت ـ وكاالت

أكـــــد مـــصـــدر مــطــلــع لــصــحــيــفــة 
ــبـــط 5  الـــقـــبـــس الـــكـــويـــتـــيـــة، ضـ
ــدد فـــــي قــضــيــة  ــ ــ أشـــــخـــــاص جـ
العدد  ليرتفع  هللا،  حزب  تمويل 
 12 23 مــتــهــمــًا،  إلـــى  ــي  اإلجــمــال
منهم تم إصدار قرار من قاضي 
التجديد باستمرار حبسهم حتى 
الــجــاري،  الشهر  13 مــن  الـــ  يــوم 
التحقيقات  استمرار  إلى  إضافة 
مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على 
انتظار قرار  القضية، كذلك  ذمة 
تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

الجديدة  التطورات  هذه  وتأتي 
بــعــد مـــرور 30 يــومــًا مــن ضبط 
ــذه الــقــضــيــة،  الــمــتــهــمــيــن فـــي هــ
ــم قــطــع شـــوط طــويــل في  ورغــ

التي  الــمــاراثــونــيــة  التحقيقات 
يــشــهــدهــا جـــهـــاز أمـــــن الـــدولـــة 
أعـــداد  الــعــامــة، إال أن  والــنــيــابــة 
الممكن  ومــن  بــازديــاد  المتهمين 

دخول أسماء جديدة.
التحقيقات  إن  الــمــصــدر  وقـــال 
والتحريات مستمرة مع متهمين 
ــريــــن لـــاســـتـــدالل ومــعــرفــة  آخــ
عاقتهم بالمتهمين، لكن القضية 

تم تصنيفها كقضية أمن دولة.
الجدد  المتهمون  أنكر  ذلــك  إلــى 
جــمــيــع الــتــهــم الــمــســنــدة إلــيــهــم، 
مؤكدين أن دورهم ينحصر في 
العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا 
ــزب هللا الــمــحــظــور  بــتــمــويــل حــ

التعامل معه.

الكويت: ضبط متهمين جدد في قضية حزب اهلل

تونس ـ وكاالت

ــل الــرئــيــس الــتــونــســي قيس  واصــ
الــرأي  سعيد تــصــدر اســتــطــاعــات 
بــشــأن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة با 
مــنــازع، عــلــى الــرغــم مــن تسجيل 

تراجع نسبي.
ونــقــل مــوقــع إذاعـــــة “مــوزايــيــك” 
عـــن اســـتـــطـــاع أجـــرتـــه ‘’امــــــرود 
كونسيلتينغ” في نوفمبر المنصرم، 
حــصــل  ــتـــونـــســـي  الـ الـــرئـــيـــس  أن 
نوايا  مــن  بالمئة   79 “نسبة  على 
من  بالمئة   82 مقابل  التصويت، 
الماضي،  أكتوبر  شهر  في  النوايا 
التي  النسبة  تتجاوز  لم  حين  في 

حصلت عليها رئيسة الحزب 
الــدســتــوري الــحــر عبير 

ــي  ــ ــت ــ ــي، وال ــ ــوســ ــ مــ
حلت في المرتبة 
الـــثـــانـــيـــة، الــــــ 5 
مسجلة  بــالــمــئــة 

بالبارومتر  مقارنة  ضئيا  تراجعا 
السياسي لشهر أكتوبر )6 بالمئة(”.

حافظ  سعيد،  الصافي  بأن  وأفيد 
“على المرتبة الثالثة بـ 4 بالمئة، فيما 
نصيب  من  الرابعة  المرتبة  كانت 
رئيس الجمهورية السابق المنصف 
وزير  ويليه  بالمئة،   3 بـ  المرزوقي 
الصحة السابق والقيادي المستقيل 
عبداللطيف  الــنــهــضــة  حــركــة  مـــن 
ــان هــذا  ــ ــمــكــي )2 بـــالـــمـــئـــة(”. وكـ ال
االســتــطــاع لــلــرأي أجــــري “خــال 
بــيــن 26 و30  الــمــتــراوحــة  الــفــتــرة 
نوفمبر 2021 بالشراكة بين امرود 
كونسلتينغ وقناة التاسعة وموقع 
من  عينة  وشمل  نيوز،  بزنس 
إلى  ينتمون  شخصا   1150
جميع واليات الجمهورية 

)المدن واألرياف(”.

استطالع: قيس سعيد األوفر حظا وبال منازع
ستوكهولم ـ وكاالت

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفــروف، أمــس الخميس، من “عــودة 
سيناريو المواجهة العسكرية المرعب” 

في أوكرانيا.
ووصف الفروف في مؤتمر صحافي 
أنتوني  األمــيــركــي  نظيره  مــع  عــقــده 
لمنظمة  اجتماع  هامش  على  بلينكن، 
ــعـــاون فـــي أوروبــــــا عقد  ــتـ ــن والـ ــ األمـ
ــيــة مع  ــحــال بــســتــوكــهــولــم، األزمــــــة ال

أوكرانيا بأنها “معقدة للغاية”.
وأوضح الفروف أن الرئيس الروسي 
موسكو  أن  أوضــح  بوتين  فاديمير 
ــراع جــديــد بشأن  ال تــريــد خـــوض صـ

أوكرانيا على الرغم من أن التوتر 
يتصاعد في المنطقة.

ومــــــــن جــــانــــبــــه قــــال 
بلينكن “اللجوء إلى 
الــدبــلــومــاســيــة هو 
للتعاطي  األفــضــل 

أن  على  مشددا  الحالية”،  األزمــة  مع 
“هناك عواقب ألي تصعيد روسي”.

أعلن  بعدما  الفـــروف  تصريح  وجــاء 
تعتبر  روســيــا  أن  أمـــس،  الــكــرمــلــيــن، 
باستعادة  أوكرانيا  أبدتها  التي  النية 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الـــتـــي ضــّمــتــهــا 
موسكو العام 2014، “تهديدا مباشرا” 
ــرات بــلــغــت ذروتــهــا  ــوتـ لــهــا، وســـط تـ
بــيــن الـــبـــلـــديـــن. وصـــــرح الــمــتــحــدث 
بيسكوف  ديــمــتــري  الكرملين  بــاســم 
للصحافيين “نرى ذلك كتهديد مباشر 
ــارة إلى  مــوّجــه إلــى روســيــا”، فــي إشـ
على  السيطرة  استعادة  كييف  رغبة 
شــبــه الـــجـــزيـــرة. وأعـــلـــنـــت أجــهــزة 
الــروســيــة أمــس الخميس  األمـــن 
أنـــهـــا اعــتــقــلــت 3 جــواســيــس 
أوكـــرانـــيـــيـــن كــــان أحــدهــم 
يـــــحـــــضـــــر “لــــــهــــــجــــــوم” 

بالمتفجرات.

روسيا تحذر من “السيناريو المرعب” في أوكرانيا
واشنطن ـ أ ب

ــيـــركـــي لــويــد  ــاع األمـ ــدفــ ــ قــــال وزيـــــر ال
إن سعي  ــخــمــيــس،  ال ــس  أمــ ــتــــن،  أوســ
سرعتها  تفوق  أسلحة  المتاك  الصين 
التوترات في  سرعة الصوت “يزيد من 
تحافظ  أن  أوســتــن  وتعهد  المنطقة”. 
على  قــدرتــهــا  على  المتحدة  الــواليــات 
تمثلها  التي  المحتملة  التهديدات  ردع 
المسؤول  تصريحات  وجــاءت  الصين. 
األميركي عقب محادثات أمنية سنوية 
سول،  في  الجنوبي  الكوري  نظيره  مع 
ــتــي تمثلها  ال الــتــحــديــات  عــلــى  ــزت  ركــ
الشمالية وقضايا أخرى  الصين وكوريا 
أحــدث  على  وتعليقا  البلدين.  تــواجــه 

اختبار للصين ألسلحة فرط صوتية 
في يوليو، قال أوستن “لدينا 

القدرات  بشأن  مخاوف 
ــتـــي  الـــعـــســـكـــريـــة الـ
تـــواصـــل جــمــهــوريــة 
ــن الــشــعــبــيــة  ــصـــيـ الـ

الــســعــي وراءهـــــا. مـــرة أخــــرى، السعي 
التوترات  من  يزيد  القدرات  هذه  وراء 
في المنطقة”، حسبما نقلت “األسوشيتد 
ــاف الــمــســؤول األمــيــركــي  ــرس”. وأضــ ــ ب
“ذلك يؤكد فقط سبب اعتبارنا جمهورية 
الــصــيــن الــشــعــبــيــة عــلــى أنـــهـــا تــحــديــنــا 
الــمــتــصــاعــد. ســنــواصــل الــحــفــاظ على 
قـــدرات الــدفــاع والـــردع ضــد مجموعة 
من جمهورية  المحتملة  التهديدات  من 
ولحلفائنا”.  ألنفسنا  الشعبية  الــصــيــن 
للصين  العسكرية  الــقــوة  تنامي  ويثير 
واشنطن،  في  االرتــيــاح  عــدم  من  حالة 
الذي أجرته في  بعد االختبار  خصوصا 
يــولــيــو لــســاح تــفــوق ســرعــتــه سرعة 
الــصــوت، مع الــقــدرة على الــدوران 
العودة  جزئيا حول األرض قبل 
الجوي واالنزالق  الغاف  إلى 
ــار مــــنــــاور نــحــو  ــســ فــــي مــ

هدفه.

أميركا: لدينا مخاوف من قدرات الصين العسكرية

مقتل 10 عمال نفط 
سوريين في هجوم

دمشق - سانا

قــتــل عــشــرة عــمــال نــفــط ســوريــيــن في 
هــجــوم اســتــهــدف حــافــلــتــهــم فـــي شــرق 
ذكــرت وكالة  مــا  الخميس، وفــق  الــبــاد 

األنباء السورية الرسمية )سانا(.
وأوضــحــت الــوكــالــة أن الــعــمــال هــم من 
وأن  النفطي  الــخــراطــة  حقل  موظفي 
إرهابي  اعــتــداء  فــي  أصيب  آخــر  عاما 
عودتهم  أثناء  تقلهم  كانت  حافلة  على 
الجنوبي  الــزور  دير  ريف  العمل في  من 
الغربي، من دون أن تحدد هوية منفذي 

الهجوم.

تقرير يكشف شراء تل أبيب سالحاً سرياً دقيقاً استعدادا للمواجهة

إسرائيل: شن هجوم على إيران قد يكون الخيار الوحيد
باستخدام  تهديدات  حــرب  الخميس  أمــس  نشبت 
اإلعــان  بعد  وإسرائيل  إيــران  بين  العسكرية  القوة 
وسريعة  متقدمة  تخصيب  مرحلة  طهران  بدء  عن 
للحصول على يورانيوم أكثر نقاء، في حين تتفاوض 
مع القوى العالمية على اتفاق حول برنامجها النووي.
ودعت إسرائيل أمس إلى وقف المفاوضات النووية 
على الفور، مشيرة إلى إعان الوكالة الدولية للطاقة 
المخصب  اليورانيوم  إنتاج  بدأت  أن طهران  الذرية 

بأجهزة طرد مركزي أكثر تطورا.
إن  األربــعــاء  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وقالت 
باستخدام  المخصب  اليورانيوم  إنتاج  بدأت  إيــران 
الــمــزيــد مــن أجــهــزة الــطــرد الــمــركــزي الــمــتــطــورة في 
منشأة فوردو المبنية داخل جبل. وال يسمح إليران 

بتخصيب اليورانيوم في فوردو على اإلطاق.
ونقل مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت 
عنه القول خال اتصال مع وزير الخارجية األميركي 
النووي  االبــتــزاز  تمارس  “إيـــران  إن  بلينكن  أنتوني 
بوقف  هــذا  على  ــرد  ال ويتعين  للتفاوض،  كأسلوب 
الفور واتخاذ خطوات صارمة من  المفاوضات على 

جانب القوى العالمية”.
ــران، ذكــرت وســائــل إعــام رسمية أن قائد  وفــي إيـ
قــوة الــقــدس بــالــحــرس الــثــوري اإليــرانــي إسماعيل 
هذه  “قــوة  بأن  المتحدة  الواليات  أمس  حذر  قاآني 
إذا اتخذتم أبسط  أنه  األمة وقدرتها بلغت مستوى 
أفواهكم”.  في  ستتهشم  أسنانكم  فــإن  الخطوات، 

وأضاف “ولى زمان فعل ما يحلو لكم”.
وتحاول إيران والقوى العالمية، في محادثات تجرى 
تقلص  الــذي  النووي   2015 اتفاق  إحياء  فيينا،  في 
تخفيف  مــقــابــل  ــنــووي  ال برنامجها  بموجبه  إيــــران 
العقوبات االقتصادية فرضها عليها االتحاد األوروبي 
وانسحبت  المتحدة.  ــم  واألمـ المتحدة  والــواليــات 
عهد  2018 في  في  االتــفــاق  من  المتحدة  الــواليــات 
ترامب، وردت طهران  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة 

بانتهاك شروط االتفاق.
بلينكن  أبــلــغ  بينيت  إن  إســرائــيــلــي  مــســؤول  ــال  وقـ
بــاعــتــراضــاتــه عــلــى أي رفـــع لــلــعــقــوبــات عــن إيــــران، 
خصوصا بموجب اتفاق مؤقت، وقال إن ذلك يعني 

فعليا “تدفق ضخم لألموال على النظام اإليراني”.
ــي بــيــنــي غانتس  ــل ــي ــاع اإلســرائ ــدفـ ــر الـ ــ ــدى وزي ــ وأبـ
نت”  “واي  موقع  أجــراهــا  مصورة  مقابلة  في  ثقته، 
اإلســرائــيــلــي أمـــس، فــي أن الــرئــيــس األمــيــركــي جو 

بامتاك  إليــران  السماح  بعدم  بوعده  سيفي  بايدن 
ساح نووي.

دائما  علينا  أن  أعتقد  وحــدنــا.  أننا  أعتقد  “ال  وقــال 
أنفسنا  فيها  نجد  التي  اللحظة  في  لخيار  التحضير 
خيار  إيـــران(  )على  الهجوم  مــجــددا  أقــول  بمفردنا. 

مطروح. ال يتعين أن يكون الخيار األول”.
أمس  إسرائيلية  لصحيفة  تصريحات  في  قال  لكنه 
إن شن هجوم على إيران “في مرحلة ما” قد يكون 
هو الخيار الوحيد لتعطيل برنامجها النووي. وأضاف 

أن “على إسرائيل االستعداد لكافة االحتماالت”.
يديعوت  لصحيفة  ســـؤال  على  يــرد  غانتس  وكـــان 
بنحو  إلسرائيل  أسلحة  مشتريات  حول  أحرونوت 
1.5 مليار دوالر، استعدادا لشن هجوم عسكري على 

إيران.
يدعوت  لصحيفة  التابع  “وايــنــت”  موقع  كشف  فقد 
بأن  القرار في إسرائيل  المقربة من صنع  أحرونوت 
بعدما  إيــران  لضرب  عملي  بشكل  تستعد  أبيب  تل 
طهران  بين  النووية  المحادثات  نتائج  أن  اعتبرت 
إيران  منع  في  أهدافها  تحقق  لن  العالمية،  والقوى 
في  إيــران  جماح  وكبح  النووي  الساح  امتاك  من 
أكثر  تتجه  إلسرائيل  بالنسبة  األمــور  وأن  المنطقة، 

إلمكان توجيه ضربة إليران.
اإلسرائيلي  “الجيش  إن  اإلسرائيلي  الموقع  وقــال 
يضاعف استعداداته إلمكان تنفيذ ضربة ضد إيران، 
ويأتي هذا بشكل أساس من خال تدريبات لساح 

الجو اإلسرائيلي ومن خال جمع المعلومات”.

“اللجنة  أن  الخطير  تقريره  فــي  الموقع  كشف  كما 
األحد وصادقت  اجتمعت  التجهيز  لشؤون  الوزارية 
غانتس  بيني  اإلســرائــيــلــي  الـــدفـــاع  وزيـــر  بــمــبــادرة 
“سوبر  طــراز  من  عسكرية  مروحية   12 شــراء  على 
يسعور” CH-53K وعلى شراء مخزون إضافي للقبة 
الحديدية، هذا باإلضافة إلى المخزون الذي صادقت 
عليه الواليات المتحدة قبل أشهر وبلغ مليار دوالر”.

“نفذت اتصاالت جديدة لشراء  أنه  التقرير  وأوضح 
قنابل وأسلحة دقيقة سرية لساح الجو اإلسرائيلي 
الملف  “بــمــوجــب  أنــه  إلــى  مشيرا  كــبــيــرة”،  بكميات 
ــذي صــنــف ســريــا لــلــغــايــة تــحــت عــنــوان  ــ الــرســمــي ال
هذه  لكل  اإلجمالية  التكلفة  فــإن  الثالثة”،  “الــدائــرة 

المقتنيات بلغت أكثر من مليار دوالر”.
“الجيش اإلسرائيلي لديه حيرة  التقرير أن  وأضاف 
خصوصا  للجمهور  الــهــجــوم  فــكــرة  تــمــريــر  بكيفية 
هناك  أن  كما  المتوقعة،  الكبيرة  األضـــرار  حجم  مع 
دخول  سيناريو  إلى  ينظرون  عسكريين  مسؤولين 
حزب هللا اللبناني إلى المعركة بعد الهجوم المتوقع، 
أن  مبينا  هجومهم”،  قــوة  حجم  يعرفون  ال  لكنهم 
الــذي دفع الجيش لشراء المزيد من  “هــذا األمــر هو 

الصواريخ االعتراضية للقبة الحديدية”.
إن  األركـــان  فــي هيئة  مــســؤولــون عسكريون  وقــال 
“إسرائيل تعلمت الدرس، وحتى لو نجحت الواليات 
يتباطأوا  فلن  جيد،  اتفاق  إلــى  بالتوصل  المتحدة 

استعدادا لهجوم عسكري”.

عواصم ـ وكاالت

إسرائيل تشتري سالحا دقيقا بكميات كبيرة استعدادا إلمكان مهاجمة إيران

عواصم ـ وكاالت

ليبيا  جــنــوب  فــي  سبها  محكمة  قــضــت 
ــعــودة ســيــف اإلســـام  أمـــس الــخــمــيــس ب
وذلك  االنتخابي،  السباق  إلــى  القذافي 
عقب جلسة النظر في مطلب الطعن الذي 
تقدم به نجل القذافي ضد قرار استبعاده 
الهيئة  اكتمال  بعد  الرئاسي  السباق  من 
أيام،  لعدة  تعثرها  بعد  وذلــك  القضائية، 
مبنى  بتطويق  مسلحين  قــيــام  بسبب 

المحكمة واعتذار القضاة عن حضورها.
القذافي،  اإلســام  سيف  محامي  وأودع 
لموكله،  الــازمــة  والمستندات  األوراق 
لجنة  إلــى  ترشحه،  قانونية  تثبت  التي 

الطعون المجتمعة داخل المحكمة.
القذافي  نجل  أنصار  من  المئات  وانتظر 
أمام مبنى المحكمة، وكانت هذه الحشود 
قـــد تــجــمــعــت مــنــذ يــومــيــن فـــي الــمــكــان 
من  بمحاوالت  وصفت  ما  ضد  للوقوف 
قبل مسلحين لمنع اكتمال نصاب القضاة 

في محاولة إلعاقة ترشح نجل القذافي 
 24 يــوم  الــمــقــررة  الرئاسية  لانتخابات 
المرتزقة  ملف  عــاد  ذلــك،  الــى  ديسمبر. 
في ليبيا إلى الواجهة مجددا، بعدما حذر 
تقرير دولي من “بطء” عملية سحبهم من 
الباد، وسط آمال من مراقبين بإجراءات 
رادعة من المجتمع الدولي لتسريع األمر.

ودولية،  محلية  إعــام  وسائل  وكشفت 

تــســلــم أعـــضـــاء مــجــلــس األمــــن الــدولــي 
تقريرا من خبراء منظمة األمم المتحدة، 
ليبيا  فــي  ــاع  األوضـ تــطــورات  بخصوص 
خال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2021، 

والذي تسربت مقتطفات منه.
والتقرير، المقرر إعانه رسميا قريبا، أشار 
إلى أنه “ال دليل على حدوث انسحابات 

واسعة النطاق للمقاتلين األجانب”.

إجراءات دولية مرتقبة حيال “بطء” انسحاب المرتزقة من ليبيا

سيف اإلسالم القذافي يعود إلى السباق االنتخابي

محكمة سبها تقضي بعودة سيف اإلسالم القذافي للسباق االنتخابي

عواصم ـ وكاالت

فجر  باليمن،  العربي  التحالف  أعلن 
للصواريخ  ورش  تدمير  الخميس، 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، ومـــــخـــــازن أســلــحــة 
شمالي  وصعدة  صنعاء،  بمحافظتي 

الباد.
منفصلين  بيانين  بحسب  ذلــك  جــاء 
ــاء  ــب لــلــتــحــالــف نــشــرتــهــمــا وكـــالـــة األن

السعودية “واس”.
ــاد الــتــحــالــف، أنـــه “نــفــذ ضــربــات  وأفــ
عسكرية  أهــداف  ضد  دقيقة  جوية 
مـــشـــروعـــة بـــصـــعـــدة مــعــقــل زعــيــم 

الحوثيين )عبد الملك الحوثي( “.
ــال الــعــمــلــيــة  ــر خــ ــه دمــ ــ ــح أن ــ وأوضــ
الباليستية  الصواريخ  لتجميع  ورشا 

والمسيرات.
ــان، قـــال الــتــحــالــف إنــه  وفـــي بــيــان ثـ
ــازن األســلــحــة  ــخـ ــد مـ اســـتـــهـــدف أحــ
تنفيذه  الــرئــيــســة، خـــال  والــتــمــويــن 

أهداف عسكرية  ضربات جوية ضد 
ــعــاصــمــة صــنــعــاء، الــخــاضــعــة  فـــي ال

لسيطرة الحوثيين.
ــبــيــان،  ــق ال ــف، وفــ ــتــحــال ــر ال كــمــا دمــ
كمخازن  اإلنـــشـــاء  تــحــت  “مــوقــعــيــن 
ــتــــخــــدام الـــعـــســـكـــري شـــرقـــي  ــــاســ ل

المحافظة ذاتها”.
ــأرب، أعــلــن الــتــحــالــف أمــس  وفـــي مــ

ميليشيا  ضــد  استهدافات   9 تنفيذ 
الحوثي خال الـ 24 ساعة الماضية، 
“االستهدافات  دمرت  أن  إلى  مشيرا 
16 آلية عسكرية ومنظومتين للدفاع 
أن  وأوضــــح  للميليشيات”.  الــجــوي 
الحوثي  لميليشيا  البشرية  الخسائر 
تجاوزت 45 عنصرا في مأرب خال 

الـ 24 ساعة الماضية.

تدمير ورش للصواريخ الباليستية ومخازن أسلحة في صنعاء وصعدة

“التحالف” يدك مواقع عسكرية للحوثيين بغارات مكثفة

طيران التحالف دمر 16 آلية عسكرية للحوثيين في مارب 
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أوصــى المؤتمــر الســنوي الخليجي الســابع لخدمــة العمالء والمراجعين، الذي اســتضافته مملكة البحرين، أمس الخميــس، بتبني أحدث التقنيات 
الرقمية في العمليات األساســية وعمليات البيع والتســويق والتفاعل والتواصل مع العمالء والزبائن لمجاراة التغيرات المتســارعة في األســواق 

المحلية والعالمية وتحقيق الربحية.
وافتتحت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إيمان أحمد الدوسري، المؤتمر تحت عنوان “تجربة العمالء والمراجعين في عصر التطور 
الرقمــي والــذكاء االصطناعــي” برعايــة وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة،  زايــد الزيانــي، وحضــور 150 مشــاركًا مــن مختلف المؤسســات في 

القطاعين العام والخاص من مملكة البحرين والمنطقة.

احتفلت شركة السيارات األوروبية، وهي 
المســـتورد والمـــوزع الحصري لســـيارات 
جاكـــوار الندروفر الفاخرة فـــي البحرين، 
بمناســـبة يوم المرأة البحرينية من خالل 
الرئيســـي  الـــدور  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
للمرأة ومســـاهمتها فـــي المجتمع وتعزيز 
الوعي حول أهمية التنوع بين الجنسين 
الســـيارات  وتعمـــل  العمـــل.  بيئـــة  فـــي 
األوروبية دوًما على تعزيز المســـاواة بين 
الجنســـين مـــن خـــالل التعامل مـــع جميع 
الموظفيـــن بطريقـــة متســـاوية. ويتميـــز 
قطاع السيارات بوجود نسبة ذكور أعلى 
األوروبيـــة  الســـيارات  تحـــرص  عمومـــا، 
علـــى تقديـــم الدعـــم الـــالزم للموظفـــات 
وتشـــجيعهم على العمل فـــي هذا القطاع 
حيـــث يتـــم تعييـــن موظفة واحـــدة على 

األقل في كل قسم في الشركة.

 وقالت مســـؤولة الضمان في الســـيارات 
“تعتبـــر  المنصـــور  نائلـــة  األوروبيـــة، 
الســـيارات األوروبية مكان العمل المثالي 
للمرأة، حيث تقوم الشركة بتقديم الدعم 
المتواصـــل وغيـــر المحـــدود وعلى جميع 
المســـتويات، إضافة إلـــى إمكانية التعلم 

والتطور باستمرار”. 

من جهتها، قالـــت صديقة البربوري، التي 
تعمـــل في قســـم عالقـــات العمـــالء  “بيئة 
العمل رائعة في الســـيارات األوروبية، إذ 
يعتبر كافة الموظفين من جميع األقســـام 
المختلفة كعائلة واحدة كبيرة. كما أشجع 
كافة النســـاء على العمـــل في هذا القطاع 

المميز الذي يعتبر قطاعا ذكوريا”.

تعيين موظفة واحدة على األقل في كل قسم بالشركة

“السيارات األوروبية” تحتفل بيوم المرأة البحرينية

جانب من االحتفال

تنافســـت 4 شـــركات فـــي جلســـة مجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس بمناقصة 
لشؤون األشغال بوزارة األشغال لمشروع 
تكييـــف ســـوق مدينـــة عيســـى، وكان أقل 
عطـــاء بنحـــو 729.1 ألـــف دينـــار لشـــركة 
الزامـــل لخدمـــات التكييـــف والتبريد، في 

حين بلغ أكبرها قرابة 1.2 مليون دينار.
وفتح المجلس 5 مناقصات أخرى للوزارة، 
أولهـــا للتعاقد لتنفيذ أعمـــال إعادة تأهيل 
شـــارع الشـــيخ خليفة بن سلمان بدوار 18 
مدينـــة حمـــد )مـــن شـــارع ولي العهـــد إلى 
تقاطع رقم 2( خالل 45 أســـبوًعا تنافست 
عليها 8 شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة 

عبدهللا أحمد ناس للمقاوالت بنحو 999.7 
ألف دينار، والثانية ألعمال تأهيل وصيانة 
عـــدد من الطرق في )مجمعات 207، 221، 
222، 225 و225( فـــي محافظـــة المحرق، 
تنافست عليها 9 شركات وكان أقل عطاء 
لشـــركة المملكـــة لألســـفلت بنحـــو 360.7 
ألف دينـــار، فيما تعلقـــت المناقصة الثالثة 

بتقديم خدمات تشـــغيل محطة المعالجة 
الثالثيـــة بمحطـــة توبلـــي لمعالجـــة ميـــاه 
الصرف الصحي تنافست عليها 3 شركات 
وكان أقـــل عطاء بنحـــو 268.8 ألف دينار 
لشـــركة أكوا لنقـــل التكنولوجيـــا، والرابعة 
لمشـــروع الصيانة الوقائية لجميع المباني 
التابعة لقســـم المجاري وإدارة الطرق في 
ســـلماباد تنافســـت عليها 5 شـــركات وكان 
أقـــل عطـــاء بنحو 47.5 ألف دينار لشـــركة 
كـــول كـــت لصيانـــة المكيفـــات المركزيـــة، 
واألخيـــرة لصيانة المســـطحات الخضراء 
في شـــارع الزالق من جامعة البحرين إلى 
تقاطع السوفتيل خالل 18 عشًرا تنافست 
عليها 8 شـــركات وتم تعليق عطاء أحدها 

وكان أقل عطاء بنحو 30.6 ألف دينار.
وتـــم إجماال، فتـــح 14 مناقصـــة تابعة لـ 6 
جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 69 عطاء، في 
حين تم تعليق عطاء أحد الشركات. وبلغ 
مجمـــوع أقل العطاءات المقدمة نحو 3.7 

مليون دينار.
إلدارة  مناقصـــات   4 المجلـــس  وفتـــح 
المخازن المركزيـــة بهيئة الكهرباء والماء، 
أولها لشراء كابالت أرضية تنافست عليها 
5 شركات وكان أقل عطاء لمعرض الديرة 
بنحـــو 91.4 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لشـــراء 
صمامات مياه تنافســـت عليها 3 شـــركات 
وكان أقـــل عطـــاء بنحو 37.9 ألـــف دينار، 
بشـــراء  الثالثـــة  المناقصـــة  تعلقـــت  فيمـــا 

محطات فرعية تنافســـت عليها شـــركتان 
وكان أقـــل عطاء بقيمة 264.6 ألف دينار، 
واألخيرة لشـــراء قواطع كهربائية تقدمت 
إليهـــا شـــركة وحيـــدة بقيمـــة 114.4 ألـــف 

دينار.
لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
لتحديـــث  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
فـــي  التلقائـــي  التابـــع  االســـتطالع  نظـــام 
مطـــار البحريـــن الدولـــي وإقليـــم البحرين 
 ،)ADS-B System( الطيـــران  لمعلومـــات 
تنافست عليها 4 شركات وكان أقل عطاء 
لشـــركة ترانســـورلد أفياشـــن ف زي بنحو 

106.6 ألف دينار.
وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة 

الصحة لشراء مواد جراحية عامة أحادية 
شـــركة   11 عليهـــا  تنافســـت  االســـتعمال، 

وكان أقل عطاء بنحو 21 ألف دينار.
وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة 
التاســـع  الطابـــق  تأهيـــل  إلعـــادة  الماليـــة 
والعاشـــر بمبنـــى الـــوزارة، تنافســـت عليها 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات   3
دينـــار،  ألـــف   453.5 بنحـــو   )Worldecor(
ومناقصـــة لشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو( 
 )RIV( لشـــراء مركبتيـــن للتدخـــل الســـريع
مـــن أجـــل برنامـــج تحديث مصفـــاة بابكو 
)BMP( تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات وكان 
أقل عطاء لشركة حســـن إبراهيم بوكمال 

وأوالده بنحو 186 ألف دينار.

729 ألف دينـــار لتكييــف سوق مدينــة عيســى

افتتاح المؤتمر السنوي الخليجي السابع لخدمة العمالء والمراجعين

تبني أحدث التقنيات الرقمية في عمليات البيع والتسويق والتواصل مع الزبائن

جانب من الحضور

وألقـــت وكيـــل وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة كلمة 
افتتاحيـــة أكدت فيها أهمية تجربـــة العميل في االقتصاد 
الرقمـــي لنمـــو االقتصاد مـــع تطوير مهـــارات العاملين فيها 
وتسهيل الوصول للمنتجات والخدمات، والذي بدا واضحا 
خـــالل جائحة فيـــروس كورونا المســـتجد، حيـــث انتقلت 
معظـــم المعامالت، إن لم يكن جميعها، إلى منصات رقمية 

سواء في القطاعين العام أو الخاص على حد سواء.
وأوضحت أن تجربة العمالء والزبائن تعد الســـمة المميزة 
للشـــركات الرائدة في المســـتقبل، وذلك مـــن خالل قدرتها 
علـــى تقديـــم تجـــارب مصممـــة وفًقـــا الحتياجـــات الزبون 
والعميـــل بهـــدف تحســـين وتيســـير حياتهـــم، علـــى عكس 

الخدمات العامة المقدمة للسوق بشكل شامل.
 بعد ذلك، ألقى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر أحمد 
البنـــاء الرئيس التنفيذي لمجموعة “أوريجين” كلمة شـــدد 
فيها على أهمية تجربة العميل في كافة األعمال، موضحا 
أن العمالء دائًما ما يتطلعون لما يفوق التوقعات في سبيل 
إرضائهم.  وتضمن المؤتمر عدة جلســـات قدمها المتحدث 
الرئيسي الدكتور ستيفين فان بيليغيم من بلجيكا، تطرق 
خاللهـــا لمحـــاور هامـــة في مجـــال تجربـــة العمـــالء، منها، 
التعـــرف علـــى محـــاور االســـتثمار الثالثة لتحقيـــق تجربة 
التقنيـــات لكســــب  المثاليـــة، واســـتثمار أحــــدث  العمـــالء 
ثقـــة ووالء العمالء، وكســـب ثقـــة العمالء وغـــرس الهوية 
التجاريـــة بنجـــاح مـــن خـــالل تجربـــة العمـــالء المتميـــزة، 
لتحســـين  البيانــــات  مـــــن  االســـتفادة  كيفيـــــة  وتوضيـــح 
تجربـــة العميل، ومناقشـــة أحدث واجهات المســـتخدمين 
الجديـــدة للعمالء، كما اســـتعرض أفضل التجارب العالمية 

الســـتراتيجيات المؤسسات في الســـيطرة على االنجذاب 
االســـتهالكي الرقمـــي، وتعزيز مســـتويات ذكاء الموظفين 
فـــي مجـــال تجربـــة العمـــالء والمراجعيـــن، باإلضافـــة إلى 
قصـــص نجـــاح وتجـــارب عالمية بـــارزة في مجـــال تجربة 

العمالء ُيستفاد منها.
كمـــا عقدت جلســـة نقاشـــية شـــارك فيها عدد مـــن الخبراء 
والمســـؤولين التنفيذييـــن من قطاعات عدة فـــي المملكة، 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  يوســـف،  عدنـــان  مثـــل 
المصرفييـــن البحرينيـــة، والشـــيخة هنـــد بنـــت ســـلمان آل 
خليفـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة الراشـــد وعضـــو 
مجلس إدارة غرفة البحرين، و جمال فخرو، النائب األول 
 ،KPMG لرئيـــس مجلس الشـــورى والعضـــو المنتدب فـــي

وفراس أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة صلة الخليج.

المنامة - بنا     )تصوير: خليل ابراهيم(

لتأجيـــر  التســـهيالت  شـــركة  قامـــت 
الســـيارات، الشـــركة الرائـــدة فـــي مجـــال 
التأجيـــر فـــي مملكة البحريـــن، كجزء من 
المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركة، ودعمًا 
اآلســـيوية  البارالمبيـــة  األلعـــاب  لـــدورة 
للشـــباب فـــي مملكـــة البحريـــن، بتزويـــد 
اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة بأســـطول 
الرباعـــي  الدفـــع  ســـيارات  مـــن  متنـــوع 
والمينـــي  الفاخـــرة  الســـيدان  وســـيارات 
باص لنقـــل الالعبين والمســـؤولين خالل 
األلعـــاب. تفخـــر “تي ســـي إل” بكونها من 

بين العديد من الرعاة أللعاب شباب آسيا 
لذوي االحتياجات الخاصة، وأن تشـــارك 
فـــي نجاح هذا الحـــدث الرياضي الضخم 
الـــذي أقيـــم فـــي مملكـــة البحريـــن تحت 
إشـــراف ســـمو األميـــر ناصـــر بـــن حمد آل 

خليفة.
وقـــال القائم بأعمال المدير العام لشـــركة 

TCL، نجيب حســـين “بالنيابة عن اإلدارة 
وجميـــع الموظفين، أعرب عن ســـعادتي، 
مـــن  جـــزًءا  لكونـــي  وفخـــري  وشـــرفي 
هـــذا الحـــدث الرياضـــي الدولـــي، والـــذي 
يمثـــل إنجـــاًزا للبلـــد. تحـــرص TCL دائًما 
علـــى المشـــاركة فـــي مثل هـــذه األحداث 

وستواصل دعمها في المستقبل”.

“التسهيالت للتأجير” شريك النقل لدورة األلعاب البارالمبية

تكريم “البالد” على هامش المؤتمر 

الدوسري مخاطبة المؤتمر 

الســـحرية  وصفتـــه  عالمـــي  خبيـــر  قـــدم 
أمـــام عدد مـــن المســـؤولين والمعنيين في 
العمـــالء  إلرضـــاء  البحرينيـــة  الشـــركات 
والزبائـــن الذيـــن يتعاملـــون معهـــم، وذلـــك 
خـــالل عـــرض قدمه فـــي المؤتمر الســـنوي 
العمـــالء  لخدمـــة  الســـابع  الخليجـــي 

والمراجعين، أمس.
وتحـــدث الخبيـــر البلجيكي ســـتيفين فان 
بيليغيـــم والـــذي عمـــل مع شـــركات عالمية 
لتطويـــر وتحســـين تجربـــة العمـــالء، عـــن 
عـــدد مـــن األمـــور المهمـــة التـــي يجـــب أن 
تراعيها الشـــركات عند التعامل مع عمالئها 
أو زبائنهـــا مستشـــهدا بعـــدد مـــن التجارب 

العالمية.
وحدد الخبير العالمي، مسارين للتعامل مع 
خدمـــة العمالء األول هو األســـلوب المتبع 
في عدد من الشركات التقليدية وما أسماه 
بــــ “الســـراب” أو الوهـــم والثاني األســـلوب 
األكثـــر نجاعـــة والـــذي يصل إلـــى الحقائق 

وهو أسلوب “الواحة”.

وحذر من العمل بأســـلوب “السراب” حيث 
يتـــم االعتمـــاد على األرقـــام واإلحصائيات 
في قياس رضا الزبائن، وأن عملية معالجة 
المشـــكلة التي تطرأ علـــى خدمات العمالء 
تتـــم عبر البحث عن المشـــكلة ومســـبباتها 
قبـــل البت فـــي حل المشـــكلة، مشـــيرا إلى 
أنـــه يجـــب علـــى الشـــركة أن تحـــاول حل 
المشكلة مع العميل ثم تبحث عن األسباب 
من حيث مبدأ مشـــاركة المسؤولية، حيث 
إن العميل يكـــون في حالة توتر حتى حل 
المشـــكلة وإن عامـــل الوقـــت يكـــون عامال 
حاسما بالنسبة للعميل. كما حذر من ثقافة 
“دعني أســـأل المدير” حين يتلقى الموظف 

مشكلة من العميل.
وتطرق المســـؤول لسياسة تتبعها شركات 
عالميـــة مثل “الرتز كارلتـــون” حيث أعطى 
أي  حـــل  صالحيـــة  موظـــف  ألي  الفنـــدق 
مشـــكلة وذلك في حـــدود ألفي دوالر دون 
أن يحتـــاج الرجوع إلـــى المدير أو يتعرض 
ألي تأنيـــب ممـــا يجعـــل لـــه حريـــة القـــرار، 

األمر الذي ســـاهم في حل نسبة كبيرة من 
المشـــكالت دون أن تصـــل لـــإدارة، ومـــن 
هذه األســـاليب منح قســـيمة شراء أو مثال 

الحصول على جلسة تدليك مجانية.
وحـــذر الخبيـــر مـــن أن تختبـــئ الشـــركات 
وراء مقولـــة “هـــذا ليس خطأنـــا”، وهو أمر 
يحـــدث كثيرا مثـــال عند شـــركات الطيران 
فـــي حالـــة تأخيـــر الرحـــالت، فاألصـــح أن 
تعتبـــر الشـــركة أي مشـــكلة تواجـــه العميل 
الـــذي اشـــترى منهـــا الخدمة هي مشـــكلتها 

بالدرجة األولى وتعمل على حلها.

خبير عالمي يقدم للشركات البحرينية وصفة سحرية إلرضاء العمالء

أمل الحامد

علي الفردان من المنامة )تصوير: خليل ابراهيم(

الخبير ستيفين متحدثا



أكــد رئيــس لجنــة الثــروة الغذائية في غرفــة تجارة وصناعــة البحرين خالــد األمين لـ 
“البــاد االقتصــادي” توفر الفواكه والخضروات في األســواق المحلية بكميات كبيرة، 
ويتــم االســتيراد مــن جميــع دول العالــم، مبيًنــا أن االســتيراد مــن لبنــان لــم يؤثر على 
الســوق المحليــة، خصوصــا وأن المنتــج اللبنانــي ال يشــكل ســوى نســبة بســيطة مــن 

واردات السوق البحرينية.

يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تناقلـــت حســـابات 
فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي تقارير 
مصـــورة تفيد بحـــدوث ارتفاع في أســـعار 
منـــع  أعقـــاب  فـــي  والخضـــروات  الفواكـــه 
اســـواق  دخـــول  مـــن  اللبنانيـــة  الـــواردات 
المملكـــة. وأوضـــح األميـــن أن الضغـــط في 
الســـوق البحرينيـــة يتركـــز علـــى البضائـــع 
الســـوريون  يشـــتري  حيـــث  الســـورية، 
البضائـــع مـــن اللبنانييـــن بأرخص األســـعار 
ثـــم يبيعونها على البحرين. وأشـــار إلى أن 
الـــواردات اللبنانيـــة مـــن البطاطـــس تغطي 

ســـوق البحرين لمدة 9 أشـــهر، وحالًيا تأتي 
البضائـــع اللبنانيـــة إلـــى البحريـــن بطريقـــة 
غيـــر مباشـــرة عـــن طريـــق ســـوريا، حيـــث 
يشـــتريها الســـوريون مـــن لبنان، كمـــا تأتي 
كذلـــك بطريقـــة غيـــر مباشـــرة عـــن طريـــق 
اإلمارات. وذكر أن التجار السوريين قاموا 
برفع األسعار مع األزمة السياسية اللبنانية 
األخيرة، إذ شـــهد البطاطس - الذي شـــارف 
موســـم اســـتيراده على االنتهاء مع دخول 
موســـم الشـــتاء خـــال أيـــام - ارتفاًعـــا في 
ســـعره يتراوح مـــا بيـــن 20 و40 %، حيث 

وصـــل إلـــى 350 فلًســـا، كمـــا ارتفـــع ســـعر 
الـــكاكا )خرمالـــو( بنســـبة تتـــراوح مـــا بيـــن 
20 إلـــى 30 %. وأكـــد األميـــن وجود بدائل 
الســـتيراد الواردات اللبنانية من البطاطس 
والـــكاكا والحمضيات مـــن دول أخرى مثل 
إســـبانيا وجنـــوب إفريقيا واليمـــن لتغطية 

احتياجات البحرين.
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

هنالـــك نصائـــح يجـــب مراعاتهـــا عنـــد 
شراء األسماك الطازجة:

- عند التســـوق يجب شـــراء األســـماك 
في آخر المشـــتريات مـــع مطالبة البائع 
بوضـــع كمية مـــن الثلج معهـــا، للحفاظ 

عليها أثناء الطريق.

الكرتـــون  - عـــدم اســـتعمال صناديـــق 
المعـــاد اســـتخدامها فـــي تعبئـــة ونقـــل 
األســـماك، فقـــد تكـــون مصـــدًرا للتلوث 

واألمراض.

- البدء في تنظيف السمكة وتجويفها 
شـــرائها  بعـــد  محتوياتهـــا(  )تفريـــغ 
والوصـــول إلى المنزل مباشـــرة، وعدم 
تأجيـــل طهيها، لمـــا في ذلك من ضمان 

لسامة الغذاء.

- حفظ األســـماك الطازجة في الرفوف 
الســـفلى من البراد، علـــى درجة حرارة 

أقل من 5 درجات مئوية.

- يجب عدم تجميد األسماك الطازجة، 
وإعادة تذويبها مرة أخرى.

 أسعار 
الفواكه

الكنعد
د.ب3

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.5

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.6

الصايف
د.ب3

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب5.5

دجاج نينوى
بالكيلود.ب1.3

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.3

بيض بحريني
بالشدةد.ب1.8

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.4

دجاج المزرعة
بالكيلو1.2 د.ب

خالد األمين

ال تأثير لوقف واردات لبنان الغذائية على السوق البحرينية
نافيا وجود أزمة خضروات في األسواق المركزية.. األمين لـ “البالد”: 

أمل الحامد

إعداد: أمل الحامد

سنطرة: 800 فلسمانجو: 1.3 دينارموز: 450 فلساتفاح: 500 فلس

شمام: 500 فلسبطيخ: 300 فلسأناناس: 800 فلسالرمان: 400 فلس

جوافة: دينارعنب: 1.5 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1.3 دينار

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 700 فلس

أسعار اخلضروات

طماطم:
350 فلس

خيار:
300 فلس

كوسة:
450 فلس

فاصوليا:
1.1 دينار

باذنجان:
375 فلس

ثوم:
750 فلس

بصل أحمر:
200 فلس

بامية:
1.4 دينار

ليمون:
400 فلس

زنجبيل:
دينار 

بطاطس:
300 فلس

فندال:
400 فلس

بروكلي:
800 فلس

فلفل أخضر:
900 فلس

قرنبيط:
800 فلس

مشروم:
650 فلسا

جزر:
400 فلس

خس:
500 فلس

أسعار الورقيات
نعناع: 150 فلسا للحزمةسبنت: 100 فلس للحزمةبربير: 25 فلسا للحزمة

جرجير: 25 فلسا للحزمةملوخية: 150 فلسا للحزمةبقدونس: 100 فلس للحزمة

ريحان: 100 فلس للحزمةرويد: 25 فلسا للحزمةسبانخ: 50 فلسا للحزمة

^أفـــاد تاجـــر األســـماك فـــي ســـوق المنامـــة المركـــزي علـــي ســـلمان لــــ “الباد 
االقتصـــادي”، بعـــدم توافـــر ســـمك “الجنـــم” في الســـوق المحليـــة خال أيـــام هذا 
األســـبوع، مشـــيًرا إلى أن ســـمك “الجنم” ال يتوافـــر بكثرة في الســـوق، إذ تتراوح 
الكميات التي يتم اصطيادها ما بين 20 و40 كيلو. يذكر أن سعر كيلو “الجنم” بلغ 
في األســـبوع الماضي 2.5 دينار. وأكد ســـلمان توافر كميات من األســـماك األخرى 
في األسواق المحلية. وأشار إلى أن سعر كيلو سمك الكنعد البحريني مستقر عند 
3.5 دينار، أما الكنعد المســـتورد من الخارج فيتراوح ســـعره ما بين 3 دنانير و3.5 
دينار. وأضاف أن ســـعر كيلو ســـمك الصافي من الحجم الصغير يبلغ 3 دنانير، أما 
الحجم األكبر فيبلغ سعره 3.5 دينار. كما أن سعر كيلو سمك السبريم مستقر عند 

3 دنانير، والهامور 5.5 دينار، والشعري 3 دنانير.

بيض المائدة البحريني متوفر بكميات قليلة في السوق المركزية“الجنم” غير متوافر في السوق المحلية
^قـــال تاجـــر الدواجن في ســـوق المنامـــة المركزية صادق ســـلمان لـ 
“البـــاد االقتصادي” إن بيض المائـــدة البحريني متوفر بكميات قليلة في 
األســـواق المركزية، منذ أكثر من شـــهر، حيث يتم توفير البيض للســـوق 
بمعـــدل مرة إلى مرتين في األســـبوع، قياًســـا بالســـابق، حيـــث كان يتم 

توفيره في األسواق بشكل يومي.
وأشـــار إلى أن بيض المائدة البحرينـــي يتوفر بثاثة أحجام ويتراوح 

سعر “الشدة” الواحدة بين 1.8 و2.2 دينار.
وذكر أن ســـعر “شـــدة” بيـــض المائدة المســـتورد من تركيـــا يبلغ 1.3 
دينار، وهي مقاربة ألســـعار البيض المســـتورد مـــن المملكة العربية 
الســـعودية، ولذلـــك يعمـــل علـــى اســـتيراد البيـــض المســـتورد من 
الســـعودية؛ ألنه ذو جودة أعلى، ويتراوح ســـعر “الشدة” الواحدة 
مـــا بيـــن 1.4 و1.6 دينـــار، إذ إن هنالـــك أكثـــر مـــن 100 نـــوع من 

البيض المستورد من السعودية.
وذكـــر أن دجاج المزرعة يبلغ ســـعر الكيلو 1.2 دينار، و1.3 

دينار ســـعر كيلـــو كل من دجـــاج التنمية ودجـــاج نينوى 
السعودي.
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حصلـــت “طيـــران الخليـــج” وعلـــى مـــدار عامين متتالييـــن، علـــى تصنيف 5 نجـــوم في فئة 
الناقـــات الجويـــة في معرض “APEX”، الذي أقيم بحضور شـــخصي فـــي الفترة ما بين 30 
نوفمبر و 2 ديسمبر 2021. هذا التصنيف الذي يعتمد على آراء المسافرين يأتي كدليل على 
نجاح استراتيجية “طيران الخليج” والتحسينات التي طرأت على منتجاتها وخدماتها منذ 
إطاق الهوية التجارية الجديدة وتحديث األسطول الخاص بالناقلة مؤخًرا. وكانت الناقلة 
قـــد حصلـــت على تصنيف 4 نجوم للمعرض في العـــام 2019، وفي العام 2020؛ كما حصلت 
الناقلة على تصنيف الخمس نجوم وحافظت عليه طوال العام 2021 لتصنيف العام 2022.

وكان معـــرض “APEX EXPO” أول حـــدث صناعي شـــخصي رئيس في العام 2021 وســـوق 
الصناعة األكثر شموالً، إذ تبادل الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران والمديرين التنفيذيين 
وصنـــاع القـــرار خبراتهم، والتقوا بأكثر من 300 عارض ألحـــدث االبتكارات والتقنيات التي 

من شأنها تشكيل مستقبل الصناعة وضمان شمولية تجربة المسافرين.

”APEX“ طيران الخليج” تنال تصنيف 5 نجوم في“

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

وزير النفط: عطاءات المرأة في قطاع الطاقة تتميز باإلبداع

البقالي: 10 % نسبة الكوادر النسائية بالقيادة العليا لـ “ألبا”

إنشاء المجلس األعلى للمرأة شكل مرحلة جديدة بتاريخ “البحرينية”

الشركة تسير على الطريق الصحيح لدعم المرأة

النفـــط،  وزارة  نظمـــت 
الخميـــس،  أمـــس 
برعايـــة وحضـــور وزير 
النفط،الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفة، احتفاال بمناســـبة يوم المرأة 
البحرينيـــة، والـــذي يقام هـــذا العام 
تحت شـــعار “المـــرأة البحرينية في 
التنميـــة الوطنيـــة”، وذلـــك بحضـــور 
عـــدد من كبار المســـؤولين والكوادر 

النسائية في الوزارة.
وبهذه المناســـبة، رفع الشيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفة بأســـمى آيات 
مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى قرينـــة 
جالة الملك رئيسة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي 
يأتـــي هذا العـــام متزامًنا مع الذكرى 
العشرين لتأســـيس المجلس األعلى 
للمـــرأة، والـــذي كان إنشـــاؤه بدايـــة 
مرحلـــة جديـــدة فـــي تاريـــخ المرأة 
أعلـــى مراتـــب  لترتقـــي  البحرينيـــة 

التمكين والتقدم.
والشـــكر  بالتهنئـــة  الوزيـــر  وتقـــدم 
لجميـــع الكوادر النســـائية في قطاع 
العزيـــزة،  المناســـبة  بهـــذه  الطاقـــة 
مشـــيًدا بما تبديه المـــرأة البحرينية 

مـــن تميـــز وكفـــاءة وعزيمـــة قويـــة 
في تطوير ذاتها لترســـم بعطاءاتها 
وإنجازاتهـــا صفحـــات مضيئـــة فـــي 

مسيرة تطور القطاع ونمائه.
وأكـــد الوزيـــر أن مـــا تقدمـــه المـــرأة 
البحرينيـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة من 
العمـــل  فـــي  متقدمـــة  مســـتويات 
واإلنجاز يدعو إلى الفخر واالعتزاز، 
وما توليه من اهتمام وما تبادر إليه 
مـــن تعـــاون مـــع زمائها فـــي مواقع 
العمـــل واإلنتـــاج كان له أثـــره البارز 
فـــي وصول القطاع إلى مســـتويات 

متقدمة من اإلنجاز.
وبيـــن أن االحتفـــال اليـــوم بالمـــرأة 
وتكريم الكـــوادر النســـائية بالوزارة 
يأتي في إطار الحرص على توجيه 

الشـــكر واالمتنـــان لهن علـــى أدائهن 
الرفيـــع، الفتا معاليه إلى أن تحقيق 
تكافـــؤ الفـــرص بيـــن الجنســـين يقع 
وبرامجهـــا  الـــوزارة  أولويـــات  فـــي 

التطويرية.
بتنظيـــم  الصـــدد  هـــذا  فـــي  ونـــوه 
الوزارة ســـنويا لملتقى جائزة التميز 
للمرأة القيادية )ليواس( وصوال إلى 
النســـخة الســـابعة التـــي أقيمت هذا 
العام، وهي الفعالية التي تســـتهدف 
النســـائية  الشـــخصيات  تكريـــم 
القياديـــة في مجـــال الطاقـــة نظيرًا 
زِهـــن في أعمالهـــن ومبادراتهن  لتميُّ
والمستوى الرائع الذي حققنه خال 
المعاييـــر  حســـب  عملهـــن  مســـيرة 

اإلقليمية الدولية.

 وأشار وزير النفط إلى أن عطاءات 
المرأة البحرينيـــة في قطاع الطاقة 
واالبتـــكار  اإلبـــداع  بيـــن  تنوعـــت 
القياديـــة  المناصـــب  تولـــي  فـــي 
أبـــدت  كمـــا  واإلداريـــة،  والفنيـــة 
المـــرأة تفوقـــا وتميـــزا فـــي مجاالت 
األكاديميـــة  والدراســـات  البحـــث 
والـــورش  النظريـــة  والمحاضـــرات 
بأفكارهـــا  وأســـهمت  التدريبيـــة 
االبداعيـــة فـــي تحقيق نقلـــة نوعية 
في القطاع على المســـتويات كافة.
وفي ختام الحفـــل، قام وزير النفط 
بتكريـــم الكوادر النســـائية المتميزة 
بالوزارة تقديرا لعطاءاتهن ودورهن 

في تحقيق أهداف الوزارة.

قـــدر الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم البحرين 
)ألبـــا(، علـــي البقالـــي، أن الكـــوادر النســـائية فـــي 

القيادة العليا بإدارة الشركة تصل إلى 10 %.
هامـــش  علـــى  للصحافييـــن  البقالـــي  وصـــرح 
احتفاليـــة “ألبـــا” بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية 
أمس بأن نسب الكوادر النسائية بأقسام الشركة 
تتفـــاوت حيـــث تقـــدر بنســـبة 60 % فـــي قســـم 
الحســـابات وحوالي 50 % في قســـم التسويق، 
األقســـام  فـــي  نســـائية  كـــوادر  هنالـــك  أن  كمـــا 
الهندســـية، ويتـــم تأهيل الكـــوادر النســـائية في 
برامـــج تدريبيـــة، مؤكًدا أن الشـــركة تســـير على 

الطريق الصحيح لدعم المرأة.
ورفـــع البقالي أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 

إلـــى جميـــع النســـاء البحرينيـــات بمناســـبة يـــوم 
المراة البحرينية، وعلى رأســـهم صاحبة الســـمو 
الملكي  األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة 
قرينة عاهل الباد المفدى بهذه المناسبة، مؤكًدا 
توفر كوادر نســـائية بمناصب قياديـــة في “ألبا”، 
ومـــن بينهـــم مديـــرة التدريب والتطويـــر روضة 
المســـتثمرين  لعاقـــات  إداري  مديـــر  العـــرادي، 
والتأمين وسكرتارية الشركة إيلين هال، مديرة 
التســـويق فاطمة المهري، مشـــيًرا لوجود العديد 
من الكوادر النسائية تقلدن منصب رئيس قسم، 
وقـــد كانـــت أول امـــرأة تقلـــدت منصب مشـــرف 

قسم في العام 1979.
وقـــال البقالـــي “تتميـــز ألبـــا بوجـــود إحـــدى أكبر 
القـــوى العاملة النســـائية فـــي القطـــاع الصناعي 
بمملكـــة البحرين، والتي أثبتت جدارتها ودورها 

الهام فـــي تحقيق النجاحات للشـــركة على مدى 
السنوات، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتمكينها 
واالرتقاء بها. إننا فخورون بما حققته المرأة في 
شركة ألبا ومملكة البحرين من إنجازات مشرفة، 
ونتطلع لتحقيق المزيـــد من هذه اإلنجازات في 

ظل القيادة الحكيمة لمملكتنا الغالية”.
وأضـــاف أن الشـــركة تهـــدف مســـتقبا لتصبـــح 
القوانيـــن أكثـــر مائمة للكـــوادر النســـائية للعمل 
داخـــل المصنـــع، إذ ال توجـــد أي كـــوادر نســـائية 
تعمـــل داخلـــه، معرًبا عن أمله بمســـاهمة الكوادر 

النسائية في النهضة االقتصادية للبلد.
 وقـــد أقيـــم االالحتفـــال حضورًيـــا مـــع مراعـــاة 
عليهـــا  نصـــت  التـــي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  توجيهـــات 

لجائحة كورونا )كوفيد19-(.

الشركات الوهمية لالحتيال “شل كمبنيز”
العديـــد من المنظمات الدولية، ومن ضمنهـــا البنك الدولي واالنتربول وبرنامج األمم 
المتحـــدة لمكافحـــة الجرائـــم والمخـــدرات، يتخذون عـــدة خطوات لمحاربة الفســـاد 
واإلفســـاد فـــي العمـــل المؤسســـي فـــي كل العالـــم. وفي هـــذا الخصوص، تقـــوم هذه 
الجهـــات األمميـــة بإصـــدار تقارير ســـنوية عـــن الفســـاد واالحتيال وطرقـــه المتعددة 
والتوصية بكيفية العمل على محاربة هذه الطرق في مهدها. وما يقلق حقا، أن هذه 
التقارير تذكر أن هذه الجرائم تكلف الدول والشركات بايين الدوالرات سنويا وكل 
هذه األموال “تذهب هباءا منثورا” ويســـتفيد منها فقط متاعبو الفســـاد واالحتيال 
واإلجرام الدولي عابر القارات الذي تنظمه وتخطط له العقول اإلجرامية والعصابات 

العالمية.
ومـــن الطـــرق العديـــدة فـــي مجـــال الفســـاد واالحتيـــال نجد أن تأســـيس “الشـــركات 
الوهميـــة لاحتيـــال” يتصـــدر قائمـــة الممنوعات اإلجرامية. وهذه الشـــركات تســـمى 
جوازا “شـــل كمبنيز” حيث يتم تأسيســـها كواجهة للتمويه بينما الغرض الرئيسي من 
تأسيســـها تسهيل عمليات االحتيال والفساد وغسل األموال والتجارة غير القانونية 
والمخدرات والرشـــاوي وغيرها بما في ذلك االتجار بالبشـــر. وتأسيس الشركات كما 
يقولون “كلمة حق أريد بها باطل”، خاصة وأن لهذه الشركات مئات الطرق االحتيالية 
ممـــا يجعل اكتشـــاف أمرهـــا صعبا ومرهقا وقد يكون مســـتحيا فـــي بعض الحاالت 
لدهاء الفكر اإلجرامي. ولكن ال بد من مجابهة هذه النشـــاطات اإلجرامية التي تضر 
باالقتصاد واإلنســـان وتؤثر ســـلبا على العمل المؤسسي الرشيد ومهما كلف ذلك، وال 

بد مما ليس منه بد.
وهنـــاك فئـــات تخصصـــت في هذا النوع من العمل ويجدون من يســـاعدهم ويســـهل 
لهم األمور بشـــتى الطرق. وبمرور الزمن تكونت لديهم خبرة طويلة بكيفية تأسيس 
الشـــركات والقوانيـــن والضوابط المطلوبة لذلك ونقـــاط الضعف أو الخلل. وعبر هذه 
الخبـــرات التراكميـــة أصبـــح لديهم حاســـة االستشـــعار التي تقودهم إلـــى معرفة كل 
األســـرار المتعلقـــة بتأســـيس الشـــركات وكيفية بدايتهـــا ونهايتها دون أن يشـــعر بهم 
أحد من االختصاصيين والمشرفين. واإلجرام يلبس طاقية اإلخفاء وال يرى بالعين 

المجردة.
وفـــي غالبيـــة الدول، يجوز ألي شـــخص مؤهل ولديـــه اإلمكانات الماديـــة والمعنوية 
تأســـيس شـــركة أو شـــركات وهذا اإلجراء في حد ذاته مشروع بل مرغوب جدا في 
معظـــم الحـــاالت والبلدان التي تنظـــر له كمصدر دخل إضافي وفتح المجال للشـــغل 
والتوظيف. ولهذا فان الفرصة ســـانحة لاقتناص وتكملة اإلجراءات ومن ثم بداية 
العمـــل اإلجرامـــي المســـتهدف والمخطـــط له بـــكل عناية. ونقـــول، إن علـــى الجهات 
المختصـــة بالترخيـــص لقيام الشـــركات في كل مكان، أخذ الحـــذر الكافي عند تقييم 
ومراجعة طلبات تأســـيس الشـــركات. ما نقصده هنا، القراءة ما بين الســـطور وفتح 
العين والذهن لكل شاردة وواردة في هذه الطلبات وفي فحص المستندات المرفقة 

ودراسات الجدوى وغيرها. 
وما ننصح به، إعادة النظر في الفورمات الجاهزة لتأســـيس الشـــركات إضافة لوضع 
المزيد من الضوابط والمزيد من البيانات لجمع كل المعلومات الضرورية التي تساعد 
فـــي التقييم الحقيقـــي للطلب قبل الترخيص. ومن المستحســـن، إجراء تقييم أولي 
وفحص شامل كامل )ديو ديليجنس( عن مقدم طلب تأسيس الشركة، نوع الشركة، 
أهداف الشـــركة وأغراضها ورأســـمالها وأصحاب رأس المال وجنســـياتهم وأعمارهم 
وغيـــره مـــن التفاصيل الضروريـــة المكملة. وإضافة لكل هذا، نلفـــت النظر إلى أهمية 
التمعن في فحص دراسة الجدوى وأهدافها ومن أعدها والمراجع المستند عليها وما 
يؤيدهـــا فـــي كل التفاصيل. كل هذه الخطوات األولية، فـــي نظرنا، ضرورية للتقييم 
والفحـــص قبـــل الترخيـــص النهائـــي، ومن ضمـــن هـــذه التفاصيل ربما نجـــد ما يلفت 
النظر إلى ما يثير الشـــكوك، وهنا مربط الفرس. إن المراحل األولية من تقديم طلب 
التأســـيس وفحصـــه ومراجعتـــه لها أهمية قصـــوى وقد تفتح الباب للشـــك مما يقود 
لعـــدم الترخيـــص. وبهذه اإلجـــراءات يتم قفل البـــاب في وجه من يحاول تأســـيس 

الشركات الوهمية االحتيالية.
معظم الدول تفتخر بعدد الشركات التي يتم تأسيسها وسرعة التأسيس والترخيص، 
وهـــذا أمـــر محمـــود للغاية، ولكـــن الحذر واجب. ونقـــول العبرة بالكيـــف وليس الكم. 
ولنحـــرص علـــى تأســـيس الشـــركات النظيفة التي تســـاهم في دفع االقتصـــاد لألمام 
وفتـــح الباب للمنافســـة الشـــريفة من الجميع لخدمـــة الوطن والمســـتهلك والصناعة 

المؤسسية السليمة.
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د. عبدالقادر ورسمه 

احتفلـــت “بي نـــت”، الشـــركة الوطنية 
المســـؤولة عـــن تزويد خدمات شـــبكة 
النطـــاق العريض فـــي مملكة البحرين، 
بمناســـبة يوم المرأة البحرينية، حيث 
هنأت الشـــركة جميـــع موظفاتها بهذه 
مســـاهمتهن  عـــن  تعبيـــرا  المناســـبة 
مختلـــف  فـــي  وإنجازاتهـــن  الكبيـــرة 
الشـــركة  هيـــكل  ضمـــن  المناصـــب 
التنظيمـــي، وذلك خال فعالية شـــارك 
فيها جميع موظفي الشركة، ما يعكس 
فخر “بـــي نت” بكونها مؤسســـة تدعم 

تكافـــؤ الفرص بين موظفيها وتحرص 
القياديـــة  للمناصـــب  ارتقائهـــم  علـــى 

العالية.
وتفضلت منى الهاشمي والتي ُتعد في 
مقدمـــة النســـاء الاتي توليـــن منصًبا 
قيادًيا في قطـــاع االتصاالت في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لتشـــارك 
نســـائية  كشـــخصية  نجاحهـــا  برحلـــة 
مؤثـــرة وُملهمـــة لموظفـــات “بـــي نت” 
خـــال الفعالية التي أقامتها الشـــركة. 
الرئيـــس  تقـــدم  المناســـبة،  وبهـــذه 

التنفيـــذي لشـــركة بي نـــت أحمد جابر 
الدوســـري “مثمًنـــا بهـــذا المقـــام الدور 
الريـــادي لقرينـــة عاهـــل الباد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
المـــرأة  وتمكيـــن  لدعـــم  خليفـــة  آل 

البحرينية في مختلف المجاالت”.
وأضـــاف “نفخـــر في “بي نـــت” بتوفير 
فـــرص متكافئة لـــكل موظفينا الذكور 
كفاءتهـــم،  أســـاس  علـــى  واإلنـــاث 
األمـــر الـــذي يجعـــل التـــدرج الوظيفي 

نـــت بكوننـــا  بـــي  ممكًنـــا، ونعتـــز فـــي 
مؤسســـة تضع جميـــع موظفيهـــا على 
قـــدم المســـاواة وتراعـــي تكافؤ جميع 
فـــرص التميـــز فـــي األداء واالرتقـــاء”. 
مـــن جانبها، قالت منى الهاشـــمي “ُيعد 
“يوم المرأة البحرينية” مناسبة وطنية 
مهمـــة تحظى باهتمام الفـــت من قبل 
كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، 
يتم خالهـــا االحتفاء بإنجازات المرأة 
البحرينية تقديرا لمشاركتها وعطاءها 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  الفعـــال 

والتخصصات المهنية”. وأضافت “أود 
أن أتقـــدم بالشـــكر إلدارة شـــركة بـــي 
نت علـــى دعوتهم الخاصة للمشـــاركة 
فـــي احتفـــال الشـــركة بهذه المناســـبة 
الوطنيـــة المهمـــة  ، مـــا يعكـــس اهتمام 

الشـــركة وحـــرص قيادتهـــا علـــى دعم 
تكافـــؤ الفرص بيـــن موظفيهـــا الذكور 
واإلناث على أساس كفاءتهم وسعيها 
القياديـــة  للمناصـــب  ارتقائهـــم  علـــى 

لخدمة وطننا الغالي”.

“بي نت” تحتفي بموظفاتها وتثني على جهودهن الحثيثة

أثناء االحتفال بيوم المرأة البحرينية

وزير النفط أثناء االحتفال بيوم المرأة البحرينية

البقالي مكرمًا موظفات “ألبا”
* مستشار وخبير قانوني

أمل الحامد
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البحرين  بمصرف  واالبتكار  المالية  التكنولوجيا  وحــدة  مدير  شاركت 
المركزي ياسمين آل شرف، من خالل عضويتها للفترة 2020 - 2021 في 

للمنتدى  التابع  الرقمية  العمالت  حوكمة  اتحاد 
إعـــداد  فــي   )WEF( الــعــالــمــي  االقــتــصــادي 

ومراجعة أوراق عمل استرشادية حول 
المتعلقة  الهامة  الموضوعات  من  عدد 
ــادرة عــن  ــ ــصـ ــ بـــالـــعـــمـــالت الـــرقـــمـــيـــة الـ
والعمالت   )CBDC( المركزية  البنوك 
ــك  وذل  ،)Stablecoins( الــمــســتــقــرة 
كجزء من سلسلة أوراق عمل مكونة 
8 أجــزاء. وتهدف هذه األوراق  من 

االسترشادية إلى تسليط الضوء 
على المميزات والمخاطر 

والــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــارات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
ــوجــيــة  ــتــكــنــول وال
الـــمـــتـــاحـــة فــيــمــا 
ــتــلــك  ــلـــق ب ــعـ ــتـ يـ
الـــــــــعـــــــــمـــــــــالت 
لـــــــصـــــــانـــــــعـــــــي 
ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ومــــــــــصــــــــــدري 
الــــــــعــــــــمــــــــالت 
الـــــــرقـــــــمـــــــيـــــــة 
والـــمـــؤســـســـات 
المالية وغيرها 
مـــن األطـــــراف 

ذات الصلة.

“المركزي” يساهم في إصدارات مجالس المستقبل

فندق “روتانا داون تاون” يحتفل بإضاءة شجرة عيد الميالد
وسط أجواء الفرحة والبهجة واألناشيد الخاصة بـ “الكريسماس”

تزامنـــًا مع احتفـــاالت موســـم األعياد 
مـــن  حضـــور  ووســـط  العـــام،  لهـــذا 
مختلـــف الشـــرائح والفئـــات العمرية، 
داون  روتانـــا  فنـــدق  إدارة  احتفلـــت 
تـــاون بإضـــاءة شـــجرة عيـــد الميـــالد 
وســـط أجواء الفرحة والبسمة، حيث 
بهيجـــًا  حفـــالً  الفنـــدق  إدارة  نظمـــت 
األجـــواء  فـــي  وانطلقـــت  بالمناســـبة، 
األغاني واألناشـــيد الخاصة بمناســـبة 
عيد الميـــالد، وذلك حرصـــًا منها على 
إثـــراء الفعالية وإضفـــاء البهجة، وتم 
تقديـــم الهدايا لألطفال في جو مفعم 

بالفرحة والبهجة.

ذكر بنك الســـالم في إفصاح علـــى موقع بورصة 
العنايـــة  أنـــه بصـــدد إجـــراء دراســـات  البحريـــن 
الماليـــة والقانونيـــة الواجبـــة فيما يتعلـــق بعملية 
االستحواذ المقترحة على مجموعة من األصول 
التابعة لمجموعة شـــركات اإلثمار القابضة. وأكد 
البنك على استمرار المباحثات مع اإلثمار القابضة 

فيما يتعلق باالســـتحواذ. وكان بنك السالم أعلن 
بتاريـــخ 3 أكتوبـــر 2021، عـــن توقيعـــه مذكـــرة 
تفاهـــم وبـــدء المباحثـــات مـــع اإلثمـــار القابضـــة 
فيمـــا يتعلـــق باســـتحواذ البنـــك علـــى مجموعـــة 

مـــن األصـــول التابعـــة لمجموعة شـــركات اإلثمار 
القابضـــة. ويتوقـــع أن تســـتمر عمليـــة التحضيـــر 
لالســـتحواذ أشـــهر عـــدة لدراســـة األصـــول التي 
ستشـــملها الصفقة والتفاصيل األخـــرى، إذ تعتبر 
صفقـــة االســـتحواذ هـــذه الثالثـــة التـــي يخوضها 
بنك الســـالم، بعد أن نجح في عمليتي استحواذ 
ســـابقتين علـــى كل مـــن “بـــي أم آي بنـــك” والبنك 

البحريني السعودي.

“السالم”: دراسة العناية المالية والقانونية لالستحواذ على “اإلثمار”

المحرر االقتصادي

كشـــف الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ألمنيـــوم البحرين 
)ألبـــا(، علـــي البقالـــي أن الشـــركة ســـتعرض خطتهـــا 
النهائيـــة للوصول للحيـــاد الكربوني الصفري بحلول 
2060 علـــى مجلـــس اإلدارة في شـــهر فبراير 2022، 

لتحديد التكلفة المطلوبة لتنفيذ جميع المراحل.
وصـــّرح البقالـــي للصحافييـــن أمـــس أنـــه مـــن أجـــل 
الوصـــول للحيـــاد الكربوني الصفـــري بحلول 2060، 
طرحت “ألبا” مناقصة عامـــة لتأمين إمداد وتركيب 
ألواح شمسية لحديقة الطاقة الشمسية فيها، بسعة 
تزيد عن 5 ميغاوات، مشـــيًرا إلى أن هذه المناقصة 
تهدف الســـتقطاب الشـــركات البحرينيـــة والعالمية، 
وســـيتم إرســـاؤها في الربع األول من العـــام 2022، 
مبيًنا أن إنشـــاء حدائق للطاقة الشمســـية المشـــابهة 

تستغرق ما بين 12 إلى 18شهًرا.
يشـــار إلى أن حديقة ألبا للطاقة الشمســـية ستغطي 
مســـاحة تتجـــاوز 37 ألـــف متـــر مربـــع موزعـــة على 

المواقع التشغيلية، ومواقف السيارات ونادي ألبا.
وذكـــر البقالـــي أن مشـــروع إنشـــاء مجمـــع الطاقـــة 
الرابع بمحطة الطاقة 5، سيســـاهم في تعزيز خفض 
االنبعاثـــات الكربونيـــة مـــن خـــالل الكفـــاءة العاليـــة 
وخفـــض انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة، مبيًنـــا أن هذا 
المشـــروع ســـيخفض انبعاثـــات الكربون مـــن 8 طن 
كربون لطن األلمنيوم الواحد لتصل إلى حوالي 7.5 
طن كربون وهذا شـــيء جيد إلى “ألبا” وتسير  على 

الطريق الصحيح.
يشـــار إلى أن مشـــروع إنشـــاء مجمع الطاقـــة الرابع 
فـــي تعزيـــز خفـــض  5 سيســـاهم  الطاقـــة  بمحطـــة 
االنبعاثـــات الكربونيـــة مـــن خـــالل الكفـــاءة العاليـــة 
.. ســـيضيف  الدفيئـــة  الغـــازات  انبعاثـــات  وخفـــض 
مجمع الطاقـــة 4 ما مقداره 680.9 ميغاوات للطاقة 
اإلنتاجيـــة لمحطة الطاقة 5، ليصبح إجمالي الطاقة 

اإلنتاجية 2,480 ميغاوات”.
أما بخصوص ارتفاع أسعار األلمنيوم وتأثيرها على 
ربحيـــة الشـــركة، فأوضـــح البقالي أن ارتفاع  أســـعار 
األلمنيـــوم يلعـــب دوًرا كبيـــًرا فـــي تحقيـــق ربحيـــة 
الشركة، إال أن إنشاء الخط السادس لمصهر “ألبا” كان 
العامل الرئيســـي في تحقيق ربحية الشركة، مشيًرا 
إلى أن أســـعار األلمنيوم ارتفعـــت لعدة عوامل أولها 
زيـــادة الطلـــب على األلمنيـــوم وحـــدوث نقص كبير 

فـــي الصين مما أدى إلى االرتفاع األســـعار، والعامل 
الثانـــي هذا العـــام على خالف األعـــوام الماضية هو 
انخفـــاض أســـعار المواد الخام أقل مـــن المتوقع في 
بداية العام الجاري، وحالًيا تشـــهد أســـعارها ارتفاًعا 
تدريجًيـــا، متوقًعـــا أن تفـــوق ربحيـــة الشـــركة فـــي 
العـــام 2021 مـــا تـــم تحقيقـــه فـــي الخمســـين العام 
الماضيـــة، مما سيشـــكل تحدًيا لـ “ألبـــا” لتحقيقه في 
العـــام 2022، وهذا يعتمد على الســـواعد البحرينية 
بالشـــركة حيث تفوق نســـبة البحرنـــة 84 %، مؤكًدا 
أن مجلـــس اإلدارة يدعـــم البحرنـــة وتدريـــب القوى 

العاملة البحرينية إلحاللهم مكان األجانب.
وأكـــد أن ربحية شـــركة “ألبـــا” ســـتعود بالفائدة على 
المملكـــة وعلـــى الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي لمملكـــة 
البحرين، مشـــيًرا إلى أن الشركة وزعت للمساهمين 
في شـــهر نوفمبر الماضـــي 100 مليون دوالر، ونأمل 
مع إغالق الحســـابات المالية للشـــركة أن تكون “ألبا” 
من الشـــركات المتقدمة التي تساهم في نهضة البلد 

والعمران.
وذكـــر أن الشـــركة أنتجت فـــي العـــام الماضي 1.54 
مليـــون طـــن، ونســـتهدف أن نتجاوز هـــذا الرقم في 

العام 2021.
وبخصوص منطقـــة الصناعات التحويلية لأللمنيوم 
البقالـــي أن منطقـــة الصناعـــات  الجديـــدة، أوضـــح 
التحويلية لأللمنيوم الجديدة تعتبر جزءا من خطة 

التعافـــي االقتصادي لمملكة البحرين  وعلى ضوءها 
ســـتكون “ألبا” مساهم رئيسي في هذه الخطة لدعم 
المســـتثمرين الجدد الذين سيقومون بفتح المصانع 
التحويليـــة فـــي المملكـــة، مؤكـــًدا أن “ألبا” ســـيكون 
باأللمنيـــوم  لتزويدهـــم  وحيـــوي  مســـاعد  دور  لهـــا 
المطلوب، الفًتا إلى أن “ألبا” على اســـتعداد للتعاون 
مع الشـــركات التي سيتم استقطابهم لالستثمار في 
منطقـــة الصناعات التحويليـــة لأللمنيوم وتزويدهم 

بالكميات المطلوبة من األلمنيوم.
وعن فتح أســـواق جديـــدة للتصدير، أوضح البقالي 
أنـــه منـــذ إنشـــاء الخـــط الســـادس بـــدأت “ألبـــا” في 
التصديـــر إلـــى أســـواق جديدة مـــن ضمنهـــا اليابان، 
وعمـــالء جديـــد فـــي أميـــركا وأوروبـــا، مؤكـــًدا أن 
منتجـــات القيمة المضافة للشـــركة تزداد باســـتمرار 
ولدينـــا خطـــة للوصـــول إلى أعلـــى مســـتوى ربحية 
للشـــركة مـــن خـــالل زيـــادة بيـــع المنتجـــات القيمـــة 

المضافة.
وأشـــار إلـــى أن حصـــة الســـوق المحلـــي مـــن إنتـــاج 
منطقـــة  إنشـــاء  ومـــع   ،%  22 حوالـــي  تبلـــغ  “ألبـــا” 
الصناعات التحويلية لأللمنيوم واســـتقطاب مصانع 
ومســـتثمرين للصناعـــات التحويلية ســـترتفع حصة 
بمســـاعدة  ســـعادته  عـــن  معرًبـــا  المحلـــي،  الســـوق 
التحويليـــة  الصناعـــات  مســـاعدة  فـــي  البحريـــن 

بالمملكة.

“ألبا” مستعدة لتزويد شركات منطقة الصناعات التحويلية الجديدة باأللمنيوم
22 % حصة السوق المحلي من إنتاج الشركة.. البقالي:

ــري بــفــبــرايــر 2022 ــف ــص ــونــي ال ــكــرب ــول لــلــحــيــاد ال ــوص ــل ــرض الــخــطــة الــنــهــائــيــة ل عـ

علي البقالي

ياسمين آل 
شرف

أمل الحامد


