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تـــرأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس 
بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء 
العربيـــة الســـعودية صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، اجتماع مجلس 
التنسيق السعودي - البحريني، الذي 

عقد بقصر الصخير أمس.
البحرينـــي  الجانـــب  ورحـــب 
والصناديـــق  الجهـــات  باســـتهداف 
المعنية بالمملكة العربية الســـعودية 
استثمار 5 مليار دوالر في المشاريع 

التنموية بمملكة البحرين.
كما تم أثنـــاء االجتماع كذلك بحث 
حزمـــة مـــن المشـــاريع االســـتثمارية 
وكلـــف  البحريـــن،  بمملكـــة  الكبـــرى 
المجلس التنسيقي برئاسة أصحاب 
السمو الملكي أولياء العهود الوزراء 
التنســـيق  الجانبيـــن  المعنييـــن مـــن 
فيما بينهـــم والقيام بالالزم لالنتهاء 
مـــن الدراســـات التفصيليـــة والفنية 
التخـــاذ  تمهيـــًدا   2022 العـــام  فـــي 

القـــرارات النهائيـــة بشـــأنها من قبل 
المجلس.

وحـــث المجلـــس اللجنـــة المشـــرفة 

علـــى تنفيـــذ مشـــروع جســـر الملـــك 
حمد وشـــبكة السكك الحديدية بين 
المملكتين على اســـتكمال دراســـات 

والماليـــة  االقتصاديـــة  الجـــدوى 
للمشـــروع واالنتقـــال إلـــى المرحلـــة 

الثانية من المشروع خالل شهر.

التنســـيق  مجلـــس  واســـتعرض 
خـــالل  البحرينـــي   - الســـعودي 
اجتماعـــه 65 مبـــادرة ضمـــن عمـــل 

اللجان التنسيقية الخمس، إذ تضمن 
أعمـــال لجنة التنســـيق السياســـي 7 

مبادرات.

عقـــد ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، اجتماعـــا مـــع أخيه ولي 
العهـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة صاحب 

الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، بحضور ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأعرب جاللته عن اعتزازه بالوقفات التاريخية 
المشـــرفة التـــي تقفهـــا دائمـــًا المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية تجـــاه مملكـــة البحرين وشـــعبها، وما 
تقدمه الشقيقة الكبرى من دعم أخوي متواصل 
للبحرين على مختلف المستويات، وهي مواقف 
تجســـد عالقـــات المملكتين الضاربـــة في جذور 
التاريـــخ. وجدد جاللته موقـــف مملكة البحرين 
المساند والمتضامن مع المملكة الشقيقة ضد كل 

من يحاول المســـاس بســـيادتها ومكانتها وأمنها 
واســـتقرارها، ومشـــددا على أن البحرين ستظل 
دائمـــا فـــي خنـــدق واحـــد مـــع المملكة الشـــقيقة 
إليمانها المطلق بوحدة الهدف والمصير الواحد.
من جهتـــه، أعرب صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــزآل ســـعود 

عـــن اعتـــزاز المملكـــة العربيـــة الســـعودية قيادًة 
وحكومـــًة وشـــعبًا بعالقاتها األخويـــة المتجذرة 
مع شـــقيقتها مملكة البحريـــن والتي تتميز دائما 
الزمـــان،  قديـــم  منـــذ  وعراقتهـــا  بخصوصيتهـــا 
وبالمواقـــف األصيلة والمشـــرفة للمملكة بقيادة 

جاللة الملك.

جاللة الملك يعقد اجتماعا مع سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

جاللة الملك: وقفات تاريخية مشرفة ودعم متواصل للشقيقة الكبرى تجاه المملكة وشعبها

البحرين ستظل دائما في خندق واحد مع السعودية 
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مجلس التنسيق المشترك يستعرض 65 مبادرة ضمن عمل اللجان الخمس

الصناديق السعودية تستثمر 5 مليارات دوالر في مشاريع بالبحرين

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد السعودي يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي - البحريني



عقد ملك البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، اجتماعا 
مـــع أخيـــه ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود، بحضور ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
ونقـــل ضيف البـــالد الكريم إلى جاللة 
الملـــك أطيب تحيـــات وتقديـــر أخيه 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ملـــك 
الشـــقيقة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
البحريـــن  لمملكـــة  تمنياتـــه  وأخلـــص 
وشعبها بالمزيد من التقدم واإلزدهار، 
تحياتـــه  بنقـــل  جاللتـــه  أبلغـــه  فيمـــا 
وأصـــدق تمنياتـــه الـــى أخيـــه خـــادم 
الحرمين الشـــريفين بموفـــور الصحة 
الســـعودي  وللشـــعب  العافيـــة  ودوام 
الشـــقيق المزيـــد مـــن التطـــور والرقي 

والرخاء.
ورحـــب صاحـــب الجاللـــة فـــي بداية 
اللقـــاء الذي حضره أعضـــاء الوفدين، 
بصاحب الســـمو الملكي األمير محمد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز ضيفا عزيزا 
بين أهله وإخوانه في مملكة البحرين 
الذين تجمعهم بأشـــقائهم في المملكة 
القربـــى  وشـــائج  الســـعودية  العربيـــة 
واألخوة والمحبة والمصير المشـــترك 
على مدى التاريخ، فيما أعرب ســـموه 
عـــن عميـــق الشـــكر واالمتنـــان لجاللة 
الملـــك على مـــا لقيه من حفـــاوة بالغة 
وحســـن  والوفـــادة  الضيافـــة  وكـــرم 

االستقبال .
واستعرض جاللته مع سمو ولي العهد 
الســـعودي المســـار األخـــوي للعالقات 
التاريخية الراسخة ومختلف جوانب 
التعـــاون والتنســـيق الوثيـــق، وســـبل 
تعزيـــزه وتنميته في كافـــة المجاالت 
التي تعزز مصالح البلدين والشـــعبين 
تطلعاتهمـــا  وتحقـــق  الشـــقيقين 

المشتركة.
وأكـــد جاللته أن العالقـــات البحرينية 

مشـــرف  نمـــوذج  هـــي  الســـعودية 
للعالقات المتميزة بين األشـــقاء التي 
أرســـى دعائمها اآلباء واألجداد وسار 
على نهجهم األبناء واألحفاد، وتستند 
الى أســـس قوية من األخوة والترابط 
والتنســـيق  والتفاهـــم  والتعـــاون 

المشترك تجاه كافة القضايا.

وأعرب جاللته عن اعتزازه بالوقفات 
التاريخية المشـــرفة التـــي تقفها دائمًا 
تجـــاه  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
مملكـــة البحرين وشـــعبها، وما تقدمه 
أخـــوي  دعـــم  مـــن  الكبـــرى  الشـــقيقة 
مختلـــف  علـــى  للبحريـــن  متواصـــل 
مواقـــف تجســـد  وهـــي  المســـتويات، 

عالقات المملكتين الضاربة في جذور 
التاريخ.

مملكـــة  موقـــف  جاللتـــه  وجـــدد 
مـــع  والمتضامـــن  المســـاند  البحريـــن 
المملكة الشـــقيقة ضد كل من يحاول 
المســـاس بســـيادتها ومكانتهـــا وأمنها 
أن  علـــى  ومشـــددا  واســـتقرارها، 

البحريـــن ســـتظل دائمـــا فـــي خنـــدق 
واحـــد مـــع المملكـــة الشـــقيقة إليمانها 
والمصيـــر  الهـــدف  بوحـــدة  المطلـــق 

الواحد .
بالجهـــود  الملـــك  جاللـــة  أشـــاد  كمـــا 
والمســـاعي الخيـــرة للشـــقيقة الكبرى 
بقيـــادة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين لتطويـــر 
المشـــترك  الخليجـــي  العمـــل  مســـيرة 
وتعميق الترابط والتعـــاون والتكامل 
بين األشقاء، وبدور المملكة الرئيسي 
في ترســـيخ دعائم األمن واالســـتقرار 
والســـالم في المنطقة، والحفاظ على 
مصالـــح دولها وشـــعوبها والدفاع عن 
قضاياهـــا العادلـــة في ظل ما تشـــهده 
من تحديـــات مختلفة، ومثنيًا جاللته 
على الدور المشـــهود الـــذي يضطلع به 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز فـــي خدمة 
مســـيرة النهضة التنموية في المملكة 
الشقيقة، وسعيه الحثيث نحو المزيد 
مـــن التطوير والتقـــدم لصالح المملكة 

وشعبها الشقيق.
كما بحث صاحب الجاللة وسمو ولي 
العهد الســـعودي مستجدات األوضاع 
ومجمـــل  المنطقـــة  تشـــهدها  التـــي 
التطـــورات اإلقليميـــة والدوليـــة، إلى 
جانـــب عـــدد مـــن القضايـــا التـــي تهم 
البلديـــن الشـــقيقين وتبـــادال وجهـــات 

النظر بشأنها.
الســـمو  أعـــرب صاحـــب  مـــن جهتـــه، 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيزآل ســـعود عـــن اعتـــزاز المملكة 
العربيـــة الســـعودية قيـــادًة وحكومـــًة 
وشـــعبًا بعالقاتها األخويـــة المتجذرة 
مع شـــقيقتها مملكـــة البحريـــن والتي 
تتميـــز دائمـــا بخصوصيتهـــا وعراقتها 
منذ قديم الزمان، وبالمواقف األصيلة 
جاللـــة  بقيـــادة  للمملكـــة  والمشـــرفة 
الملـــك، مشـــيدًا بمـــا حققتـــه البحرين 
تحـــت قيـــادة جاللتـــه الحكيمـــة مـــن 
وانجـــازات  وتنميـــة  وتطـــور  نهضـــة 
علـــى  متميـــزة  ونجاحـــات  شـــاملة 
مختلف المستويات، سائالً هللا تعالى 
أن يحفـــظ مملكـــة البحريـــن وقيادتها 
وشـــعبها الكريـــم ويديـــم عليهم األمن 

واألمان والرخاء والتقدم.
وأقـــام صاحـــب الجاللة مأدبة عشـــاء 
تكريما لســـمو ولي العهـــد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة والوفد 

المرافق.
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جاللة الملك فـي مقدمـة مستقبلـي ولـي العهـد السعـودي
شيالت وطلقات مدفعية ترحيبية تحية لمقدم ضيف البالد الكريم

كان ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة في مقدمة مستقبلي 
أخيـــه ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
العربيـــة  بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن ســـلمان بن عبـــد العزيز آل 
ســـعود والوفـــد المرافـــق، لـــدى وصوله إلى 
البالد هـــذا اليوم في زيارة رســـمية لمملكة 

البحرين.
 كمـــا كان في االســـتقبال، ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وكبار 
المســـتقبلين وبعد اســـتراحة قصيرة بقاعة 
التشريفات الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، 
توجه موكب جاللة الملك وصاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان بـــن عبد 
العزيز إلى قصر الصخير، فيما اصطف على 
جانبـــي الطريـــق طلبـــة وطالبـــات مـــدارس 
وزارة التربيـــة والتعليـــم ملوحيـــن بأعـــالم 
البلدين الشـــقيقين والفرق الشـــعبية مرددة 
الشـــيالت الترحيبيـــة بمقـــدم ضيـــف البالد 
الكريـــم.  وفـــي قصر الصخير، جرت لســـمو 
ولي عهد المملكة العربية السعودية مراسم 
استقبال رســـمية، وعزف السالمان الملكي 
البحرينـــي، وأطلقـــت  والملكـــي  الســـعودي 
المدفعيـــة إحـــدى وعشـــرين طلقـــة تحيـــة 

لمقدم ضيف البالد الكريم.
 ثم صافح سموه أعضاء الجانب البحريني، 

فيمـــا صافح جاللـــة الملك المفـــدى أعضاء 
الوفد المرافق لسمو ولي العهد السعودي.

 ويضـــم الوفـــد الرســـمي المرافـــق لصاحب 
الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز في زيارته للمملكة كال من:
وزيـــر الطاقة صاحب الســـمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان بن عبدالعزيز، ووزير 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  عضـــو  الدولـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــر تركي بـــن محمد بن 
فهـــد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير عبدالعزيـــز بن تركي 
الفيصـــل، ووزيـــر الداخلية صاحب الســـمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
بـــن عبدالعزيـــز، ووزيـــر الحـــرس الوطنـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر عبدهللا بن 
بندر بن عبدالعزيز، وســـفير خادم الحرمين 
الشـــريفين لـــدى مملكـــة البحريـــن صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلطان بـــن أحمـــد 
بـــن عبدالعزيـــز، ووزيـــر الخارجيـــة صاحب 
السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبدهللا، 
ووزيـــر الثقافـــة صاحـــب الســـمو األمير بدر 
بن عبدهللا بـــن فرحان، ووزير الدولة عضو 
مجلـــس الـــوزراء مستشـــار األمـــن الوطني 
مســـاعد بـــن محمد العيبـــان، ووزيـــر الدولة 
عضـــو مجلـــس الـــوزراء عصـــام بـــن ســـعد 
بـــن ســـعيد، ووزيـــر التجـــارة وزيـــر اإلعالم 
المكلـــف ماجد بن عبـــدهللا القصبي، ووزير 
االستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير 
الماليـــة محمـــد الجدعـــان ووزيـــر االقتصاد 

والتخطيط فيصل بن فاضل اإلبراهيم.

المنامة - بنا

البحريـــن ستظـــل دائمـــا فـــي خنـــــــــدق واحــــد مــــع الــســعـــوديـــــة 
جاللة الملك يجدد موقف المملكة المساند ضد كـل مـن يحـاول المسـاس بسيادة وأمـن الريـاض

األمير محمد بن سلمان: عالقاتنا متجـذرة وتتميــز بخصوصيتهــا وعراقتهـــا منـــذ قديـــم الزمـــان

وقفات تاريخية مشرفة ودعم متواصـــل للشقيقـــة الكبـــرى تجـــاه مملكـــة البحريـــن وشعبهـــا

البحرين حققت بقيادة جاللتـه نهضــة وتطــورًا وتنميــة وإنجــازات شاملــة ونجاحــات متميــزة

المنامة -بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، برقيتي شـــكر جوابيتين مـــن صاحب الجاللة 

الملك فيليب الســـادس ملك مملكة إســـبانيا الصديقة، 
ا علـــى برقيتي التهنئة التي بعـــث بها جاللته  وذلـــك ردًّ
وسموه إليه بمناســـبة االحتفال بالعيد الوطني لمملكة 

إسبانيا.

جاللة العاهل وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر ملك إسبانيا
المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيتي 
تهنئة إلى المستشـــار األلماني أوالف شولتز بمناسبة أدائه 

اليمين الدســـتورية لجمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة، 
ضمنهـــا جاللتـــه وســـموه خالـــص تهانيهـــم وتمنياتهـــم لـــه 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة والنجاح لتحقيـــق طموحات 

وتطلعات شعب جمهورية ألمانيا االتحادية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان المستشار شولتز



الصناديق السعـودية تستثـمر 5 مــــــــليارات دوالر في مشاريع بالبحرين 

تــرأس ولــي العهــد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة، وولــي العهد نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع بالمملكــة العربية الســعودية صاحب الســمو الملكــي األمير محمد بن ســلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود، اجتماع مجلس التنسيق السعودي - البحريني، الذي عقد بقصر الصخير أمس.

وفـــي بدايـــة االجتماع، رحـــب صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بأخيه صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في بلده الثاني مملكة 
البحريـــن، مؤكًدا ســـموه أن هـــذا االجتماع يأتـــي لمواصلة 
العمـــل على تعزيـــز التكامل والترابط األخـــوي بين البلدين 
الشـــقيقين فـــي مختلـــف المجـــاالت، تحقيًقـــا لرؤيـــة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد العزيز آل سعود 
وأخيـــه حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وأشـــاد ســـموه بجهـــود صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
نائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
السعودية وحرصه الدائم على تعزيز مسارات التعاون بين 
البلديـــن الشـــقيقين، مـــن خالل برامج ومشـــاريع مشـــتركة 
فاعلـــة فـــي كافـــة المجـــاالت، مشـــيًرا ســـموه إلـــى الحرص 
علـــى مواصلة هذا النهـــج المبارك، الذي تعـــززه االتفاقيات 
التنســـيق  مجلـــس  اجتمـــاع  إطـــار  فـــي  ســـتكون  التـــي 
الســـعودي - البحرينـــي ومـــا تمثلـــه مـــن اســـتجابة التعاون 
الثنائي للمســـتجدات، وللرغبة المشـــتركة نحو وضع الرؤى 

والتطلعات في موضع التنفيذ.
وأعـــرب ســـموه عـــن أصـــدق التهانـــي لمـــا حققتـــه المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة مـــن إنجازات كبيرة، عكســـت 
رؤيـــة صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان آل 
سعود الســـديدة، وتطلع أبناء المملكة نحو اإلنجاز والتميز 
بـــأن تكـــون المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة كما هي 

دائًما، نموذًجا متقدًما للتنمية والتطور والنماء.

مـــن جانبه، أعرب صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود عن ســـروره بزيارة مملكة 
البحرين الشـــقيقة وشـــكره لصاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة والشـــعب البحريني الشـــقيق على كرم 
الضيافة وحفاوة االستقبال. وأكد سموه على أهمية الدور 
الـــذي يضطلـــع بـــه مجلـــس التنســـيق الســـعودي البحريني 
فـــي تعزيـــز العالقـــات بيـــن البلدين بمـــا يحقـــق مصالحهما 
المشـــتركة، مشـــيًدا بالمســـتوى الرفيع للتنســـيق والتشاور 
بيـــن البلدين في شـــتى المجاالت لما فيـــه مصلحة البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين، ورحب ســـموه بالمبـــادرات التي تم 
التوافـــق عليها وتدشـــين العمل بها مـــن الجانبين في إطار 

المجلس.
ورحـــب الجانب البحريني باســـتهداف الجهات والصناديق 
المعنية بالمملكة العربية الســـعودية استثمار 5 مليار دوالر 

في المشاريع التنموية بمملكة البحرين.
كمـــا تـــم أثنـــاء االجتماع كذلـــك بحث حزمة من المشـــاريع 
االســـتثمارية الكبـــرى بمملكـــة البحريـــن، وكلـــف المجلـــس 
التنســـيقي برئاســـة أصحاب الســـمو الملكي أوليـــاء العهود 
الوزراء المعنيين من الجانبين التنسيق فيما بينهم والقيام 
بالالزم لالنتهاء من الدراسات التفصيلية والفنية في العام 
2022 تمهيـــًدا التخـــاذ القـــرارات النهائيـــة بشـــأنها من قبل 

المجلس.
وحث المجلس اللجنة المشـــرفة على تنفيذ مشـــروع جسر 
الملك حمد وشـــبكة الســـكك الحديدية بين المملكتين على 
استكمال دراســـات الجدوى االقتصادية والمالية للمشروع 

واالنتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع خالل شهر.
وتـــم االتفاق بيـــن أصحـــاب الســـمو الملكي أوليـــاء العهود 
فـــي المملكتيـــن على عقـــد االجتمـــاع الثالـــث للمجلس في 
المملكة العربية الســـعودية في موعـــد يتفق عليه الجانبان 
عبـــر األمانـــة العامة للمجلس ويتـــم تحديده عبـــر القنوات 

الدبلوماسية بين الجانبين.
واســـتعرض مجلس التنســـيق الســـعودي - البحريني خالل 
اجتماعه 65 مبادرة ضمن عمل اللجان التنسيقية الخمس، 
إذ تضمن أعمال لجنة التنســـيق السياســـي 7 مبادرات ومن 

أهمها:
دعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات الدولية «

محاربة الفكر المتطرف لدى الشباب «
التنسيق بين وفدي البلدين في نيويورك وجنيف «
تنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب «

وتضمن لجنة التنسيق األمني 10 مبادرات ومن أهمها:
التعاون في مجال األمن السيبراني «
تسهيل إجراءات العبور والتأشيرات «
الربط الشبكي المباشر بين الجانبين «

فيمـــا اشـــتملت لجنـــة التنســـيق فـــي مجـــاالت االقتصـــاد 
والطاقة والتجارة والصناعة على 11 مبادرة ومن أهمها:

تسهيل التداول في األسواق المالية «
التعاون في مجاالت التقييس المختلفة «
تقويم المطابقة للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلل «
الشراكة في مجال الملكية الفكرية «
تعزيز التجارة البينية «

أما لجنة التنسيق في مجاالت الثقافة واإلعالم والسياحة 
والتنمية االجتماعية فاشتملت على 27 مبادرة ومن أهمها:

تسجيل الملفات المشتركة لدى )اليونسكو( «
التعاون في مجال الثقافة واآلثار «
تنظيم اإلعالم بمختلف أشكاله «
اعتماد الجواز الصحي الرقمي «
تنفيذ برامج سياحية مشتركة وتشجيع االستثمار «
إنشاء المجلس الشبابي السعودي البحريني «

في حين اشـــتملت لجنة التنســـيق في مجاالت االســـتثمار 
والبيئة والبنى التحتية على 10 مبادرات ومن أهمها:

تأهيل المطورين لجسر الملك حمد ومشروع السكك  «
الحديدية

الربط المائي «
االستثمار المشترك في المشاريع «
تدوير النفايات واالستفادة منها «
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مجلس التنسيق السعودي - البحريني يستعرض 65 مبادرة بينها تسهيل إجراءات العبور والتأشيرات

ـــذ ـــع التنفي ـــات موض ـــرؤى والتطلع ـــع ال ـــو وض ـــتركة نح ـــة مش ـــوزراء: رغب ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول س

االنتقال إلى المرحلة الثانية في تنفيذ مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية خالل شهر

ـــاور ـــيق والتش ـــي التنس ـــا ف ـــتوى رفيع ـــهدان مس ـــان تش ـــلمان: المملكت ـــن س ـــد ب ـــر محم ـــمو األمي س

أهم المبادرات

التنسيق في مجاالت الثقافة واإلعالم والسياحة 
والتنمية االجتماعية:

اعتماد الجواز الصحي الرقمي.
تنفيذ برامج سياحية مشتركة وتشجيع االستثمار.

إنشاء المجلس الشبابي السعودي البحريني.

والبيئـــة  االســـتثمار  مجـــاالت  فـــي  التنســـيق 
والبنى التحتية:

الربط المائي.
االستثمار المشترك في المشاريع.

بحث حزمة من المشاريع االستثمارية 
الكبرى بمملكة البحرين. 

االنتقال إلى المرحلة الثانية من مشروع 
جســـر الملـــك حمـــد وشـــبكة الســـكك 

الحديدية بين المملكتين خالل شهر.

التنسيق السياسي:
دعـــم مرشـــحي المملكتيـــن أمـــام المنظمات 

الدولية.
تنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب.

التنسيق األمني:
التعاون في مجال األمن السيبراني.

تسهيل إجراءات العبور والتأشيرات.

التنســـيق فـــي مجـــاالت االقتصـــاد والطاقة 
والتجارة والصناعة:

تسهيل التداول في األسواق المالية.
التعاون في مجاالت التقييس المختلفة.

تعزيز التجارة البينية.

استثمار 5 مليارات دوالر في المشاريع التنموية بمملكة البحرين
65 مبادرة ضمن عمل اللجان التنسيقية الخمس

@BahrainCPNews



سمو ولي العهد رئيس الوزراء: مملكتنا نموذج ملهم في ترسيخ التسامح
الكاردينال لويس أنطونيو تاغلي: البحرين بيئة حاضنة للثقافات ومشجعة على التعددية

أكد ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن رؤى عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، جعلـــت مملكة 
البحريـــن نموذجـــًا ملهمـــًا في ترســـيخ 

التسامح واالنفتاح الحضاري.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع 
أمـــس بحضـــور رئيـــس الهيئـــة العليـــا 
لنادي راشد للفروســـية وسباق الخيل 

ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، وزيـــر العمل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، عميـــد 
الكاردينـــال  الشـــعوب  تبشـــير  مجمـــع 

لويـــس أنطونيـــو تاغلـــي، حيث رحب 
ســـموه بالكاردينـــال لويـــس أنطونيـــو، 
مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن اســـتلهام قيـــم 
التســـامح واالنفتـــاح مـــن تعاليم ديننا 

اإلســـالمي الحنيف ونشر قيم المحبة 
فـــي  أساســـي  منطلـــق  والتســـامح 
سياســـات مملكة البحريـــن وتوجهاتها 
يدعمـــه ما يمتـــاز به أبنـــاء الوطن من 

االلتقـــاء حول القيم الوطنية الجامعة 
والقائمة علـــى االنفتاح علـــى الجميع، 
الفتـــًا إلـــى أن المملكـــة تحـــرص دوًما 
على تعزيز المبادرات الساعية؛ لتعزيز 

ثقافـــة التعدديـــة والحوار إيمانـــًا منها 
بأهميـــة ذلـــك فـــي دعـــم التقـــارب بين 
الشعوب والثقافات وتكريس السالم.

مـــن جانبه، أعـــرب الكاردينـــال لويس 
أنطونيـــو تاغلي عـــن شـــكره وتقديره 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، مشـــيدًا بمـــا 
تتميـــز بـــه مملكـــة البحريـــن مـــن بيئة 
حاضنة لكافة الثقافات ومشجعة على 

التسامح والتعددية والتنوع الفكري.

المنامة - بنا

المنامة -بنا

اختتمـــت أمس الخميـــس، المرحلة النهائية 
للتمريـــن البحـــري الثنائـــي “جســـر 22” الذي 
نفذتـــه قـــوة دفـــاع البحريـــن ممثلة بســـالح 
البحريـــة الملكـــي البحرينـــي بالتعـــاون مـــع 
القـــوات البحرية الملكية بالقوات المســـلحة 
للمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، حيث 

جرى تنفيذه في مياه الخليج العربي.
 ويهـــدف التمريـــن البحـــري الثنائـــي الـــذي 
الملـــك  قاعـــدة  فـــي  فعالياتـــه  انطلقـــت 
الشـــرقي  باألســـطول  البحريـــة  عبدالعزيـــز 
للقـــوات البحريـــة الملكيـــة الســـعودية إلـــى 
للمنشـــآت  اإلرهابيـــة  للعمليـــات  التصـــدي 
البتروليـــة، وحمايـــة الميـــاه اإلقليميـــة فـــي 
الخليج العربي، وتعزيز التعاون والتنســـيق 
بين أفرع القوات المسلحة وتبادل الخبرات 
القتالية بين القوات المشـــاركة في التمرين، 
باإلضافـــة إلى توحيـــد المفاهيم التكتيكية، 
وتطبيـــق  المشـــتركة،  العمليـــات  وتنفيـــذ 
إجـــراءات إدارة المعـــارك البحرية والجوية 

وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة.
 ويأتـــي التمريـــن البحـــري الثنائـــي امتداًدا 
لسلســـلة تمارين “جســـر” التـــي ُتنفذ بصورة 
مســـتمرة بيـــن األســـلحة البحريـــة فـــي كال 

البلدين.
 ويعـــد التمريـــن البحري “جســـر” مـــن أرقى 
مراحل األنشطة التدريبية البحرية الثنائية 

ســـواء من حيث المستوى أو حجم القوات 
المشـــاركة أو تقنيـــة معـــدات القتـــال فضال 
عن درجـــة احتراف الضباط وضباط الصف 
وأفـــراد القوات البحريـــة المنفذين لمختلف 
مراحل التمرين، وهو في حد ذاته تجســـيد 
عملي حقيقي للتالحم والتعاون والتنســـيق 

العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين.

تجسيًدا للتالحم والتنسيق العسكري بين البحرين والسعودية

ختام المرحلة النهائية للتمرين البحري الثنائي “جسر 22”
المنامة -  بنا

في إطار النســـخة الرابعة من 
مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي 
فـــرز  عمليـــة  وبعـــد  )فكـــرة(، 
وتقييـــم المشـــاركات التي تم 
التقـــدم بها، تأهلـــت 40 فكرة 
للمرحلة المقبلة من المسابقة 
والتي ســـيقوم فيها لجنة من 
الحكومـــة  فـــي  المســـؤولين 
النهائيـــة  المشـــاريع  باختيـــار 
بالتنسيق مع الجهات المعنية 
والموافقـــة النهائية للبدء في 

تنفيذ المشاريع المقترحة.
وبالتعاون مع كلية )بابســـون( 
دورة  ُعقـــدت  األميركيـــة، 
تدريبية مكثفة للمتأهلين من 
أفـــراد ومجموعـــات للمرحلـــة 
حـــول  التقييـــم  مـــن  األولـــى 
والتقديـــم  العـــرض  مهـــارات 
أفكارهـــم  لعـــرض  لتأهيلهـــم 

علـــى لجنـــة مـــن المختصين، 
الـــدورة  ستســـتمر  حيـــث 
التدريبيـــة لغاية 13 ديســـمبر 
للمرحلـــة  اســـتعداًدا  الجـــاري 

المقبلة.
االبتـــكار  مســـابقة  وتهـــدف 
الحكومي )فكـــرة( إلى تطوير 
العمل الحكومي وتعزيز ثقافة 
تماشـــًيا  واالبتـــكار  اإلبـــداع 

البحريـــن  رؤيـــة  مبـــادئ  مـــع 
القائمـــة   2030 االقتصاديـــة 
على االســـتدامة والتنافســـية 
بأهميـــة  إيماًنـــا  والعدالـــة، 
إشـــراك موظفي القطاع العام 
كافـــة فـــي مســـيرة التحديث 
بمـــا  المســـتمرة  والتطويـــر 
يصـــب فـــي تحقيـــق تطلعات 

المواطنين ومصلحة الوطن.

بدء المرحلة األولى من التقييم

تأهل 40 مشروًعا لمسابقة “فكرة”

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، رئيس الهيئـــة العليا 
للصنـــدوق الملكـــي لشـــهداء الواجـــب أن 
بـــه أبنـــاء مملكـــة  الـــذي يضطلـــع  الـــدور 
دفـــاع  قـــوة  منتســـبي  مـــن  البحريـــن 
والحـــرس  الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن، 
الوطنـــي، وجهاز المخابـــرات الوطني في 
الدفـــاع عـــن منجـــزات الوطـــن هـــو محل 
اعتزاز وفخر كبيرين لما يســـهمون به من 
مواصلٍة لتحقيق األهداف التنموية وفق 
رؤى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال سموه إن ما يبديه أبناء الوطن من 
مسؤوليٍة بالدفاع عن حياض هذه األرض 
الطيبة وحمايتها في كافة الميادين أثبت 
مـــا يتمتعون به من الكفاءة والقدرة على 
مواجهة التحديات في مختلف الظروف، 
مســـتذكرًا ســـموه التضحيـــات المشـــرفة 
التي قدمها شـــهداء الواجـــب المخلصين 
بكل بســـالة من أجـــل البحريـــن مضحين 
بـــكل غـــاٍل وثميـــن، منوهـــًا بمـــا يضطلـــع 
بـــه منتســـبو كافـــة القطاعات العســـكرية 
واألمنيـــة مـــن مهـــام واســـتعدادهم على 
الدوام لتلبية نداء الواجب، فهم الحصن 
الحامي لحدود وطننا الغالي والحافظين 
ألمنـــه واســـتقراره، فلهم منـــا كل التحية 

والتقديـــر علـــى مـــا يقدمونـــه مـــن عطاء 
يسهم صون مقدرات الوطن.

جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس ســـموه حفظـــه 
هللا عـــن بعد امـــس اجتماع الهيئـــة العليا 
الواجـــب  لشـــهداء  الملكـــي  للصنـــدوق 
بحضـــور ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 

مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
األمـــن الوطني نائب رئيـــس الهيئة العليا 
للصندوق الملكي لشـــهداء الواجب ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 

رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة، ووزير 
الداخلية الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفة، ووزير شـــؤون الدفاع 

الفريق الركن عبدهللا بن حســـن النعيمي، 
وأعضـــاء الهيئة العليا للصنـــدوق الملكي 

لشهداء الواجب.
عليـــه  يحـــرص  مـــا  أن  ســـموه  وأضـــاف 
الصنـــدوق الملكـــي لشـــهداء الواجب من 
بـــذل الرعايـــة واالهتمـــام بأســـر شـــهداء 

بـــه  اضطلـــع  نبيـــل  دوٌر  هـــو  الواجـــب 
الصنـــدوق منـــذ تأسيســـه، مؤكـــًدا أهمية 
مواصلة الســـعي من أجل توفير مختلف 
احتياجات أسر الشهداء؛ تقديًرا وعرفاًنا 
لتضحيات أقربائهم من الشهداء بما يوفر 
لهـــم الحيـــاة الكريمة التـــي يطمحون لها، 
مشـــيًدا بجهـــود القائمين علـــى الصندوق 
وحرصهم المستمر على تحقيق األهداف 

التي ُوضع من أجلها الصندوق.
وجـــرى خـــالل االجتماع اســـتعراض أبرز 
المواضيع المدرجـــة على جدول األعمال 
بشأن عمل الصندوق ودعم أسر الشهداء.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: دفاع أبناء البحرين عن منجزات الوطن محل اعتزاز وفخر
شهداء الواجب قدموا تضحيات مشرفة وبذلوا كل غال وثمين
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قـــوات دفاعنـــا الحصـــن الحامـــي لحـــدود وطننـــا الغالـــي  وأمنـــه واســـتقراره

ــوار  ــ ــح ــ ــة وال ــدديـ ــعـ ــتـ تـــوســـيـــع الــــمــــبــــادرات الـــســـاعـــيـــة لــتــعــزيــز ثـــقـــافـــة الـ

ماضون بتوفير مختلف احتياجات أسر الشهداء تقديًرا وعرفاًنا لتضحيات أقربائهم

البحرين ســيــاســات  فــي  أســـاس  منطلق  ــام  ــ اإلس مــن  ــاح  ــفــت االن اســتــلــهــام 



أناب عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
الممثـــل  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
الشـــيخ  الملـــك ســـمو  الشـــخصي لجاللـــة 
بافتتـــاح  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
فـــي  الجديـــدة  الكاثوليكيـــة  الكاتدرائيـــة 
امـــس  عوالـــي. وحضـــر حفـــل االفتتـــاح، 
الســـمو  أصحـــاب  مـــن  عـــدد  الخميـــس، 
والمعالي والســـعادة وضيوف البالد وكبار 
المســـؤولين والمدعوين ورئيس وأعضاء 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 

والشخصيات الدينية ورؤساء الكنائس.
وخالل الحفل االفتتاح؛ نقل ســـمو الشيخ 
عبدهللا بن حمـــد آل خليفة تحيات جاللة 
عاهـــل البالد، واعتزاز جاللته بهذا الحدث 
الهام الفتتاح الكنيسة الكاثوليكية لتصبح 
أكبر كاتدرائية في منطقة الخليج العربي، 
وتحقيـــق رؤيـــة جاللتـــه المســـتنيرة فـــي 
التقـــارب بيـــن األديـــان والثقافـــات، والتي 
تأتـــي ضمـــن المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
لجاللتـــه، وتمثـــل التـــزام مملكـــة البحرين 
ومبدئهـــا فـــي إرســـاء وتعزيز الحـــوار بين 
األديـــان والتفاهـــم بين مختلـــف الثقافات 
والحضارات، ونشر قيم األخوة اإلنسانية 

والتعايش بين الجميع.
ونقـــل ســـموه حـــرص واهتمـــام صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك المفـــدى، أيـــده هللا، علـــى 
كبلـــد  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة  ترســـيخ 
الشـــعوب  بيـــن  للتســـامح  رائـــد  حضـــاري 
قـــدوًة ونموذجـــًا  باتـــت  واألديـــان حتـــى 
والتعايـــش،  التســـامح  فـــي  بهـــا  يحتـــذى 
مشـــيرًا سموه إلى دعم جاللته حفظه هللا 
لكافة الجهود الوثيقة نحو تحقيق األخوة 
اإلنســـانية ومبادئها الســـامية والمســـاعي 
الحميدة والجهود الدؤوبة من أجل ضمان 
مســـتقبل أكثـــر ازدهـــارا ورخـــاًء للبشـــرية 
بأســـرها، ونبـــذ التطرف والعنـــف وخطاب 
أواصـــر  وتوطيـــد  والتعصـــب  الكراهيـــة 
التعـــاون والصداقـــة بيـــن مختلـــف الدول 
والشـــعوب في إطـــار االحتـــرام المتبادل، 
وكذلك تأكيد جاللة الملك، العتزاز مملكة 
البحريـــن بعالقاتها الوطيدة مع الكنيســـة، 
والتقديـــر لدورها في نشـــر ثقافة الســـالم 
والمحبة، موضحًا ســـموه ان هـــذا التأكيد 
جـــاء اثر تبرع جاللة الملـــك باألرض لبناء 
هذه الكنيســـة التي بلغت مساحتها 9000 
متـــر مربـــع، وهـــو دليل على رؤيـــة جاللته 
لحفـــظ الحريـــات المصانـــة والتنـــوع فـــي 
إطار الوحدة والقيـــم والمبادئ األخالقية 

والدينيـــة، والتـــي تشـــكل روافد رئيســـية 
الصعيـــد  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  لريـــادة 

الدولي.

أسرة واحدة

وأكـــد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة أن افتتـــاح هـــذا الصـــرح جـــاء أثر 
التـــي تبذلهـــا الحكومـــة  البـــارزة  الجهـــود 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، في ترســـيخ هـــذه القيم 
والمبـــادئ بيـــن كافـــة المجتمـــع بالمملكـــة 

والتي تحتضن كل الديانات والمذاهب.
وبهذه المناســـبة، قال سمو الشيخ عبدهللا 
بن حمد آل خليفة إن ما يتسم به المجتمع 
البحريني من تماسك وأصالة عززت روح 
التالحم وتكريس المبـــادئ والقيم النبيلة 
علـــى مختلف المســـتويات، وتظهـــر جلية 
من خـــالل تواصـــل كافـــة أفـــراد المجتمع 
بعضهـــم ببعـــض فـــي مختلف المناســـبات 
والفعاليات كأســـرة واحـــدة، وهو ما يؤكد 
وعـــي شـــعب المملكـــة الـــذي يتميـــز بروح 
بأهـــل  والترحيـــب  والمحبـــة  التســـامح 
الديانات األخرى منذ عصور طويلة، حتى 
أصبحـــت نموذجـــًا ناجحـــًا فـــي التســـامح 
والتعايـــش والمحبة بيـــن مختلف األديان 

والمذاهب.
وألقـــى النائب الرســـولي في جنوب شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة والمديـــر الرســـولي في 
شـــمال شبه الجزيرة العربية المطران بول 
هينـــدر، كلمة نقل خاللها تحيات وأمنيات 
بابا الفاتيكان قداســـة البابا فرنسيس إلى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك، وشـــكر وامتنان 
المجتمع الكاثوليكي في المنطقة بمناسبة 
فـــي  الكاثوليكيـــة  الكاتدرائيـــة  افتتـــاح 
عوالي، منوهًا بإسهامات جاللته وعطاءه 
ومـــا حققـــه جاللتـــه للمحافظة علـــى نهج 
التقارب والتعايش والتسامح مع الجميع، 
وعلـــى الهبـــة الكريمـــة مـــن جاللتـــه بمنح 
األرض لبنـــاء الكاتدرائية الجديدة، والتي 
تعتبر األكبر في المنطقة، وهي داللة على 
مملكـــة  فـــي  واالنســـجام  التعايـــش  روح 

البحريـــن، داعيـــًا هللا ســـبحانه وتعالى أن 
يديـــم علـــى مملكـــة البحرين نعمـــة األمن 

واألمان والتعايش واالنسجام.
وأعـــرب عـــن امتنانـــه لجميع الجهـــات لما 
بذلوه من جهود كبيرة الستكمال مشروع 
خاصـــة  شـــؤونها  وإدارة  الكنيســـة  بنـــاء 
في ظـــل الظـــروف الصعبة التـــي فرضتها 

جائحة كورونا.

موقف تاريخي

كمـــا ألقى رئيس مجلس أمناء مركز الملك 
حمـــد العالمـــي  للتعايش الســـلمي الشـــيخ 
خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة،، كلمـــة أكـــد 
خاللهـــا أن أنظـــار العالـــم تتجـــه اليوم إلى 
مملكـــة البحرين بهـــذا الحـــدث التاريخي، 
الـــذي تســـطر فيه ســـطرا مضيئـــًا آخر عبر 
تاريخها الممتد والمليء بثوابت التسامح 
والتعايش الســـلمي بين مختلـــف األديان، 
مســـجلة موقفـــًا تاريخيًا ال يتكـــرر نظيره 
إال بعـــد ســـنوات طويلـــة، حيـــث أنـــه قبل 
حوالـــي 81 عامـــا شـــهدت المملكـــة بدايـــة 
نشأة الكنائس الكاثوليكية، واليوم يتكرم 
جاللـــة ملـــك البـــالد المفـــدى، حفظـــه هللا، 
بافتتـــاح الكاتدرائيـــة الكاثوليكيـــة ليعـــزز 
دور البحريـــن بوصفهـــا حاضنـــة األديـــان 
والمعتقـــدات، ومـــا يؤكـــد أنه رجـــل حرية 
الســـلمي، فقـــد ورث  األديـــان والتعايـــش 
جاللة الملك المفدى حفظه هللا ذلك الفكر 

المستنير من آباءه وأجداده.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن تزخـــر بتاريـــخ 
طويـــل وعريـــق مـــن التســـامح والتعايش 
الســـلمي واحتـــرام اآلخر واحتـــرام جميع 

األديان والمعتقدات، والذي تواصل بفضل 
حكـــم آل خليفـــة لمملكـــة البحريـــن، والبد 
مـــن اإلشـــارة إلـــى أنه فـــي عـــام 1819 تم 
افتتاح أول معبد هندوســـي ليصبح األول 
حينـــذاك، ليـــس فقـــط فـــي البحريـــن إنما 
فـــي المنطقـــة ككل، وفي عـــام 1893 أتت 
الجمعية التبشيرية االقتصادية األمريكية 
وتم إنشـــاء كنيسة ومدرســـة ومستشفى 
في عهد المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ 
عيســـى بن علي آل خليفة حاكم البحرين 
آنـــذاك، ونتيجـــة لتلـــك النظـــرة والبصيرة 
والرؤيـــة المســـتقبلية نفخـــر اليـــوم بذلـــك 
والثقافـــي  والحضـــاري  التاريخـــي  اإلرث 

الذي تحتويه البحرين.
الكاتدرائيـــة  هـــذه  افتتـــاح  “إن  وقـــال 
الجديـــدة نحقق من خاللها ســـجالً مضيئًا 
مشـــرقًا في تاريخ البحريـــن الحديث في 
عهـــد جاللـــة الملـــك المفـــدى، حفظـــه هللا، 
وبدأ مرحلة متقدمة من العمل المجتمعي 
للمؤسســـات الدينيـــة في مملكـــة البحرين 
التـــي يعـــرف قائدهـــا عالميـــًا بأنـــه الراعي 
والتعايـــش  التســـامح  األول  والداعـــم 

السلمي وحرية األديان والمعتقدات”.

هدية تذكارية

وتســـلم ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفـــة هديـــة تذكاريـــة مـــن الكاردينـــال 
لويس انطونيو تاغيل، محافظ الفاتيكان 

ممثل البابا فرنسيس بهذه المناسبة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفة بما يقدمه مركز الملك حمد العالمي 
للتعايـــش الســـلمي مـــن إنجـــازات وجهود 

خيرة لنشـــر رســـالته اإلنســـانية، معربًا عن 
تقديـــره لكافـــة مبـــادرات المركـــز باعتباره 
صرحـــا حضاريـــا رائـــدا يعكس مـــا تحظى 
بـــه مملكة البحرين من تاريخ عريق يزخر 

بقيم التسامح والسالم والحرية الدينية.
واســـتمع ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمد 
شـــرح  إلـــى  االفتتـــاح  خـــالل  خليفـــة  آل 
مـــن المســـؤولين والقائمين على مشـــروع 
للكاتدرائيـــة  المتميـــز  الصـــرح  هـــذا  بنـــاء 
الكاثوليكية الجديدة في المملكة ومراحل 
بنائهـــا، والذي تم خالله اســـتخدام أفضل 
التصميمات المعمارية وأرقى المواصفات 
المتطـــورة وجاهزيتهـــا واســـتيفائها لـــكل 
المتطلبات الفنية الحديثة واآلمنة لتأدية 
المشـــاعر الدينيـــة بـــكل راحـــة وطمأنينة، 
مشيدًا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلت 
فـــي بنـــاء الكنيســـة واإلبـــداع فـــي جعلها 
تحفـــة فنية تحاكي فنون العمارة التراثية 
المســـيحية خدمة لجميع روادها وزوارها 
مـــن المملكـــة وخارجهـــا، ولتصبـــح معلمـــًا 
دينيـــًا هامًا في مملكة البحرين يجســـد ما 
تشـــهده مـــن تعايش بين مختلـــف األديان 
والمذاهـــب، حيث تتســـع الكنيســـة 2300 
إلـــى مكاتـــب ومســـكن  شـــخص، إضافـــة 
لألســـقف وساحة تكفي 6000 شخص من 

الزوار والمصلين.
من جانبهم ثمن الحضور من الشخصيات 
علـــى  والقائميـــن  واألســـاقفة  الدينيـــة 
حضـــرة  توجيـــه  الجديـــدة  الكاتدرائيـــة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه هللا 
ورعاه، ودعم جاللته إنشـــاء أكبر كنيســـة 

في منطقة الخليج العربي، وبكرم جاللته 
وعطـــاءه النبيـــل بالتبـــرع بقطعـــة األرض 
للبنـــاء علـــى هـــذه االرض الطيبـــة، والذي  
ينطلق مـــن نهج جاللته وروحه الســـمحة 
وتقديرهـــم  المســـيحيين،  كافـــة  تجـــاه 
لجاللتـــه والـــذي يأتـــي فـــي ضـــوء رعاية 
البحرين لألديان واعتبارها واحة للتسامح 
كمظلـــة  الحضـــاري  لدورهـــا  واســـتمرارًا 
جامعـــة لجميـــع المكونات الدينيـــة، والتي 
تجـــد فـــي أرض مملكـــة البحريـــن ميزات 
واالســـتقرار  األمـــن  أبرزهـــا  وتســـهيالت 
أن  إلـــى  مشـــيرين  واالزدهـــار،  والرخـــاء 
مـــن روح ثقافـــة التســـامح التـــي تعيشـــها 
البحرين أنشـــئت الكنيســـة اإلنجيلية قبل 
أكثـــر مـــن مئة عـــام، وهذا أكبـــر دليل على 
انفتاح وتســـامح قيادتها وشعبها على مر 
األزمنـــة والعصـــور وحضارتها اإلنســـانية، 
منوهين بالســـمة الرئيســـية لتاريخ سكان 
هـــذه األرض الغالية من تســـامح وتعايش 
فيمـــا بيـــن األديان وهي القيمة اإلنســـانية 

الخالدة حتى يومنا هذا.
وبفضـــل  البحريـــن  مملكـــة  أن  وأضافـــوا 
حكمة وسياســـة قيـــادة صاحـــب الجاللة، 
جميـــع  احتضـــان  فـــي  نجحـــت  الفـــذة 
المكونـــات الدينيـــة بفضـــل مـــا تتمتـــع بـــه 
من بيئـــة اجتماعية مشـــجعة على الحياة 
والعيش الكريم فيها، وتمثل ملتقى فكرّيًا 
وحضارّيـــًا لممارســـة األديـــان بـــكل حريـــة 
وطمأنينة. وموجهين الشـــكر كذلك لكافة 
الـــوزارات والهيئـــات وشـــركة بابكـــو على 
دعمهـــا ومتابعتهـــا لمرحلـــة بناء الكنيســـة 

وحتى اكتمالها في الوقت المحدد.

الكنيسة تتسع 2300 
شخص وساحة 

تكفي 6000 شخص 
من الزوار والمصلين

أساقفة: الهبة الملكية 
أكبر دليل على انفتاح 

البحرين وتسامح قيادتها 
وشعبها على مر األزمنة

رؤية جاللة الملك 
المستنيرة قائمة 

على تحقيق التقارب 
بين األديان والثقافات

المنامة - بنا

عبداهلل بن حمد: شعب البحرين يرحب بأهل الديانات األخرى منذ القدم
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أكد ســـفير خادم الحرمين الشـــريفين لدى 
مملكـــة البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلطان بن أحمد بـــن عبدالعزيز أن 
الزيـــارة الكريمـــة لولي العهـــد نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
العربية الســـعودية صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
تؤكد وبعمق على مـــا تحظى به العالقات 
المملكتيـــن  بيـــن  التاريخيـــة  األخويـــة 
الشـــقيقتين مـــن مكانـــة كبيـــرة واهتمـــام 
ورعايـــة مـــن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
وأخيـــه صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وتطلعاتهما المســـتمرة 
والتكامـــل  التعـــاون  يعـــزز  مـــا  كل  نحـــو 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي المجـــاالت 
كافة فـــي العديد مـــن الملفات السياســـية 

واالقتصادية واألمنية.

وقـــال فـــي تصريـــح بهـــذه المناســـبة، إن 
العالقـــات األخويـــة بيـــن البلديـــن تتميـــز 
وتتصـــف بالعديد مـــن الخصائص والمزايا 
التي تجعل منها نموذجا مميزًا يحتذى به 
بين الدول والتي تقوم على صياغة رؤية 
مشتركة واحدة؛ لترســـيخ دعائم التعاون 
القائـــم بيـــن البلديـــن فـــي كافـــة المجاالت 
وتطابـــق الـــرؤى والمواقف تجـــاه القضايا 
العربية واإلقليميـــة وكيفية التفاعل معها 
المشـــترك  العربـــي  العمـــل  ســـبل  وتعزيـــز 
والســـعي الجـــاد إلحالل الســـالم الشـــامل 
والعـــادل ودعم كافة الجهـــود التي تضمن 

تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
 وأضـــاف أن االهتمـــام المتنامـــي من قبل 
حكومتـــي المملكتيـــن يؤكد عمـــق العالقة 
بيـــن  التعـــاون  مجـــاالت  فـــي  والتطـــور 
البلديـــن، ويشـــكل حافـــزًا كبيـــرًا لالرتقاء 

بشكل العالقات الثنائية وتعدد مجاالته.
وأشـــار إلى أن العالقـــات بين البلدين على 
الصعيـــد السياســـي شـــهدت حجمـــًا كبيرًا 

من التنســـيق في المواقف والقضايا التي 
يتـــم تداولهـــا فـــي مؤتمرات قمـــم مجلس 
التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية 
واألمـــم  اإلســـالمي  المؤتمـــر  ومنظمـــة 
المتحـــدة وغيرها مـــن المحافـــل الدولية، 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث 
يتبنـــى البلـــدان رؤيـــة موحـــدة بضـــرورة 
وجود حـــل عادل يضمن حصول الشـــعب 
المشـــروعة  حقوقـــه  علـــى  الفلســـطيني 
ودعم عملية الســـالم في الشرق األوسط، 
إضافة إلـــى إيمانهما بضرورة دفع الجهود 

نحو اســـتقرار األوضـــاع في دول المنطقة 
والعالـــم، فضـــالً عن التعـــاون في مجاالت 
مكافحـــة اإلرهـــاب والعمـــل علـــى إخـــالء 
منطقة الشـــرق األوسط من أسلحة الدمار 
الشامل، وتفعيل العمل الدولي والخليجي 

والعربي المشترك.
ولفـــت إلـــى أن الصعيد االقتصـــادي يمثل 

أبـــرز مجاالت التعاون بيـــن البلدين، حيث 
تعـــد المملكة العربية الســـعودية الشـــريك 
كان  وقـــد  للبحريـــن،  األول  التجـــاري 
لتوجيهـــات حكومتـــي البلديـــن دور بـــارز 
فـــي تعزيـــز ودعـــم التعاون الذي جســـدته 
ســـبل  وتفعيـــل  المشـــتركة  المشـــروعات 
تنمية التبـــادل التجاري والعمل على إزالة 
المعوقـــات التي تواجـــه العمل االقتصادي 
بيـــن  األمـــوال  رؤوس  انتقـــال  وتســـهيل 
تعـــدد  فـــي  ذلـــك  أســـهم  وقـــد  البلديـــن، 

المشروعات االقتصادية المشتركة.
 وأكـــد أن البلدين الشـــقيقين على الصعيد 
ثابتـــة  األمنـــي تجمعهمـــا عالقـــة أخويـــة 
وراســـخة تنطلـــق مـــن الثوابـــت والـــرؤى 
المشـــتركة التي تجمـــع بينهما في التعامل 
والراهنـــة،  المتســـارعة  األحـــداث  مـــع 
فاإلرهـــاب بكافـــة أشـــكاله وصـــوره يعتبر 
ظاهـــرة خطيـــرة عانـــت منهـــا الكثيـــر من 
الـــدول والشـــعوب فـــي العالم ســـواء كان 
مصدره دول أو منظمات إرهابية، والبلدان 

الشـــقيقان في تعاون وتنسيق مستمر في 
المجاالت السياســـية والعسكرية واألمنية 
على كافة المستويات؛ من أجل المحافظة 
علـــى أمـــن واســـتقرار البلديـــن الشـــقيقين 

والمنطقة.
وأشـــار إلى اتفاق البلدين الشـــقيقين على 
تشـــكيل لجنة أمنية عليا مشتركة؛ لبحث 
ســـرعة  تتطلـــب  تحديـــات  أي  ومناقشـــة 
التعامل معها ومواجهتها، وتعزيز التعاون 
والتنســـيق في مجـــال العمـــل األمني بين 
البلديـــن؛ بهدف االرتقاء بـــاألداء لمواجهة 
التحديات األمنية والمتغيرات المتسارعة 

في الساحة اإلقليمية والدولية.
 وفي ختام تصريحه، جدد ســـفير المملكة 
العربيـــة الســـعودية التأكيـــد علـــى أن أمن 
مملكة البحرين واستقرارها جزء ال يتجزأ 
من أمن المملكة، والبلدان الشقيقان يقفان 
صفـــًا واحـــدًا ضد أي تدخل في شـــؤونهما 
الداخليـــة من أي طـــرف كان خصوصا من 

يحاول زعزعة أمنهما واستقرارهما.

رؤية موحدة بضرورة 
وجود حل عادل 

يضمن حصول الشعب 
الفلسطيني على حقوقه

أكـــد وزيـــر اإلعـــالم رئيس مجلـــس أمناء 
معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية علي 
الرميحي ترحيـــب مملكة البحرين، قائدا 
وحكومـــة وشـــعبا، واعتزازها بزيارة ولي 
العهـــد الســـعودي نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع األميـــر محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود إلى بلده 
الثانـــي البحريـــن، ومـــا تحمله من بشـــائر 
خير وسالم وازدهار، وآفاق رحبة لتعزيز 
التعاون والتكامل بين البلدين والشعبين 
الشـــقيقين إلى مســـتويات أكثر رســـوخا 

وتقدما.
وأعـــرب الرميحي فـــي تصريح لصحيفة 
عـــكاظ الســـعودية عـــن اعتـــزازه وجميع 
أبنـــاء الشـــعب البحرينـــي بهـــذه الزيـــارة 
األخويـــة المباركـــة لولي العهد الســـعودي 
المرافـــق،  واإلعالمـــي  الرســـمي  والوفـــد 
مؤكدا أهميتها في دفع مسيرة العالقات 
التاريخيـــة بين البلدين الشـــقيقين، التي 
أرســـى قواعدها األجداد وتوارثها اآلباء 
واألحفاد بفخر وعزة وبروابط متينة من 
الود وتآلف القلـــوب ووحدة الدين والدم 
ووشـــائج  المشـــترك  والمصيـــر  والهـــدف 
العـــادات  وتشـــابه  والقربـــى،  النســـب 
والجـــوار  الحضـــاري،  واإلرث  والتقاليـــد 

الجغرافي.
وأشـــاد وزيـــر اإلعـــالم البحرينـــي بتقـــدم 

كأنمـــوذج  الثنائيـــة  العالقـــات  وازدهـــار 
والتحالـــف  التالحـــم  فـــي  بـــه  يحتـــذى 
الوثيق والشراكة اإلستراتيجية الوطيدة 
الحكيمـــة  القيـــادة  ظـــل  فـــي  والشـــاملة 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة حمد بن 
عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود والنتائج المثمرة لمجلس التنسيق 
السعودي البحريني منذ إنشائه وتشكيله 
برئاســـة األمير محمد بن ســـلمان، وأخيه 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وأهمية هـــذا المجلس في تعزيز 
التكامل بما يضمه من ســـت لجان فرعية 
للتنسيق السياســـي، األمني، االقتصادي، 
والســـياحي  واإلعالمـــي  الثقافـــي 

واالجتماعي، واالستثماري والبيئي.

تضامن دائم

وأكد وزير اإلعالم اعتزاز مملكة البحرين 
بقيادة جاللة الملك على الدوام بالتضامن 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  الشـــقيقة  مـــع 
الســـعودية والوقـــوف إلـــى جانبهـــا فـــي 
صف واحـــد؛ تقديرا لوقفاتهـــا التاريخية 
وإســـتراتيجي  حيـــوي  كعمـــق  المشـــرفة 
إلـــى جانـــب أمنهـــا واســـتقرارها، ودعمها 
الريـــادي  ودورهـــا  التنمويـــة،  لمســـيرتها 
الخليجـــي  القومـــي  األمـــن  حمايـــة  فـــي 

للعالـــم  الحكيمـــة  وقيادتهـــا  والعربـــي، 
العربـــي واإلســـالمي على طريق الســـالم 
واالزدهـــار، ومكانتها الدينية الجليلة في 
خدمة اإلســـالم والمســـلمين، وهو ما عبر 
عنـــه الملك في مناســـبات عديـــدة بتأكيد 
أن “مملكـــة البحريـــن اختـــارت على مدى 
تاريخهـــا التضامـــن مـــع المملكـــة العربية 
السعودية الشـــقيقة، وأنها تقف دائما في 
صـــف واحد مع شـــقيقتها الكبرى إليمانها 
التام بـــأن ذلك هو الضمـــان األكيد لثبات 
األمـــن واالســـتقرار والتصـــدي لألخطـــار 
والتدخـــالت وبما يحفظ أمن واســـتقرار 
ويصـــون  الخليجيـــة  وشـــعوبنا  دولنـــا 

مكتسباتها التنموية والحضارية”.
وأشـــار إلى دعم مملكـــة البحرين والعالم 
تتخـــذه  مـــا  لـــكل  واإلســـالمي  العربـــي 
الســـعودية مـــن إجـــراءات لحمايـــة أمنها 
واســـتقرارها والـــذود عن األمـــن القومي 
التنظيمـــات  مواجهـــة  فـــي  العربـــي 
المتطرفة والتدخالت الخارجية، وتثمين 
تضحياتها المشـــرفة في قيـــادة التحالف 
العربـــي لدعم الشـــرعية نحو حل شـــامل 
لألزمة اليمنية وفقـــا لمرجعيات المبادرة 
الخليجيـــة وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
الحوار اليمنـــي، وقرار مجلس األمن رقم 
2216، وما تقدمه من مساعدات للشعب 
اليمنـــي مـــن خـــالل مركـــز الملك ســـلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، في مواجهة 

مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة، والتصـــدي 
لعملياتهـــا العدوانيـــة بإطـــالق الصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة 
الســـتهداف المدنييـــن واألعيـــان المدنية 
والموانـــئ البحريـــة والجوية والمنشـــآت 
وانتهاكاتهـــا  الســـعودية،  فـــي  النفطيـــة 

الصارخة للمواثيق الدولية.

مبادرات تنموية

وأضـــاف أن العالم ينظر بتقدير وإعجاب 
كبيريـــن للمبادرات التنموية واإلصالحية 
ســـلمان،  بـــن  محمـــد  لألميـــر  الطموحـــة 
التي عـــززت من مكانـــة المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة في مصـــاف البلدان 
المتقدمة والرائدة في مجاالت االقتصاد 
واالســـتثمارات وحماية البيئة والسياحة 

رئاســـة  فـــي  نجاحهـــا  بعـــد  والرياضـــة 
مجموعة العشـــرين، ودورها الريادي في 
تعزيـــز االســـتقرار االقتصـــادي والنفطـــي 
العالمـــي، وتنظيمهـــا الفعاليـــات الدوليـــة 
الكبـــرى كقمـــة مبـــادرة الشـــرق األوســـط 
األخضر والنســـخة الخامســـة من منتدى 
مبـــادرة مســـتقبل االســـتثمار، والنســـخة 
األولى لســـباق جائـــزة الســـعودية الكبرى 
للفورمـــوال 1، وغيرها مـــن المبادرات في 

إطار رؤية السعودية 2030.
الرميحـــي علـــى حـــرص مملكـــة  وشـــدد 
البحرين على تعزيز عالقاتها االقتصادية 
مع المملكة العربية السعودية أكبر شريك 
اقتصادي وتجاري لها، مشيرا إلى ارتفاع 
حجـــم التبادل التجـــاري غير النفطي بين 
البلديـــن، وإقامـــة العديـــد مـــن المشـــاريع 
والتجاريـــة  والماليـــة  االســـتثمارية 
إنشـــاء  يشـــكل  أن  متوقعـــا  المشـــتركة، 
جســـر الملك حمـــد إضافة قوية لمســـيرة 
هـــذه الشـــراكة االقتصاديـــة، إلـــى جانب 
جســـر الملـــك فهـــد، الســـيما مـــع ارتباطه 
بشبكة سكك حديد دول مجلس التعاون 

الخليجي.

تعاون إعالمي

وأشار إلى اهتمام البلدين بتعزيز التعاون 
األخبـــار  تبـــادل  خـــالل  مـــن  اإلعالمـــي 
الفنيـــة  الخبـــرات  ونقـــل  والمعلومـــات 

وتوحيد التحـــرك اإلعالمي في المحافل 
الخليجيـــة والعربية والدولية، بما يرتقي 
بدور اإلعالم في نشر التسامح والتعايش 
والحضـــارات  الشـــعوب  بيـــن  الســـلمي 
ودعـــم  واإلرهـــاب،  التطـــرف  ومكافحـــة 
التنميـــة المســـتدامة، ومســـاندة القضايـــا 
العربيـــة واإلســـالمية، إلـــى جانـــب تعزيز 
التعـــاون األمني والدفاعي الذي اكتســـب 
دفعـــة قويـــة بتفعيـــل القيادة العســـكرية 
مقرهـــا  وافتتـــاح  الموحـــدة،  الخليجيـــة 
وتضـــم  الريـــاض،  فـــي  مؤخـــرا  الجديـــد 
وحـــدات بريـــة وجويـــة وبحريـــة ودفاع 
جـــوي، وغيرهـــا مـــن إنجـــازات التعـــاون 
على المستوى الثنائي وفي إطار مجلس 

التعاون الخليجي.
األخويـــة  الزيـــارة  أن  الرميحـــي  وأكـــد 
لولـــي العهد األميـــر محمد بن ســـلمان لها 
خصوصية في كل بيت بحريني، ومبعث 
بتعظيـــم  وللتفـــاؤل  واالعتـــزاز  للفخـــر 
الســـعودي  التنســـيق  مجلـــس  إنجـــازات 
البحرينـــي بتوقيع المزيد مـــن االتفاقات 
الشـــراكة  وتعميـــق  التفاهـــم،  ومذكـــرات 
األخويـــة التاريخية الوثيقـــة والمتنامية 
بين شعب واحد وبلدين يجمعهما مصير 
واحد، وإرث تاريخي وحضاري مشـــترك، 
أمـــن واســـتقرار  تنشـــد  ورؤى متطابقـــة 
المنطقة، ومصالح شـــعوبها الشـــقيقة في 

السالم والرخاء والتقدم.

المنامة - بنا

زيارة األمير محمد بن سلمان تحمل بشائر خير وسالم
وزير اإلعالم: العالقات البحرينية السعودية أنموذج في وحدة الهدف والمصير
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علي الرميحي

سمو األمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز

المنامة - بنا

سلطان بن أحمد: المملكتان تعززان التكامل في الملفات السياسية واالقتصادية واألمنية

أمن البحرين من أمن السعودية ونرفض أي تدخالت خارجية

المنامة - بنا

عقـــد مركـــز االتصـــال الوطنـــي اجتماعـــا 
مشـــتركا مـــع وفـــد مـــن مركـــز التواصـــل 
الحكومـــي بالمملكـــة العربية الســـعودية، 
وذلـــك علـــى هامـــش زيـــارة ولـــي العهـــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
 صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود لمملكة 
البحرين. وجرى خالل اللقاء بحث تبادل 
الخبـــرات مـــن أجـــل تعزيـــز دور وســـائل 
اإلعالم في أداء رســـالتها واالستفادة من 
الكوادر بكال البلديـــن في تبادل التدريب 
من أجل رفع مســـتوى الكـــوادر بمجاالت 
اإلعـــالم المختلفة، وبما يصب نحو تعزيز 
العمـــل المشـــترك بيـــن البلديـــن ويخـــدم 

اختصاصات المركزين.
و أشـــاد الرئيس التنفيذي لمركز االتصال 
بلغتـــه  بمـــا  البنخليـــل  يوســـف  الوطنـــي 
العالقات البحرينية الســـعودية من تقدم 
ونمـــاء في ظل ما تحظى به من دعم من 
قبل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة  وأخيه عاهل 
المملكة العربية السعودية خادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

آل ســـعود، ومـــا تحظـــى بـــه مـــن متابعـــة 
حثيثـــة ومســـتمرة من ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة وأخيه 
ولـــي العهـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية 
االجتمـــاع  أّن  إلـــى  مشـــيرًا  الشـــقيقة، 
المشـــترك مـــع مركـــز التواصـــل الحكومي 
الســـعودي يأتـــي في إطـــار تطوير أدوات 
االتصـــال الحكومي والتعرف على أفضل 
التطبيقـــات والممارســـات فـــي االتصـــال 
والتواصل اإلعالمي بالبلدين الشـــقيقين 
مـــن أجـــل تحقيـــق أعلـــى مســـتوى مـــن 
المؤسســـات  بيـــن  والتكامـــل  التعـــاون 

الرسمية المعنية بكال البلدين.
يأتـــي  اللقـــاء  هـــذا  إّن  البنخليـــل  وقـــال 
بيـــن مختلـــف  التواصـــل  لنهـــج  تكريســـًا 
الجهـــات الحكوميـــة ذات االختصاصـــات 

المشـــتركة بالبلديـــن الشـــقيقين، ويأتـــي 
امتـــدادًا للتعـــاون الثنائـــي الوثيـــق القائم 
عبـــر كافة المجـــاالت. ومن جانبـــه، تقّدم 
وفـــد مركـــز التواصـــل الحكومي برئاســـة  
وكيل وزارة اإلعـــالم للتواصل المتحدث 
الرســـمي عبد هللا المغلوث بشـــكره لمركز 
االتصال على حســـن االســـتقبال، مشـــيرًا 
إلى أن التواصل المستمر بين المؤسسات 
اإلعالميـــة الرســـمية يســـهم فـــي تحقيق 

التطلعات المشتركة لكال البلدين.
وضـــم وفـــد مركـــز التواصـــل الحكومـــي 
السعودي مدير مركز التواصل الحكومي 
ابراهيـــم الشـــعالن ، ومشـــرف المحتـــوى 
الرقمي عبيـــد العصيمي ، وأخصائي أول 
عالقـــات إعالميـــة بالبرنامـــج اإلعالمـــي 
الموحد لألجهزة الحكومية ماجد الهذيل 
، وأخصائـــي أول قســـم الرصـــد والتقارير 

أماني القحطاني.

تبادل التدريب الثنائي لرفع مستوى الكوادر وتطوير أدوات االتصال الحكومي

تحقيق أعلى مستوى من التكامل اإلعالمي مع السعودية
المنامة - بنا

زار وفد إعالمي رفيع المستوى 
مـــن المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، امس الخميـــس، مقر 
وذلـــك  اإلعـــالم،  شـــؤون  وزارة 
علـــى هامـــش الزيـــارة الرســـمية 
العهـــد  ولـــي  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة العربية 
الســـمو  صاحـــب  الســـعودية 
الملكي األمير محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، إلـــى 

مملكة البحرين.
وقام الوفد يرافقه وكيل وزارة 
عبدالرحمـــن  اإلعـــالم  شـــؤون 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  بحـــر، 
بالـــوزارة، بجولـــة تفقديـــة فـــي 
وقطاعـــات  إدارات  مختلـــف 
وأقســـام وزارة شـــؤون اإلعالم، 
إدارة  التلفزيـــون،  إدارة  ومنهـــا 
األخبـــار، إدارة اإلذاعـــة، ووكالة 
أنبـــاء البحريـــن، حيـــث اســـتمع 
إلى شـــرح مـــن المســـؤولين عن 
هـــذه القطاعات عـــن الدور الذي 

تقـــوم بـــه كل إدارة فـــي التعبير 
عن السياســـة اإلعالمية لمملكة 
الراســـخة،  بثوابتهـــا  البحريـــن 
علـــى  حـــرص  مـــن  توليـــه  ومـــا 
االلتزام بقواعد وأصول المهنية 

واالحترافية والمصداقية.
واطلـــع الوفد على ما تحظى به 
قطاعـــات وزارة شـــؤون اإلعالم 
تقنيـــات وأجهـــزة حديثـــة  مـــن 
فـــي مجـــاالت العمـــل اإلعالمي 
واإلخبـــاري والبـــث التلفزيونـــي 
واإلذاعي، والجهـــود التي تقوم 

بها الكوادر اإلعالمية البحرينية 
في أداء رسالتها اإلعالمية التي 
تدعـــم جهـــود مملكـــة البحريـــن 
التنموية في مختلف المجاالت.

وأشاد الوفد بما تتميز به مملكة 
البحريـــن مـــن رســـالة إعالميـــة 
رصينة تقوم على أســـس تدعم 
التقارب والتفاهم بين األشـــقاء 
واألصدقـــاء، منوهين بما تتمتع 
بـــه الكوادر اإلعالمية البحرينية 
من مستويات عالية من الكفاءة 

والتميز.

إعالميون سعوديون: الكوادر البحرينية على مستوى عال من الكفاءة

البحرين تتمتع برسالة إعالمية رصينة تدعم تقارب األشقاء



أكـــدت فعاليـــات بينها تشـــريعيون ورجال 
األعمـــال أن الزيـــارة الميمونـــة لولي العهد 
نائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير الدفاع 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مملكة 
البحريـــن  لمملكـــة  مـــا  تعكـــس  البحريـــن، 
من مكانـــة عميقة لدى القيادة الســـعودية 
العربيـــة  المملكـــة  أن  وتؤكـــد  الرشـــيدة، 
الســـعودية ســـتظل كما هي دائمـــا بجانب 

مملكة البحرين في مختلف الظروف.
ولفتوا الى إن السعودية هي السند القوي 
والعضـــد المتين وتمثل عمقا اســـتراتيجيا 

لشقيقتها الصغرى مملكة البحرين.

أنموذج يحتذى

مـــن جانبها، قالت رئيســـة مجلـــس النواب 
الزيـــارة  أن  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة 
للعالقـــات  التقـــدم  مـــن  المزيـــد  تضيـــُف 
التكامـــل  وتعـــزز  الوطيـــدة،  التاريخيـــة 
الشـــراكة  وتجســـد  الرفيـــع،  الثنائـــي 
االســـتراتيجية المتميزة، وترسخ الترابط 
األخـــوي العميق بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
في ظل القيادة الحكيمة  لصاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة وأخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
أن  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأوضحـــت 
البحرينـــي  الثنائـــي  التعـــاون  مســـيرة 
الســـعودي المشـــترك تخطـــو قدمـــا نحـــو 
إلثـــراء  وتتضافـــر  التنامـــي،  مـــن  المزيـــد 
والنتائـــج  المشـــترك  العمـــل  إنجـــازات 
اإليجابيـــة المتطورة الناتجـــة عنه، بفضل 
الرعايـــة الملكيـــة الســـامية والتوجيهـــات 
الرفيعة لقيادة البلدين الشقيقين، وجهود 
الســـعودي،  البحرينـــي  التنســـيق  مجلـــس 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة،  وأخيـــه صاحب الســـمو 
بـــن  ســـلمان  بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي 
عبدالعزيـــز آل ســـعود الرامي لتوطيد أطر 
التشاور والتنســـيق، والعمل على االرتقاء 
بمســـتوى التعاون الثنائي، والبناء على ما 
تحقق من منجزات وفقًا للرؤى المشتركة 
وبما يصب في صالح  البلدين والشـــعبين 

الشقيقين.
 وأشـــارت إلـــى أن العالقـــات بيـــن مملكـــة 
العربيـــة  المملكـــة  وشـــقيقتها  البحريـــن 
الســـعودية تتفـــرد بالعديـــد مـــن المميزات 
والخصائـــص المهمـــة مما جعلهـــا أنموذًجا 
اء، فعلى  يحتذى في العالقات بين األشـــقَّ

الصعيـــد السياســـي تشـــهد العالقـــات بين 
البلدين قدرا كبيرا من التوافق والتنســـيق 
اإلقليميـــة  القضايـــا  مـــن  المواقـــف  فـــي 
والدوليـــة، فضالً عن التعاون في مجاالت 
مكافحـــة اإلرهـــاب والعمـــل علـــى إخـــالء 
منطقة الشـــرق األوسط من أسلحة الدمار 
المشترك، إضافة إلى تفعيل العمل الدولي 

والخليجي والعربي المشترك.
وبينت رئيســـة مجلس النـــواب أن الزيارة 
تشـــكل لبنـــة جديدة تضـــاف الى مســـيرة 
تعميق وتوطيد عالقات التعاون المشترك 
ارتكاًزا على ما يجمع بين قيادتي وشعبي 
مشـــتركة  ورؤى  ثوابـــت  مـــن  المملكتيـــن 
تجمعهـــا وتعززها روابـــط اإلخاء والمحبة 
الممتـــدة إلـــى جـــذور التاريخ والمســـتندة 
على أساس راســـخ من العالقات األخوية 
التـــي تزداد صالبة على مر األيام وتســـهم 
فـــي بنـــاء صـــرح متكامـــل ونموذجـــي من 
العالقـــات المتميـــزة بيـــن البلديـــن وبلورة 

آفاق واعدة وأرحب في المجاالت كافة.
أن  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأضافـــت 
العالقات البحرينية السعودية ذات ماض 
وحاضـــر زاخر ومســـتقبل باهر، إذ تتســـم 
العالقـــات بالروابط الممتـــدة تاريخيا بين 
القيادتيـــن والشـــعبين منـــذ قديـــم الزمن، 
مؤكـــدة أن زيـــارة ولي العهـــد نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
العربية الســـعودية صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، تشـــكل حافزا كبيرا على االرتقاء 
بالعالقـــات الثنائيـــة والدفع بهـــا إلى آفاق 

أرحب.

مصالح مشتركة

أمـــا رئيس مجلس الشـــورى علي الصالح، 
فأشـــار إلى أنَّ النتائـــج المثمرة للمباحثات 
الثنائيـــة التـــي جـــرت امـــس بيـــن صاحب 
الجاللـــة الملـــك وولـــي العهد نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 

بحضـــور  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء،  تؤكـــد عمـــق العالقـــات 
التاريخية، والروابط الراسخة القائمة على 
اإلخـــوة والمحبة والمودة بيـــن المملكتين 
الشقيقتين وشعبيهما العزيزين، مؤكًدا أن 
نتائـــج الزيارة األخوية تصب في االرتقاء 
بالمصالح المشـــتركة وتنهـــض باإلنجازات 
والنجاحـــات التـــي تتحقق علـــى األصعدة 

كافة في المملكتين.
بمـــا  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
تشـــهدهما المملكتـــان من نهضـــة وازدهار 
متواصل في شتى المجاالت، بفضل دعم 
ورعايـــة القيـــادة الحكيمة لجاللـــة الملك، 
وأخيـــه خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد رئيس مجلس الشـــورى أن اســـتمرار 
الزيـــارات المتبادلـــة، واللقـــاءات الثنائيـــة 
الشـــقيقتين،  المملكتيـــن  قيادتـــي  بيـــن 
تفتح مســـارات رحبة من التعاون الوثيق، 
وترّســـخ التكامـــل والتنســـيق للدفـــع نحو 
مزيٍد من النجاحات واإلنجازات المشتركة 
الحيويـــة  المجـــاالت  مـــن  العديـــد  فـــي 
والمهمة في العمليـــة التنموية، وخصوًصا 
الصحيـــة، والتعليميـــة،  المنظومـــات  فـــي 

والتجارية، واألمنية والسياحية.

دور رائد

من جهته، أكد رجل األعمال أكرم مكناس 
العربيـــة  المملكـــة  عهـــد  ولـــي  زيـــارة  أن 
الســـعودية إلـــى البحريـــن تكتســـب أهمية 
خاصة غير مســـبوقة إذا مـــا جرى وضعها 
فـــي ســـياقها الخليجي المتكامـــل، والنظر 
إليهـــا مـــن زاويـــة التطورات التـــي تحصل 
االســـتراتيجية  والقضايـــا  المنطقـــة  فـــي 
الكبيرة التي تشـــهدها بشأن إيران واليمن 

وغيرها من الملفات .
وقـــال مكنـــاس إن البحرين طالما شـــكلت 
حجر زاوية في مجلس التعاون الخليجي، 
الرشـــيدة  قيادتهـــا  خـــالل  مـــن  ولعبـــت 
ودبلوماســـيتها النشـــطة وعالقتها المتينة 
مع أشـــقائها دورا كبيرا في مســـيرة تقوية 
هذا المجلس وتعزيز صالبته في مواجهة 
التحديـــات الخارجية، دون أن تتخلى عن 
حقوقها المشـــروعة، وأضـــاف “تأتي زيارة 
ســـمو ولي العهـــد محمد بن ســـلمان لتؤكد 
على مكانة البحرين كدولة خليجية يأتي 
اســـتقرارها وأمنهـــا ورخائهـــا فـــي مقدمة 

اهتمامات باقي دول المجلس “.

مكانة مرموقة 

وعلـــى الصعيـــد ذاتـــه، أكـــد نائـــب رئيس 

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واالمن 
الوطنـــي عيســـى الدوســـري أن “الزيـــارة 
الميمونـــة لصاحب الســـمو الملكي األمير 
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
إلـــى مملكة البحريـــن، تعكس مـــا لمملكة 
البحريـــن من مكانـــة عميقة لـــدى القيادة 
الســـعودية الرشـــيدة، وتؤكـــد أن المملكة 
العربية الســـعودية ســـتظل كما هي دائما 
بجانـــب مملكـــة البحريـــن فـــي مختلـــف 
الظـــروف وداعـــم رئيـــس لكافـــة الجهود 
الرامية لمواصلة المكتسبات والمنجزات 
التي تحققها في شتى المجاالت وللمزيد 

من التنمية والرخاء”.

المصير المشترك

إن  القاضـــي  عيســـى  النائـــب  أكـــد  كمـــا 
العالقـــات البحرينيـــة الســـعودية نموذًجا 
متميـــًزا في العالقـــات الثنائيـــة الناجحة 
لمـــا يجمع البلديـــن من قواســـم تاريخية 
مشـــتركة، وروابـــط متينة تســـتمد قوتها 
من اهتمام ورعايـــة القيادتين البحرينية 
والسعودية، وترابط الشعبين الشقيقين، 
المشـــترك،  والمصيـــر  الـــرؤى  ووحـــدة 
وتناغـــم المواقف الدولية لـــكل ما يتعلق 
بأمـــن واســـتقرار المنطقة ودعـــم الجهود 
الدوليـــة في مكافحة اإلرهاب والتطرف، 

ونشر قيم السالم والتسامح.
وأشـــاد بزيـــارة  ولـــي العهد نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع ب المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة إلـــى مملكة 
البحريـــن ومـــا اتســـمت مـــن محبـــة وود 

مشتركين.

ظروف صعبة

كذلك، قال النائـــب أحمد العامر إن زيارة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود  إلى 
مملكـــة البحريـــن تأتـــي ضمن مزيـــدًا من 
التكامـــل والتعـــاون بيـــن البلديـــن بقيادة 
جاللة عاهل البالد وأخيه خادم الحرمين 

الشريفين.
البحرينيـــة  العالقـــات  إن  إلـــى  وأشـــار 
الســـعودية وثيقـــة وعميقـــة وممتدة عبر 
التاريـــخ في ظل ما تشـــهده المنطقة من 
تحديـــات وظروف صعبـــة تتطلب مزيدًا 
مـــن التعـــاون وتوحيـــد الكلمـــة وتوطيـــد 
العالقـــات الراســـخة نحـــو التكامـــل فـــي 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 

واالستثمارية.

دور تاريخي

كمـــا أكد رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واالمن الوطني بمجلس النواب 
محمـــد السيســـي البوعينيـــن “ان الزيارة 
الميمونـــة لصاحب الســـمو الملكي األمير 
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
إلى مملكة البحرين، هي امتداد للعالقات 
الثنائيـــة الوطـيــــدة الضاربـــة فـــي أعماق 

التاريخ.
واشـــار إلـــى “أن التاريخ ســـيخلد الجهود 
المشـــتركة من عاهل البـــالد وأخيه خادم 
الحرميـــن الشـــريفين وكذلـــك ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء وأخيه ســـمو ولي 
العهـــد الســـعودي للـــدور التاريخـــي الذي 
أســـهم في تطوير العالقات بيـــن البلدين 
الشقيقين وأثمر بإنشاء مجلس تنسيقي 
بحريني سعودي مشـــترك ليفتح المجال 
نحـــو اآلفـــاق الواعـــدة التي تنتظـــر هذه 

العالقات في المستقبل”.
  وأضـــاف “أن الزيـــارة الكريمة حملت في 
طياتها دالالت عميقة ورســـائل سياســـية 
مهمـــة وواضحـــة لتعكـــس فـــي معانيهـــا 
ِعظـــم العالقـــة الثنائيـــة بيـــن المملكتيـــن 
الشـــقيقتين، التي ترتكز في حجمها على 
روابـــط تاريخية وما لمملكة البحرين من 
مكانة عميقة، امتدادا للعالقة التي وضع 
نهجها األجداد ويســـير على إثرها االبناء 

واألحفاد”.

السعوديــة .. ستظــل دائمــا ســدا منيعــا للبحريـــن
فعاليات: الزيارة الميمونة لألمير محمد بن سلمان تؤكد عمق الروابط
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محرر الشؤون المحلية

توقيع 4 اتفاقيات على هامش زيارة سمو األمير محمد بن سلمان
العربيـــة  المملكـــة  خارجيـــة  وزيـــر  قـــال 
بـــن  الشـــقيقة األميـــر فيصـــل  الســـعودية 
فرحـــان آل ســـعود إن الزيـــارة الميمونـــة 
لولـــي العهـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الدفـــاع بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
العزيـــز آل  بـــن عبـــد  بـــن ســـلمان  محمـــد 
ســـعود لمملكة البحرين، ستشهد توقيع 4 

اتفاقيات بين البحرين والسعودية.
وأشـــار خـــالل مؤتمـــر صحافـــي عقد على 
هامش الزيارة بمشـــاركة وزيـــر الخارجية 
إلـــى  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  البحرينـــي 
أعطـــت  الشـــقيقين  البلديـــن  قيادتـــي  أن 
توجيهـــات واضحـــة للمجلـــس التنســـيقي 
باســـتكمال العمـــل علـــى كافـــة المبـــادرات 
المطروحـــة والبالغ عددهـــا 65 مبادرة في 
كافـــة المجـــاالت السياســـية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة وغيرها، على أمل أن تكون 
متحققة على نهايـــة العام المقبل، وهو ما 
ســـيتم إيضاحه بشـــكل أكبر خـــالل البيان 

الختامي للزيارة.
ولفـــت إلـــى أن جولة الزيـــارات الخليجية 
لســـمو ولـــي العهـــد الســـعودي هـــي جـــزء 
األشـــقاء  بيـــن  والتنســـيق  التكامـــل  مـــن 
والتواصـــل الـــذي اعتـــادت عليـــه قيادات 

دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشـــار إلى أن المملكة العربية الســـعودية 
التنســـيق  مســـتوى  رفـــع  علـــى  تحـــرص 
والتعـــاون والتكامل بين منظومة مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، وأن المملكـــة العربية 
الســـعودية حريصـــة فـــي رئاســـتها للقمـــة 
الخليجية القادمة على االســـتمرار بالدفع 
بوتيـــرة التعـــاون والتنســـيق االقتصـــادي 
والتنمـــوي علـــى وجـــه خاص، إلـــى جانب 
التنســـيق في المجالين السياسي واألمني 
تجـــاه التحديـــات التي تواجـــه كافة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأكـــد وجـــود توافـــق بيـــن دول المجلـــس 
تجـــاه  مشـــتركة  ورؤيـــة  كبيـــر  وتفاهـــم 
التحديـــات والمخاطر التـــي تواجهها، إلى 
جانـــب تعزيـــز التكامـــل االقتصـــادي الذي 
ينطلق من التشابه الكبير بين اقتصاديات 

دول المجلس.
وأشـــار إلى أن المملكة العربية الســـعودية 
احتضنت اتفاق العال الذي يحظى بأهمية 
بالغـــة، ومعبـــرا عن ثقتـــه بـــأن يحقق هذا 

االتفاق جميع األهداف المنشودة منه.
ولفت إلى أن العمل يجري للعودة العتماد 
المملكـــة  بيـــن  للعبـــور  الذكيـــة  البطاقـــة 

العربية السعودية والبحرين.
وقـــال إن هناك توافقا خليجيا حول ملف 
والبرنامـــج  اإليرانـــي،  النـــووي  البرنامـــج 

الصاروخـــي، وأنشـــطة إيـــران المزعزعـــة 
ألمن واستقرار المنطقة، مما لم يستدعي 
معـــه الحاجـــة لتحـــل هـــذه الموضوعـــات 
علـــى رأس أولويـــات الموضوعـــات التـــي 

بحثتها الزيارة.
وأشـــار إلـــى أن دول الخليج تعـــد المتأثر 
األول مـــن برنامج إيـــران النووي، وهو ما 
يؤكد ضـــرورة أن يكون لهـــذه الدول دور 

أكبر في المفاوضات الجارية
ولفـــت إلى أن الموقـــف الخليجي يرى أن 
العـــودة لالتفـــاق النووي يجـــب أن يكون 
خطـــوة التفـــاق أكثـــر قـــوة وأطـــول مدة، 

إذ إن االتفـــاق الحالـــي ال يوفـــر الحمايـــة 
الكافية من تطوير قدرة عســـكرية نووية 

لدى إيران.
وأضـــاف: لـــذا يجـــب أن يكـــون االتفـــاق 

واســـتقرار  أمـــن  تحقيـــق  نحـــو  خطـــوة 
القصـــور  معالجـــة  خـــالل  مـــن  المنطقـــة، 
فـــي البرنامـــج النووي اإليرانـــي من جهة، 
ومـــن جهة أخرى فيمـــا يتعلـــق بالبرنامج 

الصاروخـــي والتحـــركات اإليرانيـــة فـــي 
واســـتقرار  ألمـــن  المزعزعـــة  اإلقليـــم 
المنطقـــة، حيث إن التخلي عن هذا النهج 
هـــو في مصلحـــة إيران بالدرجـــة األولى، 
إذ ســـيتيح لها فرص التعاون االقتصادي 

والتكامل والخير للمنطقة أجمع.
وأشـــار في رده على سؤال بشأن استقالة 
وزيـــر اإلعـــالم اللبنانـــي الســـابق جـــورج 
قرداحـــي وعـــودة العالقات بيـــن البلدين، 
إلى أنه ال توجد أزمة بين المملكة العربية 
الســـعودية ولبنان، وأن استقالة قرداحي 
محمودة، إال أنها ليســـت األساس، والمهم 
لعـــودة العالقـــات هـــو تحقيـــق إصالحات 

حقيقية وجوهرية.
ولفـــت إلى أن رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
أبـــدى التـــزام لبنـــان بإجـــراء إصالحـــات 
حقيقيـــة ومنـــع ما يضـــر بأمن واســـتقرار 
المخـــدرات  تهريـــب  مـــن  الخليـــج،  دول 

ونشاطات حزب هللا في اليمن.
وقـــال: في حال كانـــت الحكومة اللبنانية 
جادة فـــي هذا االتجاه فإن ذلك ســـيفتح 
الطريـــق لحـــدوث انفراجـــة وانفتـــاح في 
العالقـــات، فالمنتظر من لبنان هو األفعال 

ال األقوال.

العمل جار إلعادة اعتماد البطاقة الذكية 
للعبور بين السعودية والبحرين

االتفاق النووي الحالي ال يوفر الحماية الكافية 
من تطوير قدرة عسكرية نووية لدى إيران

سيدعلي المحافظة

وزير الخارجية السعودي: واثقون من تحقيق اتفاق العال لكامل أهدافه



ليلى مال اهلل

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أن مملكة البحرين تشــارك دول العالم في االحتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنســان الذي يصادف العاشــر 
من ديســمبر من كل عام، وهي تفخر وتعتز بإنجازاتها العديدة والرائدة في مجال حماية حقوق اإلنســان، وإرســاء دعائم دولة العدالة والقانون، 

وتعزيز أسس الوحدة الوطنية والسلم االجتماعي.

وقال وزير الخارجية إن النهج اإلصالحي 
الشـــامل الذي أطلقه عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بعـــد أن تولـــى مقاليـــد الحكـــم فـــي البالد 
العـــام 1999، مثل بدايـــًة لمرحلة تاريخية 
للمملكـــة،  الوطنيـــة  المســـيرة  فـــي  مهمـــة 
ترســـخت على مدى سنوات بجهود ودعم 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، وما تبنته من 
مبـــادرات وبرامج وخطط طموحة هدفها 
حمايـــة حقـــوق اإلنســـان وحفـــظ كرامتـــه 
وحرياتـــه األساســـية التـــي كفلها دســـتور 
المملكة وميثاق العمل الوطني والقوانين 

المعتمدة.
انتهـــاج  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الديمقراطيـــة واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان 
تمثـــالن ركيزتيـــن رئيســـتين فـــي النهـــج 
اإلصالحي لصاحـــب الجاللة الملك، حيث 
شكل هذا النهج اإلصالحي أساًسا راسًخا 
مختلـــف  فـــي  شـــاملة  تنمويـــة  لمســـيرة 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 
واالجتماعية والثقافية وغيرها، أســـهمت 
اإلنســـان  حقـــوق  حمايـــة  فـــي  وتســـهم 
وحرياته األساسية، وبناء مجتمع يسوده 
األمـــن واالســـتقرار، وتحقيـــق العدل الذي 
يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح 

جهود التنمية الشاملة.
وقـــال الزيانـــي إن مملكـــة البحريـــن تعتبر 

الحفـــاظ علـــى حقـــوق اإلنســـان وحرياته 
فـــي  أصيـــاًل  وهدًفـــا  مبـــدًأ  األساســـية 
سياســـتها الداخليـــة، يســـتند إلـــى إيمانها 
الراسخ بقيم ومبادئ التسامح والتعايش 
الســـلمي واحتـــرام األديـــان والمعتقـــدات، 
مبـــادئ  وفـــق  الدوليـــة  عالقاتهـــا  وبنـــاء 
التعـــاون الدولـــي المتعارف عليهـــا، ودعم 
الجهـــود الراميـــة إلـــى إحالل الســـالم في 
المنطقـــة والعالـــم، وحفـــظ الســـلم واألمن 
الدولييـــن، وإنمـــاء العالقـــات الدولية بين 
األمـــم، وتنميـــة المصالـــح المشـــتركة؛ من 
أجل تحقيق األمن واالســـتقرار واالزدهار 

لجميع شعوب العالم.
وأكـــد وزير الخارجيـــة أن إنجازات مملكة 
البحريـــن فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان لم 
تقتصر على مجال بعينه فقط، بل شـــملت 
كل ما يخص الفرد والمجتمع من مواطنين 
ومقيميـــن، حيـــث قامـــت الحكومة بســـن 
العديـــد مـــن القوانيـــن الرائدة فـــي مجال 
تعزيز حقوق اإلنســـان، وفي هذا الســـياق، 
البـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى القانون رقـــم )18( 
لســـنة 2017م بشـــأن العقوبـــات والتدابير 
البديلة، الذي شـــكل إقـــراره وتطبيقه نقلة 
نوعيـــة في اإلصالح والتأهيل، حيث جاء 
منســـجًما مع السياسات الجنائية الحديثة 
في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنســـان، 
الفـــرد  تأهيـــل  إلعـــادة  حقيقيـــة  وآليـــة 
وانخراطه فـــي حياته الطبيعية ومحيطه 

االجتماعي.

الحكومـــة  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
واصلـــت جهودهـــا فـــي تطويـــر المنظومة 
التشـــريعية في هذا المجـــال المهم، حيث 
تم إصدار القانون رقم )19( لســـنة 2017م 
بإصـــدار قانـــون األســـرة، والقانـــون رقـــم 
)4( لســـنة 2021م بإصـــدار قانـــون العدالة 
اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من ســـوء 
المعاملة، ومرســـوم بقانون رقم )24( لسنة 
2021 بتعديـــل المـــادة )13( مـــن القانـــون 
رقـــم )18( لســـنة 2017 بشـــأن العقوبـــات 
والتدابيـــر البديلـــة، حيـــث حظيـــت هـــذه 
القوانين بإشـــادة واســـعة؛ نظـــًرا لما تعززه 
مـــن احتـــرام وحفـــظ لحقوق األطفـــال أو 

المحتجزين على حد سواء.
وقـــال الزيانـــي إنـــه وفـــي إطـــار الحـــرص 
علـــى متابعـــة تنفيـــذ االلتزامـــات ببعـــض 
القطاعـــات، فقـــد أطلقت مملكـــة البحرين 
واإلســـتراتيجيات  الخطـــط  مـــن  عـــدًدا 
اإلســـتراتيجية  منهـــا  الواعـــدة،  الوطنيـــة 
الوطنية لحقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة 
)2016-2012(، واإلســـتراتيجية الوطنيـــة 
للطفولة )2017-2013(، والخطة الوطنية 
لنهوض المـــرأة البحرينية )-2013 2022(، 
الســـن،  لكبـــار  الوطنيـــة  واإلســـتراتيجية 
واإلســـتراتيجية الوطنية للشباب )-2015

.)2030
وأضـــاف وزيـــر الخارجية أنـــه انطالًقا من 
النهـــج الوطنـــي الهادف إلى تعزيز إنشـــاء 
آليات مســـتقلة في مجال حماية واحترام 

وتعزيز حقوق اإلنســـان فـــي المملكة، فقد 
تـــم إنشـــاء عـــدد مـــن اآلليـــات واألجهـــزة 
الفاعلـــة بهـــذا الخصوص، منها المؤسســـة 
العـــام  فـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
2014م، واألمانـــة العامـــة للتظلمـــات فـــي 
العام 2012م، ومفوضية حقوق الســـجناء 
والمحتجزيـــن فـــي العـــام 2013، ووحـــدة 
التحقيق الخاصة بالنيابة العامة في العام 

2012م.
وقـــال وزير الخارجيـــة إن مملكة البحرين 
تحرص بشـــكل دائم، في إطـــار التزاماتها 
إزاء  بالتزاماتهـــا  الوفـــاء  علـــى  الدوليـــة، 
اللجـــان التعاهدية المشـــرفة علـــى متابعة 
تنفيذ اتفاقات حقوق اإلنســـان، كما تعمل 
المملكـــة على تعزيز التعاون واالســـتجابة 
مـــع اآلليـــات المنبثقة عن مجلـــس حقوق 
مـــع  التعـــاون  تعزيـــز  وكذلـــك  اإلنســـان، 
اإلنســـان  لحقـــوق  الســـامية  المفوضيـــة 
ومجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

انعكاًســـا  أنـــه  وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة 
المجتمـــع  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  لجهـــود 
الدولـــي، فقد تم انتخابها لعضوية مجلس 
2019-( الثالثـــة  للمـــرة  اإلنســـان  حقـــوق 

2021( بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة 
لألمـــم المتحـــدة، وكذلك تـــم انتخابها في 
عضويـــة لجنـــة المنظمات غيـــر الحكومية 

في المجلس االقتصادي واالجتماعي.
ولفـــت إلى أن مملكـــة البحرين، وفي إطار 
اإلنســـان  حقـــوق  حمايـــة  علـــى  حرصهـــا 
وحرياتـــه األساســـية، قد حافظـــت وللعام 
الرابـــع على التوالي على موقعها في الفئة 
األولى بالتقرير الســـنوي لـــوزارة خارجية 
المعنـــي  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مكافحـــة  مجـــال  فـــي  الـــدول  بتصنيـــف 
اإلتجـــار باألشـــخاص، وهـــو إنجـــاز مميـــز 
جـــاء نتيجة ما بذلتـــه الحكومة من جهود 
مشـــهودة فـــي هذا المجـــال، ومـــا اتخذته 
مـــن إجـــراءات ومـــا تبنتـــه مـــن مبـــادرات 
وآليـــات مهمة؛ لمنع مثل هذه الممارســـات 
المرفوضـــة التـــي تتعـــارض مـــع القوانيـــن 
والمبـــادئ  القيـــم  مـــع  وتتنافـــى  الدوليـــة 

الراسخة في المجتمع البحريني.
وقـــال وزير الخارجية إن مملكة البحرين، 
بتوجيهات ســـامية من القيـــادة الحكيمة، 
برهنـــت على ما توليه مـــن عناية واهتمام 
بحماية حقوق اإلنسان لكل المقيمين على 
أرض المملكـــة مـــن مواطنيـــن ووافديـــن، 
حين تعاملت بكل حكمة وجدارة واقتدار 
مـــع تداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
أن  علـــى  حرصـــت  حيـــث  )كوفيـــد19-(، 
تكون على أهبة االستعداد التام؛ لمواجهة 
تداعيـــات هـــذه الجائحة، وتســـخير كافة 

اإلمكانـــات والجهـــود لحمايـــة المواطنيـــن 
وتقديـــم  ســـواء،  حـــد  علـــى  والمقيميـــن 
الرعايـــة الصحيـــة الالزمـــة للجميـــع دون 
تمييـــز، فحققت إنجاًزا مشـــرًفا كان محل 

تقدير وثناء دول العالم أجمع.
إطـــار  الخارجيـــة، وفـــي  وذكـــر أن وزارة 
تنفيذ التوجيهات الســـامية من لدن جاللة 
الملك، وقـــرارات مجلس الوزراء برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، قـــد باشـــرت فـــي إعداد 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنســـان، التي تم 
تحديـــد أهدافها ومشـــروعاتها ومبادراتها 
بالتعاون والتنســـيق مـــع األطراف صاحبة 
المنظمـــات  مـــع  وبالتعـــاون  المصلحـــة، 
الدوليـــة ذات العالقـــة؛ من أجـــل أن تكون 
المملكـــة  التزامـــات  مـــع  متســـقة  الخطـــة 
على المســـتوى الدولـــي، وتحقق األهداف 
الســـامية التي تســـعى المملكة إلى بلوغها 
في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

وأكـــد  وزير الخارجيـــة أن مملكة البحرين 
ماضية في تعزيز وصون حقوق اإلنســـان 
فـــي ظـــل رؤيـــة صاحـــب الجاللـــة الملك، 
ودعـــم ومســـاندة صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، وذلك 
إيماًنـــا مـــن القيـــادة الحكيمـــة والمجتمـــع 
عـــرف  طالمـــا  الـــذي  الواعـــي  البحرينـــي 
واحتـــرام  والتســـامح  التعايـــش  بســـمات 
اآلخـــر، بـــأن حقوق اإلنســـان جـــزء أصيل 
مـــن ثقافـــة المجتمـــع البحرينـــي، وهـــدف 
ثابـــت من أهداف الدولة المدنية العصرية 
الســـاعية إلـــى تعزيـــز مكانتهـــا اإلقليميـــة 

الدولية بين األمم المتحضرة.

احتفـــت وزارة الداخليـــة باليـــوم العالمـــي 
لحقوق اإلنســـان والذي يوافق العاشر من 
ديسمبر، من خالل ندوة قانونية، تضمنت 
عرضا لإلنجازات والمشاريع التي تحققت 
في هـــذا المجـــال، انطالقا مـــن توجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، بالعمل على نشـــر 
ثقافة واحترام مبادئ حقوق اإلنسان بين 
منتســـبي وزارة الداخليـــة أثنـــاء تأديتهم 
واجباتهـــم اليوميـــة، فـــي إطـــار مبـــاديء 
المشروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقـــد عقـــدت النـــدوة تحت شـــعار )حقوق 
اإلنسان في وزارة الداخلية.. رؤية وواقع( 
برعاية وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر 
بـــن عبدالرحمن آل خليفـــة، وحضور عدد 

من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وقـــد ألقـــى العميـــد حمود بن ســـعد حمود 
الوكيل المساعد للشـــؤون القانونية، كلمة 
فـــي مســـتهل الندوة، ثمن فيهـــا دعم وزير 
إلـــى  الهادفـــة  الجهـــود  لكافـــة  الداخليـــة 
حمايـــة حقوق اإلنســـان، والنابعة من قيم 
وتعاليم ديننـــا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا 
العريقة، منوها إلى مســـاهمة البحرين في 
تطوير القوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان 
والقيـــم اإلنســـانية علـــى الصعيـــد العالمي 
عبـــر انضمامها إلـــى االتفاقيـــات واآلليات 
الدوليـــة، وتقديـــم التقاريـــر الدوريـــة فـــي 
األساســـية،  والحريـــات  الحقـــوق  مجـــال 

وتنفيذها على المستوى الوطني.
وأضـــاف أن وزارة الداخلية حرصت على 
تنفيـــذ توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة، بنشـــر 
ثقافة واحترام مبادئ حقوق اإلنسان بين 
منتســـبي وزارة الداخليـــة أثنـــاء تأديتهم 
لواجباتهم اليومية، مشيرا إلى أن جائحة 
كورونـــا، ألقت بآثارهـــا وتداعياتها الثقيلة 
في مختلـــف المجاالت وخصوًصا المجال 
األمنـــي بما تمثله من تهديـــد على الصحة 

العامة.
فرضتهـــا  التـــي  التحديـــات  رغـــم  وتابـــع: 
جائحة كورونا على العمل األمني اليومي، 
قامـــوا  الداخليـــة  وزارة  منســـوبي  أن  إال 
بدورهـــم الكبيـــر فـــي تحمل مســـئولياتهم 
الوطنية بالمحافظة على األمن والسالمة 
لمنـــع  الالزمـــة  التدابيـــر  واتخـــاذ  العامـــة 

ارتـــكاب الجرائـــم وضبـــط مـــا يقـــع منهـــا، 
بحـــق  القانونيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 
مخالفـــي القـــرارات والتعليمـــات الصحية، 
للحـــد مـــن انتشـــار الوبـــاء، دون المســـاس 
بحقوق وكرامة اإلنســـان والذي يعد رافدًا 

أساسيًا في المنظومة األمنية الوطنية.
وقـــال إنه منذ عامين تـــم االحتفال بمرور 
100 عام على تأســـيس شـــرطة البحرين، 
واليـــوم نحتفـــل بأحـــد إنجـــازات شـــرطة 
البحرين في مجال حقوق اإلنسان، والذي 
يعـــد ثمرة جهود متواصلة ومســـتمرة في 
العمـــل األمنـــي واإلنســـاني، حيـــث حققت 
وزارة الداخليـــة العديـــد مـــن اإلنجـــازات 
المســـتوى  علـــى  واســـعا  تقديـــرا  ونالـــت 
المحلـــي والدولي من خـــالل أدائها األمني 
والحفاظ على المكتسبات الوطنية خالل 

فترة جائحة كورونا.
ومـــن جهتـــه، أشـــار رئيـــس فريـــق حقوق 
االنســـان بالوزارة النقيب خالد بن إبراهيم 
آل خليفة إلى إعادة تشـــكيل لجنة حقوق 
اإلنســـان، برئاســـة وكيـــل وزارة الداخلية، 
اســـتكماالً للجهـــود المبذولـــة مـــن جانـــب 
االهتمـــام  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق  الـــوزارة 
والتطويـــر فـــي مجـــاالت حقوق اإلنســـان 

المختلفة، وترســـيخًا لإلنجـــازات في هذا 
بـــإدارة  اللجنـــة  المجـــال، حيـــث تختـــص 
الصلـــة  ذات  اإلنســـان  حقـــوق  مواضيـــع 

بوزارة الداخلية.
العـــام  خـــالل  الفريـــق  أعمـــال  وتضمنـــت 
2021 إنجـــاز 12 تقريـــرًا دوريًا وإعداد 21 
ردًا علـــى االلتماســـات والشـــكاوى الواردة 
و80 رســـالة ردًا علـــى جهات خارجية، كما 
عقـــدت دورات تدريبية داخلية وخارجية 
الثقافـــة  تعـــزز  توعويـــة  ومحاضـــرات 
والوعـــي بحقـــوق اإلنســـان لدى منتســـبي 
الـــوزارة شـــملت 783 ضابطـــًا و1674 مـــن 

األفراد و588 من المدنيين.

 كما تم اســـتحداث برنامج دبلوم مشـــارك 
معنـــي بحقـــوق اإلنســـان فـــي األكاديميـــة 
ضبـــاط  وابتعـــاث  للشـــرطة  الملكيـــة 
لجامعـــات مرموقة لنيل الدراســـات العليا 
فـــي مجال حقوق اإلنســـان. أمـــا الدورات 
خـــارج مملكة البحرين فـــي الفترة ما بين 
2011 إلى 2020 فقد شـــملت 140 مشاركًا 

في 19 دورة.
وتنـــاول رئيـــس فريـــق حقـــوق اإلنســـان، 
إجـــراءات الـــوزارة خـــالل فتـــرة جائحـــة 
كورونـــا، ومنهـــا تطعيم النـــزالء في مراكز 
اإلصـــالح والتأهيـــل ومنحهـــم الحـــق في 
اختيار نـــوع التطعيم وتوفيـــر االتصاالت 

الصوتيـــة والمرئية وعدم انقطاع األخيرة 
حتـــى مع اســـتئناف الزيـــارات االعتيادية، 
مراعـــاة لظـــروف بعـــض النـــزالء الراغبين 
فـــي الحصول عليها. كما تم عقد جلســـات 

المحاكم مرئية.
المـــالزم أول ناصـــر  مـــن جهتـــه، تحـــدث 
ســـلطان الرميحي عن العقوبات والتدابير 
مـــن  المشـــروع  أن  إلـــى  البديلـــة، مشـــيرًا 
التـــي  الحديثـــة  التشـــريعات االصالحيـــة 
تتماشـــى مـــع حقـــوق االنســـان وترجمـــة 
بتطويـــر  الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات 
المنظومة اإلصالحية، ويهدف إلى إصالح 
وتأهيـــل المســـتفيدين وإعـــادة إدماجهـــم 

فـــي المجتمع وتشـــجيعهم للتطلع بتفاؤل 
لمســـتقبل مشـــرق من خالل إعـــادة تقييم 
سلوكهم والعودة إلى المجتمع وذلك دون 

المساس بحقوق المجني عليهم.
باســـتبدال  التوســـع  آليـــات  واســـتعرض 
العقوبـــة البديلـــة، وفقـــًا للتعديـــل الجديد 
واإلجـــراءات المتخـــذة مـــن إدارة تنفيـــذ 
االحـــكام، مشـــيرا إلـــى برنامجـــي تأهيـــل 
المجتمـــع  فـــي  وإدماجهـــم  المحكوميـــن 
)تمـــام( وســـاعي أعمـــال المنفعـــة العامـــة 
)ســـامع( المعنيين بتنفيـــذ قانون العقوبات 
بالمركـــز  فـــازا  البديلـــة، حيـــث  والتدابيـــر 
األول في جائزة ستيفي العالمية بدورتها 
اإلداري  الفريـــق  بفئـــة  عشـــرة  الســـابعة 
المتميـــز لعام 2020 حيث تقدم للجائزة 4 
آالف مرشـــح من 74 دولـــة، وتولى عملية 
270 محكمـــا  12 لجنـــة، تضـــم  التحكيـــم 

دوليا في مختلف المجاالت االحترافية.
وبالنســـبة إلحصائيـــات العقوبـــة البديلـــة، 
فقـــد شـــملت 3714 شـــخصًا منهـــم 3164 
رجـــالً و242 امرأة و308 من صغار الســـن 
مـــا بيـــن 21-16 ســـنة، وذلـــك منـــذ البـــدء 
الفعلـــي في تنفيذ قانون العقوبات البديلة 

في مايو 2018.
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة ســـفير 

دولة إسرائيل المعين لدى مملكة البحرين آيتان نائي.
وخـــال اللقاء، رحبـــت األمين العام بالســـفير المعين لدى مملكـــة البحرين، 
معربة عن تقديرها لما تشهده عاقات الصداقة بين مملكة البحرين ودولة 
إســـرائيل مـــن تطور وتقدم في شـــتى األصعدة وما تـــم توقيعه مؤخرا من 
مذكـــرات تفاهـــم فـــي مختلف أوجـــه التعاون، مســـتعرضة المجـــاالت ذات 
االهتمـــام المشـــترك بين البلدين فـــي قطاع التعليم العالـــي والبحث العلمي 
وفـــرص تبـــادل الخبرات وتعزيز التعـــاون الثنائي في هـــذا القطاع الحيوي 

لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلدين وبما يدعم مصالح شعبيهما.
من جانبه، أعرب آيتاي نائي عن ســـعادته بلقاء األمين العام، مؤكدا حرص 

باده على تعزيز العاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات.

بحث التعاون مع إسرائيل بمجال التعليم العالي

حميدان يستعرض جهود دعم أصحاب العزيمة وتمكينهم
تحديث الخطة التنفيذية لالستراتيجية الوطنية لحقوق ذوي اإلعاقة

تحـــت رعايـــة وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، رئيـــس اللجنـــة العليـــا لرعايـــة 
شـــئون األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، أقامـــت اللجنة 
العليـــا، أمس الخميس، بالتعـــاون مع مكتب األمم 
المتحدة في مملكة البحرين، الملتقى االفتراضي 
لخبـــراء ذوي اإلعاقة لمناقشـــة الخطـــة التنفيذية 
لاســـتراتيجية الوطنية لحقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة لألعـــوام )2026-2022(، وذلك بمشـــاركة 
المنظمـــات  فـــي  اإلعاقـــة  ومستشـــاري  خبـــراء 
االســـكوا،  منظمـــة  ومنهـــا  الدوليـــة،  والهيئـــات 
واليونيسيف، واليونسكو، ومكتب منظمة الصحة 
العالميـــة فـــي المملكـــة، وبرنامـــج األمـــم المتحدة 
اإلنمائـــي، وبرنامـــج األمم المتحدة للمســـتوطنات 
البشـــرية، باإلضافة إلى خبـــراء منظمات المجتمع 

المدني في الباد.
ويهـــدف الملتقى إلى إثراء الخبرات واســـتعراض 
محـــاور الخطـــة التنفيذية خال خمس الســـنوات 

المقبلـــة )2026-2022(، فضـــاً عـــن إلقـــاء الضوء 
البحريـــن  حققتـــه  الـــذي  المحـــرز  التقـــدم  علـــى 
ومناقشـــة التحديات وتعزيـــز التعاون مع الخبراء 
والمختصين لذوي اإلعاقة لدعم التقدم المســـتمر 
للمملكة وتطوير خطتها الوطنية الجديدة إلدماج 

هذه الشريحة من المجتمع.

وأكـــد حميدان في كلمة لـــه، أن هذا الملتقى الذي 
يتزامـــن مـــع اليـــوم الدولـــي لحقـــوق األشـــخاص 
ذوي اإلعاقة، يأتي تأكيدًا لســـعي مملكة البحرين 
مســـتعرضًا  الفئـــة،  هـــذه  حقـــوق  تلبيـــة  لضمـــان 
اإلجـــراءات والجهـــود التـــي قامـــت بهـــا المملكـــة 
لتنفيذ التزاماتها على الصعيدين المحلي والدولي 
لتعزيـــز حقـــوق ذوي العزيمـــة، بما فـــي ذلك وضع 
وتنفيـــذ التشـــريعات الوطنيـــة والتدابير واآلليات 

الازمة في هذا الشأن.
مواءمـــة  ألهميـــة  نظـــرًا  انـــه  الوزيـــر  وأوضـــح 
االســـتراتيجيات والسياسات الوطنية لإلعاقة تم 
تحديث الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوطنية 
لحقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة لألعوام الخمسة 
تخصصـــًا  أكثـــر  لتكـــون   ،)2022-2026( المقبلـــة 
فـــي جوانب التعليـــم والتأهيل والصحة الشـــاملة 
التمكيـــن  إلـــى  إضافـــة  التكنولوجـــي،  والتطـــور 

االجتماعي واالقتصادي والنهوض بالمرأة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان متحدثًا بالملتقى

للمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
األعلـــى للمـــرأة هالـــة األنصـــاري فـــي 
مقـــر المجلس بالرفاع كا من الرئيس 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  التنفيـــذي 
أحمد األنصـــاري، والرئيـــس التنفيذي 
لمراكز الرعاية الصحية األولية جليلة 
الســـيد جواد، حيث اطلـــع فريق عمل 
المجلـــس علـــى ما يتـــم العمـــل به من 
تطويـــر وإعـــادة تنظيـــم فـــي القطـــاع 
الطبـــي والصحي بحســـب التوجهات 
الحكومية واألولويـــات الوطنية التي 
بالخدمـــات  االرتقـــاء  علـــى  تحـــرص 
الطبية والصحية المقدمة للمواطنين 
والمقيميـــن وذلك في ســـياق الجهود 

التـــي  المتميـــزة  والنتائـــج  الكبيـــرة 
تحققهـــا البحريـــن اليوم فـــي مواجهة 

الجائحة.
األميـــن  أوضحـــت  اللقـــاء،  وخـــال 
العـــام للمجلس المجـــاالت التي تعمل 
عليها الخطـــة الوطنية لنهوض المرأة 
البحرينيـــة والمرتبطـــة بجـــودة حياة 
األسرة وارتباطها بالعديد من الخطط 
والبرامـــج التـــي يتم تنفيذهـــا وطنيًا، 
وما لتلك المخرجات من أثر كبير على 
رفـــع نســـب تحقيق مؤشـــرات الخطة 
وأداء مملكـــة البحريـــن فـــي التقاريـــر 

الدولية.
اللقـــاء  خـــال  المجلـــس  واســـتعرض 

ســـبل التنســـيق فيمـــا يتعلـــق بحاالت 
العنف األســـري والتشاور حول كيفية 
وضـــع وتفعيل األنظمة المناســـبة لدى 
التعامـــل مع تلك الحـــاالت وخصوصًا 

جانـــب الربط التقنـــي لقاعدة البيانات 
واإلحصاءات الوطنية للعنف األسري 
“تكاتف” التي جرى إطاقها في العام 
2017 بالتعاون مع وزارة الداخلية وال 

تـــزال بحاجة إلـــى الربط مـــع الجهات 
المعنيـــة لتحقيـــق أهدافـــه والمتمثلـــة 
في رصد وتتبع الحـــاالت ليتم تقديم 
الخدمـــات الضروريـــة فـــي كل مرحلة 

من مراحـــل التعامل مع الحاالت التي 
يتابعها النظام.

من جانبهما، أعرب األنصاري والســـيد 
الدعـــم  علـــى  الكبيـــر  شـــكرهما  عـــن 
المجلـــس  يوليهـــا  التـــي  والمســـاندة 
األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة قرينـــة عاهـــل 
الباد المفدى رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للقطاع 
الصحـــي عمومـــا، وللمـــرأة البحرينيـــة 
خصوصـــا، معربين عن التطلـــع لمزيد 
مـــن التعاون والشـــراكة مـــع المجلس؛ 
لتحقيـــق توجهـــات الخطـــة الوطنيـــة 

لنهوض المرأة البحرينية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ربط بيانات “تكاتف” لتتبع حاالت العنف األسري
“األعلى للمرأة”: خطة لالرتقاء بجودة حياة األسرة البحرينية

الجمعة 10 ديسمبر 2021 11
 6 جمادى األولى 1443 - العدد 4805

اجتازت باحث قانوني أول بوزارة العدل والشؤون االسامية 
واألوقاف ريم الحال الفترة األولى من برنامج الزائر الدولي 
للتبـــادل المهنـــي والقيادة التابـــع لوزارة الخارجيـــة األميركية 

والذي حمل عنوان “السام والعدالة”.
وتســـلمت الحال شـــهادة بذلك من مســـؤولة قســـم الشـــؤون 
العامـــة بالســـفارة لينـــدا ماكميـــان، حيـــث باركت لهـــا امضاء 
الفتـــرة األولـــى مـــن البرنامـــج، والتـــي عقدت عن بعـــد من 18 

أكتوبر ولغاية 12 نوفمبر 2021.
وأبلغت الســـفارة، الحال، بأنها ســـتكون ضمن الوفد المشارك 
حضوريـــا بالســـفر الـــى أميـــركا في خريـــف 2022 الســـتكمال 
الفترة الثانية من البرنامج والذي يبحث ســـبل تعزيز الســـام 

والعدالة بمختلف دول العالم.
وقالـــت الحـــال انها اســـتفادت كثيـــرا من المشـــاركة في هذا 
البرنامـــج مـــن خـــال تواصلها المباشـــر مع قيـــادات بمنظمات 
حكومية وغير حكومية أمريكية وكيفية توســـطهم في ادارة 

النزاعات الناشئة عن االختافات.
وأشـــارت الـــى أن البرنامـــج اســـتعرض نماذج ناجحـــة لكيفية 

بالمجتمعـــات  االيجابـــي  التغييـــر  وتحقيـــق  النزاعـــات  حـــل 
الديمقراطيـــة. يشـــار الـــى أن برنامج الزائر الدولـــي يعتبر من 
أقـــدم برامج التبـــادل بأمريكا، ويســـعى البرنامـــج الى تطوير 
الفهـــم الثقافـــي بيـــن األمريكييـــن ومواطنـــي الـــدول األخرى. 
ويشـــمل البرنامـــج تنظيـــم زيـــارات قصيـــرة األجـــل ألمريـــكا 
للتعرف على القيادات بمختلف المجاالت والتواصل المباشـــر 

مع المعنيين بموضوع البرنامج.

استحقت بعثة ألميركا إلكمال البرنامج الهادف لبحث تعزيز السالم

الحالل تجتاز “الزائر الدولي” والسفارة األميركية تكرمها
المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

شـــاركت رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة أمـــس، فـــي االجتماع الـــوزاري 
لاقتصـــاد  العالمـــي  المؤتمـــر  ضمـــن 
وذلـــك  دبـــي،  مدينـــة  فـــي  اإلبداعـــي 
بحضور وزيرة الثقافة والشـــباب بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة نورة الكعبي، 
وعـــدد مـــن الـــوزراء والمســـؤولين عـــن 
قطاعات الثقافة والسياحة واالقتصاد.

وخـــال كلمتهـــا فـــي االجتمـــاع، قالـــت 
الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة: 
“إن االقتصـــاد اإلبداعـــي اليوم يســـاهم 
فـــي بناء الفرص التنموية الواعدة، وإن 
مملكـــة البحرين من خـــال جهود هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار تعمـــل علـــى 
توفيـــر األرضيـــة من أجـــل تعزيز مكانة 

المبدعين في كافة المجاالت”.
وأضافت: “وفي مدينة المحّرق تعاونت 
كافـــة األطراف مـــن مؤسســـات القطاع 
العام والخاص والمؤسسات األهلية من 
أجل استعادة الروح الحضارية األصيلة 
لهذه المدينة”، مشـــيرة إلى أن مشـــروع 
موقع مســـار اللؤلؤ المسجل على قائمة 

التـــراث العالمي يعد من أهم المشـــاريع 
فـــي المملكة والتـــي اســـتثمرت الثقافة 
والتـــراث المادي وغيـــر المادي من أجل 
المحلـــي  المجتمـــع  بمســـتوى  االرتقـــاء 
وتوفيـــر الفرص التنمويـــة للعاملين في 
مجاالت الحرف والموســـيقى الشـــعبية 

والتراث وغيرها.

مسار اللؤلؤ من أهم المشاريع التراثية في المملكة

مي بنت محمد: االقتصاد اإلبداعي يسهم في بناء الفرص التنموية

اســـتقبلت األمين العام للمجلس األعلى 
للمرأة هالـــة األنصاري في مقر المجلس 
بالرفـــاع المفـــوض الدائم لبعثـــة جامعة 
السام التابعة لألمم المتحدة في مملكة 
الدائـــم  الجامعـــة  ومنـــدوب  البحريـــن 
لـــدى منظمـــة اليونســـكو ديفيـــد بويانـــا 
بحضـــور رئيســـة قطـــاع شـــؤون حقوق 
اإلنســـان بوزارة الخارجية أروى السيد، 
حيث قدم الضيف الزائر عرضا شـــارحا 
لفرص التعاون في المجاالت التي تهتم 
بهـــا الجامعـــة لتفعيـــل دور المـــرأة ورفع 
إسهاماتها حول العالم كعنصر فاعل في 
صنع الســـام المجتمعـــي كخطوة أولى 

تبـــدأ ضمـــن العمليـــة التربويـــة وصـــوالً 
لمشاركتها في مواقع صنع القرار. 

وأكـــدت األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للمرأة أن رســـالة مملكـــة البحرين للعالم 
هي رسالة سام وبناء وتنمية، وتسعى 
فـــي هـــذا الصـــدد لتنفيـــذ التعهـــد الـــذي 
قطعتـــه خـــال انعقـــاد المؤتمـــر العالمي 
الرابـــع المعنـــي بالمرأة فـــي بيجين عام 
1995 وااللتزامـــات الـــواردة فـــي إعان 
وخطـــة عمل بيجين، باإلضافة إلى قرار 
مجلس األمن 1325 والذي يؤكد أهمية 
الجنســـين  بيـــن  المتوازنـــة  المشـــاركة 
علـــى كافـــة المســـتويات، وباألخـــص ما 

يتعلـــق بصنع القرار وإشـــراك المرأة في 
منـــع النزاعـــات وعمليـــات بنـــاء وحفظ 
السام. كما قدمت مساعد األمين العام، 
الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد آل خليفـــة، 

األممـــي  للمســـئول  االجتمـــاع  خـــال 
عرضًا مركزًا يتناول النموذج البحريني 
لحوكمـــة تطبيقات تكافـــؤ الفرص وأثر 
تطبيقاتـــه على واقع المـــرأة في التنمية 

الوطنية. 
مـــن جانبـــه، أشـــاد بويانـــا بمـــا حققتـــه 
وأثـــر  إنجـــازات  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
تنمـــوي بـــارز وقدرتهـــا كإحـــدى الـــدول 

الرائـــدة ومركز خبرة فـــي مجال تمكين 
المـــرأة والتـــوازن بيـــن الجنســـين علـــى 
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيـــا وعالميـــًا، وأرجـــع الدكتور ذلك 
للجهـــود البـــارزة التـــي بذلهـــا المجلـــس 
األعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل الباد 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة منذ إنشـــائه في 
عـــام 2001، متطلعـــًا إلـــى إيجـــاد طـــرق 
تمكيـــن  مجـــال  فـــي  للتعـــاون  مبتكـــرة 
ســـياق  فـــي  وذلـــك  والفتيـــات  النســـاء 
فـــي هـــذا  الوطنيـــة  تحقيـــق األهـــداف 
المجال بالمواءمة واالسترشاد بأهداف 

التنمية المستدامة.

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

إشراك المرأة في منع النزاعات وعمليات السالم



“الشؤون الصحية واالجتماعية” تحتفي باليوم العالمي للتطوع
المقدم فاطمة: دور مهم لوزير الداخلية في ترسيخ روح التعاون

تحت رعايـــة الوكيـــل المســـاعد للموارد 
البشـــرية بوزارة الداخليـــة العميد عادل 
الشـــئون  إدارة  نظمـــت  أميـــن،  عبـــدهللا 
الصحية واالجتماعية احتفاالً بمناســـبة 
اليـــوم العالمي للتطـــوع والذي يأتي هذا 
العام تحت شعار “يدًا بيد لنتطوع ونبي 

الغدا”.
إدارة  مديـــر  أكـــدت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الشـــؤون الصحيـــة واالجتماعية المقدم 
زيـــر  حـــرص  عبدالغفـــار  عمـــر  فاطمـــة 
الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
وحثـــه  واهتمامـــه  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
مـــن  لـــه  لمـــا  التطوعـــي،  العمـــل  علـــى 
دور فـــي بـــث روح التعـــاون والتكاتـــف 
وتحقيـــق الشـــراكة المجتمعية، مشـــيرًة 

اإلدارة  فـــي  التطوعـــي  العمـــل  أن  إلـــى 
يعتبـــر أحـــد األعمـــدة البارزة فـــي خطة 
االدارة التطويرية المتعلقة بالمســـئولية 
وزارة  منتســـبي  أن  كمـــا  االجتماعيـــة، 
الداخليـــة أثبتوا تحليهـــم بروح المبادرة 

باألعمـــال  للقيـــام  الـــدؤوب  والســـعي 
جائحـــة  خـــال  خصوصـــًا  التطوعيـــة 
أطلقـــت  اإلدارة  أن  مضيفـــًة  كورونـــا، 
العديد من الحمات التطوعية وشاركت 
فـــي العديـــد مـــن اللجـــان ضمـــن تحقيق 

منتســـبيها  وأمـــن  ســـامة  أساســـيات 
وذويهـــم ومنهـــا )حملة مفاتيـــح الخير - 
حملـــة اطمئـــن - حملـــة توزيـــع االدوية - 

وحمات التوعية واإلرشاد(.
وأعربـــت مديـــر إدارة الشـــئون الصحية 
وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  واالجتماعيـــة 
لمنتســـبي االدارة المتطوعيـــن لدورهـــم 
الفعـــال فـــي العمـــل التطوعـــي بالـــوزارة 
وجهودهـــم المضنيـــة وتقديمهـــم العون 
انســـانية  قيمـــة  لتحقيـــق  والمســـاعدة 
ومجتمعيـــة تســـاهم فـــي تطـــور وبنـــاء 

المجتمعات.
وتـــم خـــال الحفـــل تكريـــم المتطوعين 
مـــن منتســـبي إدارة الشـــؤون الصحيـــة 

واالجتماعية.

المنامة- وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  قـــام 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمن آل خليفـــة، صباح 
أمـــس، بزيـــارة إلى جـــوازات منفذ جســـر 

الملك فهد، بحضور عدد من المسؤولين.
وخـــال الزيـــارة، تفقد الشـــيخ هشـــام بن 
الجنســـية  عبدالرحمـــن جاهزيـــة شـــؤون 
مشـــروع  لتنفيـــذ  واإلقامـــة  والجـــوازات 
النقطة الواحدة الـــذي يهدف إلى تقليص 
فترة انتظار المسافرين وانسيابية الحركة 
على منفذ جسر الملك فهد، كما اطلع على 
ما يتـــم تقديمه من تســـهيات إلجراءات 
دخـــول مواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون 
والمقيميـــن الذين يمكنهـــم الحصول على 
تأشـــيرة الزيـــارة عنـــد الوصـــول للمنفـــذ، 
باإلضافـــة إلـــى االطاع علـــى اإلجراءات 
الميســـرة التـــي تقدمها الجـــوازات لرجال 
األعمـــال والســـياح والزوار. وأكد الشـــيخ 

بـــأن  بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة  هشـــام 
شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
تعمـــل على تنفيـــذ الخطة اإلســـتراتيجية 
رؤيـــة  بتبنـــي  وذلـــك  أهدافهـــا  وتحقيـــق 
محفـــزة  عمـــل  بيئـــة  وخلـــق  واضحـــة 
بهـــدف  الموظفيـــن؛  لجميـــع  ومشـــجعه 
المحافظـــة علـــى أمـــن البـــاد واقتصادها 
موجهـــًا  الســـياحية،  الحركـــة  وتنشـــيط 
التخـــاذ كافة اإلجـــراءات لتســـهيل حركة 

المســـافرين أثنـــاء االحتفـــاالت الوطنيـــة 
التي تشهدها المملكة. 

وأعـــرب وكيـــل وزارة الداخليـــة لشـــؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة عن شكره 
وتقديره لكافة منتســـبي شؤون الجنسية 
والجـــوازات واإلقامـــة، مشـــيدًا بالجهـــود 
الكبيرة التي يبذلونهـــا والعمل المتواصل 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  ســـبيل  فـــي 

للمواطنين والمقيمين والزوار.

للتأكد من جاهزية تنفيذ مشروع النقطة الواحدة

هشام بن عبدالرحمن يزور منفذ جسر الملك فهد
المنامة - وزارة الخارجية

برئاســـة  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد  شـــارك 
رئيـــس قطـــاع الشـــؤون اإلســـتراتيجية 
بوزارة الخارجية، السفير نانسي جمال، 
عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي المرئـــي، في 
لمجموعـــة  عشـــر  الخامـــس  االجتمـــاع 
العمـــل لمكافحـــة تمويل تنظيـــم داعش 
)CIFG ( التابعـــة للتحالـــف الدولـــي ضـــد 
داعش، بمشـــاركة مختصيـــن في ملفات 
إدارة  مـــن  اإلرهـــاب  تمويـــل  مكافحـــة 

التحريات المالية بوزارة الداخلية.
مملكـــة  أكـــدت  االجتمـــاع،  وخـــال 
تمويـــل  مكافحـــة  أهميـــة  البحريـــن 
اإلرهـــاب والتطـــرف والعنـــف، والتصدي 
لكافة أشـــكال التمويل التي تســـتخدمها 
مـــع  ومموليهـــا،  اإلرهابيـــة  التنظيمـــات 
ضرورة تجفيف منابع التمويل، اســـتناًدا 
الخارجيـــة  سياســـتها  ركائـــز  أهـــم  إلـــى 
القائمـــة علـــى نشـــر ثقافـــة الســـام فـــي 

العالم.
كما أعربت مملكـــة البحرين عن حرصها 
علـــى المشـــاركة الفاعلـــة فـــي مختلـــف 
المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة التي من 
شـــأنها تنســـيق الجهود الدوليـــة وتبادل 
الخبـــرات، ومتابعة االمتثال بااللتزامات 
الدوليـــة المقـــررة واتخـــاذ التدابير التي 
من شـــأنها أن تسهم في مكافحة تمويل 
اإلرهـــاب وتجفيف منابـــع تمويله، إيماًنا 

منها بأهمية العمل الدولي المشـــترك في 
ســـبيل محاربة آفـــة اإلرهـــاب والتطرف 
والعنـــف والقضـــاء عليهـــم، وســـعًيا إلـــى 
تعزيز الســـلم واألمـــن بالمنطقـــة والعالم 

أجمع.
فـــي  المشـــاركة  الوفـــود  ناقشـــت  وقـــد 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدًدا  االجتمـــاع 
ســـبل  لبحـــث  العاقـــة؛  ذات  والملفـــات 

مكافحة تمويل تنظيم داعش.

في إطار سياستها الخارجية القائمة على نشر السالم

البحرين تؤكد أهمية مكافحة تمويل اإلرهاب

في إطار حـــرص المحافظة الجنوبية 
على تعزيز األمن والســـامة بمختلف 
مناطـــق المحافظة تنفيـــًذا لتوجيهات 
محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة 
مـــع  المشـــترك  والتعـــاون  للتنســـيق 
مختلـــف الجهات األمنية والحكومية، 
توعويـــة  حملـــة  المحافظـــة  نظمـــت 
بالتعاون مع بلدية الجنوبية ومديرية 
شـــرطة المحافظـــة الجنوبية واإلدارة 

العامة للدفاع المدني.
جوالتهـــا  أولـــى  الحملـــة  واســـتهلت 
الميدانيـــة في عدد من المواقع، وذلك 
لضمان تعزيز التوعية واتخاذ التدابير 
الازمة حيـــال بعض الممارســـات في 
المناطق المفتوحة واألماكن السكنية، 
حيـــث تـــم توزيـــع خالها اإلرشـــادات 

المتعلقة باشتراطات السامة.

وتأتي هـــذه الحملة بناء على توصية 
صـــادرة عـــن اجتمـــاع اللجنـــة األمنية 
التابعـــة للمحافظـــة الجنوبية تماشـــًيا 

مـــع اســـتمرار المحافظـــة فـــي تنفيـــذ 
المبـــادرات والبرامج المشـــتركة التي 
تســـهم فـــي تعزيـــز األمـــن المجتمعي 

المكتســـبات  مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق 
مناطـــق  جميـــع  فـــي  واإلنجـــازات 

المحافظة.

فـــي  ستســـتمر  الحملـــة  أن  يذكـــر 
الجـــوالت الميدانيـــة بمختلف مناطق 
المحافظـــة، وذلـــك لتحقيـــق أهدافهـــا 

فـــي الســـامة والشـــراكة المجتمعيـــة 
والتنســـيق الدائم مع مختلف األجهزة 

األمنية بوزارة الداخلية.

عوالي - المحافظة الجنوبية

“الجنوبية” تنظم سلسلة من الحمالت التوعوية
تنفيًذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي

12 الجمعة 10 ديسمبر 2021 
 6 جمادى األولى 1443 - العدد 4805

المنامة -  النيابة العامة

االتجـــار  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
باألشـــخاص بأن النيابـــة العامة 
أنجـــزت تحقيقاتهـــا فـــي واقعة 
اتجـــار باألشـــخاص فـــي العمـــل 
القســـري وأمرت بإحالـــة المتهم 
محبوس إلى المحكمة الجنائية 
وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 
المحكمـــة  أمـــام   14/12/2021

الكبرى الجنائية االولى.
 وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة إلـــى 
ورود بـــاغ مـــن المجنـــي عليها 
مملكـــة  إلـــى  قدومهـــا  مفـــاده 
أحـــد  فـــي  كعاملـــة  البحريـــن 
المنـــازل، وخـــال فتـــرة عملهـــا 
تواصلـــت معها إحـــدى الفتيات 
بمعرفة المتهم وتم استدراجها 
كفيلتهـــا  منـــزل  مـــن  وتهريبهـــا 

وإيهامهـــا بوجـــود فرصـــة عمل 
أفضـــل وبعـــد التقائهـــا بالمتهـــم 
حجـــز حريتهـــا وأجبرهـــا علـــى 
العمل بنظام الساعات لصالحه.

 وأشار رئيس النيابة بأن النيابة 
التحقيـــق  باشـــرت  قـــد  العامـــة 
حيـــث  بالواقعـــة  إباغهـــا  فـــور 
اســـتمعت إلـــى أقـــوال المجنـــي 
دار  بإيداعهـــا  وأمـــرت  عليهـــا 
األمـــان التابـــع للجنـــة الوطنيـــة 
لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص 
أمـــرت  و  المتهـــم  واســـتجوبت 
تحريـــات  وطلبـــت  بحبســـه، 
الشـــرطة واســـتمعت إلى شهود 
الواقعـــة، وأمـــرت النيابة العامة 
بإحالـــة المتهـــم إلـــى المحاكمـــة 

الجنائية.

حبس متهم أجبر خادمة هاربة 
للعمل لصالحه بنظام الساعات
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 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021- 182309 ( إعالن رقم 
 تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ايمان احمد الشيخ محمد المهزع 

االسم التجاري الحالي : المهرج للحلويات
االســـــم التجـــاري الجديد : النمر االسود للحلويات

قيد رقم: 2-30057

 

Free
Delivery

Christmas Candle 3pc set Asstd 

Xmas LED String Light 

LED Rice Light 50 Mtr 

Xmas Tree Deco Xmas Candle Holder Red Perforated Snack Bowl Christmas tree 10 Ft 

Xmas Deco Balls per Pc 

Xmas Hair Band 
Asstd. Per Pc 

Xmas Goggle 
Xmas Deco Balls 

Santa S�cker Xmas Melamine Tray Xmas Deco Trees 
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More Christmas Decora�on Items Available Instore  
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير اسم المجموعة شركة أزياء هولنده )شركة توصية بسيطة(     

 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/ مركز تسهيل لدعم 

األعمال نيابة عن السادة شركة أزياء هولنده )شركة توصية بسيطة( المسجلة بموجب القيد رقم 24550 

، طالبين تغيير اسم المجموعة للشركة من : أزياء هولنده )شركة توصية بسيطة(        

                   HOLAND FASHIONS – SIMPLE SOMMANDITE COMPANY

إلى : غالتا للتجارة – شركة تضامن بحرينية

                   GALATA TRADING – BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

من  يوما  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )جلفار للتجارة( إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
والمسجلة  للتجارة(  )جلفار  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك  إليها 
الفردية  المؤسسة  قيد  تحويل  بطلب   92026 رقم  القيد  بموجب 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال  المذكور بجميع فروعها 
بكافة أصول وموجودات  وذلك  بحريني،  دينار  ألف   20,000 وقدره 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة ذات مسئولية 
محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
العصفور  ميرزا محمد طاهر  ابتهال  السيدة  والمملوكة  للمقاوالت  أثينا  المسماة  الفردية 
الفردية( )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  53416 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 

المذكور وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني 
وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 ابتهال ميرزا محمد طاهر العصفور بنسبة 1 %

محمد علي ميرزا محمد طاهر العصفور بنسبة 20 %
حسين ميرزا محمد طاهر العصفور بنسبة 60 %

وجدان نسيب عبود بنسبة  19 %

التاريخ  9 /ديسمبر/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2021-181092   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 111958 – 1

اسم التاجر : ماجده محمد جاسم بوحسن
االسم التجاري الحالي : يور نايت للوازم االفراح

االسم التجاري المطلوب : يور نايت لتنظيم حفالت الزفاف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة مركز لورد للتحكيم البحري 
والتجاري شركة توصية بسيطة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد/  عماد احمد محمد طنطاوي   باعتباره المصفي القانوني لشركة  مركز 
لورد للتحكيم البحري والتجاري شركة توصية بسيطة  والمسجلة بموجب القيد 
رقم   144898   طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية  
التجارية  الشركات   . قانون  التجاري، وذلك وفقا ألحكام  السجل  وشطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة محمد بن شيهون للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة محمد بن 
شيهون للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 94513، بطلب تغيير اسم الشركة من:

شركة محمد بن شيهون للتجارة ذ.م.م
MOHAMMED BIN SHIHON TRADING CO W.L.L

الى: شركة االخضر السعودي ذ.م.م
THE GREEN SAUDI COMPANY W.L.L

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

 For Advertising
إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس

8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم 
اإلعالنات:  
17111501 
17111503 
17111444
 17111504
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Vacancies Available الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى األولى 1443 - العدد 144805

AL NOOH INTERIORS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  khadija@alnoohwd.com 

Punisher garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33113999  or  HORTALEZA_TM@YAHOO.COM 

Capstone City Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008905  or  CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.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 

Addons Super Market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

LOUMAGE HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

ALMASSRI CONSTRUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37122363  or  JASSAIABBAS21@GMAIL.COM 

Maktabat Tul Almadina - Al Bahrain Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33725553  or  MAKTABA4BH@GMAIL.COM 

ISMAIL ABDULHAMEED DARWISH 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39648828  or  MALIKZABI56@GMAIL.COM 

VOLCANO SALETRADE OF MOTOR VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36767876  or  ALSAATI84@GMAIL.COM 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

The Heritage Touch Handicrafts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39593932  or  NOORJABREE@YAHOO.COM 

IBRAHIM LATE OSMAN FASHION DESIGN A BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38218421  or  IBRAHIMOSMAN983@GMAIL.COM 

Ceramica Wahat Arados W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17410208  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM 

AL BASHAER RECRUITMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32269111  or  SMOHAMMEDBH@GMAIL.COM 

HAWA CAR WASH BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33631966  or  SARAHAMAD2009@YAHOO.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Karana Corner Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669167  or  HASAN_AA86@HOTMAIL.COM 

Intercol Electro-Mechanical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17727600  or  Personnel@intercol.com 

ALAMADI AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17415191  or  ebahim.amadi@yahoo.com 

DREAM HOUSE COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610103  or  accounts@dreamhouse-gcc.com 

BAHRAIN MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611296  or  BAHRAINMEATFACTOREY209@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

Atyaf eSolutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 36092001  or  UBAYDLI@ALNADEEM.COM 

JASIM KHAMIS MUBARAK ALSADOON (ATLAS -9040) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39817859  or  JASSIMALSADOON44@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

GREEN WORLD WELDING AND ALUMINIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003390  or  gwwa20@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

MUROOJ SPOT W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  NOUSHADSKNAFS@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

ALGHASSAN EQUIPMENT HIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17672111  or  GHASSAN@ALGHASSANGROUP.COM 

DIAMOND MEDICAL SUPPLIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(MEDICAL EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 35365366  or  AZUZ969@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 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

TRANSALIGN DENTAL LABS 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17640662  or  FADHEL.TRANS@GMAIL.COM 

AL FURSAN PLASTIC FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000225  or  PLASTICALFURSAN@GMAIL.COM 

CAFETERIA TEA TEAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39893138  or  QASSIM.8@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.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 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34237725  or  CH.KASHIFGORSI@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

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

RIFE USA WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17720256  or  INFO@RIFE-USA.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Nile Plaza 2 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

SERAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33697714  or  ALAMALBH84@GMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

AROOS BEAUTY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36208700  or  AROOSBEAUTYSOLUTIONS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39978899  or  ACCOUNTS@MAYONCO.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

NETPEAS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  NA060R@GMAIL.COM 

Black scorpion Maintenance and repair of motor vehicles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39795224  or  BUALAY86@GMAIL.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  STORE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33910288  or  BASHIRMIAHBD@GMAIL.COM 

ENERMECH HOLDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TENDERS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17503006   

Ahlaa zrri tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39111013  or  M7R@WINDOWSLIVE.COM

Marble City W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 39658966  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

AL Turs Trading And Car Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 36660065  or  AWADHI6656@GMAIL.COM 

CRYSTAL CORNER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39749769  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17406677  or  CAPITALS@BATELCO.COM.BH 

PATIO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13332200  or  BUSINESSACCNT.BH@GMAIL.COM 

Noor Taiba Building Materials WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33442160  or  E_ELGNDY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667688  or  TAHAPACKAGING@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 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

MAHMOOD AHMED MOHAMMED SHARIF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

Almuntazah stationery 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

HORIZON CONSTRUCTION SPECIALISTS 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17210333  or  BHARATHI_R_IN@YAHOO.COM 

TRUST ME MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

RITHU RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33321879  or  HUSSAININTERNET@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SHAWARMA PARK S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17600114  or  SADEQ.HASAN@GNJ-GROUP.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

SHAWARMA PARK S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17600114  or  SADEQ.HASAN@GNJ-GROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

MOORE STEPHENS - SPECIALIZED PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FINANCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17200144  or  MSHAJI@MSBAHRAIN.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

M TOUCH EVENT MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 32302725  or  NOORGAZI@GMAIL.COM 

ZULQARNAIN CARS REPAIR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240566  or  KHANSAGHEER954@GMAIL.COM 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

DYNAMO CARPENTRY WORK SHOP Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17213433  or  s.mahdi.r.e@gmail.com 

BINT ALSHAIKH FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17234033  or  BINTALSHAIK@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740727  or  ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

ALI ALBI CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234022  or  AACBAH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17329715  or  NASER.BUJANDAL@BAS.COM.BH 

Times Square Property Development W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.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 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BABJI GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39610786  or  BGTRADINGWLL@GMAIL.COM 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 13103215  or  jahmed14@slb.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.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 

AIN ALBAHRAIN RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39426630  or  ALBANKI.74@GMAIL.COM 

Mama Joz Business Management Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66660031  or  JOSIMCOBH@GMAIL.COM 

AALI POTTERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641050  or  POTTERY1960@GMAIL.COM 

NATIONAL CONCRETE COMAPNY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com 

ALZAIMOOR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17553224  or  zaimoorgarage@gmail.com 

CAPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874400  or  CAPGROUP@BATELCO.COM.BH 

PANDA GARMENT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 39456533  or  PANDA@BATELCO.COM.BH 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM 

TOMY’S TOURISISM RESTAURANT & COFFEE SHOP MANAGEMENT COMPANY W.L 
has a vacancy for the occupation of

  GUEST ARRANGEMENT SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17717008  or  TOMYXAVIER@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36240595  or  MINDOSERVICES91@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36240595  or  MINDOSERVICES91@GMAIL.COM 

CHARCOAL GOURMET BURGER SNACK W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

TELANGANA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230027  or  FAROOHA9191@HOTMAIL.COM 

Touch of wood carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17310700  or  DALAL@DECORIZER.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33770118  or  RIZWAN.SIDHU@YAHOO.COM 

AL RAWASI TOWERS WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39766678  or  JAFFARYJ@BATELCO.COM.BH 

THE IDEAL CHOICE  INTERIOR & DECOR CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTING PRESSMEN 
 suitably qualified applicants can contact

 17295917  or  DEVAN@COLOURSBAHRAIN.COM 

EMILIENA BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17690105  or  adhiahmed617@hotmail.com 

POWER SHINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 32202499  or  ABO.JASSOM.91@ICLOUD.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

MC MATAR CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600457  or  ALMATTRMETALWORK@GMAIL.COM 

Byrne Looby Partners Limited - Bahrain- Foriegn Branch 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
 17344262  or  ealbaqer@byrnelooby.com 

REEM ABDULLAH AL HELIO FOR ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32029999  or  REAM91AL@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Deshliar world for general trading and cattle 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38083800  or  HAMEED.911@HOTMAIL.COM 

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

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

NAPCO NATIONAL COMPANY - SHAREHOLDING CLOSED 
BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION SYSTEMS ADMINSTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17762222  or  MOUNIR.FREM@NAPCONATIONAL.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727375  or  WILLIAM@ITPEOPLEGULF.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39555554  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622495  or  finance.bgf1@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

ALIA FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33888595  or  SEREEN@ALIAFLOWERS.COM 

AL ZAWRAA KITCHEN & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404225  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

MA MAISON FOR CARPET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38386679  or  mamaison.bahrain@gmail.com 

FUTURE EXHIBITIONS & CONFERENCES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311212  or  futureexhibitions@gmail.com 

RIYADH CARPENTRY & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (SOFT CARPENTRY WORK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400827  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

ABAYAT CODE 9 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455506  or  ASHOORSTYLE@HOTMAIL.COM 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF COMPUTER SYSTEMS DEVELOPMENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

QUEEN BEE NAILS 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36864444  or  A.ALROMAIHI92@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

AKRAM GOLD SMITH CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17217315  or  ADAMNABEELAKRAM@YAHOO.COM 

LATIFA BEAUTY HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17412266  or  sarah@latifasalon.com 

AL TAQWA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39458665  or  khalil2121354@gmail.com   
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NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.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 

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 

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 

Dar Aldallal Abayat 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36202303  or  ALAMEERDALAL@GMAIL.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 

ALSALAM SOLAR & AC SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740050  or  admin@hailconstruction.com 

ALQUNAITERA CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17730637  or  SUDHAVASANTHA@HOTMAIL.COM 

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33136035  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

M K B CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17005554  or  ABUAZLAN@YAHOO.COM 

Delhi Palace Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 36611447  or  BINTTARIQ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM 

AHS MARINE CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARINE CARGO OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17681977  or  james@ahsmarine.com 

MOAZZEM INTERNATIONAL - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

RAYYAMI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17789490  or  ALIRAYAMI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Future Trust Construction and Cleaning Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77366002  or  futuretrustcompany@gmail.com 

S.A CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39433446  or  sawsan.abulhassan@saconsultancy.net 

ABDUL KHALIK FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36956409  or  ABDULKHALIKBH@GMAIL.COM 

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

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

KABUKI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  MOHAMED.ZUBAIR@BHOLDRESTAURANTS.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 

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 

ABDULRAZAQ MOHAMMED ALKOOHAJI CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77122441  or  MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

CHAUDHRY CARGO HANDLING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37137275  or  TARIQ4SEASONS@YAHOO.COM 

DMG AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 33213178  or  DILAZAK786@GMAIL.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 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39699388  or  alqattanservice@gmail.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 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16000000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

CITY CELL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34305833  or  SAWARI.DOC@GMAIL.COM 

ARAB UNITED STEEL BUILDING MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17874134  or  ARABUNITED03@GMAIL.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 

AL BARAKA INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

UM AHMED TO SELL USED GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17811323  or  MNASIR5659@GMAIL.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 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ASCON CONTROL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17456590  or  pambavasan@amadbaeed.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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.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 

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 

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 

ALBASHA GIFTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17387363  or  FAWZIAFAWZIA56@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

GOLDEN AHNA PHONE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33576090  or  DELIGHTPKS@GMAIL.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 

JANAT FAATM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33966644  or  HABIBABUHASSAH1979@HOTMAIL.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 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

GULF WIRELESS CITY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17822999  or  KAMEL@GULFWC.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

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 

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 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

CROP CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33288488  or  CROPGROUP.BH@GMAIL.COM 

Palace art trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33336717  or  DEEPAK1974@GMAIL.COM 

Vivians Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33052241  or  SHAHNAZ.ISA@GMAIL.COM 

Munawwara Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33479659  or  BASHIRCONSTRUCTION2014@GMAIL.COM 

Speedway Forwarding Services and Stevedoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34187866  or  JESHAQI@BATELCO.COM.BH 

WADI AMINA ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGEMENT OFFICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

Zarood Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33566335  or  info@ZaRooDGROUP.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33260001  or  DILAWAR26@GMAIL.COM 

BADER ANTONY FOR SWIMNG POOL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  al_raeda_contracting@hotmail.com 

MUSALIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

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

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

WARAICH MECHANICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33118837  or  QAISERMW@HOTMAIL.COM 

Mama  manwa cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  MUATH-AHMED@HOTMAIL.COM 

NAIGARA FALLS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36511997  or  007ALMAHRIN@GMAIL.COM 

ALPHA LABORATORY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNOLOGIST(MEDICAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17626768  or  OMARIHH@YAHOO.COM 

BAB KAIBAR Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36988922  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

Acacia Palace contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

DanOwa Sofi Tech w l l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17643371  or  DANOWAGROUP@GMAIL.COM 

ALI AL BAHAR MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17007140  or  ALIALBAHARMEDIA@GMAIL.COM 

Al Hakeem Radiology Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RADIOLOGIC TECHNOLOGIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17275959  or  ALHAKEEMRADIOLOGY@HOTMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37777864  or  adminc@NICBH.COM 

SANSIRO FOOD TRANSPORTATION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33373383  or  Z.Z.1993@HOTMAIL.COM 

PREMAX TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  COMMUNICATION  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17255078  or  info@premaxit.com 

Bu tayyab contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39045631  or  MOHAMMAD.SAEED634@GMAIL.COM 

Pablo Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33833439  or  FRASCO.SERVICE@GMAIL.COM 

DAY AND NIGHT AC AND REFRIGERATORS REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33180666  or  dt.rasheed@gmail.com 

MOON HOUSE SEAFOOD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33301725  or  EHABALI555@GMAIL.COM 

Business Oasis Industrial Supplies W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17553513  or  HSHOALA@BUSINESSOASIS.NET 

JUMP UP  TRAMPOLINE PARK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17256262  or  info@alkhalafintl.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33338561  or  rmtco17@gmail.com 

COOK & DELIVER RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  AZASUPERMARKET@GMAIL.COM 

GORILLA MOTORS & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17700166  or  BADER.ALI6276@GMAIL.COM 

Al-Hijaz Line International Transport of goods Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 32008181  or  BUISSA.BH@GMAIL.COM 

STEEL FORCE BUILDING MATERIAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33776617  or  AYOOBALI6631@GMAIL.COM 

Fabb Dekhor W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33215520  or  RIJIN.RECHY@GMAIL.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

HUSSAIN ALI MOHAMMED HUJAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17645180  or  ABUALIH60@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 

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 

ASKER M&G ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35075006  or  MMM285@LIVE.COM 

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

  MECHANIC 
 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 SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

KASHMIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(FOOD & BEVERAGES INDUSTRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33239494  or  HISHAMABDULSAMI21@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

GREEN VALLY BIRDS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39797989  or  HADIIIIII26.HGCH@GMAIL.COM 

UM HATHAM TAILORING AND READYMADE CLOTHE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39451811  or  SHGROUP@BATELCO.COM.BH 

BLUE CORNER ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991203  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.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 

GREEN FAYROOZ HENNA SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39027261  or  GREENFAYROOZ80@HOTMAIL.COM 

MICRO CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17262535  or  MICROCEN@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Future Bridge Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994059  or  FUTUREBRIDGECONTRACTING@GMAIL.COM 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

KHAIR DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33446399  or  ch.kashifgorsi@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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 

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

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

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

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

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

GULF LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  hma.al@hotmail.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 

Apex Plus Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17587795  or  Info@apexbahrain.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35920070 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

Alshuaa bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39022203  or  nasser.shamsii@gmail.com 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

THE FOG PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874720  or  binglypc@gmail.com 
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القاهرة ـ وكاالت

أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، 
أمـــس الخميس، أن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســـي اســـتقبل وزير 
الخارجيـــة اإلســـرائيلي يائيـــر لبيـــد، 
إذ ناقـــش الطرفان عددا من القضايا 

الرئيسية، ومنها النووي اإليراني.
ناقشـــا  الطرفيـــن  أن  وأوضحـــت 
محاوالت إيران أن تصبح دولة ذات 
نوويـــة عســـكرية ومواصلـــة  قـــدرة 
والتهديـــد  اإلرهـــاب  اســـتخدامها 
الذي يشـــكله على الشـــرق األوســـط، 
باإلضافة إلى الوضع في قطاع غزة.

وعـــرض الوزيـــر لبيـــد علـــى الرئيس 
المصـــري خطتـــه “االقتصاد من أجل 
األمـــن” والخطـــوات التـــي اتخذتهـــا 

لتقويـــة  اإلســـرائيلية  الحكومـــة 
السلطة الفلسطينية والمساعدة في 

حل التحديات االقتصادية.
تعميـــق  فـــي  الرغبـــة  ناقشـــا  كمـــا 
الســـام بيـــن الـــدول فـــي المجاالت 
المدنية لاقتصاد والطاقة والزراعة 

والتجارة.
وقـــال وزيـــر الخارجية اإلســـرائيلي 
االجتمـــاع  نهايـــة  فـــي  لبيـــد  يائيـــر 
مهـــم  اســـتراتيجي  شـــريك  “مصـــر 
بشـــكل خاص إلســـرائيل. هدفي هو 
تعزيز عاقاتنا مع مصر في القضايا 
األمنيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة، 
ومن المهم مواصلة السعي من أجل 

السام بين الشعبين”.

إسرائيل تناقش النووي اإليراني مع مصر

تونس - رويترز

نشـــب حريـــق ضخـــم بعـــد ظهـــر 
المركـــزي  المقـــر  فـــي  الخميـــس 
اإلســـامية  النهضـــة  لحركـــة 
مونبليزيـــر  بمنطقـــة  التونســـية 
بالعاصمـــة، فيما أظهـــرت مقاطع 
فيديوهـــات جـــرى تداولهـــا على 
االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
تصاعد الدخان من بناية الحركة.
وأبلغ عضـــو بالحـــزب رويترز أن 
الحريـــق نتـــج عن خلـــل كهربائي 
في قاعـــة االجتماعات الرئيســـة 
للحـــزب، بينمـــا قـــال مســـؤولون 
آخـــرون إن رجا أشـــعل النار في 

جســـده دون أن تتضح هويته، 
لقطـــات  أظهـــرت  فيمـــا 

القيـــادي  مصـــورة 
ورئيـــس  بالحـــزب 
الســـابق  الحكومـــة 
العريض يطلب  علي 

النجـــدة من أحـــد نوافـــذ الطابق 
يلقـــي  أن  قبـــل  للمبنـــى  الثانـــي 
بنفســـه مع اتســـاع نطاق الحريق 
وانتشار ألسنة اللهب في المبنى.
وذكر شـــهود ومصـــادر محلية أن 
العريـــض حيـــن قفـــز مـــن الطابق 
الثانـــي اختـــرق جســـده حاجـــزا 
أسفل المبنى ليسقط أرضا، بينما 
لـــم تتضـــح بعـــد مـــدى خطـــورة 
إذاعـــة  ذكـــرت  بينمـــا  إصابتـــه، 
موزاييـــك المحليـــة الخاصـــة أن 
العريض أصيب بكسور، في حين 
اصيـــب رئيـــس مجلـــس شـــورى 
عبدالكريـــم  النهضـــة  حركـــة 
الهاروني بحروق وتم نقلهما 
إلى المستشـــفى، مضيفة 
أيضا أن الحريق تسبب 
شـــخص  وفـــاة  فـــي 

على األقل.

حريق هائل بمبنى حركة النهضة التونسية
طرابلس ـ وكاالت

لـــدى  األميركيـــة  الســـفارة  حـــذرت 
ليبيـــا، أمس الخميس، مـــن احتمال 
الرئاســـية  االنتخابـــات  تأجيـــل 
المقـــررة في 24 ديســـمبر المجاري، 
مشـــيرة إلـــى التداعيـــات الخطيـــرة 

التي ينطوي عليها هذا التوجه.
وشـــدد الســـفير األميركي ريتشـــارد 
عـــن  “االمتنـــاع  أن  علـــى  نورالنـــد، 
الذهاب إلى االنتخابات والتحشـــيد 
لعرقلتهـــا، لـــن يـــؤدي إال إلـــى وضع 
مصير البلد ومســـتقبله تحت رحمة 
مـــن هـــم داخـــل ليبيـــا وداعموهـــم 
الخارجيـــون، الذيـــن يفضلـــون قوة 
الرصاص علـــى قوة االقتراع”، في 

التـــي  تذكيـــر بالتصريحـــات 
أطلقها المبعوث األممي 

الســـابق يـــان كوبيـــش 
في رسالته الوداعية.

وجاء حديث الســـفارة 

األميركية بعد تزايد الدعوات التي 
تنادي بتأجيل االنتخابات الرئاسية 
الليبيـــة، خاصة من تنظيم اإلخوان 

والميليشيات الموالية لهم.
وكان مجلـــس الدولة الذي يســـيطر 
عليـــه تنظيـــم اإلخـــوان قـــد قـــدم، 
مســـاء األربعاء، مبـــادرة ترمي إلى 
تأجيل االنتخابات الرئاسية، بحجة 
الراهـــن  الوقـــت  فـــي  إجراءهـــا  أن 

“سيعصف بالعلمية السياسية”.
تجـــري  أن  المجلـــس  واقتـــرح 
االنتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة 
فبرايـــر  فـــي  متزامـــن  وقـــت  فـــي 
المقبـــل، على أن يكـــون انتخاب 
الرئيـــس ضمـــن قائمـــة تضـــم 
الرئيـــس ونائبيـــن ورئيســـا 
يعنـــي  بمـــا  للـــوزراء، 
تقليـــص  مـــن  ذلـــك 

لصاحيات الرئيس.

تحذير أميركي من تأجيل انتخابات ليبيا
موسكو ـ وكاالت

أكـــدت روســيــا أنــهــا مــضــطــرة للرد 
بصرامة على تصرفات الناتو الذي 
العسكري على  التمركز  إلى  يسعى 
حدودها، محذرة من إمكان تكرار 
األوضاع التي تشكلت خال “أزمة 
الكاريبي” في فترة الحرب الباردة.
وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ريــابــكــوف، في  الــروســي، سيرغي 
ــى بـــه أمــس  ــ تــصــريــح صــحــفــي أدل
الـــخـــمـــيـــس: “األوضـــــــــاع بــالــنــســبــة 
منافسينا  ألن  حقا  تفاقمت  إلينا 
وخــصــومــنــا خـــرقـــوا بــشــكــل ســافــر 
ــدات الــتــي  ــهـ ــعـ ــتـ ــات والـ ــزامــ ــ ــت ــ االل

قدموها لنا سابقا. ويدور الحادث 
عن منع األنشطة العسكرية 

بــجــوانــبــهــا الــمــخــتــلــفــة 
ــا ومــنــع  قـــرب حـــدودنـ
الــمــتــمــركــز الــعــســكــري 
ــبـــل  الـــــفـــــنـــــي مــــــــن قـ

خــصــومــنــا فـــي األراضـــــي والــمــيــاه 
الــمــعــنــيــة، وهـــو األمـــر الـــذي نشهد 

حدوثه أكثر فأكثر”.
السياق  هــذا  في  ريابكوف  وشــدد 
على أن روسيا تعتبر أمرا ضروريا 
النابع  العسكري  التهديد”  “تنحية 

عن الناتو عن حدودها.
ــار ريــابــكــوف إلـــى أن روســيــا  وأشــ
ــــرد بـــصـــرامـــة عــلــى  ــل ــ “مـــضـــطـــرة ل
ــمــتــحــدة  تـــصـــرفـــات الـــــواليـــــات ال
والناتو” بالقرب من حدودها، مبينا: 
هناك  تهديد،  عنصر  هنا  يوجد  “ال 

فقط تحذيرات”.
وأكد ريابكوف أن التوتر الحالي 
ــا  ــيــن روســي فـــي الـــعـــاقـــات ب
والغرب قد يؤدي إلى تكرار 
تشكلت  الــتــي  األوضــــاع 
الكاريبي”  “أزمة  خال 

العام 1962.

روسيا: سنرد بصرامة على تصرفات الناتو

إيران.. انفجار بمصفاة 
في بارسيان

ــران  إيـ الــغــامــضــة فــي  ــحــرائــق  ال مــــازال مسلسل 
اإليراني،  الرسمي  التلفزيون  أعلن  فقد  مستمرًا، 
لمكثفات  خط  في  انفجار  وقــوع  الخميس،  أمس 
الــغــاز بمصفاة جــنــوب الــبــاد. وأكـــد تــعــرض خط 
بــوصــات  الــبــالــغ قــطــره 10  ــغــاز  ال أنــابــيــب تكثيف 
اصطدامه  بسبب  النفجار  بارسيان،  مصفاة  في 
للمصفاة،  العام  المدير  عن  نقا  وأضــاف  بحفارة. 
عدم وقوع أية إصابات في الحادث، موضحًا أن 
فرق اإلنقاذ والعمليات سارعت إلى المكان، حيث 
تم تعطيل خط النقل. وجاء الحريق الجديد بعد 
يومين من اندالع آخر، اإلثنين الماضي، في خط 

أنابيب غاز في جنوب العاصمة اإليرانية طهران.

االتحاد األوروبي: المفاوضات النووية في فيينا “صعبة جًدا”

عقوبات وخيارات عسكرية جاهزة لضرب منشآت إيران
عـــن  رفيـــع  أميركـــي  كشـــف مســـؤول 
خطـــط جّهزهـــا البنتاغـــون للتعامل مع 
إيـــران فـــي حـــال فشـــلت المفاوضات 
حـــول االتفـــاق النووي، تتضمـــن تنفيذ 
ضربـــات علـــى المنشـــآت النوويـــة في 

الباد كخيار أخير.
وُينتظـــر فـــي هـــذا الســـياق، مناقشـــة 
المســـؤولين  مـــع  الضربـــات  موضـــوع 
فـــي  المتواجديـــن  اإلســـرائيليين 
واشـــنطن، وهمـــا وزيـــر الدفـــاع بينـــي 
غانتش ورئيس الموساد ديفيد بارنيع، 

أمس الخميس.
إذ أوضح المسؤول األميركي مشترطا 
عـــدم الكشـــف عـــن هويته، بحســـب ما 
أفـــادت وكالـــة رويتـــرز، أن المحادثات 
المقررة في الواليات المتحدة مع وزير 
الدفـــاع اإلســـرائيلي، تأتي فـــي أعقاب 
إفـــادة قدمها القادة فـــي وزارة الدفاع 
)البنتاغـــون( لمستشـــار األمـــن القومي 
بالبيت األبيض، جيك سوليفان، بشأن 
مجمـــل الخيارات العســـكرية المتاحة؛ 
لضمـــان عـــدم تمكـــن طهران مـــن صنع 

ساح نووي.
إن  كبيـــر  أمريكـــي  مســـؤول  وقـــال 
مـــن المتوقـــع أن يبحـــث قـــادة الدفاع 
وإســـرائيل  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي 
تدريبات عســـكرية محتملة من شـــأنها 
التحضير ألسوأ سيناريو ممكن لتدمير 
المنشآت النووية اإليرانية إذا أخفقت 
الدبلوماســـية وإذا طلـــب ذلـــك زعماء 

البلدين.
النوويـــة  األنشـــطة  شـــكلت  ولطالمـــا 
اإليرانيـــة، مصـــدر قلق بالنســـبة للدول 
الغربية والواليـــات المتحدة، خصوصا 
إلســـرائيل، التـــي أعلنت مـــرارا أنها لن 
تقـــف متفرجة على تلك المســـألة التي 

تعتبرها مهددة ألمنها القومي.

أميركا قد تشدد العقوبات

تتجـــه اإلدارة األميركيـــة إلى تشـــديد 
تطبيـــق العقوبـــات على إيـــران على ما 

يبدو.
أن  مطلعـــون  مســـؤولون  أكـــد  فقـــد 
الضغـــط  ســـيزيد  األميركـــي  الوفـــد 
االقتصادي في فيينا، مع تعثر الجهود 
الدبلوماسية الستعادة االتفاق النووي 

الموقع العام 2015.
كما أوضح مســـؤولون كبـــار في وزارة 
الخارجية والخزانة األميركية، بحسب 
ســـتريت  “وول  صحيفـــة  نقلـــت  مـــا 
جورنال”، أمس الخميس، أن الواليات 
المتحدة ســـتحذر عددا من الشـــركات 
والبنـــوك الخاصـــة التـــي تتعامـــل مـــع 

طهران بصفقات كبيرة.
إلى ذلك، أشـــاروا إلى أنـــه في حال لم 
يحصل تقـــدم في المحادثات النووية، 
فـــإن وفدا أميركيا رفيعا ســـيزور عددا 
من الـــدول؛ مـــن أجل تشـــديد الضغط 
االقتصـــادي على إيران، وشـــل قدرتها 
علـــى التهرب من العقوبـــات األميركية 
التـــي فرضتهـــا إدارة دونالـــد ترامـــب 

سابقا.
وقـــد تشـــمل تلـــك الزيـــارات، ماليزيـــا 
التجـــاري  الشـــريك  والصيـــن،  وتركيـــا 

األول إليران.

مفاوضات صعبة جدا

الرســـمي  االجتمـــاع  انتهـــاء  بعيـــد 
المقتضـــب الذي عقـــد، أمس الخميس، 
فـــي فيينا بين المشـــاركين في الجولة 
الســـابعة مـــن المحادثـــات النوويـــة مع 
إيـــران، أكد منســـق االتحـــاد األوروبي، 
إنركي مورا، فـــي تصريح مختصر، أن 

المفاوضات صعبة جدا.
كمـــا أردف قائا: “ســـنرى أين ســـنصل 
فـــي األيام المقبلة”. وأضـــاف: “مازالت 
هنـــاك مواقف مختلفة يجـــب تقريبها، 
وهذا أساس المفاوضات وسنرى كيف 

يمكن التقدم”.
يســـتطيع  ال  أنـــه  أوضـــح  ذلـــك،  إلـــى 
التحـــدث في هـــذه المرحلة عن تفاؤل 
كافـــة  علـــى  أنـــه  رأى  بـــل  تشـــاؤم،  أو 
األفرقاء أن يكونـــوا واقعيين حول ما 

يمكن أن يحصلوا عليه.
الملـــف  هـــذا  نقـــارب  “نحـــن  وقـــال: 
علـــى  للحصـــول  الازمـــة  بالواقعيـــة 
وهنـــاك  صعـــب  الوضـــع  ألن  اتفـــاق؛ 
خافـــات كثيرة يجب معالجتها، إال أن 

الوقت قصير لتحقيق ذلك”.
لـــدى  روســـيا  منـــدوب  وصـــف  فيمـــا 
المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل 

أوليانوف، االجتماع بالبناء.
المفاوضيـــن  كبيـــر  أشـــار  حيـــن  فـــي 
اإليرانييـــن، علي باقـــري، إلى أن جميع 
أطراف المحادثات أبدوا اســـتعدادهم 

للعمل على “تضييق الفجوات”.
كمـــا شـــدد، بحســـب مـــا نقلت وســـائل 
إعـــام إيرانية رســـمية، علـــى أن باده 
المباحثـــات، ومتمســـكة  جـــادة بشـــأن 

برؤيتها في آن.
مـــن  الســـابعة  الجولـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
بعـــد  اســـتؤنفت  النوويـــة  المباحثـــات 
الـــدول  طلبتهـــا  أيـــام،   5 دام  توقـــف 
الوفـــد  تقديـــم  إثـــر  للتشـــاور  الغربيـــة 
اإليراني مقترحات وصفها األوروبيون 
مبـــدأ  تقـــوض  بأنهـــا  واألميركيـــون 
التفـــاوض، وتحمـــل تراجعـــا كبيرا عما 
تـــم االتفـــاق عليه في الجوالت الســـت 

السابقة.
فيمـــا اعتبـــرت اإلدارة األميركيـــة، أن 
تلـــك الجولـــة ستشـــكل اختبـــارا لمدى 
جدية طهران، والتزامها بتحقيق تقدم 

فعلي على طاولة التفاوض.

عواصم ـ وكاالت

أميركا تتجه للتشدد في تطبيق العقوبات على إيران 

بغداد ـ وكاالت

أعلـــن العـــراق أمـــس الخميـــس انتهاء 
التحالـــف  لقـــوات  القتاليـــة  المهـــام 
الدولـــي وانســـحابها مـــن الباد بشـــكل 
رســـمي، منهية بذلـــك مهمتهـــا القتالية 
التـــي كانـــت مكلفة باســـتئصال تنظيم 
داعش، واالنتقال إلى مهمة استشارية 

لمساعدة القوات العراقية.
وقـــال مستشـــار األمـــن القومي قاســـم 
األعرجـــي، فـــي تغريـــدة عبـــر تويتـــر: 
“اليـــوم أنهينـــا جولـــة الحـــوار األخيرة 
مـــع التحالف الدولي التي بدأناها العام 
الماضـــي، لنعلن رســـميا انتهـــاء المهام 
القتالية لقوات التحالف وانسحابها من 
العـــراق”. ونقلت وكالة األنباء العراقية 
التحالـــف  إن  قولـــه  األعرجـــي  عـــن 
سيســـتمر فـــي “التدريب واالستشـــارة 
مـــن  تأكيـــد  يصـــدر  ولـــم  والتمكيـــن”. 
قـــوات التحالـــف التـــي انتشـــرت فـــي 
العـــراق لقتال تنظيـــم داعش. يذكر أن 
بغداد وواشـــنطن عقدتا العام الماضي، 

جولتيـــن مـــن الحـــوار االســـتراتيجي، 
حيـــث أعلنت أميركا بعد انتهاء األولى 
بشـــكل  العـــراق  مـــن  قواتهـــا  ســـحب 
ليســـت  أنهـــا  إلـــى  مشـــيرة  تدريجـــي، 
بصـــدد إقامـــة قواعـــد ثابتـــة لقواتهـــا 
فـــي الباد. بدوره، أكـــد رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي في مارس 

الماضي، أن باده نجحت في تخفيض 
عـــدد القـــوات األجنبية بنســـبة 60 %. 
يذكـــر أنـــه منـــذ 2014، تقود واشـــنطن 
تحالفـــا دوليـــا لمكافحـــة داعـــش الذي 
اســـتحوذ علـــى ثلـــث مســـاحة العـــراق 
آنذاك، حيث ينتشـــر بالباد نحو 3000 
جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي.

انتهت مهمتها القتالية .. وستستمر في “التدريب واالستشارة”

العراق يعلن رسمًيا انسحاب قوات التحالف الدولي

انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وبدء انسحابها

عواصم ـ وكاالت

بعـــد مقتـــل قيـــادي بحـــزب هللا فـــي 
محافظة مـــأرب، طالب وزير اإلعام 
أمـــس  اإلريانـــي،  معمـــر  اليمنـــي، 
الخميس لبنان باتخاذ “موقف حاسم” 
إزاء اســـتمرار تدخـــل حـــزب هللا في 

الشأن اليمني ودعمه للحوثيين.
فـــي تغريـــدة علـــى  وقـــال اإلريانـــي 
حســـابه في تويتـــر “إن مقتل الخبير 
والقيـــادي في حزب هللا أكرم الســـيد 
بقصـــف مدفعي للجيـــش اليمني في 
جبهة أم ريش بمأرب يشـــكل “ضربة 
موجعـــة لنظـــام طهـــران ومليشـــياته 
الطائفية ومؤشرا جديدا على قيادته 
بالمحافظـــة  العســـكرية  للعمليـــات 
ومـــا تمثله معركـــة مأرب مـــن أهمية 

لمشروعه التوسعي في المنطقة”.
كما أضاف “نطالب الحكومة والشعب 
اللبنانـــي باتخـــاذ موقـــف حاســـم من 
اســـتمرار تدخـــل ميليشـــيات حـــزب 
هللا في الشـــأن اليمني، وتورطها في 

قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين”.
وكانـــت مصـــادر مطلعـــة أفـــادت في 
وقت ســـابق أمس أن خبيرا عسكريا 
تابعـــا لحـــزب هللا قتـــل االربعـــاء في 

جبهة ُأم ريش، بمأرب.
وأعلـــن التحالف العربي، امس، مقتل 
العشـــرات مـــن ميليشـــيات الحوثـــي، 
إثـــر عمليات اســـتهداف في محافظة 
مـــأرب الغنيـــة بالنفط شـــمال شـــرقي 

اليمن.
وقال التحالـــف، وفقًا لما نقلته وكالة 
األنبـــاء الســـعودية “واس”، إنـــه “نفـــذ 
29 عمليـــة اســـتهداف ضد المليشـــيا 
فـــي مـــأرب خـــال الســـاعات الــــ 24 

الماضية”.
وأضـــاف: “االســـتهدافات دمـــرت 16 
آلية عســـكرية، وقضت على أكثر من 

145 عنصرًا إرهابيًا”.

التحالف العربي يعلن مقتل 145 متمرًدا حوثًيا بعمليات مأرب

اليمن يطالب لبنان بموقف حاسم من تدخل “حزب اهلل”

لقطة من خط المواجهة في مأرب

دبي - العربية.نت
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استراتيجية عاجلة لذوي الهمم
قبـــل الحديـــث عن همـــوم ذوي االحتياجـــات الخاصة، البّد من اإلشـــارة 
إلى مســـألة في غاية األهمية ال يشـــعر بحجمها ومرارتها إال من يكتوي 
بألمها والقريبون منهم، والمتمثلة في نظرة البعض لهم بالتشـــاؤم حينا، 
والشفقة في أغلب األحيان، وبوصف هذا اإلنسان عاجزا وال أمل بتغيير 
واقعـــه، بيد أّن الواقع يكّذب هذه التصورات تماما، فأعداد الّذين قهروا 
إعاقتهـــم يصعب حصرها، ويمكن هنا أن نســـتحضر واحـــدا منهم يمثل 
نموذجا بارزا هو عميد األدب العربّي الدكتور طه حسين والعشرات في 
العالـــم، وهناك من أبناء البحرين من حققوا مراكز متقدمة في المحافل 

الدولية والخليجية.
إّن مملكتنا أولت هذه الفئة كل عناية واهتمام على مدى األعوام الفائتة، 
ووفرت لهم كل سبل الدعم والخدمات التعليمية والصحية والرياضية، 
إالّ أّن المطلـــوب وبشـــكل عاجـــل وضـــع اســـتراتيجية لـــذوي الهمـــم من 
األطفال وكبار الســـن، وهو مقترح تمت مناقشـــته عبر المجلس النيابي 
قبيـــل ســـنوات. هذه االســـتراتيجية تنقســـم إلى مراحـــل زمنية وتكون 
ألســـرة الطفل المعاق قواعد ثابتة في تنشـــئتهم ورعايتهم، إضافة إلى 
أّن أحـــد بنودهـــا يلـــزم األســـرة بالتدخل المبكـــر كمرحلة أولـــى للتأهيل، 
وهـــذه المرحلـــة لها أهميـــة بالغة في حياة الطفل المعـــاق لما تحققه من 

دور في تحصين وعالج وإقامة مجتمع صحي سوّي.
ال نعلـــم علـــى وجـــه التحديـــد أيـــن وصلـــت هـــذه االســـتراتيجية بالغـــة 
األهميـــة التي تهم مســـتقبل هذه الفئة، وبودنا هنـــا التذكير بحجم األلم 
الـــّذي يتحملـــه أهالي هـــذه الفئة في رعايـــة أبنائهم، مـــا يتطلب وقوف 
كل الجهـــات إلـــى جانبهـــم والتخفيـــف مـــن معاناتهـــم، كما نـــود التذكير 
بمقترحات نيابية لم تأخذ طريقها إلى أرض الواقع من قبيل تخصيص 
نســـبة 2 % من وظائفها لذوي اإلعاقة ومنح أمهات ذوي اإلعاقة ساعة 
أو أكثر للراحة، هذه وغيرها من المقترحات كفيلة بتخفيف األعباء عن 

ذوي الهمم وأسرهم لو تم األخذ بها.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

مناطق ال تصلها خدمة “الفايبر”
رضينـــا الجلـــوس علـــى الحافة فـــي مجمـــع 802 بمدينة عيســـى والمجمعات 
المجـــاورة، حيث ال نعرف خدمة “5 جي” بســـبب عدم وجـــود خدمة “الفايبر” 
في المنطقة، ووصلنا إلى العام 2021 ومازالت في البحرين الصغيرة مناطق 

ال تغطيها وتصلها خدمة “الفايبر”.
عمومـــا.. صمدنـــا كثيرا مـــع خط اإلنترنـــت المنزلي الثابـــت، وتأقلمنا مع بطء 
الخدمـــة علـــى حد تعبيـــر مايكوفيســـكي “تأقلمـــوا يا أهـــل المـــدن النائية مع 
ماكينة المياه المعطلة”، لكن كان علينا أن ندخل عالما أكبر مع مسألة التعليم 
عن بعد واســـتهالك األبناء اإلنترنت بشـــكل أكبر مما مضى، وعندما استشرت 
أحد الموظفين في شـــركتنا لالتصـــاالت، اقترح علي تركيب جهاز “راوتر” مع 
شريحة ألنه من المؤكد سيكون أسرع مليون مرة من الخط الثابت، ولم أكن 
أعـــرف أنـــه بمجرد التعاقد مع الشـــركة للحصول على “الراوتر” ســـأدخل قلب 

اإلعصار، والقصة كما يلي..
قطعنـــا خدمـــة الخـــط األرضـــي، إذ ال يمكـــن أن ندفـــع على خطيـــن، ووضعنا 
المدعـــو “الراوتـــر” فـــي المنزل مع باقة ســـريعة جدا “هكذا يفتـــرض”، وكأنك 
يـــا بوزيـــد مـــا غزيت، بـــل األمر ازداد ســـوءا، ببعـــض األوقات يعمـــل بصورة 

اعتياديـــة، وبأوقـــات أخـــرى يتحـــول إلى ســـلحفاة مريضة، تعطلت دراســـة 
األبنـــاء، وتعطلـــت أشـــغالنا أيضا، وعندما راجعت الشـــركة كل مـــا فعلوه هو 
تحرير بالغ، وال مجال للنقاش.. “طيب” استرجعوا جهازكم ألنني لم أستفد 
منه.. “مسامحة.. عليك دفع قيمته 69 دينارا”، “طيب” أعيدوا لي خط البيت 
الثابت فعلى األقل أرحم، وســـنأخذ بنصيحة مايكوفيسكي.. “عليك بتقديم 
طلـــب جديـــد وقـــد يســـتغرق وقت برمجـــة الخـــط الجديد حوالي أســـبوع”، 
شعرت أن الشركة حصرتني في زاوية ووجهي للحائط والبد من رفع منديل 

االستسالم.
إحـــدى الموظفـــات قالت لي وهـــي تجلس على مقعـــد مرتفع.. ربمـــا المنطقة 
ليـــس فيهـــا تغطيـــة.. “يا ســـالم”، خط ثابـــت وإنترنـــت منزلي بطيء بســـبب 
عـــدم وجـــود “فايبر” وأيضا قـــد ال توجد تغطية للـ “واي فـــاي”! هل نعيش في 
الثالثينات أو العصور الغابرة، يفترض أن الشـــركة تعرف أين يوجد اإلرســـال 
من عدمه، وتطلع المواطن على التفاصيل، ال أن تتركه يغرق ومن ثم تمد له 

يد المساعدة واإلنقاذ بشروط.
للمسؤولين في الشركة.. أطلعونا على نور اإلجابة كما نور الفجر فوق المآذن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

دور المرأة في التنمية المستدامة
إدمـــاج المرأة فـــي االقتصاد الوطني وفي التنمية المســـتدامة له 
أثـــر كبيـــر علـــى التنمية الشـــاملة، وهو نهـــج ال يتطلـــب النظر إلى 
قضايا المرأة بانفراد، بل التركيز على العالقات بين الجنســـين، ما 
ُيحقق تحســـين وضع االثنين في عملية اإلنتاج والتنمية، وألقت 
األدبيات االقتصادية من شرقية وغربية آراءها عن أهمية المرأة 
في اإلنتاج الصناعـــي والخدماتي والتكنولوجي والتجاري ولكل 
المهن وبمختلف الدول، وناقشـــت انعكاســـات مشاركة المرأة في 
هذا المضمار، إال أن هذه األدوار تختلف من دولة ألخرى بخططها 
وبإدمـــاج المرأة بشـــكل أفضل في مشـــاريعها المتنوعة وبنظرتها 

الشاملة نحو المرأة.
وأنشـــأ “برنامج األمـــم المتحدة اإلنمائي” )UNDP( شـــعبة خاصة 
للمـــرأة فـــي التنميـــة، لتعـــزز مشـــاركة المـــرأة، وقـــد أقـــرت األمـــم 
المتحدة الورقة التي أصدرتها عدد من النساء حول “استراتيجية 
التنمية الدولية للعقد الثالث لألمم المتحدة” في 1980م، الداعية 
ألن يكـــون للنســـاء دور نشـــط فـــي جميـــع القطاعـــات اإلنتاجيـــة 
والخدماتيـــة، وســـاند ذلـــك التقريـــر الـــذي قدمـــه مركـــز التنميـــة 
)OECD( في 1985م بشـــأن نهج االقتصاد المنزلي والتركيز على 

األنشطة النسائية المدرة للدخل كمدخل لمشاريع التنمية.
االهتمـــام التنمـــوي بالمـــرأة ال ُيعتبـــر شـــفقة وال عطًفـــا وإحســـاًنا، 
فالمرأة ُتعد طرًفا مهًما في عملية اإلنتاج، وال يقل دورها عن دور 
الرجـــل، وأكدت على ذلك كل األديان الســـماوية، كما نص الهدف 
الخامس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م على “تحقيق 
المســـاواة بين الجنســـين وتمكين كل النساء والفتيات”، فالتنمية 
ال تتحقق دون دور فاعل للنســـاء إلحداث التغيير الذي من شـــأنه 
القضـــاء علـــى التمييز وتحقيق المســـاواة بين الجنســـين، فالمرأة 
نواة المجتمع، وإحداث التغيير اإليجابي مســـؤولية مشتركة بين 

الرجل والمرأة، ودورهما متكامل وليس منفصال.
إن حقوق اإلنسان حقوق جامعة للمرأة والرجل، وال يمكن التفريق 
بينهما، فاإليمان بدور المرأة بتحقيق التنمية المســـتدامة يتطلب 
أن تكـــون لهـــا أدور مؤثرة ومهمة في مختلـــف األعمال، ومعالجة 
والسياســـية  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  المـــرأة  قضايـــا  جميـــع 
والحقوقيـــة بمثابة وقـــود لتحقيق التنميـــة االقتصادية، وإدماج 

المرأة وبناء قدراتها المتنوعة.

عبدعلي الغسرة

هل تتفقُد هاتفَك على الدوام لترى إْن وصلتَك رسالة من حبيٍب أو شريك 
أو ربما صديٍق ســـابق، وهل تتبُع منشوراته وقصصِه اليومية في وسائل 
التواصـــل وتقوم بتحليلها؟ إْن كنَت ُتدمـــُن هذه األفعال، فقد وقعَت في 
ُجـــبِّ التعلـــق المرضي يا صـــاح! الجميُع بحاجٍة إلى الحب والشـــعور بأنه 
موجـــود في هـــذه الحياة، لكن قد ينقلُب هذا الشـــعور الجميل إلى كارثة 
حيـــن تكون العالقة غيـــر متكافئة، أو حين نتعلُق بأشـــخاٍص يجلبون لنا 

المتاعب، لكننا ال نملُك قراَر التخلي عنهم.
التعلـــُق الســـوي دافعُه الحُب األساســـي تجـــاه المحيطين بنا مـــن العائلة 
واألصدقـــاء، كأْن تتعلـــق األُم بطفلهـــا، أو يتعلـــَق األُخ بأختـــه وهـــو تعلٌق 
طبيعـــي ُيمليـــه الـــدوُر االجتماعي الذي تلعبـــُه األم، ويقوُم بـــه األخ تجاه 
أختـــه؛ فيأتـــي علـــى صورة حـــٍب واهتماٍم وحمايـــة، في حيـــن أنَّ التعلق 
المرضـــي هـــو حالـــٌة مـــن التعلـــق القهـــري بالحبيـــب أو الصديـــق نتيجـــَة 
ضغوطاٍت نفســـية تعرض لها المصابوَن بالتعلق المرضي، على الرغم من 
عدِم وجود روابَط مشتركة بين الطرفين، ما يجعل الطرَف اآلخَر ُيعاني 
حين يجُد نفسه بين مطرقِة العاطفة المبالغ بها وسنداِن الرقابِة الخانقة.

يجـــُد المصابـــون بالتعلق المرضـــي صعوبًة في تقدير ذواتهـــم ويمتازوَن 
بالضعف أمام اآلخرين، ويلجأون للحبيب على أنه الوحيد الذي يهتُم بهم، 
ويهملون أنفســـهم في ِقبالِة من يحبون.. هؤالء يشـــعرون بالذعر الشديد 
مـــن احتماِل هجـــِر الحبيب أو الصديق لهم. ينشـــُأ التعلـــُق المرضي حين 
ُيســـيُء الوالـــدان معاملة أبنائهـــم؛ فيبحثوَن عن الحب خـــارَج محيطهم 
اأُلســـري المليِء بالخالفاِت والنقد والخاوي من الحِب والعاطفة، كما أنَّ 
كتمان المشاعر وعدم إبدائها خصوصًا تجاَه الوالدين والكبِت والحرمان 

عوامُل أساسية لإلصابة بالتعلق المرضي.
هـــؤالء المرضـــى هـــم بأمسِّ الحاجـــة للتعافي علـــى يِد المعالج النفســـي، 
كمـــا أنَّ المصارحـــة مـــع الشـــريك أو الوالديـــن بالحاجـــِة للمحبـــة خطـــوٌة 
مهمـــة للشـــفاء من هذا الـــداء. قد يكون الفـــراُغ أيضًا ســـببًا يدفُع البعَض 
للتعلق المرضي؛ وعليه فإنَّ االنشغاَل بالهوايات واالنخراط في األنشطة 
المختلفة قد يشكالِن وسيلًة للتعافي التام، حين يشعُر المريض بأهميته 
وكيانـــه، وأنه ال يحتاُج لشـــخص يســـتجدي حبه واهتمامه ويتشـــبُث به 

وإْن آذاه.

هدى حرم

“التعلق المرضي”

اليـــوم، وضمن مشـــاريع الخمســـين، يواصـــل ربان المســـيرة صاحب األيادي 
البيضـــاء، صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيـــس الدولة، 
حفظـــه هللا، نهـــج القادة المؤسســـين، من خـــالل إطالق “البرنامـــج الوطني 
للسكك الحديدية” أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات 
الدولة كافة، بهدف رسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى الدولة 
للخمســـين عامًا المقبلة، بما يعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا كمركز عالمي 

للريادة والتميز، واالرتقاء بتنافسيتها في مختلف المجاالت.
يعد “البرنامج الوطني للســـكك الحديدية” روح االتحاد وركيزته األساســـية 
في البنية التحتية لقطاع التجارة واالقتصاد والنقل البري، ويعزز مســـاهمة 
هذا القطاع في تلبية متطلبات النمو والتنوع االقتصادي تماشيًا مع أهداف 
ورؤيـــة اإلمـــارات 2071. حيث يهـــدف البرنامج الوطني للســـكك الحديدية 
إلـــى رســـم خريطـــة طريق جديدة فـــي الدولة لنقـــل البضائع والـــركاب على 
متـــن القطـــارات، بمـــا يســـهم في تطويـــر منظومة نقـــل بري مســـتدامة، في 
إطار دعم التنمية االقتصادية المســـتدامة في القطاعات البيئية والصناعية 
والسياحية في الدولة، وبما يعمل على توطيد الروابط بين مختلف إمارات 
الدولة، وتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي، فالبرنامج يالمس حياة الســـكان 

في الدولة بشـــكل مباشـــر، من خالل االرتقاء بمستوى المعيشة عبر تسهيل 
حركـــة النقل، وتســـهيل تنقل الســـكان بين مختلف إمـــارات ومناطق الدولة 
بســـرعة وكفـــاءة وراحة وتكلفة مناســـبة، وســـيعزز روح الترابـــط والتالحم 

المجتمعي واألسري في الدولة.
لقـــد جاء إطالق البرنامج الوطني للســـكك الحديديـــة ليؤكد وضع اإلمارات 
في الموقع المناســـب الذي تســـتحقه علـــى خارطة التجـــارة البرية العالمية، 
فقـــد عودتنـــا قيادتنـــا الحكيمة أن ننظر دومـــًا للمســـتقبل بإيجابية وتفاؤل، 
وأن نعمـــل دومـــًا لصنع هـــذا المســـتقبل كما نريـــده ألبنائنا، فكل مؤسســـات 
الدولـــة تمضـــي قدمًا في جهودها لتعزيـــز المكانة المتقدمة التي تســـتحقها 
دولة اإلمارات، ومواصلة مســـيرة التميـــز والنجاح في القطاعات كافة التي 
اعتـــاد هـــذا الوطن على ريادتهـــا منذ عقود من الزمن، وعليه فيحق لشـــعب 
دولـــة اإلمـــارات أن يفخـــر بقيادته وحرصهـــا على إطـــالق البرنامج الوطني 
للسكك الحديدية باعتباره دعامة رئيسية ومحفزًا قويًا للتنمية االقتصادية 
الشـــاملة، فهذا البرنامج في الحقيقة جزء ال يتجزأ من التزام الدولة بتنوع 
مصـــادر الدخـــل بهـــدف إيجـــاد المزيد مـــن فرص العمـــل لمواطنيهـــا وجذب 

االستثمارات المحلية واإلقليمية والدولية.

Yas.adc 
@gmail.com

يوسف الحداد

اإلمارات والبرنامج الوطني للسكك الحديدية
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دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرةدوري خالد بن حمد لكرة اليد
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النجمة

األهلي

دوري زين لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

النويدرات٨٦٦٣الحالة

الرفاع - لجنة الموروث

اللجنة اإلعالمية

رفــع ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفة أســمى آيــات الشــكر والتقدير 
واالمتنــان إلــى مقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة عاهل البــالد المفــدى حفظه هللا ورعــاه على رعاية 

جاللته أيده هللا لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته الرابعة.

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
بهـــا  تحظـــى  التـــي  الرعايـــة  إن  خليفـــة 
رياضات الموروث الشعبي من لدن جاللة 
المســـتمرة  والتوجيهـــات  المفـــدى  الملـــك 
مـــن قبل جاللتـــه حفظه هللا أســـهمت في 
االرتقـــاء بهـــذه الرياضـــات التراثيـــة ممـــا 
الوطنيـــة  الهويـــة  علـــى  للحفـــاظ  يـــؤدي 
نبراســـا  األصيلـــة وترســـيخها  البحرينيـــة 
ذلـــك خـــالل  المتعاقبـــة.  جـــاء  لألجيـــال 
جاللتـــه  أنـــاب  الـــذي  الختامـــي،  الحفـــل 
حفظـــه هللا، ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفة لتوزيـــع الجوائز بحضور النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيث 
أقيم الحفل الختامي للنســـخة الرابعة من 
موســـم ناصر بن حمد لرياضات الموروث 
البحـــري بتنظيـــم مـــن اللجنـــة البحرينيـــة 

لرياضات الموروث الشعبي.
وعلـــى هامـــش الحفـــل الختامـــي، دشـــن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
كتـــاب “آللـــئ البحرين” من إصـــدار اللجنة 
البحرينيـــة لرياضـــات المـــوروث الشـــعبي 
وإعداد وإشـــراف الشـــيخ خالـــد بن حمود 

آل خليفة. 
كما شهد سموه سباقي التجديف الشعبي 

فئتي النخبة لمســـافة 3000 متر والعموم 
لمسافة 2000 متر وذلك على كأس جاللة 

الملك المفدى.
ونـــوه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بالتنظيم المتميز مـــن قبل اللجنة 
البحرينيـــة لرياضـــات المـــوروث الشـــعبي 
لفعاليـــات الموســـم البحـــري والـــذي شـــهد 

مشاركة واسعة.
وأثنى سموه على الدور الكبير الذي تقوم 
به اللجنـــة البحرينية لرياضـــات الموروث 
الشـــعبي في إحياء التراث الوطني ضمن 
إطار مســـابقات تنافســـية تجذب الشباب 
البحرينـــي في أنـــواع المـــوروث كافة مما 
المجتمـــع  أطيـــاف  لجميـــع  فرصـــا  يوفـــر 
التـــي  اللجنـــة  فعاليـــات  فـــي  بالمشـــاركة 

تساهم في صون الهوية الوطنية.
وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الفرق الفائزة في بطوالت الموسم، مشيدا 
ســـموه بـــاألداء الـــذي ظهرت عليـــه جميع 
الفرق المشـــاركة في المنافســـات المتعلقة 

بالموروث البحري.
وبعد نهاية الســـباقين، توج ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة الفـــرق الفائزة، 
حيـــث تمكـــن فريق “ســـموم” مـــن تحقيق 
المركـــز األول في ســـباق النخبة، فيما حل 
فريـــق “إعصـــار 1” بالمركز الثانـــي وفريق 

“الداهية” بالمركز الثالث.

وفي ســـباق العموم، أحرز فريق “الشـــيبة” 
المركز األول، بينمـــا جاء فريق “الجنوبي” 
فـــي المركـــز الثانـــي، وفريـــق “البلـــم” فـــي 

المركز الثالث.
كمـــا شـــهد حفل الختـــام مشـــاركة متميزة 
لذوي العزيمة في ســـباق تجديف شـــعبي 
اســـتعراضي وذلك ضمن مبـــادرات اللجنة 
البحرينيـــة لرياضـــات المـــوروث الشـــعبي 
بإشـــراك فئـــة ذوي العزيمة فـــي الفعاليات 

التراثية.

تحت رعاية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الرئيـــس  الشـــباب،  وشـــئون  اإلنســـانية 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
وســـباقات القدرة، تنطلق الجمعة بطولة 
التـــي  للقـــدرة  المجيـــد  الوطنـــي  العيـــد 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  ســـينظمها 

وسباقات القدرة.
 وتشـــهد قريـــة البحريـــن الدوليـــة للقدرة 
الجمعة إقامة سباقي 40 و80 كم تأهيلي 
محلـــي، فيمـــا ســـتكون األنظـــار متجهـــة 
السبت في سباقي 100 و120 كم دولي.

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وســـجل 
وســـباقات القدرة، أعـــداًدا كبيرة جدًا من 
الفرســـان واالســـطبالت المشـــاركين فـــي 
الســـباقات حيث مـــن المؤكـــد أن تحظى 
البطولـــة بإثـــارة ونديـــة بعـــد أن شـــهدت 
النسخة األخيرة منافسة قوية في جميع 

مراحلها.
الشـــيخ  ســـمو  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
بطولـــة  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
العيـــد الوطنـــي لها أهميتهـــا ومكانها لدى 
االتحـــاد  وأن  والفرســـان،  االســـطبالت 
الملكـــي يحـــرص دائمًا على بـــذل الجهود 

إلخراجها بمســـتوى تنظيمـــي مميز يليق 
بمكانتها.

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “عطفًا علـــى المســـتويات البارزة 
التـــي شـــهدتها الســـباقات فـــي الموســـم 
الحالي، فإن المنافســـة ستكون قوية في 

بطولة العيد الوطني، والشـــك أن اهتمام 
االســـطبالت والفرســـان يزيـــد مـــن طابع 

اإلثارة. 
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “حرصنـــا علـــى توجيـــه االتحـــاد 
الملكـــي باإلعـــداد المبكـــر لهـــذه البطولـــة 

العزيزة، ونشيد باهتمام االتحاد وجهوده 
البارزة برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفة وكافة أعضاء االتحاد 
واللجـــان الذين بذلـــوا جهـــودًا كبيرة في 
اإلعداد المبكر ودائما ما يسعدون لتأكيد 
قدراتهـــم في مواصلـــة التألـــق والتنظيم 

المميز”.

إدراج الشباب

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
الشـــابة  بالوجـــوه  ســـعادته  عـــن  خليفـــة 
الجديـــدة التـــي شـــهدها الموســـم الحالـــي 
وهـــو ما يؤكـــد النمـــو الكبير الذي تشـــهده 

رياضة القدرة في المملكة.
دخـــول  باهتمـــام  “تابعنـــا  ســـموه  وقـــال 
الشـــباب إلـــى رياضـــة القـــدرة، واكتســـبوا 
خبـــرات واســـعة فـــي الســـباقات الماضية، 
والشـــك أن بطولـــة العيد الوطني ســـتزيد 
من خبراتهم ويســـاهم في تحقيق أهداف 

وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
دعمهـــم  علـــى  حرصنـــا  ونؤكـــد  القـــدرة، 

لمواصلة تحقيق هذه األهداف”.
وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
الفرســـان  لجميـــع  التوفيـــق  كل  خليفـــة 
واالسطبالت المشـــاركة في هذه البطولة، 
متمنيا سموه أن يحققوا النتائج االيجابية 
المتميـــزة والمراكـــز المتقدمة التي تعكس 
المكانة الكبيرة التـــي وصلت اليها رياضة 

القدرة على مختلف االصعدة.

مسافات السباقات التأهيلية

 وسيقام سباق 40 كم تأهيلي محلي على 
مرحلـــة واحـــدة: )لـــون أحمر( لمســـافة 40 
كم، فيما ســـتقام مراحل سباق مسافة 80 
كم على النحو اآلتي: المرحلة األولى )لون 
أحمـــر( لمســـافة 40 كـــم، المرحلـــة الثانيـــة 
المرحلـــة  كـــم،   20 )لـــون أصفـــر( لمســـافة 

الثالثة )لون أصفر( لمسافة 20 كم.

سموه يشهد الحفل الختامي بحضور خالد بن حمد ويتوج أبطال الموروث البحري

القرية تحتضن السباقات التأهيلية والفحص البيطري للسباق الرئيسي

ناصر بن حمد: دعم جاللة العاهل يدفعنا لتطوير الموروث

برعاية ناصر بن حمد.. انطالق بطولة العيد الوطني للقدرة اليوم

سمو الشيخ ناصر بن حمد

خسارة منتخبنا للناشئين أمام اليمن )5/0( ببطولة غرب آسيا
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انتخاب حياة بنت عبد العزيز نائبا لرئيس “األولمبية العربية” للمساواة
نيابة عن ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، تـــرأس محمـــد النصـــف وفد 
مملكـــة البحريـــن فـــي اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة الـ 20 التحاد اللجان األولمبية 
العربية الوطنية والذي عقد يوم األربعاء 
الماضي بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع 
األمير فيصل بن فهد األولمبي بالعاصمة 

السعودية الرياض.
 وترأســـت اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
نائـــب رئيـــس اتحـــاد اللجـــان األولمبيـــة 
العربيـــة الوطنية نيابـــة عن األمير طالل 
بن بـــدر بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، وذلك 
فهـــد  األميـــر  الســـمو  صاحـــب  بحضـــور 
بـــن جلـــوي بـــن عبدالعزيـــز بـــن مســـاعد 
نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة العربية 

الســـعودية وفيصـــل علـــي غســـال مدير 
إدارة الشـــباب والرياضـــة بجامعة الدول 
التنفيـــذي  المكتـــب  وأعضـــاء  العربيـــة، 
ورؤســـاء ومنســـوبي اللجـــان األولمبيـــة 

الوطنية العربية. 
الجمعيـــة  تزكيـــة  االجتمـــاع  وشـــهد   
العمومية لصاحب الســـمو الملكي األمير 
الفيصـــل رئيســـا  بـــن تركـــي  عبدالعزيـــز 
التحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية 

للفترة 2021 - 2024م.
 وأعلـــن ســـموه بصفتـــه رئيســـًا التحـــاد 
اللجـــان األولمبيـــة الوطنيـــة العربية، عن 
تسمية األمير طالل بن بدر بن عبدالعزيز 
آل ســـعود رئيسًا شـــرفيًا لالتحاد، مقدمًا 

شـــكره وتقديره له نظير خدمته الجليلة 
للرياضـــة العربيـــة طـــوال فترة رئاســـته، 
إضافة إلى تســـمية عبدالعزيز بن محمد 

العنزي أمينًا عامًا لالتحاد. 
مـــن  عـــدٍد  علـــى  الجمعيـــة  وصادقـــت   
الهيئـــة  أبرزهـــا تشـــكيل  القـــرارات، كان 
العربية للتطوع، والخطة االستراتيجية 
النظـــام  وتعديـــالت  المـــرأة،  لرياضـــة 
األولمبيـــة  اللجـــان  التحـــاد  األساســـي 

األساســـية  الالئحـــة  وتعديـــل  العربيـــة، 
لـــدورة األلعاب الرياضية العربية، ودورة 

األلعاب لألندية العربية للسيدات. 
 كمـــا اعتمـــدت الجمعيـــة اقتـــراح اللجنة 
األولمبيـــة العربيـــة الســـعودية، النضمام 
االتحاد إلى مبادرة )الرياضة ألجل العمل 
المناخـــي( وهي إحـــدى اتفاقيـــات األمم 
المتحدة لمكافحـــة التغييرات المناخية، 
كما أقر االجتماع أن تستضيف العاصمة 

األردنية عّمان أعمال الجمعية العمومية 
القادمة على أن يتحدد موعدها الحقًا.

بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  واحتفظـــت   
عبدالعزيـــز آل خليفـــة بعضويـــة اللجنـــة 
األولمبيـــة  اللجـــان  التحـــاد  التنفيذيـــة 
العربيـــة الوطنيـــة واحتفاظهـــا بمنصـــب 
لمســـيرتها  اســـتمرارا  الرئيـــس  نائـــب 
الحافلـــة فـــي المجال الرياضـــي، كما أنها 
أدارت اإلجتمـــاع ألول مرة لتبثت كفاءة 

المـــرأة البحرينيـــة والعربيـــة فـــي تولـــي 
أعلـــى المناصـــب الرياضيـــة وتكون خير 

ممثل لمملكة البحرين.
 هـــذا وأســـفرت االنتخابـــات عـــن تعيين 
العمانـــي خالد بن حمد البوســـعيدي نائبا 
للرئيس عن قارة آســـيا والتونسي محرز 
بو صيان نائبـــا للرئيس عن قارة أفريقيا 
والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة 
نائبـــا للرئيـــس للمســـاواة بين الجنســـين، 
مـــن  كال  العضويـــة  بمنصـــب  فـــاز  فيمـــا 
القطري محمد يوســـف المانـــع واالردني 
ســـاري حمدان واللبناني جورج جوزيف 
عبـــود واالماراتـــي ســـلطان بـــن مجـــرن 
والمصري ياسر ادريس والسوداني خالد 
عبـــد هللا محمـــد والليبي جمال بلقاســـم 
الـــزروق والجزائـــري خير الديـــن برباري 
والفلســـطيني جبريل الرجوب والمصري 
احمـــد ناصـــر والســـعودي فيصـــل علـــي 

غسال.

اللجنة األولمبية

أدارت اجتماع 
الجمعية العمومية 

ألول مرة

الهيئة العامة للرياضة

تنفيـــًذا لتوجيهات النائـــب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ 
اختتمـــت  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
دورة األداء المالـــي التـــي نظمتهـــا الهيئة 
اإلداريـــة  العلـــوم  فـــي  للرياضـــة  العامـــة 
والمحاسبية؛ بهدف تطوير األداء المالي 
والمحاســـبي فـــي األنديـــة واالتحـــادات 

الرياضية. 
وجاءت هذه الدورة من ضمن مخرجات 
زيـــارات ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة لألنديـــة واالتحـــادات؛ لالرتقـــاء 
بمهـــارات وأداء الكـــوادر الماليـــة العاملة 
فيهـــا، والتـــي تنـــدرج ضمـــن السياســـات 
التـــي تنتهجهـــا الهيئـــة؛ بهـــدف االرتقـــاء 
االحترافيـــة  إلـــى  الرياضـــي  بالمســـتوى 
والصناعة من خالل االستعانة بمجموعة 

مـــن المدربيـــن المعتمدين فـــي المجاالت 
خبـــرات  ونقـــل  والمحاســـبية،  الماليـــة 

المختصين في هذه المجاالت. 
وتم خـــالل الـــدورة اســـتعراض التجربة 
التـــي قـــام بهـــا نـــادي االتحـــاد الرياضـــي 
كتطبيـــق  إلكترونيـــة  منصـــة  بتأســـيس 
إلكترونـــي يقـــدم مـــن خاللـــه العديد من 
تقديـــم  أهمهـــا  مـــن  والتـــي  الخدمـــات، 

العضويات الجديدة لمجلس إدارة النادي 
ومعرفة فتـــرة انتهاء العضويات الحالية 
تغطيـــات  عـــرض  إلـــى  باإلضافـــة  فيـــه، 
شاملة عن برامج وأنشطة النادي والفرق 
الرياضيـــة فيـــه بشـــكل مســـتمر وربطهـــا 

المباشر بمنصات التواصل االجتماعي. 
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة 
عســـكر  عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة 
التطويريـــة يســـهم  الـــدورات  إقامـــة  أن 
باالرتقـــاء بالمنظومـــة الرياضيـــة، منّوها 
إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي 
من شأنها أن تنمي وتطور الجانب المالي 
الرياضيـــة،  واالتحـــادات  األنديـــة  فـــي 
فـــي  االســـتمرار  ضـــرورة  علـــى  وحاًثـــا 
إقامـــة الـــدورات التدريبيـــة التـــي تهدف 
والمالـــي  اإلداري  األداء  تحســـين  إلـــى 
والمحاســـبي والفنـــي بالقطـــاع الرياضي 

في مملكة البحرين.

بهدف تطوير األداء المالي في األندية واالتحادات

ختام دورة المحاسبين واألمناء الماليين

عبدالرحمن عسكر

الشيحة حياة بنت عبدالعزيز لدى حضورها االجتماعالنصف خالل ترؤسه وفد البحرين

حلبة البحرين الدولية

تستأنف بطولة تحدي الحلبة 2000 سي 
ســـي نشـــاطها بإقامة الجولـــة الثانية من 
الجمعـــة   2022  /2021 الموســـم  بطولـــة 
العاشـــر من ديســـمبر الجاري على مضمار 

حلبة البحرين الدولية.
وتقـــام الجولـــة المزمعة فـــي عطلة نهاية 
هذا األســـبوع على مضمار حلبة البحرين 
2.550 كيلومتـــًر.  البالـــغ طولـــه  الدوليـــة 
خـــالل النهـــار، بدًءا من الســـاعة 9 صباًحا 

وحتى نحو الساعة 4.30 مساًء.
ومن المتوقع مشاركة نحو عشرة سائقين 
في الســـباق. يتقدمهم حامـــل اللقب رائد 
رفيعـــي بســـيارة هونـــدا S2000، ورائـــد 
حمـــو صاحـــب الثنائيـــة الرائعة بســـيارته 
هوندا سيفيك خالل الجولة األولى، التي 

أقيمت في أكتوبر.
وكان رفيعي قد فاز بلقب العام الماضي، 
بعـــد فوزه فـــي ثمانية ســـباقات من أصل 

14، بينمـــا صعد علـــى منصة التتويج في 
المـــرات الســـت األخـــرى، كما فعـــل كذلك 
فـــي الجولة األولـــى من الموســـم الحالي 
بارتقـــاء منصـــة التتويج مجـــددًا في كال 
الســـباقين، ولكـــن كوصيـــف لحمـــو الـــذي 

تفوق عليه كال السباقين.
كالهمـــا ينافس فـــي فئة برو 2000 ســـي 

ســـي، مـــع الســـائقين ماجـــد حمـــو )هوندا 
.)S2000 سيفيك( وناصر العلوي )هوندا

ويشـــارك فـــي فئـــة المبتدئيـــن جيوفنـــي 
ســـاليرنو )فورد فوكـــس(، أندرياس بويلو 
)هونـــدا ســـيفيك(، ويبـــك بويلـــو )هونـــدا 
سيفيك(، علي المنصوري )هوندا سيفيك( 

ومعاذ محمد )هوندا سيفيك إي كيه(.

تقام اليوم على حلبة البحرين الدولية

الجولة الثانية من “تحدي 2000 سي سي”

جانب من الفعاليات

توزيع كأس خالد بن حمد لسباق الخيل اليوم
انطالقة سلسلة أشواط سباقات بطولة البحرين الدولية األولى

تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
البحرينية  سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفة ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الواحدة والربع من بعد ظهر اليوم 
الســباق التاســع لهذا الموســم والذي ســيقام على كؤوس ســمو الشــيخ خالد بن حمد ال خليفة وكأســي نجلي سموه سمو الشيخ 
فيصــل بــن خالــد بــن حمد آل خليفة وســمو الشــيخ عبدهللا بن خالد بن حمد ال خليفة، باإلضافة إلــى كأس العيد الوطني المقدم 

من وزارة شؤون اإلعالم.

كما سيشهد ســـباق اليوم انطالقة 
سلســـلة أشـــواط ســـباقات بطولة 
البحريـــن الدوليـــة األولى لســـباق 
الخيـــل والتي ينظمها نادي راشـــد 
مـــالك  وبمشـــاركة  األولـــى  للمـــرة 
مختلـــف  مـــن  وجيـــاد  ومدربيـــن 
بجانـــب  العالميـــة  اإلســـطبالت 

مجموعة اإلسطبالت البحرينية.
البحريـــن  بطولـــة  وستشـــتمل 
الدوليـــة األولـــى على 10 أشـــواط 
خـــالل  متفرقـــة  بصـــورة  ســـتقام 
ســـباقات الموســـم الجـــاري، حيث 
أولـــى  انطالقـــة  اليـــوم  ســـيكون 
األشواط من خالل الشوط الثالث 
الـــذي ســـيقام علـــى كأس المنامـــة 
والمخصص لجياد ســـباق التوازن 
متـــر   1400 مســـافة  “مســـتورد” 

والجائزة 25 ألف دينار.
كما سيشهد السباق الشوط الثاني 
مـــن بطولـــة البحريـــن الدولية من 
خالل الشـــوط الرابع الذي ســـيقام 
علـــى كأس المحـــرق والمخصـــص 
لجيـــاد ســـباق التوازن “مســـتورد” 
مســـافة 2000 متـــر والجائـــزة 25 

ألف دينار.
كـــؤوس  علـــى  قويـــة  منافســـات 

السباق
وســـينطلق ســـباق اليوم بالشـــوط 
كأس  علـــى  ســـيقام  الـــذي  األول 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 

خليفـــة لخيـــل البحريـــن العربيـــة 
األصيلـــة “الواهـــو” مســـافة 1600 
متر والجائـــزة 3000 دينار. ويقام 
الشـــوط الثانـــي علـــى كأس ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة لجياد جميـــع الدرجات 
والمبتدئات “إنتاج محلي” لمسافة 

1200 متر والجائزة 3000 دينار.
علـــى  الخامـــس  الشـــوط  ويقـــام 
بـــن  فيصـــل  الشـــيخ  ســـمو  كأس 
خالـــد بـــن حمـــد أل خليفـــة للفئـــة 
الثالثـــة مـــن جياد الدرجـــة األولى 
“إنتاج محلي” لمســـافة 1200 متر 

والجائزة 3000 دينار.

صراع السرعة واإلثارة

علـــى  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام 
كأس ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة للفئة الثانيـــة من جياد 

الدرجة األولى “مســـتورد” لمسافة 
والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200

10000 دينار.
ويقام الشـــوط الســـابع على كأس 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة للفئـــة األولـــى مـــن جيـــاد 
الدرجة األولى “مســـتورد” لمسافة 

1600 متر والجائزة 10000 دينار.
ويقام الشـــوط الثامـــن على كأس 
العيـــد الوطنـــي المجيـــد “برعايـــة 
وزارة شؤون اإلعالم” والمخصص 
للفئـــة األولـــى مـــن جيـــاد الدرجة 
األولى “مســـتورد” لمسافة 2400 

متر والجائزة 10000 دينار.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

اعتمــدت اللجنــة التنظيميــة للكــرة الطائــرة بمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربية أجندة بطــوالت العام المقبل 2022. جاء 
ذلــك فــي االجتمــاع الــذي عقــد مســاء األربعــاء الماضــي بفندق 
جلف اسدال برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة وبحضور 

األمين العام فراس الحلواجي وباقي األعضاء.

اللجنـــة تنظيـــم مســـابقة  واعتمـــدت 
األلعـــاب  بـــدورة  الطائـــرة  الكـــرة 
الرياضية الخليجية التي ســـتقام في 
الكويـــت مـــن 9 لغاية 18 ينايـــر، فيما 
ســـتحتضن مملكـــة البحريـــن بطولـــة 
بضيافـــة   38 الــــ  الخليجيـــة  األنديـــة 
النـــادي األهلي من 4 لغاية 13 مارس، 
البطولـــة  الســـعودية  وستســـتضيف 
السادســـة لمنتخبـــات الشـــباب بشـــهر 
الحصـــول  حـــال  فـــي   2022 يوليـــو 
علـــى الموافقـــات الرســـمية، وأخيـــرا 
ســـتحتضن دولـــة الكويـــت البطولـــة 
للرجـــال  الســـابعة عشـــرة  الشـــاطئية 

واألولى للناشئين.
تـــم اعتمـــاد محضـــر االجتمـــاع  كمـــا 
السابق، واستعراض تقارير البطوالت 

الصغـــار  مهرجـــان  وهـــي  الســـابقة، 
الثالث الـــذي نظمته المملكـــة العربية 
السعودية من 19 لغاية 23 اغسطس 
لبطـــوالت  السادســـة  والبطولـــة 
منتخبات الناشـــئين التي أقيمت في 
البحرين من 22 لغاية 31 أغســـطس، 
وتم تشكيل لجان االحتكام لمختلف 
البطـــوالت القادمة، واعتماد األعضاء 
الجدد باللجنـــة التنظيمية واألعضاء 
الجـــدد للجنـــة الحـــكام والمرشـــحين 
مـــن االتحـــادات الوطنيـــة. وأجريـــت 
خـــالل االجتماع قرعة بطولة األندية 
الخليجيـــة الـ 38، وحضر رئيس جهاز 
الكـــرة الطائرة عالء الحلواجي ممثل 

النادي األهلي المستضيف.

اعتماد بطوالت الخليج للطائرة 2022
حسن علي

ســحبت مســاء األربعــاء الماضــي قرعــة منافســات بطولــة األنديــة 
الخليجية الثامنة والثالثين للرجال للكرة الطائرة والتي ستقام على 

أرض المملكة من 4 لغاية 13 مارس 2022 بضيافة النادي األهلي.

 وأوقعـــت القرعـــة األهلـــي ممثل 
النصـــر  مواجهـــة  فـــي  المملكـــة 
اإلماراتـــي يـــوم األحـــد 6 مـــارس 
على أن يلتقي في ثاني مواجهاته 
أمـــام الهـــالل الســـعودي 7 مارس، 
القادســـية  أمـــام  ســـيلتقي  بينمـــا 
يواجـــه  ثـــم  مـــارس   9 الكويتـــي 

نادي الكامل والوافي العماني 10 
مـــارس، وأخيـــرا يالقي الشـــرطة 

القطري 12 مارس.
وســـيكون يوما الثالثاء 8 مارس 
والجمعة 11 مـــارس راحة لجميع 

الوفود الخليجية المشاركة.

قرعة بطولة األندية الخليجية للطائرة
حسن علي

سمو الشيخ خالد بن حمد 



معرض “واحة في صحراء الذات” يقدم متعة التفكير
هدية ابن دينا تقودها للتعرف على عبدالرزاق ثم اقامة المعرض المشترك

يعتبــر المعــرض المشــترك “واحــة فــي صحراء الذات” بين الشــاعرة البحرينية دينا بسيســو والخطاط التشــكيلي التونســي السويســري عبدالــرزاق حمودة، المقــام حاليا بمركز 
الفنون، من التجارب العربية المختلفة التي تبحث عن أصدق ما يعبر عن الوجدان العربي الحقيقي، فالخطاط التونســي حمودة “معلم نفســه بنفســه” بعيدا عن كل تعقيدات 
الخط األكاديمي، والشاعرة بسيسو تعطي القيمة الكاملة لإلنسان العربي في قصائدها التي تشبه خرير النهر. لوحات المعرض خارجة عن القواعد واألنماط التقليدية ليكون 
الفــن انبثاقــا حــرا مــن ذات الفنــان ورؤيتــه الخاصة، بتقابل رائــع بين القيم اللونية وجمالية الخط العربي، وإيقاع الشــعر ومعانيه الفلســفية العميقــة. فالخطاط حمودة حمل 
الفرشــاة والقصبة واأللوان، وبسيســو حملت قنديل الشــعر وتوجها ناحية ملعب الكون الرحب. “البالد” زارت المعرض وســجلت هذه الوقفة مع الخطاط التونســي السويسري 

عبدالرزاق حمودة:

حدثنا عن المعرض؟ «

مـــع  جديـــدة  تجربـــة  المعـــرض  بالشـــك 
والـــذي  بسيســـو  عدنـــان  دينـــا  الشـــاعرة 
إلـــى  ترجمـــت فيـــه عـــدد مـــن قصائدهـــا 

لوحات. 
ما البوصلة التي ترشدك؟ «

ال توجـــد بوصلـــة لترجمـــة أعمـــال جبـــران 
إبراهيـــم  أو  أدونيـــس  أو  جبـــران،  خليـــل 
العريـــض وأيضـــا دينـــا بسيســـو وغيرهـــم، 
فعندما تشـــدني أبيات الشعر وتحدث هزة 
فـــي نفســـي أقـــوم بترجمتهـــا ونقلهـــا علـــى 
اللوحـــة، وأمانـــة ال أنقـــل إال الشـــعر الـــذي 
يعجبني فقط. ليس ذلك فحسب، وإنما أي 
كلمة من رجل الشـــارع العـــادي من الممكن 

ان أترجمها إلى لوحة بشرط أن تعجبني.

رأيك في مثل هذه النوعية من  «
المعارض المشتركة التي تجمع بيت 

الشعر واللوحة؟

بعـــد  بالصدفـــة  جـــاءت  المعـــرض  فكـــرة 
لقائي الشـــاعرة دينا في جنيف، وقد سبق 
وأن عملـــت معرضـــا ألشـــعار نـــزار قبانـــي، 
ويمكننـــي القـــول إن ميزة هـــذه المعارض 

أنها تقدم متعة التفكير. 
كيف ترى مستقبل الخط العربي؟ «

هـــذا الســـؤال يحتـــاج إلـــى وقـــت طويل 
لإلجابـــة عنـــه، ولكنـــي ســـأختصرها لكم.. 
الخـــط العربـــي جزء أســـاس مـــن الثقافة 
العربيـــة، والبـــد مـــن وجـــوده فـــي حياتنا 

ومدارسنا.
وبدورهـــا أكدت الشـــاعرة دينا بسيســـو لـ 

“البـــالد” أن فكـــرة إقامة معرض مشـــترك 
مـــع الفنـــان عبدالـــرزاق جـــاءت بالصدفة، 
حيـــث كانـــت تريـــد إهـــداء ابنهـــا هديـــة 
مكتـــوب عليهـــا اســـمه بمناســـبة تخرجه، 
وبعدهـــا  خطـــاط،  عـــن  تبحـــث  وكانـــت 
اقترحـــت عليهـــا إحـــدى الصديقات اســـم 
الفنـــان عبدالرزاق وتم التعارف فعال ومع 
مـــرور الوقـــت قـــررا إقامة معـــرض يجمع 
بيـــن الخط والشـــعر، وبينـــت أن الترتيب 
لمعـــرض “واحة فـــي صحراء الـــذات” بدأ 
منذ يناير الماضي، كما أن شعرها يالمس 
المرأة ووضع العالـــم العربي والتناقضات 
التي بداخله بمختلف مســـمياتها، وكذلك 

القضية الفلسطينية.

بروفايل عبد الرزاق حمودة

خطـــاط تشـــكيلي متواجـــد فـــي الســـاحة 
الفنية التونســـية والعالميـــة منذ 40 عاما. 
ولـــد في مدينة قابس بالجنوب التونســـي 
سنة 1953، وغادر إلى باريس سنة 1975 
والعربيـــة  اإلنجليزيـــة  اللغـــات  لدراســـة 
والفارســـية .اســـتقر بمدينـــة جنيـــف فـــي 
سويســـرا ســـنة 1986 وعمل فـــي المجال 
الثقافـــي والفنـــي وأنشـــأ مرســـمه الخاص 
ليمـــارس فيـــه بحوثاتـــه الفنيـــة وتجاربـــه 
في فن الخط التشـــكيلي والتفرد بأسلوب 

خاص به.
أقام عبد الرزاق أكرمن 350 معرضا فرديا 
وجماعيـــا والعديـــد مـــن الورشـــات حـــول 

العالـــم للتعريـــف بفـــن الخـــط العربي. في 
الســـنوات األخيـــرة أخـــذت أعمـــال الفنان 
والناشـــط الثقافي الدولي طابعا فريدا به 

وبات أسلوبه معروفا على نطاق واسع.

بروفايل دينا بسيسو

شـــاعرة ومصرفية وناشـــطة لتمكن المرأة 
العربيـــة وتحســـن وضعهـــا فـــي المجتمع. 
ترعرعـــت دينا في البحريـــن، حيث أتمت 

دراســـتها الثانوية، ثم سافرت إلى أمريكا، 
حيـــث واصلت دراســـتها الجامعيـــة العليا 
فـــي مجـــال العالقـــات الدوليـــة. انتقلـــت 
دینـــا إلى سويســـرا، حيث اسســـت أســـرة 
وأمضـــت مـــا يزيد عـــن الثالثيـــن عاما في 
كان  صغرهـــا  منـــذ  المصرفـــي.  المجـــال 
إلـــى  تتطـــرق  شـــعرية  محـــاوالت  لديهـــا 
المـــرأة العربيـــة وتحدياتها، وقامت بنشـــر 
قصائدها في العديد من الصحف العربية.

أسامة الماجد، تصوير: رسول الحجيري
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حرصت النجمة أنغام على 
حضور عرض مسرحية 

“جوازة معفرتة” للنجمين 
أحمد فهمي وهنا الزاهد، 

التي تعرض ضمن فعاليات 
موسم الرياض، ونشرت 

صورا من المسرحية عبر 
خاصية ستوري على 

حسابها على “انستغرام”.

اعتــذر الفنان الســوري الكبير أيمن زيدان عن المشــاركة 
في مسلسل “كســر عظم” مع المخرجة رشا شربتجي؛ 
نتيجــة عــدم توصله إلى اتفــاق على األجر مع الشــركة 
المنتجة. ونقلت مواقع فنية أن الشركة رشحت الفنان 

عباس النوري، ليكون بديال له في دور البطولة. 
يذكر أن المخرجة رشــا شربتجي انتهت قبل أيام من تصوير 

الجزء الثالث من مسلسل البيئة الشــامية “حارة القبة”، بمشاركة الممثلين 
عباس النوري، رنا شميس.

حّقق الفنان اإلماراتي عيضة المنهالي أرقامًا قياسية في 
عدد الحضور الجماهيري، وتصــّدر “الترند” في اإلمارات 
عبــر 3 حفــالت غنائيــة متتاليــة ناجحــة، أحياهــا بين 
العاصمــة أبوظبي، ومدينة دبي، وفي معرض “إكســبو 

2020 دبــي”، تاركًا ذكرى جميلة لــكل من حضر الحفالت 
مــن الجمهور اإلماراتــي والخليجي والعربي. بــدأ المنهالي 

احتفاالته بذكرى مرور 50 عامًا على قيام االتحاد اإلماراتي، من مهرجان الحصن 
في أبوظبي، وقدم مجموعة من األغنيات وسط تفاعل كبير من الحضور.

انزعجــت الفنانــة إلهــام الفضالة؛ بســبب اتهــام إحدى 
المتابعــات لها عبر مواقع التواصــل بطرد والدتها من 

المنزل، وأن العالقة بينها ووالدتها غير مستقرة.
ولم تستطع الفضالة السكوت عن هذا االتهام، وقامت 

بالرد الســريع، ونشــرت فيديو لها عبــر مواقع التواصل 
تســخر فيه ممن يروج لهذه األمور غير الحقيقية وال تمت 

للواقــع بصلة. وقالت إلهام عبر الفيديو: “أنتم ليــس لديكم غير حياة إلهام، 
وشائعات عن إلهام”.

اتهام الفضالةعيضة ترندزيدان يعتذر

“البالد” تتوسط حمودة وبسيسو

”Cyrano“ شاهدت لكم في مهرجان البحر األحمر: الفيلم الموسيقي
تــم اختيــار الفيلــم الموســيقي ”Cyrano“ للمخــرج البريطانــي الحاصــل علــى 
جوائــز جــو رايــت ليكون فــي افتتاح مهرجــان البحر األحمر الســينمائي، وهو 
دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية قامت 
بتأليفهــا العــام 2018 تحمــل االســم نفســه. يعيــد الفيلــم تقديــم هــذه القصــة 
الكالســيكية الرائعــة بمشــاركة نجم مسلســل ”صراع العــروش“ الحاصل على 
4 جوائــز إيمــي بيتــر دينكالج، وهايلي بينيت، كيلفن هاريســون جونيور، بين 

ميندلسون وآخرين. 

إنهـــا قصـــة قديمـــة بصـــورة معقـــدة 
عن شـــخص يحب شـــخصًا آخر. هذا 
النوع الخاص من األلم والشـــوق كان 
خالدًا إلى األبد في مسرحية إدموند 
بيرغيـــراك”  دي  “ســـيرانو  روســـتاند 
فـــي القرن التاســـع عشـــر. إنهـــا فكرة 
قديمة في هوليوود وتم إعادتها في 
سنوات مختلفة عبر تاريخه. تكييف 
جو رايت “ســـيرانو” ، الـــذي كان أول 
ظهـــور لـــه في افتتـــاح البحـــر األحمر 
الســـينمائي خصوصـــا، فـــي أحـــداث 

الفيلم الممتع والمحير.
وإذا كنتم ال تعرفون من هو ســـيرانو 

دي بيرجـــراك )والـــذي يقدمـــه النجم 
ســـابق  رجـــل  فهـــو  دينـــكالج(،  بيتـــر 
خـــالل  مـــن  ســـواء  يبهـــر  لعصـــره، 
التالعب باأللفاظ فـــى مبارزة لفظية 
أو بالســـيوف، لكنه مقتنعًا أن مظهره 
يجعلـــه غير مســـتحق حـــب صديقته 
المخلصة روكسان، وبالتالي لم يعلن 
Cyrano بعـــد عـــن مشـــاعره تجاهها، 
ما أدى إلى وقوع روكســـان في حب 

كريستيان من النظرة األولى.
المحبـــة  بالكلمـــات  مبـــدع  ســـيرانو 
بصديقتـــه روكســـان منذ أمـــد طويل 
)تجســـدها هالي بينيت(. ومن ناحية 

أخـــرى، هي وقعـــت في حـــب جندي 
شاب مهزوم يدعى كريستيان )يلعبه 
فـــي الفيلـــم النجم كيلفن هاريســـون( 
بصـــورة معقـــدة جـــدًا، ووســـط ذلـــك 

روكســـان تستمر في استالم الرسائل 
الرومانســـية، ولكـــن من المؤســـف أن 
كريســـتيان تفتقـــر إلى هـــذه المهارة، 
وبالرغـــم مـــن ذلـــك ســـيرانو الـــذي ال 

يريـــد أن يـــدع حـــب حياتـــه ينتهـــي 
بســـبب أوجـــه القصـــور التـــي يعانـــي 
منها، يســـتمر في كتابة رسائل الحب 
المطلوبة، ووسط ذلك يظهر خطيب 
آخـــر، وهـــو الـــدوق )بـــن مندلســـون( 
يعمل على تصعيد عزمه على الزواج 
مـــن روكســـان، التـــي تظل متمســـكة 
وتتالعـــب بأمور مختلفة وســـط هذا 

التعقيد من عدد المعجبين بها.
في هذه النسخة من “سيرانو” تغيرت 
المالمـــح للشـــخصية الرئيســـة فيـــه، 
وبدالً من ذلك دينكالج سيرانو يقاتل 
الرجال اآلخرين الذين يستخفون به 
أو يســـخرون منـــه لحجمـــه القصيـــر، 
ويطارد بصورة مسرحية رائعة أفراد 
الطبقة العليـــا الذين يقومون بإهانته 
من خالل وصفه بأنه غريب األطوار، 
لكنـــه ال يتأثـــر ويبـــدع مع ســـيفه في 
مهارات القتـــال، وهو ال يزال يتعامل 

مع عدم أمنه كونه جديرا بالحب.
رأيـــت  أن  لإلعجـــاب  المثيـــر  مـــن 
وشـــميدت ودينـــكالج وبينيت وبقية 
الطاقم أبدعوا بشـــكل طمـــوح للغاية 

نســـخة  إلنشـــاء  محاولتهـــم  فـــي 
جديـــدة مـــن “ســـيرانو دي بيرغيراك” 
علـــى عكـــس أي تكييـــف آخـــر )علـــى 
الرغـــم من أنه يجدر اإلشـــارة إلى أن 
التعديالت الموسيقية السابقة شقت 
طريقهـــا إلـــى بـــرودواي فـــي عامـــي 
1973 و1993(، وهناك لحظات رائعة 
بيـــن دينكالج وبينيـــت، حتى ما بين 

هاريسون جي ار ومندلسون.
من أكثر األشـــياء التـــي عجبتني في 
الفيلم هو الموسيقى التي صممها كل 
مـــن آرون وبرايـــس ديســـنر، وبالطبع 
أداء دينـــكالج فـــي الفيلـــم رائـــع جدًا 
وبالفعـــل يســـتحق كل الثنـــاء كنجـــم 
كبيـــر فـــي تعبيراتـــه البســـيطة التـــي 
تدخـــل القلـــب، وهـــو مرشـــح ممتـــاز 
لحفل توزيع جوائز األوسكار القادمة، 
حيث يشـــارك هو إلـــى جانب كال من 
هالـــي بينيـــت، بـــن مندلســـون، بيتـــر 
دينـــكالج، كلفـــن هاريســـون جونيور، 
بشـــير صالح الديـــن، ديفيد مونتيث، 

سكوت فوالن، سام أميدون.

طارق البحار

افتتاح مهرجان البحر األحمر السينمائي 
بجدة بفيلم “سيرنو” للمخرج جو رايت

tariq_albahhar
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الربط بـ 15 مؤسسة مالية لتوفير خدمات ائتمانية مبتكرة.. “بنفت”:

احتفاًل باليوم العالمي للمصارف

استكمال نظام “اعرف عميلك اإللكتروني” لتوسعة معامالت “الفنتك”

بنك البحرين الوطني يدعم حملة “ُدمت خضراء”

أكدت المدير العام المساعد 
لمركـــز البحريـــن للمعلومات 
شـــركة  فـــي  االئتمانيـــة 
شـــبكة البحريـــن اإللكترونيـــة الوطنية 
للمعامالت المالية “بنفت” حصة حسين 
علـــى أّن اســـتراتيجية تطويـــر قطـــاع 
الخدمـــات المالية فـــي مملكة البحرين 
)2022 - 2026( تعـــد مـــن دعائم خطة 
التعافـــي االقتصـــادي، باعتبـــار القطاع 
المالـــي أحـــد أبـــرز القطاعـــات الواعدة 

وذات األولوية في مملكة البحرين. 
وحول أولويـــات اســـتراتيجية تطوير 
قطاع الخدمات المالية، السيما أولوية 
تطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا 
المالية، قالت إن خدمة “اعرف عميلك 
الكترونًيـــا eKYC” التـــي تـــم تدشـــينها 
شـــركة  قبـــل  مـــن   2019 أبريـــل  فـــي 
“بنفت” وبالتعاون مع هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية وتحت إشراف 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي تعتبر من 
أهم مقومـــات البنية التحتية لخدمات 

التكنولوجيـــا المالية، كمـــا تعد الخدمة 
علـــى  نوعهـــا  مـــن  األولـــى  الوطنيـــة 
المســـتوى اإلقليمي، والتي تســـتهدف 
مصـــارف قطاع التجزئة والمؤسســـات 
وغيرهـــا  الصرافـــة  وشـــركات  الماليـــة 
من مؤسســـات مالية مرخصة من قبل 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي. وتابعـــت 
المدير العام المســـاعد لمركـــز البحرين 
“بنفـــت”  أن  االئتمانيـــة  للمعلومـــات 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  وبالتعـــاون 
نظـــام  الســـتكمال  تســـعى  والرقابيـــة 
 ،“ eKYC اعـــرف عميلـــك اإللكترونـــي“
وذلـــك بتوفير خدمـــة تعريـــف العميل 
الخاصة بالشركات والمؤسسات والتي 
بدورها ستصب في نقلة نوعية بتوفير 
خدمـــات ماليـــة وائتمانيـــة إلكترونيـــة 
والمؤسســـات،  بالشـــركات  خاصـــة 
والتـــي  المعامـــالت  لتوســـعة  وذلـــك 
تســـتهدف قطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة خصوصـــا، ما يســـهم في 
نموهـــا وتوســـعتها. وذكـــرت أنـــه على 

قطـــاع  تطويـــر  اســـتراتيجية  خطـــى 
الخدمات المالية، بدأت شـــركة “بنفت” 
عميلـــك  “اعـــرف  نظـــام  تطويـــر  فـــي 
اإللكترونـــي eKYC” ليواكـــب التطـــور 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  فـــي  الملحـــوظ 
الخدمـــات  علـــى  المتســـارع  والطلـــب 
الماليـــة اإللكترونية والســـيما خدمات 
األفراد، إذ قامـــت “بنفت” بربط خدمة 
هـــذا النظـــام وخدمات مركـــز البحرين 
مـــع  “بنفـــت”  االئتمانيـــة  للمعلومـــات 

القنوات الرقمية للمؤسسات المرخصة 
مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
بشـــكل آلـــي ورقمـــي ومن خـــالل دمج 
واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة 
بأنظمة الشـــركة مع أنظمة المؤسسات 
الماليـــة، مبينة بأنه تم الربط بأكثر من 
15 مؤسســـة ماليـــة لتوفيـــر خدمـــات 
ماليـــة وائتمانية عن طريـــق تطبيقات 
بالمؤسســـة  الخاصـــة  الذكـــي  الهاتـــف 
الماليـــة أو الخدمـــات المصرفيـــة عبـــر 
االنترنـــت أو األكشـــاك الرقمية. وبّينت 
المدير العام المســـاعد لمركـــز البحرين 
للمعلومات االئتمانية أن شركة “بنفت” 
تعمـــل جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع مصـــرف 
البحريـــن المركـــزي فـــي مســـاعيه نحو 
الرقمـــي  التحـــول  مســـيرة  تفعيـــل 
بمـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  واالبتـــكار 
ُيعـــّزز التعاون بين المؤسســـات المالية 
وشـــركات التكنولوجيـــا المالية، وُيقّلل 
التكلفة فـــي القطاع المالي والمصرفي 

في الوقت ذاته.

احتفـــااًل باليـــوم العالمي للمصارف، شـــارك بنك البحرين الوطنـــي )NBB( مع جمعية 
مصارف البحرين في الحملة الوطنية للتشجير “ُدمت خضراء” وذلك لزراعة شتالت 
أشـــجار الظل من نوع االكاســـيا جلوكا واللبخ في السوق المركزية. وتم إطالق هذه 
المبادرة من قبل المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، برعاية كريمة من قرينة 

عاهل البالد صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وتأتـــي هـــذه الخطوة لتؤكد على مســـاعي البنـــك الرامية إلى الحفـــاظ على الموارد 
الوطنية عن طريق الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2060. كما 
من شأنها أن ُتساهم بدعم جهود مملكة البحرين للحفاظ على المناخ على األصعدة 

المحلية واإلقليمية والدولية.
وحضر مراسم التشجير كال من محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج،  «

وأمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل 
خليفة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد ورئيس تنفيذي 

للمجموعة – االلتزام في بنك البحرين الوطني رنا قمبر، ورئيس االتصاالت المؤسسية 
ببنك البحرين الوطني هشام أبوالفتح، إضافة لممثلي المؤسسات المالية األخرى.

حصة حسين

 Fintech المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية ،AFS قرر المساهمون في شركة الخدمات المالية العربية
فــي منطقــة الشــرق األوســط وإفريقيــا، زيــادة رأســمالها المصرح إلــى 150 مليــون دوالر، وزيادة رأســمالها المصــدر والمدفوع بـ 98 

مليون دوالر. 

عـــام  اجتمـــاع  فـــي  القـــرار  اتخـــاذ  تـــم 
 AFS شـــركة  لمســـاهمي  واســـتثنائي 
بتاريـــخ 5 ديســـمبر 2021، رهنـــًا بموافقة 
مصـــرف البحرين المركزي. وتهدف زيادة 
رأس المـــال إلـــى دفع نمو إيرادات شـــركة 
الخدمـــات المالية العربية AFS والتوســـع 

االستراتيجي.
ورحـــب مجلـــس إدارة شـــركة الخدمـــات 
الماليـــة العربية AFS بالتزام المســـاهمين 
القـــوي بدعـــم اســـتراتيجية الشـــركة. مع 
خطـــة محـــددة جيـــًدا ونهـــج متجـــاوب، 
تهـــدف AFS إلى تقديـــم حلول وخدمات 
لتلبيـــة  باســـتمرار  مبتكـــرة  مدفوعـــات 

االحتياجات المتطورة لعمالئها.
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
AFS صائـــل  العربيـــة  الماليـــة  الخدمـــات 
الوعـــري “نحـــن متحمســـون للشـــروع في 
هـــذه الرحلـــة الجديـــدة فـــي مســـار نمونا 
 AFS بمســـاعدة هـــذا التمويـــل، ســـتعمل 
على تعزيـــز المدفوعـــات الرقمية وحلول 
التكنولوجيا المالية، والتوسع في أسواق 
جديدة مع المزيـــد من حلول المدفوعات 
الرائدة وتعزيز مكانتها في النظام البيئي 
المالي لمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا”.

مجـــال  فـــي  رائـــدة  “كشـــركة  وأضـــاف 
الخدمـــات  شـــركة  قامـــت  المدفوعـــات، 

أعمالهـــا  بتوجيـــه  أوالً  العربيـــة  الماليـــة 
إلـــى معالجـــة  مـــن الشـــيكات الســـياحية 
البطاقات، وقـــد طورت األعمال التجارية 
Fin- الماليـــة  للتكنولوجيـــا  “المتكاملـــة 
 Merchant“ التجـــار  واكتســـاب   ”tech
فـــي   AFS شـــركة  نجحـــت   .”Acquiring
وضـــع األســـاس لدفـــع الفصـــل التالي من 
النمو فـــي المدفوعات باســـتخدام أحدث 
تقنيـــات الدفع الرقميـــة المبتكرة. ويلتزم 
المســـاهمون بقوة لدعم هذه الرؤية وهم 
واثقون من قدرة القيادة على تحقيقها “.
بـــدوره قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
الخدمـــات المالية العربية ســـامر ســـليمان 

جاهـــزة  إســـتراتيجية   AFS “طـــورت 
للمســـتقبل تتضمـــن حلـــول دفـــع مبتكـــرة 
الجغرافيـــة  المناطـــق  عبـــر  والتوســـع 
المـــال  فـــي رأس  المختلفـــة واإلســـتثمار 
البشـــري. إن التزام المســـاهمون بمواصلة 
والدعـــم   AFS شـــركة  فـــي  االســـتثمار 
المســـتمر من المســـاهم األكبـــر لدينا، بنك 
اســـتراتيجيتنا  فـــي  ABC يؤكـــد ثقتهـــم 
وإمكاناتنا. ســـيمكن رأس المال من تنفيذ 
وموثـــوق  ثابـــت  بشـــكل  اســـتراتيجيتنا 
بـــه في مشـــهد مدفوعـــات ســـريع التطور 
باإلضافة إلى إنشاء حلول الدفع الرقمية 

للمستقبل التي تدفع النمو”.

مصـــرف  قبـــل  مـــن  مرخصـــة  كشـــركة 
البحرين المركزي، ومملوكة بأغلبية لبنك 
ABC، تفتخـــر شـــركة الخدمـــات الماليـــة 
الخدمـــات  مـــن  بالعديـــد   AFS العربيـــة 
الرائـــدة وحلـــول الدفع الرقمية الشـــاملة. 
منها معالجة بطاقـــات الخصم واالئتمان، 
والبطاقات اإلسالمية، وخدمات اكتساب 
التاجـــر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة 
من أحدث خدمـــات ذات القيمة المضافة 
المتطورة. إن تفاني الشـــركة في االبتكار 
قـــد جعلها قـــوة دافعة في الســـوق حيث 

تقـــدم مجموعـــة غنيـــة مـــن حلـــول الدفع 
بمـــا في ذلـــك محافـــظ الهاتـــف المحمول 
اكتســـاب  وخدمـــات  الشـــهيرة،  الرقميـــة 
التاجر الرائدة في الســـوق، وحل الرواتب 
الرقمـــي الرائـــد فـــي البحريـــن – الراتـــب، 
ومراكـــز االتصـــال العالميـــة والمزيـــد. من 
خـــالل توفيـــر حلـــول مدفوعـــات عاليـــة 
الجودة تثق بها الشـــركات، تمتلك شـــركة 
الخدمـــات الماليـــة العربيـــة AFS مكاتـــب 
ومراكـــز بيانات فـــي البحريـــن واإلمارات 

العربية المتحدة وسلطنة عمان.

لدعم استراتيجية النمو والتوسع الستراتيجي

“الخدمات المالية العربية” تزيد رأسمالها إلى 98 مليون دوالر

زيارة ولي العهد السعودي إضافة جديدة لمسيرة التكامل بين المملكتين
العالقات التاريخية تزداد صالبة عبر آفاق واعدة بالخير والنماء.. آل الشيخ:

أكـــد رجل األعمال إبراهيم آل الشـــيخ، 
الســـعودي  األعمـــال  مجلـــس  عضـــو 
البحرينـــي أن “زيـــارة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود ولـــي العهد نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
بالمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
إضافـــة  تعـــد  البحريـــن،  مملكـــة  إلـــى 
جديدة إلى مسيرة التضامن والتكامل 
بيـــن  المشـــترك  المصيـــر  ووحـــدة 
المملكتيـــن الشـــقيقتين، اســـتنادًا إلـــى 
مـــا يجمـــع قيادتي وشـــعبي المملكتين 
الشـــقيقتين من ثوابت ورؤى مشتركة 
خاصـــة وأن العالقـــات بيـــن المملكتين 
الشـــقيقتين تمتـــد إلى جـــذور التاريخ 
وتـــزداد قـــوة وصالبة من خـــالل آفاق 
علـــى  والنمـــاء  بالخيـــر  تعـــود  واعـــدة 

شعبي المملكتين”.
“مملكـــة  أن  علـــى  الشـــيخ  آل  وشـــدد 
البحرين قيادة وحكومة وشعبًا ترحب 
بالزيـــارة الكريمة والمباركة لولي العهد 
السعودي، حيث يحل ضيفًا عزيزًا بين 
أهلـــه وإخوانـــه فـــي مملكـــة البحريـــن، 
الشـــقيقتان  المملكتـــان  يجمـــع  حيـــث 
والمحبـــة  والمـــودة  القربـــى  وشـــائج 

والمصير المشترك على مر التاريخ”.
واعتبـــر أن “الزيـــارة المباركـــة تعكـــس 
مـــا لمملكـــة البحريـــن مـــن مكانـــة لدى 
القيادة الســـعودية الرشيدة، وتؤكد أن 
المملكة العربية الســـعودية ستظل كما 
هـــي دائما بجانب مملكـــة البحرين في 
جهودها الرامية لمواصلة المكتســـبات 
والمنجـــزات التـــي تحققهـــا في شـــتى 
التنميـــة  مـــن  وللمزيـــد  المجـــاالت 

والرخاء”.
وذكـــر آل الشـــيخ أن “الزيـــارة المباركة 
دليـــل واضـــح وملمـــوس علـــى الرغبة 
الدائمة في تعزيـــز العالقات والتقارب 
الحقيقيـــة  الشـــراكة  معنـــى  وتترجـــم 

وتعميـــق التعـــاون في كافـــة المجاالت 
بيـــن البلدين بمـــا ينعكس بشـــكل كبير 
علـــى وحدة وتماســـك الكيـــان والصف 

الخليجي والعربي”.
المتبادلـــة  “الزيـــارات  أن  إلـــى  ونـــوه 
بيـــن قيادتـــي المملكتيـــن تؤكـــد علـــى 
بيـــن  والمتميـــزة  الوطيـــدة  العالقـــات 
الشقيقتين، وعالمة فارقة أكدت مدى 
عمق العالقات الثنائية، وتعد الزيارات 
المكثفة المتبادلة والمستمرة بين كبار 
المســـئولين فـــي البلديـــن ســـمة مميزة 

للعالقات الثنائية التاريخية”.
وتطـــرق إلـــى “الـــدور الريـــادي والكبير 
للمملكتين الشقيقتين في نصرة نصرة 
قضايـــا األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية 
وتعزيز األمن واالســـتقرار في المنطقة 

والعالم أجمع”.

 إبراهيم آل الشيخ

إدارة القروض المصرفية
تلعـــب البنـــوك دورا مهما في دعم النشـــاط التجاري عبر تقديـــم القروض. وتتحد 
رغبة البنوك والزبائن لتحقيق أغراض تعود بالفائدة، ومن دون شـــك، فإن للبنوك 
القدح المعلى في دعم التطور الذي يحدث. إن تقديم القروض ومنح التسهيالت 
االئتمانية يعتبر من أهم النشـــاطات المصرفية، وتســـعى البنـــوك لرفع رأس مالها 
لتكـــون على اســـتعداد لتلبية طلبات الزبائن. ونشـــير هنا إلـــى أن تقديم القروض 
ومتابعتها، ومســـاعدة الزبائن أثناء المســـيرة، وكيفية تالفي أو مواجهة الصعاب 
التـــي تحـــدث... كل هـــذا يحتـــاج إلى فـــن إدارة القـــروض. وهذا الفن، لـــه أصوله 
وتوابعـــه وله اإليجابيات والســـلبيات وله الطلوع والنـــزول وله القبول والرفض.. 
لهـــذا يوجد بالبنوك العديد من الكفاءات لمتابعـــة القروض وإدارتها والتعامل مع 
الزبائـــن خاصـــة ولـــكل مزاج وطعم خـــاص وشـــروط وظروف خاصـــة. وكل هذا 
يؤخذ بعين االعتبار، بل بعض البنوك توظف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين 

لتقديم المساعدات بما فيها النفسية.
فـــي الغالب تنتهـــي القروض بنجاح وتعود بالفائـــدة، والتجربة الناجحة تثمر عن 
ثانيـــة وثالثة وتجـــذب المزيد، وتكون البنوك أنجزت ما وعدت وحققت أهدافها. 
وهناك حاالت عكسية تتعرض األطراف للعديد من المشاكل لدرجة يصعب معها 

مواصلة المشوار، بل يكون من المفيد التوقف.
بعض الحاالت تضطر فيها األطراف للوقف الفوري لمســـار القرض مما يســـتدعي 
السداد الفوري وبهذا تتحول إدارة القرض إلى جوانب أخرى مرتبطة بالتحصيل 
والقضايا. ومن األسباب التي تستدعي قطع العالقة، إخالل المقترض بالتعهدات 
وااللتزامـــات وهـــي مدونـــة فـــي عقـــد القـــرض، واإلخالل بـــأي منها يعتبـــر إخالال 
يســـتوجب اتخاذ اإلجـــراءات القانونية. إضافة لذلك، هناك شـــرط خاص يتناول 
إخالل المقترض وتخلفه عن سداد عدد معين من األقساط )من 3 إلى 6 أقساط( 
وهـــذا التخلـــف يســـبب حالـــة تعثر ينتـــج عنها ربكة شـــديدة في حســـاب القرض 
وتصنيفـــه عـــدة تصنيفات منها اعتبـــار القرض غير عامل أو غيـــر متحرك.. وهذا 
يتطلـــب إجـــراءات من ضمنها وضـــع مخصصات )بروفيشـــنز( ماليـــة لمقابلة هذا 

المبلغ.
كذلـــك مـــن ضمن األســـباب التي تســـتوجب وقف العالقـــة والســـداد، إذا تبين أن 
الزبـــون لـــم يقـــدم معلومـــات صحيحـــة أو قـــدم معلومـــات مضللة ســـاعدت على 
حصولـــه علـــى القرض. وفـــي هذا غش وتدليـــس يجعل العقد قابـــال لإلبطال مما 
يفتـــح الطريق للمطالبة بالســـداد. وهناك حاالت أخرى عديدة للمطالبة بالســـداد، 
وبصفة خاصة بالنسبة لألفراد للحصول على القروض الشخصية أو قروض شراء 
الســـيارات أو تسهيالت السحب على المكشـــوف. وهنا تحدث حاالت يجوز فيها 
للبنك وقف العالقة والسداد الفوري، مثل إنهاء عقد المقترض أو قيام جهة عمله 
بتحويل راتبه إلى جهة أخرى دون الحصول على موافقة البنك، وأيضا في حالة 
وفـــاة الزبـــون. وللبنك اتخـــاذ العديد من اإلجراءات مثل اللجـــوء لوثيقة التأمين 
للحيـــاة ووثيقة تأمين الســـيارة أو اللجوء الســـتخدام الكفالة الشـــخصية للبنك. 
وبخصوص تســـهيالت الســـحب على المكشـــوف، يحـــق للبنك إلغاء التســـهيالت 
أو تخفيضهـــا ومطالبـــة الزبون بدفعهـــا، وإجراء المقاصة من “حســـاب الضمانات 
مقابل تسهيالت ائتمانية أو قروض” السترجاع حقوقه من المبالغ المحجوزة في 

الحساب، والمقاصة هنا تتم دون الحاجة ألخذ موافقة العميل.
ومـــن ضمـــن خطـــوات إدارة القـــروض، يجـــوز للبنـــك اللجـــوء للمحاكـــم للمطالبة 
بحقوقه، وهذا يشـــمل طلب التنفيذ على الرهـــون العقارية أو التجارية أو غيرها 
من الضمانات المقدمة للبنك وكذلك الحجز علي األرصدة واألســـهم وطلب المنع 
من الســـفر. وهناك إجراءات جنائية وإدارية مثل تقديم الشـــيكات للنيابة ووضع 
اسم الزبون في قوائم الحظر وفق تعليمات البنك المركزي وغيره من اإلجراءات 
العديدة. في جميع األحوال، هذه الخطوات تحتاج لمقدرات إدارية عالية يجب 

أن تتوافر لدى البنوك، وهذه “ضريبة” العمل.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

سامر سليمانصائل الوعري  
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

تحتـــاج بعض الخضروات إلـــى تخزينها في الثالجة 
والبعـــض اآلخـــر يمكـــن تخزينـــه فـــي درجـــة حرارة 
الغرفـــة أو في مكان بارد وجاف. وّفري الوقت الذي 
تبحثيـــن فيه عن طريقة تنظيـــف الثالجة من العفن 
مـــن الداخـــل والمفاصـــل عبـــر تجنيـــب الخضـــروات 
لديـــك للعفـــن. اكتشـــفي كيـــف تحفظينهـــا مـــن دون 

ثالجة.
لتطبيق هـــذه الطريقة كل ما تحتاجينه موجود في 
مطبخـــك: علب مـــن البالســـتيك متعـــددة األحجام، 
قطـــع قمـــاش قطنيـــة كبيـــرة، أكيـــاس بالســـتيكية 
متوســـطة الحجم، بحســـب ما يـــورده موقع “أطيب 

طبخة”.
الخضـــر  مثـــال  أنواعهـــا  علـــى  الخضـــروات  قّســـمي 
الورقيـــة كالخـــس، الســـبانخ البقدونـــس، الجرجيـــر 
والنعنـــاع، او الطماطـــم او الخيـــار او الفطر الطازج. 
اغســـلي الخضـــار جيدا وقســـميها بحســـب الكميات 
التـــي تحتاجينهـــا فـــي كل مـــرة لالســـتعمال. افردي 
قطع القماش القطنية ثم بلليها بالماء بالكامل، ضعي 
كمية الخضار التي تحتاجينها بقطعة القماش، لفيها 

جيدا وغطي الخضار من كل الجوانب. 

طريقة حفظ الخضار دون ثالجة الكنعد
د.ب2.5

الصايف
د.ب3.5

السبريم
د.ب3.1

الشعري
د.ب3.5

الهامور
د.ب6

اجلنم
د.ب2.5

^قال عاملون في أســواق الخضروات والفواكه إن تجار الجملة في الحمضيات أغرقوا الســوق بكميات كبيرة 
مــن البرتقــال المصــري والحمضيــات مع بدء موســم الحمضيات من برتقال ويوســفي وجريب فــروت، وتوافرها في 

السوق بوفرة.

وقال إبراهيم صالح من محالت 
والخضـــروات:  للفواكـــه  الـــورد 
إن معظـــم التجار وفـــروا كميات 
كبيرة من البرتقال المصري أمس 
األول وأن الســـوق تشـــهد وفـــرة 
في المعروض، إذ وصلت أســـعار 
صنـــدوق البرتقال )أبوصره( الذي 
يتراوح زنته بين 8 و7 كيلوا نحو 
ديناريـــن فقـــط، وهو ســـعر مغاير 
على ما شـــهدته الســـوق عند بدء 
الموســـم عادة والـــذي ال يقل عن 

3 دنانير.
وأرجـــع صالـــح هذه األســـعار إلى 
أن التجار طرحـــوا بضاعتهم في 
الســـوق في فتـــرة متزامنة خالل 

األيام القليلة الماضية.
وبين أن أسعار صندوق اليوسفي 
فـــي  األخـــرى  هـــي  “الســـنطر”  أو 
أســـعار متدنية مع بدء الموســـم، 
إذ يصل ســـعر الســـلة نحـــو دينار 
واحـــد، وتتنـــوع المنتجـــات مـــن 

األردن وسوريا وإفريقيا.

وأشـــار إلى أن موســـم اليوســـفي 
الباكســـتاني لـــم يبـــدأ بعـــد لكنـــه 

سيبدأ في الفترة المقبلة.
وبيـــن أن الفواكـــه والخضـــروات 

عموًما متوافرة في السوق.
أخـــرى  منتجـــات  تتوافـــر  كمـــا 
الرمـــان  منهـــا  مناســـبة  بأســـعار 
الســـوري والجـــواف، كمـــا تشـــهد 
الســـوق توافر كميـــات كبيرة من 
الطماط، إذ تبلغ السلة نحو دينار 

واحد.

التجــار يغـرقـون السـوق بالبـرتقــال والحمضيــات
األسعار في أقل مستوياتها... “أبو صره المصري” بدينارين ودينار لـ “اليوسفي”

^استبعد تاجر دواجن أي تأثير يذكر على أزمة انتشار مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1 في بعض 
الدول على السوق البحرينية، وذلك غداة حظر بعض الدول لعملية االستيراد من الدول الموبوءة.

وقـــال تاجـــر الدواجـــن صـــادق ســـلمان إنـــه فيمـــا يخـــص 
بالدواجن فإن السوق تعتمد بشكل أساسي على الدواجن 
المســـتوردة مـــن البرازيل والصين بشـــكل كبير إلى جانب 
الطازجـــة  المحليـــة  الدواجـــن  اعتمادهـــا علـــى منتجـــات 
إلـــى جانـــب المنتجـــات المســـتوردة مـــن المملكـــة العربية 

السعودية.
وكانـــت الهيئـــة العامة لشـــؤون الزراعة والثروة الســـمكية 
في الكويت قد أصدرت قرارا بفرض الحظر على استيراد 
جميـــع أنـــواع الطيور الحيـــة وبيض التفريـــخ والصيصان 
عمر يوم واحد للدجاج البياض والالحم من كل من فرنسا 
وإيران بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة 

)H5N1( فيهما.
وقـــال الناطق باســـم الهيئة الكويتية طـــالل الديحاني إن 
هـــذا القـــرار جاء بنـــاء علـــى توصيـــات المنظمـــة العالمية 

للصحـــة الحيوانيـــة ومتابعة آخر المســـتجدات وتطورات 
الحالـــة الصحيـــة في هذه الدول التي ثبت انتشـــار الوباء 
لهـــا. وأكـــد الديحانـــي حـــرص هيئـــة الزراعـــة علـــى اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية وااللتزام بأقصى درجات الســـالمة 

واألمان للطيور المستوردة من الخارج
وبين سلمان أن أسعار الدجاج ال زالت مستقرة ومتوافرة 
فـــي الســـوق بكميات كبيـــرة، حيث تـــراوح ســـعر الدجاج 
البحريني الطازج من المرزعة في حدود 1.2 دينار للكيلو 

الواحد.
لكن ســـلمان أشـــار إلى أن منتجات بيـــض المائدة المحلية 
تشـــهد نقصًا فـــي الفترة الحالية علـــى األقل في المحالت 
المحلية خارج إطار محالت الســـوبرماركت الكبرى، وذلك 
مـــع ارتفاع اســـتهالك البيض مـــن قبل المطاعـــم والفنادق 

وعودة األنشطة االقتصادية والسياحية في البالد.

البحرين تعتمد على الدجاج المجمد البرازيلي والصيني

ال تأثير ألزمة “انفلونزا الطيور” الجديدة على سوقنا
^أكــد عاملون في ســوق الســمك المحلية أن الســوق 
الجــاري  المعــروض خــال األســبوع  فــي  ستشــهد وفــرة 
مقارنــة مــع األســبوع الماضــي، إذ اتســمت األجــواء فــي 

الفترة الماضية ببعض التقلب.

وأشـــاروا إلى أن تغييـــرات الطقس تؤثـــر بطريقة أو بأخرى 
على المعروض في الســـوق المحلية، إال أن هذا األســـبوع لم 

يشهد نقًصا في كميات األسماك.
وقال المدير العام ألســـماك دلمون حســـين جواد “إن ســـوق 
األســـماك فـــي هذا األســـبوع شـــهدت تحســـًنا فـــي معروض 
األسماك من مختلف األنواع مع استقرار إجمااًل في األسعار”.
وبيـــن أن أي تغيير في ظروف الطقس تؤثر على المعروض 
كما حدث قبل فترة حين شـــهدت أجواء البحرين تغييرات 

في الطقس.
من جانبه، قال تاجر األسماك علي سلمان “إن األسعار  «

مستقرة ولم تشهد تغييرات خالل األسبوع الجاري مقارنة مع 
األسبوع الماضي في ظل استقرار األسعار”.

تغيير أحوال الطقس يؤثر على السوق

وفرة في معروض األسماك باألسواق واستقرار األسعار

إعداد: علي الفردان

أسعار
الدواجن 

 أسعار 
الفواكه

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.5

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.6

دجاج نينوى
بالكيلود.ب1.3

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.3

بيض بحريني
بالشدةد.ب1.8

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.4

دجاج المزرعة
بالكيلو1.2 د.ب

سنطرة: 800 فلسمانجو: 1.3 دينارموز: 450 فلساتفاح: 500 فلس

شمام: 500 فلسبطيخ: 300 فلسأناناس: 800 فلسالرمان: 400 فلس

جوافة: دينارعنب: 1.5 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1.3 دينار

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 700 فلس

أسعار اخلضروات

طماطم:
350 فلس

خيار:
300 فلس

كوسة:
450 فلس

فاصوليا:
1.1 دينار

باذنجان:
375 فلس

ثوم:
750 فلس

بصل أحمر:
200 فلس

بامية:
1.4 دينار

ليمون:
400 فلس

زنجبيل:
دينار 

بطاطس:
300 فلس

فندال:
400 فلس

بروكلي:
800 فلس

فلفل أخضر:
900 فلس

قرنبيط:
800 فلس

مشروم:
650 فلسا

جزر:
400 فلس

خس:
500 فلس

أسعار الورقيات
نعناع: 150 فلسا للحزمةسبنت: 100 فلس للحزمةبربير: 25 فلسا للحزمة

جرجير: 25 فلسا للحزمةملوخية: 150 فلسا للحزمةبقدونس: 100 فلس للحزمة

ريحان: 100 فلس للحزمةرويد: 25 فلسا للحزمةسبانخ: 50 فلسا للحزمة



أكـــد وزيـــر الصناعة والســـياحة والتجارة، 
األخويـــة  العالقـــات  أن  الزيانـــي  زايـــد 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وشـــقيقتها الكبرى 
المملكـــة العربية الســـعودية ليســـت وليدة 
اللحظة بل رســـمها التاريخ العريق والدين 
والـــدم والمصير المشـــترك، وأضفى عليها 
حيـــث  التالحـــم  مـــن  المزيـــد  االقتصـــاد 
أجمعـــت رؤيتـــا البلديـــن فـــي عـــام 2030، 
مؤكـــدًا أنه من هذا المنطلق كان التنســـيق 
والعمل الثنائي بين البلدين سهالً ال يشوبه 
أي تعقيـــد، وتجلـــى ذلـــك برفـــع مســـتوى 
التمثيـــل فـــي مجلس التنســـيق المشـــترك 
الســـعودي البحريني  في أكتوبر من العام 
الماضـــي ليصبح برئاســـة صاحبي الســـمو 
الملكي وليي العهد في البلدين الشقيقين، 
واالهـــداف  الطموحـــات  بحجـــم  ليليـــق 

المرجوة والمشتركة بين المملكتين.
بـــدوره، قـــال ســـمير عبدهللا نـــاس، رئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خـــالل 
علـــى  بالمنتـــدى  االفتتاحيـــة  كلمتـــه 
االقتصاديـــة  العالقـــات  ومتانـــة  عمـــق 
واالستثمارية والروابط األخوية الوطيدة 
والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  وشـــقيقتها 
الســـعودية، وما تشـــهده من تطور مستمر 
على كافة المســـتويات، مشـــيرًا بأن انعقاد 
المنتدى يعكـــس االهتمام الذي تحظى به 
العالقات االقتصاديـــة من رعاية واهتمام 
من لـــدن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
ملك المملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 
وصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وأخيـــه 

صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
نائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير الدفاع 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
وأهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه المملكـــة في 
تعزيـــز وتحقيق النماء واالزدهار لشـــعوب 

الخليج.
جـــاء ذلـــك خالل انعقـــاد منتـــدى أصحاب 
األعمـــال البحريني الســـعودي والذي أقيم 
صبـــاح أمـــس، بحضـــور عجـــالن العجالن 
رئيس اتحاد الغرف التجارية الســـعودية، 
وعبدالرحمـــن العطيشـــان رئيـــس الجانب 
البحرينـــي  األعمـــال  بمجلـــس  الســـعودي 
عـــدد  وبحضـــور  المشـــترك  الســـعودي 

مـــن الـــوزراء والمســـؤولين مـــن الجهـــات 
الحكومية ورجال األعمال من الجانبين.

وأشـــار رئيـــس الغرفـــة بأن المنتـــدى يأتي 
في ظل معطيات وتطورات هامة تتزامن 
مـــع طـــرح خطـــط ومبـــادرات الحكومـــات 
الموقـــرة التعافي االقتصـــادي بعد جائحة 
كورونـــا، وهـــو مـــا يدفعنـــا للعمـــل ســـويًا 
لتسريع وتيرة التكامل االقتصادي وتعزيز 
التنمية بما يحقق النماء والرفاه للشـــعبين 

الشقيقين”.
 ونوه إلى أن مشاريع التكامل االقتصادي 
موجهـــة للقطاع الخـــاص بالدرجة األولى، 
وقـــرارات  بتوصيـــات  بالخـــروج  آمـــالً 
تجســـد رؤى المملكتين مبنية على قاعدة 

تجاريـــة  وشـــراكات  متينـــة  اقتصاديـــة 
واستثمارية ناجحة. 

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس اتحـــاد الغـــرف 
جـــاء  المنتـــدى  “إن  العجـــالن:  الســـعودي 
العالقـــات  لتعزيـــز  عمليـــة  آليـــات  ليضـــع 
حزمـــة  علـــى  االتفـــاق  عبـــر  االقتصاديـــة 
جانـــب  مـــن  عليهـــا  للعمـــل  اآلليـــات  مـــن 
وذلـــك  والبحرينـــي،  الســـعودي  الطرفيـــن 
لالرتقاء بحجم ونـــوع العالقات التجارية 
واالســـتثمارية، حيـــث تشـــير اإلحصاءات 
أن حجـــم التبادل التجـــاري بلغ عام 2020 
نحو 24.4 مليار ريـــال ، وتمثل الصادرات 
الســـعودية إلـــى البحريـــن ما نســـبته 71.4 
بلغـــت  حيـــث  التبـــادل  اجمالـــي  مـــن   %

17.4 مليـــار ريـــال ســـعودي، وتأتي مملكة 
البحريـــن فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن بيـــن 
دول مجلـــس التعـــاون في حجـــم التبادل 
التجـــاري مـــع المملكـــة العربية الســـعودية 

والشريك التاسع من بين دول العالم”.
بدوره، أكد عبدالرحمن العطيشان، رئيس 
الجانـــب الســـعودي فـــي مجلـــس األعمال 
العالقـــات  بـــأن  البحرينـــي،  الســـعودي 
علـــى  تقتصـــر  ال  البحرينيـــة  الســـعودية 
مجـــال أو نشـــاط بعينـــه، بل هـــي عالقات 
أخوية لها جذور تاريخية عميقة، مشـــيرًا 
إلـــى أن الهدف مـــن المنتدى يأتـــي لزيادة 
التعاون فـــي المجاالت االقتصادية وخلق 
شـــراكات استراتيجية مع الدول الصديقة 
والشـــقيقة التي نأمل أن تكون شريكًا في 
تحقيق هذه الرؤيـــة االقتصادية بالمملكة 

العربية السعودية وبرامجها الطموحة. 
وأكـــد الرغبة الملحة واألكيـــدة في تعاون 
أكبر وأوســـع في مجال االستثمار وجذب 
المســـتثمرين البحرينييـــن لالســـتثمار في 
المملكة، والتوسع أكثر في مجال التجارة.

وخـــالل المنتـــدى تـــم الترحيـــب بالتعاون 
المشـــترك بيـــن الجانبيـــن، والتـــي تـــم من 

خاللـــه التوقيـــع على مذكـــرة تفاهم حول 
دراســـة جدوى تأســـيس شـــركة ســـعودية 
بحرينية قابضة متعددة المجاالت تهدف 
لتطويـــر األنشـــطة التجاريـــة والصناعيـــة 
واالستثمارية وإلقامة مشاريع استثمارية 
مشـــتركة تصـــب فـــي مصلحـــة الطرفيـــن 
ونمـــو اقتصادهمـــا الوطنـــي، والمســـاهمة 
في تنميـــة معدالت التبـــادل التجاري بين 
البلدين الشـــقيقين، وعلى هامش المنتدى 
تم تقديم عرض مرئي من مجلس التنمية 
االقتصاديـــة بشـــأن الفـــرص االســـتثمارية 
في مملكة البحريـــن، وعرض لخبرات من 
قبـــل شـــركة  )علم( لدعـــم التقـــدم الرقمي 
في المملكة العربية السعودية، إلى جانب 
عـــرض مرئـــي مـــن قبـــل شـــركة الخليـــج 

للبتروكيماويات )جيبك(.
وتضمن المنتدى عقد جلستين حواريتين 
البحرينييـــن  األعمـــال  رجـــال  يجمعـــان 
ونظرائهم من المملكة العربية الســـعودية، 
وكانت الجلســـة األولـــى بعنوان الشـــراكة 
في مجـــال الصناعـــة والطاقـــة، وتطرقت 
الجلســـة الثانيـــة مـــن المنتـــدى إلى فرص 

التكامل في القطاع العقاري.

دراسة جدوى تأسيس شركة سعودية بحرينية قابضة متعددة المجاالت
ناس: منتدى أصحاب األعمال المشترك يعزز التكامل االقتصادي

ــاري مــع الــســعــوديــة ــج ــت ــادل ال ــب ــت ــان: الــبــحــريــن الــثــانــيــة خــلــيــجــيًّــا بــحــجــم ال ــج ــع ال

والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  حـــّذرت 
بوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة من 
مخاطر اســـتخدام منتجـــات التوصيالت 
فـــي  تكـــون  والتـــي  الرديئـــة  الكهربائيـــة 
الفنيـــة  للوائـــح  مطابقـــة  غيـــر  الغالـــب 

المعتمدة في مملكة البحرين.
والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  وطالبـــت 
الحيطـــة  أخـــذ  بضـــرورة  المســـتهلكين 
المنتجـــات  هـــذه  شـــراء  عنـــد  والحـــذر 
والتحقـــق مـــن أنهـــا تحمـــل رمـــز التتبـــع 
الخليجـــي والـــذي يضمـــن أنهـــا مطابقـــة 

للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة. 
وقـــال الشـــيخ حمد بن ســـلمان آل خليفة 
المحليـــة  للتجـــارة  المســـاعد  الوكيـــل 
التوصيـــالت  مصطلـــح  إن  والخارجيـــة 
الكهربائيـــة يضـــم العديـــد مـــن المنتجات 
مثـــل: القوابـــس والمقابـــس والمهايئـــات 
والوصـــالت الكهربائيـــة؛ حيـــث إن هـــذه 
المنتجـــات تعتبر خطيـــرة في حال كانت 

رديئـــة الصنع أو تم اســـتخدامها بطريقة 
خاطئـــة، كما حـــذر من مخاطـــر التحميل 
الزائـــد على هذه المنتجات وما ينتج عنه 
من حـــرارة عاليـــة قد تؤدي إلـــى حدوث 
التماســـات وحرائـــق. وأكـــد الشـــيخ حمد 
أن إدارة الفحـــص والمقاييـــس بالـــوزارة 
اعتمدت العديد من المواصفات القياسية 
فـــي هذا المجال، حيث تـــم اعتماد جميع 

IEC 60884- فروع المواصفة القياســـية
2 بشأن القابســـات والمقابس المخصصة 
مـــن  والصـــادرة  المنزلـــي  لالســـتخدام 
اللجنة الدوليـــة الكهروتقنية، والمواصفة 
البريطانيـــة BS 1363. كما قامت الوزارة 
باعتماد الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة 
والمعـــدات الكهربائيـــة منخفضـــة الجهـــد 
والمعتمدة بالقرار رقم )71( لســـنة 2015، 
وعليـــه تخضـــع جميـــع هـــذه المنتجـــات 
المذكـــورة في القائمـــة رقم 2 من الالئحة 
لرقابـــة إدارة الفحص والمقاييس، ويأتي 
من ضمنها منتجات القابســـات والمقابس 
الكهربائيـــة  والوصـــالت  والمهايئـــات 
أنـــه  إلـــى  وأشـــار  المنزليـــة.  والشـــواحن 
طبقـــًا لالئحـــة الفنية الخليجيـــة لألجهزة 
والمعـــدات الكهربائيـــة منخفضـــة الجهد، 
فإن األجهـــزة الكهربائية منخفضة الجهد 
ا يصل إلى  يجب أن تتحمل جهًدا كهربائيًّ

230 فولت، وتردد يصل إلى 50 هيرتز.

تشمل القوابس والمقابس والوصات

“الصناعة” تحذر: ال تستخدموا التوصيالت الكهربائية الرديئة

الشيخ حمد بن سلمان

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلســـته أمس مناقصة 
للمستشـــفيات الحكوميـــة ألعمـــال التوســـعة في قســـم الطوارئ 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي ضمـــن المرحلـــة الخامســـة ألعمـــال 
التشـــطيبات فـــي منطقة التوســـعة بقســـم الطـــوارى الســـلمانية، 
تنافســـت عليهـــا 4 شـــركات، وكان أقل عطـــاء لشـــركة المفاهيم 

العربية للمقاوالت بنحو 131.3 ألف دينار.
وتوســـعة قســـم الطـــوارئ بمجمـــع الســـلمانية الطبي مـــن خالل 
اســـتغالل مواقـــف ســـيارات اإلســـعاف الحالية، مما يســـاهم في 
الحصـــول علـــى المزيـــد من غـــرف المرضـــى لألطفـــال والبالغين 
المترددين على قســـم الطوارئ وزيادة في عدد غرف العيادات، 
وتشمل المرحلة الخامسة من األعمال التشطيبات التي تتضمن 

الصباغة والتسقيف واألرضيات.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة أخـــرى للمستشـــفيات الحكومية؛ 
لشـــراء وتزويـــد أثـــاث ومـــواد عامـــة لمركـــز التصلـــب اللويحي، 
تنافســـت عليها 6 شركات، وكان أقل عطاء لشركة أفنان لألثاث 

والتجارة بنحو 22.8 ألف دينار.
ويعتبـــر مركـــز التصلب اللويحـــي مركزا جديدا يقـــع في منطقة 
المحـــرق، ومـــن المتوقع االنتهاء من المشـــروع مـــن حيث البناء 

والتشييد للمركز في القريب العاجل في فبراير 2022.

وكذلـــك فتـــح المجلس مناقصة لوزارة التربيـــة والتعليم لتوفير 
خدمة استشـــارية لوضع خارطة طريق للتعليم المبكر والرعاية 
فـــي مرحلة الطفولة المبكـــرة وإمكان الوصـــول إليها في مملكة 
البحريـــن تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقـــل عطاء لشـــركة 

)Tribal( بنحو 28.8 ألف دينار.
وتم إجماالً فتح 14 مناقصة تابعة لـ 8 جهات حكومية بإجمالي 
62 عطاء. وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 1.6 مليون 
دينـــار. وفتح المجلس 3 مناقصـــات لهيئة الكهرباء والماء، أولها 
لتغييـــر اتجاه مجرى المـــاء من داخل أرض الهيئـــة إلى خارجها 
وذلـــك بعمـــل مجرى مغلق تحت ســـطح األرض وعمل ســـور من 
الشـــبك لألرض لحفظ الملكية تنافســـت عليها 6 شـــركات، وكان 
أقل عطاء لشركة زيدون لمقاوالت البناء بنحو 192.4 ألف دينار، 
فـــي حين بلـــغ أكبرها قرابـــة 558.6 ألف دينـــار، والثانية لصيانة 
النظام األمني واالســـتدعاء الطارئ لبالغات األنظمة األمنية في 
منشآت الهيئة تنافست عليها 5 شركات، وكان أقل عطاء لشركة 
الفـــردوس لألبواب بنحو 39.2 ألف دينار، فيما تعلقت المناقصة 
األخيرة إلدارة المخازن المركزية بالهيئة بشراء محطات فرعية 
لغرض استخدامها من قبل إدارة توزيع الكهرباء تنافست عليها 
UNIVERSAL ELECRO-( شـــركتان وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة

ENGINEERING( بقيمة 105 آالف دينار.

“التربية”: استشارات لخارطة طريق التعليم المبكر

131 ألف دينار لتوسعة “طوارئ السلمانية”
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العطيشان: نسعى 
لتعاون أوسع لجذب 
البحرينيين لالستثمار 

في السعودية

الصادرات 
السعودية إلى 

البحرين تمثل 71.4 
% من االجمالي

24.4 مليار ريال 
حجم التبادل 

التجاري بين البلدين 
في 2020

أمل الحامد

مجلـــس  جلســـة  فـــي  شـــركات   4 تنافســـت 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى مناقصـــة 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  البلديـــات  لشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني لتوريـــد األيدي 
العاملـــة في تقنيـــة المعلومـــات لمشـــروع رمال، 
وكان أقل عطـــاء لمجموعة المؤيد بنحو 806.6 
ألـــف دينـــار، فـــي حين بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 1.01 

مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإنهـــا للتعاقـــد لمـــدة 

24 شـــهًرا لتوفيـــر المـــوارد البشـــرية المختصـــة 
تحليـــل  المعلومـــات،  تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
وإدارة  األعمـــال،  وتحليـــل  األنظمـــة،  وتطويـــر 
قواعـــد البيانات، مختصين فـــي نظم المعلومات 
الجغرافيـــة وغيرهم حســـب الحاجة. وســـتتولى 
الموارد البشـــرية فـــي بناء نظام إدارة المشـــروع 
اإلســـتراتيجي )رمـــال( الـــذي يهـــدف إلـــى إدارة 
عمليـــة اســـتخراج الرمـــال البحريـــة ممـــا يعطـــي 

حكومة أفضل للوزارة على هذه العملية.
كما تنافســـت 9 شـــركات علـــى مناقصة لشـــؤون 
البلديـــات بالـــوزارة؛ لتقديـــم خدمات استشـــارية 

إلنشـــاء حديقـــة نباتية فـــي مدينة حمـــد بمجمع 
تكنولوجيـــا  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان   ،1204

للهندسة بنحو 57.8 ألف دينار.
وتشـــمل أعمال الخدمات االستشـــارية لمشـــروع 
إنشـــاء حديقـــة مدينـــة حمـــد بمجمـــع 1204 )مـــا 
قبـــل وبعـــد التنفيذ(: إعداد الخرائـــط والتصاميم 
الهندســـية التفصيليـــة للمشـــروع وأعمال مســـح 
الكميات منها: احتساب التكلفة التقديرية وإعداد 
وثائق المناقصة وجداول الكميات والمواصفات 
للمشـــروع وإعداد الشـــروط المرجعية للمناقصة 
واإلشـــراف علـــى الموقع بـــدوام كامل مـــع توفير 

خدمات مسح الكميات خالل فترة االنشاء.
وســـتكون مدة التعاقد 14 شهًرا )ما قبل التنفيذ( 
و18 شـــهًرا )بعد التنفيذ( الشـــركات االستشـــارية 
المؤهلـــة يتـــم تحديدها من قبـــل مجلس تنظيم 
المهن الهندســـية – المقاوليـــن المؤهلين للمكاتب 

.)A ،B ،C( الهندسية درجة
وكذلك تقدمت شركة وحيدة )كيو انترناشيونال 
شـــؤون  لمناقصـــة  فنـــي  بعطـــاء  كونســـلتنس( 
البلديـــات لتقديـــم خدمـــات استشـــارية إلعـــداد 
ودراســـة عقود النظافة لمملكة البحرين، وتشمل 
المناقصـــة المحدودة كل الخدمات االستشـــارية 

لتنفيـــذ  العطـــاءات  وتقييـــم  إلعـــداد  المطلوبـــة 
خدمات جمـــع المخلفات والتنظيـــف في بلديات 
العاصمـــة والمحـــرق، الشـــمالية والجنوبية، ويتم 
ذلـــك مـــن خـــالل عقديـــن منفصليـــن )العاصمـــة 
والمحرق - الجنوبية والشـــمالية(. ويشـــمل عمل 
مقـــدم الخدمـــات االستشـــارية: مراجعـــة العقـــد 
الحالـــي، التأهيـــل المســـبق لمقدمـــي العطـــاءات، 
إعداد نطاق العمل بما يتماشى مع اإلستراتيجية 
الوطنيـــة للنفايات، تقييم العطـــاءات والتوصية 
بمقـــدم العطـــاء المفضـــل لـــكال العقديـــن على أن 

تكون مدة التعاقد 8 أشهر.

807 آالف دينار لتوريد أيٍد عاملة الستخراج الرمال البحرية
أمل الحامد
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أثار قرار الجارة اإلمارات تغيير عطلة نهاية األسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت واألحد وتقليص 
أيام العمل في األســبوع من 5 إلى 4 أيام ونصف، إضافة إلى تغيير المجلس التنفيذي إلمارة الشــارقة 
نظــام العمــل األســبوعي فــي اإلمارة ليصبح 4 أيام عمــل، ابتداًء من يوم اإلثنيــن وحتى يوم الخميس، 
وتصبح عطلة نهاية األسبوع أيام الجمعة والسبت واألحد، حفيظة المواطنين الذين انقسمت وجهات 
نظرهــم بيــن مؤيــد ومعارض لفكرة استنســاخ التجربــة اإلماراتية في مملكة البحريــن وتطبيقها محليا 

في المستقبل المنظور.

االقتصـــاد  بحاجـــة  موقفهـــم  دعمـــوا  المؤيـــدون 
البحرينـــي إلـــى اســـتدامة عجلـــة نمـــوه مـــن أجـــل 

والمعامـــات  الصفقـــات  مواعيـــد  مـــع  التوافـــق 
التجاريـــة مع باقـــي اقتصاديـــات العالـــم االوروبية 
واألميركيـــة وغيرها، فيما تشـــبثت فئة المعارضين 
للخطـــوة بضـــرورة مراعاة القيم الدينيـــة والحفاظ 

على العادات والتقاليد وقدسية يوم الجمعة. 
يقول رائد العمل حازم جناحي “كرائد 

عمـــل وعنـــدي أعمـــال فـــي أوروبـــا 
مـــن  العالميـــة،  بالرزنامـــة  مرتبطـــة 
مصلحتـــي أن يكـــون هنـــاك تطابـــق بين 

البحريـــن ودول العالم. لقاءاتي مـــع رجال األعمال 
فـــي أوروبا تقـــام الجمعـــة، وهو يوم إجـــازة عندنا، 
وأنا أخســـر يـــوم األحد كيوم عمل ألنـــه يوم إجازة 

لدى االوروبيين”.
ويضيف جناحي “أعتقد إن البحرين إذا كانت مقبلة 
علـــى التحـــول لمدينـــة عالمية وتســـتقطب رؤوس 
أمـــوال كبيرة وتجذب شـــركات لتتخـــذ من المملكة 
مقرا لها، فمن مصلحتها التحول إلى السبت واالحد 

وضعت هدفا استراتيجيا على غرار اإلمارات التي 

للســـنوات الخمســـين القادمـــة لتكون دولـــة عالمية 
تستقطب شركات عالمية”. 

ويتابـــع “لدينـــا معوقـــات لتطبيـــق مثل هـــذا النظام 
مجلـــس  لـــدول  المجتمعيـــة  الخصوصيـــة  بســـبب 
تحديـــدا،  البحريـــن  ولمملكـــة  الخليجـــي  التعـــاون 
فبعض التحديات مرتبطة بالدوائر الحكومية التي 
يمكـــن أن يكـــون لها حافز للتحول للســـبت واالحد، 

لكن بعض الدوائر مهيئة لتغيير نظام اإلجازة”.
وعن فـــرص التحول ليومي الســـبت واألحد، يؤكد 
جناحـــي “أمـــام البحرين خيـــاران اآلن، إما أن تبقى 
على مستوى المنطقة أو تتجه للعالمية وتضع هدفا 
لتكون قوة جاذبة للجهات العالمية، واعتقد إن هذا 
النســـق الجديد سيعمم على باقي دول الخليج في 
القريـــب العاجل. أســـتذكر بهذا المقـــام عندما كانت 
اجازتنا األسبوعية الخميس والجمعة، تم تحولت 
إلـــى الجمعـــة والســـبت وصـــار هناك شـــد وجذب 
مجتمعـــي علـــى القـــرار وممانعـــات كثيـــرة، ولكن 
فـــي النهاية تم التحول إلى الجمعة والســـبت كأيام 

االجازة االسبوعية”.
رائـــد العمـــل خليـــل القاهـــري كان لـــه وجهة نظر 
أخـــرى في هذا الشـــأن بالقول “أنـــا ضد التحول 
ليومـــي الســـبت واألحـــد وجعل الجمعـــة نصف 
يـــوم عمل، فلـــكل أمة هويـــة ويوم الجمعة شـــيء 

مهم في هويتنا االسامية والعربية”.
وعلى الصعيد االقتصادي يضيف القاهري “بالنسبة 
لاقتصاد، أتساءل كم هي نسبة الشركات المرتبطة 
لتغييـــر  الدولـــة  العالميـــة حتـــى تتجـــه  باألســـواق 
إجازتها االســـبوعية؟ في اعتقادي أغلب مشاريعنا 
ومتوســـطة  صغيـــرة  ومؤسســـاتنا  البحريـــن  فـــي 
الحجـــم وتشـــكل غالبيـــة االقتصـــاد الوطنـــي وهي 

ليس لديها ارتباط مباشر مع االسواق العالمية”.
آراء بعـــض موظفي القطاعيـــن الحكومي والخاص 
تباينـــت أيضـــًا بيـــن مؤيد ومعـــارض لمســـألة تغيير 
االجـــازة االســـبوعية إلـــى الســـبت واالحـــد وجعـــل 
يـــوم الجمعـــة نصـــف يـــوم عمـــل.. يقـــول المواطن 
حســـين الســـاري فـــي هـــذا اإلطار “أنـــا مـــع أي قرار 
يصـــب في مصلحة المملكة ويحقق لها االســـتدامة 
والنمـــو علـــى مختلـــف االصعـــدة، وخصوصـــًا على 
الصعـــد االقتصادية ألنه عصب الحياة لنمو وتطور 
المملكة، ونســـتطيع أن نواصل اإلنجازات ونحافظ 
علـــى المكتســـبات واإلنجـــازات المتحققـــة في عهد 
جالة الملـــك المفدى ولذلك المملكة أصبحت ليس 
فقـــط جـــزءًا مـــن منظومـــة خليجية، بـــل أصبحت 
جـــزءًا مـــن المنظومـــة العالمية، حيـــث غالبية دول 
العالم تعتمد الســـبت واالحد اجازتها االســـبوعية”. 
ويســـتطرد الســـاري قائـــاً “أؤيـــد التحـــول ليومـــي 

الســـبت واالحـــد واعتمـــاد الجمعة نصـــف يوم دوام 
لتحقيـــق اكثر اســـتفادة لقطاع االعمال واألنشـــطة 
التجاريـــة والماليـــة المنجزة في مختلـــف الوزارات 
واالدارات، خصوصـــا تلك المرتبطة بأجهزة تتعامل 
مـــع جهات خارجية. وأرى ان ذلك لمصلحة المملكة 

اقتصاديا واجتماعيا”.
ويضيف الساري “في حال تم تطبيق نفس سياسة 
االمـــارات بأن يكـــون يوم الجمعة نصـــف يوم دوام 
ســـتتاح الفرصـــة للمواطنيـــن التعبـــد وتأدية صاة 
الجمعة، ولن يكون هناك تعارض مع ديننا االسامي 

الحنيف والعادات االسامية والعربية”. 
بـــدوره، خالـــف المواطن أيمـــن أحمد فكـــرة اعتماد 
يـــوم الجمعة كيـــوم عمل بنصـــف دوام، مؤكدا على 
قدســـية هـــذا اليـــوم فـــي التعبـــد للـــه وضـــرورة أن 
يتأهل المســـلم للذهـــاب إلى المســـجد والصاة بأن 
يبدأ يومه بالتطهر والتطيب وارتداء أفضل الثياب 
ثم التوجه للمســـجد، وقال إن مجرد التوجه للعمل 
لبعض الوظائف ال يســـمح بتفعيـــل الحديث النبوي 
الشـــريف الخـــاص بالتطهر والتطيب ولبس أحســـن 
الثياب، وتســـاءل “كيف يمكن لعامل أن ينهي عمله 
ثم يتوجه مباشـــرة لمسجد بمابس العمل التي قد 

تكون متسخة”.
وأكـــد أيمـــن أن مثل هذه القـــرارات تبعد الناس عن 
أداء أهم الشـــعائر األســـبوعية وهي صـــاة الجمعة 
وقـــد تعـــّود الناس منذ فجر اإلســـام على أن يكون 

يوم الجمعة هو يوم عبادة وليس عمل.
واقتـــرح أيمـــن أن يتـــم اختيار الســـبت كنصف يوم 
عمـــل بدالً مـــن الجمعة وذلك للحفاظ على قدســـية 

يوم الجمعة لدى البحرينيين والمسلمين. 
مـــن جانبه، أيد المواطن محمود العصار وجهة نظر 
أيمـــن بالقول “ال أتمنـــى تغيير أيام االجـــازة ليومي 
الســـبت واالحـــد وجعـــل الجمعة يوم عمل، الســـيما 
وأن يـــوم الجمعـــة يـــوم مميـــز للمســـلمين وللـــدول 
الخليجية والعربية واالســـامية ولـــه مكانة خاصة 
والعربيـــة.  االســـامية  وتقاليدنـــا  عاداتنـــا  بحكـــم 
فأفضـــل يـــوم عند هللا عز وجل والمســـلمين عموما 

هو يوم الجمعة”.
ويؤكد العصار أن النظام الجديد للعمل االســـبوعي 
ال يناسب تركيبة البحرين االقتصادية واالجتماعية 
علـــى عكـــس االمـــارات التي تملـــك اقتصـــادا كبيرا 
وتطمـــح لتكـــون فـــي مصـــاف كبـــرى االقتصاديات 
العالميـــة وتفردهـــا دائما بكل شـــيء لتكون ســـباقة 
اقتصاديا، بينما السوق البحريني صغير واالقتصاد 
نظيـــره  ومواصفـــات  مقومـــات  يملـــك  ال  المحلـــي 
االماراتـــي لكـــي يكون قادرا على تغييـــر أيام العمل 

األسبوعية واإلجازات َ.

إجازة السبت واألحد اإلماراتية تثير حفيظة البحرينيين
المؤيدون دعموا موقفهم بحاجة االقتصاد إلى استدامة عجلة نموه

توفير 14 ألف فرصة عمل ذات قيمة عالية بالقطاع المالي
تعزيز التحول الرقمي على رأس أولويات التطوير... مجلس التنمية االقتصادية:

أكــد مجلــس التنميــة االقتصاديــة أن تطويــر قطــاع الخدمــات الماليــة يقــع ضمــن ركائز خطــة التعافــي االقتصــادي ومن أهم 
أولوياتها؛ كونه يحافظ على استمرار معدل النمو االقتصادي، ويساهم بشكل كبير في جهود التنويع االقتصادي، إضافة إلى 

ما يخلقه من وظائف ناتجة عن جذب استثمارات من القطاع الخاص، وهو ما يساعد المملكة في تحقيق أهداف الرؤية االقتصادية 2030.

وقـــال المجلـــس إنـــه يطمـــح، في إطـــار خطـــة التعافي 
االقتصـــادي، إلى الحفاظ على مســـاهمة القطاع المالي 
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي في حـــدود 20 % حتى 
نهايـــة العـــام 2026، ومـــن ثم زيادة النســـبة إلى 25 %، 
وزيادة مســـاهمة قطاع التأمين إلى 8 % بنهاية 2026، 
إذ يعتبـــر القطـــاع أكبـــر مســـاهم غير نفطي فـــي الناتج 
المحلـــي، بنســـبة 17.9 %، كما ويوفر قطـــاع الخدمات 
الماليـــة حوالي 14 ألـــف فرصة عمـــل ذات قيمة عالية، 
وبلغ مخزون االســـتثمار األجنبي فـــي قطاع الخدمات 

المالية 21 مليار دوالر في 2020. 
وأوضـــح مجلس التنمية االقتصادية أن تعزيز التحول 
الرقمـــي يأتي على رأس أولويات خطط تطوير القطاع 
المالـــي خصوًصا وأنـــه يدعم جميـــع القطاعات األخرى 
ويســـاعدها على النمو بشـــكل متكامل، إذ إنه من شـــأن 
ذلـــك أن يســـاهم في المحافظة علـــى المكانة المرموقة 
والرائدة للقطاع المالي في البحرين، والذي اســـتقطب 
عـــدد مـــن االســـتثمارات النوعيـــة ومنهـــا إطـــاق مركز 
ســـيتي للتكنولوجيـــا والـــذي يهـــدف إلـــى خلـــق 1,000 
وظيفة في مجال البرمجة على مدى الســـنوات العشـــر 

المقبلة.
وعبر المجلس عن ثقته بالنجاح في تنفيذ أهداف خطة 
التعافي االقتصادي لتطوير قطاع الخدمات المالية من 

خال التعاون المثمر مع الشركاء في مصرف البحرين 
المركـــزي والشـــركاء فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص، 
خصوًصـــا وأن البحرين تحظى بالعديـــد من اإلمكانات 
المهيأة لنمو وازدهار هذا القطاع الحيوي ومنها امتاك 
المملكـــة لألنظمـــة والقوانين المالية الراســـخة المواكبة 
للتطورات واالتجاهـــات التكنولوجية الحديثة، إضافة 
إلـــى احتضانهـــا للبيئـــة الداعمـــة للتكنولوجيـــا الماليـــة 

البحريـــن  بيـــن أقطابهـــا خليـــج  التـــي مـــن  “الفنتيـــك” 
للتكنولوجيـــا المالية الداعم للتعاون بين المســـتثمرين، 
والمؤسســـات  الحكوميـــة  والجهـــات  األعمـــال،  ورواد 
الماليـــة والشـــركات، إلـــى جانب دعم مصـــرف البحرين 
المركـــزي من خال إنشـــاء البيئـــة التجريبيـــة الرقابية 
التـــي تعتبر رافدا لخليج البحريـــن للتكنولوجيا المالية 

وعنصر أساسي في عمله.

محمد الجيوسي

أعلنــــــــت شـــــركــــــة 
صـــدور  إنوفســـت 
حكـــم قضائـــي لصالحهـــا بتاريـــخ 8 ديســـمبر2021 ضـــد 
شـــركة الفـــوز لاســـتثمار الكويتيـــة بإلزامهـــا بدفـــع 4.7 
مليـــون دينـــار كويتـــي )مـــا يقـــارب 5.8 مليـــون دينـــار 
بحرينـــي( وبالمصروفات وتعويض مؤقـــت بمبلغ 5001 
دينار كويتي )ما يقارب 6.2 ألف دينار بحريني( ومقابل 
أتعـــاب المحامـــاة الفعليـــة، وذلك بعد أن قـــررت محكمة 
االســـتئناف بتاريـــخ 7 يوليـــو 2021 إحالـــة الدعوى إلى 
بدورهـــا  والتـــي  لاختصـــاص  المـــال  أســـواق  محكمـــة 

أصدرت هذا الحكم.
وأوضحت إنوفســـت أن أصل مبلغ المطالبة ضد شـــركة 
الفوز لاســـتثمار يبلغ 5 مايين دينار كويتي )ما يقارب 
6.2 مليـــون دينار بحريني( وســـدد منهـــا 300 ألف دينار 
كويتي )ما يقارب 372.5 ألف دينار بحريني( بتاريخ 17 

يناير 2018.
وذكرت “إنوفســـت” أن األثر علـــى المركز المالي ال يمكن 

تحديده حالًيا إذ إن الحكم قابل لاستئناف.
يشـــار إلـــى أنـــه صدر حكـــم قضائي لشـــركة إنوفســـت 
بتاريـــخ 15 ابريـــل 2021 فـــي الدعـــوى المقامـــة ضـــد 
شركة الفوز لاستثمار الكويتية، وقضى الحكم بإلزام 
المدعـــى عليها أن تؤدي إلـــى المدعية مبلغ 4.7 مليون 
دينـــار كويتي وبالمصروفات ومقابـــل أتعاب المحاماة 

الفعلية.

“إنوفست” تستـرد 
5.8 مليون دينار قضائيا

المحرر االقتصادي


