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عاة بمملكة البحرين  « أصدر العلماء والُدّ
بيانا أمس، أعلنوا فيه دعمهم التَّام 
ادر عن المجلس األعلى  للبيان الصَّ

ؤون اإلسالمية والمؤيِّد لبيان مركز  للشُّ
األزهر العالمي للفتوى اإللكترونيَّة، بشأن 
الرَّفض القاطع لكّلِ الحمالت الممنهجة 

ذوذ الجنسي. لترويج فاحشة الشُّ

تحت سقف واحد، جمعت منصة  «
بحرين فايندر الرقمية 100 

شركة عقارية مرخصة من قبل 
مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” 

بعد مضي 3 أشهر فقط من 
تدشينها.

استقبل الرئيس اإليراني إبراهيم  «
رئيسي في طهران، أمس االثنين، 

وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون 
بن زايد آل نهيان مستشار األمن 

الوطني. وبحث الجانبان العالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها، وفقا لوكالة 

أنباء اإلمارات )وام(.

أقامت أسرة األدباء والكتاب  «
مساء األحد الماضي حفال لتوقيع 

كتابي “أسفاري وذكرياتي” و“في 
الفجر تضيء الكلمات.. ديوان 

شعر” للشاعر تقي البحارنة 
بحضور نخبة من األدباء 

والمثقفين وأصدقاء األسرة.

باشر االتحاد الملكي تنفيذ  «
توجيهات سموه باالستعداد 
الكبير لتنظيم بطولة العيد 

الوطني للقدرة والتي تتزامن مع 
االحتفال بالعيد الوطني المجيد 
وعيد جلوس جاللة الملك يومي 

الجمعة والسبت المقبلين.

منتخبنا خسر بثالثية من عمان

الدوحة - الوفد اإلعالمي:

خيب منتخبنا الوطني األول 
لكرة القـــدم اآلمال المعقودة 
عليـــه بخطـــف ورقـــة العبور 
نهائـــي كأس  لربـــع  والتأهـــل 
العـــرب بعدمـــا تلقى خســـارة 

قاســـية من شـــقيقه العماني 
بثالثـــة أهـــداف دون مقابل، 
بخفـــي  المنافســـات  ليـــودع 
حنين وبنقطة واحدة ودون 

تسجيل أي هدف.

بال أي فوز أو هدف... منتخبنا يودع كأس العرب

دبي - العربية.نت

نفـــذ تحالـــف دعـــم الشـــرعية في 
اســـتهداف  عمليـــة  أكبـــر  اليمـــن 
للميليشـــيات الحوثيـــة في مأرب 
خـــالل الســـاعات الماضية. وأعلن 
فـــي بيان أمـــس اإلثنين تنفيذ 47 

عملية خالل 24 ساعة.
االســـتهدافات  أن  أوضـــح  كمـــا 
دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا 

لتخزين الذخائر.
 280 فيمـــا قتـــل مـــا يزيـــد علـــى 
عنصـــرا من الميليشـــيات في أكبر 
يـــوم  خـــالل  بمـــأرب  اســـتهداف 

واحد.
بالتزامن، أكدت مصادر عســـكرية 
فـــي جبهة العلم شـــمال مأرب، أن 
قوات الجيش والمقاومة الشعبية 
تمكنت من اغتنـــام 5 أطقم تابعة 

لمليشيات الحوثي.

أكبر استهداف 
للحوثيين بمأرب... 

مقتل 280 متمرًدا
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ا“بحرين فايندر” تجمع 100 شركة عقاريةتجديد رفض الشذوذ “الملكي” يرفع وتيرة االستعداد لبطولة العيد الوطني للقدرةحفل توقيع إلصدارات البحارنةرئيسي يستقبل وفًدا إماراتيًّ
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تنفيـــذ  فـــي  االســـتمرار  إلـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وجـــه 
المشـــروعات التنمويـــة التي تحقق تطلعـــات المواطنين 
وتدعـــم أولويـــات وبرامـــج خطـــة التعافـــي االقتصادي، 
وذلـــك فـــي معـــرض ترحيبـــه بافتتـــاح مشـــروع حديقة 

المحـــرق الكبرى الذي أقيم تحت رعاية صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ورأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، االجتماع 
االعتيادي األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.

إلـــى ذلك؛ أكـــد المجلس االســـتمرار في تعزيز مســـارات 
الرقابـــة وتبنـــي المبادرات التي تســـتهدف ترســـيخ نهج 
الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي، 
بمـــا يحقـــق األهـــداف المرجوة بمناســـبة اليـــوم العالمي 
لمكافحة الفساد، موجها المجلس شكره لوزارة الداخلية 

على جهودها في مكافحة الفساد.

استمرار تنفيذ المشروعات التنموية الداعمة لخطة التعافي
مجلس الوزراء: ترسيخ نهج المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئسا االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

كشـــف مؤشـــر “نيـــكاي” اليابانـــي 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  للتعافـــي 
)كوفيد - 19( لشهر نوفمبر 2021، 
عـــن تبوء مملكـــة البحرين المركز 
األول عالميا في مســـتوى مؤشـــر 
التعافـــي من الفيـــروس من حيث 
انخفـــاض معدل الحـــاالت القائمة 
وتضاعف معدالت تلقي التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا وااللتزام 
باإلجـــراءات االحترازية، وهذا ما 
يؤكـــد أن مملكـــة البحريـــن تمثـــل 
نموذجـــًا ملهمـــًا فـــي االنتقـــال من 
مرحلـــة التصـــدي للفيـــروس إلـــى 

التعافي عالمًيا.
العالمـــي  التصنيـــف  هـــذا  ويأتـــي 
تزامنا مع تجـــاوز مملكة البحرين 
مـــن  جرعـــة  مالييـــن   3 إعطـــاء 
التطعيم بيـــن جرعة أولى وثانية 
ومنشـــطة، حســـب بيانـــات وزارة 

الصحة.
وتأتـــي المرتبة المتقّدمـــة لمملكة 
122 دولـــة  البحريـــن مـــن ضمـــن 
مـــن  المؤشـــر  تقييـــم  يشـــملها 
وإطـــالق  العـــدوى  إدارة  حيـــث 
التطعيمات والتنقـــل االجتماعي، 
ويصنف المؤشر بلدًا أو منطقة ما 
بتصنيـــف “أقرب إلى التعافي” مع 
انخفاض أعداد الحاالت المؤكدة، 
وتحقيق معـــدالت تطعيم أفضل، 
واتباع إجراءات تباعد اجتماعي 

أقل صرامة.

ا في التعافي  البحرين األولى عالميًّ
من كورونا حسب مؤشر “نيكاي”

المنامة - بنا

)٠٣(

جاللة الملك يهنئ المالزم ثاني عبداهلل السيد عطية

النتائج الرياضية المشرفة تعكس روح التحدي
المنامة - بنا

هنأ عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، المالزم ثاني عبدهللا الســـيد عطية، من منتســـبي 
الحـــرس الملكـــي بقوة دفاع البحرين، بمناســـبة تســـجيل 
الرقـــم العالمـــي فـــي ماراثـــون أدنـــوك العالميـــة بأبوظبي 
بدولـــة االمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، وتســـجيل 
الرقـــم في موســـوعة غينيس لألرقام القياســـية. وأشـــاد 
صاحـــب الجاللـــة، بحرص مستشـــار األمـــن الوطني قائد 
الحرس الملكي، ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة، في تهيئة األجواء المثالية لكافة المشـــاركات 
البحرينية في المحافل الدولية، وهو ما أثمر عن مواصلة 
تحقيـــق اإلنجازات الرياضية لمملكـــة البحرين، ويؤكد ما 
حققته المملكة من نتائج مشـــرفة في مختلف الرياضات 
ويجســـد بجـــالء ما يتمتع به العناصـــر الرياضية من روح 
التحـــدي واإلصـــرار. وأكد جاللته أن اإلنجـــاز الذي حققه 
مـــالزم ثانـــي عبدهللا الســـيد عطية فـــي بطولـــة ماراثون 
أدنوك العالميـــة حافز في مواصلة العطاء وتحقيق مزيد 

)٠٢(من اإلنجازات لمملكة البحرين.

محمد بن سلمان يجوب الخليج لبحث العالقات وصياغة المواقف

)16(
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رفع دعم األسر محدودة الدخل 10 %.. و3 % زيادة سنوية للمتقاعدين لعامي2021 و2022

موافقة حكومية على زيادة الضمان االجتماعي 10 %
المنامة - بنا

عقدت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
بنت عبـــدهللا زينل  اجتماعـــا مع نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء رئيـــس اللجنة 
الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  المالـــي  والتـــوازن 
عـــدد  بحضـــور  خليفـــة   آل  عبـــدهللا 
مـــن الـــوزراء، وأعضـــاء هيئـــة المكتب 
بمجلـــس النـــواب وذلك وفـــق تفويض 
مجلـــس الوزراء لنائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء  لبحـــث االجراءات المناســـبة 
بشـــأن مشـــروع قانـــون تعديـــل بعـــض 
ودعـــم  االجتماعـــي  الضمـــان  أحـــكام 

األسر محدودة الدخل.
وخـــالل االجتمـــاع تـــم التوافـــق علـــى 
قانـــون  مـــن  التاســـعة  المـــادة  تعديـــل 
الضمان االجتماعي لزيادة قيمة الدعم 
لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10 %، 

وكذلـــك تم التوافق على زيادة برنامج 
دعم األســـر محدودة الدخل بنسبة 10 
%، والتوافق على صرف زيادة سنوية 
للمتقاعديـــن لمـــن ال تزيـــد معاشـــاتهم 
التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3 % 

عن العام 2021  و3 % عن العام 2022 
بالتـــوازي مـــع المقترحات المســـتعجلة 
لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها 
الحكومـــة فـــي وقت ســـابق مـــن العام 

الجاري إلى مجلس النواب.

اجتماع نيابي حكومي

قيس الزعبي

الصحيـــة  البيانـــات  أحـــدث  كشـــفت 
الصـــادرة في البحريـــن عن أن معدل 
انتشـــار مـــرض الســـكري فـــي مملكة 
بمعـــدل  ارتفاعـــا  يشـــهد  البحريـــن 
اإلصابـــات المســـجلة والتـــي وصلت 
 % 15 إلـــى أكثـــر مـــن   2020 العـــام 

من مجمـــوع الســـكان، بينما كان في 
  % 14 مـــن  أقـــل  الســـابقة  األعـــوام 
تقريبا. وتشـــير اإلحصـــاءات إلى أنه 
يتم تســـجيل إصابة 85 طفالً بالنوع 
األول مـــن الســـكري والمعتمـــد علـــى 

األنسولين بشكل سنوي سنويًا.

ا 85 إصابة بالسكري لألطفال سنويًّ

)09(

كشـــف رئيس غرفة التجارة األمريكيـــة AMCHAM قيس 
الزعبـــي عـــن نمـــو التبـــادل التجـــاري بيـــن مملكـــة البحرين 
والواليـــات المتحدة األميركية بنســـبة تقـــدر بـ 300 % منذ 
تفعيـــل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في العام 2006 

وحتى العام 2019.

وأوضح الزعبي في فقرة حديث الساعة االقتصادية ضمن 
برنامج صحيفة “البالد” األسبوعي “البحرين في أرقام” أن 
منطقـــة التجارة األميركيـــة الجديدة ضمن خطـــة التعافي 
االقتصادي مرشـــحة الســـتقبال اســـتثمارات فـــي قطاعات 

البيئة والصناعة والتكنولوجيا.

300 % نمو التبادل التجاري بين البحرين وأميركا في 15 عامًا

)23(
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جاللة الملك
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إعداد وتقديم: محمد الجيوسي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري وحوراء مرهون

محرر الشؤون المحلية

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 



هنــأ عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
المــالزم ثانــي عبــدهللا الســيد عطيــة، مــن منتســبي الحــرس الملكــي 
بقــوة دفــاع البحرين، بمناســبة تســجيل الرقم العالمي فــي ماراثون 
أدنوك العالمية بأبوظبي بدولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة، 

وتسجيل الرقم في موسوعة غينيس لألرقام القياسية.

وأشـــاد صاحب الجاللـــة، بحرص 
قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
الحرس الملكي، سمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
المثاليـــة  األجـــواء  تهيئـــة  فـــي 
لكافة المشـــاركات البحرينية في 
المحافـــل الدوليـــة، وهو مـــا أثمر 
عن مواصلـــة تحقيـــق اإلنجازات 
البحريـــن،  لمملكـــة  الرياضيـــة 
ويؤكـــد مـــا حققتـــه المملكـــة مـــن 
مختلـــف  فـــي  مشـــرفة  نتائـــج 
مـــا  بجـــالء  ويجســـد  الرياضـــات 
يتمتع بـــه العناصـــر الرياضية من 

روح التحدي واإلصرار.
وأكـــد جاللتـــه أن اإلنجـــاز الـــذي 
حققه مالزم ثاني عبدهللا الســـيد 
عطيـــة في بطولة ماراثون أدنوك 
العالمية حافز في مواصلة العطاء 
وتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجازات 

لمملكـــة البحرين، متمنيـــًا جاللته 
فـــي  لـــه  والنجـــاح  التوفيـــق  كل 

مشواره القادم.
ثانـــي  مـــالزم  رفـــع  جانبـــه،  مـــن 
أســـمى  عطيـــة  الســـيد  عبـــدهللا 
آيات الشـــكر والعرفـــان إلى مقام 
علـــى  الملـــك،  الجاللـــة  صاحـــب 
يحظـــى  التـــي  الفائقـــة  الرعايـــة 
بهـــا المواطنـــون والمقيمـــون مـــن 

جاللته.
وأعـــرب عـــن تقديـــره إلـــى ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
على دعم ســـموه المتواصل، وهو 
مـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق النتائج 
لمختلـــف  الدائمـــة  اإليجابيـــة 
المشاركات البحرينية الخارجية.

واســـتطاع مـــالزم ثانـــي عبـــدهللا 
الســـيد عطية من تحطيـــم الرقم 
العالمـــي الذي بقـــي ثابتًا منذ عام 

2009، والذي كان مســـجالً باســـم 
عداء بريطاني، وقد أنهى العطية 
الســـباق بزمن وقدره )3 ســـاعات 
و40 دقيقة و7 ثوان(، بعد أن كان 
الرقم العالمي الســـابق )3 ساعات 

و49 دقيقة و21 ثانية(.
يذكـــر أن المـــالزم ثانـــي عبـــدهللا 
السيد عطية من منتسبي الحرس 
الملكي، وقد تخرج من كلية ساند 

هيرست الملكية البريطانية.
ويعتبـــر هذا االنجـــاز مصدر فخر 
واعتزاز وإلهام للشباب البحريني 
باعتبـــار أن مـــالزم ثانـــي عبدهللا 

إنجـــازًا  ســـجل  عطيـــة  الســـيد 
فريـــدًا بالـــزي العســـكري الكامـــل، 
كمـــا أنـــه يعتبـــر أســـرع ماراثـــون 
تم المشـــاركة به مـــع ارتداء الزي 

العســـكري الكامـــل لفئـــة الرجـــال، 
ليحقـــق االنجـــاز ويلهـــم الشـــباب 
البحرينـــي، فـــي ماراثـــون أدنـــوك 

أبوظبي.
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بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، برقيــة تهنئــة إلى أخيه خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ملك المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، أعرب جاللته فيها عن خالص تهانيه بمناســبة النجاح 
الكبير للنســخة األولى لســباق جائزة السعودية الكبرى للفورموال 

1 الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة بالمملكة الشقيقة.

وأشـــاد جاللة الملك في البرقية 
بالجهود التي بذلت في التنظيم 
المميـــز لهـــذا الحـــدث الرياضي 
العالمـــي والـــذي يؤكـــد علـــى ما 
تمتلكـــه المملكـــة الشـــقيقة مـــن 
قدرات وإمكانيات كبيرة والذي 
مكانتهـــا  مـــن  بـــدوره  ســـيعزز 
وريادتهـــا على خريطة الرياضة 
مختلـــف  واســـتضافة  العالميـــة 
الفعاليات والبطوالت الرياضية 

الدولية الكبرى.
تمنياتـــه  عـــن  جاللتـــه  معرًبـــا 

العربيـــة  للمملكـــة  الخالصـــة 
الشـــقيق  وشـــعبها  الســـعودية 
النجـــاح  مـــن  المزيـــد  بتحقيـــق 
كافـــة  فـــي  والريـــادة واإلنجـــاز 
فـــي  والقطاعـــات  المجـــاالت 
ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لخـــادم 

الحرمين الشريفين.
كمـــا بعث صاحـــب الجاللة ملك 
البـــالد برقيـــة تهنئـــة إلـــى أخيه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس 

مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفاع، 
ضمنهـــا جاللتـــه أطيـــب تهانيـــه 
بالنجـــاح المميـــز لســـباق جائزة 
الســـعودية الكبرى للفورموال 1، 
منوًها بحسن التنظيم واإلعداد 

لهذا السباق العالمي.
بالدعـــم  الملـــك  جاللـــة  وأشـــاد 
ســـمو  يوليـــه  الـــذي  واالهتمـــام 
ولـــي العهـــد الســـعودي للقطـــاع 
الرياضي واســـتقطاب مثل هذه 
يعـــزز  بمـــا  العالميـــة  الســـباقات 
الشـــقيقة  المملكـــة  مكانـــة  مـــن 
لمختلـــف  مفضلـــة  كوجهـــة 
الرياضـــات والفعاليـــات الدولية 
الكبرى، متمنًيـــا جاللته للمملكة 
العربية الســـعودية دوام التقدم 

واالزدهار والرفعة.
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وبعـــث   
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلـــى 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية الســـعودية 
أعـــرب ســـموه فيهـــا  الشـــقيقة، 
بمناســـبة  تهانيـــه  خالـــص  عـــن 
النجـــاح الكبير للنســـخة األولى 
لســـباق جائزة السعودية الكبرى 
أقيـــم  الـــذي  وان  للفورمـــوال 
بحلبـــة كورنيش جـــدة بالمملكة 

الشقيقة.
وأشـــاد ســـموه بمـــا شـــاهده في 
حلبـــة كورنيـــش جدة مـــن تميز 
ســـيكون إلى جانب إبداع أبناء 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الشـــقيقة في التنظيم واإلعداد 
للفعاليـــات الكبـــرى، إضافـــة إلى 
الفورمـــوال  ســـباقات  جـــدول 
وان عالميـــًا، الفتـــًا ســـموه إلـــى 
أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
تكتـــب  عهـــده  ولـــي  ومســـاندة 
قصـــص النجـــاح فـــي مختلـــف 
الميادين ممـــا جعل العالم ينظر 
خطـــوات  لتســـارع  بإعجـــاب 
التنمية وتوالي اإلنجازات التي 
تبعـــث علـــى الفخـــر واالعتـــزاز؛ 
معربًا سموه عن تمنياته للمملكة 
وشـــعبها  الســـعودية  العربيـــة 
الشـــقيق بتحقيـــق المزيـــد مـــن 
النجـــاح والتقـــدم واإلنجـــاز في 
كافـــة المجاالت في ظل القيادة 
الحرميـــن  لخـــادم  الحكيمـــة 

الشريفين.
كما بعث صاحب السمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة  الـــوزراء 
أخيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل ســـعود ولي العهد 

نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة العربية 
ضمنهـــا  الشـــقيقة،  الســـعودية 
ســـموه أطيـــب تهانيـــه بالنجاح 
المميز لســـباق جائزة السعودية 
الكبـــرى للفورمـــوال وان، منوًهـــا 
بحســـن التنظيم واإلعـــداد لهذا 

السباق العالمي.
وأشـــاد ســـموه بالجهود الكبيرة 
التي بذلها سمو ولي العهد نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر 
الدفاع والكوادر الســـعودية في 
إبـــراز هـــذا الحـــدث بمـــا يســـهم 
فـــي تعزيز مكانـــة المنطقة على 
الدوليـــة  الرياضـــات  خريطـــة 
علـــى  األنظـــار  محـــط  وجعلهـــا 
الـــدوام، متمنيـــًا ســـموه للمملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة كل 
تقـــدم ورفعـــة في ظـــل قيادتها 

الحكيمة.

المنامة - بنا

تعزيز مكانة السعودية وريادتها على خريطة الرياضة العالمية
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين وولي عهده بنجاح الفورموال 1

سمو األمير محمد بن سلمانسمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

إشادة بناصر بن حمد في 
تهيئته األجواء المثالية 

للمشاركات البحرينية 
بالمحافل الدولية

نتائج مشرفة.. وتأكيد 
ما تتمتع به العناصر 

الرياضية من روح 
التحدي واإلصرار

إصرار أبناء البحرين يقودهم للتميز وتحقيق مزيد من اإلنجازات
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ المالزم ثاني عبداهلل السيد عطية

ـــأ ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس  هنَّ
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
المالزم ثاني عبدهللا السيد عطية 
من منتســـبي الحرس الملكي بقوة 
دفاع البحرين؛ بمناســـبة تســـجيل 
الرقم العالمـــي في ماراثون أدنوك 
العالميـــة بأبوظبي بدولة اإلمارات 

الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
موســـوعة  فـــي  الرقـــم  وتســـجيل 

غينيس لألرقام القياسية.
مستشـــار  بجهـــود  ســـموه  وأشـــاد 
الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
الملكي ســـمو اللواء الركن الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة في تقديم 
الدعم واإلســـناد وتهيئـــة الظروف 

التـــي تكفـــل النجـــاح للمشـــاركات 
الخارجية وتحقيق أبناء البحرين 
النتائـــج التـــي تبعـــث علـــى الفخر 
واالعتـــزاز فـــي مختلـــف المحافل 

الرياضية.
وأكـــد صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء أن 
اإلنجـــاز الـــذي حققـــه مـــالزم ثاني 

عبـــدهللا الســـيد عطية فـــي بطولة 
ماراثون أدنوك العالمية يعكس ما 
يتمتـــع به أبنـــاء البحرين من روح 
اإلصـــرار والتحـــدي التـــي تقودهم 
التميـــز واإلبـــداع وتحقيـــق  نحـــو 
مزيٍد من اإلنجازات، متمنيًا سموه 
فـــي  لـــه  والنجـــاح  التوفيـــق  كل 

مشواره القادم.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

بمملكـــة  الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين بشـــدة إطالق المليشـــيات 
الحوثية اإلرهابية صاروًخا بالستًيا 
بالمملكـــة  الريـــاض  مدينـــة  تجـــاه 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، فـــي 
اعتداء سافر يعكس إصرارها على 
مواصلـــة اســـتهداف أمن وســـالمة 
المدنييـــن واألعيـــان المدنيـــة فـــي 

المملكة.
مملكـــة  وقـــوف  الـــوزارة  وأكـــدت 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع  البحريـــن 

ومســـاندتها  الشـــقيقة  الســـعودية 
في كافـــة ما تتخذه مـــن إجراءات 
لضمان أمـــن المواطنين والمقيمين 
بيقظـــة  مشـــيدة  أراضيهـــا،  علـــى 
وجاهزية قـــوات الدفاعات الجوية 
السعودية التي تمكنت من التصدي 
للصاروخ وتدميره، داعية المجتمع 
الدولـــي إلى إدانة هذه االعتداءات 
اإلرهابية التي تتنافى مع كل القيم 
والمبادئ اإلنســـانية، وتتعارض مع 

القوانين الدولية.

ا تجاه الرياض البحرين تدين إطالق الحوثيين بالستيًّ

المنامة - بنا

بمناسة فوزه بأسرع ماراثون عالمي بالزي العسكري

جاللة الملك مهنًئا المالزم ثاني عبداهلل السيد عطية: حافز لتحقيق المزيد من اإلنجازات



الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رأس 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمـــس، اإلثنين، 

بقصر القضيبية.
فـــي بدايـــة االجتماع؛ أشـــاد مجلـــس الوزراء 
بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، حفظـــه هللا، مـــع أخيه ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، في إطار حضور ســـموه 
لسباقات النسخة األولى من جائزة السعودية 
الكبرى لـ “الفورموال 1” التي أقيمت على حلبة 
كورنيش جدة، وهنأ المجلس المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة ملـــكًا وحكومـــًة وشـــعبًا 
بنجاحها فـــي اإلعداد والتنظيـــم لهذا التجمع 
العالمي الرياضـــي الهام، والذي ُيضاف لنجاح 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي اســـتضافة 
الفعاليـــات الدولية الكبرى، منوهًا بإســـهامات 
أشـــقائهم  جانـــب  إلـــى  البحرينيـــة  الكـــوادر 
بالمملكـــة العربية الســـعودية فـــي تنظيم هذا 

الحدث الرياضي البارز.
ثـــم وجـــه المجلس إلى االســـتمرار فـــي تنفيذ 
المشـــروعات التنمويـــة التـــي تحقـــق تطلعات 
المواطنيـــن وتدعـــم أولويـــات وبرامـــج خطة 
معـــرض  فـــي  وذلـــك  االقتصـــادي،  التعافـــي 
ترحيبـــه بافتتـــاح مشـــروع حديقـــة المحـــرق 
الكبرى الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بعدها أخذ المجلس علما بالنقاش الذي تم مع 
لجنة الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية بمجلس 
النـــواب، وفوض الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة، نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيس 
اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتوازن المالي، باتخاذ اإلجراءات المناســـبة 
بشـــأن مشـــروع قانـــون تعديـــل بعـــض أحكام 
الضمـــان االجتماعـــي ودعـــم األســـر محدودة 

الدخل.
إلـــى ذلك؛ أكـــد المجلس االســـتمرار في تعزيز 
التـــي  المبـــادرات  وتبنـــي  الرقابـــة  مســـارات 
تستهدف ترسيخ نهج الشـــفافية والمحاسبة 
والمســـؤولية في العمل الحكومي، بما يحقق 
األهـــداف المرجـــوة بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
لمكافحـــة الفســـاد، موجهـــا المجلـــس شـــكره 
لـــوزارة الداخليـــة على جهودها فـــي مكافحة 

الفساد.
ثـــم نظـــر المجلس في الموضوعـــات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يلي:
التاليـــة:1. المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أوالً: 
مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع قانـــون بتعديل 
بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانـــون فـــي شـــأن 

لتحقيـــق  التعديـــل  يأتـــي  حيـــث  األوســـمة، 
مـــا تفضـــل به صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البالد 
المفـــدى، حفظـــه هللا ورعـــاه، مـــن توجيهـــات 
ملكية ســـامية باستحداث وســـامين للشرطة 
اســـتثنائية  أعمـــاالً  قدمـــوا  للذيـــن  ُيمنحـــان 
أظهروا فيها الشـــجاعة والبسالة، والذين أدوا 

أعمالهم بأمانة وإخالص.
2. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بشأن مشروع مرســـوم بتسمية 
وزير المالية واالقتصاد الوطني ليكون الوزير 
المنـــاط به القيام باختصاصات المســـاهم في 

شركة ممتلكات البحرين القابضة.
3. مذكرة وزير الداخلية المتعلقة باالســـتمرار 
فـــي التحـــول اإللكتروني فـــي الخدمات التي 
تقدمهـــا الـــوزارة وأجهزتهـــا المختلفـــة، وذلك 
بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك بصورة 

إلكترونية.
الخطـــة  بشـــأن  الخارجيـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .4
االســـتراتيجية العشـــرية لـــوزارة الخارجيـــة، 
والتـــي تســـتهدف 15 محـــورًا تحقـــق أهداف 
ومقاصد السياسة الخارجية لمملكة البحرين 
ودبلوماسيتها الفاعلة وتوجهاتها المستقبلية 
وفق المنظور الدبلوماســـي الفاعل الذي يعزز 
مكانـــة مملكة البحرين اإلقليمية والدولية.ثم 
استعرض المجلس الموضوع التالي:-1مذكرة 
اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتـــوازن المالـــي بشـــأن اســـتراتيجية قطاع 
الصناعـــة )2026-2022(،والتـــي تتكون من 5 
محـــاور رئيســـية ويندرج تحتها 23 مشـــروعًا 
بهـــدف زيادة مســـاهمة القطـــاع الصناعي في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، وزيـــادة صادرات 

القطاع الصناعي وطنية المنشأ.
ثـــم أخـــذ المجلـــس علمـــًا بالتقاريـــر الوزاريـــة 
المرفوعة من الوزراء، بشـــأن الزيارة الرسمية 
لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، 
وافتتاح مقر القنصلية العامة لمملكة البحرين 
الـــدورة  فـــي أعمـــال  فـــي دبـــي، والمشـــاركة 
االســـتثنائية لجمعية الصحـــة العالمية والقمة 
العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو 2020 
دبي، والمراجعة الرابعة للسياســـات التجارية 
لمملكة البحرين فـــي منظمة التجارة العالمية 
هامشـــها،  علـــى  جـــرت  التـــي  واالجتماعـــات 
والمشـــاركة في اجتماع الـــدورة 24 للجمعية 
العامة لمنظمة الســـياحة العالمية واجتماعات 
الدورة 114 و115 للمجلس التنفيذي لمنظمة 

السياحة العالمية.

إصدار شهادة حسن 
السيرة والسلوك 
بصورة إلكترونية
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المنامة - بنا

خطة عشرية دبلوماسية فاعلة لتعزيز مكانة البحرين اإلقليمية الدولية
مجلس الوزراء يوجه الشكر لوزارة الداخلية على دورها في مكافحة الفساد

توجيهات ملكية باستحداث وسامين للشرطة ُيمنحان للشجعان والمخلصين
ترســـيخ نهـــج المحاســـبة والمســـؤولية فـــي العمـــل الحكومـــي

تسمية وزير المالية للقيام باختصاصات المساهم في “ممتلكات” 

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 6 ديسمبر 2021:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

التوجيه إلى االستمرار في تنفيذ المشروعات 
التنموية التي تحقق تطلعات المواطنين وتدعم 
أولويـــات وبرامج خطـــة التعافـــي االقتصادي، 
وذلـــك في معـــرض الترحيب بافتتاح مشـــروع 

حديقة المحرق الكبرى.

تهنئة المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
ملكًا وحكومًة وشعبًا بنجاح النسخة األولى من 
جائزة الســـعودية الكبـــرى لـ"الفورمـــوال وان" 

التي أقيمت على حلبة كورنيش جدة.

أخـــذ المجلس علمًا بالنقاش الذي تم مع لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب 
وفوض معالـــي نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
واالقتصادية والتوازن المالي باتخاذ اإلجراءات 
المناســـبة بشأن مشروع قانون تعديل بعض 
أحـــكام الضمـــان االجتماعـــي ودعـــم األســـر 

محدودة الدخل.

اإلشـــادة بلقـــاء صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مع أخيه 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع بالمملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة.

التأكيد على االستمرار في تعزيز مسارات الرقابة وتبني المبادرات التي تستهدف ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة 
والمســـؤولية في العمل الحكومي بما يحقق األهداف المرجوة بمناســـبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتوجيه 

الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في مكافحة الفساد.

جائزة 
السعودية 

الكبرى 
لـ"الفورموال 

وان"

اليوم العالمي 
لمكافحة 
الفساد

مشـــروع قانـــون بتعديل بعـــض أحكام المرســـوم 
بقانون في شـــأن األوســـمة، حيث يأتي التعديل 
لتحقيـــق ما تفضل به حضـــرة صاحب الجاللة عاهل 
البالد المفدى حفظه الله ورعاه من توجيهات ملكية 

سامية باستحداث وسامين للشرطة.

مشروع مرســـوم بتســـمية معالي وزير المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي ليكـــون الوزيـــر المناط به 
القيـــام باختصاصـــات المســـاهم فـــي شـــركة 

ممتلكات البحرين القابضة.

االســـتمرار في التحول اإللكترونـــي في الخدمات 
التـــي تقدمهـــا وزارة الداخلية وأجهزتهـــا المختلفة، 
وذلك بإصدار شـــهادة حســـن الســـيرة والســـلوك 

بصورة إلكترونية.

الخطـــة االســـتراتيجية العشـــرية لـــوزارة الخارجية، 
أهـــداف  تحقـــق  محـــورًا   15 تســـتهدف  والتـــي 
ومقاصـــد السياســـة الخارجيــــة لمملكـــة البحرين 

ودبلوماسيتها الفاعلة وتوجهاتها المستقبلية.

ــدرج  ــاور رئيســية وين ــي تتكــون مــن 5 مح ــة (2022-2026)، والت اســتراتيجية قطــاع الصناع
المحلــي  الناتــج  فــي  الصناعــي  القطــاع  زيــادة مســاهمة  بهــدف  23 مشــروعًا  تحتهــا 

اإلجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ.

 أخذ المجلس علمًا بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء.



local@albiladpress.com

الثالثاء 7 ديسمبر 2021 - 3 جمادى األولى 1443 - العدد 4802
04

مجلس التعليم العالي

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  كانـــت 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالـــي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفة فـــي مقدمة 
مستقبلي مساعدة رئيس جامعة 
الســـلطان قابوس للتعاون الدولي 
صاحبة الســـمو منـــى بنت فهد آل 
ســـعيد وذلك خـــال زيارتهـــا إلى 

مملكة البحرين.
حيـــث تأتي هذه الزيارة في إطار 

مشاركة صاحبة السمو في مؤتمر 
التعليـــم يعـــزز التعايـــش الســـلمي 
الرعايـــة  تحـــت  ســـيقام  والـــذي 
الملكيـــة الســـامية من لـــدن عاهل 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  البـــاد 
حمد بن عيســـى آل خليفة، تحت 
شعار “الجهل عدو السام”، وذلك 
خال الفترة 8-7 ديسمبر الحالي، 
بمشـــاركة دولية واسعة من كبرى 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي علـــى 

مستوى المنطقة والعالم.

قالت وكيل محكمة التمييز وعضو 
المجلس األعلى للقضاء والمجلس 
األعلى للمرأة المستشارة معصومة 
عيســـى إن المجلس األعلـــى للمرأة 
لمســـيرة  الرئيـــس  الداعـــم  يعـــد 
المرأة البحرينيـــة، في ظل الرعاية 
الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن عاهـــل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ودعـــم من 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
بـــه  يقـــوم  الـــذي  بالـــدور  ونوهـــت 
الرائـــد  الـــدور  بفضـــل  المجلـــس 
رئيســـة  البـــاد  عاهـــل  لقرينـــة 
للمـــرأة صاحبـــة  المجلـــس األعلـــى 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، مستدلة بما قام 
به من أدوار مرتبطة باختصاصاته 
كالتوصية بالتشريعات من قوانين 
وقرارات تعنى باألســـرة البحرينية 
والمـــرأة خصوصـــا، ووضع الخطط 

بالمـــرأة  المتعلقـــة  والبرامـــج 
بمنهجيـــة  المدروســـة  البحرينيـــة 
علميـــة، ومتابعـــة تنفيذها، وقياس 
األثـــر المترتب عليهـــا والذي عكس 
وجـــود تحول في وضـــع المرأة في 

المجتمع البحريني.
جـــاء ذلك فـــي مســـتهل المحاضرة 
اإللكترونيـــة التـــي ألقتهـــا بعنـــوان 
“المرأة في القانون والقضاء” ضمن 
مشاركتها في البرنامج اإللكتروني 
“إضـــاءات قانونيـــة” والـــذي تنظمه 

هيئة التشريع والرأي القانوني.

رنا بنت عيسى بمقدمة مستقبلي 
منى بنت فهد آل سعيد

“المجلس األعلى” داعم رئيس لمسيرة البحرينية

تســـلم ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
رســـالة خطيـــة موجهـــة إلـــى عاهـــل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مـــن رئيـــس 
روسيا االتحادية الصديقة فاديمير 

بوتين.
 جاء ذلك لدى لقاء ســـموه في قصر 
مجلـــس  رئيســـة  أمـــس،  القضيبيـــة 
الجمعية الفيدرالية لاتحاد الروسي 
فلنتينـــا ماتفيينكو، بحضور عدٍد من 
أصحاب الســـمو والمعالي والسعادة 
مـــن كبـــار المســـؤولين، حيـــث نقلت 
فلنتينـــا ماتفيينكـــو تحيـــات وتقدير 
رئيس روســـيا االتحاديـــة إلى جالة 
الملـــك وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، كما 
حّملهـــا ســـموه نقل تحياتـــه للرئيس 

فاديمير بوتين.
 وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
أن  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد 
تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة  العاقـــات 
مملكـــة البحرين وروســـيا االتحادية 

الصديقـــة تشـــهد نمـــًوا علـــى كافـــة 
األصعـــدة، منوًها ســـموه بما وصلت 
إليـــه مســـارات التعـــاون والتنســـيق 
البلديـــن وشـــعبيهما  بيـــن  المشـــترك 
مواصلـــة  وأهميـــة  الصديقيـــن 

تطويرهـــا علـــى كافـــة األصعـــدة بما 
يســـهم فـــي فتح آفـــاٍق أوســـع لخلق 
االســـتثمارية  الفـــرص  مـــن  المزيـــد 
وتعزيز المشاريع المشتركة بما يعود 

بالخير والنماء على الجميع.

المنامة - بنا

ا على كافة األصعدة سمو ولي العهد رئيس الوزراء: العالقات مع روسيا تشهد نموًّ
سموه تسلم رسالة خطية موجهة إلى جاللة الملك من الرئيس بوتين

توقيع مذكرة تفاهم بين “دراسات” والمجلس األطلسي األميركي
تتصل بمجاالت البحث العلمي والمعرفي وتنظيم الفعاليات العلمية

وّقع مركز البحرين للدراســات االســتراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” 
اتفاقيــة تعاون مع مؤسســة المجلس األطلســي األمريكــي تتصل بمجاالت 
البحــث العلمــي والمعرفــي، وتنظيــم الفعاليــات العلميــة الُمشــتركة التــي 
تستهدف تعزيز الفهم الُمشترك تجاه القضايا اإلقليمية والدولية، ذلك على 
هامش أعمال الملتقى العالمي لمراكز الفكر الذي ُيعقد في مملكة البحرين، 
بحضور سعادة الدكتور الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس 

أمناء مركز “دراسات”. 

وّقـــع االتفاقية من جانب “دراســـات” 
التنفيـــذي  المديـــر  العبـــدهللا،  حمـــد 
المجلـــس  حانـــب  ومـــن  للمركـــز، 
األطلســـي األمريكـــي وقعت المذكرة 
الشـــؤون  مديـــرة  نصيـــرات  ُتقـــى 
االســـتراتيجية والماليـــة والعمليـــات 
فـــي  األوســـط  الشـــرق  مركـــز  فـــي 

المجلس.
وبهذه المناســـبة، قال الشيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة إن مذكرة التفاهم 
األطلســـي  المجلـــس  مؤسســـة  مـــع 
األمريكـــي تأتـــي مـــن ُمنطلق حرص 
“دراســـات” علـــى تعزيز التعـــاون في 
المجـــال البحثـــي والعلمـــي، انطاقـــًا 
من أهمية تضافر الجهود والتنســـيق 
بين المؤسســـات البحثيـــة والفكرية، 
وإيمانًا بالـــدور الفاعل واإلســـهامات 
المجلـــس  بهـــا  يقـــوم  التـــي  القيمـــة 

األطلسي، عززت من دورها ومكانتها 
بين المراكز البحثية على الُمستويين 
اإلقليمـــي والعالمـــي، ُمشـــيرًا إلى أن 
هذه الشـــراكة ُتســـهم في بناء نســـٍق 
فكرٍي استراتيجٍي شـــامٍل ومتكامٍل 
لمواجهة التحديات القائمة بالتعاون 
والمراكـــز  المؤسســـات  ُكبـــرى  مـــع 
فـــي  وأهمهـــا  والفكريـــة،  البحثيـــة 

المنطقة والعالم.
مديـــرة  نصيـــرات  ُتقـــى  وأكـــدت 
والماليـــة  االســـتراتيجية  الشـــؤون 
والعمليات في مركز الشرق األوسط 
فـــي المجلـــس األطلســـي أن مذكـــرة 
التفاهـــم ُتســـهم فـــي إرســـاء أرضيٍة 
للتواصـــل بيـــن المركزيـــن، وانطاقٍة 
لمجموعـــٍة مـــن األنشـــطة الُمشـــتركة 
فـــي الُمســـتقبل القريـــب، لمـــا لـــه من 
أهميـــٍة فـــي تطويـــر البحـــث العلمـــي 

المؤسســـات  بيـــن  األدوار  وتكامـــل 
الفكريـــة، والتغلـــب علـــى المعوقات، 
وتبادل الخبـــرات والتجـــارب إلثراء 

العمل البحثي. 
وتركـــز االتفاقية على تعزيز التعاون 
والتنســـيق بين الجانبيـــن في مجال 
واالقتصاديـــة  األمنيـــة  الدراســـات 
التـــي  االســـتراتيجية،  والبحـــوث 
الموضوعـــي  البحـــث  علـــى  تعتمـــد 
كمـــا  الدقيـــق،  والتحليـــل  الُمســـتقل 
تعمل علـــى تعزيز التعاون الُمشـــترك 
العلمـــي  البحـــث  مجـــاالت  فـــي 
وإجـــراء البحوث الُمشـــتركة وتبادل 

جانـــب  إلـــى  والباحثيـــن،  الُخبـــراء 
إقامـــة الفعاليـــات العلميـــة والبحثية 

الُمشتركة وتنظيمها.
ويعتبر المجلس األطلســـي مؤسســـًة 
بحثيـــًة مؤثـــرة فـــي مجال الشـــؤون 
الدوليـــة، ويوفر منتدًى للسياســـيين 
والُمفكريـــن  األعمـــال  ورجـــال 
العالمييـــن، كمـــا تديـــر عشـــرة مراكز 
تتعلـــق  وظيفيـــة  وبرامـــج  إقليميـــة 
باألمن الدولي واالزدهار االقتصادي 
الرئيســـي  مقرهـــا  ويقـــع  العالمـــي، 
بواشـــنطن فـــي الواليـــات المتحـــدة 

األميركية.

الرفاع - مركز دراسات

فتـــح آفـــاٍق أوســـع لخلـــق مزيـــد مـــن الفـــرص االســـتثمارية بيـــن البلديـــن 
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فوزية  ــنــواب  ال مجلس  رئيسة  عــقــدت 
مجلس  رئيس  نائب  مع  اجتماعا  زينل 
الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون 
المالي  والــتــوازن  واالقتصادية  المالية 
خليفة   آل  عــبــدهللا  بـــن  خــالــد  الــشــيــخ 
بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء هيئة 
تفويض  وفق  النواب  بمجلس  المكتب 
مجلس  رئــيــس  لنائب  ــوزراء  ــ ال مجلس 
المناسبة  ــراءات  ــ االجـ لبحث  ــوزراء   ــ الـ
بــشــأن مـــشـــروع قـــانـــون تــعــديــل بعض 
أحكام الضمان االجتماعي ودعم األسر 

محدودة الدخل.
وخــــال االجـــتـــمـــاع تـــم الـــتـــوافـــق على 
ــن قــانــون  ــتــاســعــة مـ ــادة ال ــمــ ــ تــعــديــل ال
الدعم  قيمة  لزيادة  االجتماعي  الضمان 
 ،10% بنسبة  البرنامج  من  لمستحقيه 
برنامج  زيــادة  على  التوافق  تم  وكذلك 
دعم األسر محدودة الدخل بنسبة 10%، 
ــتــوافــق عــلــى صـــرف زيــــادة سنوية  وال
معاشاتهم  تــزيــد  ال  لــمــن  لــلــمــتــقــاعــديــن 
 3 بنسبة  ديــنــار   1500 عــن  الــتــقــاعــديــة 
3 % عــن العام  2021  و  الــعــام  % عــن 
المقترحات  مــع  بــالــتــوازي  ــك  وذل  2022
التقاعد  صناديق  عمر  لمد  المستعجلة 

الحكومة في وقت سابق  أحالتها  التي 
من العام الجاري إلى مجلس النواب.

مجلس  رئيسة  أكــدت  المناسبة،  وبهذه 
الــنــواب فــوزيــة بنت عبد هللا زيــنــل  أن 
تحقيق مصلحة الوطن العليا ومصلحة 
المواطنين هي الغاية الرفيعة واألسمى، 
فــــي الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي بـــيـــن الــســلــطــة 
التشريعية والسلطة التنفيذية، وتحقيقًا 
من  السامية  الملكية  والــرؤى  للتطلعات 
لدن عاهل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
ــل بـــالـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة  ــنـ وأشــــــــادت زيـ
لولي  الــمــتــواصــل  والــحــرص  والمتابعة 

صاحب  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس  العهد 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
المشترك،  التعاون  تعزيز  فــي  خليفة،  
وتــحــقــيــق الــنــتــائــج الــمــأمــولــة، وتــجــاوز 
ــتــحــديــات، وخــلــق الــفــرص الــنــوعــيــة،  ال
استثمارية،  ومشاريع  برامج  خال  من 
تعود بالنفع على الوطن وأبنائه، تنفيذًا 
خطة  وأهــداف  المالي  التوازن  لبرنامج 

التعافي االقتصادي.
الــنــواب إلــى  وأشــــارت رئــيــســة مجلس 
الــراســخ  المثمر،  الــتــعــاون  منهجية  أن 
ــع أصيل،  والــثــابــت، مــع الــحــكــومــة، واقـ
العمل  فــي  ورئيسية  أساسية  وركــيــزة 

العديد  حققت  وقــد  المشترك،  الوطني 
ــنـــجـــزات لــلــوطــن  ــمـ مـــن الــمــكــاســب والـ
االجتماع  شهده  مــا  وأن  والمواطنين، 
النيابي الحكومي من مناقشة ومرئيات 
والوصول إلى رؤية توافقية، وتجاوب 
على  ساعة   24 مــن  أقــل  فــي  الحكومة 
مــرئــيــات هــيــئــة مــكــتــب الــمــجــلــس، لهو 
النيابي  التعاون  متانة  على  شاهد  خير 

الحكومي.
النيابي  المجلس  أن  زيــنــل  وأوضــحــت 
ــيــاجــات الــمــواطــنــيــن  يــضــع تــلــبــيــة احــت
والــحــفــاظ عــلــى اإلنـــجـــازات عــلــى قمة 
البناء  وأن  البرلماني،  العمل  أولــويــات 

ــة  ــدراســ ــ ــا تـــحـــقـــق، وإعــــــــادة ال عـــلـــى مــ
وفقًا  والملفات  األمــور  لكافة  المستمرة 
لــلــظــروف والــمــســتــجــدات أمـــر ضـــروري 

ومتوافق عليه مع الحكومة.
مــن جــانــبــه، نــقــل  نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون 
المالي،  والــتــوازن  واالقتصادية  المالية 
خليفة،  آل  عــبــدهللا  بـــن  ــد  خــال الــشــيــخ 
الــعــهــد رئـــيـــس مجلس  تــحــيــات ولــــي 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
وأمنيات  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
التنسيقي  باالجتماع  الــصــادقــة  ســمــوه 
بما  والــخــروج  التوفيق،  الجانبين  بين 

إلى  الوطنية  التنمية  دفــع  فــي  يسهم 
مزيد من التقدم واالزدهار.

الفريق الحكومي في  وأكد أن مشاركة 
تفويض  إطــار  في  يأتي  االجتماع  هــذا 
مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 
المناسبة  اإلجـــراءات  باتخاذ  له  امــس، 
بــشــأن مـــشـــروع قـــانـــون تــعــديــل بعض 
أحكام الضمان االجتماعي، وبند برنامج 
ــر مـــحـــدودة الـــدخـــل، وذلـــك  دعـــم األســ
توصيات  الحكومة  تسلم  خلفية  على 
مشروع  بــشــأن  الــنــواب  مجلس  مكتب 
قانون تعديل بعض أحكام قانون القيمة 

المضافة.

ــام  ــعــ ــ ــلـــت األمـــــيـــــن ال ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
هالة  للمرأة  األعــلــى  للمجلس 
المجلس  بمقر  أمس  األنصاري 
بالرفاع مساعدة رئيس جامعة 
ــوس لــلــتــعــاون  ــابـ ــطــان قـ ــســل ال
إدارة  مجلس  رئــيــس  الــدولــي 
جمعية الطفل أوال في سلطنة 
عمان صاحبة السمو منى بنت 
لقاء جرى  في  آل سعيد،  فهد 
الخبرات  تــبــادل  بحث  خــالــه 
بين البلدين الشقيقين وأفضل 
لتقدم  ــداعــمــة  ال ــمــمــارســات  ال

المرأة واستقرار أسرتها.
ــاري خـــال  ــ ــصـ ــ وأشــــــــادت األنـ
النوعية  بــالــجــهــود  االجــتــمــاع 
الـــتـــي تــبــذلــهــا ســلــطــنــة عــمــان 
المنظومة  تطوير  صعيد  على 
التعليمية بصورة مستمرة في 
ــتــطــورات االقــتــصــاديــة  ظــل ال
ــم كــكــل،  ــعــال الــتــي يــشــهــدهــا ال

منوهة باهتمام السلطنة بملف 
ــاء  الـــمـــرأة وتــقــدمــهــا عــبــر إرسـ
والتشريعية  القانونية  األسس 
التي من شأنها دعم المشاركة 
في  للمرأة  والمتكافئة  الكاملة 

جميع المجاالت.
بنت  مــنــى  نــوهــت  جانبها  مــن 
ــة  ــتــجــرب ــال ب ســـعـــيـــد  آل  ــد  ــهـ فـ
البحرينية الراسخة في مجال 
دعم المرأة البحرينية وضمان 
في  إسهاماتها  ورفـــع  تقدمها 
ــت  ــيــة، وخــصَّ ــوطــن الــتــنــمــيــة ال
مملكة  فــي  تحقق  مــا  بــالــذكــر 
الــبــحــريــن عــلــى مــســتــوى دعــم 
في  ومشاركتها  الــمــرأة  تعليم 
والبحث  العالي  التعليم  مجال 
على  الحرص  وأكــدت  العلمي، 
ــادة مــــن الـــمـــبـــادرات  ــفــ ــتــ االســ
الـــنـــوعـــيـــة لــلــمــجــلــس األعـــلـــى 
لــلــمــرأة فــي هـــذا الــمــجــال، بما 
ــم تـــوجـــه الــطــالــبــات  فــيــهــا دعــ

التخصصات  نحو  البحرينيات 
سوق  فــي  ــواعــدة  وال النوعية 
ــات  ــهـ ــوجـ ــســـب تـ ــحـ ــمــــل بـ ــعــ ــ ال
الخطة الوطنية لنهوض المرأة 

 ،)2013-2022( الــبــحــريــنــيــة 
وإطـــــاق الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة 
لــلــتــوازن بــيــن الــجــنــســيــن في 

علوم المستقبل.

المنامة - بنا

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

موافقة حكومية على زيادة الضمان االجتماعي بنسبة 10 %

تبادل الخبرات مع ُعمان في دعم تقدم المرأة

رفع دعم األسر محدودة الدخل 10 %.. و3 % زيادة سنوية للمتقاعدين لعامي2021 و2022

مساعدة رئيس جامعة قابوس: مهتمون باالستفادة من التجربة البحرينية

يعلــن بنــك الســالم ش.م.ب. حصولــه علــى الموافقــة المبدئيــة مــن مصــرف البحريــن المركــزي لالنتفــاع مــن أســهم الخزينــة، 
وذلــك �بــدال المتبقــي مــن أســهم البنــك البحرينــي الســعودي (المندمــج مــع بنــك الســالم ش.م.ب.) مــع أســهم بنــك الســالم 
بنســبة تبــادل قدرهــا 0.8595 ســهم فــي بنــك الســالم لــكل ســهم 1 فــي البنــك البحرينــي الســعودي ســابًقا وذلــك طبًقــا لقرار 
ــن  ــك البحري ــهم البن ــن أس ــي م ــل المتبق ــة بتبدي ــهم الخزين ــن أس ــتفادة م ــارس 2019 لالس ــخ 20 م ــادر بتاري ــاهمين الص المس

السعودي مع بنك السالم ش.م.ب. 

وفــي هــذا الصــدد، يرجــى مــن جميــع المســاهمين المتبقيــن مــن البنــك البحريــن الســعودي التواصــل مــع المســجل الرســمي 
لبنــك الســالم ش.م.ب. (شــركة البحريــن للمقاصــة) وإحضــار المســتندات المطلوبــة خــالل ســاعات العمــل، وذلــك قبــل تاريــخ 26 

ديسمبر 2021 على العنوان المبين ادناه: 

المستندات المطلوبة من ا�فراد:

المسجل الرسمي

المستندات المطلوبة من المؤسسات:ا

.3

.5

بطاقة الهوية اµصلية سارية المفعول أو أي مستند آخر يماثلها.ا 1.

الجواز اµصلي ساري المفعول.ا2.

شهادة أسهم البنك البحريني السعودي اµصلية.ا

مستند يثبت عنوان ا�قامة الدائم للمساهم.ا

ــواز4. ــة والج ــة الهوي ــن بطاق ــول م ــارية المفع ــخة س ــى نس ــة إل ــل، با�ضاف ــة التخوي ــي حال ــق، ف ــي الموث ــل اµصل  التوكي
 للمخــول وتوكيــل رســمي مصــدق مــن كاتــب العــدل. وفــي حــال كنــت مــن المســاهمين مــن خــارج مملكــة البحريــن،

يجب أن يكون التوكيل مصدق¿ من قبل وزارة الخارجية في بلدك.ا

 بيانــات الحســاب المصرفــي مصدقــة مــن قبــل البنــك، مــن خــالل كشــف حســاب رســمي أو رســالة رســمية مــن البنــك6.
بمدة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ االستالم.ا

.3

.5

نسخة سارية المفعول من شهادة السجل التجاري للمؤسسة.ا1.

نسخة من عقد التأسيس والنظام اµساسي للمؤسسة.ا2.

 قائمــة بأســماء أعضــاء مجلــس ا�دارة، وعــدد اµســهم التــي يملكهــا كل منهــم وعنوانهــم الكامــل با�ضافــة إلــى
نسخة من بطاقات الهوية الخاصة بهم سارية المفعول.ا

إثبات للعنوان الدائم.ا

ــذا4. ــون ه ــن أن يك ــن الممك ــة.  م ــن المؤسس ــًة ع ــرف نياب ــخاص) بالتص ــخص (اµش ــول الش ــذي يخ ــي ال ــتند اµصل  المس
المستند عبارة عن توكيل رسمي أو قراًرا من مجلس إدارة المؤسسة.ا

 بيانــات الحســاب المصرفــي مصدقــة مــن قبــل البنــك، مــن خــالل كشــف حســاب رســمي أو رســالة رســمية مــن البنــك6.
بمدة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ االستالم.ا

ساعات العملأيام العملرقم التواصلالعنوان

شركة البحرين
للمقاصة (ش.م.ب.)

مرفأ البحرين المالي
الطابق الرابع
 ص.ب 3203,ا

مملكة البحرين-ا
المنامة 

صباًحا8:00من اµحد إلى الخميس17108833 973+
إلى

ظهًرا1:00

يرجــى مــن المســاهمين غيــر القادريــن علــى الحضــور الشــخصي لتقديــم المســتندات المطلوبــة التواصــل مــع أحــد الوســطاء 
المرخصين من قبل بورصة البحرين كما هو موضح في الرابط أدناه:
https://www.bahrainbourse.com/member-firm-directory-1

�ي استفسارات أخرى، يرجى االتصال على:

+973 1713 3399 شؤون المساهمين:

17 00 55 00 alsalambank.comخاضع ومرخص كبنك تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

األنصاري تستقبل مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي 

“السياحة” تطلق حملة ترفيهية باألعياد الوطنية
تحت شعار “في حب البحرين”

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
ترفيهية  سياحية  حملة  إطــاق  عزمها 
الوطنية  ــاد  األعــي بمناسبة  وتــرويــجــيــة 
غنيا  برنامجا  تتضمن  البحرين،  لمملكة 
بالفعاليات واألنشطة التفاعلية المتنوعة 
الــتــي تــقــام عــلــى أرض الـــواقـــع ورقــمــيــا 

وتمتد حتى نهاية ديسمبر الجاري.
الحملة  للسياحة  البحرين  هيئة  وتنظم 
في  )#فــي_حــب_الــبــحــريــن(  شعار  تحت 
البحرين،  مملكة  مــن  مختلفة  مــنــاطــق 
جماهيرية  أنــشــطــة  الــحــمــلــة  وتــتــضــمــن 
إضافة  جاذبة،  فنية  وعروضا  مختلفة، 
من  عدد  في  مبهرة  مشاهد ضوئية  إلى 
األماكن هناك، كما أنتجت هيئة البحرين 
بالحملة  خاصا  ترويجيا  فيلما  للسياحة 
سيتم عرضه بشكل رئيسي على الشاشة 

المائية في تلك المنطقة.
للتصوير  أيضا مسابقة  الحملة  وتتضمن 
ــيــن  ــمــواطــن ــل ــي تـــتـــيـــح ل ــرافــ ــوغــ ــ ــوت ــفــ ــ ال
والمقيمين التقاط صور للمواقع والمعالم 
السياحية، ثم نشرها على حسابتهم على 
واستخدام  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لتتولى  )#في_حب_البحرين(،  هاشتاغ 
بعد ذلك لجنة تحكيم مسؤولية اختيار 
وعرضها  طباعتها  ليتم  المتميزة  الصور 
خصيصا  الهيئة  ستقيمه  معرض  ضمن 

لهذه الغاية.
التنفيذي  الرئيس  قــائــدي،  ناصر  وقـــال  
والــمــعــارض:  للسياحة  الــبــحــريــن  لهيئة 
ــال حــمــلــة #فـــي_حـــب_ “نــعــمــل مـــن خــ

المناسبة  األجــواء  توفير  على  البحرين 
والــزوار  والمقيمين  المواطنين  لمشاركة 
ــا بــاألعــيــاد  ــهـ ــراحـ مــمــلــكــة الــبــحــريــن أفـ
ووالئهم  حبهم  عــن  والتعبير  الوطنية، 

وإبــراز  المعطاء،  الوطن  لهذا  وانتمائهم 
هوية البحرين اآلمنة المستقرة المتطلعة 
للمستقبل من خال شعبها، ونقل جميع 
هذه الصور الجميلة للمنطقة والعالم، وبما 
الهيئة  أهــداف  تحقيق  في  أيضا  يسهم 
البحرينية  السياحية  بالمعالم  بالتعريف 

وزيادة الجذب الزوار والسياح”.
وأضاف قائدي “نعمل من أجل أن يحظى 
زوار مملكة البحرين خال فترة الحملة 
ــا الــوطــنــيــة،  بــفــرصــة مــشــاركــتــنــا أفــراحــن
عن  تنسى  ال  ــرى  وذكــ تــجــربــة  ومنحهم 
التي تسود مختلف  الفعاليات واألجواء 
مــنــاطــق الــبــحــريــن احـــتـــفـــاء بــاألعــيــاد 

الوطنية”.
وأشار إلى أن فريق عمل هيئة البحرين 
كبيرا من جهوده  “كــرَّس جانبا  للسياحة 
أجل تخطيط  الماضية من  الفترة  طيلة 
بالشكل  وإخراجها  الحملة  هذه  وتنظيم 

الــــذي يــلــيــق بــهــذه الــمــنــاســبــة الــوطــنــيــة 
عن  معربا  جميعا”،  قلوبنا  على  العزيزة 
ــكــل الــمــســاهــمــيــن فـــي الــنــجــاح  شـــكـــره ل
الــمــرتــقــب لــهــذه الــحــمــلــة مـــن الــشــركــاء 

والمواطنين والمقيمين.
واختتم الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين 
باإلشارة  تصريحه  والمعارض  للسياحة 
إلى أهمية توقيت هذه الحملة التي تأتي 
السياحية  االستراتيجية  انــطــاق  بعد 
الجديدة لمملكة البحرين في العام 2022 
الجائحة  انــحــســار  ومـــع   ،2026 وحــتــى 
وتسارع مؤشرات عودة قطاع السياحة 
نمو  مــعــدالت  وتحقيق  لانتعاش  ككل 
مرتفعة، وكشف في هذا الصدد أن هيئة 
البحرين للسياحة تخطط لبرنامج حافل 
بالفعاليات والحمات السياحية المبتكرة 

والتي ستعلن عنها تباعا.
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وّفــرنـا مـعلــومــات ذات دقــة عـاليــة لصنــاع القــرار
“علوم الفضاء”: إمكانياتنا متواضعة ونسير في االتجاه الصحيح

شــارك الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضاء محمد العســيري في 
ورش العمــل التــي نظمهــا مجلــس المعلومــات الجغرافيــة الوطنيــة للواليــات 

المتحدة األميركية وشارك فيها أكثر من 80 جهة من مختلف دول العالم.

الدكتـــور  أوضـــح  مشـــاركته  وحـــول   
العسيري: أن مشاركة الهيئة في ورش 
عمـــل مجلـــس المعلومـــات الجغرافية 
األميركـــي يســـهم في تعزيـــز القدرات 
الوطنيـــة عبر االســـتفادة مـــن خبرات 
المجلس والذي يصنف كمنظمة تعمل 
اســـتخدام ومشـــاركة  علـــى تحســـين 
البيانات الجغرافيـــة المكانية وأدوات 
كمـــا  الجغرافيـــة.  المعلومـــات  نظـــم 

أن الغـــرض مـــن وجـــوده هو تشـــجيع 
الحكومـــة الفعالـــة والكـــفء من خالل 
التطوير المنسق للمعلومات والتقنيات 
تكامـــل  إمكانيـــة  لضمـــان  الجغرافيـــة 
مســـتويات  جميـــع  علـــى  المعلومـــات 
الحكومـــة. إن ورش العمـــل التي تمت 
وبشـــكل  رّكـــزت  لحضورهـــا  دعوتنـــا 
واضـــح على أهميـــة اســـتغالل الذكاء 
الصناعي كإحـــدى األدوات الرئيســـية 

التحليليـــة  الدراســـات  إنجـــاز  فـــي 
تطويـــر  أظهـــرت  كمـــا  الجيومكانيـــة، 
أدوات جديـــدة وتصميمهـــا لتتناســـب 
مـــع متطلبـــات تلك التحاليـــل في ظل 
الكـــم هائل مـــن المعلومـــات المتدفقة 
مـــن أقمـــار االستشـــعار عـــن بعـــد التي 
تـــدور فـــي مـــدارات منخفضـــة حـــول 
األرض ومـــن التصويـــر الجـــوي، وهنـــا 
تكمـــن أهمية هـــذه المشـــاركة للتعرف 
علـــى آخـــر المســـتجدات فـــي المجال 
وبناء العالقات والتواصل مع الخبراء 

بشكل مباشر. 

 وأضاف العسيري: بعد هذه المشاركة 
تأكـــد أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
على الرغم مـــن إمكانياتها المتواضعة 
قـــد قطعت شـــوًطا جيًدا فـــي االتجاه 
الصحيـــح وتمكن فريق مختبر تحليل 
البيانات والصور الفضائية من تسخير 
العديـــد من التقنيـــات الحديثة لتنفيذ 
مجموعـــة  تخـــدم  متنوعـــة  دراســـات 
الحكوميـــة  المؤسســـات  مـــن  واســـعة 
وتلبي احتياجات وطنية استراتيجية 
عاليـــة  دقـــة  ذات  معلومـــات  وتوفـــر 

لصناع القرار.

الجديـــر بالذكر أن مجلـــس المعلومات 
الجغرافيـــة يعمـــل علـــى تعزيز إنشـــاء 
خرائـــط وقواعـــد بيانات ذكيـــة تمّكن 
صانعـــي القـــرار فـــي القطاعيـــن العـــام 
والخاص من اتخاذ قرارات مســـتنيرة 
ا لمجموعة  وفـــي وقـــت قصيـــر نســـبيًّ
واســـعة مـــن المجـــاالت، لذلـــك يركـــز 
المجلـــس علـــى دعـــم البنيـــة التحتية 
الوطنيـــة للبيانـــات المكانيـــة، ويطلـــق 
مبـــادرات إلنتاج بيانـــات وطنية لدعم 
التخطيـــط، كمـــا يتولى وضـــع معايير 
ومنهج وطني لمعالجة بيانات الموقع.

المنامة - بنا

محمد العسيري

إطالق استراتيجية تدريبية خاصة لـ “الخاص”
أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة 
بـــن شـــمس،  رائـــد  “بيبـــا”  العامـــة 
الدائـــم  التصاعـــد  تحقيـــق  أن 
والمتواصل في األداء المؤسسي 
فـــي منظومتـــي القطاعيـــن العام 
والخـــاص، مـــن خالل رفـــع كفاءة 
الكـــوادر الوطنيـــة، عبـــر تزويدها 
التطبيقيـــة  الممارســـات  بفضلـــى 
والمنهجيـــات العلميـــة، هـــو هدٌف 
أساســـي ومرتكـــٌز محـــوري ضمن 
استراتيجية عمل المعهد، موضًحا 
مؤخـــًرا  اســـتحدث  المعهـــد  أن 
خاصـــة  تدريبيـــة  اســـتراتيجية 
بالقطـــاع الخـــاص، بهـــدف تهيئـــة 
الكـــوادر العاملـــة فيـــه وتزويدهم 
لتحقيـــق  الالزمـــة  بالمهـــارات 
المنشـــودة.  الوطنيـــة  التطلعـــات 

جاء ذلك بمناســـبة إطالق المعهد 
والتـــي  المواهـــب،  إدارة  لـــدورة 
متكاملـــة  خطـــة  ضمـــن  تأتـــي 

لالرتقاء بالقطاع الخاص.
أن  شـــمس  بـــن  وأوضـــح 
التـــي  التدريبيـــة  االســـتراتيجية 
اســـتحدثها المعهد مؤخـــًرا، ُبنيت 
التدريبيـــة  لالحتياجـــات  وفًقـــا 
وتـــم  الخـــاص،  للقطـــاع  الفعليـــة 
خاللها رسم مسار واضح لالرتقاء 
بالجانبيـــن المعرفـــي والتطبيقـــي 

لـــدى القيـــادات الوطنيـــة العاملـــة 
فـــي هذا القطـــاع المحوري المهم، 
المتســـارعة،  للتطـــورات  فنظـــًرا 
والتحديات التي ترافق متطلبات 
والمســـتقبلية،  الحاليـــة  المرحلـــة 
وجد المعهد أن خدماته يجب أن 
تتوّســـع لتشـــمل القطـــاع الخاص 
العـــام  القطاعيـــن  فـــكال  أيًضـــا، 

نفـــس  فـــي  يســـيران  والخـــاص 
االتجـــاه والبد من تقريـــب الرؤى 
وتوحيـــد الجهود لالرتقاء بمملكة 

البحرين على مختلف األصعدة.
وقد تضمنت دورة إدارة المواهب 
التـــي نظمهـــا المعهـــد، عـــدًدا مـــن 
النماذج والعلـــوم والمعارف، التي 
تســـهم في رفـــع كفـــاءة القيادات 

العاملـــة في القطـــاع الخاص، عبر 
تزويدها باآلليات الحديثة إلدارة 
فرق العمل، واألســـاليب المبتكرة 
لتحفيز الموظفين، من الممارسات 
لالســـتفادة  الناجحـــة  التطبيقيـــة 
منها في عملهم بما يرتقي باألداء 
المؤسســـي وينعكـــس الحًقا على 

الخدمات الُمقدمة.

 وقـــد شـــارك فـــي هـــذه الـــدورة 
شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا(، 
وإنجاز البحرين، والبنك األهلي، 
وبنك الســـالم، والبنك الخليجي، 
وبنك البحرين الوطني، وشـــركة 
إلـــى  باإلضافـــة  البحريـــن،  زيـــن 
البحريـــن  حقـــل  تطويـــر  شـــركة 

)تطوير(.

المنامة - معهد اإلدارة العامة

بن شمس: تقريب 
الرؤى بين القطاعين 

يرتقي بالبحرين

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين 
وكافـــة  البنـــا،  أحمـــد  الوالديـــن  لرعايـــة 
أعضـــاء مجلـــس االدارة، خالـــص التهنئة 
والمباركـــة لقرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة، بيوم المـــرأة البحرينيـــة، مؤكًدا 
فـــي تصريحـــات خاصة لـ “البـــالد” أهمية 
هذه المناســـبة الوطنية كمبـــادرة وطنية 
غير مســـبوقة على مستوى دول الخليج 
المـــرأة  عطـــاء  فيهـــا  يكـــرم  والمنطقـــة 
وإنجازاتها التي قدمتها من أجل الوطن 
الغالـــي البحرين وفـــي مختلـــف المواقع 
كشـــريكة فـــي البنـــاء الوطنـــي والتنمية 

المستدامة. 
 جـــاء ذلـــك، على هامـــش االحتفال الذي 
أقامتـــه جمعية البحرين لرعاية الوالدين 
فـــي مقرها بالمحـــرق، لتكريـــم مجموعة 
بعملهـــن  المتميـــزات  الســـيدات  مـــن 

وعطائهن المجتمعي.
وفـــي كلمة البنا التي ألقاهـــا باإلنابة عنه 

عضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة البحريـــن 
لرعايـــة أحمـــد الفضالة، إن هللا ســـبحانه 
وتعالى ذكر في محكم تنزيله في سورة 
الحجـــرات “يـــا أيهـــا النـــاس إنـــا خلقناكم 
مـــن ذكـــر وأنثى” وفـــي هذا تقريـــر إلهي 
بأن الخلق ال يســـتقيم إال بجناحيه وهما 
الذكـــر واألنثـــى. وفيـــه إشـــارة لمســـاواة 
الخلق أمام هللا في التكليف والتشريف. 
وأوضـــح، لم يكرم ديـــٌن المرأة كما كرمها 
اإلســـالم وأعزها وأعّد انتقـــاص مكانتها 
مـــن قبيـــل النكـــوص للجاهليـــة البغيضة 
بـــل ال تجيز الشـــريعة الغـــراء أن ينتقص 
الرجل من مكانة المرأة تحت أي مســـوغ 

أو مبرر.
وقـــال، لقد خّلـــد القـــرآن الكريـــم قصًصا 
لنســـاء تتلـــى إلى يوم القيامـــة فمن ذلك 
قصة سارة زوجة سيدنا إبراهيم الخليل 
وهاجـــر أم نبينا إســـماعيل وقصة آســـية 
موســـى  هللا  نبـــي  مـــع  فرعـــون  زوجـــة 
وغيرهـــا مـــن القصـــص القرآنيـــة لنســـاء 
خالدات وأفرد ســـورة كاملة باســـم مريم 

ابنة عمران البتول ليعلي من شأن المرأة 
ويظهر مكانتها. 

وأكد، ليس بدًعا أن تقوم اليوم جمعيتنا 
بتكريـــم  الوالديـــن  لرعايـــة  البحريـــن 
هـــذه الكوكبـــة مـــن فضليات النســـاء في 
البحرين، مـــن البارزات والناشـــطات في 
خدمة المجتمـــع البحريني وفي مختلف 

المجاالت. 
البحرينـــي  مجتمعنـــا  يزخـــر  وقـــال،   
المتواضع بالكثير من األمثلة لتضحيات 

اجتيـــاز  فـــي  نجحـــن  فاضـــالت  نســـاء 
المصاعـــب وقدمـــن للوطن أبنـــاء وبنات 
فاضالت رفعـــن مقام بلدهـــم بخدماتهم 
الجمعيـــة  أن  مؤكـــًدا،  الجليلـــة،  البـــارزة 
ســـتضع ضمـــن أجندتهـــا للســـنة القادمـــة 
الجنديـــات  الســـيدات  حـــاالت  بحـــث 
خلـــف  يقبعـــن  اللواتـــي  المجهـــوالت 
أســـوار البيوت، حيث ســـتنظم احتفالية 
لتكريمهـــن فـــي يـــوم المـــرأة البحرينيـــة 

للعام القادم.

تكريم كوكبة من النساء
وألقت رئيسة لجنة األنشطة والفعاليات 
سميرة بو جيري كلمة في هده المناسبة، 
حيت فيهـــا جهود المـــرأة البحرينية في 
كل مـــكان، مؤكدة، أن المـــرأة البحرينية، 
فـــي  لهـــا دوًمـــا دور متميـــز ورائـــد  كان 
الوقـــوف إلى جانـــب الرجل والمشـــاركة 
فـــي دفع عمليـــة التنميـــة الوطنيـــة التي 

تعيشها بلدنا الغالي.
بدورها، أكدت مشرفة الجمعية منى عبد 

هللا، أن احتفـــاء الجمعيـــة بتكريـــم نخبة 
والمعروفـــات  الرائـــدات  الســـيدات  مـــن 
بالعطـــاء المتواصـــل، إنمـــا هـــو رد لبعض 
جميلهن وعطائهن الالمتناهي في تنمية 

الوطن وتقدمه.
وقام البنا والفضالـــة وعضوات الجمعية 
بتكريـــم كوكبـــة مـــن ســـيدات المجتمـــع، 
ثم ألقت بعدها الشـــاعرة المتألقة هنادي 
الجـــودر قصيـــدة بهـــذه المناســـبة، وتـــم 

تكريم البالد خالل الحفل.

“البحرين لرعاية الوالدين” تكّرم فعاليات نسوية في يوم المرأة البحرينية
من البارزات والناشطات في خدمة الوطن

بدور المالكي من المحرق )تصوير: رسول الحجيري(



local@albiladpress.com

الثالثاء 7 ديسمبر 2021 - 3 جمادى األولى 1443 - العدد 4802
07

تحـــت رعايـــة األميـــن العـــام للمجلس 
األعلـــى للمـــرأة، هالة األنصـــاري، نظم 
احتفاليـــة  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
بمناســـبة يوم المرأة البحرينية والذي 
انطلـــق هذا العـــام تحت شـــعار المرأة 
الوطنيـــة،  التنميـــة  فـــي  البحرينيـــة 
وذلـــك بمقـــر الجامعة الملكيـــة للبنات 
بحضـــور رؤســـاء الجامعـــات والعديد 

من السفراء والطلبة والطالبات. 
وبهذه المناســـبة، رفعـــت األمين العام 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائب رئيس 
مجلـــس أمناء مجلـــس التعليم العالي 
عضو المجلس األعلى للمرأة، الشيخة 
رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وإلـــى قرينة عاهـــل البالد 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، علـــى مـــا وصلت 
متقدمـــة  مكانـــة  مـــن  المـــرأة  إليـــه 
ومتميزة في شتى المجاالت، مشيدة 
بمـــا تحقـــق مـــن منجـــزات بـــارزة في 
مجـــال تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة فـــي 
ظـــل العهـــد الزاهـــر لصاحـــب الجاللـــة 
عاهـــل البالد، والدعـــم الالمحدود من 
قبل ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء، واالهتمـــام البالغ والمتواصل 

من قبل المجلس األعلى للمرأة.
ورحبـــت الشـــيخة رنـــا باألميـــن العام 
للمجلـــس وبضيوف االحتفال، مؤكدة 
فـــي كلمتهـــا أن يوم المـــرأة البحرينية 
المهـــم  الـــدور  لتفعيـــل  مناســـبة  يعـــد 
والحيـــوي الـــذي تضطلـــع بـــه المـــرأة 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة 
وال ســـيما التعليم العالـــي والتي باتت 
نموذجـــًا حضاريـــًا مشـــرفًا، وأصبحت 

عنوانًا راسخًا للعطاء واإلنجاز.
 وعبـــرت الشـــيخة رنـــا، عـــن اعتزازها 
بالدور الذي تقوم به المرأة البحرينية 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص األكاديميـــة 
والمّمثلـــة لمؤسســـات التعليـــم العالي، 
وحضورهـــا فـــي المشـــهدين اإلقليمي 
جـــدارة  يعكـــس  والـــذي  والدولـــي 
التعليم بمملكة البحرين ومتانة البنية 
التحتية للتعليـــم العالي في ظل دعم 
واهتمام القيادة الحكيمة بهذا القطاع 

إيماًنا بأهمية الدور المنوط به.
سياســـات  أن  إلـــى  وأشـــارت 

التعليـــم  مجلـــس  واســـتراتيجيات 
العالـــي ومبادراته النوعيـــة المتوافقة 
مـــع مبـــادرات ومحـــاور برامـــج عمـــل 
الحكومـــة على مـــر الســـنوات، تهدف 
بشـــكٍل أساســـي لتحقيـــق مخرجـــات 
ذات أثـــر ملمـــوس ليـــس فقـــط علـــى 
جـــودة الخدمات المقدمـــة وفاعليتها، 
وإنما على مستوى التعليم األكاديمي 
الحيـــاة  بواقـــع  وارتباطـــه  وجودتـــه 

المهنية مستقباًل.
وأكدت األمين العـــام أن رؤى مجلس 
رؤيـــة  مـــع  تّتســـق  العالـــي  التعليـــم 
البحرين االقتصادية 2030 التي تركز 
على أهمية تشـــجيع البحث والتطوير 
فـــي مؤسســـات التعليـــم العالـــي لبناء 
اقتصـــاد قائـــم على المعرفة، مشـــددة 
علـــى أن النهوض بمخرجـــات التعليم 
عمـــل  هـــو  البحريـــن  بمملكـــة  العالـــي 

جماعـــي، يتطلب تضافـــر جهود كافة 
منتســـبي مؤسســـات قطـــاع التعليـــم 
وإدارييـــن  أكاديمييـــن  مـــن  العالـــي 

وطلبة.
األنصـــاري،  الحفـــل  راعيـــة  وقامـــت 
بتكريم الطلبة والطالبات من مختلف 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي ممـــن لهم 

اسهامات بارزة في التنمية الوطنية.
وعبر الطلبة عن اعتزازهم وسعادتهم 

الكبيـــرة بهـــذا التكريـــم الـــذي يعكـــس 
االهتمـــام والدعم المتواصـــل لتمكين 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الشـــباب 
العالـــي  التعليـــم  بمنظومـــة  لالرتقـــاء 
وتحســـين  المختلفـــة  ومؤسســـاته 
مخرجـــات التعليـــم العالـــي بمـــا يدعم 
جهـــود التنمية المســـتدامة في مملكة 

البحرين.
الملكيـــة  الجامعـــة  رئيســـة  وأعربـــت 

للبنات البروفيســـورة يسرى المزوغي 
لمجلـــس  وتقديرهـــا  امتنانهـــا  عـــن 
الفعاليـــة  إلقامـــة  العالـــي  التعليـــم 
فـــي حـــرم الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات، 
فـــي  المســـاهمين  أحـــد  باعتبارهـــا 
للمـــرأة  والعلميـــة  المعرفيـــة  النهضـــة 
البحرينية وتكريم الطالبات الرائدات 
مـــن مختلـــف الجامعـــات فـــي مملكـــة 
فـــي  الفعالـــة  لمشـــاركتهن  البحريـــن 
علـــى  يـــدل  ممـــا  الوطنيـــة  التنميـــة 
إيمان مجلـــس التعليم العالي بقدرات 
الطالبـــة البحرينيـــة واالســـتثمار فـــي 
القيادات النسائية البحرينية الواعدة، 
إنجـــازات  اســـتدامة  علـــى  والعمـــل 
المرأة البحرينية والدفع بقدراتها عبر 

تكريمها في شتى المحافل.
الجامعـــة  أن  المزوغـــي،  وأضافـــت 
الملكيـــة للبنات تعتـــز بمنجزات المرأة 
البحرينيـــة، وأنهـــا تعمـــل علـــى تعزيز 
دورها كمؤسســـة جامعية متخصصة 
عبـــر  وتقدمهـــا  المـــرأة  تمكيـــن  فـــي 
التعليـــم العالـــي فـــي مملكـــة البحرين 
عبـــر مشـــاركتها الفعالـــة فـــي الخطـــة 
الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة 

التي يقودها المجلس األعلى للمرأة.
قدمتـــه  الـــذي  الحفـــل  خـــالل  تـــم  و 
اإلعالميـــة والمذيعة المبدعة شـــيماء 
مجلـــس  منتســـبي  تكريـــم  رحيمـــي 
فيـــه  عملـــوا  ممـــن  العالـــي  التعليـــم 
منـــذ تأسيســـه عـــام 2007، وســـاهموا 
االرتقـــاء  فـــي  وعطائهـــم  بخبراتهـــم 
بـــاألداء وأداء رســـالة المجلـــس علـــى 

المستويات كافة.
 وتـــم التقاط الصـــورة التذكارية بهذه 

المناسبة.

“التعليم العالي” و“الملكية للبنات” يحتفالن بيوم المرأة البحرينية
برعاية األنصاري

خالل الحفل 

رئيسة الجامعة الملكية للبنات لـ “^”: مناسبة الستذكار إنجازات المرأة
أكدت رئيســة الجامعة الملكية للبنات البروفســورة، يســرى المزوغي، أن يوم المرأة البحرينية يوم مهم 
جدا على مستوى الوطن، خصوصا للجامعة الملكية للبنات وهي الجامعة الوحيدة التي تركز على تمكين 
المــرأة وإعطائهــا كل الســبل لتنافــس فــي ســوق العمل، مردفــه، نحن ندعم المــرأة ولكننا في يــوم المرأة 

نستذكر إنجازاتها ونراجع عطاءها.

جـــاء ذلك فـــي تصريحات خاصة 
الجامعـــة  لرئيســـة  “البـــالد”  ل 
هامـــش  علـــى  للبنـــات  الملكيـــة 
تنظيم الجامعـــة فعالية االحتفال 

بيوم المرأة البحرينية.
وأضافت المزوغي: التعليم العالي 
لتكـــون  للمـــرأة  أساســـي  ســـالح 
على قـــدر المســـئولية، ويكون لها 
دور أساســـي في تنميـــة المجتمع 

والمشاركة في بنائه وتطوره. 
وفـــي ردها على ســـوال ل “البالد” 
حـــول أهم الـــدالالت التـــي تقرأها 

في يوم المـــرأة البحرينية، والذي 
يعـــد انجـــازا جليال لجاللـــة الملك 
وقرينتـــه صاحبـــة الســـمو الملكي 
االميرة ســـبيكة بنـــت أبراهيم آل 
خليفة أن هناك دالالت وإنجازات 
كل  ونتذكرهـــا  نعيشـــها  كثيـــرة 
يـــوم  فـــي  فقـــط  وليـــس  يـــوم، 
المـــرأة فالمجلـــس األعلـــى للمرأة 
يحتفـــل اليـــوم بعيـــده العشـــرين، 
وهـــذا دليل علـــى الرؤيـــة الثاقبة 
لصاحب الجاللـــه الملك، وقرينته 
رئيســـة  البـــالد  عاهـــل  قرينـــة 

المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة  الســـمو 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، فوجود 
للمـــرأة  االعلـــى  المجلـــس  ودور 
شـــكل منصـــة او مظلـــة للمـــراءة 
البحرينية لتمكينها وإعطائها لكي 
تكـــون شـــريًكا فاعاًل فـــي التنمية 
مـــع أخيهـــا الرجل، مشـــددة، على 
المـــرأة يعطـــي مســـاحة  يـــوم  أن 
واســـعة لألجيـــال القادمـــة بالنظر 
لمـــا حققتـــه المـــرأة البحرينية من 
كان  ورائـــدة،  عظيمـــة  إنجـــازات 

وراءها ســـيدة عظيمة هي قرينة 
المجلـــس  رئيســـة  البـــالد  عاهـــل 
الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 

إبراهيـــم آل خليفـــة، إذ إن تمكين 
المـــرأة وتطورهـــا وتأميـــن حيـــاة 
كريمـــة لهـــا وألســـرتها هو شـــغلها 
الشـــاغل، مؤكدة، لقـــد عملت على 

كل هذه المحاور واســـتطاعت أن 
تصنـــع نموذجـــا غير مســـبوق من 
خـــالل المجلس االعلى للمرأة في 

البحرين والمنطقة. 
وعبرت رئيســـة الجامعـــة الملكية 
للبنـــات، عـــن ســـعادتها لوجودهـــا 
فـــي مملكة البحريـــن، وعملها في 
منـــذ  للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة 
الجامعـــة  أن  مردفـــة  شـــهور،   6
الملكيـــة للبنـــات تواصـــل نجاحها 
وتطورها من تأسيســـها قبل اكثر 
من 16 ســـنة في مملكة البحرين، 
مبينـــة، نحـــن أول جامعة تحصل 
على االعتمـــاد من مجلس األعلى 
للتعليـــم، وخرجنـــا أكثر من 1400 
طالبـــة لحد االن أصبحـــن رائدات 
في مجالهن في ســـوق العمل في 

تخصصاتهن المطلوبة.

بدور المالكي من عوالي
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أكـــد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز 
اإلستراتيجية  للدراسات  البحرين 
)دراســـات(  والطاقـــة  والدوليـــة 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
أن تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي 
التعامـــل مع تحدي جائحة كورونا 
كانت رائـــدًة على مســـتوى العالم، 
ومثاالً حيًا لدور الكيانات البحثية 
فـــي دعم السياســـات فيمـــا يتعلق 
بالتعامـــل مـــع تحـــدي مـــع جائحة 

كورونا. 
جاء ذلك خالل كلمٍة ألقاها الشيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة افتتح 
العالمـــي  الملتقـــى  أعمـــال  فيهـــا 
لمراكـــز الفكر الذي ُيقام في مملكة 
البحرين، بمشاركة نخبة من مراكز 
الفكـــر والبحـــث العالميـــة بعنـــوان 
والمتغيـــرات  الفكريـــة  “المراكـــز 
العالمية في عصـــر األزمات”، الذي 
بـــدأ أعماله فـــي فندق الســـوفتيل 

أمس اإلثنين.  
مـــن  تمكنـــت  المملكـــة  أن  وأكـــد 
تحقيق إســـتجابٍة نوعيـــٍة للتعامل 
مع تحـــدي الجائحة بفضل اإلدارة 
الحكيمـــة للقيـــادة الرشـــيدة، التي 
اعتمـــدت علـــى البيانـــات المحلية 
في بناء السياســـات األكثر فاعليٍة 
مـــع هـــذا التحدي، مما يؤشـــر على 
بـــدور  البحريـــن  مملكـــة  اهتمـــام 
البحـــث العلمي واستشـــراف آفاق 
تقديـــم  عمليـــة  أثنـــاء  المســـتقبل 
البدائـــل ودراســـتها إلتخـــاذ القرار 

المناسب.
وأوضـــح “شـــكلت جائحـــة كورونا 
لحظـــة تحـــوٍل عالميـــة على جميع 
األصعدة، أعادت صياغة أســـاليب 
ومنهجيـــات العمـــل فـــي مختلـــف 
المجاالت، وتحمل مركز “دراسات” 
مســـؤوليته فـــي هـــذا الســـياق من 
خـــالل تركـــز أعماله علـــى المتابعة 
المســـتمر ة للجهـــود الوطنية على 
ومـــا  الوبـــاء،  مكافحـــة  مســـتوى 
يتركـــه ذلك مـــن تغيـــرات هيكلية 
علـــى بنيـــة المجتمـــع وممارســـات 

المواطنين والمقيمين”.
وأشـــار إلى أن المركز واصل دوره 
في عملية دعم القـــرار القائم على 
أســـس موضوعية؛ بهـــدف ترجمة 
الحكيمـــة  المملكـــة  قيـــادة  رؤيـــة 
نحـــو بلورة صورة دقيقة وشـــاملة 
ترفد اتخاذ القـــرارات الصائبة في 
مـــن  وتمكـــن  المناســـب،  توقيتهـــا 
إصـــدار مجموعـــة مـــن الدراســـات 
تحـــدي  مـــع  بالتعامـــل  المتصلـــة 
الجائحـــة، ذلـــك من خـــالل تحليل 
واالقتصـــادي  اإلجتماعـــي  األثـــر 
لكوفيـــد 19 بالشـــراكة مـــع برنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائي، وإصدار 
عشرات الدراسات والتقارير حول 

مجاالت مرتبطة بالجائحة.

جرعات معززة 

مملكـــة  اهتمـــام  أن  إلـــى  ولفـــت 
والدراســـات  بالبحـــوث  البحريـــن 
كمرتكٍز لبناء السياسات، أدت إلى 
تقدم المملكة على مســـتوى العالم 

في إعطـــاء الجرعات المعززة ضد 
وبـــاء كورونا، ولنســـبٍة كبيرٍة جدًا 

من المواطنين والمقيمين.
أن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأضـــاف 
التطـــورات األخيـــرة التـــي حدثت 
فـــي العالم تؤكد أكثر من أي وقٍت 
مضى الحاجة إلى ربط السياسات 
البحثية،  المجتمعـــات  بمخرجـــات 
ذلك لبناء سياسات أكثر إستدامٍة 
ومبنيـــٍة علـــى بيانـــات وتصـــوراٍت 

منهجية.
وخالل الكلمة الرئيسة التي ألقتها 
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن 
أكـــدت  األنصـــاري،  هالـــة  للمـــرأة 
أهميـــة القمـــة العالمية التـــي ُتركز 
بشكٍل أساسٍي على إعادة تشكيل 
مراعـــاة  مـــع  الفكـــر  مراكـــز  دور 
التغيرات السريعة وغير المتوقعة 
التي يشهدها العالم اليوم، لتقديم 
خارطـــة طريـــٍق جديـــدٍة لصانعـــي 
السياسات والجمهور نحو تحقيق 
علـــى  مشـــددًة  مزدهـــر،  مســـتقبٍل 
أنـــه حان الوقـــت بالفعل لعقد مثل 
هـــذا الحـــدث للفـــت االنتبـــاه إلـــى 
المساهمة الرائعة للمرأة في مراكز 

الفكـــر والبحـــوث، وإلقـــرار أهميـــة 
جعل تقـــدم المرأة أولوية رئيســـة 

على جدول األعمال العالمي.
المنصـــة  إطـــالق  أن  وأوضحـــت 
العالميـــة للمرأة والفكر هي مبادرة 
جديـــرة بالثنـــاء وســـوف ُتســـاعد 
بالتأكيـــد في تعميـــم قضايا المرأة 
فـــي  الفكريـــة  المناقشـــات  فـــي 
جميـــع المجـــاالت، الفتـــًة إلـــى أن 
هذه الخطـــوة ذات أهميٍة قصوى، 
تحديـــات  العالـــم  يواجـــه  حيـــث 
إنعـــاش  خطـــة  تتطلـــب  جديـــدة 
متوازنـــة  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  تراعـــي 
المـــرأة فـــي  إلعـــادة تشـــكيل دور 
القـــوى العاملة في مرحلـــة ما بعد 
الجائحـــة، والحفـــاظ علـــى دورها 
االقتصـــاد  فـــي  رئيـــس  كمســـاهٍم 

الجديد.

دور قوي

وشـــددت األنصاري على أن المرأة 
لعبت علـــى مر التاريـــخ دورًا قويًا 
المشـــكالت  بعـــض  معالجـــة  فـــي 

األكثـــر إلحاحـــًا فـــي العالـــم مثـــل 
العالميـــة،  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
والصحـــة، والتعليم، وتغير الُمناخ، 
حيث تعمل النســـاء باستمرار على 

تعزيز برامج التنمية المستدامة.
وتطرقت إلـــى أن تجربة البحرين 
فـــي تمكين المـــرأة والنهـــوض بها، 
حيث أخـــذت في االعتبـــار أهمية 
تبنـــي نهج شـــامل لتحســـين وضع 
المـــرأة في جميع مجاالت التنمية، 
وقـــد تجلى ذلك من خالل إنشـــاء 
منـــذ  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
عشرين عامًا، ووضع خطة وطنية 
بمـــا  البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض 
يتماشـــى مع رؤية البحرين 2030 
وأهداف التنمية المستدامة، التي 
يدعمها النمـــوذج الوطني للتوازن 
بين الجنســـين كآلية حوكمة رائدة 
وأصحـــاب  السياســـات  لواضعـــي 
المصلحة؛ لضمان اإلدماج الســـليم 
واســـتدامة التوازن بين الجنسين 
فـــي المملكـــة، والمرصـــد الوطنـــي 
لرصد التوازن بين الجنسين، الذي 
يتضمـــن أكثـــر مـــن 4000 مؤشـــر 
لقياس أثر وضع المرأة في التنمية 

باإلحصـــاءات  مقارنـــًة  الوطنيـــة، 
وتقريـــر  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
التـــوازن الوطنـــي بيـــن الجنســـين 
الـــدوري لقيـــاس مســـاهمة كل من 
الرجـــال والنســـاء فـــي االقتصـــاد، 
األدوات  أحـــد  التقريـــر  ويعتبـــر 
الرئيســـة؛ لمراقبـــة وتقييـــم تأثيـــر 
تنفيـــذ النمـــوذج الوطنـــي للتوازن 
إلـــى  باإلضافـــة  الجنســـين،  بيـــن 
مشـــاريع بحثيـــة مـــن خـــالل مركز 
معلومـــات المرأة بالمجلس األعلى 
للمـــرأة لفهـــم أفضل لوضـــع المرأة 
في مختلف المجاالت والتحديات 
التـــي تواجههـــا، والهـــدف من هذه 
توصيـــات  تقديـــم  هـــو  المشـــاريع 
الفجـــوات  لســـد  موجهـــة  هادفـــة 
علـــى  والعمـــل  الملحوظـــة، 
تأســـيس مركـــز خـــاص لدراســـات 
المـــرأة والتـــوازن بيـــن الجنســـين 
للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة  فـــي 
بالتعاون مع لجنـــة األمم المتحدة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغربي 

آسيا )االسكوا(.
الخبـــراء  مـــن  عـــدد  وأجمـــع 
الجلســـة  خـــالل  اإلســـتراتيجيين 

األولى من جلســـات الملتقى، التي 
جاءت بعنوان “قضايا السياســـات 
والتحديات اإلســـتراتيجية”، على 
خطـــورة تحـــدي جائحـــة كورونـــا 
كواحـــٍد من أهـــم التحديـــات التي 
تواجـــه العالم فـــي هـــذه المرحلة، 
اســـتمرار  مـــن مخاطـــر  ُمحذريـــن 
فجوة التطعيم واللقاح بين قارات 

العالم. 

نشر الوعي

وأكدوا أهمية نشر الوعي بضرورة 
الحصول علـــى اللقاحات المضادة 
متحـــورات  لمواجهـــة  للفيـــروس 
كورونـــا، ُمعتبريـــن أن التطعيم لم 
يعـــد قـــرارًا شـــخصيًا، حيث يجب 
كل  حصـــول  األولويـــة  تكـــون  أن 

شخص في العالم على اللقاح.
الجائحـــة  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
المفاهيـــم األمنيـــة  بعـــض  غيـــرت 
صعـــدت  حيـــث  واإلســـتراتيجية، 
قضايـــا األمن الصحي واإلنســـاني 
إلـــى أولويـــات األمـــن فـــي العالـــم، 
وبـــات توافر جهـــاز تنفس صناعي 

ذا أولويٍة عند بعض البلدان.
بعنـــوان  الثانيـــة  الجلســـة  وفـــي 
“محفزات كوفيد من أجل التغيير، 
الجيـــد، والســـيئ، والخطيـــر”، أكد 
الفكـــر  مراكـــز  مـــن  عـــدٍد  مديـــرو 
العالمية أن جائحة كورونا فرضت 
تحديـــات ُمشـــتركة علـــى المراكـــز 
ُمشـــكالت  أهمهـــا  مـــن  البحثيـــة 
مشـــاريع  هـــددت  التـــي  التمويـــل 
تحـــدي  وكذلـــك  عـــدة،  بحثيـــة 
اإلغـــالق ومنـــع الســـفر ممـــا دفـــع 
هـــذه المراكـــز؛ لتعزيـــز اســـتخدام 
ببرامج  التكنولوجيـــا واالســـتعانة 
االتصـــال المرئـــي إلقامـــة فعاليات 
مشـــتركة للتغلب علـــى تعطل آلية 
االجتماعـــات الحضوريـــة، كما أنها 
أتاحـــت الفرصة لهم الطالع أعداد 
كبيـــرة من المتابعين على أنشـــطة 

المراكز الفكرية.
حـــول  الثالثـــة  جلســـة  وفـــي 
“الشـــراكات بين مراكـــز الفكر” أكد 
الُمشـــاركون أهمية  تعزيز التعاون 
والبحـــوث  الفكـــر  مراكـــز  بيـــن 
ودورهـــا في التعامل مـــع األزمات 
التـــي  الُمختلفـــة  والتحديـــات 
خصوصـــا  العالـــم،  دول  تواجـــه 
بعـــد أن أظهـــرت جائحـــة كورونـــا، 
ضرورة االستعداد الُمبكر لألزمات 
لتجنب التداعيـــات الكارثية، التي 
عد  ُيمكـــن أن تنجم عنها علـــى الصُّ
واألمنيـــة  االقتصاديـــة  كافـــة، 
واالجتماعيـــة، وتفعيل دورها في 
إحداث التغيير اإليجابي المنشود 
من خالل تخليق األفكار اإلبداعية 
نتائـــج  وتوصيـــل  والمبتكـــرة، 
أبحاثهـــم ألكبـــر عـــدٍد ممكـــٍن مـــن 
النـــاس.  فيمـــا ســـيواصل الُملتقى 

أعماله اليوم الثالثاء.

الرفاع - مركز دراسات

عبداهلل بن أحمد: تجربة البحرين في التعامل مع الجائحة رائدة عالمًيا
األنصاري: العالم يواجه تحديات جديدة تتطلب خطة إنعاش تراعي التوازن الجندري
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قال وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف إن 
نسبة شغل المرأة للوظائف في قطاع 
البلديات، بلغت نســـبة 45 %، مشـــيرا 
إلـــى أن مـــن ضمنهـــن “الالتـــي تبـــوأن 
مراكـــز قيادية عليـــا ووظائف متميزة 
وكثيـــر مـــن التخصصات التـــي أثبتت 

فيها المرأة كفاءة عالية”. 
وأكـــد خلـــف خـــالل االحتفاليـــة التـــي 
يـــوم  بمناســـبة  “البلديـــات”  أقامتهـــا 
المرأة البحرينية ومرور عشرين عاما 
على تأســـيس المجلـــس األعلى للمرأة 
فـــي فنـــدق الدبلومات أمـــس بحضور 
كبـــار مســـؤولي الـــوزارة كـــرم خاللهـــا 
عدًدا مـــن الموظفات في الـــوزارة “أن 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
بأنهـــا  تعتـــز  العمرانـــي  والتخطيـــط 
جزء من اســـتراتيجية تمكيـــن المرأة 
البحرينيـــة، ودعمها كي تأخذ مكانتها 

التي تستحق.
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  خلـــف  ورفـــع 

والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى قرينة 
عاهل البـــالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 

بمناسبة يوم المرأة البحرينية. 
وقـــال “إننـــا إذ نحتفـــل اليـــوم بذكرى 
مـــرور عشـــرون عامـــا علـــى تأســـيس 

المجلـــس األعلـــى للمـــرأة البحرينيـــة، 
فإننا بذلك نؤكد على ما تحقق للمرأة 
البحرينيـــة فـــي جميـــع المياديـــن من 
ريـــادة وتقدم ورقي، فـــي ظل القيادة 
الحكيمـــة التـــي لم تدخر جهـــدا طيلة 
عقدين مـــن الزمان جعلت مـــن المرأة 
البحرينيـــة مضـــرب مثل فـــي ريادتها 
اإلقليمـــي  الصعيـــد  علـــى  وتقدمهـــا 

والعالمي”. 
وأضـــاف “كما نؤكـــد أيضـــا أن اختيار 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة شـــعاره لهذا 

العام يعكس عراقة الحضور النســـائي 
ضمن ملحمـــة البناء الوطني، متســـقا 
مع منظومة للدولة المدنية البحرينية 
الحديثة القائمة، ومرتكزا على أسس 
الحقـــوق  فـــي  والمســـاواة  العدالـــة 

والواجبات بين المواطنين. 
وقالـــت رئيســـة لجنـــة تكافـــؤ الفرص 
فـــي “البلديات” شـــوقية حميـــدان “إن 
االحتفاء الســـنوي بالمـــرأة البحرينية 
هـــو فـــي األســـاس وقفـــة عرفـــان لهـــا 
مختلـــف  فـــي  وتقدمـــه  قدمتـــه  لمـــا 

خاللهـــا  مـــن  وفرصـــة  المجـــاالت، 
نستعرض اإلنجازات التي حققتها في 

بناء قدراتها وتطوير طاقاتها”.
وأكدت أن “بلوغ البحرينية لهذه المكانة 
الرفيعة محليًا ودوليًا، هو ثمرة الرعاية 
الملكية الســـامية، من لدن سيدي جاللة 
الملـــك الداعـــم والمســـاند األول للمـــرأة 

البحرينية في عهده الميمون”. 
وأضافت “كمـــا أن االهتمام والمتابعة 
الحثيثة من ســـيدة البحريـــن األولى، 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، كان لهـــا بالغ 
األثـــر الطيـــب فـــي احتضـــان ودعـــم 
المرأة البحرينية علـــى مدى 20 عامًا، 
والنهـــوض باحتياجاتهـــا ودمجها في 
الخطـــط والبرامـــج الحكومية كعنصر 

ال غنى عنه”.
وتابعـــت “بـــكل فخـــر واعتـــزاز، نثمـــن 
عالًيا االســـتجابة والمبـــادرات الكبيرة 
تقديـــم  خـــالل  مـــن  الحكومـــة،  مـــن 
المـــرأة في كافة خططتهـــا وبرامجها، 

وتوفير الموازنات المستجيبة إلدماج 
الخطـــط  ضمـــن  المـــرأة  احتياجـــات 
 54 نســـبتها  بلغـــت  والتـــي  الوطنيـــة، 
% والتـــزام لجـــان تكافـــؤ الفرص في 
مؤسســـات القطاع العام فـــي تحقيق 
متطلباتهـــا بنســـبة )99 %(، وذلك من 
خـــالل التقـــدم المحـــرز فـــي تشـــكيل 
اللجـــان باإلضافة إلـــى تنفيذ تعليمات 
جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة ذات العالقة، 
كما جـــاء في التقرير الوطني للتوازن 

بين الجنسين 2019-2020”.
وأردفـــت “كمـــا ال يفوتنـــي فـــي هـــذا 
المقام، أن أشيد بالنتائج الشاملة التي 
اســـتعرضها التقريـــر الوطنـــي الثانـــي 
للتـــوازن بيـــن الجنســـين، الـــذي أعده 
وأعلنه المجلس األعلى للمرأة مؤخًرا، 
انطالقـــًا مـــن قواعد ومنهجيـــة علمية 
تســـتند إلى الموضوعية والمهنية في 
القيـــاس والتحليـــل الشـــامل، والـــذي 
ســـاهم فـــي تحقيـــق أهـــداف الخطـــة 

الوطنية للنهوض بالمرأة”.

الصحيـــة  البيانـــات  أحـــدث  كشـــفت 
الصـــادرة فـــي البحرين عـــن أن معدل 
انتشـــار مـــرض الســـكري فـــي مملكـــة 
بمعـــدل  ارتفاعـــا  يشـــهد  البحريـــن 
اإلصابـــات المســـجلة والتـــي وصلـــت 
 %  15 مـــن  أكثـــر  إلـــى   2020 العـــام 
مـــن مجموع الســـكان، بينمـــا كان في 
  %  14 مـــن  أقـــل  الســـابقة  األعـــوام 

تقريبا.
يتـــم  أنـــه  إلـــى  اإلحصـــاءات  وتشـــير 
تسجيل إصابة 85 طفالً بالنوع األول 
من السكري والمعتمد على األنسولين 
تشـــير  فيمـــا  ســـنويًا،  ســـنوي  بشـــكل 
إحصـــاءات االتحـــاد الدولي للســـكري 
إلـــى أن أكثر من 537 مليون شـــخص 
يعيشـــون حاليـــا مـــع مرض الســـكري، 
ومعظـــم هذه الحاالت هـــي من النوع 
منـــه  الوقايـــة  يمكـــن  والـــذي  الثانـــي 
بشـــكل كبير من خالل النشاط البدني 

والنظام الغذائي الصحي المتوازن. 
وأوضحـــت األســـتاذ المســـاعد بكليـــة 
فـــي  والرياضيـــة  الصحيـــة  العلـــوم 
فـــي  ســـند،  هالـــة  البحريـــن  جامعـــة 
الحملـــة  بعـــد  “البـــالد”  لــــ  تصريحـــات 
التوعويـــة التـــي أقامهـــا نـــادي قاللـــي 
بالتعـــاون مـــع جمعية الســـكري تحت 
أفضـــل  حيـــاة  جـــودة  “نحـــو  عنـــوان 
اســـتهدفت  أنهـــا  الســـكرى”،  لمرضـــى 
المحاضـــرات  مـــن  مجموعـــة  تقديـــم 
التثقيفية للتعـــرف على ماهية مرض 
الســـكرى، األعراض والعالمات، كيفية 
التعامل معه، المضاعفات على أجهزة 
الجســـم المختلفـــة وكيفيـــة التعايش 
مع المرض، مبينة بأن الحملة شـــملت 
الســـكر  لنســـبة  العشـــوائي  القيـــاس 
فـــي الـــدم، وقيـــاس الطـــول والـــوزن 
واحتســـاب الكتلـــة العضليـــة للجســـم 
وتثقيف لألشـــخاص ذوي المؤشـــرات 

المرتفعـــة لإلصابـــة بالمـــرض، كمـــا تم 
لكيفيـــه  تثقيفيـــه  منشـــورات  توزيـــع 
االعتنـــاء بالقدم الســـكري، ومعلومات 

عن داء السكري وطرق الوقاية.
وأشـــارت سند إلى أن داء السكري هو 
مـــرض مزمـــن ذو مضاعفـــات خطيرة 

يحـــدث عندمـــا ال ينتـــج البنكريـــاس 
أو  اإلنســـولين،  مـــن  الكافيـــة  الكميـــة 
عندما ال يســـتخدم الجسم األنسولين 
المفـــرز مـــن البنكرياس بشـــكل فعال، 
موضحـــة أن اإلحصـــاءات تشـــير إلى 
عـــدد  فـــي  وتزايـــد  مســـتمر  ارتفـــاع 

فوفقـــا  الســـكرى،  بـــداء  المصابيـــن 
لمـــا ورد فـــي تقريـــر منظمـــه الصحـــة 
العالمية للعام 2019 كان داء السكري 
سببا مباشرا في حدوث ما يناهز 1.5 

مليون حالة وفاة.
وبينت أن داء السكري ُيعد سببا رئيسا 

للكثير من األمراض مثل أمراض الكلى 
والنوبـــات القلبية وارتفاع ضغط الدم 
والســـكتة الدماغية وأمراض األوعية 
الدمويـــة الطرفية وغيرهـــا من الكثير 
مـــن األمـــراض الخطيرة، مشـــيرة إلى 
أن هناك تزايـــدا بين معدالت اإلصابة 

وفـــي  البحريـــن  فـــي  الســـكرى  بـــداء 
دول الخليـــج عموما مما يترتب عليه 
تكثيف الجهود؛ لتعزيز الوعي بماهيه 
وكيفيـــة التعامل مع داء الســـكري مما 
له مـــن تأثير عل كافة أجهزة الجســـم 

من مشكالت ومضاعفات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

خلف: المرأة تشغل 45 % من وظائف “البلديات”

85 إصابة جديدة بالسكري لألطفال في البحرين سنويا

بلوغ البحرينية مكانة عالية ثمرة رعاية جاللة الملك

2020 يشهد ارتفاعا في المعدل بواقع 15 % من مجموع السكان

صورة جماعية توعية هالة سند

جانب من الحضورفحص السكريأجراء الفحوص

بدور المالكي
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فض  ة، وذلك بشــأن الرَّ د لبيان مركز األزهر العالمي للفتوى اإللكترونيَّ ــؤون اإلســامية بمملكة البحرين والمؤيِّ ادر عن المجلس األعلى للشُّ ام للبيان الصَّ عاة بمملكة البحرين بيانا أمس، أعلنوا من خاله دعمهم التَّ أصدر العلماء والدُّ
ذوذ الجنسي. القاطع لكلِّ الحمات الممنهجة لترويج فاحشة الشُّ

عاون  وا لمثل هذه الحمات المنحرفة،  ُكلٌّ بما يتناسب مع اختصاصه وطبيعة عمله وموقعه وتأثيره، مناشدين منظمة التَّ ة - وكذلك األفراد أن يتصدَّ ة والعالميَّ ة - المحليَّ ة المدنيَّ ة والمجتمعيَّ سميَّ سات الرَّ وطالبوا في بيانهم المؤسَّ
ذوذ الجنسي وتهدم األُسر والمجتمعات. وفيما يلي نص البيان: ج للشُّ د تجاه هذه الدَّعوات التي تروِّ اإلسامي ألن تدعو لمؤتمر عامٍّ التخاذ موقف موحَّ

ام على رسول هللا،  اة والسَّ الحمد لله، والصَّ
وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

 1442 ال  26 شـــوَّ ـــا قـــد أصدرنـــا بياًنـــا بتاريـــخ  ًل: كنَّ أوَّ
هــــ الموافـــق 6 / 6 / 2021م اســـتنكرنا فيـــه مـــا قامت به 
رويج  ة بمملكة البحريـــن من التَّ ـــفارات األجنبيَّ بعض السَّ
نيع  ـــذوذ الجنســـي، وأكَّدنا فيه أنَّ هـــذا الصَّ لفاحشـــة الشُّ
القبيح مرفوٌض رفًضا قاطًعا، من جميع شرائح المجتمع 

البحريني، انطالًقا من دينه وِقَيِمه ومبادئه وثوابته.
ـــادر عـــن  د الصَّ ـــام للبيـــان المســـدَّ ثانًيـــا: ُنعلـــن دعمنـــا التَّ

ـــؤون اإلســـالمية بمملكـــة البحرين  المجلـــس األعلـــى للشُّ
ة،  ـــد لبيان مركز األزهر العالمـــي للفتوى اإللكترونيَّ والمؤيِّ
فـــض القاطـــع لـــكلِّ الحمـــالت الممنهجة  وذلـــك بشـــأن الرَّ
ـــذوذ الجنســـي، كمـــا نشـــكر إدارة  لترويـــج فاحشـــة الشُّ
ة، على  ؤون اإلسالميَّ ة بوزارة العدل والشُّ نِّيَّ األوقاف السُّ

ة للقيام بأدوارهم المنوطة بهم. توجيه الخطباء واألئمَّ
ة  ة المدنيَّ ة والمجتمعيَّ ســـميَّ ســـات الرَّ ثالًثـــا: ينبغي للمؤسَّ
وا لمثل  ـــة - وكذلك األفـــراد أن يتصدَّ ـــة والعالميَّ - المحليَّ
هذه الحمالت المنحرفة، التي تســـتهدف وجود اإلنســـان 

وي وطبيعته، ُكلٌّ بما يتناسب مع اختصاصه وطبيعة  السَّ
عملـــه وموقعه وتأثيره، وما يملي عليه دينه اإلســـالمي، 
ة، فقد صحَّ عن  ويَّ وِقَيم مجتمعه المحافظ، وفطرته السَّ
نا صلَّى هللا وعليه وســـلَّم أنَّه قال: )ُكلُّكم راٍع، َوُكلُُّكم  نبيِّ

ِتِه(. َمسُئوٌل َعن َرِعيَّ
عـــاون اإلســـالمي أن تدعو إلى  رابًعـــا: نناشـــُد منظمـــة التَّ
مة  مؤتمر عامٍّ ُيدَعى للمشـــاركة فيـــه جميع أعضاء المنظَّ
ج  عوات التـــي تروِّ ـــد ُتجاه هـــذه الدَّ لتخـــاذ موقـــف موحَّ

ذوذ الجنسي وتهدم اأُلسر والمجتمعات. للشُّ

نســـأل هللا تعالـــى أن يحفظ بالدنا وســـائر بالد اإلســـالم 
تنا على دينه  والمســـلمين من كلِّ ســـوء ومكروه، وأن يثبِّ
ة،  ـــويَّ لنا باألخالق الفاضلة والفطرة السَّ القويم، وأن يجمِّ

وأن يصرف عنَّا كيد الكائدين.
ـــد وعلى آله وصحبه وســـلَّم  نا محمَّ وصلَّـــى هللا علـــى نبيِّ

تسليًما كثيًرا. 

صدر: يوم اإلثنين 2 جمادى األولى 1443 هـ 
الموافق 6 / 12 / 2021م. 

أعضاء المجلس األعلى للشؤون اإلسامية:

فضيلة الشيخ الدكتور عبداللَّطيف محمود آل محمود. 1
ــان. 2 الــقــطَّ الــشــيــخ عــدنــان عــبــدهللا  الــقــاضــي فضيلة 
القاضي فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح. 3
ــاســي. 4 الــعــبَّ ــد إســحــاق  الــشــيــخ عــصــام مــحــمَّ فضيلة 
البوعينين. 5 حــســن  راشـــد  الــشــيــخ  فضيلة  الــقــاضــي 

ادة القضاة: السَّ

محمود. 6 آل  عبدالمنعم  وليد  الشيخ  فضيلة  القاضي 
ــة الــــــشــــــيــــــخ الــــــدكــــــتــــــور . 7 ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــضـ ــ الـــــــقـــــــاضـــــــي فـ

عـــــــــبـــــــــدالـــــــــرحـــــــــمـــــــــن مــــــــحــــــــمــــــــد الــــــــفــــــــاضــــــــل
القاضي فضيلة الشيخ الدكتور فيصل عبدهللا الغرير. 8
القاضي فضيلة الشيخ الدكتور جمعة توفيق الدوسري. 9

الــدوســري. 10 الــفــضــل  الــشــيــخ حــمــد  الــقــاضــي فضيلة 
المرزوقي. 11 أحمد  عبداإلله  الشيخ  فضيلة  القاضي 
الــقــطــان. 12 الــشــيــخ عــبــدهللا عــدنــان  الــقــاضــي فضيلة 
ــبــوعــواس. 13 الــقــاضــي فــضــيــلــة الــشــيــخ عــمــر مــحــمــد ال

عاة: أصحاب الفضيلة المشايخ والدُّ

ــن . 14 ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ فــــضــــيــــلــــة الــــــشــــــيــــــخ عــــــــــــــادل عـ
ــس الــــــــشــــــــورى( ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الــــــــمــــــــعــــــــاودة )عـــــــضـــــــو مـ

العسيري. 15 عبدالرحمن  أحمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة 
محمود. 16 آل  محمود  أحمد  الــدكــتــور  الشيخ  فضيلة 
ســالــم سعيد. 17 مــبــارك  أحــمــد  الــدكــتــور  الشيخ  فضيلة 

الــعــطــاوي. 18 الــدكــتــور أحــمــد يــعــقــوب  الــشــيــخ  فضيلة 
ــمــــد عــامــر. 19 ــاســــم أحــ ــ ــور ب ــ ــت ــدكــ ــ ــيـــخ ال ــة الـــشـ ــل فــضــي
فضيلة الشيخ الدكتور حسن محمد سعيد الحسيني. 20
عربي. 21 بــن  ياسين  خليفة  الــدكــتــور  الشيخ  فضيلة 
فــضــيــلــة الــشــيــخ الـــدكـــتـــور خـــالـــد جـــاســـم الــجــاســم. 22
ــالـــد خــلــيــفــة الــســعــد. 23 ــور خـ ــتـ ــدكـ فــضــيــلــة الــشــيــخ الـ
الشنو. 24 عبدالرحمن  خــالــد  الــدكــتــور  الشيخ  فضيلة 
العسيري. 25 عبدالرحمن  راشد  الدكتور  الشيخ  فضيلة 
أحمد. 26 عــبــدالــكــريــم  الــدكــتــور صــالــح  الــشــيــخ  فضيلة 
الــحــمــادي. 27 محمد  عــبــدهللا  الــدكــتــور  الــشــيــخ  فضيلة 
الهيتي . 28 إبراهيم  عبدالستار  الدكتور  الشيخ  فضيلة 
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحيم بن محمود آل محمود. 29
ــة الــــــشــــــيــــــخ األســـــــــــتـــــــــــاذ الــــــدكــــــتــــــور . 30 ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــضـ ــ فـ

عــــــــبــــــــدالــــــــغــــــــنــــــــي حــــــــمــــــــيــــــــد الــــــكــــــبــــــيــــــســــــي
الشيخ . 31 أحمد  عبداللطيف  الدكتور  الشيخ  فضيلة 
ــه مــســلــم. 32 ــ فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور كــــمــــال طـ
ــد . 33 ــمــ ــحــ فـــــضـــــيـــــلـــــة الـــــــشـــــــيـــــــخ الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مــ

رفــــــــــيــــــــــق مـــــــحـــــــمـــــــد ســـــــعـــــــيـــــــد الـــــحـــــســـــيـــــنـــــي
القالف. 34 عبدالرحمن  محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة 
ــســيــد داود . 35 ــتـــور مــحــمــود ال ــشــيــخ الـــدكـ فــضــيــلــة ال
ــور نـــاجـــي راشـــــد الــعــربــي. 36 ــتـ ــدكـ فــضــيــلــة الــشــيــخ الـ
ــور هــــود عــلــي الــعــبــيــدلــي. 37 ــتـ ــدكـ فــضــيــلــة الــشــيــخ الـ
المحميد . 38 الرحمن  عبد  ياسر  الدكتور  الشيخ  فضيلة 
ــم . 39 ــ ــت ــة الـــــشـــــيـــــخ أحــــــمــــــد عــــــبــــــدهللا رســ ــ ــل ــ ــي ــضــ فــ

محمود. 40 آل  عــبــدالــرحــيــم  أحــمــد  الــشــيــخ  فضيلة 
ــد عـــيـــســـى الـــبـــنـــجـــاســـم. 41 ــ ــمـ ــ ــخ أحـ ــيــ ــشــ ــ ــة ال ــلـ ــيـ فـــضـ
ــق الــــــــــــذوادي . 42 ــ ــل ــطــ فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد مــ
البوعينين . 43 الــســيــســي  مــهــنــا  أحــمــد  الــشــيــخ  فضيلة 
ــاري. 44 ــ ــصــ ــ ــ ــف األن ــ ــوسـ ــ ــد يـ ــ ــمـ ــ ــخ أحـ ــ ــي ــشــ ــ ــة ال ــلـ ــيـ ــضـ فـ
فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ أيــــــــــوب مــــــبــــــارك بــــــن عـــرفـــة. 45
ــخ إبـــــراهـــــيـــــم طـــــــــارق مـــنـــصـــور. 46 ــ ــي ــشــ ــ ــة ال ــلـ ــيـ ــضـ فـ
ــادي. 47 ــ ــحـ ــ ــم مـــحـــمـــد الـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــخ إبـ ــيــ ــشــ ــ ــة ال ــلـ ــيـ فـــضـ
ــود الـــخـــلـــف. 48 ــمــ ــحــ ــم مــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــيــــخ إبـ ــشــ ــ ــلـــة ال ــيـ فـــضـ
فــــضــــيــــلــــة الــــــشــــــيــــــخ إبــــــــراهــــــــيــــــــم الــــمــــقــــهــــوي. 49
فــضــيــلــة الــشــيــخ إســمــاعــيــل عــبــدالــصــمــد الــعــوضــي. 50
فــــضــــيــــلــــة الـــــشـــــيـــــخ بــــــــــالل يــــــوســــــف عــــبــــدهللا. 51
ــــق الــــــــــــذوادي . 52 ــل ــطــ فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ جـــــاســـــم مــ
ــرقــــي. 53 ــشــ ــ فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ جــــــــالل يـــــوســـــف ال
ــعــــدي. 54 ــســ ــ ــد ال ــمــ ــحــ فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ حـــــســـــام مــ
ــــي. 55 ــّل ــــوعــــســ ــم ب ــ ــ ــال ــ ــن ســ ــ ــسـ ــ ــخ حـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــل ــ ــي فــــضــ
ــيـــب الـــعـــلـــوي. 56 ــيـــخ حـــســـن مـــحـــمـــد طـ ــشـ فــضــيــلــة الـ
ــعــوضــي. 57 فــضــيــلــة الـــشـــيـــخ حـــســـن مــحــمــد طـــيـــب ال
صالح. 58 محمد  الشيخ  فـــاروق  حمد  الشيخ  فضيلة 
ــلـــي. 59 ــيـــفـــة الـــشـــومـ ــلـ ــن خـ ــيـ ــسـ ــيــــخ حـ ــشــ ــ ــلـــة ال ــيـ فـــضـ
ــود. 60 ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــخ خــــــالــــــد جــــــاســــــم الـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــل ــ ــي ــضــ فــ
ــم بـــوجـــيـــري. 61 ــريـ ــكـ ــدالـ ــبـ ــد عـ ــ ــال ــخ خــ ــيـ ــشـ فــضــيــلــة الـ
ــيــل. 62 ــنــخــل ــب ــمــــان ال ــ ــل ــيــــخ خــــطــــاب ســ ــــشــ فـــضـــيـــلـــة ال
فـــــضـــــيـــــلـــــة الــــــشــــــيــــــخ خــــــلــــــف أحــــــــمــــــــد خـــلـــف. 63

ــخ خــــلــــيــــفــــة أحـــــــمـــــــد الــــمــــال. 64 ــ ــ ــي ــ ــشــ ــ ــ فــــضــــيــــلــــة ال
ــة الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــنــفــيــعــي. 65 فــضــيــل
ــد نـــور. 66 ــمـ ــيـــصـــل مـــحـ فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ الـــســـيـــد فـ
شريف. 67 محمد  عــبــدالــرزاق  صهيب  الشيخ  فضيلة 
ــة الـــــشـــــيـــــخ طــــــــه حـــــســـــن الــــــقــــــلــــــداري. 68 ــ ــل ــ ــي ــضــ فــ
ــة الــــشــــيــــخ عــــبــــد هللا أحـــــمـــــد مــــــــال هللا . 69 ــلـ ــيـ ــضـ فـ
فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ عــــبــــدهللا ســـعـــد عـــلـــي ســلــمــان. 70
ــد هللا. 71 ــ ــب ــخ عـــــبـــــدهللا عــــــدنــــــان عــ ــ ــي ــشــ ــ ــة ال ــلـ ــيـ ــضـ فـ
الــشــيــخ عــبــدهللا مــحــمــد ســعــيــد الحسيني. 72 فــضــيــلــة 
ــة الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــرحـــمـــن أحـــمـــد الــمــوســى . 73 فــضــيــل
ياسين. 74 مــبــارك  عبدهللا  عبدالرحمن  الشيخ  فضيلة 
ــاســـط ضـــــــرار الـــشـــاعـــر. 75 ــبـ ــدالـ ــبـ ــخ عـ ــيـ ــشـ فــضــيــلــة الـ
ــبــراهــيــم. 76 ــبـــدهللا ال فــضــيــلــة الــشــيــخ عــبــدالــنــاصــر عـ
ــد الـــنـــاصـــر مــحــمــد الــصــديــقــي. 77 ــشــيــخ عــب فــضــيــلــة ال
ــــي. 78 ــرزوقـ ــ ــمـ ــ ــة الــــشــــيــــخ عـــــــــادل أحـــــمـــــد الـ ــلـ ــيـ ــضـ فـ
ــخ عــــــامــــــر يــــــوســــــف مـــحـــمـــود. 79 ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــل ــ ــي ــضــ فــ
فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ عـــــفـــــان حـــــســـــان الــــــزيــــــادي. 80
ــة الـــــشـــــيـــــخ عـــــلـــــي أحــــــمــــــد الــــعــــبــــدهللا. 81 ــ ــل ــ ــي ــضــ فــ
ــة الــــــشــــــيــــــخ عــــــلــــــي مـــــحـــــمـــــد الــــــفــــــاو. 82 ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــضـ ــ فـ
ــر . 83 ــد مــــطــ ــ ــ ــم ــ ــحــ ــ ــي مــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــخ عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ فـــــضـــــيـــــلـــــة الـ
ــار حـــســـن طـــيـــب الـــعـــلـــوي. 84 ــ ــم فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ عــ
ــــدهللا الــمــحــمــيــد . 85 ــبـ ــ ــى عـ ــسـ ــيـ ــخ عـ ــيــ ــشــ ــ ــلـــة ال ــيـ فـــضـ
ــر. 86 ــمــ ــحــ ــ ــن ال ــ ــســ ــ ــخ غـــــــــــــازي حــ ــ ــ ــي ــ ــشــ ــ ــ فــــضــــيــــلــــة ال
فــــــضــــــيــــــلــــــة الــــــــشــــــــيــــــــخ فــــــــهــــــــد الــــــمــــــظــــــفــــــري. 87

ــمــــي الــــمــــتــــولــــي الـــشـــيـــخ. 88 ــهــ فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ فــ
ــري. 89 ــ ــدوســ ــ ــ ــخ فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد ال ــ ــي ــشــ ــ ــة ال ــلـ ــيـ فـــضـ
ــوقــــي. 90 ــدســ ــ ــود ال ــمــ ــحــ ــال مــ ــ ــمـ ــ ــخ كـ ــيــ ــشــ ــ ــلـــة ال ــيـ فـــضـ
شريف. 91 محمد  عــبــدالــرزاق  مصعب  الشيخ  فضيلة 
فـــــضـــــيـــــلـــــة الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــحــــــمــــــد أمـــــــــــــــــان هللا . 92
ــم . 93 ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــد إبـ ــ ــ ــال ــ ــد خــ ــمــ ــحــ ــخ مــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــل ــ ــي فــــضــ
ــاحـــي. 94 ــنـ ــد عـــــبـــــدهللا جـ ــمــ ــحــ فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ مــ
ــخ مـــحـــمـــد عـــيـــســـى الـــبـــراهـــيـــم. 95 ــ ــي ــشــ ــ ــة ال ــلـ ــيـ ــضـ فـ
ــمــــد مــــحــــســــن الــــبــــســــارة . 96 فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ مــــحــ
ــخ مــــحــــمــــد ولــــــيــــــد الــــخــــاجــــة. 97 ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــل ــ ــي ــضــ فــ
ــة الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــود حـــــافـــــظ بـــوكـــمـــال. 98 ــلـ ــيـ ــضـ فـ
ــرزاق. 99 ــ ــعــبــد الـ فــضــيــلــة الــشــيــخ مـــعـــاذ أحـــمـــد عــلــي ال

ــز. 100 ــ ــاي ــ ــف ــ ــم ال ــ ــاســ ــ ــر جــ ــ ــاصــ ــ ــ ــخ ن ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــل ــ ــي فــــضــ
ــة. 101 ــالـ ــضـ ــفـ ــح الـ ــ ــالـ ــ ــر صـ ــ ــاصـ ــ ــخ نـ ــ ــي ــشــ ــ ــة ال ــلـ ــيـ ــضـ فـ
ــة الـــــشـــــيـــــخ نــــــاصــــــر صـــــــــالح الـــــديـــــن. 102 ــ ــل ــ ــي ــضــ فــ
ــل عــــبــــدهللا الـــبـــلـــوشـــي. 103 ــيـ ــبـ ــيــــخ نـ ــشــ ــ ــلـــة ال فـــضـــيـ
ــلـــيـــل عـــلـــي صـــالـــح. 104 ــبـــيـــل خـ فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ نـ
ــــح. 105 ــال ــة الـــــشـــــيـــــخ نــــبــــيــــل مــــحــــمــــد صــ ــ ــل ــ ــي ــضــ فــ
فــضــيــلــة الــشــيــخ هــاشــم عــبــدالــحــمــيــد الــكــوهــجــي  . 106
ــبـــســـي. 107 ــعـ فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ وضــــــــــاح عــــلــــي الـ
ــب . 108 ــ ــي ــ ــب ــة الـــــــشـــــــيـــــــخ يـــــــــوســـــــــف حــ ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــضــ ــ ــ ف
ــة الـــشـــيـــخ يـــوســـف عـــبـــدالـــرحـــمـــن فــقــيــه. 109 فــضــيــل
ــريــــس. 110 ــ ــخ يـــــوســـــف مـــحـــمـــد ال ــ ــي ــشــ ــ ــة ال ــلـ ــيـ ــضـ فـ
ــاطـــي. 111 ـــربـ ـــم ــد ال ــمـ ــحـ ــيــــخ يــــوســــف مـ ــــشــ فـــضـــيـــلـــة ال

عين على البيان: أسماء الموقِّ

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح مساعد رئيس األمن العام لشؤون 
العمليات والتدريب العميد الركن الشيخ 
المكلـــف  خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن  حمـــد 
بتســـيير أعمـــال قيـــادة خفـــر الســـواحل 
أمـــس بجنـــاح التدريـــب البحـــري، دورة 
قادة الزوارق الخامسة عشرة، بمشاركة 
عدد من منتســـبي قيادة خفر السواحل، 
البحرينـــي،  الملكـــي  البحريـــة  وســـالح 
وســـالح الجـــو الملكي البحرينـــي، ووفد 
عمـــان  ســـلطنة  مـــن  الســـواحل  خفـــر 
الشـــقيقة. وأشـــار إلـــى أن الـــدورة تأتي 
في إطـــار الخطة الســـنوية لرفـــع كفاءة 
والرتقـــاء  الســـواحل  خفـــر  منتســـبي 
بكوادرهـــا والجهات األمنية ذات الصلة؛ 
مـــن أجـــل القيـــام بواجبهـــم علـــى أكمل 

وجه، وتوفير الســـالمة ألفراد المجتمع، 
مضيفًا أنها تعد من الدورات األساســـية 
التـــي ُتـــدرس ضمـــن المســـار التأهيلـــي 
لضباط الصف. وتستمر الدورة لمدة 17 
أسبوعًا، وتنقسم إلى مرحلتين، المرحلة 
األولـــى، وهي المرحلة النظرية وتشـــمل 
أشـــغال  التصـــادم،  منـــع  قانـــون  مـــواد 
الخرائط، فن القيادة، المد والجرز، العقد 
البحريـــة والتخاريز، األجهـــزة المالحية، 
العوامـــات البحريـــة، وحـــالت الطـــوارئ 
فـــي البحر. أما المرحلة الثانية، فتتناول 
اإلســـعافات  وتشـــمل  العملـــي  الجانـــب 
الســـفن،  حرائـــق  مكافحـــة  األوليـــة، 
اعتـــراض وتفتيش الســـفن بالتعاون مع 

خفر السواحل األميركية.

افتتاح دورة “قادة الزوارق 15”

لن نسمح إليران بامتالك النووي وتهديد المنطقة
نعمل بشكل دؤوب لكفها عن أنشطتها اإلرهابية... لوباتكا لـ “^”:

أكــد رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا رفيعة المســتوى لمكافحــة اإلرهاب التابع لاتحــاد البرلمانــي الدولي والمعنــي بمكافحة اإلرهاب 
والتطرف العنيف، راينهولد لوباتكا أن اللجنة على دراية تامة بالتهديدات اإليرانية في المنطقة، مشــيرا، نحن نعمل بشــكل دءوب ألن 
تقــف إيــران عــن تهديــد جيرانها بالمنطقة، وتســتجيب لمطالــب اللجنة في ملفها النــووي وتجاربها النووية، منوها أن اســتخدام القنبلة 
النووية هو أســوأ شــيء ممكن أن يحدث، ونحن جميعا رأينا ما حصل باليابان، مشــددا، على أن إيران دولة قادرة على امتاك القنبلة 

النووية، ولكننا سنعمل ما في وسعنا؛ لكي ال يحدث هذا أبدا. 

وأوضح لوباتـــكا في تصريحات 
خاصة لــــ “البـــالد” خـــالل زيارته 
مجلس النواب األسبوع الماضي 
أن البحريـــن مثـــل النمســـا، وهما 
بلدان صغيـــران، ولكنهـــا يملكان 
يبقـــى  ولكـــن  ليفعالنـــه،  الكثيـــر 
الالعبـــون الكبـــار مثـــل الوليات 
والصيـــن،  األمريكيـــة  المتحـــدة 
مردفا وعلـــى الصعيـــد اإلقليمي 
هناك المملكة العربية السعودية، 
مؤكـــدا أن البحريـــن لعبـــت دورا 
بناء في إحالل الســـالم والســـلم 
الجتماعـــي، وكل العالـــم يعـــرف 
عن البحريـــن نشـــطها وجهودها 

في هذا الجانب.
وبيـــن أن زيارتـــه للبحريـــن تأتي 
الجتمـــاع  وتنظيـــم  للترتيـــب 
الستشـــارية  للجنـــة  العاشـــر 
العليـــا والتـــي ســـتعقد بالبحرين 
فـــي مجلـــس النـــواب فـــي شـــهر 
مـــارس المقبـــل، مشـــيرا إلـــى أن 
اللجنـــة معنيـــة بجمـــع البيانـــات 
البرامـــج  ووضـــع  والمعلومـــات 
والخطط فـــي مكافحة اإلرهاب 
والتطـــرف العنيـــف، مردفا نحن 
المتحـــدة  األمـــم  جهـــود  ندعـــم 
والمنظمات الدوليـــة العاملة في 
هـــذا الجانـــب والمنتشـــرة حـــول 

العالم بالخبرات المطلوبة.
وأشـــار لوباتـــكا فـــي تصريحات 
أهـــم  أن  “البـــالد”  لــــ  خاصـــة 
التهديدات التـــي تواجهنا والتي 
يجـــب أل نتغاضـــى عنهـــا حتـــى 
فـــي هذه الظـــروف الســـتثنائية 
لنتشـــار فيـــروس “كورونـــا” هـــو 
واإلرهـــاب،  التطـــرف  مكافحـــة 
مشـــددا على العمل المشترك في 

إطـــار المجتمع الدولـــي لمواجهة 
كل عمليـــات التطـــرف وإرهـــاب 
في كل مكان، مبينا نحن كاتحاد 
الدولـــي للبرلمانـــات لنـــا برنامـــج 

مشترك مع األمم المتحدة.
وأكد رئيس اللجنة الستشـــارية 
التابعـــة  اإلرهـــاب  لمكافحـــة 

للبرلمـــان الدولـــي أن البرلمانيين 
يلعبـــون دورا كبيـــرا مـــن خـــالل 
المجتمـــع  وإشـــراك  التشـــريعات 
للتطـــرف  للتصـــدي  المدنـــي 
واإلرهاب، مبينا أن هناك خطاب 
علـــى  مزيفـــة  وأخبـــارا  كراهيـــة 
الجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

يجب النتباه لها جيدا.
وأشـــار لوباتـــكا، لقـــد كانـــت لـــي 
زيـــارة ســـابقة للبحريـــن، حيـــث 
اطلعت علـــى البرلمان البحريني 
ودوره خـــالل العـــام 2017، وقد 
الزيـــارة  تلـــك  خـــالل  حضـــرت 
جلســـة  برلمانية لمجلس النواب 
رؤســـاء  مـــع  لقـــاءات  وعقـــدت 
لجنـــة  رئيـــس  مثـــل  اللجـــان 
الشـــؤون الخارجية، ولقد شدني 
الجـــو الديمقراطي الذي تعيشـــه 
داخـــل وخـــارج البرلمـــان، وهـــي 
وشـــدني  حديثـــة،  ديمقراطيـــة 
أيضـــا طريقـــة تعامـــل البحريـــن 
في التصـــدي لزمة “كوفيد 19”، 
حيث تعد البحرين دولة صغيرة 
مثـــل النمســـا، ولكنهـــا أصبحـــت 

قدوة للدول الكبرى.
 وأبدى  لوباتكا أعجابه وتقديره 
مجلـــس  برئيســـة  الكبيريـــن 
النـــواب فوزيـــة زينـــة، مؤكدا أن 
زيارتـــه للمجلس النـــواب ولقائه 
لالنبهـــار  مجـــال  كان  بالرئيســـة، 
مجلـــس  “رئيســـة  تملكـــه  لمـــا 
البحريـــن”  مملكـــة  فـــي  النـــواب 
مـــن شـــخصية رياديـــة وقيادية 
وعلى ثقافة واطالع واسع على 

مجريات العالم والمنطقة.
مدينـــة  المنامـــة  أن  واختتـــم 
جميلـــة وممتـــدة تاريخيا آللف 
مدينـــة  أيضـــا  ولكنهـــا  الســـنين، 
متطـــورة تعيـــش التطور بأفضل 
صـــوره بفضـــل تطلعـــات القيادة 
والحكومـــة التـــي تعمـــل كل مـــا 
في وســـعها لالنطـــالق في عجلة 

التقدم والتطور.

راينهولد لوباتكا متحدًثا إلى “البالد”

ذوذ الجنسي عاة في البحرين يجدِّدون رفضهم لحمالت ترويج الشُّ العلماء والُدّ
داعين “التعاون اإلسالمي” لعقد مؤتمر عام للتصدي للحمالت المنحرفة

محرر الشؤون المحلية

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

برئاســـة مـــال هللا الحمـــادي وعضويـــة 
المحاميـــة دينا اللظـــي ودانيال كوهين، 
عقـــدت لجنـــة زيـــارة أماكـــن الحتجـــاز 
والمرافق اجتماعها العادي السادس في 
مقر المؤسســـة بضاحية الســـيف، حيث 
افتتحـــت اللجنة اجتماعها باســـتعراض 
ما تم بشـــأن زيارتها األخيرة إلى إحدى 

مراكز اإلصالح والتأهيل.

كما تابعت اللجنة ما تم بشـــأن قراراتها 
واســـتكملت  الســـابقة،  وتوصياتهـــا 
مناقشـــاتها عن الزيارات الميدانية التي 
ســـتقوم بهـــا خـــالل الفتـــرة القادمة إلى 
بعـــض المراكـــز والمؤسســـات الصحيـــة 
والتعليميـــة العامـــة والخاصـــة، للتأكـــد 
تلـــك  مرتـــادي  تمتـــع  اســـتمرارية  مـــن 

المؤسسات بالحقوق المقررة لهم.

“لجنة زيارة أماكن االحتجاز” تعقد اجتماعها العادي السادس

بدور المالكي من القضيبية
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بالباحـــث  بريطانيـــًا  فنانـــًا  جمعـــت  عالقـــة 
فـــي  مـــدن  حســـين  االجتماعـــي  والناشـــط 
ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، تكللـــت بإهداء 
تاريـــخ  فـــي  مهمـــة  لحظـــات  يوثـــق  ثميـــن 
رســـومات  شـــكل  فـــي  الحديـــث  البحريـــن 

كاريكاتورية.
يقـــول مـــدن حول قصـــة هذا اإلهـــداء: كنت 
أبحـــث فـــي مكتبتـــي فـــي البيت عـــن كتاب 
معيـــن، فتفاجـــأت بكتـــاب قديم قَيـــم باللغة 

.)Lewis Looks( اإلنجليزية بعنوان
ويضيف: مؤلف الكتاب هو رسام الكاريكاتير 
البريطانـــي المعروف الســـيد لويس مورالند 
الـــذي كنـــت أعرفـــه جيـــدا عندما عـــاش في 
البحرين في بداية الســـبعينات، وقد أهداني 
الكتـــاب شـــخصيا بتاريـــخ 16 أبريل 1978م 
أي قبـــل 43 ســـنة، وتعاملت معه عندما كنت 
مديـــرا للعالقـــات العامة للشـــركة البريطانية 
البـــرق والالســـلكي التـــي تحولـــت فيمـــا بعد 

لشركة بحرينية “بتلكو” في يوليو 1981.
 ،1974 عـــام  فـــي  الكتـــاب  ُطبـــع  ويتابـــع: 
ويحتـــوي علـــى 54 كاريكاتيـــرا تـــم نشـــرها 
ســـابقا في جريدة “جلف ميرور” األسبوعية 

بين عامي 1973 و1974 أي قبل 48 سنة.
ويشير إلى أن رئيس تحرير الجريدة ستيفن 
كامبل كتب مقدمة الكتاب الذي قدم ســـيرة 
ذاتيـــة مختصرة عن المؤلـــف، حيث ذكر أنه 
ُولد في منطقة كوكني شـــرقي لندن في عام 
1920، وعمـــل فـــي البحريـــن لمـــدة 16 عاما، 
وقبـــل وصولـــه إلـــى البحريـــن كان يعمل في 
عـــدد من الجرائـــد البريطانية وكذلك رســـام 

كاريكاتير في جريدة “تريبيون” االشتراكية.  
ويـــردف مدن: في البحرين وفي عام 1958، 
رســـم أول صـــورة بورتريـــه كبيـــرة لحاكـــم 
البحريـــن األســـبق صاحـــب العظمـــة الشـــيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة، والد األمير الراحل 
صاحب الســـمو الشـــيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفـــة، كمـــا قام بتصميـــم وطباعـــة التقرير 

السنوي األول لشركة بابكو في البحرين، في 
بداية عمله ومشـــاركته في مجـــال الطباعة.  
ومضيفـــا: فـــي عـــام 1966، عندما اســـتقلت 
إدارة البريد في البحرين في طباعة الطوابع 
البريديـــة، قدم الســـيد مورالند تصميما لعدد 
12 طابعـــا لحكومـــة البحريـــن، وكذلك عددا 
آخر لحكومة سلطنة عمان وهي أول طوابع 

تصدرها السلطنة، إضافة لرسم وطباعة هذا 
الكتاب األول في الرسوم الكاريكاتورية في 
البحرين. ويشـــير إلـــى أن مورالند قام كذلك 
بنشـــر العديـــد مـــن الرســـوم الكاريكاتوريـــة 
والتـــي تتحـــدث عـــن البحريـــن فـــي بدايـــة 
السبعينات بشيء من الدعابة والفكاهة مثل 
ســـياقة المـــرأة للســـيارة، وصيـــادي الســـمك، 

وزوار مدينـــة المنامـــة، والتنقيـــب عن النفط 
فـــي وســـط المنامـــة، والمســـافرين القادمين 
إلى مطار البحرين، وبرنامج “زيرو دفكتس” 
للسالمة في شـــركة بابكو، وبداية استخدام 
الســـياقة  وصعوبـــة  الكهربائيـــة،  الســـاللم 
علـــى الـــدوارات، ووصول طائـــرة الكونكورد 
للبحريـــن أول مـــرة، واســـتحداث التلفزيون 

الملون في البحرين. 
ويعلـــق الكاتب مدن على هذا الكتاب بالقول 
إن “عمليـــة رســـم الكاريكاتير بالطبع ليســـت 
سهلة، حيث ما نفهمه نحن من مطالعة رسم 
الكاريكاتيـــر فـــي دقيقـــة واحـــدة، هـــو نتاج 
ســـاعات من التفكيـــر والرســـم والعمل الجاد 

من قبل الرسام”.

فنان بريطاني يوّثق لحظات بحرينية تاريخية برسوماته الكاريكاتورية
الباحث حسين مدن: أهداني الكتاب قبل 43 سنة و“الصدفة” قادتني للعثور عليه في مكتبتي

رسوماته تناولت بداية قيادة المرأة للسيارة واستحداث التلفزيون الملون وصعوبة القيادة على الدوارات

المؤلف لويس مورالند في مرسمهحسين مدن 

هدم مكاتب البنك البريطاني للشرق األوسط القديمة للبدء في إنشاء مكاتب جديدة 
على أحدث طراز

عندما بدأ تعلم المرأة للسواقة في شوارع وطرقات البحرين

صعوبة السياقة على الدوارات قبل شهر مايو 1974 ولكن بعدها أعطي الحق لمن على الدوار أوال

استحداث التلفزيون الملون في البحرين في عامه األول )1974(

عندما تعود بعض الشخصيات الكبيرة من الخارج للبحرين يستقبلهم عدد كبير من المواطنين 
وبسبب كثرة المسافرين والمغادرين باستخدام 20 رحلة يوميا تختلط األمور على البعض 

االحتفال الرسمي بعيد ميالد ملكة بريطانيا في البحرين في السفارة البريطانية

طوال السنين استقطب الخليج الزائرين من أرض الله الواسعة وكذلك السواح الذين تبدو لهم بعض األمور غامضة

تستورد البحرين البضائع من جميع أنحاء العالم لحياة مترفة وللرفاهية، وفي 
ديسمبر 1973 تم تركيب أول سلم كهربائي في البحرين في إحدى المحالت التجارية 

المنامة - وزارة الداخلية

االجتماعيـــة  البرامـــج  إدارة  أقامـــت 
وشـــؤون المجتمـــع بمحافظـــة المحـــرق 
للســـمنة(  )ال  بعنـــوان  صحيـــة  فعاليـــة 
بالتعـــاون مـــع إدارة الشـــؤون الصحيـــة 
واالجتماعيـــة بـــوزارة الداخليـــة، وذلـــك 
ضمن الفعاليات التـــي تقيمها المحافظة 
المـــدن  مشـــروع  لمتطلبـــات  اســـتكماال 
الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية.

محاضـــرة  علـــى  الفعاليـــة  واشـــتملت 
الصحيـــة  التغذيـــة  حـــول  توعويـــة 
ومخاطـــر الســـمنة ومســـبباتها، قدمتهـــا 
بـــإدارة  الصحـــي  التثقيـــف  مســـؤولة 
الشـــؤون الصحيـــة واالجتماعيـــة لولـــوة 
عاشـــور باإلضافـــة إلى ممارســـة رياضة 
المشـــي لمســـافة ثالثة كيلومتـــرات، كما 
شـــارك مركـــز كيمز الصحي فـــي الفعالية 

مـــن خالل إجـــراء عدد مـــن الفحوصات 
الطبيـــة للمشـــاركين، إضافـــة إلـــى منحه 
بطاقة خصومات على مختلف العيادات 
الطبيـــة التابعة للمركز لمنتســـبي وأهالي 

محافظة المحرق.
من جانبه، أشاد محافظ المحرق سلمان 
بـــن هنـــدي بمثـــل هـــذه المبـــادرات التي 

تعـــزز من مفهوم الصحـــة العامة، وتمنح 
المجتمـــع وأفـــراده الوقاية الشـــاملة من 
مختلف األمراض، مشـــيدا بالمشـــاركين 

والمتطوعين في الفعالية.
المحافـــظ  كـــرم  الفعاليـــة،  وفـــي ختـــام 
الجهات الداعمة للمشروع والمحاضرين، 

متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

استكماال لمتطلبات مشروع المدن الصحية

المحرق تنفذ برامج لمجتمع خال من السمنة

نوفمبر 2021 رابع أحر أشهر نوفمبر في تاريخ البحرين
ذكـــرت إدارة األرصـــاد الجويـــة بـــوزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت فـــي تقريرها 
الشـــهري بـــأن شـــهر نوفمبـــر 2021 كان 
رابـــع أحـــر أشـــهر نوفمبـــر فـــي تاريـــخ 

البحرين منذ العام 1902.
وقـــد بلـــغ المتوســـط الشـــهري لدرجات 
الحـــرارة 25.8 ْم وذلـــك بزيـــادة قدرهـــا 
لشـــهر  العـــام  بالمعـــدل  قياســـًا  1.2ْم 
نوفمبـــر، ويعتبـــر هذا رابـــع أعلى معدل 
لدرجـــات الحـــرارة لشـــهر نوفمبـــر منـــذ 
العـــام 1902، علمـــًا بـــأن أعلى متوســـط 
شـــهري لدرجـــات الحرارة لشـــهر نوفمبر 

بلغ 26.2ْم المسجل في سنة 2020.
كمـــا بلـــغ المتوســـط الشـــهري لدرجـــات 

الحـــرارة العظمـــى 29.0 ْم وذلك بزيادة 
العـــام،  بالمعـــدل  قياســـًا  1.0ْم  قدرهـــا 
ويعتبر هذا ثامـــن أعلى معدل لدرجات 
الحرارة العظمى لشهر نوفمبر منذ العام 
1946، علمًا بأن أعلى متوســـط شـــهري 
لدرجات الحرارة العظمى لشـــهر نوفمبر 

بلغ 29.9ْم المسجل في سنة 2004.
وخالل 11 يوما من شـــهر نوفمبر بلغت 
درجـــة الحـــرارة العظمى أكثـــر من 30ْم 
، وأعلـــى درجة حـــرارة 32.8ْم ُســـجلت 
بتاريـــخ 3 نوفمبـــر فـــي مطـــار البحرين 
الدولـــي، علمـــًا بـــأن أعلى درجـــة حرارة 
لشهر نوفمبر في مطار البحرين الدولي 
بلغت 37.2ْم والمســـجلة فـــي 1 نوفمبر 

.1999
وبتاريـــخ 2 نوفمبـــر 2021 بلغـــت أعلى 

درجة حرارة في حلبة البحرين الدولية 
بواقـــع 35.1 ْم، أمـــا فـــي درة البحريـــن، 
فبلغت 34.5ْم بتاريخ 1 نوفمبر 2021.

أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 
الصغـــرى، فقد كان 23.1ْم وذلك بزيادة 
العـــام،  بالمعـــدل  قياســـًا  1.5ْم  قدرهـــا 
ويعتبـــر هذا رابع أعلـــى معدل لدرجات 
الحـــرارة الصغـــرى لشـــهر نوفمبـــر منـــذ 
العـــام 1946، علمـــًا بأن أعلى متوســـط 
شـــهري لدرجات الحرارة الصغرى لشهر 

نوفمبر بلغ 23.4ْم والمســـجل في ســـنة 
.2017

وبلغت أدنى درجة حرارة لشهر نوفمبر 
بواقـــع 20.4ْم في تاريخ 29 نوفمبر في 
مطـــار البحرين الدولي، إال أنه تم كذلك 
تســـجيل درجـــة حـــرارة بواقـــع 17.3ْم 

بتاريخ 30 نوفمبر في درة البحرين.
الشـــهري  بالمتوســـط  يتعلـــق  وفيمـــا 
للرطوبة النســـبية في شـــهر نوفمبر فقد 
بلـــغ 61 %، فـــي حيـــن بلـــغ المتوســـط 
الشـــهري للرطوبة النســـبية العظمى 77 
% وبلـــغ المتوســـط الشـــهري للرطوبـــة 

النسبية الصغرى 41 %.
وبلغـــت أعلـــى قيمـــة للرطوبة النســـبية 
المســـجلة 92 % بتاريخ 27 نوفمبر، أما 
أدنـــى قيمة للرطوبة النســـبية بلغت 20 

% بتاريخ 7 نوفمبر.
كمـــا ســـجل شـــهر نوفمبر ســـقوط كمية 
قليلـــة من األمطار لم تتجاوز 0.05 ملم 
بتاريـــخ 20 نوفمبـــر في مطـــار البحرين 
الدولـــي، علمـــًا بأن المتوســـط الشـــهري 

للهطول لشهر نوفمبر يبلغ 16.8 ملم.
وقد ســـجلت أعلـــى كمية هطول لشـــهر 
نوفمبر في مطار البحرين الدولي ســـنة 

1940، حيث بلغت 146.8 ملم.
لهطـــول  اإلجماليـــة  الكميـــة  وبلغـــت 
األمطـــار لشـــهر نوفمبر في جســـر الملك 
فهد 0.2 ملم  والتي سجلت بتاريخ 20 

نوفمبر 2021.
وأوضحـــت األرصاد الجوية أن مجموع  
ســـاعات ســـطوع الشـــمس قد بلغ لشهر 
نوفمبر 290.3 ســـاعة، وهـــو يعتبر أكبر 

الشمســـي  للســـطوع  مجمـــوع ســـاعات 
لشـــهر نوفمبر منذ بداية التسجيل سنة 
لمجمـــوع  الســـابق  الرقـــم  1968، وكان 
ساعات السطوع الشمسي لشهر نوفمبر 

290.2 ساعة المسجل في سنة 1998.
الريـــاح  ســـرعة  متوســـط  وبخصـــوص 
لشـــهر نوفمبـــر، فقـــد وصل إلـــى 8 عقد، 
الريـــاح  ســـيطرة  نســـبة  بلغـــت  بينمـــا 
الشـــمالية الغربيـــة خـــالل شـــهر نوفمبر 
41 % كمـــا بلغـــت أعلى هبـــة للرياح 26 
عقدة بتاريخ 28 و29 نوفمبر في مطار 
البحريـــن الدولي، فيمـــا بلغت 26 عقدة 
بتاريخ 24 نوفمبر في جسر الملك فهد.
ووصلت نســـبة سيطرة الرياح الشرقية 
- والجنوبية الشـــرقية في شـــهر نوفمبر 

إلى 18 %.

المنامة - بنا
مسجال سقوط 

كمية قليلة من 
األمطار

نادي روتاري سيف البحرين

بمناســـبة زيارة رئيس الروتاري الدولي 
شـــيخار ميهتـــا وزوجتـــه إلـــى مملكـــة 
البحريـــن، أقامت نـــوادي الروتاري في 
البحريـــن حفل عشـــاء تكريًما له وبهذه 
نـــادي روتـــاري ســـيف  المناســـبة قـــدم 
البحريـــن ممثـــاًل برئيس النـــادي محمد 
الخاجـــه وبحضـــور نخبـــة مـــن أعضاء 
النـــادي هديـــة تذكاريـــة لميهتـــا، معرًبـــا 
له عـــن تقديره لهذه الزيـــارة التاريخيه 
الرئيـــس  يقدمـــه  لمـــا  لبالدنـــا وشـــكره 
الدولي من دعم و تنسيق مع كل أندية 

الروتاري في العالم.
عـــن  الدولـــي  الرئيـــس  أعـــرب  وقـــد   
شـــكره و تقديـــره لهـــذه الهديـــة متمنيا 
كل  البحريـــن  ســـيف  روتـــاري  لنـــادي 
التوفيـــق والنجاح فـــي خدمة البحرين 

والروتاري.
ومـــن الجدير بالذكـــر أن نـــادي روتاري 
ســـيف البحرين قد تأســـس عـــام 2019 

بموافقـــة الروتاري الدولـــي ليكون رابع 
أنديـــة البحرين والذي يفخر بأنه األول 

ا. الذي يتحدث اللغة العربية رسميًّ

نادي السيف قّدم له هدية تذكارية

“روتاري البحرين” تحتفي بـ شيخار ميهتا

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

للتواصل: 17111483

هل يحق لنا البقاء في دائرة الحضارة ونحن نهدم مراكزنا الثقافية
ال أعلـــم هـــل قضية هدم مركـــز الجزيرة الثقافي وإتـــاف محتوياته 
الثقافيـــة أمـــر يدعونا للضحـــك أم البكاء، وهل فعـــا نحس بأن هذا 
الجـــزء الصغيـــر في رؤوســـنا لـــه أهمية لنفكـــر بالطريقـــة الصحيحة 
وأن ال نقبـــل أبـــدا األمـــور علـــى عاتهـــا، فبـــدل رفع مســـتوى المراكز 
الثقافيـــة في البلد ودعمها ورعايتها وتوجيه جل اهتمامنا ألصحاب 
هذا العطاء، نســـلط عليها األشـــعة الحارقة لنذيبها ليرتد معها البصر 
حســـيرا، ونركنهـــا مثـــل منضـــدة المقهى يتكـــئ عليها مـــن يتكئ ثم 

يرحل.
كل الشـــكر والتقديـــر لهيئة البحرين للثقافة واآلثـــار على توفير مقر 
جديـــد للمركـــز يقع على موقع مســـار اللؤلؤ في مدينـــة المحّرق، بعد 
اســـتقبال الشـــيخة هـــا بنـــت محمـــد آل خليفـــة مديـــر عـــام الثقافة 
والفنـــون، وفـــدا من مركـــز الجزيـــرة الثقافي برئاســـة الفنـــان محمد 
الجزاف الرئيس الفخري للمركز، لكن المسألة التي تشغلنا هي إصرار 
البعض في مجتمعنا البحريني “تجار، قطاع خاص، متنفذون، وبقية 
المســـميات”، علـــى إحالـــة الثقافـــة ومراكزهـــا على المعـــاش وهي ال 

تـــزال تلعب دورا رئيســـيا في البنـــاء والتنوير وإغنـــاء التراث الفني 
واإلنســـاني العالمـــي وليـــس المحلي فحســـب، كيف نســـمح ألنفســـنا 
بهدم مركز ثقافي معروف بنبل رســـالته اإلنسانية ويسير في طريق 
األصالة واإلبداع، ومحاولة قتـــل الروح اإلبداعية ومكانته العظيمة 

بهذه السهولة. 
هـــل يمكننـــا بهـــذا العمـــل أن نحمـــل وجهـــا حضاريا متطـــورا وندعي 
االهتـــداء بنـــور الفكـــر والعقل المســـتنير وأهل المنـــح والعطاء.. هل 
يحـــق لنـــا البقـــاء في دائـــرة اإلنتـــاج الحضـــاري وخصوصـــا في هذا 
العصر ونحن نفرغ شحنة الغضب والخافات في الصروح والمراكز 
الثقافيـــة.. كيـــف نريد وضـــع ثقافتنـــا المحلية في مكانهـــا الصحيح 
مـــن الثقافة العالمية وأن نتجـــاوز حدودنا اإلقليمية بالمعيار الدقيق 
للكلمـــة، واالنطاق إلى آفاق واســـعة، ونحن نغـــرق مراكزنا الثقافية 

في الدم كبقرة مسلوخة، أو نتركها كالنعجة المجذوبة!
المراكـــز الثقافية فـــي الباد عنصر فاعل من عناصـــر البناء والتنمية 

يندرج في تناسق تام مع مختلف قطاعات الحياة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إذا مـــا أردنـــا أن نصـــف الجولة الســـابعة من مفاوضـــات فيينا ســـيكون التعنت 
اإليرانـــي أنســـبها، ففي حين جلســـت الـــدول الكبرى علـــى طاولـــة المفاوضات 
للنقـــاش والتفـــاوض بـــدت واضحة رغبة طهـــران في المماطلـــة واالبتزاز، وهو 

ما أضمرته في قرارة نفسها حتى قبل الشروع في مفاوضات هذه الجلسة.
فمطالبات وشـــروط النظام اإليراني تكاد تكون مســـتحيلة وغير منطقية بتاتًا 
وال تستقيم في واقع الحال مع أية مفاوضات، فطهران تشترط التزام اإلدارات 
األميركيـــة القادمة بأي اتفاق ســـيوقع من قبـــل إدارة بايدن، إضافة لرفع جميع 
العقوبات األميركية قبل البدء في أية مفاوضات جادة حول برنامجها النووي، 
وهي التي تعلم أنها تحتاج هذه المفاوضات أكثر من دول “خمسة زائد واحد”، 
خصوصـــًا أنهـــا قابعة في عزلـــة أرهقتها وأرهقت شـــعبها، إال أن طهران مازالت 

تصر على المكابرة وتصوير األوضاع لديها بالمستقرة والعادية.
دول الخمســـة زائـــد واحد تعي هذا الوضع، ذلك ما لـــم يمكن طهران من فرض 
شروطها حتى هذه اللحظة، ما دفعها في نهاية الجولة السابعة إلى اإلعان عن 
رفع نســـب تخصيب اليورانيوم في منشـــأة فوردو، إذ يحـــاول النظام اإليراني 

مـــن خـــال هذه المنـــاورة الضغط على المفاوضين باإلرهـــاب، وهو ما يمكن أن 
نســـتدل عليه من خال توقيت اإلعان الـــذي يتزامن مع الجلوس على طاولة 
الحـــوار، إذ يحاول النظام اإليراني وضـــع المفاوضين تحت مزيد من الضغوط 
في ســـبيل الخضوع لشـــروط طهران والقبول بها، وإال فإن طهران ستعيث في 

األرض فسادًا.
مازالـــت اإلدارة األميركيـــة وهـــي المعنيـــة بشـــكل مباشـــر بالشـــروط اإليرانيـــة 
متمســـكة بموقفهـــا رغـــم أنهـــا طرف غير مباشـــر في هـــذه المفاوضـــات بعد أن 
اشـــترطت طهـــران عـــدم الجلوس فـــي مناقشـــات ومفاوضـــات ثنائيـــة إال بعد 
تحقيـــق شـــروطها، فواشـــنطن تعـــي خطـــورة رفـــع العقوبـــات عن طهـــران قبل 

التوصل التفاق تستطيع من خاله تكبيل طهران.
ال يمكن إنكار مرونة اإلدارة الحالية للواليات المتحدة األميركية، خصوصًا إذا 
ما تمت مقارنتها مع اإلدارة السابقة التي انسحبت من االتفاق النووي وفرضت 
العقوبـــات علـــى طهـــران، وهـــو مـــا يجرنا للتســـاؤل عن مدى تشـــبث واشـــنطن 

بموقفها وعدم الرضوخ للشروط اإليرانية.

بدور عدنان

ما بعد فشل الجولة السابعة من مفاوضات فيينا

bedoor.articles
@gmail.com

اليـــوم نعـــرض ســـيرة رائدنـــا الثالـــث عشـــر )13( مـــن رواد التنمية البشـــرية في 
محافظة المحرق، وهو األســـتاذ حسين محمد حســـين، إلى جانب )12( أستاذًا: 
أحمـــد العمـــران، وعبدالرحمن المعـــاودة، وإبراهيم محـــرم، وعبدالرحيم روزبه، 
وســـكينة القحطانـــي، وحســـن الغيـــص، وعبدالوهاب السيســـي، وعائشـــة علي، 
وعائشة الفايز، ومبارك سيار، وأحمد عبدهللا الشوملي، والسيد حسن الرستاقي 

رحمهم هللا جميعًا.
ولـــد األســـتاذ حســـين محمد حســـين بــــ “أم المـــدن” عـــام “)1923م(، وبخصوص 
تحصيله العلمي، فقد تعلم الدراســـات اإلســـامية واللغة العربية خال )1931 - 
1934م(، والتحق بمدرسة السيد علي الرستاقي في )1934م( وبمدرسة الهداية 
الخليفيـــة عـــام )1935م( وحصـــل علـــى الثانويـــة العامـــة مـــن المدرســـة الغربية 
بالمنامـــة ســـنة )1938م(، ونـــال دبلـــوم التربية مـــن الجامعة األميركيـــة ببيروت 
لبنان في )1952م(، ودبلوم التربية من جامعة كامبرج، وآخر من لندن بالمملكة 
المتحـــدة، ســـنة )1961م(، ودبلـــوم التقويـــم فـــي االمتحانات من المعهـــد العالي 

للتربية في والية نيوجرسي بالواليات المتحدة األميركية في )1978م(”.
وبخصـــوص مســـيرته العمليـــة، فقـــد بـــدأ مشـــواره “معلمـــًا بمدرســـة الهدايـــة 

عـــام )1940م(، وأصبـــح مدرًســـا لروضـــة الحد، ثـــم مراقًبا للتعليـــم االبتدائي 
واإلعـــدادي فـــي الفتـــرة )1957 - 1968م(، وتبـــوأ عـــدة وظائف خـــال الفترة 
)1969 - 1984م(، كمدير إلدارة االمتحانات العامة ومحو األمية، ومدير إلدارة 
التقويـــم واالمتحانات وبعدها أصبح مديرًا عامـــًا إلدارة التعليم الخاص، كما 
وكلف باإلشـــراف اإلداري على مدارس التدريب المهني لشـــركة نفط البحرين 
)بابكو( في األعوام )1954 - 1981م(، أما النشـــاط التطوعي لألســـتاذ حســـين 
محمد حســـين، فقد كان عضوًا، ثم أمينًا للســـر لنادي البحرين، في )1942م(”. 
و”اختيـــر أمينًا لســـر اتحـــاد االنديـــة الوطنية وفقـــًا لتقي البحارنـــة في كتابه 
أحاديـــث وســـير”. فـــي )1952 - 1968م(، وتـــرأس نادي اإلصـــاح في )1956 
- 1965م(، كمـــا أشـــرف علـــى برنامج محو األمية الذي أسســـه عـــام )1952م( 
وشـــارك فـــي تأليف عدد مـــن كتب مناهـــج المراحـــل االبتدائيـــة واإلعدادية، 
وكتب باللغة العربية واإلنجليزية في الطهارة والصاة، واإلسام دين المحبة 
والسام، ورسالة اإلسام، وآيات من القرآن الكريم وغيرها، كما أنه أسهم في 
العديـــد من اللجان الوطنية لمواســـاة المنكوبين داخل البـــاد وخارجها، وفقًا 

لخليل المريخي”.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية البشرية بالمحرق.. حسين محمد حسين )14(

مقصلة المحاسبة
نتابـــع باهتمـــام مـــا ينشـــر مـــن بيانـــات صحافيـــة مهمـــة، صادرة 
عـــن النيابـــة العامـــة، والمحاكم الجنائيـــة، عن القضايـــا المرتبطة 
بالتجـــاوزات فـــي عدد من الـــوزارات والجهـــات الحكومية، كيف 

حدثت وإلى أين ستمضي؟
هـــذه الحالة الصحيـــة والمطمئنة من الرصد والمحاســـبة، تحمل 
دالالت التعافي والصحوة للدولة، والتي ضاقت ذرعًا بخفافيش 
الظام، ممن يحاولون تحقيق االســـتثراء الســـريع بأموال ليست 
لهـــم، مختصريـــن ســـنوات ضوئية مـــن الجهـــد والعمـــل واإلنهاك 

واالستيقاظ المبكر، بضربة واحدة وبدون وجه حق.
مـــا يحـــدث اآلن وببســـاطة، أوصـــل رســـالتين مهمتيـــن، األولـــى 
للمتجاوزيـــن ولمـــن يفكـــرون بـــأن يكونـــوا كذلـــك، بـــأن مقصلـــة 
المحاســـبة موجودة، ومســـنونة، وحادة جدًا، وأن القانون يسري 
علـــى الجميـــع، ونظريـــة التنصـــل والهروب مـــن العقـــاب، أمر في 

نطاق المستحيل.
الرســـالة الثانيـــة، هـــي للمخلصيـــن واألوفيـــاء في بيئـــات العمل 
المختلفـــة، والذيـــن ذاقوا الظلم والمـــرارة ألنهم كذلـــك، وبقناعة 
نهائيـــة بـــأن “كل مـــا يحدث لي من نكد، وســـوء حـــظ، وتعثر في 

الوظيفة وفي نيل حقوقي، هو ألنني أمين في عملي”.
مـــا نـــراه اليوم، من محاســـبة دقيقة وشـــاملة، لـــكل القضايا التي 
تحمـــل شـــبهة جنائية، فـــي الوظائـــف الحكومية، يقـــدم مفاهيم 
للجميـــع عن الدولة القوية بأفضـــل صورها، ويقدم أيضًا اإلصرار 

على تحقيق العدالة واألمن للجميع.
ويجســـد أيضًا عزيمة أبناء البلد ببناء المســـتقبل الجديد، والذي 
يقـــف بـــه الجميع علـــى مســـافة واحدة، مـــن نيل الفـــرص، وبناء 

الحياة الكريمة والرغدة. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

وطن معطاء
وجهـــت صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينة عاهل الباد المفدى رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة، 
فـــي كلمتهـــا الســـامية بمناســـبة االحتفـــال بيـــوم المـــرأة البحرينية 
فـــي األول مـــن ديســـمبر الجاري عـــدة مضامين، أكـــدت خالها دور 
المـــرأة البحرينيـــة المحـــوري واألساســـي فيما تحقق مـــن إنجازات 
بمســـيرة التنميـــة الوطنية خـــال العهد التاريخـــي األصيل لحضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، والتي تســـتحق أن يحتفى بهـــا تقديًرا 
وتكريًما وتشجيًعا، بما يمنحها فرص المشاركة المستمرة واالرتقاء 
إلى أعلى مســـتويات التميـــز واإلنجاز تلبية لطموحـــات والتزامات 
الحكومـــة الموقرة بقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، والتي تعمل بكل 
إخـــاص لدعـــم السياســـات والتشـــريعات والخدمـــات والمبـــادرات 
المخصصـــة لتحقيـــق التـــوازن بين الجنســـين، وإدمـــاج احتياجات 
المرأة فـــي التنمية ضمن المجاالت التـــي تضمنتها الخطة الوطنية 

لنهوض المرأة البحرينية.
والمتأمل في كلمة سموها حفظها هللا يجدها مفعمة بمعاني الفخر 
واالعتزاز بما حققه المجلس األعلى للمرأة طوال مســـيرة العقدين 
من الزمن، لما تضمنته نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 
في نسخته الثانية، والذي رصد ارتفاًعا ملحوًظا في نسب الفجوة 
بيـــن المرأة والرجـــل في مختلـــف المجاالت. وقد تضمـــن الخطاب 
إشـــادة حقيقيـــة بمســـتوى أداء كل ســـلطات ومؤسســـات الدولـــة 
وحرصهـــا علـــى األخـــذ بتوصيـــات المجلـــس ومقترحاتـــه وصـــوالً 

ألفضل الممارسات.
وقـــد توقفـــت كثيـــًرا أمـــام الطموحـــات المســـتقبلية التـــي أكـــدت 
عليها الكلمة الســـامية، فقد رســـمت ســـموها معالم المرحلة القادمة 
لانتقـــال بالعمل المؤسســـي النســـائي إلـــى مســـتويات جديدة بعد 
األخـــذ بخاصـــة التجربة لرســـم توجهات المســـتقبل، واالســـتمرار 
في الحفاظ على ما حققته المرأة كشـــريك جدير بنهوض المجتمع 

وحفظ استقراره واالرتقاء بشؤونه.
والدعـــوة هنـــا لنـــا جميًعا كي نمضـــي قدًما بثقـــة وثبـــات طالما أننا 
بالرعايـــة والدعـــم محفوفـــون، فهنـــاك فـــي الجانب اآلخـــر ينتظرنا 
الكثير، لندفع الهمم نحو حياة أكثر استقراًرا، وذات جودة ومعارف 

مستدامة، هناك تحت راية هذا الوطن المعطاء.

د. حورية الديري



السماح بانتقال ملكية المكاتب الهندسية للورثة
أوصــت لجنــة المرافــق العامة والبيئة بمجلس النــواب بالموافقة على المرســوم بقانون رقم )18( 
لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحــكام القانون رقم )51( لســنة 2014 في شــأن تنظيــم مزاولة المهن 

الهندسية.

ويهـــدف المرســـوم بقانـــون إلى إزالـــة المعوقات 
أمـــام تأســـيس الشـــركات العاملـــة فـــي القطـــاع 
الهندســـي عبـــر تســـهيل إجـــراءات ومتطلبـــات 
إصـــدار تراخيصهـــا فـــي مختلـــف التخصصـــات 
والفروع الهندســـية، بحيث تكون مزاولة المهنة 
عبر المكتب الهندسي في شكل مؤسسة تجارية 
فردية، بما يتيح اســـتمرارها بعد وفاة المرّخص 

له وفقًا لضوابط تستهدف مصلحة الورثة.  

كما يهدف إلى تطوير النظام التأديبي للخاضعين 
ألحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية 
جديـــدة )الغرامـــة اإلداريـــة، إنـــزال الفئـــة لمـــدة 
مؤقتـــة(، وتعزيـــز دور الرقابـــة والتفتيـــش على 
مزاولـــي المهنـــة، وتطوير اختصاصـــات مجلس 
مزاولـــة المهـــن الهندســـية بما يضفـــي مزيدًا من 

االستقالل عليها.
مـــن جهتهـــا، رأت الحكومـــة أن من شـــأن إصدار 

المرسوم بقانون معالجة أوجه النقص والقصور 
التي تعتري مســـيرة القطاع الهندســـي؛ لتمكينه 
مـــن أداء دوره فـــي تعزيـــز االقتصـــاد الوطنـــي، 
كمـــا أن التأخر في تعديل بعـــض أحكام القانون 
مـــن شـــأنه أن يتـــرك ظالالً ســـلبية علـــى مواكبة 
الهندســـة،  قطـــاع  شـــهدها  التـــي  المســـتجدات 
وقدرتـــه فـــي تلبيـــة احتياجـــات األســـواق فـــي 

مختلف التخصصات الهندسية.
وأوضحت أن من شـــأن إصدار المرسوم بقانون 
تذليل المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية 
فـــي توســـعة أعمالهـــا باتخاذ أشـــكال الشـــركات 
التـــي  التحديـــات  علـــى  والتغلـــب  التجاريـــة، 

تواجهها بســـبب انتشـــار جائحة فيروس كورونا 
المســـتجد كوفيـــد 19، وما خّلفتـــه الجائحة من 
ركود اقتصادي، فضال عن تعزيز كفاءة المكاتب 
للمهندســـين  عمـــل  فـــرص  وخلـــق  الهندســـية 
البحرينييـــن ذات قيمـــة عاليـــة ومـــردود مجـــٍز، 
واإلســـهام في تحســـين ترتيب مملكـــة البحرين 
في المؤشـــر الدولـــي للقدرات الهندســـية والذي 
تقيـــس مكوناتـــه فجـــوات القـــدرات الهندســـية 

ألكثر من )99( دولة.
وبين مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندســـية أن 
المرســـوم بقانـــون يهـــدف المرســـوم بقانون إلى 
رفـــع مســـتوى المهـــن الهندســـية، والتغلـــب على 

المعوقـــات والتحديات التـــي تواجهها، ومواكبة 
التطورات في قطاع المهن الهندسية، والنهوض 
واالرتقـــاء بهـــا، والتغلـــب علـــى التحديـــات التي 
الهندســـية،  والمكاتـــب  المهندســـين،  تواجـــه 
والمكاتـــب  البحرينييـــن  المهندســـين  خصوصـــًا 

الهندسية البحرينية.
ـــن أن المرســـوم بقانـــون جاء لتعزيـــز كفاءة  وبيَّ
المكاتب الهندسية، ونموها، وتطورها، والنهوض 
بها، واإلســـهام في تعزيز الشراكة بين القطاعين 
التكامـــل  يحقـــق  بمـــا  والخـــاص،  الحكومـــي 
واألهـــداف المنشـــودة فـــي مختلـــف القطاعـــات 

التنموية، واستدامة القطاع الهندسي.

local@albiladpress.com“مرافق النوب”: لتسهيل إجراءات تراخيص شركات القطاع

الثالثاء 7 ديسمبر 2021 - 3 جمادى األولى 1443 - العدد 4802
13

AMAN VILLAS
2

www.grnata.com

بني جمـــــــــــــرة

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

بنــــاء وتنفيــــذ

Grnata Contracting

بسعر

�������
���

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

�

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسیاح    -    إدارة التسجیل
إعالن بشأن بیع محل تجاري جدید كراج ٔابو غفران

وتحویلھ الى شركة ذات مسؤولیة محدودة
 

تعلن إدارة التسجیل بوزارة الصناعة والتجارة السیاحة بأنھ قد تقدم إلیھا مالك المؤسسة 
الفردیة المسماة جدید كراج ٔابو غفران  والمملوكة للسید عبد الجبار عبد العزیز خمیس 
حسین والمسجلة بموجب القید رقم  2-46264 ، بطلب بیع المحل التجاري  جدید كراج 
ٔابو غفران  المذكور وتحویلھ الى  شركة ذات مسؤولیة محدودة) برٔاسمال وقدره  2000  
دینار بحریني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  جدید كراج ٔابو غفران  عن جزء من 

ٔاصول وموجودات المحل التجاري لیصبح مملوكا للشركاء التالیة ٔاسمأوھم:
عبد الجبار عبد العزیز خمیس مدن حسین بنسبة %55

DIVAKARANLAL DIRAKARAW بنسبة %45     

التاریخ :5/11/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسیاحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2021- 179907 إعالن رقم

تسجیــــل اســـــم تجــــــاري
 

تقدم إلینا المعلن أدناه بطلب االسم التجاري ، فعلى كل من لدیه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه.

رقم السجل : 20676-6
اســـــــم التاجـــــــــــر: یوسف علي اكبر غلوم حسین       

االسم التجاري الحالي: مشویات بوابة قاللي
االســـــم التجـــاري المطلوب : مطعم و مشویات بوابة قاللي

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة   -  إدارة التسجیل
إعالن بشٔان بیع محل تجاري )مٔوسسة فردیة(

وتحویله الى شركه ذات مسٔیولیه محدوده
 

تعلن إدارة التسجیل بوزارة الصناعة والتجارة السیاحة بٔانه قد تقدم إلیھا مالك المٔوسسة 
احمد  صالح  )السیداحمد  للسید/السیدة  والمملوكة  الشوق  نسیم  ٔازیاء  المسماة  الفردیة 
للفرع  التجاري  المحل  بیع  بطلب   92216 رقم  القید  بموجب  والمسجلة   ) احمد  ابراھیم 
10من )المٔوسسة الفردیة( وتحویله الى )ذات مسٔیولیه محدوده ( برٔاسمال وقدره )1000 
الف( دینار بحریني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردیة( عن جزء من 

ٔاصول وموجودات المحل التجاري لیصبح مملوكا للشركاء التالیة ٔاسمأوھم:
السیداحمد صالح احمد ابراھیم احمد  بنسبة )51(%

CLOTILDA MASCARENHASبنسبة )24(%
VIVIAN MASCARENHAS بنسبة )25(%

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة
إدارة التسجیل

إعالن بشٔان تحول شركة ذات مسٔیولیه محدوده
إلى شركة تضامن بحرینیه

 
تعلن إدارة التسجیل بوزارة الصناعة والتجارة السیاحة بٔانه قد تقدمت 
رقم  القید  بموجب  المسجلة   ) ذ.م.م  الرجالي  الفیفد  )صالون  شركة 
من  المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  تحویل  بطلب   103600-1

شركة ذات مسٔیولیه محدوده إلى شركة تضامن بحرینیه

التاریخ: 05/12/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة و السیاحة   -  إدارة التسجیل

) CR2021-180217 ( إعالن رقم
تسجیــــل اســـــم تجــــــاري

 
ٔادناه : ھدى صالح سعد المران بطلب اسم تجاري ،  إلینا السید المعلن  تقدم 
فعلى كل من لدیه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما 

من تاریخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ھدى صالح سعد المران

االسم التجاري الحالي : المعارض للدالله في تٔاجیرالشقق المكاتب والبیوت
االســـــم التجـــاري الجدید : المعارض للمقاوالت وتخلیص المعامالت

قید رقم: 28733-3 

التاریخ: 05/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 

 إدارة التسجیل
CR2021-180587 إعالن رقم 

تسجیل اسم تجاري 

تقدم إلینا السید المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لدیه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاریخ  من  یوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما یعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    عائشه عبید هللا فتح میر     

االسم التجاري الحالي: فام دروب للخیاطة    
االســـــم التجـــاري الجدید :   ابن خالد للخیاطة            

 قید رقم : 119097-3

التاریخ 2021/12/5
وزارة الصناعة والتجــــارة و السیاحة   -  إدارة التسجیل

إعالن رقم )2021-181855(
تسجیــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلینا السید المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لدیه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما من

تاریخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:   لیلى جسیما محمد محمد     

االسم التجاري الحالي: مطعم استراحة الغداء    
االســـــم التجـــاري الجدید : مطعم سبایسي كورنر            

 قید رقم : 53589-06 

التاریخ: 6 /دیسمبر/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة

إدارة التسجیل
CR2021- 181346  طلب رقم

تسجیــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلینا السید المعلن ٔادناه بطلب تغییر اسم تجاري ، فعلى كل من لدیه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:  فاطمه مدن حسین عصفور     
االسم التجاري الحالي: الرامس للخیاطة الرجالیة     
االســـــم التجـــاري الجدید : الرامس للتجارة            

 قید رقم : 30961-6 

تاریخ :2021/12/5
 CR2021- 181688 إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلینا المعلن ٔادناه محمد باقر عبدالكریم باقر بطلب تحویل المحل 
التجاري التالي : إلى السیدة / نعیمه اصغر اغا عباس رضا فعلى كل 
من لدیه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما 

من تاریخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه.
االسم التجاري: الرامس للخیاطة الرجالیة     

 قید رقم : 138754-1 

التاریخ: 05/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة   -   إدارة التسجیل

CR2021-181648 إعالن رقم 
تسجیل اسم تجاري 

تقدم إلینا السید المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لدیه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    سمیه سعد أحمد العامر      

االسم التجاري الحالي: أرسالن لقطع غیار السیارات     
االســـــم التجـــاري الجدید :  أرسالن لقطع غیار السیارات المستعملة        

 قید رقم : 70133-1
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 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسیاح    -    إدارة التسجیل
إعالن بشأن بیع محل تجاري جدید كراج ٔابو غفران

وتحویلھ الى شركة ذات مسؤولیة محدودة
 

تعلن إدارة التسجیل بوزارة الصناعة والتجارة السیاحة بأنھ قد تقدم إلیھا مالك المؤسسة 
الفردیة المسماة جدید كراج ٔابو غفران  والمملوكة للسید عبد الجبار عبد العزیز خمیس 
حسین والمسجلة بموجب القید رقم  2-46264 ، بطلب بیع المحل التجاري  جدید كراج 
ٔابو غفران  المذكور وتحویلھ الى  شركة ذات مسؤولیة محدودة) برٔاسمال وقدره  2000  
دینار بحریني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  جدید كراج ٔابو غفران  عن جزء من 

ٔاصول وموجودات المحل التجاري لیصبح مملوكا للشركاء التالیة ٔاسمأوھم:
عبد الجبار عبد العزیز خمیس مدن حسین بنسبة %55

DIVAKARANLAL DIRAKARAW بنسبة %45     

التاریخ :5/11/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسیاحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2021- 179907 إعالن رقم

تسجیــــل اســـــم تجــــــاري
 

تقدم إلینا المعلن أدناه بطلب االسم التجاري ، فعلى كل من لدیه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه.

رقم السجل : 20676-6
اســـــــم التاجـــــــــــر: یوسف علي اكبر غلوم حسین       

االسم التجاري الحالي: مشویات بوابة قاللي
االســـــم التجـــاري المطلوب : مطعم و مشویات بوابة قاللي

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة   -  إدارة التسجیل
إعالن بشٔان بیع محل تجاري )مٔوسسة فردیة(

وتحویله الى شركه ذات مسٔیولیه محدوده
 

تعلن إدارة التسجیل بوزارة الصناعة والتجارة السیاحة بٔانه قد تقدم إلیھا مالك المٔوسسة 
احمد  صالح  )السیداحمد  للسید/السیدة  والمملوكة  الشوق  نسیم  ٔازیاء  المسماة  الفردیة 
للفرع  التجاري  المحل  بیع  بطلب   92216 رقم  القید  بموجب  والمسجلة   ) احمد  ابراھیم 
10من )المٔوسسة الفردیة( وتحویله الى )ذات مسٔیولیه محدوده ( برٔاسمال وقدره )1000 
الف( دینار بحریني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردیة( عن جزء من 

ٔاصول وموجودات المحل التجاري لیصبح مملوكا للشركاء التالیة ٔاسمأوھم:
السیداحمد صالح احمد ابراھیم احمد  بنسبة )51(%

CLOTILDA MASCARENHASبنسبة )24(%
VIVIAN MASCARENHAS بنسبة )25(%

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة
إدارة التسجیل

إعالن بشٔان تحول شركة ذات مسٔیولیه محدوده
إلى شركة تضامن بحرینیه

 
تعلن إدارة التسجیل بوزارة الصناعة والتجارة السیاحة بٔانه قد تقدمت 
رقم  القید  بموجب  المسجلة   ) ذ.م.م  الرجالي  الفیفد  )صالون  شركة 
من  المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  تحویل  بطلب   103600-1

شركة ذات مسٔیولیه محدوده إلى شركة تضامن بحرینیه

التاریخ: 05/12/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة و السیاحة   -  إدارة التسجیل

) CR2021-180217 ( إعالن رقم
تسجیــــل اســـــم تجــــــاري

 
ٔادناه : ھدى صالح سعد المران بطلب اسم تجاري ،  إلینا السید المعلن  تقدم 
فعلى كل من لدیه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما 

من تاریخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ھدى صالح سعد المران

االسم التجاري الحالي : المعارض للدالله في تٔاجیرالشقق المكاتب والبیوت
االســـــم التجـــاري الجدید : المعارض للمقاوالت وتخلیص المعامالت

قید رقم: 28733-3 

التاریخ: 05/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 

 إدارة التسجیل
CR2021-180587 إعالن رقم 

تسجیل اسم تجاري 

تقدم إلینا السید المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لدیه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاریخ  من  یوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما یعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    عائشه عبید هللا فتح میر     

االسم التجاري الحالي: فام دروب للخیاطة    
االســـــم التجـــاري الجدید :   ابن خالد للخیاطة            

 قید رقم : 119097-3

التاریخ 2021/12/5
وزارة الصناعة والتجــــارة و السیاحة   -  إدارة التسجیل

إعالن رقم )2021-181855(
تسجیــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلینا السید المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لدیه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما من

تاریخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:   لیلى جسیما محمد محمد     

االسم التجاري الحالي: مطعم استراحة الغداء    
االســـــم التجـــاري الجدید : مطعم سبایسي كورنر            

 قید رقم : 53589-06 

التاریخ: 6 /دیسمبر/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة

إدارة التسجیل
CR2021- 181346  طلب رقم

تسجیــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلینا السید المعلن ٔادناه بطلب تغییر اسم تجاري ، فعلى كل من لدیه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:  فاطمه مدن حسین عصفور     
االسم التجاري الحالي: الرامس للخیاطة الرجالیة     
االســـــم التجـــاري الجدید : الرامس للتجارة            

 قید رقم : 30961-6 

تاریخ :2021/12/5
 CR2021- 181688 إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلینا المعلن ٔادناه محمد باقر عبدالكریم باقر بطلب تحویل المحل 
التجاري التالي : إلى السیدة / نعیمه اصغر اغا عباس رضا فعلى كل 
من لدیه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما 

من تاریخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه.
االسم التجاري: الرامس للخیاطة الرجالیة     

 قید رقم : 138754-1 

التاریخ: 05/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة   -   إدارة التسجیل

CR2021-181648 إعالن رقم 
تسجیل اسم تجاري 

تقدم إلینا السید المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لدیه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    سمیه سعد أحمد العامر      

االسم التجاري الحالي: أرسالن لقطع غیار السیارات     
االســـــم التجـــاري الجدید :  أرسالن لقطع غیار السیارات المستعملة        

 قید رقم : 70133-1



Vacancies Available الثالثاء 7 ديسمبر 2021 - 3 جمادى األولى 1443 - العدد 144802

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

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

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.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 

TASMAY CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 35978587  or  KEERTHANNALLUR@GMAIL.COM 

Savvy construction 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 33383331  or  KALMOHANDIS@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 

CRAVE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16030555  or  enhorabi@gmail.com 

ALTASAHUL AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38383812  or  IFATEEE@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 

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

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

RESHAM SINGH SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33878746  or  RESHAM.SVCS@GMAIL.COM 

JOURY FOR ENTERTAINMENT AND RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17280798  or  AALSUBAIEI@MASBIGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 32203936  or  DEEPAKKUMARIIRR6@GMAIL.COM 

SOLO EXPRESS LOGISTICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32183210  or  SLYGOK@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@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 

RESHAM SINGH SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33878746  or  RESHAM.SVCS@GMAIL.COM 

Green palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33445235  or  MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

SS Property Management W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39317542  or  SURESHBABUSBY@GMAIL.COM 

ZAIN COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  BULLDOZER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

KABUKI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  MOHAMED.ZUBAIR@BHOLDRESTAURANTS.COM 

JASSIM HASAN ALFARDANI AUTO SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTOR-VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39665911  or  fhfardan@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BLUE LINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39332713  or  AMEERALAALI65@GMAIL.COM 

Easy Bake W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691212  or  modbake@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

CERAM SPECIALIST DENTAL CENTER CO. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39110069  or  alwadadbahrain@hotmail.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 

SAFA’A CONTRACTING & TRADING ESTABLISHME 
has a vacancy for the occupation of

  SHOPKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39444306  or  SAFAAMAR@BATELCO.COM.BH 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

ALBAHAI PERSIAN CARPET 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39838834  or  SAMEERA.ALBAHAI@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Gates E & S Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

INTERNATIONAL TURNKEY SYSTEMS B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77535678  or  jasim.alhayki@its.ws 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

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

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

NEW ROSE CONTRACTING & GENERAL TRADING company BAHRAINI PARTNERS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66678384  or  JAYANNEWROSE@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245512  or  MAHMOA@SPU.EDU 

HULL DIVING SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (MARINE INSURANCE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17670923  or  INFO@HULLDIVING.COM 

Paw Prints W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39579929  or  BARK@PAWPRINTSPARLOUR.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  Contact@amwellme.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

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

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

DEPAJ SWORD AND DAGGER 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17342474  or  SHAKER@DEPAJ.COM 

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656671  or  SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM 

Alif Mobiles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17764909  or  FAISAL-ALMEER@HOTMAIL.COM 

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33136035  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

HERCULES WROUGHT IRON FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17769506  or  hercules_wll@yahoo.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 

Alkarama Fresh Juice co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39611067  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 

SHAFQAT FOR SELLING OF MACHINERY EQUIPMENT AND ELECTRICAL APPLIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36663438  or  FAQEERHUSSAIN1982@GMAIL.COM 

HYDUR COUTURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001638  or  HYDER@TCIG.CO 

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17644170  or  bills.worldshading@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  SABI.SVCS@GMAIL.COM 

AL KARAMA SANDWITCHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 

Isa towers cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

YUSUF GHULOOM REDHA MAHMOOD SHANBAIH HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39192111  or  YOUSIF.SHANBEH@GMAIL.COM 

ABDULHAMEED MAHMOOD MOHAMED ALMULLA 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17226653  or  almuhbeen@yahoo.com 

KEEP COOL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

RSM Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17537787  or  info@rsm.bh 

OSSIAS HOUSING CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39155275  or  HANDSOMEGUY10@HOTMAIL.COM 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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

  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

  MASON 
 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 

HARIPUR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39522889  or  SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALJAWHARIYA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17593794  or  ALJAWHRYA.MARKET@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SAEEDA TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39267838  or  ALIVIRK@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

LOADER EXCAVATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100900  or  LOADEREXCAVATION@HOTMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

SERAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33697714  or  ALAMALBH84@GMAIL.COM 

THE GRILL YARD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37739914  or  SQUISITOGELATO@GMAIL.COM 

SANAD GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39520021  or  H.M.J4EVER@HOTMAIL.COM 

ABDULRIDHA ABDULLA HAIDER CARPENTRY WORK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33260630  or  abdulredha.ali.shops@gmail.com 

SAMEEH PASTRIES & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17257628  or  HESSA.K.K@HOTMAIL.COM 

KOOKITO AUTO ELECTRICAL REPAIRS & SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39522338  or  KOOKITOCO@HOTMAIL.COM 

Shoppe Day Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39462260  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

AL WASAT WELDING SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552598  or  HUSSAIN.ALI@FOULATH.COM.BH 

AL ZAHRANI FOR DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533524  or  ABUAMMARMM@YAHOO.COM 

ALFARES FOR CUSTOM CLEARING FORWARDING & STEVEDORING AND PACKAGI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292372  or  ALFARESEST.BH@GMAIL.COM 

ALFARES FOR CUSTOM CLEARING FORWARDING & STEVEDORING AND PACKAGI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292372  or  ALFARESEST.BH@GMAIL.COM 

MARMARIS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554414  or  ALINOWROOZ63@GMAIL.COM 

MUHANAD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39684629  or  MONAMANDEEL65@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

ABDULKAREEM ALSAFFAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13688197  or  KAREEMSAFFAR@HOTMAIL.COM 

La Blanche SALON. 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 36633363  or  JHAIRDRESSER2015@GMAIL.COM 

ALAFRAH GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33360305  or  AL-AFRA7@HOTMAIL.COM 

Gus kabab Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666692  or  ISABABA888@GMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

MOHAMMED YAHYA MOHSIN 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256668 

BU ISA AC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 33802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM

MILANO TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39623459  or  INFO@BARCELONAVENDING.COM 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666588  or  kumail.deals@yahoo.com 

MUSALIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17600003  or  HASSAIN857@GMAIL.COM 

PANDA GARMENT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39456533  or  PANDA@BATELCO.COM.BH 

AL RASI OPTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17005858  or  2020VISIONOPTIC@GMAIL.COM 

COSETTE GOODS RE-EXPORT & OTHER TO LOGISTICS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36667688  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

WAHEED CONTARACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77002810  or  waheedaliyousuf@yahoo.com 

MOHAMMED ASHOOR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640970  or  alshughul@gmail.com 

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

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

AL BUHAMOOD REAL ESTATE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Unicorn Technology Centre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17260082  or  INFO@UTCBH.COM 

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

RITA INTERNATIOANAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM 

The Seat Shop For auto Upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38304039  or  ANTAKYAGATE@HOTMAIL.COM 

PARSAN OVERSEAS PRIVATE LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUMENT ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17514495  or  CBABU@PARSAN.BIZ 

BEST CARE FOR BULDING CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33777697  or  BESTCARE.BH.1@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

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

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

 17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

BRAIN TECH IT SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39864412  or  MUSTHAFAKAN@GMAIL.COM 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

Avisys Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

Vresto w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33628444  or  hrbh@CALO.APP 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

FUTURE ALZZOUZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411797  or  JABERIYAFUTUREE@HOTMAIL.COM 

LEAD CUBE MARKETING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33920910  or  leadcube.bh@gmail.com 

LEAD CUBE MARKETING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33920910  or  leadcube.bh@gmail.com 

JANNAT FOODS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34026338  or  IQBALCHILWAN@HOTMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

UNICORP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

Bahrain mechanical construction co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17725027  or  BAMCO@BAMCOGROUP.NET 

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 

SHEIKHA ALMZAIEN ABAYA AND WOMEN’S SEWING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 37779212  or  ZAHRA7707@GMAIL.COM 

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

HAWJAR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39828100  or  DANAALGHANIM773@GMAIL.COM 

KHADIJA ABOU SABIR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35920070 

Retail Global Fashion W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39408277  or  LAYLA.GULOOM@REDTAG.AE

Mehar International WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 13112088  or  SHANAVAS@MEHARINT.COM 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

Top power Fixing and Removing of Advertisement Board 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39122259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

Makati express cargo 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  ABDULLA_ALQAIDOOM@HOTMAIL.COM 

ALMASSRI CONSTRUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37122363  or  JASSAIABBAS21@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

NEW SOUL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411474  or  AHMADFAHAD50@OUTLOOK.COM 

COLOMBO CARGO COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731123  or  ALEZDHAR@HOTMAIL.COM 

ONE DINAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

Orange House Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39229279  or  ALI_SHEHABI@HOTMAIL.COM 

RAMADHAN CONSTRUCTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39987794  or  HASSANR_808@HOTMAIL.COM 

NEW AVENUE ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP 
COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact
 32135452  or  FONGANGEBENEZER@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Application System W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742601  or  INFO@APPSYSINTERNATIONAL.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17700269  or  azdi.Mansoor@gmail.com 

Awal ready mix concrete company 
has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

Rita manpower agency 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  ritamanpowerbh@yahoo.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

MOHSEN HASSAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33858115  or  MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

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

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

KEEP COOL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM  
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UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34392150  or  GREENPARKFT@GMAIL.COM 

Hanan Stationary 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36531166  or  jassimfolath@yahoo.com 

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

 suitably qualified applicants can contact
 33533878  or  Q8TOPMAN@GMAIL.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 

MIDDLE EAST FOOD TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17738008  or  EBRAHIM.HISHAM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

AL MUFEED LOW POWER SERVICES COMPANY AMPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39452102  or  ALIALFAN@GMAIL.COM 

AREZONA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ENGINEERING DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17561222  or  maryam.alsharif@alsahelresort.com 

MOHAMMED ABDULLA ALISA 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39839863  or  MOHAMMADALISA4747@GMAIL.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 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

MAKEUP LOUNGE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 32177756  or  HASSAN.HUJAIRI87@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

ALHALIM GATE FOR ADMINISTRATIVE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  DSR.2030@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.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 

BAHRAIN LINE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  NOOR_147@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

M A P Rental Equipment Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17333384  or  ashif@map-rental.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229964  or  SHIRAZSHAH2002@YAHOO.COM 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17785131  or  FIRSTANDBC@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

GOLDEN NEON SIGN ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  VENUNAIR@GOLDENNEON.COM.BH 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@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 

AL RAED MAINTENANCE TOUCH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ICE-MAKING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33338561  or  rmtco17@gmail.com 

MAYSAA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

REEM ALZAIN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66700086  or  TAIMREEM@YAHOO.COM 

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

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

ROCKY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 34499508  or  GHADEER.ALAALI.980@GMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

FUTURE OASIS MANAGMENT CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479876  or  FUTUREOASIS.BH@GMAIL.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 

CALIFORNIA EXCAVATIO CONSTRUCTION & HEAVY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610065  or  CALIFORNIAHY@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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

W.I.S.E.R SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77080159  or  info@wiserbh.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.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 

AMINA JASIM MOHAMED SHUWAITER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39156633  or  AMEENA_SHOWAITER@OUTLOOK.COM 

BALLOONS CORNER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33593752  or  MRS_IMTIAZ08@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 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 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL KARAMA SANDWITCHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39611067  or  AL-ASSY1@HOTMAIL.COM 

Alkrama pasta co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

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

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

BLUE DIAMOND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33998472  or  ABITHN@GMAIL.COM 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

BOCCA CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17100005  or  caffeelarosa@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

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

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36843001  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456343  or  ADMIN@QUALITYWIRE.COM.BH 

SAYED JABER SALMAN NASER HASHEM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 39465929  or  ALAWIIAN4@GMAIL.COM 

RAOUF MECHANICAL SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36487999  or  raoufws@gmail.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 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@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 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32003241  or  SMAYAN2019@GMAIL.COM 

B TOWN CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39850362  or  BAH_EOD_1@YAHOO.COM 

MUHAMMAD MUZAMMIL EQUIPMENT REPAIRING AND METAL  FABRICATING W.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32299843  or  CHMUZAMMAL1122@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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

All men salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601707  or  GDBAHRAIN@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 

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM(MAGNANI 6025 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ABDULAMEER5800@GMAIL.COM 

KARAM HASAN ALI ALBALUSHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39636058  or  metebkaram58@gmail.com 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17276776  or  alhayki.co@outlook.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39711774  or  AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ALOMDAH CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642869  or  alomdeh.carpentry.bh@gmail.com 

EAT STATION CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  info@boxitbh.com 

ADVANCED INDUSTRIAL SOLUTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33123436  or  info@AISOLCO.COM 

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

  CONSTRUCTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

Clue tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 38888087  or  AYDNOOR@GMAIL.COM 

ALEBRAH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17271660  or  MONTANA@ALEBRAH.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

Sayed zuhair 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39841310  or  ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13696308  or  INDUSBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@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 

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 

JHELUM INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  JHELUM.BAH@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 

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

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

HALA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

ALI ABDULLA MOHAMED BIN RAJAB 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17297222  or  aliabdullabinrajab@gmail.com 

PILLARS REALESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36888802  or  haneefapalangat@gmail.com 

TANJAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33000044  or  Kabdulla2009@hotmail.com 

ALDUR AUTO ELECTRICAL AND TIRES REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17243596  or  vkbah123@gmail.com 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ORANGE 2  LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39797079  or  FATIMA.RAFEA@CCP.BH 

Gulf Crystal Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290276  or  BAH.TROUBLEFREE.CREATION@GMAIL.COM 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

Shine Tech Elevator And Escalator Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33777315  or  MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17216100  or  EBH@KEMCOSC.COM 

Alkhair tower contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040067  or  MUNIRB23@HOTMAIL.COM 

Aspen Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17728037 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM

MK JEE FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38307897  or  AZIZKHANJEE85@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

BAYADA GOLDEN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38868476  or  BAYADA11389@GMAIL.COM 

2010 ELECTRICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36889233  or  2010ELECTRICAL.WORKS@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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

ABBAS AHMED ALI SALMAN / SEFSTAY - 5188 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39955895  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36529295  or  bahrainsajan@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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

Cloud 9 Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33220923  or  YEKAMAL@GMAIL.COM 

ARAB HOTELS CATERING CO 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17501000  or  ORIENTAL@ORIENTAL-PRESS.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 

ALHAFEDH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 39864064  or  ABDU2000@BATELCO.COM.BH 

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33115088  or  SADAD.PIPES-SPT-@HOTMAIL.COM- 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39002405  or  FSALAAS@GMAIL.COM 

STAYLE RIFFA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39463398  or  UDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

COLOURS LAUNDRY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Pimak cans industry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33049888  or  IMTEDAD19@GMAIL.COM 

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

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39295994  or  THANI6646ALDOSSRI@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32203936  or  DEEPAKKUMARIIRR6@GMAIL.COM 

Isa towers cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.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 

FONTANA INTERNATIONAL MARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39664299  or  ALI39664299@GMAIL.COM 

ALAWI ALSAYED MOOSA ALALAWI 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17702684  or  BCPBAHRAIN@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 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

Malik sky construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 13107870  or  DJAVAID@HOTMAIL.COM 

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

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  Contact@amwellme.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

GLASS MART ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  FTHEWHAT@HOTMAIL.COM 

DIVYA FASHION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

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

  CONSTRUCTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

COZY CORNER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

KINGDOM CEMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  INFO@THEKINGDOM.BIZ 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 
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أبوظبي ـ وكاالت

اســـتقبل الرئيـــس اإليرانـــي إبراهيم 
رئيســـي فـــي طهران، أمـــس االثنين، 
الشـــيخ  برئاســـة  إماراتيـــا  وفـــدا 
طحنون بن زايد آل نهيان مستشـــار 
الجانبـــان  وبحـــث  الوطنـــي.  األمـــن 
الثنائيـــة  العالقـــات  اللقـــاء،  خـــالل 
وســـبل تعزيزهـــا، وفقا لوكالـــة أنباء 
الشـــيخ  ونقـــل  )وام(.  اإلمـــارات 
طحنـــون بن زايـــد خالل اللقـــاء إلى 
الرئيـــس اإليرانـــي، تحيـــات الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس 
اإلمـــارات، والشـــيخ محمد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائب 
المســـلحة،  للقـــوات  األعلـــى  القائـــد 

و”تمنياتهما إليران وشعبها الصديق 
دوام التقدم واالزدهار”.

وفي المقابل، حمل رئيســـي الشـــيخ 
طحنون، تحياته إلى الشـــيخ خليفة 
بـــن زايـــد والشـــيخ محمد بـــن زايد، 
وتمنياتـــه لدولـــة اإلمـــارات وشـــعبها 

مزيدا من التطور والرخاء.
وجرى خـــالل اللقاء تبـــادل وجهات 
النظر بشـــأن عـــدد مـــن القضايا ذات 
زيـــارة  المشـــترك. وتأتـــي  االهتمـــام 
الشـــيخ طحنون بعد الزيـــارة النادرة 
ايضا التي قام بهـــا كبير المفاوضين 
النوويين اإليرانيين علي باقري كني 

إلى اإلمارات في 24 نوفمبر.

ا برئاسة طحنون بن زايد رئيسي يستقبل وفًدا إماراتيًّ

طرابلس ـ وكاالت

بشـــأن  والـــرد  األخـــذ  مـــن  أيـــام  بعـــد 
موقف خليفة حفتر من المشـــاركة في 
االنتخابـــات الرئاســـية، أفـــادت مصادر 
اســـتئناف  محكمـــة  برفـــض  صحفيـــة 
طرابلس حكما باســـتبعاد قائد الجيش 
الليبـــي مـــن الســـباق المرتقـــب، المقرر 
يوم 24 ديســـمبر الجـــاري. وكان حفتر 
أعلن منتصف الشـــهر الماضي ترشـــحه 
لالنتخابات الرئاســـية فـــي ليبيا، ووعد 
الليبيين في كلمة متلفزة بـ”الدفاع عن 
الثوابت الوطنيـــة وأهمها وحدة البالد 

وسيادتها واستقاللها”.
تنضـــب  ال  أفـــكار  “لدينـــا  وأضـــاف: 

علـــى  قـــادرون  ومســـاعدون 
تحســـين حيـــاة الليبييـــن”، 

المواطنيـــن  داعيـــا 
“للمســـاعدة فـــي العمـــل 
على بناء ليبيا المزدهرة 

المســـتقرة”. وعلـــق قائـــد 

الجيش مهامه العسكرية رسميا، معلنا 
تكليـــف رئيـــس أركان الجيـــش الفريق 
عبـــد الـــرازق الناظـــوري بمهـــام القائـــد 
العام لمدة 3 شهور. وجاء إعالن حفتر 
ترشحه بعد أسبوعين من إقرار قانون 
انتخابـــي يتيح له الترشـــح، ثـــم تولي 
منصبـــه العســـكري مجـــددا فـــي حـــال 
عدم انتخابه. والقانون المكون من 77 
مادة، الذي نشر في 9 سبتمبر، ويحمل 
2021 وتوقيـــع رئيـــس  1 لســـنة  رقـــم 
االنتخابـــات  ينظـــم  النـــواب،  مجلـــس 

الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.
إلـــى  القانـــون،  مـــن  مـــادة  وتشـــير 
عســـكري  أي  ترشـــح  إمكانيـــة 
الرئيـــس،  لمنصـــب  مدنـــي  أو 
شـــرط “التوقـــف عـــن العمل 
قبـــل  مهامـــه  وممارســـة 
موعد االنتخابات بثالثة 

أشهر”.

حفتر يعود إلى السباق الرئاسي في ليبيا
إسطنبول ـ وكاالت

رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  أبـــدى 
بالجهـــود  ترحيبـــه  أردوغـــان،  طيـــب 
أبـــواب  فتـــح  إلعـــادة  الدبلوماســـية 
الحـــوار فـــي منطقـــة الخليـــج، وإزالة 
ســـوء التفاهـــم. وقـــال أردوغـــان فـــي 
مؤتمـــر صحفي من إســـطنبول، أمس 
مـــا  كل  “ســـتفعل  أنقـــرة  إن  اإلثنيـــن، 
مـــع  تركيـــا  عالقـــات  لتوطيـــد  يلـــزم 
الرئيـــس  وأوضـــح  الخليـــج”.  دول 
نقلتـــه  الـــذي  المؤتمـــر  فـــي  التركـــي 
الرســـمية:  “األناضـــول”  أنبـــاء  وكالـــة 
الدبلوماســـية  للمحادثـــات  “ســـيكون 
مـــع دول الخليج انعـــكاس على الرفاه 

االقتصادي في البالد”.
كما أضاف: “نؤيد اســـتمرار 

روابطنـــا وتضامننـــا مع 
جميع دول الخليج من 
العالقات  خالل تقويـــة 

المستقبلية”.

وقبـــل أيام قـــال أردوغان إنه ســـيزور 
المقبـــل علـــى  اإلمـــارات فـــي فبرايـــر 
رأس وفـــد كبير، مشـــيرا إلى أن أنقرة 
مصـــر  مـــع  تقـــارب  تحقيـــق  تعتـــزم 
وإســـرائيل أيًضا. ونقلـــت “األناضول” 
عـــن أردوغان، قولـــه إنه يعتـــزم أيًضا 
اإلقـــدام على بعـــض الخطـــوات بقوة 

على صعيد العالقات مع اإلمارات.
واعتبـــر أن االتفاقيـــات الموقعـــة مـــع 
أنقـــرة،  محادثـــات  خـــالل  اإلمـــارات 
األسبوع قبل الماضي، ستدشن عصرا 

جديدا في عالقات البلدين.
وكان الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائد 
المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى 
أنقـــرة  زار  قـــد  اإلماراتيـــة، 
الماضـــي،  نوفمبـــر  شـــهر 
حيث أجـــرى محادثات 

مع أردوغان.

أردوغان يغازل دول الخليج أماًل في تعزيز العالقات
طهران ـ وكاالت

أعلنـــت طهران، أمس اإلثنين، أنها غير 
مســـتعجلة على اإلطالق بشأن العودة 
إلـــى طاولـــة التفـــاوض فـــي العاصمـــة 
رد  تنتظـــر  أنهـــا  كاشـــفة  النمســـاوية، 
المشـــاركين علـــى المقترحيـــن اللذيـــن 

تقدمت بهما في فيينا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانية، سعيد خطيب زاده، إن بالده 
ليست في عجلة من أمرها فيما يتعلق 
بمحادثـــات فيينـــا، مؤكـــدا أن الهـــدف 
الرئيســـي بالنسبة لطهران هو “الحفاظ 

على مصالحها”.
كمـــا أشـــار إلى أن بالده أبـــدت “ليونة “ 

خـــالل المحادثـــات التـــي أجراها 
الوفد اإليراني مع األطراف 

األخرى في فيينا، معتبرًا 
لـــم  اآلخـــر  “الطـــرف  أن 
يكن يتوقع على ما يبدو 

مشـــاركة طهـــران بشـــكل 

جـــاد في المحادثات النووية وتقديمها 
مسودة مقترحين للمشاركين”.

إلـــى ذلك، لفـــت إلى أن بـــالده “منحت 
الفرصـــة لألطراف األخـــرى للعودة إلى 
عواصمهـــا مـــن أجل التشـــاور، ومن ثم 
إبـــداء موقفهـــا حـــول المقترحين لدى 
أن  موضحـــا  المحادثـــات”،  اســـتئناف 
“المباحثـــات لـــم تتوقـــف وإنمـــا هنـــاك 

“استراحة للوفود”.
أن  بعـــد  التصريحـــات  تلـــك  أتـــت 
الخارجيـــة  فـــي  رفيـــع  مســـؤول  أكـــد 
األميركية، قبل يومين أن موقف الوفد 
اإليراني كان متشـــددا، مضيفًا أنه قدم 
فيهمـــا  مقترحيـــن،  أو  مســـودتين 
تراجـــع كبيـــر عمـــا تـــم التوافق 
عليه خالل الجوالت الســـت 
الســـابقة مـــن المحادثـــات 
النوويـــة فـــي العاصمـــة 

النمساوية.

إيران: لسنا في عجلة بشأن محادثات فيينا

العراق يستعيد قرية 
لهيبان من قبضة داعش

قــالــت مــصــادر أمــنــيــة، أمـــس االثــنــيــن، إن 
قوات عراقية ومقاتلي البشمركة الكردية، 
اســتــعــادوا الــســيــطــرة عــلــى قــريــة شمالي 
البالد، االثنين، بعد أن سيطر عليها مسلحو 
المصادر  وقالت  السابق.  اليوم  في  داعش 
الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي  الــنــخــبــة  قــــوات  إن 
الــكــرديــة،  البشمركة  ومــقــاتــلــي  الــعــراقــيــة، 
االثنين  فجر  من  مبكرة  ساعة  في  تمكنوا 
من السيطرة على قرية لهيبان، على الرغم 
بعض  بتفخيخ  قــامــوا  المسلحين  أن  مــن 

المنازل بعبوات ناسفة. 

تستهدف التحضير للقمة الخليجية وتتزامن مع تطورات النووي اإليراني

محمد بن سلمان يجوب الخليج لبحث العالقات وصياغة المواقف
بدأ ولي العهد الســـعودي األمير محمد 
بـــن ســـلمان، أمـــس االثنيـــن، جولة في 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  دول 
وذلـــك قبل القمـــة الخليجية الســـنوية 
التـــي تعقـــد هـــذا الشـــهر علـــى خلفيـــة 
االتفـــاق  إلنقـــاذ  الراميـــة  المحادثـــات 

النووي بين إيران والغرب.
ووفق بيان الديوان الملكي السعودي، 
بـــدأ األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان زيـــارة 
رســـمية يلتقـــي خاللهـــا قـــادة ســـلطنة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  ُعمـــان، 
ومملكـــة  قطـــر،  ودولـــة  المتحـــدة، 
لبحـــث  الكويـــت،  ودولـــة  البحريـــن، 
العالقـــات الثنائية وســـبل تعزيزها في 
المجاالت كافة، ومناقشة القضايا ذات 

االهتمام المشترك.
الجولـــة  الســـعودي  ولـــي  واســـتهل 
الخليجية بزيارة ســـلطنة ُعمان، حيث 
ســـيتم “بحـــث عدد مـــن الملفـــات ذات 
المشـــترك؛ خدمـــًة لمصالـــح  االهتمـــام 
البلديـــن، وبمـــا يحقق تطلعـــات وآمال 
ازدهـــارا”،  أكثـــر  لمســـتقبل  الشـــعبين 
بحســـب مـــا جـــاء فـــي بيـــان لديـــوان 

البالط السلطاني العماني.
وذكـــر متابعـــون ان الجولة تســـتهدف 
صياغـــة موقـــف خليجـــي موحـــد مـــن 
ايـــران التـــي زادت مـــن قدرتهـــا علـــى 
اليورانيـــوم واقتربـــت مـــن  تخصيـــب 
إمكانيـــة صناعـــة قنبلـــة نوويـــة بينمـــا 
تجـــري محادثـــات متقطعة مـــع القوى 

الكبرى.
ونقلـــت صحيفـــة “عكاظ” عـــن مصادر 
دبلوماســـية أن جـــدول أعمـــال الجولة 
النـــووي  الملـــف  “مناقشـــة  يشـــمل 
والصاروخـــي اإليرانـــي بكافة مكوناته 
وتداعياتـــه وبمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق 

األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي”.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن جولة ولي 
العهـــد الســـعودي تؤكـــد  “علـــى مبادئ 
القـــرارات  واحتـــرام  الجـــوار  حســـن 
األمميـــة والشـــرعية الدولية، وتجنيب 
المزعزعـــة  األنشـــطة  كافـــة  المنطقـــة 
لالســـتقرار، إضافـــة إلـــى إيجـــاد حـــل 
سياســـي شـــامل لألزمـــة اليمنيـــة قائم 

وآليتهـــا  الخليجيـــة  المبـــادرة  علـــى 
التنفيذيـــة ومخرجـــات مؤتمـــر الحوار 
الوطني اليمني الشـــامل وقرار مجلس 

األمن الدولي رقم 2216”.
الصحيفـــة  بحســـب  المقـــرر،  ومـــن 
الجولـــة  خـــالل  يتـــم  “أن  الســـعودية، 
المعانـــاة  رفـــع  أهميـــة  علـــى  التأكيـــد 
اليمنـــي،  الشـــعب  عـــن  اإلنســـانية 
العراقيـــة  الســـاحة  علـــى  والتطـــورات 
فـــي ضوء نتائـــج االنتخابـــات النيابية 
األخيـــرة، والوضـــع فـــي ســـوريا وليبيا 
الفلســـطينية،  القضيـــة  ومســـتجدات 
ورفـــع وتيـــرة التعـــاون ومنهـــا األمـــن 
والتجـــارة  واالقتصـــاد  والدفـــاع 
واالســـتثمار والطاقة واالتصاالت بين 

دول المجلس الست”.
المصـــادر أن  لـــم تســـتبعد  ذلـــك،  إلـــى 
تسفر هذه “الجولة عن توقيع اتفاقات 
ومذكرات تفاهم في مختلف الميادين، 
خصوصا ما يتصل بقطاعات االقتصاد 

والتجارة واالستثمار”.
وتســـبق جولـــة ولـــي العهـــد الســـعودي 
الخليجيـــة  القمـــة  “انعقـــاد  الخليجيـــة 
الثانيـــة واألربعين المقررة في الرياض 
الجـــاري،  ديســـمبر  مـــن  عشـــر  الرابـــع 
التـــي ســـتجدد التأكيـــد علـــى ضـــرورة 

أن تشـــتمل أي عمليـــة تفاوضيـــة مـــع 
إيران معالجة ســـلوك طهران المزعزع 
الســـتقرار المنطقـــة، إلـــى جانب بحث 
الخطوات التي تم إنجازها على صعيد 
تعزيز التعاون األمني والعســـكري بين 
دول المجلـــس”. وكان ديـــوان البـــالط 
السلطاني في عمان قد أعلن في وقت 
سابق أن زيارة األمير محمد بن سلمان 
الرســـمية  إلى مســـقط  “تأتـــي انطالقا 
الممتـــدة  التاريخيـــة  العالقـــات  مـــن 
التي تربط ســـلطنة ُعمان والسعودية، 
وتعزيـــزا ألواصـــر المـــودة التـــي تجمع 
شـــعبي البلديـــن، واســـتكماال لما أســـفر 
عنـــه لقـــاء الســـلطان هيثم بـــن طارق، 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  وخـــادم 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز أثنـــاء زيـــارة 

المملكة في يوليو الماضي”.
وأفـــاد البيـــان العمانـــي بأن ولـــي العهد 
الزيـــارة  خـــالل  “ســـيبحث  الســـعودي 
عـــددا مـــن المجـــاالت والجوانـــب ذات 
المشـــترك؛ خدمـــة لمصالـــح  االهتمـــام 
البلديـــن، وبمـــا يحقق تطلعـــات وآمال 
الشعبين لمســـتقبل أكثر رخاًء، ونماًء، 

وازدهارا”.
ونقلـــت صحيفة “عـــكاظ” عن المصادر 
التـــي اســـتندت إليهـــا توقعهـــا “أن يتم 

خـــالل زيـــارة ســـلطنة عمـــان إطـــالق 
المشـــتركة  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة 
تشـــمل مجـــاالت تعـــاون رئيســـية منها 
االستثمارات في مشروع إقامة منطقة 
االقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي  صناعيـــة 
فـــي  والتعـــاون  الدقـــم  فـــي  الخاصـــة 
مجـــال الطاقـــة، إضافـــة إلى الشـــراكة 
فـــي مجـــال األمـــن الغذائـــي والتعاون 
والرياضيـــة  الثقافيـــة  األنشـــطة  فـــي 
والسياحية المختلفة”، عالوة على أنه 
مـــن المنتظر أن تشـــهد الزيارة “افتتاح 
أول منفـــذ حـــدودي بـــري مباشـــر بيـــن 
البلدين بطول 800 كيلومتر وهو منفذ 

الربع الخالي”.
وكان العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبد العزيز آل ســـعود استبق زيارة 
ولي العهد بإرســـال رســـائل خطية إلى 
عـــدد مـــن زعمـــاء دول الخليـــج أمـــس 
األحد نقلها وزير الخارجية الســـعودي 

فيصل بن فرحان.
يذكـــر أن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، 
الماضـــي،  يوليـــو  فـــي  اســـتقبل  كان 
ســـلطان عمـــان هيثـــم بـــن طـــارق فـــي 
“نيـــوم”، الذي أعرب في حينه عن أمله 
بمزيد من التعاون مع المملكة لتحقيق 

تطلعات الشعبين.

عواصم - وكاالت

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 

الخرطوم ـ وكاالت

شـــارك آالف الســـودانيين في مسيرات 
جديدة اجتاحت، أمس االثنين، شوارع 
الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري 
ومعظم مدن السودان األخرى للمطالبة 

بالحكم المدني.
الغـــاز  الســـودانية  الشـــرطة  وأطلقـــت 
المســـيل للدموع على متظاهرين قرب 
العاصمـــة  وســـط  الجمهـــوري  القصـــر 

الخرطوم.
الشـــق  بإبعـــاد  المحتجـــون  وطالـــب 
ومحاســـبة  الحكـــم  مـــن  العســـكري 
المتسببين في قتل أكثر من 44 شخصا 
منـــذ انطـــالق االحتجاجـــات الرافضـــة 
للقـــرارات التـــي أصدرها قائـــد الجيش 
عبـــد الفتـــاح البرهـــان فـــي 25 أكتوبـــر 
والتـــي أعلـــن بموجبهـــا حالـــة الطوارئ 

وحل مجلسي السيادة والوزراء.
واعتبـــرت قـــوى سياســـية فاعلـــة فـــي 
الشـــارع الســـوداني؛ مـــن بينهـــا لجـــان 

وقـــوى  المهنييـــن  وتجمـــع  المقاومـــة 
الحريـــة والتغييـــر؛ االتفـــاق السياســـي 
الموقـــع بين البرهـــان ورئيـــس الوزراء 

عبد هللا حمدوك “خيانة للثورة”.
مـــن جانـــب آخـــر، حـــذر مكتـــب األمـــم 
المتحـــدة للشـــؤون اإلنســـانية مـــن أن 
14,3 مليـــون ســـوداني يمثلون حوالي 
30 % مـــن ســـكان البـــالد ســـيحتاجون 

لمســـاعدات غذائية خالل عـــام 2022، 
بزيادة 800 ألف عن العام الحالي.

وأوضـــح مكتـــب الشـــؤون اإلنســـانية، 
اإلنســـاني  العمـــل  “شـــركاء  أن  أمـــس، 
الـــي  يحتاجـــون  الذيـــن  عـــدد  قـــدروا 
مســـاعدات غذائيـــة خـــالل عـــام 2022 
بحوالي 14,3 مليون شـــخص من أصل 

47,9 مليون نسمة.

تحذير أممي: 14,3 مليون سوداني على شفا مجاعة

تظاهرات حاشدة في السودان رفًضا لالتفاق السياسي

موكب احتجاجي في السودان

دبي - العربية.نت

نفذ تحالف دعم الشـــرعية في اليمن أكبر 
عمليـــة اســـتهداف للميليشـــيات الحوثية 
الماضيـــة.  الســـاعات  مـــأرب خـــالل  فـــي 
وأعلن فـــي بيان أمس اإلثنيـــن تنفيذ 47 

عملية خالل 24 ساعة.
كمـــا أوضـــح أن االســـتهدافات دمرت 34 

آلية للحوثيين وموقعا لتخزين الذخائر.
فيمـــا قتـــل ما يزيد علـــى 280 عنصرا من 
الميليشـــيات فـــي أكبر اســـتهداف بمأرب 

خالل يوم واحد.
بالتزامـــن، أكـــدت مصـــادر عســـكرية فـــي 
قـــوات  أن  مـــأرب،  شـــمال  العلـــم  جبهـــة 
الجيـــش والمقاومة الشـــعبية تمكنت من 
اغتنام 5 أطقم تابعة لمليشيات الحوثي.
أتـــى ذلك بعد صد القوات اليمنية لهجوم 
شـــنته مليشـــيات الحوثـــي علـــى جبهـــة 
العلم، ما أســـفر عن تدمير آليات عسكرية 

ومقتل عدد من عناصر المليشيات.
وكانت المنطقة شـــهدت خالل الســـاعات 

الماضيـــة معـــارك واشـــتباكات عنيفة بين 
الحوثيين وقوات الشرعية اليمنية.

فيمـــا نشـــر الجيـــش اليمنـــي مشـــاهد من 
المواجهات التي دارت أمس في مختلف 
جبهـــات المحافظـــة، وكانـــت األعنف منذ 

بدء المعارك خالل األيام الماضية.
يذكـــر أنـــه منـــذ فبرايـــر الماضـــي )2021( 
علـــى  هجماتهـــا  الميليشـــيات  تواصـــل 

المحافظـــة الغنية بالنفط، على الرغم من 
كافة الدعوات الدوليـــة والتحذيرات من 
الخطـــر المحدق علـــى مالييـــن النازحين 

القابعين بخيم في المنطقة.
وتأوي مأرب ماليين النازحين ممن فروا 
مـــن مناطـــق الصراع في البـــالد، من أجل 
حماية أســـرهم وصغارهم، واستقروا في 

مخيمات أنشئت في المحافظة.

التحالف العربي يعلن تنفيذ 47 عملية عسكرية ضد الميليشيات

أكبر استهداف للحوثيين بمأرب.. مقتل 280 متمرًدا

االستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعا لتخزين الذخائر

بغداد ـ رويترز
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استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب، أحمد 
ناصر البوســميط نوخذة فريق فيكتوريوس للتجديف بحضور الســيد خليفة عبدهللا القعود رئيس اللجنة 
البحرينيــة لرياضات الموروث الشــعبي بمناســبة فوز الفريق بلقب بطولة اليــوم الوطني االماراتي لقوارب 
التجديــف التــي أقيمــت في كورنيش أبوظبــي بدولة االمارات العربية المتحدة الشــقيقة بتنظيم من نادي 

التراث اإلماراتي.

وخالل اللقاء، أشـــاد ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة بالجهود 
البـــارزة التي بذلها أعضـــاء فريق 
فيكتوريـــوس للتجديـــف بقيـــادة 
النوخذة أحمد ناصر البوســـميط، 
مؤكدًا سموه أن هذا اإلنجاز يؤكد 
والقيـــادة  الرفيعـــة  المســـتويات 
الناجحة التي يمتلكها الفريق في 
إبـــراز تطـــور رياضـــات المـــوروث 

الشعبي في مملكة البحرين.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفة أنـــه حريص على 
دعم فريق فيكتوريوس للتجديف 
فـــي المحافـــل الخارجيـــة، متمنيًا 

للفريق دوام التوفيق والنجاح.
ناصـــر  أحمـــد  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
واهتمـــام  دعـــم  أن  البوســـميط 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 

خليفة للفريق ســـاهم في تحقيق 
النتائج المشـــرفة في المشـــاركات 
بطولـــة  فـــي  الماضيـــة خصوصـــًا 
اليوم الوطنـــي االماراتي لقوارب 
التجديـــف، مشـــيرًا إلـــى ان دعـــم 
ســـموه أعطـــى الفريق حافـــزًا في 
بـــذل الجهـــود مـــن أجـــل تحقيـــق 
النتيجـــة المطلوبة، مشـــيدًا بدعم 

سموه المتواصل.

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد يستقبل البوسميط ويشيد بإنجاز فيكتوريوس للتجديف
بمناسبة فوز الفريق بلقب اليوم الوطني اإلماراتي

جانب من اللقاء

نيابـــة عـــن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى، تســـلم ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
وشـــئون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  وســـام  الشـــباب 
اآلســـيوية والـــذي منـــح إلـــى جاللتـــه 
تقديـــرًا واعتزازًا بدعم جاللته لجهود 
اللجنة البارالمبية اآلســـيوية وحرص 
مملكة البحرين على إنجاح استضافة 
الدورة البارالمبية االسيوية للشباب. 

 جاء ذلك، أثناء استقبال سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة وبحضور 
آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة وســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة نائـــب 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة، لماجد 
بـــن راشـــد العصيمـــي رئيـــس اللجنـــة 
البارالمبية اآلسيوية، كما حضر اللقاء 
الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفة 
رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية 
والدكتور عبدالرحمن عســـكر الرئيس 

التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. 
 وفي بداية اللقاء، أشـــاد سمو الشيخ 
بالـــدور  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
المتميز الذي يقـــوم به االتحاد القاري 
بتطوير األلعاب البارالمبية والوصول 
بهـــا إلى أعلـــى المســـتويات، باإلضافة 
إلى تنفيـــذ الخطط والبرامـــج الرائدة 
التـــي تســـاهم فـــي االهتمـــام بالعبـــي 
البارالمبيـــة مـــن ذوي العزيمـــة والهمم 
وتنظيـــم البطـــوالت والفعاليـــات التي 
تســـاهم في إبراز قدراتهم ومهاراتهم 
وإمكانياتهم العالية التي تمثل مصدر 

إلهام للجميع. 

 وأشـــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة إلـــى أن مملكـــة البحرين ومن 
منطلـــق توجيهـــات حضـــرة صاحـــب 

الجاللـــة الملـــك المفـــدى حريصة على 
الوقـــوف الـــى جانـــب اللجنـــة القارية 
في مســـيرتها نحو االرتقاء بمنظومة 

دورهـــا  وتعظيـــم  البارالمبـــي  العمـــل 
لتحقيق خطط وبرامجه التي تســـلط 
الضـــوء علـــى المواهـــب المتميزة في 

علـــى  وإبرازهـــا  البارالمبيـــة  األلعـــاب 
مختلف المجاالت. 

 وبين ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة أن اســـتضافة مملكة البحرين 
للـــدورة البارالمبيـــة االســـيوية يمثـــل 
للجنـــة  البحريـــن  دعـــم  مـــن  جانـــب 
وحرصـــت  االســـيوية  البارالمبيـــة 
المملكـــة علـــى توفيـــر كافـــة أســـباب 
وتحقيـــق  القاريـــة  للـــدورة  النجـــاح 
االســـتضافة المتميزة كما هو مشـــهود 
اســـتضافتها  عنـــد  البحريـــن  لمملكـــة 

لمختلف الفعاليات الرياضية. 
 وتبادل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة مع ماجد العصيمي العديد من 
المقترحات والمواضيع ذات االهتمام 
المشترك والبرامج والفعاليات المقبلة 
التـــي ســـينظمها االتحـــاد فـــي ســـبيل 

الوصول إلى أهدافه. 
 من جانبه، عبـــر العصيمي عن تفاؤله 
بالرؤية التي يحملها سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لتطويـــر األلعاب 
البارالمبية البحرينية االمر الذي ساهم 
في تحقيـــق أبطـــال البحريـــن للعديد 
من اإلنجـــازات المتميزة على مختلف 
األصعدة، مبديا اعتزازه بدعم ســـموه 
للجنـــة البارالمبيـــة اآلســـيوية وخطط 
وبرامج اللجنة التي تراها وسيلة إلى 
تســـليط الضوء على منتسبي األلعاب 

البارالمبية. 
ســـمو  برعايـــة  العصيمـــي  وأشـــاد   
آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
للدورة االســـيوية البارالمبية وحرص 
ســـموه على متابعة كافـــة اإلجراءات 
التنظيميـــة للـــدورة االمر الذي ســـاهم 
فـــي نجـــاح الـــدورة وخروجها بشـــكل 
اعجـــاب  القـــى  متميـــز  تنظيمـــي 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  فـــي  المســـئولين 
الوطنيـــة  والمنتخبـــات  اآلســـيوية 
الـــدورة  فـــي  المشـــاركة  اآلســـيوية 

اآلسيوية.

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد يتسلم وسام اللجنة البارالمبية اآلسيوية
نيابة عن جاللة الملك المفدى

جانب من اللقاء 

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

صـــدر عـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة، رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
قرار رقـــم )20( لســـنة 2021 بتعيين مجلس 
إدارة االتحـــاد البحريني للســـنوكر والبليارد 

والدارتس.
وجـــاء فـــي المـــادة )1( مـــن القرار أنـــه يعين 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي للســـنوكر 
والبليـــارد والدارتـــس فـــي دورتـــه الجديدة 
2021 - 2024 برئاســـة الســـيد منـــذر جـــواد 
البصري، وعضوية كل من: إحســـان مرتضى 
حاجـــي، حامد ســـعيد ضيـــف، حســـين علي 
بوبشـــيت، محمـــد يوســـف ســـلمان، عبـــدهللا 
حســـين بوجيـــري، ماجـــد ســـعيد ضيف، مي 
راشـــد الغتم، ســـامية حســـن القطان وراشد 

محمد الدوسري.
الرئيـــس  أنـــه علـــى   )2( المـــادة  فـــي  وجـــاء 
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة واألمين 
العـــام للجنة األولمبيـــة البحرينية تنفيذ هذا 
القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

كمـــا صـــدر عن ســـموه قـــرار رقم )21( لســـنة 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  بتعييـــن   2021
للـــدورة  اإللكترونيـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 

االنتخابية -2021 2024.
وجـــاء فـــي المـــادة )1( مـــن القرار أنـــه يعين 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لأللعـــاب 
اإللكترونيـــة فـــي دورتـــه الجديـــدة 2021 - 
2024 برئاسة السيد حسين علي عبدالواحد 
الكوهجي، وعضوية كل من الســـادة: هاشم 
أحمـــد خليـــل، خالـــد عبدالكريـــم األنصـــاري، 
عبدالرحمـــن أحمـــد علـــي المـــال، نـــوف فؤاد 

محمد ناصر وبراء عبدهللا محمد عبدهللا.
الرئيـــس  أنـــه علـــى   )2( المـــادة  فـــي  وجـــاء 
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة واألمين 
العـــام للجنة األولمبيـــة البحرينية تنفيذ هذا 
القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

قرار صادر من رئيس الهيئة العامة للرياضة

تعيين اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس واتحاد األلعاب اإللكترونية

سمو الشيخ خالد بن حمد 

أســـفرت قرعـــة البطولـــة اآلســـيوية 20 للمنتخبات 
لكـــرة اليـــد والمؤهلـــة لمونديال “بولندا – الســـويد” 
2023، عـــن وقـــوع منتخبنـــا الوطنـــي األول فـــي 
المجموعـــة الرابعـــة التي تضم منتخبـــات )اليابان، 

هونغ كونغ، أوزبكستان وفيتنام(.
وستستضيف المملكة العربية السعودية منافسات 
البطولـــة اآلســـيوية فـــي الفتـــرة مـــن 18 حتى 31 
يناير 2022، بمشاركة 17 منتخًبا، وهي: )البحرين، 
الســـعودية، قطر، الكويت، عمـــان، اإلمارات، إيران، 
كوريا الجنوبية، اليابان، أســـتراليا، العراق، األردن، 
الهند، أوزبكستان، فيتام، سنغافورة وهونغ كونغ(. 
)كوريـــا  منتخبـــات  األولـــى  المجموعـــة  وضمـــت 
أمـــا  وســـنغافورة(.  األردن  الكويـــت،  الجنوبيـــة، 
إيـــران،  )الســـعودية،  فتضـــم  الثانيـــة،  المجموعـــة 
استراليا والهند(، المجموعة الثالثة )قطر، اإلمارات، 

العراق وعمان(.
ويتأهـــل مـــن كل مجموعـــة صاحبـــا المركـــز االول 
والثاني للدور الرئيســـي ليصبح العدد 8 منتخبات، 

وســـيتم توزيعهـــا علـــى مجموعتين، تلعـــب بنظام 
الـــدوري، ويتأهل من المجموعتيـــن صاحبا المركز 
األول والثانـــي إلـــى الـــدور نصف النهائـــي للبطولة 
اآلســـيوية ويتأهـــل كل منهـــم بذلـــك إلـــى بطولـــة 

العالم.

مجموعة أحمر اليد بالبطولة اآلسيوية لليد
علي مجيد
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تحـــت رعاية ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة محافـــظ 
المحافظة الجنوبية، أقيم حفل ختام 
البطولـــة الســـنوية للجولف على كأس 
ســـموه، بحضـــور الفريـــق الركن ذياب 
صقـــر النعيمـــي رئيـــس هيئـــة األركان 
نائـــب رئيس نـــادي البحريـــن للجولف 
وعدد مـــن المســـؤولين، وذلك بملعب 
بمنطقـــة  للجولـــف  البحريـــن  نـــادي 

الحنينية بالرفاع.
وأشـــاد ســـمو المحافـــظ بالـــدور الذي 
تحظـــى بـــه رياضة الجولـــف من دعم 
صاحـــب  حضـــرة  لـــدن  مـــن  ورعايـــة 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى، والتي 
مـــن  العديـــد  تحقيـــق  عـــن  أثمـــرت 
اإلنجـــازات والنجاحـــات فـــي مجـــال 
مكانـــة  لهـــا  التـــي  الجولـــف  رياضـــة 
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  فـــي  خاصـــة 
منوهًا ســـموه بأن المحافظة مستمرة 
فـــي تنفيـــذ الشـــراكة المجتمعيـــة من 
خـــالل تنظيـــم الفعاليـــات والمبادرات 
واالجتماعيـــة  الرياضيـــة  واألنشـــطة 
التي تستهدف المواطنين والمقيمين 

في المحافظة.

وقـــد بدأ الحفـــل بكلمة ألقاهـــا الفريق 
الركن ذياب صقر النعيمي رئيس هيئة 
األركان نائـــب رئيـــس نـــادي البحريـــن 
للجولف والتي أعرب فيها عن شـــكره 
لســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفة محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة على رعايته الكريمة لكأس 
البطولـــة الســـنوية للجولـــف، وجهـــود 

ســـموه المبذولة إلقامـــة البطولة وفق 
أعلـــى المعاييـــر، والتـــي أقيمـــت يـــوم 

السبت بمشاركة 86 العبا.
وقـــام ســـمو المحافـــظ بتســـليم كأس 
البطولـــة لالعب يوســـف علي جناحي 
الـــذي حقـــق المركـــز األول برصيد 69 
نقطـــة )نقطتين تحـــت المعـــدل(، هذا 
وقد حـــاز على المركـــز الثاني الالعب 

خليفـــة محمـــد المريســـي برصيـــد 72 
نفطـــة، وفـــي المركـــز الثالـــث الالعب 
 72 برصيـــد  المحســـني  ســـعد  ناصـــر 
التكافـــؤ،  نقـــاط  نقطـــة، وبعـــد طـــرح 
تصـــدر الالعـــب عبدالرحمـــن المهيزع 
المركـــز األول برصيد 69 نقطة، ويليه 
الالعـــب يوســـف علـــي البنخليـــل في 
المركز الثانـــي برصيد 70 نقطة، وِفي 

المركـــز الثالث وليد خليفـــة المناصير 
برصيد 70 نقطة. 

نـــادي  وأعضـــاء  إدارة  وتقدمـــت 
الجزيـــل  بالشـــكر  للجولـــف  البحريـــن 
لســـمو المحافظ على دعم ســـموه في 
إقامة بطولة الجولف لهذا العام، حيث 
يحرص النادي على اســـتمرار التعاون 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  بيـــن  القائـــم 

للفعاليات الهادفة اجتماعيًا ورياضيًا.
وتجـــدر اإلشـــارة أن البطولة شـــهدت 
مشـــاركة واســـعة بين الالعبين الذين 
احتلـــوا المراكـــز المتقدمـــة مـــن أجـــل 
الفـــوز بـــكأس البطولـــة، حيـــث شـــارك 
العديد من الالعبين أصحاب الخبرات 
نـــادي  يمثلـــون  والذيـــن  والبطـــوالت، 

البحرين للجولف.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ خليفة بن علي يرعى حفل ختام البطولة السنوية للجولف
سموه: اللعبة تحظى بدعم ورعاية من العاهل

سموه خالل حضوره لختام بطولة الجولف سمو الشيخ خليفة بن علي خالل تسليمه الكأس للفائز

بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  أعـــرب 
عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس االتحـــاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة 
عـــن تقديـــره للدعم الـــذي تحظى به 
رياضات الفروســـية من سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب الرئيـــس الفخـــري لالتحـــاد 
الملكي للفروســـية وسباقات القدرة، 
دعـــم  فـــي  الدائـــم  ســـموه  وحـــرص 
بطولـــة العيد الوطني المجيد لجمال 

الخيل العربية.
 كمـــا أعـــرب عـــن تقديـــره الهتمـــام 
وحضور ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة  آل 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئـــة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة لختام 
بطولـــة العيـــد الوطنـــي التـــي نظمها 
االتحـــاد خـــالل الفترة مـــن 2 حتى 4 
ديســـمبر الحالـــي، مؤكـــدًا أن حضور 
ســـموه دافعًا لالتحـــاد في المزيد من 

تطوير رياضة جمال الخيل العربية.
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد   
عبـــدهللا بالرعايـــة التـــي حظـــت بهـــا 
بطولـــة العيـــد الوطني من الشـــركات 
والمؤسســـات وهو نابع مـــن حرصها 
لتطويـــر  المســـتمرة  المســـاهمة  فـــي 
خصوصـــًا  البحرينيـــة  الرياضـــة 
فعاليـــات رياضـــة الفروســـية، مبينـــًا 

إلـــى أنها لعبت دورًا بارزًا في تحقيق 
النجاح للبطولة.

 كما أشاد سموه بالجهود البارزة التي 
بذلتها اللجنة المنظمة وكافة اللجان 
التـــي حرصت على بـــذل الجهود من 

أجل تحقيق كامل النجاح للبطولة.
بـــن  الشـــيخ عيســـى  وكـــرم ســـمو    
بطولـــة  رعـــاة  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 

العيـــد الوطنـــي لجمـــال الخيل وهم: 
ســـتيفان  الســـيد  الذهبـــي  الراعـــي 
بيرينيـــس، والرعـــاة الفضييـــن هـــم: 
مجلـــس التنميـــة االقتصادية، مربط 
األوراســـية، شـــركة الحصان العربي، 
شـــركة عبدالكريم المناعـــي وأوالده، 
مجموعة كرامـــي للتمويـــن، والرعاة 
البرونزييـــن هـــم: مربـــط الراشـــدية، 

يوســـف بن أحمد كانو، مركز الدكتور 
شـــركة  للعظـــام،  التخصصـــي  بشـــار 
الزهـــراء البيطريـــة، مجموعـــة المير، 

وشركة عبدالعزيز السيد - أسكون.
الحـــكام  لجنـــة  تكريـــم  تـــم  كمـــا   
وهم:ســـفيان طـــه )فلســـطين(، فهـــد 
الدغيلبي )السعودية(، ونغم الدبوس 
وموسى المنصور وجوناس سلزمان 

الغيـــث  وناصـــر  المســـباح  وجاســـم 
وعلي المزروعـــي )الكويت(، وتكريم 
بـــدر  باســـم  وهـــم  االنضبـــاط  لجنـــة 
ووليد الحدادي )السعودية(، ومحمد 
محســـن )مصر(، وعبدالوهاب عميرة 
الســـاحة حميـــد  )اإلمـــارات( ومديـــر 
الجبـــل والطاقم الطبي محمد صالح 

وأحمد ضيف.

اللجنة اإلعالمية

عيسى بن عبداهلل: نجاح بطولة العيد الوطني دافع للمزيد من تطوير جمال الخيل
أشاد بدعم ناصر بن حمد واهتمام خالد بن حمد

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله خالل التكريم

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة ممثل جاللــة الملك 
لألعمــال اإلنســانية وشــئون الشــباب الرئيــس الفخــري لالتحــاد الملكــي 
للفروســية وســباقات القــدرة، باشــر االتحــاد الملكــي تنفيــذ توجيهــات 
ســموه باالســتعداد الكبيــر لتنظيــم بطولــة العيــد الوطني للقــدرة والتي 
تتزامــن مــع االحتفال بالعيد الوطني المجيــد وعيد جلوس جاللة الملك 

المفدى وذلك يومي الجمعة والسبت القادمين. 

وتيـــرة  الملكـــي  االتحـــاد  ورفـــع   
االســـتعداد عبر مختلف اللجان من 
أجـــل إخـــراج بطولة العيـــد الوطني 
بعـــد  تنظيمـــي  مســـتوى  بأفضـــل 
النجاحـــات الماضيـــة التـــي حققهـــا 
تنظيـــم  عبـــر  الماضـــي  الموســـم 
مختلف الســـباقات وســـط مشاركة 

واسعة من االسطبالت والفرسان.
 وستشـــهد البحرين الدولية تنظيم 
و120   100 لمســـافة  ســـباقات   4
كم، والســـباقات التأهيليـــة المحلية 

لمسافة 40 و80 كم.
 ومـــن المؤكـــد أن تشـــهد البطولـــة 
ا من اإلسطبالت  مشاركة كبيرة جدًّ
المشـــاركة  علـــى  والفرســـان عطًفـــا 
الواســـعة التـــي شـــهدتها الســـباقات 

الماضية والتي تؤكد مواصلة تطور 
رياضة القدرة البحرينية.

الهاشمي والحفاظ على اللقب

 أكـــد الفـــارس محمد الهاشـــمي من 
اســـطبل الرعـــود الـــذي حقـــق لقـــب 
الموسم الماضي، أن بطولة الموسم 
الحالـــي ســـتكون أكثر إثـــارة وندية 
وتنذر بمشاركة واسعة من مختلف 
مـــا  وهـــو  والفرســـان  اإلســـطبالت 

سيزيد من صعوبة التنافس.
“الجميـــع  الهاشـــمي   وقـــال محمـــد 
الموســـم  اللقـــب  أن تحقيـــق  يعلـــم 
الماضـــي لـــم يـــأت مـــن فـــراغ، إنمـــا 
بجهـــد ومثابـــرة مـــن الفريـــق الـــذي 
مســـتمر  واهتمـــام  بدعـــم  يحظـــى 

من ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة والشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
آل خليفـــة، والجهود البارزة لمدرب 

الفريق عبدالرحمن السعد”.
المنافســـة  إن  “أعتقـــد  وأضـــاف   
صعبـــة  ســـتكون  الحالـــي  الموســـم 
مســـتويات  علـــى  عطفـــًا  وقويـــة، 
االسطبالت والفرسان في السباقات 

الماضية، ولكن نؤكد بأننا ســـنجتهد 
من أجل الحفاظ على اللقب”.

 الشوامخ وطموحات عالية

 وأكد جمال الدوسري مدرب فريق 
مدرســـة الشوامخ أن السباقات من 

المؤكد أن تشهد إثارة وندية.
فرســـان  تأهيـــل  تـــم  “لقـــد  وقـــال   

بطولـــة  فـــي  ناشـــئين  وفارســـات 
االفتتـــاح الماضية وهـــذا ما نعتبره 
التـــي  أهدافنـــا  اساســـيات  مـــن 
وضعناها ونريد تحقيقها من بداية 
الموسم، حيث سنشارك في بطولة 
العيد الوطني التأهيلي لمسافة 40 
و80 و100 كم”. وأضاف الدوســـري 
“توقعاتنـــا لبطولـــة العيـــد الوطنـــي 

طبعا بال منافس فريق فيكتوريوس 
بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
ال خليفـــة، ونطمح أن نعـــد الجياد 
ونشارك في البطوالت الكبيرة مثل 
بطولة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 

آل خليفة لمسافة 120 كم”.
 مـــن جانبهـــا، أكـــدت فاطمـــة عادل 
أن  الشـــوامخ،  فريـــق  فارســـة 
قـــدم  علـــى  تســـير  االســـتعدادات 
وســـاق ووصـــل فريقهـــا إلـــى كامل 

الجاهزية للمشاركة في السباقات.
 وقالـــت “إن طموحنـــا األكبـــر هـــو 
اســـتكمال جميـــع التأهيليـــات بـــكل 
حققنـــا  حيـــث  وسالســـه،  نجـــاح 
العديد من األهداف في المشاركات 
السابقة وطموحنا أن نواصل حصد 

أهدافنا”.
 وأضافـــت “لدينـــا أهـــداف نســـعى 
القادمـــة،  البطولـــة  فـــي  لتحقيقهـــا 
تكـــون  لـــن  المنافســـة  أن  ونـــدرك 
ســـهلة وعلينا أن نواصـــل االجتهاد 
هدفنـــا،  إلـــى  الوصـــول  أجـــل  مـــن 
متمنييـــن لجميـــع الفرق المشـــاركة 

كل التوفيق”.

اللجنة اإلعالمية

االتحاد الملكي يرفع وتيرة االستعداد لبطولة العيد الوطني للقدرة
تحت رعاية ناصر بن حمد

فاطمة عادل جمال الدوسري
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عاش الحدث الرياضـــي القاري “البحرين 
2021 دورة األلعاب البارالمبية االسيوية 
بمشـــاركة  اســـتضافته  والـــذي  للشـــباب” 
29 دولـــة آســـيوية و750 العًبـــا والعبـــة 
تنافســـوا علـــى ألقـــاب المســـابقات، عاش 
خواتيمـــه يـــوم أمـــس االثنيـــن إذ انتهت 
المنافسات التي امتدت لستة أيام وسط 
أجواء تنظيمية رائعة في مدينة عيســـى 
الرياضيـــة  خليفـــة  ومدينـــة  الرياضيـــة 
ونـــادي ألبا وكذلـــك فنـــادق البطولة التي 
أقيمت فيها منافســـات التايكوندو ورفع 
األثقال، وهذه الدورة تعتبر من الدورات 
الهامة على المســـتوى القاري في األلعاب 
البارالمبيـــة، وجـــاءت إيـــران فـــي المركز 
األول وحصدت أكبر عدد من الميداليات 

في الدورة. 
 وشـــهدت الـــدورة اآلســـيوية البارالمبيـــة 
الناحيـــة  مـــن  كبيـــرا  نجاحـــا  للشـــباب 
التنظيميـــة وذلـــك بفضـــل الدعـــم الكبيـــر 
قبـــل حضـــرة  مـــن  البحرينيـــة  للرياضـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى وصاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
باإلضافـــة الى رعاية ســـمو الشـــيخ نصار 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
ومتابعة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 

البحرينية. 

دعيج بن خليفة توج أبطال وبطالت 
كرة الطاولة

 اختتمت منافســـات كـــرة الطاولة بإقامة 
المباريات النهائية لمختلف الفئات، وذلك 
بتتويج الفائزين بمشـــاركة الشيخ دعيج 
بن خليفة آل خليفة المستشـــار اإلقليمي 
لألولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الوسط 
وشمال افريقيا، وطارق السويعي المدير 
التنفيـــذي للجنـــة البارالمبيـــة اآلســـيوية، 
والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 

رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة.
 ففـــي مســـابقة الفـــردي نالـــت الكويتيـــة 
مـــالك العنـــزي الميداليـــة الذهبيـــة، وفـــي 
مســـابقة الفـــردي نالت التايلندية واســـانا 
الذهبية على حســـاب شـــقيقتها بانواس، 
ونالت العراقية نجالء عماد الذهبية على 

حساب مواطنتها زينب حسن.
 وحصلـــت العبـــة هونـــغ كونغ ياو شـــينغ 
علـــى الذهبية، وتوجـــت الماليزية غلوريا 

غارسيا بالذهبية.
 وفـــي مســـابقات رجـــال الفـــردي حصـــل 
اليابانـــي يـــو شـــي هيـــرو علـــى الميدالية 
الذهبية، وحصل الياباني جن كي سايتو 
علـــى الذهبية، وتقاســـم التايلنديان يورا 
كان وتيراديتـــش الذهبية والفضية على 
التوالـــي، وحصل العب هونغ كونغ شـــي 

مينغ على الميدالية الذهبية.
 وأحـــرز اإليرانـــي ســـيد أميـــر حســـيني 
آبـــي هيومـــا  اليابانـــي  الذهبيـــة، وأحـــرز 
الميداليـــة الذهبيـــة، ونـــال اليابانـــي فونا 
ياما ماهيرو الذهبية، وتقاســـم الكوريان 
الذهبيـــة  يـــان  وتشـــونغ  وان  لـــوك  واي 

والفضية على التوالي.
نالـــت  للفتيـــات  الفـــرق  مســـابقة  وفـــي   
واســـانا  التايلنديتـــان  الشـــقيقتان 
وبانـــواس الميدالية الذهبية، كما حصلت 
وفاطمـــة  نجاتـــي  حنـــان  اإليرانيتـــان 

محمدي على الميدالية الذهبية.
كانـــت  للرجـــال  الفـــرق  مســـابقة  وفـــي   
الميداليـــة الذهبية من نصيـــب اليابانيين 
جـــن كـــي ســـايتو ويـــو شـــي هيـــرو، وفاز 
اإليرانيـــان ســـيد أمير حســـيني وأرشـــام 

رمضاني بالميدالية الذهبية.
 وفي مباريات فئة الفرق للرجال حصلت 
الصيـــن تايبيـــه علـــى الميداليـــة الذهبية، 
فيمـــا نـــال الفريـــق اليابانـــي الميداليـــات 
الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى 

اندونيسيا وإيران.

أحمد بن سلمان يقّلد أبطال 
البوتشيا بالميداليات الملونة

 تـــوج المديـــر التنفيـــذي إلدارة الشـــؤون 
الماليـــة واإلداريـــة فـــي اللجنـــة األولمبية 

البحرينيـــة الشـــيخ أحمـــد بن ســـلمان آل 
فـــرق  منافســـات  فـــي  الفائزيـــن  خليفـــة 

البوتشيا وذلك صباح يوم أمس.
 فقد توج الشـــيخ أحمد بن ســـلمان فريق 
تايلنـــد بالميداليات الذهبية في مســـابقة 

.BC4
 وفـــي مســـابقة BC3 نـــال فريـــق تايلنـــد 
الميداليـــة الذهبيـــة والمكـــون مـــن تونـــغ 
شـــاي روغبوا، ال داماني كالمان، جوثمان 
الفريـــق  حصـــل  فيمـــا  وســـميث،  راتانـــا 
الفضيـــة  الميداليـــة  علـــى  الســـنغافوري 
والمكون من ألويســـوس غـــان وجيا ياي 
يـــان، وحصـــد المنتخـــب الســـعودي على 
الميدالية البرونزية والمكون من عبدهللا 

السمكري ولجين الثقفي.
 وفـــي مســـابقة الفرق توج الشـــيخ أحمد 
بن ســـلمان تايلنـــد بالميداليـــات الذهبية، 
فيمـــا تـــوج األندونيســـيين بالميداليـــات 
الفضيـــة، وتـــوج اإليرانييـــن بالميداليات 

البرونزية.

 إيران بطال لكرة السلة واألحمر في 
المركز الخامس

علـــى  تفوقـــه  االيرانـــي  المنتخـــب  أكـــد   
الجميع وحقق الميدالية الذهبية لمسابقة 
المتحركـــة  الكراســـي  علـــى  الســـلة  كـــرة 
للمعاقيـــن بعد فوزه الكاســـح في المباراة 
النهائية للمســـابقة علـــى نظيره المنتخب 
العراقـــي بنتيجـــة 117/18 فـــي المبـــاراة 
التـــي أقيمـــت على صالـــة مدينـــة خليفة 
الرياضية في اليوم األخير لدورة األلعاب 
البارالمبيـــة اآلســـيوية للشـــباب المقامـــة 

حاليا بمملكة البحرين.
الميداليـــة  قـــد حققـــت  تايلنـــد  وكانـــت   
البرونزيـــة بعد فوزه في المبـــاراة األولى 
المنتخـــب الســـعودية  يـــوم أمـــس علـــى 

بنتيجة 84/18.
 وجـــاء ترتيب المنتخبات المشـــاركة في 
مســـابقة كـــرة الســـلة علـــى النحـــو اآلتي، 
المنتخـــب االيرانـــي أوال، والعـــراق ثانيـــا، 
وتايلند ثالثا والســـعودية رابعا، فيما حل 
منتخبنـــا الوطنـــي فـــي المركـــز الخامس، 
وهـــو الـــذي فقـــد فرصـــة التأهـــل لمباراة 

المركزين الثالـــث والرابع بفارق األهداف 
المنتخـــب  جـــاء  فيمـــا  الســـعودية،  مـــع 
الفلبينـــي سادســـا وأخيـــرا األردن ســـابقا 

ومن دون فوز.
 وكانـــت الفتـــا فـــي نتائـــج المســـابقة، أن 

منتخبنـــا األحمر هـــو األقل تلقيـــًا للنقاط 
مـــن إيـــران البطـــل، إذ خســـر المنتخـــب 
حينهـــا بنتيجـــة 51/34، فيمـــا كانـــت اقل 
نتيجـــة اليران بعد نتيجة مباراة منتخبنا 

هو الفوز على األردن 72/28.

ختام منافسات السباحة بتوزيع 13 
ميدالية ذهبية

 انتهت يوم أمس أيضا منافسات السباحة 
التي أقيمت على مسبح االتحاد البحريني 
ملونـــة،  ميداليـــة   13 بتوزيـــع  للســـباحة، 
وشـــارك 4 مـــن العبـــي المنتخـــب الوطني 
فـــي المنافســـات المختلفة لليـــوم األخير، 
إذ شـــارك كال من الالعبين أحمد الهنداوي 
ويونـــس عبدالباســـط وعلي الســـماهيجي 
وأيضا ألول مرة الســـباح عادل دشتي في 

المسابقات.
 وكانـــت الغلـــة األبـــرز فـــي اليـــوم األخيـــر 
الذيـــن  واليابـــان  إيـــران  العبـــي  لصالـــح 
كانـــوا األفضـــل طـــوال األيـــام األربعة من 
المنافســـات، إلـــى جانب العبـــي منتخبات 
وكانـــت  وتايلنـــد،  وكوريـــا  اوزبكســـتان 
الســـعودية أبـــرز الـــدول الخليجيـــة التـــي 
حصلـــت على بعـــض الميداليـــات في هذه 

المسابقة الصعبة.

 فتيات تايلند ورجال إيران يحرزون 
ذهبيتي الهدف

 فـــي ختـــام منافســـات كـــرة الهـــدف تـــوج 
عضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة البارالمبيـــة 
البحرينيـــة عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد 
لرياضـــة ذوي اإلعاقـــة أحمـــد  البحرينـــي 

العريفي توج الفائزين بالمراكز األولى.
 فقد تـــوج العريفي منتخب فتيات تايلند 
بالميداليات الذهبية بعد فوزه في المباراة 
النهائيـــة على منتخب إيـــران ب 8 أهداف 
مقابـــل 7 أهداف، فيما توج منتخب إيران 

بالميداليات الفضية.
 وتـــوج العريفـــي منتخـــب فتيـــات كوريـــا 

الجنوبية بالميداليات البرونزية.
 وفي مسابقة الرجال توج المدير اإلداري 
باللجنـــة البارالمبيـــة اآلســـيوية عالء عمر 
بالميداليـــات  إيـــران  منتخـــب  الحـــارون 
الميداليـــات  الحـــارون  وقـــدم  الذهبيـــة، 
الفضيـــة إلـــى العبي منتخـــب تايلند، فيما 
تـــوج منتخب إيـــران بالميداليات الذهبية 
النتصـــاره الصعب على تايلند في المباراة 

النهائية بـ 4 أهداف مقابل 3 أهداف.

اللجنة اإلعالمية

ختام الحدث القاري “البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب”
750 العًبا من 29 دولة تنافسوا على أرض البحرين وسط أجواء رائعة

جانب من تتويج منافسات كرة الطاولة

خيــب منتخبنــا الوطنــي االول لكــرة القــدم اآلمــال المعقــودة عليــه بخطف ورقــة العبــور والتأهل لربع 
نهائي كأس العرب بعدما تلقى خســارة قاســية من شــقيقه العماني بثالثة أهداف دون مقابل، ليودع 

المنافسات بخفي حنين وبنقطة واحدة وبدون تسجيل أي هدف.

وأنهـــى عمـــان الشـــوط االول متقدمـــا بهـــدف عـــن 
طريـــق المنـــذر العلـــوي “42”، وفـــي الشـــوط الثاني 
أكمـــل ارشـــد العلـــوي “50”، وخالـــد الهاجـــري “60”، 
الثالثيـــة العمانيـــة ليتأهل الى الـــدور الثاني برفقة 
المنتخب القطري المتصدر بعد فوزه على العراق.

تشكيلة “األحمر”

دخل المدرب سوزا بتشكيلة مكونة من سيد محمد 
جعفر في حراسة المرمى، وأمامه رباعي مكون من 
ســـيد مهدي باقر ووليد الحيام وســـيدرضا عيســـى 
وســـيد ضيـــاء ســـعيد، فيمـــا لعب في خط الوســـط 
عبـــاس العصفور ومحمد الحردان وكميل األســـود، 
وعلى األطراف علي مدن ومحمد جاســـم مرهون، 

فيما لعب في المقدمة محمد سعد الرميحي.
شـــوط أول لـــم يقـــدم فيـــه منتخبنـــا فيـــه الكثيـــر 
بعـــض  عـــدا  الهجومـــي  الجانـــب  فـــي  خصوصـــا 
المحـــاوالت الخجولة ولعل أبرزها تســـديدة محمد 
جاســـم مرهـــون مـــن خطـــأ خـــارج منطقـــة الجزاء 
ارتطمت خاللـــه الكرة في الجـــدار الدفاعي لتتجه 

نحو المرمى إال أن العارضة ردتها “35”.
وعانـــى دفـــاع منتخبنا كثيرا ولـــوال يقظة الحارس 

ســـيدمحمد جعفـــر لتكبـــدت شـــباكنا أهدافـــا أكثـــر، 
وبـــدأت الخطـــورة العمانيـــة مـــن تســـديدة صـــالح 
المهاجـــم  وكاد   ،”15“ العارضـــة  ردتهـــا  اليحيائـــي 
العمانـــي خالد الهاجـــري أن يضع منتخب بالده في 

المقدمة برأسية ابتعدت عن المرمى بقليل “17”.
وعـــاد الهاجـــري مـــرة أخـــرى وســـدد كـــرة أرضيـــة 
مباغتـــة أبعدها الحـــارس جعفر لركلـــة ركنية “19”، 
وظهـــر منتخبنا من جديـــد على أرضية الملعب عبر 
رأس علـــي مـــدن “28”، وختم عمان الشـــوط األول 
بهـــدف التقـــدم بعد هجمـــة منظمة وصلـــت خاللها 
الكـــرة لمهاجمـــه المنـــذر العلوي وضعها برأســـه في 

الشباك “42”.

الشوط الثاني 

أنهـــى العمانيـــون المبـــاراة مبكـــرا بعدمـــا خطفـــوا 
هدفيـــن متتاليين عـــن طريق ارشـــد العلوي وخالد 
الهاجـــري، ولم يـــأت منتخبنا بأي جديد واستســـلم 
للخســـارة خصوصـــا أن تغييـــرات المـــدرب ســـوزا 
لـــم تســـاهم في إنعـــاش المنتخـــب وال أســـلوبه وال 
األداء غير المقنع وانتهت المباراة بخســـارة قاسية 

لمنتخبنا.

الدوحة - الوفد اإلعالمي:

منتخبنــــــــا يودع كـــأس العــــــرب
السلبية استمرت وخسارة قاسية أمام عمان

جانب من تتويج منافسات كرة الطاولة

جانب من تتويج أبطال البوتشيا

جانب من تتويج منافسات الهدف جانب من تتويج منافسات الكراسي المتحركة منتخبنا الوطني لكرة السلة



حفل توقيع إصدارات الشاعر تقي البحارنة بـ “أسرة األدباء”

أقامـــت أســـرة األدبـــاء والكتـــاب مســـاء يـــوم األحـــد 
الماضـــي حفـــا لتوقيـــع كتابـــي “أســـفاري وذكرياتي” 
و “فـــي الفجر تضيء الكلمات.. ديوان شـــعر” للشـــاعر 
تقـــي البحارنـــة بحضور نخبـــة من األدبـــاء والمثقفين 

وأصدقاء األسرة.
وفي مســـتهل الحفل الـــذي أداره الناقـــد زكريا رضي، 
تحـــدث الشـــاعر تقـــي البحارنـــة عـــن كتابـــه “أســـفاري 
وذكرياتـــي” وانطباعاتـــه حـــول مـــا ســـمع ورأى، ومـــا 
شـــاهده أثنـــاء تجواله في تلك األســـفار بمـــا يصح أن 
نطلـــق عليه بـــأدب الرحات، وخلطه بالجـــد والفكاهة 

والقصـــص  األشـــعار  وتضميـــن 
واألمثـــال. وأوضـــح البحارنـــة انـــه 
دون بعضا من أســـفاره وانطباعاته 
ومشـــاهداته حـــول العالم بأســـلوب 
يأمـــل أن يجد لـــه وضعا في نفوس 
القـــراء، وان يكـــون ذا فائـــدة فـــي 

مجال السياحة. 
مـــن  بعـــض  قـــراءة  تـــم  ثـــم  ومـــن 
“فـــي  الشـــعرية  قصائـــد مجموعتـــه 
وبعدهـــا  الكلمـــات”،  تضـــيء  الفجـــر 
قدم الناقد عارف الموســـوي دراســـة 
نقدية عنوانها “الســـفر في شعر تقي 

البحارنة.. نص براغ أنموذجا”. 

ويقـــع كتـــاب “أســـفاري وذكرياتي.. قصـــص وتجارب 
ومشـــاهدات” فـــي 391 صفحة من القطع المتوســـطة 

بطباعة فاخرة، ويتكون من 8 فصول هي كالتالي:
“الفصل األول”: أول أسفاري في باد الرافدين، قصتي 
مـــع المذكرات اليومية، 3 شـــهور في لبنـــان كما رأيتها 

في 1951، بدايات األعمال الحرة وتجارة والدي.
“الفصـــل الثاني”: ذكريـــات الجناح الطائر، ســـيروا في 
األرض، المحيط الهادي ليس هادئا، سان فرانسسيكو، 
أمانـــة ياليـــل أمانـــة.. أغنيـــة ألم كلثوم، أغنـــام مدينة 

سيدني االسترالية تتضور جوعا.
“الفصل الثالث”: أوال.. في أميركا الجنوبية، المكسيك. 
“الفصـــل الرابع”: مهمات رســـمية خـــارج مصر، نيروبي 

كينيا..شـــواهق البنيـــان ومحميـــات الحيـــوان. جنوب 
أفريقيـــا عصـــر ذهـــب ومناجـــم، مـــن ذكريـــات مصـــر” 
كاميـــرا ســـينما”، نهاية المطـــاف، الجزائر بلـــد المليون 

شهيد، مهمة في المملكة المغربية، أوراق برتغالية. 
“الفصـــل الخامـــس”: وجـــوه فـــي األسفار..مشـــاهدات 
وغرائب وأحداث وجوه مسفرة وأخرى عليها غبرة. 

“الفصـــل الســـادس”: حديـــث المؤتمـــرات والمعـــارض، 
زيارتي للصين الشعبية الديمقراطية. 

الفصل السابع”: ذكريات عن الجامعات. 
“الفصـــل الثامن”: نجمة الهـــال، خواطر من الفردوس 
المفقـــود، أشـــعار المغـــرب، نفحات مغربيـــة، من وحي 
أفران المغرب، مهرجـــان أصيلة، تحية للجزائر، تحية 
للصيـــن، عربي فـــي الزحام، همســـات الغابة، 
قبس من شموع فاطمة، صاحب القصر، في 
ســـماء لندن، إبحار في البلطيق، في متحف 
اإلنسان، براغ موعد مع الربيع، قاهرة المعز، 
تاريخيـــة،  نبـــذة  والمستكشـــفون  الرحالـــة 

وأخيرا ملحق الصور.
لتقـــي  الرابـــع  وهـــو  الشـــعري  ديوانـــه  أمـــا 
البحارنة فيقـــع في 202 صفحة من الحجم 

المتوسط قدمه بكلمات قال فيها:
بين صفحات هذا الديوان وما بين السطور، 
زمـــان ومـــكان، وعشـــرة وأمـــان وأشـــجان 
محن عصفت بأوطان العروبة من المحيط 

إلى الخليج، عسى أن يطل فجر جديد.

tariq.albahar@albiladpress.com 20
الثالثاء 7 ديسمبر 2021 - 3 جمادى األولى 1443 - العدد 4802

كشفت الممثلة السورية 
صفاء سلطان أن سبب 

غيابها عن مسلسل 
“السنونو” هو ضيق الوقت، 

ووجهت تحية إلى مكتشفها 
الفنان الكبير ياسر العظمة، 

أثناء حلولها ضيفة في 
برنامج اإلذاعي “المختار” 
مع اإلعامي باسل محرز.

أعلن الفنان السعودي رابح صقر، عبر تغريدة في حسابه 
بتطبيــق “تويتر” عن إجرائه عملية قســطرة في القلب 
واعتــذاره عــن جميــع الحفــات الغنائية خــال الفترة 

الراهنة.
وجاء فــي تغريــدة رابح: جمهــوري الحبيــب… أعتذر عن 

الحفــات العامــة خال هذه الفتــرة وذلــك إلجرائي عملية 
قســطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد… شكرا لكل من سأل عني وال 

تنسوني من دعائكم، الله ال يوريكم مكروه في من تحبون”.

يجسد الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل “ليلة 
الســقوط” شــخصية قاضى قضاة داعش، إذ انتهت 
أســرة فريق العمل من التصوير نهائًيا، منذ أيام في 
بغداد، بعد فترة تصوير استمرت لمدة 5 أشهر كاملة 

قضاها نجوم العمل ما بين بغداد وكردستان العراق. 
ويدخــل العمــل غــرف المونتاج والمكســاج اســتعداًدا 

للعرض في الفترة المقبلة. والمسلســل من تـــأليف مجدي صابر، وإخراج 
ناجي طعمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

أوقــف الفنــان هاني رمــزي تصويــر مسلســله الجديد 
“القاتــل الذي أحبني”؛ بســبب ســفره إلى الســعودية، 
مــن أجل تقديم مســرحيته “أبــو العربي فــي المهمة 
المستحيلة”، المقرر أن تســتمر 5 أيام، بمشاركة داليا 

البحيري وباقي فريق العمل.
ويكثف هاني حاليا تصوير مشــاهده في المسلســل، التي 

تجمعه مع الفنانة سهير رمزي ولقاء سويدان، التي تعتبر أحدث المنضمين 
للعمل، وانتهى من تصوير أغلب مشاهده في العمل بالفترة الماضية.

القاتل الذي أحبنيليلة السقوطعملية لرابح

المدير التنفيذي للبحر األحمر السينمائي شيفاني بانديا: ال قيود على األفالم!

مــا الــذي يمكــن أن يتوقعــه النــاس مــن مهرجــان ســينمائي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
السينمائي؟ المدير التنفيذي لمهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي شيفاني بانديا تحدثت 

مؤخرا عن هذا المهرجان المرتقب لموقع deadline.com الشهير، وكان التالي:

ما استعداداتكم النهائية للمهرجان المرتقب؟ «

لدينـــا الكثيـــر لنفعلـــه، وقـــد تـــم بالفعـــل إنجاز 
الكثيـــر، وبالطبـــع ســـيكون األمر بالـــغ األهمية 
عند الكثير من الناس الذين يترقبون مهرجان 
البحـــر األحمـــر الســـينمائي، ونحـــن نتطلع إلى 
وجـــود الجميع عبـــر المهرجان. ســـيكون لدينا 
أكثـــر مـــن 115 فيلمـــا مـــن 65 دولـــة، وتركـــز 
المسابقة على أفام من آسيا وإفريقيا والعالم 
العربـــي، ونحـــن متحمســـون جـــدا للتشـــكيلة 
العربيـــة القوية جـــدا، وســـيكون لدينا برنامج 
رائـــع، وســـيكون لدى صناعـــة الســـينما الكثير 

لكشفه للعالم.
إلى أي مدى كان التحدي للحصول على األفالم؟ «

هنـــاك وفـــرة مـــن األفـــام المتاحـــة بالرغـــم من كل 
شـــيء، خصوصا مع وجود الكثير مـــن المهرجانات 
العربية حولنا، على ســـبيل المثال، تمكنا من إجراء 
محادثـــات جيدة مـــع مهرجان القاهرة الســـينمائي، 
وحصلنـــا إلـــى حـــد كبيـــر علـــى مـــا أردنـــاه بالتعاون 

معهم.

خطر الوباء والمتحوالت.. كيف تتعاملون معها  «
في المهرجان؟

أســـتطيع أن أقـــول بأننـــا فـــي الطريـــق الصحيـــح، 
للغايـــة  صارمـــة  الســـعودية  العربيـــة  فالمملكـــة 
وســـيطرت علـــى حدودهـــا بشـــكل ممتـــاز، وبالطبع 
هنـــاك اختبارات PCR قبل الرحلة، وســـيكون لدينا 
يحتاجـــه  مـــا  المهرجـــان، وكل  فـــي   PCR اختبـــار 
ضيوفنا هو تطبيق خاص سعودي يسمح بالوصول 

إلى المطاعم واألماكن العامة.

ما قيود كوفيد في الوقت الحالي؟ «

لوائـــح المملكة هي أنه يجب تطعيمك مرتين بلقاح 
معتمـــد للدخـــول اليها، وســـوف نحصـــل على بعض 
اإلعفـــاءات من المحتمل، وكما ذكرت ســـنطلب من 
الجميـــع بإجـــراء اختبـــارات الــــ PCR قبـــل الرحلة، 
وســـنطبق جميع القوانين الصحية بالتباعد وغيرها 

خصوصا في دور السينما.

إلى أي مدى هي تشكيلة األفالم باللغة  «
اإلنجليزية، وكم عدد األفالم األمريكية؟

عدد غير قليل مطلقا، لدينا مجموعة لطيفة ســـواء 
مـــن األفام المســـتقلة وغيره، و لدينا قســـم مذهل 
لألعمال الدوليـــة، ولدينا أفام دخلت علينا بصورة 
غيـــر مخططـــة، لكنها تصب في مصلحـــة المهرجان 

والمشاهدين والنقاد.
كيف هي جودة األفالم السعودية في  «

المهرجان؟

كانـــت هنـــاك جـــودة عاليـــة لألفـــام القادمـــة مـــن 
المنطقـــة هـــذا العام، لدينا ســـتة أفام مـــن المملكة 
العربية السعودية، و27 فيلما سعوديا في المجموع 
الكلـــي لجميع الفئات بمـــا في ذلك األفام القصيرة. 
مســـتوى اإلنتاج في المملكة يتحسن طوال الوقت 

من خال الطرح والتنفيذ.
وكيف تجدين المرأة السعودية خلف الكاميرات؟ «

الســـعودية  األفـــام  بيـــن  مـــن   ٪ 35 نحـــو  هنـــاك 
القصيرة مخرجات سعوديات وأكثر، وهناك ثمانية 
أفام من أصل 18 فيلما لمخرجات مواطنات، وفي 
تشـــكيلة األفام الروائية السعودية هناك مجموعة 
المبدعـــات  الســـعوديات  للمخرجـــات  األفـــام  مـــن 
الائي يقدمن جديدين عبرنا ومن خال المهرجان.

هل تستطيعين الكشف عن الميزانية التي تعملين  «
معها مع فريقك؟

ال يمكننـــا الكشـــف عن ذلـــك، لكنها ميزانية مناســـبة 

جـــدا تمكنـــا مـــن تقديـــم مـــا نريـــده فـــي مهرجـــان 
ونحـــن  األفـــام،  صنـــاع  واســـتضافة  ســـينمائي 
موجودون في موقع التراث العالمي لليونســـكو في 
المنطقـــة التـــي نطلق منهـــا مهرجاننـــا، وقمنا بخلق 
نظاما بيئيا كاما من أماكن الســـوق والسينما، لدينا 
دور ســـينما بنيـــت خصيصا وأيضا فـــي موقع آخر، 
ويقيـــم جميع الضيوف في الفنادق القريبة من مقر 

المهرجان.
معظم تمويل المهرجان هي حكومية ورسمية،  «

هل هذا صحيح؟

فـــي الواقع، الكثير أيضا مـــن الرعاية، ونحن نعتمد 
علـــى وزارة الثقافة الســـعودية بطبيعة الحال، مثل 
معظـــم المهرجانـــات في جميع أنحـــاء العالم، ولكن 
أيضا لدينا خطة رعاية كبيرة والخطة هكذا تستمر 
مـــع الشـــركاء المحلييـــن مـــن الشـــركات والجهـــات 

التجارية.
تم حظر Eternals مؤخرا في المملكة العربية  «

السعودية والدول المجاورة، إلى أي مدى توجد 
قيود على األفالم عندكم بالمهرجان؟

آراء  نســـمع  أن  أوال  االنتظـــار  علينـــا  أن  أعتقـــد 
المشـــاهدين بعـــد العـــرض ويخبرونا بآرائهـــم، نعم، 
نحـــن مع جميـــع قوانين النشـــر والبث بالســـعودية، 
األفـــام  ســـنعرض  قيـــود.  أي  لدينـــا  ليـــس  ولكـــن 
بأكملهـــا، ســـنكون متابعيـــن لتنســـيق األفـــام التـــي 
أردناها، فنحن نقدم ما أردناه ونتجاوز الحدود في 

تشكياتنا، بما في ذلك في االختيار العربي.

tariq_albahhar

طارق البحار

ــة  ــ ــرقـ ــ طــــــــرحــــــــت فـ
“مـــــواويـــــل الـــشـــوق 
أغنيتها  البحرينية” 
ــوان  ــعــن الـــجـــديـــدة ب
“حــــــتــــــى لـــــــو صـــــار 
كلمات  مــن  الــزعــل”، 
ــع  ــ ــوزي ــ وألـــــحـــــان وت
ومكس  وجــيــتــارات 

بالمتاجر  متوافرة  واألغنية  القصاب.  عبدهللا  الفنان  وغناء  السطيحي،  عيسى 
اإللكترونية وكذلك كنغمة سماع للمتصلين، واألغنية من إنتاج شركة رحال لإلنتاج 

الفني.
وفـــي تصريـــح لـ “الباد”، أوضـــح الفنان عبـــدهللا القصاب أن فرقة “مواويل الشـــوق 
البحرينيـــة” دائمـــا مـــا تقدم كل ما هـــو جديد ومتميـــز لجمهورها الواســـع، ألن العمل 
الجديـــد والمتكامل ســـيدخل فـــي قلوب الناس مباشـــرة، والعمل الرديء ســـيتجنبه 
المتلقـــي. وأضـــاف “وإن كانت هناك كلمة للفرقة، فإننا نتقدم بجزيل الشـــكر وعظيم 
االمتنان لجريدة “الباد” على دعمها الامحدود للفنان البحريني وأنشطته المختلفة، 
فهـــي المنبـــر الوحيد الذي يهتـــم بأخبار الفنـــان البحريني ويقدمها إلـــى المتلقي في 

داخل البحرين وخارجها”.

دشـــنت الكاتبة والشـــاعرة جميلـــة العلوي 
ديوانهـــا  الماضـــي  نوفمبـــر   25 بتاريـــخ 
بحضـــور   “ الرحيـــل  ترانيـــم  الجديـــد” 
مجموعة من األدبـــاء والكتاب والمثقفين 
الشـــاعرة  الحفـــل  وأدارت  البحرينييـــن، 
منـــار الســـماك. واســـتهلت مديـــرة الحفـــل 
بالترحيـــب بالضيـــوف وتقديـــم كلمـــة عن 
ســـيرة الكاتبة األدبية الحافلة باإلنجازات 
األدبية و فوزها في المسابقات وحصولها 
علـــى المراكـــز األولـــى، ثـــم ألقـــت الكاتبـــة 

جميلـــة العلـــوي كلمتهـــا عن الديوان الشـــعري الجديـــد وكيف تم خروجـــه إلى الحيز 
األدبـــي. وأخيـــرا، تـــم توقيـــع الديوان الجديـــد وتوقيع بعـــض اإلصـــدارات الجديدة 
للكاتبة. يذكر أن الكاتبة حاصلة على المركز األول بجائزة الشـــارقة إلبداعات المرأة 

الخليجية في مجال الشعر للعام 2019 الدورة الثانية.

“حتى لو صار الزعل” لـ “مواويل الشوق”

العلوي تدشن ديوانها “ترانيم الرحيل”

محرر مسافات

أسامة الماجد
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للتأميــن  الكويتيــة  البحرينيــة  الشــركة  أعلنــت 
إضافــة  عــن  البحريــن(  جــي  أي  )جــي  ش.م.ب. 
خدمــة الدفــع عــن طريــق Apple Pay إلــى منصة 
اآلن  العمــاء  ســيتمكن  إذ  بهــا،  الخاصــة  الدفــع 
العالــي مــن األمــان  المســتوى  الوســيلة ذات  مــن اســتخدام هــذه 
والخصوصيــة إلتمــام ودفــع معاماتهــم التأمينيــة، باإلضافــة إلــى 

جميع طرق الدفع األخرى المتاحة.

وقـــال مســـؤول العمليات في 
الشـــركة علـــي نـــور “يســـعدنا 
إضافة وسيلة الدفع الجديدة 
لعمالئنـــا الكـــرام ليتمكنوا من 
دفع أقســـاط التأمين الخاصة 
ويســـر،  ســـهولة  بـــكل  بهـــم 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مؤكديـــن 
توفيـــر  فـــي  الدائـــم  حرصنـــا 
التكنولوجية  الحلـــول  أحدث 

لعمالئنا”.
لعمالئهـــا  الشـــركة  وتقـــدم 
خصمًا بنسبة 5 % على جميع 
عبـــر  المدفوعـــة  المعامـــالت 
Apple Pay، إذ ســـيكون هـــذا 

العرض سار حتى 31 ديسمبر 
.2021

“البحرينية الكويتية للتأمين” تضيف 
خدمة “Apple Pay” لمنصة الدفع

تستهدف أصحاب الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

“البحرين الوطني” يستضيف جلسة “الموازنة المالية” لعمالئه
بنـــك  اســـتضاف 
الوطني  البحريـــن 
افتراضية  جلســـة 
تتمحـــور حـــول “الموازنـــة الماليـــة”، وذلـــك ضمن 
برنامـــج “الثقافـــة الماليـــة” الذي يســـتهدف عمالء 
والمؤسســـات  التجاريـــة  الشـــركات  مـــن  البنـــك 
الصغيرة والمتوســـطة. وتم عقد الجلسة من قبل 
المراقـــب المالـــي ببنـــك البحرين الوطنـــي فاطمة 
البنـــك  اســـتراتيجية  مـــع  بالتوافـــق  الكوهجـــي، 
الهادفـــة لنشـــر الوعـــي وزيـــادة مســـتوى الثقافـــة 

المالية ضمن قطاع األعمال عموما. 
وتـــم إعـــداد هـــذه الجلســـة خصوصـــًا ألصحـــاب 
األعمـــال، إذ يهـــدف البنـــك من خاللهـــا لتزويدهم 
بما يلزم من المعلومات والمحاور األساسية حول 
أفضل ســـبل إدارة الشـــؤون المالية، مـــا يتيح لهم 
تحقيق الموازنة المالية بكل كفاءة عبر االستفادة 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  منتســـبي  خبـــرات  مـــن 

والخدمات المقدمة لهم. 
وتعليًقـــا على هـــذه الجلســـة االفتراضيـــة، صرح 
المصرفيـــة  للخدمـــات  األعمـــال  إدارة  رئيـــس 

الصغيـــرة  والمؤسســـات  التجاريـــة  للشـــركات 
والمتوســـطة ببنك البحرين الوطني إياد إبراهيم 
“نواصـــل فـــي البنـــك جهودنـــا التـــي نهـــدف مـــن 
خاللهـــا لنشـــر الثقافة المالية بيـــن عمالءنا الكرام 
مـــن أصحـــاب الشـــركات التجارية والمؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، وهـــذا ما يجعلنا نســـعى 

لتقديـــم جلســـات توعويـــة تغطي جميـــع جوانب 
الثقافـــة المالية. ونأمل من خالل ذلك إلكســـابهم 
لالرتقـــاء  الالزمـــة  والمحـــاور  المعلومـــات  أهـــم 
بأعمالهـــم التجاريـــة. وألن االلتزام بطرح وتقديم 
أبـــرز  أحـــد  يعـــد  مســـؤولة  مصرفيـــة  خدمـــات 
أهدافنـــا فـــي البنـــك، نحـــرص على الـــدوام لدمج 
ركائز وممارســـات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسســـية في كافـــة أعمالنا واســـتراتيجياتنا، 
وإنما يعكـــس ذلك تطلعاتنا المتعلقة باالســـتثمار 
في المجتمع عبر االســـتمرار في نشر الوعي بأهم 

اآلليات العلمية للتخطيط والموازنة المالية”. 
ويواصل بنك البحرين الوطني جهوده المتواصلة 
الراميـــة لنشـــر الثقافـــة الماليـــة، وذلـــك عبر طرح 
العديد من المبادرات الهادفة لخلق مجتمع يحمل 
بنية فكرية مالية قوية تسهم في تنمية االقتصاد 
الوطنـــي. ومـــن أجل تحقيـــق ذلك، يســـعى البنك 
بجهـــود ممنهجة إلكســـاب كافة الشـــركاء بأســـس 
الثقافة المالية وجوانبها المتعددة، بما يتوافق مع 
احتياجات المجتمع ويسهم في النهوض بالمملكة 

على الصعيد البيئي واالجتماعي واالقتصادي.

إياد إبراهيم

أعلــن بنــك البحريــن والكويــت، البنــك الرائد 
في مجــال الخدمات المصرفية للمؤسســات 
عزمــه  عــن  البحريــن،  مملكــة  فــي  واألفــراد 
إطــاق جملــة مــن الخدمــات الرقميــة الجديــدة والفريــدة مــن نوعهــا 
الماليــة  المعامــات  مــن  المزيــد  مــن إجــراء  الكــرام تمكنهــم  لعمائــه 
والمصرفيــة بيســر وســهولة وموثوقيــة، وذلــك بمــا يثــري تجربتهــم 

ويحقق ما هو أكثر من تطلعاتهم.

الخدمـــات  أن  البنـــك  وأوضـــح 
الرقميـــة الجديـــدة ســـتجمع بيـــن 
الحاليـــة  الرقميـــة  الخدمـــات 
واحـــدة،  حزمـــة  فـــي  والجديـــدة 
وســـتحل مـــكان التطبيـــق الحالي 
للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
والهواتـــف النقالـــة في المســـتقبل 
القريـــب، وهـــو ما من شـــأنه تعزيز 
والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  مكانـــة 

الرائـــدة فـــي مجال تقديـــم أفضل 
خدمات صيرفة رقمية في مملكة 

البحرين.
وذكـــر البنـــك أن الحزمـــة الرقميـــة 
الجديدة ستشـــمل خدمات شائعة 
االســـتخدام مع ميـــزات وخدمات 
مضافـــة حديًثـــا بما فـــي ذلك على 
ســـبيل المثـــال خدمـــة التحويالت 
“التحويـــل  اإللكترونيـــة  الدوليـــة 

المدعومـــة  الســـريع”  الدولـــي 
إلـــى  إضافـــة   ،Mastercard مـــن 
خدمات نظام التحويـــالت المالية 
اإللكترونـــي )EFTS( وذلك إلجراء 
التحويـــالت المحليـــة باســـتخدام 

خدمـــات “فـــوري+” و “فـــوري” عن 
طريـــق إدخال رقـــم الهاتف النقال 
وخدمـــات بطاقـــة الخصم كإيقاف 
الوقـــت  فـــي  وتفعيلهـــا  البطاقـــة 
الفعلـــي، وعـــالوة على ذلـــك نظام 
مصادقـــة متقدم للوصـــول وإدارة 

المعامالت والخدمات المالية.
وقال المدير العام لقسم الخدمات 
بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
البحريـــن والكويـــت عـــادل ســـالم، 
فـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة 
“إن هـــذه الحزمـــة الجديـــدة مـــن 
الخدمـــات الرقميـــة هـــي مـــن بين 
األخـــرى  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
لتزويـــد  البنـــك  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
عمالئه بتجربـــة مصرفية مثالية”، 
وأضـــاف “مـــع تحولنا نحـــو العصر 

الرقمي نبحث باستمرار عن طرق 
لتبســـيط وتعزيـــز تدفـــق خدماتنا 
لعمالئنـــا  ونقـــدم  اإللكترونيـــة، 
تجربة مصرفيـــة فريدة من نوعها 
للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
والهواتـــف النقالـــة، خصوصـــا وأن 
البحريـــن والكويـــت يشـــغل  بنـــك 
دائمـــا مكانـــة الريـــادة فـــي رقمنـــة 

خدماته”.
البحريـــن  بنـــك  أن  إلـــى  يشـــار 
والكويت أثبـــت ريادته في تقديم 
أحـــدث التقنيـــات والخدمـــات من 
مصرفيـــة  تجربـــة  تقديـــم  خـــالل 
أطلـــق  فقـــد  لعمالئـــه،  مريحـــة 
 ،Ask BBK البنـــك ســـابًقا خدمـــة 
وخدمة التحويـــل اإللكتروني عبر 
وخدمـــات   ،MaxWallet تطبيـــق 

اإلصدار الفـــوري لبطاقات الخصم 
المصرفيـــة، وخدمة  والكشـــوفات 
الشـــخصية  البطاقـــة  تحديـــث 
عبـــر أجهـــزة الصـــراف اآللـــي لبنك 

البحرين والكويت.
البنـــك  قـــدم  ذلـــك  علـــى  عـــالوة 
أخيـــرا تطبيـــق BBKPLUS الـــذي 
يقـــدم خدمـــات فتـــح الحســـابات 
Ap�  والقروض، إضافة إلى خدمة
ple Pay التـــي تـــم إطالقها حديًثا 
لجميـــع حاملـــي بطاقـــات الخصـــم 
مـــن بنك البحريـــن والكويت، جنبا 
 Fitbit إلى جنب مـــع خدمات مثل
Pay و Garmin Connect لتلبيـــة 
احتياجات جميع عمالئه، ما يوفر 
لهم خدمة تجربة مصرفية مريحة 

للخدمة الذاتية.

لتمكين العمالء من إجراء معامالتهم بيسر وموثوقية

“البحرين والكويت” يطلق قريًبا حزمة خدمات مصرفية رقمية جديدة

ملتقى يناقش فرص التدريب ومتطلبات قطاع التأمين
بتنظيم “BIBF” ويتضمن برامج المعهد وتوجهاته االستراتيجية

للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  يعقـــد 
ملتقـــاه   ”BIBF“ والماليـــة  المصرفيـــة 
التدريبي الســـنوي لقطـــاع التأمين، وذلك يـــوم الخميس، 
بتاريخ 9 ديســـمبر 2021، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي 
ســـوق  ومتطلبـــات  التدريـــب  فـــرص  لمناقشـــة  القطـــاع، 

التأمين في المملكة. 
ويتضمن الملتقى الســـنوي لمحـــة عامة عن برامج المعهد 
وتوجهاته االستراتيجية، بتقديم أبرز برامجه ومبادراته 
بالشـــراكة مـــع الهيئـــات التعليميـــة والتدريبيـــة المرموقة 

دوليًا والتي تعنى بقطاع التأمين. 
كمـــا يســـلط الملتقى الضوء على احتياجات ســـوق العمل 
والتخصصـــات المطلوبة فـــي قطاع التأميـــن، ومن أهمها 
تدشـــين البرامج التي تقدم الفرص التدريبية بما يتمشى 
مـــع خطـــة التعافي االقتصـــادي، التي تأتـــي تحقيقًا لرؤى 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفدى وتوجيهـــات صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 

لتنشيط االقتصاد الوطني.
وســـيركز الملتقى على الحـــوار والعصف الذهني المتبادل 
مـــا بيـــن المعهـــد وممثلـــي قطـــاع التأمين، وذلـــك لتطبيق 

احتياجـــات القطـــاع من البرامـــج التدريبية التي تســـاهم 
في إعـــداد الكـــوادر والكفـــاءات الوطنية المؤهلـــة إلدارة 
المؤسســـات التأمينية، وأيضًا تســـهم فـــي تطوير القطاع، 
ودعـــم التحـــول الرقمـــي، باإلضافة إلى زيـــادة الوعي عن 
المنتجـــات التأمينية وزيادة مســـاهمة قطـــاع التأمين في 
الناتـــج المحّلـــي، وتعزيـــز مكانـــة المملكـــة كمركـــز إقليمي 

للتدريب في قطاع التأمين. 
ومـــن أهـــم أهـــداف هـــذا الملتقـــى ســـيكون بنـــاء التغذية 
الراجعة التي تبنى عليها برامج المعهد المســـتقبلية وذلك 
بغيـــة تقديم التدريب المطلوب وصقـــل مهارات العاملين 
فـــي القطاع. للمزيد من المعلومـــات يرجى التواصل على 
insurance@bibf.com وذلك للتسجيل أو االتصال على 

17815585
كونـــه الـــذراع التدريبي لمصرف البحريـــن المركزي، يقوم 
المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الكوادر البشـــرية 
للقطـــاع المصرفـــي والمالـــي وقطـــاع التأميـــن، من خالل 
توفير البرامج التي تساعد على تحسين أداء الموظفين.

علي نور

عادل سالم

“المركزي” يستعرض قضايا االستقرار المالي مع “المجموعة االستشارية اإلقليمية”
االجتماع تناول موضوع المخاطر الناتجة عن تغير المناخ

البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  شـــارك 
المركـــزي رشـــيد المعـــراج، فـــي أعمال 
اجتمـــاع مجموعة العمل االستشـــارية 
األوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة  اإلقليميـــة 
لمجلـــس  التابعـــة  إفريقيـــا  وشـــمال 
االســـتقرار المالـــي، الـــذي عقـــد بشـــكل 
 3 الموافـــق  الجمعـــة  يـــوم  افتراضـــي 

ديسمبر 2021. 
خـــالل  عمـــل  جلســـات   3 عقـــد  وتـــم 
االجتمـــاع، إذ تناولـــت جلســـة العمـــل 
األولـــى موضوع القضايا التي قد تؤثر 
على االستقرار المالي في دول الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
تناولـــت  فقـــد  الثانيـــة  الجلســـة  أمـــا 

موضوع المخاطـــر المالية الناتجة عن 
تغيـــر المنـــاخ، بينمـــا تطرقت الجلســـة 

مجلـــس  مبـــادرات  أهـــم  إلـــى  الثالثـــة 
الفتـــرة  فـــي  االقتصـــادي  االســـتقرار 

المقبلة.
وشـــارك محافـــظ المصـــرف المركـــزي 
كمتحـــدث رئيـــس فـــي جلســـة العمـــل 
األولى مع مدير إدارة الشـــرق األوسط 
وآســـيا الوســـطى فـــي صنـــدوق النقـــد 
الدولي جهاد ازعور، إذ تطرق المحافظ 
إلـــى عـــدة نقاط منهـــا مرحلـــة التعافي 
وكذلـــك  الجائحـــة  بعـــد  االقتصـــادي 
التـــي ســـتواجه  التحديـــات  موضـــوع 
اقتصاديات المنطقة بسبب التغير في 
سياسة أســـعار الفائدة المتوقعة للبنك 
الفيدرالـــي األميركـــي وتأثير ذلك على 
تكلفة التمويل والســـيولة في أســـواق 

الدول النامية.

بحريــن  منصــة  جمعــت  واحــد،  ســقف  تحــت 
فاينــدر الرقميــة 100 شــركة عقاريــة مرخصــة 
من قبل مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” وذلك 

بعد مضي 3 أشهر فقط من تدشينها. 

العقاريـــة  الشـــركات  وتتضمـــن 
في ملفهـــا التعريفي على منصة 
المســـوقين  فاينـــدر،  بحريـــن 
إضافـــة  العقارييـــن،  والمثمنيـــن 
إلـــى العقـــارات المعروضـــة التي 
للبيـــع  عقـــار   4,000 تجـــاوزت 
ولإليجـــار فـــي مختلـــف مناطق 

البحرين.
وتهـــدف “بحريـــن فاينـــدر” عبـــر منصتهـــا إلى جمـــع عقارات 
البحريـــن فـــي مـــكان واحـــد؛ لتســـهيل عمليـــة البحـــث عـــن 
العقـــارات وطـــرح خيـــارات متنوعـــة ومختلفـــة، إضافة إلى 

تقديم التوعية العقارية واالستشارة المجانية.

“بحرين فايندر” تجمع 100 شركة 
عقارية و4000 عقار

للبيع واإليجار 
خالل 3 أشهر 

من تدشينها

االجتماع عقد عن ُبعد
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شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
مشـــاركة العقاريـــة، بنـــدر الخضيـــري، 
إن الشـــركة التـــي مقرها فـــي الرياض 
بالمملكة العربية السعودية، قد أسندت 
تصميـــم  الصينيـــة،  بولـــي  لمجموعـــة 
وإنشـــاء مشـــروعين بالمملكة العربية 
الســـعودية فـــي مدينـــة جـــدة، إحـــدى 
محافظات منطقة المكرمة مشروعين 
بمساحة 2.478.704 مليون متر مربع 
بقيمـــة 980 مليون دوالر بنظام البناء 
والتشـــغيل والتحويل كمقاول رئيس 

تكشـــف  وســـوف  المشـــاريع”،  لتلـــك 
شركة مشاركة العقارية وشركة بولي، 
المزيـــد عن تلـــك المشـــاريع الحقا في 
مؤتمـــر صحافـــي توضيحـــا لتفاصيل 
المشـــاريع.  يذكـــر أن مجموعـــة بولي 
وأهـــم  أكبـــر  مـــن  تعتبـــر  الصينيـــة 
الشـــركات الصينيـــة علما بـــأن لها أكثر 
مـــن 100 فـــرع حـــول العالـــم وتمتلك 
600 شـــركة ولديهـــا أكثر مـــن 70 ألف 
موظـــف موزعيـــن في فروع الشـــركة 

كافة.

“مشاركة العقارية” و”بولي الصينية” توقعان تفاهمات للتعاون اإلنشائي
أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه 
تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 1890 
الحكوميـــة  الخزانـــة  أذونـــات  مـــن 
األســـبوعية التـــي يصدرهـــا مصرف 
البحريـــن المركـــزي نيابة عن حكومة مملكـــة البحرين. تبلغ 
قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 
91 يومـــًا تبدأ فــــي 8 ديســـمبر 2021 وتنتهـــي في 9 مارس 
2022، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه األذونات 1.46 
% مقارنة بســـعر الفائدة 1.48 %  لإلصدار الســـابق بتاريخ 
1 ديســـمبر 2021. وقد بلغ معدل ســـعر الخصم  99.63142 
%، وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 99.609 % علمًا 

بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 106 %.كما بلغ الرصيد 
القائـــم ألذونـــات الخزانة مع هذا اإلصدار مـــا قيمته 2.110 

مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار لتغطية أذونات الخزانة األسبوعية

لشراء وتفكيك وإزالة محطة سترة إلنتاج الكهرباء والماء
فتــح مجلــس المناقصــات والمزايــدات فــي جلســته أمــس مزايــدة إلدارة المخــازن 
المركزية بهيئة الكهرباء والماء لشــراء وتفكيك وإزالة محطة ســترة إلنتاج الكهرباء 
والمــاء، بنحــو 10.5 مليــون دينار لشــركة نجد لأللمنيــوم والحديد، وكان قد تنافســت 

عليها 13 شركة.

وســـيتحمل المشـــتري مســـؤولية ترتيـــب 
وتنظيم جميـــع األدوات والمعدات وآالت 
الرفع والتحميل الالزمة لتنفيذ المشروع، 
إلـــى جانـــب إزالـــة الهيـــاكل واألساســـات 
وملحقاتهـــا  االنتـــاج  وحـــدات  لجميـــع 

ومساواتها بمستوى سطح األرض.
كما فتح المجلس مناقصة إلدارة المخازن 
المركزيـــة لتوريد أنابيب حديـــد الدكتايل 
شـــركات،   3 عليهـــا  تنافســـت  وملحقاتهـــا 
وكان أقـــل عطاء بنحـــو 146.7 ألف دينار. 

وتـــم إجمـــاال، فتـــح 12 مناقصـــة ومزايدة 
تابعـــة لــــ 8 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 66 
عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق عطاءيـــن 
تابعيـــن لمناقصتيـــن. وبلـــغ مجمـــوع أقل 
مليـــون   29.9 نحـــو  المقدمـــة  العطـــاءات 

دينار.
وفتح المجلس 3 مناقصات لشركة تطوير 
 HPE( للبترول، أولها لتوفير خدمات دعم
Synergy DCC( تنافست عليها شركتان، 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 99.8 ألـــف دينار 

لشـــركة المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط، 
كروســـبي  غيـــار  قطـــع  لتوريـــد  والثانيـــة 
أقـــل  وكان  شـــركات،   3 عليهـــا  تنافســـت 
عطـــاء بنحـــو 71.6 ألـــف دينـــار، واألخيرة 
لتوريد كابالت لألجهزة تنافســـت عليها 3 
شـــركات، وكان أقل عطاء بنحو 55.9 ألف 

دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة 
طيـــران الخليـــج، أولهمـــا لتعهيـــد خدمـــة 
توفيـــر الفنـــادق لطاقـــم الضيافـــة لمـــدة 5 

ســـنوات، تنافســـت عليهـــا شـــركتان وكان 
دينـــار،  مليـــون   2.5 بنحـــو  عطـــاء  أقـــل 
والثانيـــة لتوريد مالبـــس موحدة وأحذية 
أمـــان لمـــدة 5 ســـنوات تنافســـت علهـــا 5 
شـــركات وتـــم تعليق عطـــاء أحدها، وكان 
أقل عطاء بنحو 239.8 ألف دينار. وكذلك 
فتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة الصحـــة 
لتزويد أمصـــال ولقاحات تنافســـت عليها 
3 شـــركات وكان أقل عطـــاء بنحو 369.5 
ألـــف دينـــار لصيدليـــة البحريـــن ومتجرها 
العمومـــي، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 
471.5 ألف دينار. ووفق وصف المناقصة، 
فإنها ستشـــتمل على األمصال واللقاحات 
مستشـــفيات  جميـــع  فـــي  المســـتخدمة 

البحريـــن كلقـــاح التهاب الكبـــد B للبالغين 
الرئـــوي ولقـــاح  الســـل  واألطفـــال ولقـــاح 
المســـتدمية  ولقـــاح  )الدفتيريـــا(  الخنـــاق 
النزليـــة. وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصة 

لهيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية؛ 
لتقديم خدمة توصيل الوثائق الحكومية 
تنافســـت عليها 10 شركات تم تعليق أحد 

العطاءات.

 تـزويـد أمصـال 
ولقـاحـات بــ 370 

ألـف دينـار

علي الفردان من المنامة

أكـــد رئيس جمعية المهندســـين البحرينية 
ضيـــاء توفيقـــي أن الجمعيـــة تعمـــل على 
عدد من المشروعات بالتعاون مع مختلف 
الجهـــات األهليـــة والرســـمية، ومـــن أهمها 
تأهيل المهندســـين الجـــدد وإدماجهم في 
ســـوق العمـــل، معتبـــًرا أن ذلـــك مـــن أهـــم 
أولويـــات برامج الجمعيـــة التي بدأت منذ 
تأسيســـها بنحـــو 20 مهندســـا، فـــي حيـــن 
تضـــم اآلن أكثـــر مـــن ألفـــي مهنـــدس مـــن 

مختلف التخصصات.
هامـــش  علـــى  يتحـــدث  توفيقـــي  وكان 
مؤتمـــر صحافـــي لإلعـــالن عـــن االحتفال 
بوبيل الجمعية الذهبي في مارس المقبل 
برعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
المهندســـين  جمعيـــة  رئيـــس  ورفـــع 
البحرينيـــة، باســـمه ونيابـــة عـــن أعضـــاء 
ومنتســـبي  وأعضـــاء  اإلدارة  مجلـــس 
الجمعيـــة جزيل الشـــكر وعظيـــم االمتنان 
لمقـــام عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، علـــى تفضل 
اليوبيـــل  احتفـــاالت  تكـــون  أن  جاللتـــه 
الذهبي للجمعية والتي ستقام في مارس 
المقبـــل تحت الرعايـــة الســـامية لجاللته.  
تعاونـــت  الجمعيـــة  إن  توفيقـــي:  وقـــال 

والجهـــات  الـــوزارات  مـــع  وثيـــق  بشـــكل 
الحكومية في وضع القواعد والمواصفات 
التي تخص المهنة مثل االســـمنت والبناء 

وغيرها من المواصفات.
وتحـــدث توفيقـــي عـــن ضـــرورة مواكبـــة 
التطورات المتالحقة التي يشـــهدها العالم 
خصوصـــا فـــي المجـــال التقنـــي وتأثيرها 
على أنشـــطة الهندسة، مشيرا إلى أن ذلك 
ضمـــن البرامج التي تعمـــل عليها الجمعية 

في المرحلة الراهنة.
 وأعلن توفيقـــي أثناء المؤتمر الصحافي، 
الذي عقدته جمعية المهندسين البحرينية 
فـــي مقرهـــا بالجفيـــر أمـــس اإلثنيـــن، عن 
للجمعيـــة  الذهبـــي  اليوبيـــل  احتفـــاالت 
والتي ستقام على مدى عام كامل، مشيًرا 
إلـــى أن الفعاليـــة الرئيســـة ســـتقام بمركـــز 
البحريـــن الدولـــي للمؤتمـــرات والمعارض 
في 15 مارس المقبل، والتي تعد انطالقة 
الذهبـــي  باليوبيـــل  الجمعيـــة  الحتفـــاالت 
لتعكـــس أهميـــة المناســـبة ودور المهندس 
التقـــدم  لبنـــة  فـــي المشـــاركة فـــي وضـــع 

والنهضة العمرانية في البالد. 
 وأكـــد رئيس جمعية المهندســـين على أن 
برنامج احتفاالت الجمعية بمرور خمسين 
عاًما على تأسيسها سيكون برنامًجا حافاًل 
ومتنوًعا ومســـتمًرا طوال العام 2022، إذ 
ستصاحب الفعالية الرئيسة عدة فعاليات 

أخـــرى، ومنهـــا معـــرض “عقـــود مضيئـــة”، 
والذي ســـيقام فـــي الفتـــرة 17-15 مارس 
المقبل بمركـــز البحرين الدولي للمؤتمرات 
والمعارض بالتوازي مع الفعالية الرئيســـة، 
إذ يحكي هذا المعرض ويستعرض بشكل 
الجمعيـــة  وإنجـــازات  مســـيرة  إلكترونـــي 
علـــى مـــدى 50 عاًمـــا، مؤكًدا علـــى أهمية 
المؤتمـــر العام للمهندســـين، الذي ســـيعقد 
في اليومين التاليين لالحتفالية الرئيســـة 
تحت عنوان “نحو بيئة هندسية مستدامة 
ومستقبل هندســـي واعد”، إذ يعتبر األول 
من نوعه حيث يلقي هذا المعرض الضوء 
على الفرص والتحديات واســـتراتيجيات 
فـــي  البحرينييـــن  المهندســـين  تطويـــر 
المرحلـــة المقبلـــة وبعد خمســـين عاًما من 
العمـــل الهندســـي، فيما ســـيقدم عـــدد من 

المتحدثيـــن فـــي المؤتمـــر أوراق عمل من 
داخـــل مملكـــة البحرين وخارجهـــا لتقديم 
بعـــض التجارب الناجحـــة في هذا المجال 
باحتياجـــات  المتعلقـــة  األوراق  وكذلـــك 
تطوير العمل الهندسي للخروج بتوصيات 
الجهـــات  إلـــى  تقديمهـــا  ســـيتم  محـــددة 
المعنيـــة فـــي البـــالد، ســـعًيا لتفعيـــل تلـــك 
مـــداوالت  مـــن  واالســـتفادة  التوصيـــات 
المؤتمـــر  وأثنـــاء  المؤتمـــر.   ومناقشـــات 
الصحافي، أشـــاد توفيقـــي بجهود أعضاء 
الجمعيـــة ودعم المؤسســـات والشـــركات، 
وهو ما مّكن جمعية المهندسين البحرينية 
مـــن تحقيق معظـــم أهدافها التي أنشـــئت 
مـــن أجلها قبل خمســـين عاًمـــا، معتبًرا أن 
تكريم تلك الشـــخصيات والشـــركات التي 
كانـــت لهـــا بصمـــات واضحـــة في مســـيرة 

عمل الجمعية ســـيكون جـــزء ال يتجزأ من 
الذهبـــي،  بيوبيلهـــا  الجمعيـــة  احتفاليـــات 
والتي ستتخللها فعاليات توثيقية تحكي 
عاًمـــا،  خمســـين  عبـــر  الجمعيـــة  مســـيرة 
كالفيديو التوثيقي واإلعالمي الذي سيتم 

إنتاجه بإخراج دقيق لهذه المناسبة. 

 تنظيم عدد من المسابقات في 

العام 2022 

وبخصـــوص الفعاليات األخـــرى المرتبطة 
المهندســـين  لجمعيـــة  الذهبـــي  باليوبيـــل 
البحرينية، أشار توفيقي إلى عزم الجمعية 
تنظيـــم عـــدد مـــن الفعاليات والمســـابقات 
في العام 2022، ومنهـــا النصب التذكاري، 
حيث تـــم تخصيـــص موقع فـــي العاصمة 
المنامة وذلك تقديًرا لدور المهندسين في 
المشاركة في دفع عجلة التقدم في مملكة 
البحريـــن مـــن خالل عمل المهندســـين في 
مؤسســـات القطاع العام والخاص وكذلك 
في جمعية المهندســـين البحرينية، مؤكًدا 
علـــى طرح مســـابقة خاصـــة لتصميم هذا 
النصـــب واإلعـــالن عن النتيجـــة في وقت 

الحق خالل تلك االحتفاليات. 
توليـــه  الـــذي  الكبيـــر  لالهتمـــام  ونظـــًرا   
القطـــاع  رفـــد  فـــي  للمســـاهمة  الجمعيـــة 
الهندســـي بالمهندسين المؤهلين في كافة 
التخصصـــات الهندســـية، وســـعًيا لتعريف 

طلبـــة المـــدارس فـــي الســـنة النهائية على 
لكـــي  المختلفـــة  الهندســـية  التخصصـــات 
يســـهل عليهـــم وأوليـــاء أمورهـــم اختيـــار 
االلتحـــاق  بعـــد  المناســـب  التخصـــص 
بالجامعة، فـــإن الجمعيـــة وكعادتها، تقوم 
والتعليـــم  التربيـــة  مـــع وزارة  وبالتعـــاون 
إذ  الهندســـية”،  المهـــن  “معـــرض  بتنظيـــم 
ســـيقام هـــذا المعـــرض بشـــكل اســـتثنائي 
بمناسبة اليوبيل الذهبي في مقر الجمعية 
عـــزم  عـــن  بالجفيـــر.   وأعـــرب توفيقـــي 
الجمعية توثيق احتفالية اليوبيل الذهبي 
وفعالياتهـــا المتنوعة والمتميـــزة في عدد 
خـــاص مـــن مجلتهـــا الدوريـــة “المهندس”، 
وإصدارها في نهاية شـــهر مـــارس المقبل 
وذلـــك لتغطيـــة وتوثيـــق كافـــة الفعاليات 
وإتاحـــة  الذهبـــي،  باليوبيـــل  المتعلقـــة 
الفرصة للشـــركات والمؤسسات في البالد 
تقديـــم التواجد في هذا العـــدد المميز من 
خـــالل تقديم التهاني أو اإلعالن والرعاية 
فيه، مؤكًدا علـــى وجود مبادرات وبرامج 
أخـــرى ضمـــن برنامج احتفـــاالت الجمعية 
بيوبيلها الذهبي في العام 2022، وســـيتم 
اإلعـــالن عـــن تلـــك المبـــادرات فـــي وقـــت 
الحق من قبل الجمعية ألعضائها بما يعزز 

من دورها في خدمة األعضاء.

2000 عضو بـ “المهندسين البحرينية” والجمعية تحتفل باليوبيل الذهبي في مارس
وضعت القواعد والمواصفات المتعلقة بالمهنة بالتعاون مع الجهات الحكومية

صورة جماعية على هامش المؤتمر الصحافي 

أمل الحامد

بندر الخضيري

10.5
دينار مليون 

قال رئيس جمعية المهندســـين البحرينية ضياء 
توفيقـــي إن تعديـــالت قانونية أقرتهـــا البحرين 
هامشـــا  الهندســـية  للمكاتـــب  ســـتتيح  مؤخـــرًا 
أكبـــر لتوســـيع حجـــم أعمالهـــا وإدخـــال شـــركاء 
ومســـتثمرين في أنشطة المكاتب البحرينية من 
غير المهندســـين، معتبـــرًا أن التعديالت األخيرة 

تصب في مصلحة المكاتب الهندسية.
إعـــالن  هامـــش  علـــى  “البـــالد”  توفيقـــي  وأبلـــغ 
الجمعيـــة عـــن احتفالهـــا بمـــرور 50 عامـــًا علـــى 
تأسيســـها، أن التعديـــالت القانونيـــة فـــي قانون 
مزاولة المهن الهندســـية أتاح إدخال شركاء إلى 
المكاتـــب الهندســـية مـــن غير المهندســـين، األمر 
الذي ســـيفتح المجال لرجال األعمال؛ للمساهمة 
واالســـتثمار فـــي المكاتب الهندســـية البحرينية، 

وبالتالـــي زيادة حجـــم رؤوس األموال لدى هذه 
المكاتـــب وتمكينهـــا من زيادة حجمها واســـتالم 

أعمال أكبر.
وكانـــت التعديـــالت القانونيـــة األخيـــرة ســـهلت 
للمكاتـــب  التجاريـــة  األنشـــطة  توريـــث  كذلـــك 
الهندســـية بعد وفاة المؤســـس لألبناء خصوصًا 
إذا كان األبن من غير حملة المؤهالت الهندسية.
وفـــي الســـابق كان ينبغي ألغـــاء رخصة المكتب 
الهندســـي مع وفـــاة المؤســـس إذا لم يكـــن لديه 
أحـــد األبنـــاء المهندســـين الـــذي يمكـــن التنـــازل 
لـــه بأعمـــال المكتـــب من قبـــل الورثـــة، بينما في 
التعديـــالت األخيـــرة يمكـــن إدخـــال مهندســـين 
وشـــركاء عبر تحويـــل المكتب إلى شـــركة، وهو 
ما ينقذ المكاتب الهندسية عند وفاة المؤسس.

وتنتظـــر التعديالت الجديدة فـــي قانون مزاولة 
المهـــن الهندســـية، لوائـــح تنفيذيـــة أو قـــرارات 

وزاريـــة مـــن مختلـــف الجهـــات لتعمـــل بالشـــكل 
المطلوب.

وفي شـــأن متصـــل، انتقـــد توفيقي قـــرارا صدر 

بشـــأن فتح أنشطة المكاتب الهندسية للممارسة 
األجنبية، مشـــيرًا إلى أنه يجـــري حاليًا تصحيح 
هذا القرار بعد مراســـالت أجرتها الجمعية بشأن 

هذه الخطوة.
وتقـــول مصادر هندســـية إن قرار صدر من وزير 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة بشـــأن األنشـــطة 
األجنبيـــة وقد حوى على الكود أو الرمز الخاص 
باألعمـــال الهندســـية ممـــا يفتـــح المجـــال علـــى 
مصراعيه ألي أجنبي بفتح مكاتب هندسية من 

مختلف الفئات والتخصصات.
المجـــال ســـيكون مفتوحـــا  أن  وبيـــن توفيقـــي 
للمكاتب الهندســـية األجنبية التـــي لديها إضافة 
على العمل الهندسي، بحيث تكون هناك مكاتب 
هندســـية كبيـــرة أو تعمل في تخصصـــات نادرة 
ال تتواجـــد في البحرين وتشـــكل إضافـــة للعمل 
مكاتـــب صغيـــرة  وليســـت  المحلـــي،  الهندســـي 
فـــي  الموجـــودة  البحرينيـــة  المكاتـــب  تنافـــس 

السوق.

توفيقي: تعديالت قانونية تسهل زيادة رؤوس أموال المكاتب الهندسية
علي الفردان من المنامة

المؤتمر الصحافي لجمعية المهندسين البحرينية أمس
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منطقة التجارة األميركية مرشحة الستقطاب استثمارات بيئية وصناعية وتكنولوجية.. الزعبي:

كشــف رئيــس غرفــة التجــارة األمريكيــة AMCHAM قيــس الزعبــي عن نمو التبــادل التجاري بين مملكــة البحرين والواليــات المتحدة األميركية بنســبة تقدر بـ 
300 % منذ تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في العام 2006 وحتى العام 2019. وأوضح الزعبي في فقرة حديث الساعة االقتصادية ضمن برنامج 
صحيفــة البــاد األســبوعي “البحريــن فــي أرقــام” أن منطقــة التجــارة األميركية الجديــدة ضمن خطة التعافي االقتصادي مرشــحة الســتقبال اســتثمارات في 

قطاعات البيئة والصناعة والتكنولوجيا.

“البحرين  برنامج  فــي  الرئيسة  الفقرة  وركـــزت 
ــارة مع  ــجـ ــاق مــنــطــقــة تـ ــ ــي أرقــــــام” عــلــى إطـ فـ
الواليات المتحدة األمريكية ضمن خطة التعافي 
االقــتــصــادي الــتــي تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــعــاقــات 
التجارية المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون 
فرص  وخلق  والصناعي،  والتجاري  االقتصادي 

عمل نوعية للمواطنين. 
مجلس  فــي  عــضــو  أول  هــي  الــبــحــريــن  ومملكة 
تدخل  عربية  دولـــة  وثــالــث  الخليجي  الــتــعــاون 
المتحدة،  الواليات  مع  حرة  تجارة  اتفاقية  في 
ومساهمتها  الحرة  التجارة  اتفاقية  بداية  وعن 
بمضاعفة حجم التبادل التجاري من 400 مليون 
مليارات   3 حاجز  لتتخطى  عاًما   15 قبل  دوالر 
أن  الزعبي  أوضـــح  كــورونــا،  جائحة  قبل  دوالر 
تأسست  البحرين  في  األميركية  التجارة  غرفة 
فيه  تم  الــذي  نفسه  الوقت  2006 في  العام  في 
من  وبــالــتــالــي  ــحــرة،  ال الــتــجــارة  اتفاقية  تفعيل 
المهام التي أوكلت لها تفعيل االتفاقية وتسهيل 
يريدون  الــذيــن  ــراد  واألفــ للشركات  اإلجــــراءات 
من  الفترة  فــي  رأيــنــا  وبالتالي  منها،  االســتــفــادة 
العام 2006 إلى العام 2019 زيادة في االستيراد 
 ،% 300 بـ  بنسبة قدرت  البلدين  بين  والتصدير 
يــزال  ال  ولــكــن  مفعلة،  االتــفــاقــيــة  أن  يعني  مما 
الشركات  مــن  الــمــزيــد  الســتــفــادة  إمــكــان  هنالك 
شركات  إنشاء  إلــى  إضافة  بسهولة،  األميركية 
أمــوال  بـــرؤوس  البحرين  فــي  لمصانع  أميركية 
دوالر،  مليون  دوالر و100  مليون   90 إلى  تصل 
منها  البعض  دخــل  البحرينية  الــشــركــات  بينما 
ألمنيوم  شركة  أن  كما  المجوهرات،  صناعة  في 
)ألبا( والشركات األخرى التي تورد إلى  البحرين 
بين  التجاري  الميزان  أميركا ساهمت في تعزيز 

البلدين.
سعت  األميركية  التجارة  غرفة  أن  إلــى  وأشــار 
باالتفاقية  التعريف  إلى  الماضية  الفترة  طــوال 
بــنــودهــا، وتــم تنطيم مــنــاظــرات بين  وتــوضــيــح 
لدعوة  البحرين  وصناعة  تجارة  وغرفة  الغرفة 
أعضاء الغرفة لزيادة التوعية باالتفاقية وطريقة 
حضوًرا  شهد  وقــد  كلي،  بشكل  منها  االستفادة 
ــتــجــارة األمــيــركــيــة  جـــيـــًدا، مــضــيــًفــا أن غــرفــة ال
في  األميركية  التجارة  لغرفة  وتابعة  مرتبطة 
واشنطن، حيث تملك الغرفة واشنطن 3 مايين 

مشترك حول العالم.
بأن  الناس  لدى  اعتقاد  “هنالك  الزعبي  وأضــاف 
المتحدة  الــواليــات  مــع  الــحــرة  التجارة  اتفاقية 
مفتوحة،  أنــهــا  حين  فــي  مــحــددة،  لــمــدة  وقتية 

وبــالــتــالــي فــهــي بـــا فــتــرة زمــنــيــة مــحــددة 
باتفاق  هــو  إلنهائها  الوحيدة  والطريقة 

الطرفين.
التجارة  اتفاقية  بمساهمة  يتعلق  وفيما 
التجاري  التبادل  حجم  بمضاعفة  الحرة 
عــاًمــا   15 قــبــل  دوالر  مــلــيــون   400 مــن 

مــلــيــارات   3 حــاجــز  لتتخطى 
جــائــحــة  قـــبـــل  دوالر 
ــا ثــــم وصــلــت  ــ ــورونـ ــ كـ
دوالر  مــلــيــار   1.5 إلـــى 
 2020 الـــــعـــــام  فـــــي 
والــــتــــوقــــعــــات فــي 
ــة،  ــل ــمــقــب الـــفـــتـــرة ال
ــبـــي أن  بـــيـــن الـــزعـ
مستمرة  الجائحة 
فـــــــــــــــــي فـــــــــــرض 

ظهور  مع  تحديات 

على  اعــتــادت  الناس  أن  إال  جــديــدة،  متحورات 
بين  التجاري  التبادل  حجم  وبالتالي  األمر،  هذا 

البلدين مرشح للزيادة.
وعــن تركيز غــرفــة الــتــجــارة األمــيــركــيــة مــؤخــًرا 
على استقطاب رجال االعمال والمستثمرين من 
الهند لاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، ذكر 
الزعبي أن من ضمن األمور التي تقوم بها الغرفة 
ــا إمكان  هــي اإلطـــاع على أمـــور أخـــرى، ورأيــن
شركات  وجلب  بإنشاء  الهندية  الغرفة  مساهمة 
في  تــدخــل  والــتــي  البحرين  مملكة  إلــى  هندية 
شراكة مع شركات بحرينية وتستفيد من اتفاقية 
التجارة الحرة، مبيًنا أن الشركات الهندية عندما 
تورد منتجات إلى المملكةـ فيتم احتساب قيمة 
لتصبح تحت مظلة   % 35 بنسبة  مضافة 
حال  وفــي  بالتجزئة،  البيع  اتفاقية 
كان المشروع متكاما في المملكة، 
فــإن معنى ذلــك أنــه مستحق مثل 

المابس واأللمنيوم.
ــى أنـــهـــا كــانــت  ــ وأشـــــار الــزعــبــي إل
مــن  البــــــد  واآلن  مــــنــــاظــــرة،  أول 
والبناء  الفعالية  متابعة 
ما  لمعرفة  عليها؛ 
من  التي  المشاريع 
الــمــمــكــن إقــامــتــهــا 
بــيــن الــجــانــبــيــن 
الـــــــــهـــــــــنـــــــــدي 
والــبــحــريــنــي 
لـــــــدخـــــــول 
األســــواق 

األميركية. 
الجديدة  األمريكية  التجارة  منطقة  وبخصوص 
يكون  بـــأن  الــخــاص  الــقــطــاع  مساهمة  وكيفية 
غرفة  وماهية جهود  المنطقة  في  رئيسا  شريًكا 
التجارة األميركية في الترويج لها، لفت الزعبي 
إلى أن هذه المنطقة ال تزال معالمها غير واضحة 
ملموس  شــيء  أي  نشهد  ولــم  للغرفة  بالنسبة 
بشأنها، خصوصا وأنه ينظر إلى البحرين كمنطقة 
حرة متكاملة، وبالتالي فإنه ليس معلومًا كيفية 
التجارية،  المنطقة  هــذه  من  الشركات  استفادة 
العمل  باستطاعتها  اليوم  األميركية  فالشركات 
البحرينية،  الــشــركــات  مثل  الــتــجــارة  مجال  فــي 
وليس هنالك حاجة للشركات األميركية أن يكون 
التجارة  مــجــال  فــي  للعمل  خــاصــة  مــزايــا  لديها 

بالمملكة.
ربما  الصناعية  القطاعات  أن  إلى  الزعبي  ولفت 
التجارية،  بالمنطقة  غيرها  مــن  أكــثــر  تستفيد 
الشمسية  الــطــاقــة  عــلــى  تــركــيــز  هــنــالــك  أن  كــمــا 
على  أميركي  تركيز  لوجود  البيئية  والقطاعات 
يدخل  وأي مشروع  المشاريع،  تمويل مثل هذه 

ضمن البيئة باإلمكان تمويله.
وفـــي اســتــفــســار حـــول الــتــواصــل مـــع الــجــهــات 
الحكومية والخاصة في ظل عدم وضوح الرؤية 
لفت  الــجــديــدة،  الــتــجــاريــة  المنطقة  بــخــصــوص 
الزعبي إلى أن غرفة التجارة األميركية تخاطب 
الصناعة  وزارة  بينها  من  المعنية  الجهات  جميع 
والــتــجــارة والــســيــاحــة وغــرفــة تــجــارة وصناعة 
والمعارض  للسياحة  البحرين  وهيئة  البحرين 
وغيرها، كما يتم العمل مع الجهات المعنية لدعم 
المنطقة  بينها طبعًا  العاقة ومن  المشاريع ذات 

التجارية الجديدة مع أميركا.
وبخصوص أبرز مامح الخطة المستقبلية لغرفة 
التجارة األميركية في العام المقبل، نوه الزعبي 
إلى أن الغرفة ستواصل الترويج التفاقية التجارة 
والمؤسسات  للشركات  بنودها  وتوضيح  الحرة 
ــواق األمــريــكــيــة، مــؤكــدا  ــ الــراغــبــة بــدخــول األسـ
ممتازة  صناعات  لديهم  بحرينيين  تجار  وجــود 
االشــتــراطــات  وإيــضــاح  معهم  الــتــواصــل  سيتم 
للراغبين  والية  كل  في  للمنتجات  والمواصفات 

في التصدير إلى الواليات المتحدة.

300 % نمو التبادل التجاري بين البحرين وأميركا في 15 عامًا

business@albiladpress.com23
الثالثاء 7 ديسمبر 2021 - 3 جمادى األولى 1443 - العدد 4802

قيس الزعبي متحدثا للزميل محمد الجيوسي

قيس الزعبي

توقــع رئيــس إدارة الثروات وخدمات الوســاطة في بنــك البحرين والكويت، 
علــى  “أوميكــرون”  لكورونــا  الجديــدة  المتحــور  تأثيــر  أن  عبدالغفــار  أحمــد 
البورصــات الخليجيــة خصوصا بورصة البحرين ســيكون محدودًا ولن يكون 

له صدى سلبي كبير كما كانت عليه الحال قبل عامين.

وفـــي تحليلـــه ألداء بورصـــة البحرين 
خـــال االســـبوع الماضي فـــي برنامج 
“البحريـــن في أرقام”، قـــال عبدالغفار 
شـــهر  فـــي  البورصـــة  ألداء  “بالنســـبة 
نوفمبـــر الماضي، فإنـــه يجب الرجوع 
إلـــى أداء البورصـــة منـــذ شـــهر مايـــو 
الماضي إلى األســـبوع الثالث من شهر 
نوفمبر والذي شـــهد أداء صعودًيا في 
الفتـــرة ثم بـــدأ في االنخفـــاض قليا، 
ومـــن أجل فهم ما حـــدث، فإن هنالك 
أكثـــر مـــن نقطة يجب الحديـــث عنها، 
على رأســـها أن ســـوق البحريـــن عادة 
بنهاية العام يشـــهد ارتفاًعا منذ شـــهر 
النتائـــج  إعـــان  فتـــرة  إلـــى  ديســـمبر 
المالية في شـــهري ينايـــر وفبراير، ثم 
توزيع األرباح في شهر مارس، فيشهد 
ارتفاًعا تدريجًيا، وهذه أحد األسباب 
التي ساهمت في االرتفاع، مضيًفا أن 
أحد األشـــياء التـــي حدثت في الفترة 
الماضية هـــي ارتفاع ســـعر النفط من 
الماضـــي وقبـــل أســـبوع  شـــهر مايـــو 
حدثت هـــزة في أســـعار النفط، حيث 
ارتفع ســـعر برميل النفط إلى سعر 82 
أو 83 دوالرا، ثـــم حدثـــت هزة وهبط 
للبرميـــل،  دوالًرا  72 و73  ســـعر  إلـــى 
واالقتصـــاد لدينـــا معتمد علـــى النفط 

فطبيعة الحال هذا األمر ســـيؤثر على 
أسواقنا”.

وتابـــع بالقـــول “أما األمـــر الثالث، فهو 
انتشـــار المتحـــور الجديد مـــن جائحة 
كورونـــا )أوميكـــرون( والـــذي يســـّبب 
مخـــاوف وتوترا في األســـواق، ولكن 
المتحـــور  أن  الحظنـــاه  مـــا  بحســـب 
الجديـــد لـــم يأخذ صـــدى كمـــا أخذت 
جائحة كورونا في بدايتها، وكذلك لم 
يأخذ صدى كما عندما انتشر المتحور 

)دلتا(”.
ألمنيـــوم  شـــركة  بـــأن  يتعلـــق  وفيمـــا 
البحرين )ألبا( عادت لتصدر التداوالت 
الرئيســـة  واألســـباب  األســـبوع،  هـــذا 
تصـــدر  فـــي  “ألبـــا”  ســـهم  الســـتمرار 
أوضـــح  طويلـــة،  لفتـــرة  التـــداوالت 
عبدالغفـــار أن ســـهم “ألبـــا” ارتفـــع في 
الفتـــرة األخيـــرة، وارتفع ســـعر النفط، 
كما ارتفعت أســـعار المواد األساســـية 
“ألبـــا” شـــركة تصـــدر  وكـــون  عالمًيـــا، 
األلمنيوم، فإن هذا في صالحها؛ لذلك 

ارتفع السهم.
أما بخصـــوص أن المصرف الخليجي 
فـــي  اداءا  األضعـــف  كان  التجـــاري 
التداوالت باألســـبوع الماضي، أوضح 
عبدالغفـــار أن أكثر ســـهم انخفض هو 

المصـــرف الخليجـــي التجـــاري، حيث 
توقـــف يوم األحد عـــن التداول وذلك 
عائد إلـــى عملية اســـتحواذ مجموعة 
جـــي اف اتـــش المالية علـــى المصرف 
الخليجـــي التجـــاري، كمـــا تـــم خـــال 
األســـبوع الماضي إجراء تعديل على 
عرض االستحواذ المطروح، حيث تم 
تغيير ســـعر الصرف، وكان في البداية 
المصـــرف  مـــن  ســـهم  آالف   10 لـــكل 
الخليجي التجاري تحصل على 9.14 
ألف ســـهم من مجموعة جي اف اتش 
الماليـــة، أمـــا العرض الجديـــد، فكانت 
نســـبته أقل، فبدل الحصـــول على 10 
آالف ســـهم يتم الحصول على 3.840 
ألف ســـهم إضافـــة إلى 24 فلســـا على 
كل ســـهم تملكه، فبالتالـــي عند إجراء 
عملية التحويل كان أقل مما كان عليه 
فـــي العرض األول ولذلك تأثر الســـهم 

ووصل إلى درجة سعر الصرف.
وعن التوقعات ألداء بورصة البحرين 
للربـــع الرابع من العام الجاري في ظل 
عـــودة انتعـــاش الحركـــة االقتصاديـــة 
وبـــدء التعافـــي االقتصـــادي وكذلـــك 
الحال مع بـــروز متحور كورونا جديد 
وأســـعار الفائـــدة، أوضـــح عبدالغفـــار 
بالقول “التراجع ممكن، وهذا باإلمكان 
أن يسّبب توترات وهزات في أسواق 
المال، ولكـــن ال أتوقع أن يأخذ صدى، 
على غـــرار ما حـــدث عندما انتشـــرت 
جائحـــة كورونـــا فـــي بدايتهـــا بالعـــام 
الماضـــي، كما أن متحور “دلتا” لم يكن 
له تأثير عندما انتشـــر، فاليوم النسبة 
األكبر في العالم أخذت تطعيمات ضد 
كورونا ونســـبة كبيـــرة أخذت الجرعة 
المنشـــطة”، مضيًفـــا أن الجائحـــة فـــي 
بدايتهـــا كانـــت أمـــًرا جديـــًدا ولم يكن 

النـــاس على درايـــة بكيفيـــة التصرف 
مع هـــذه الجائحـــة، وكان يتـــم إعان 
ومنظمـــات  جهـــات  مـــن  تصاريـــح 
مختلفـــة مـــن دول مختلف بخصوص 
هـــذه الجائحة وكان أمـــًرا جديًدا ولم 
يكـــن هنالـــك لقـــاح، ولكـــن مـــع الوقت 

أصبـــح هنالك لقاحـــات، أتوقع 
ولكـــن  صـــدى  ســـيأخذ 
لـــن يكـــون علـــى نفس 

مســـتوى الضخامـــة 
حدثـــت  التـــي 

بدايـــة  فـــي 
الجائحة”.

 عبد الغفار:  تأثير “أوميكرون” على بورصة البحرين سيكون محدودا
السوق عادة تشهد ارتفاًعا بنهاية ديسمبر حتى إعالن النتائج المالية في يناير
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أحمد عبدالغفار متحدثا للزميل محمد الجيوسي

    أحمد عبدالغفار



تنافســـت 11 شـــركة أمـــس علـــى مناقصـــة لـــوزارة 
 Ring( الرئيســـي  الشـــارع  تنفيـــذ  اإلســـكان ألعمـــال 
قســـيمة   563 لــــ  التحتيـــة  البنيـــة  وأعمـــال   )Road
ســـكنية في مشـــروع شـــرق ســـترة اإلســـكاني وذلك 
ضمـــن المرحلـــة الثانيـــة )الحزمـــة أ(، تـــم تعليق أحد 
العطاءات، وكان أقل عطاء بنحو 11.7 مليون دينار 

لشـــركة مقاوالت الدور للحفريـــات والبناء، في حين 
بلغ أكبرها قرابة 23.9 مليون دينار.

كما تنافست 6 شـــركات على مناقصة لبنك البحرين 
للتنميـــة ألعمـــال التطويـــر وتجديـــد بمجمـــع ســـترة 
التجاري، وكان أقـــل عطاء بقيمة 4.15 مليون دينار 
لشـــركة الحفيره للمقاوالت، في حين بلغ أكبرها 5.2 

مليون دينار.

وكذلـــك تنافســـت 3 شـــركات علـــى مناقصـــة لبنـــك 
اإلسكان لتعيين مصمم ومورد وتركيب 313 مظالت 
الشمســـية لمواقف الســـيارات لمباني شـــقق التمليك 
التابعـــة لوزارة اإلســـكان بعدة مناطق فـــي البحرين 
هي )وســـط المحرق، اللوزي، البديع وسلماباد(، وكان 
أقـــل عطاء بنحـــو 83.2 ألف دينار لمؤسســـة الخليج 

للتسييج والتسطيح.

12 مليون دينار لتنفيذ شارع رئيسي و563 قسيمة سكنية بشرق سترة
أمل الحامد
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أعلن مصرف البحرين المركزي أمس أن قطاع التأمين قد حقق نتائج إيجابية لألشــهر الســتة المنتهية في 30 يونيو 2021، حيث 
بلغت مســاهمة فروع التأمينات العامة )بما فيها التأمين الصحي( ما يقارب 79 % من إجمالي حجم األقساط/ االشــتراكات خالل 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، وحقق كل من التأمين على الحياة )التأمين الطويل األجل( والتأمين الصحي معدل نمو 

بلغ 23 % و9 % على التوالي خالل نفس الفترة 2021. 

أقساط/ اشـــتراكات  إجمالـــي  ارتفـــع  كمـــا 
التأميـــن الصحي مـــن 41.93 مليون دينار 
بحرينـــي في األشـــهر الســـتة المنتهية في 
30 يونيـــو 2020 ليصل إلى 45.73 مليون 
دينـــار بحرينـــي في نفـــس الفتـــرة 2021، 
أي بزيـــادة قدرها 9 %. تجدر اإلشـــارة أن 
التأمين الصحي يحتل الصدارة من حيث 
األقساط المحققة حيث يساهم بما يقارب 
أقساط/ اشـــتراكات  إجمالـــي  مـــن   %  32
ســـوق التأمين لألشهر الستة المنتهية في 

30 يونيو 2021.
أقساط/ اشـــتراكات  إجمالـــي  بلـــغ  وقـــد   

التأميـــن في الســـوق المحلي في األشـــهر 
الســـتة 2021 مـــا مقـــداره 143.70 مليون 
دينار مقارنة مع 134.63 مليون دينار  في 
الفتـــرة نفســـها مـــن عـــام 2020، أي بزيادة 

قدرها 6.7 %.
ويعود السبب لهذه النتائج بشكل أساسي 
أقساط/ اشـــتراكات  إجمالـــي  زيـــادة  إلـــى 
التأميـــن علـــى الحيـــاة )التأميـــن الطويـــل 
األجل( من 24.65 مليون دينار في األشهر 
الســـتة المنتهية في 30 يونيـــو 2020 إلى 
30.39 مليـــون دينـــار لنفـــس الفتـــرة مـــن 
 ،%  23 قدرهـــا  بزيـــادة  أي   ،2021 عـــام 

كما ســـجل التأميـــن على الحيـــاة )التأمين 
الطويل األجل( نسبة مساهمة في إجمالي 
ســـوق  فـــي  التأميـــن  أقساط/ اشـــتراكات 
التأمين البحريني بلغت 21 % في الفترة 

المنتهية في 30 يونيو 2021.
األقساط/ االشـــتراكات  مجمـــوع  وبلـــغ   
 34.51 الســـيارات  تأميـــن  فـــي  المكتتبـــة 
مليـــون دينـــار فـــي الفتـــرة المنتهيـــة فـــي 
30 يونيـــو 2021 مقارنـــة بــــ 36.59 مليون 
دينـــار فـــي الفترة نفســـها من عـــام 2020، 
الســـيارات  علـــى  التأميـــن  يحتـــل  حيـــث 
المركز الثاني من حيث األقساط المحققة 

إجمالـــي  مـــن   %  24 بنســـبة  ويســـاهم 
أقساط/ اشـــتراكات ســـوق التأمين للفترة 

نفسها  2021.
من ناحيـــة أخرى، بلغ إجمالي اشـــتراكات 
دينـــار  مليـــون   43.76 التكافـــل  شـــركات 

وتمثـــل   ،2021 الســـتة  األشـــهر  خـــالل 
اشـــتراكات شـــركات التكافل ما نسبته 30 
% من إجمالي أقساط/ اشـــتراكات ســـوق 
التأميـــن لألشـــهر الســـتة المنتهيـــة في 30 

يونيو 2021.

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسســـات 
قطـــاع  “إن  الباكـــر  عبدالرحمـــن  الماليـــة، 
التأمين في مملكـــة البحرين يحتوي على 
العديـــد من فرص النمو الواعدة وذلك كما 
يتبيـــن مـــن األداء القـــوي والنمـــو الســـريع 
الـــذي حققـــه قطـــاع التأميـــن فـــي مملكـــة 
البحريـــن خـــالل الفتـــرة المنتهيـــة في 30 
يونيـــو 2021 وذلك رغم تداعيات جائحة 

.”COVID-19
التأميـــن،  مراقبـــة  إدارة  مديـــر  وقالـــت   
مـــع  يتابـــع  المصـــرف  “إن  طالـــب  إلهـــام 
شـــركات التأميـــن عملية التحـــول الرقمي 
فـــي  وباألخـــص  التأميـــن  خدمـــات  فـــي 
التأمين على الســـيارات والتأمين الصحي 
وذلـــك تماشـــيًا مع رؤيـــة مملكـــة البحرين 

والمصرف بالتحول الرقمي”.

إجمـالــي أقســاط التأميــن فــي ستــة أشهــر
“الحياة” يرتفع بنسبة 23 % واستمرار تحقيق نتائج إيجابية

إلهام طالبعبدالرحمن الباكر

وافقـــت الجمعيـــة العامة غيـــر العادية 
للمجموعـــة العربيـــة للتأميـــن “أريـــج” 
 23 بتاريـــخ  إلكترونًيـــا  عقـــدت  التـــي 
نوفمبـــر الماضي - وفـــق إعالن بموقع 
بورصـــة البحريـــن - علـــى إلغاء 29 ألًفا و178 ســـهًما مســـجلة 
باســـم أحد المساهمين بشـــكل مكرر في البورصة، وإلغاء 82 
ألًفا و703 ســـهًما من أســـهم الخزينة للشـــركة لتعديل الفروق 

الواردة في األسهم المسجلة لدى مسجلي أسهم “أريج”. 
وتعـــود تفاصيـــل هذه األســـهم المطلوب إلغائها إلـــى أنه وفًقا 
لشطب أســـهم المجموعة العربية للتأمين “أريج” أو “الشركة” 
من سوق دبي المالي خالل ديسمبر 2020، ُطلب من مسجلي 
أســـهم الشركة تحويل األسهم المدرجة في سوق دبي المالي 
إلـــى بورصـــة البحرين من أجـــل تطابق عدد إجمالي األســـهم 
الصـــادرة، ولكـــن تبين وجـــود عدد قليـــل من األســـهم الزائدة 
والتـــي لـــم تحقـــق التطابق وفًقا لمســـجلي األســـهم الفرعيين 

للشركة.

أعلنـــت بورصـــة البحرين اليـــوم في بيان 
عـــن وقف التـــداول على أســـهم المصرف 
مـــن األحـــد  ابتـــداء  التجـــاري  الخليجـــي 
آخـــر  إشـــعار  حتـــى  الجـــاري  ديســـمبر   5
“الستكمال إجراءات العرض المعدل الطوعي المشروط المقدم من 
قبـــل مجموعة جي إف إتش المالية لالســـتحواذ على ما يصل إلى 
100 % من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة لمصرف الخليجي 

التجاري”. 
ويأتـــي هـــذا اإليقـــاف بناء على التعميـــم الصادر مـــن مجلس إدارة 
المصرف الخليجي التجاري المتعلق بالعرض الطوعي من جي اف 

اتش، واستنادا على الجدول الزمني الخاص بالعرض.
ونص القرار الصادر عن الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ 
خليفة بن إبراهيم آل خليفة، انه يتم تعميم هذا القرار على مديري 
اإلدارات والوســـطاء المعتمدين في بورصـــة البحرين، وعلى مدير 
إدارة عمليـــات التـــداول - أو مـــن ينـــوب عنه - تنفيذ أحـــكام القرار 

بالتنسيق مع إدارة اإلدراج واإلفصاح وشركة البحرين للمقاصة.

عمومية “أريج” تلغي 82.7 ألف سهم خزينة

وقف التداول على أسهم “الخليجي التجاري” حتى إشعار آخر

إضـاءة شجــرة الميــالد فـي فنـدق الخليــج

لعيـــد  العـــام  هـــذا  موســـم  احتفـــاالت  مـــع  تزامًنـــا 
الكريســـماس، ووســـط حضور من مختلف الشرائح 
والفئـــات العمريـــة، احتفلـــت إدارة فنـــدق الخليـــج 

بإضاءة شـــجرة عيد الميالد وســـط أجـــواء الفرحة 
بهيًجـــا  حفـــاًل  الفنـــدق  إدارة  نظمـــت  إذ  والبســـمة، 
بالمناسبة، وانطلقت في األجواء األغاني واألناشيد 

الخاصـــة بمناســـبة عيد الميـــالد، وحرًصـــا منها على 
إثـــراء الفعاليـــة وإضفـــاء البهجة، تم تقديـــم الهدايا 

في جو من الفرحة والبهجة.

انضمام طيارين بحرينيين من ذوي الخبرة لـ “طيران الخليج”
المضـــي  الخليـــج”  “طيـــران  تواصـــل 
قدًمـــا فـــي الحرص علـــى البحرنـــة ضمن 
خـــالل  مـــن  للتوظيـــف  اســـتراتيجيتها 
الترحيـــب بدفعـــة جديدة مـــن الطيارين 
البحرينييـــن من ذوي الخبرة الذين بدأوا 
مؤخًرا تشـــغيل عدد من رحـــالت الناقلة، 
الـــدورات  جميـــع  إكمالهـــم  بعـــد  وذلـــك 
الدفعـــة  وانضمـــت  الالزمـــة.  التدريبيـــة 
الجديـــدة من الطياريـــن القادمة من عدد 
من الخطوط الجوية اإلقليمية المجاورة 

إلـــى طيران الخليـــج، ليكونوا جـــزًءا من 
الناقلة الوطنية ولخدمة مملكة البحرين.
وهنـــأ القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 
لطيـــران الخليـــج وليـــد العلـــوي كال مـــن 
الطيـــار ياســـر المدنـــي و الطيـــار محمـــد 
يعقـــوب على انضمامهـــم للناقلة الوطنية 
برتبـــة مســـاعد طيـــار وعلـــى اجتيازهـــم 
عمليـــة االختيـــار بقوله “نفخـــر بأن تكون 
لدينا نسبة عالية من الطيارين المحليين 
مقارنـــة بالناقـــالت األخرى فـــي المنطقة. 

تعـــد هـــذه عالمـــة فارقـــة بالنســـبة لنا أن 
نكـــون رواًدا بيـــن شـــركات الطيـــران في 
البلـــدان المجـــاورة لنـــا، من خـــالل وجود 
كفـــاءات محليـــة ومتخصصـــة ومهنيـــة 
تمثـــل مملكتنـــا الحبيبـــة وتحلق باســـمها 
فـــي الســـماء. لقد تمكنا مـــن أن نوفر لكل 
مـــن الطياريـــن البحرينييـــن فرصة العمل 
في طيـــران الخليج والقرب من أســـرهم 
وأحبائهـــم بعـــد أن عملـــوا فـــي ناقـــالت 
ســـنوات.  لعـــدة  الخـــارج  فـــي  إقليميـــة 

هـــذه أحد القيـــم المهمة بالنســـبة لتمكين 
البحرينييـــن في الخارج مـــن العودة إلى 
وطنهـــم الحبيـــب والعمـــل فـــي ناقلتهـــم 

الوطنية”.
مجـــال  فـــي  الطويلـــة  وخبرتهـــا  بإرثهـــا 
الخليـــج”  “طيـــران  تنتقـــي  الطيـــران، 
أدائهـــم،  علـــى  بنـــاًء  الطياريـــن  أفضـــل 
ووفًقـــا للمعاييـــر العاليـــة التـــي وضعتهـــا 
الخاصـــة  الســـالمة  ولوائـــح  لطياريهـــا 
بشـــؤون الطيـــران المدني فـــي البحرين. 

يعد األمن والســـالمة من العناصر المهمة 
للناقلـــة الوطنية في اختيـــار طياريها، إذ 

يخضعون لعملية فحـــص دقيقة تتضمن 
تقييًما تقنًيا، تليها مقابلة تقنية شاملة.

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

احتفت صحيفة “^” بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف األول من ديسمبر من كل عام، وذلك بمقر الصحيفة الكائن بمدينة زايد، بحضور الرئيس التنفيذي للصحيفة، األستاذ أحمد البحر، 
ورئيس التحرير، األستاذ مؤنس المردي.
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االحتفاء بالطيارين الجدد


