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األوقـــاف  إدارة  مديـــر  قـــال 
الحســـيني  محمـــد  الجعفريـــة 
تتابـــع  اإلدارة  إن  “البـــاد”  لــــ 
مـــع النيابـــة العامـــة العديـــد من 
القضايـــا، التي تعـــد تركة ثقيلة 
منهـــا  الســـابقة،  اإلدارات  مـــن 
كبـــرى،  فســـاد  ملفـــات   5 نحـــو 
إلـــى جانـــب متابعـــة مجموعـــة 
كبيـــرة مـــن القضايـــا التـــي تـــم 
إحالتها للمحكمـــة والتي تتعلق 
المســـتأجرين،  بمخالفـــات 
األمـــوال،  تحصيـــل  وقضايـــا 
وعدم االلتـــزام بالعقـــود، وذلك 
بالعمـــل علـــى اتخاذ إجـــراءات 
اإلخاء أو فسخ العقود أو عمل 

التسويات وغيرها.

اإلدارة  بشـــأن خطـــوات  وبيـــن 
الموظفيـــن  ملـــف  لمعالجـــة 
بعقـــود مؤقتـــة إلـــى أن التقاعد 
االختيـــاري ســـاهم في خســـارة 
األوقاف مجموعة من موظفيها 
المســـكنين على اإلدارة، إذ بات 
عـــدد العامليـــن المســـكنين على 
الراهـــن ال  الوقـــت  فـــي  اإلدارة 

يتجاوز 30 موظًفا .

“الجعفرية” تتابع 5 قضايا 
فساد كبرى مع “النيابة”

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عن بالغ 
أسفها واســـتنكارها من استضافة 
بيـــروت،  اللبنانيـــة  العاصمـــة 
ـــا، لعناصر معادية  مؤتمًرا صحافيًّ
ومصنفة بدعـــم ورعاية اإلرهاب؛ 
مزاعـــم  وترويـــج  بـــث  لغـــرض 
وادعاءات مســـيئة ومغرضة ضد 

مملكة البحرين.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة أنه تم 
تقديـــم احتجـــاج شـــديد اللهجة، 
إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه 
االســـتضافة غير المقبولة إطاًقا، 
والتـــي تعد انتهاًكا صارًخا لمبادئ 
وعـــدم  الـــدول  ســـيادة  احتـــرام 
التدخل في شؤونها الداخلية، بما 
يخالف المواثيق الدولية وميثاق 

جامعة الدول العربية.

البحرين تأسف 
الستضافة بيروت 
مؤتمًرا ضد المنامة
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األلعاب النارية تضيء سماء الحلبةاألغنية العربية أصبحت هجينةبينيت يزور أبوظبيعودة معرض الخريف اليومتوظيف 639 في أسبوع
أعلنت وزارة العمل والتنمية  «

االجتماعية أنه تم في الفترة 
من 5 حتى 11 ديسمبر 2021 

توظيف 639 باحًثا عن عمل في 
434 شركة ومؤسسة عاملة 

في القطاع الخاص من مختلف 
المؤهالت الدراسية.

ينطلق اليوم معرض الخريف  «
بعد ترقب وانتظار لجماهيره 

من داخل وخارج البحرين. ويقام 
المعرض برعاية وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة لمدة 9 أيام 
تستمر إلى تاريخ 21 ديسمبر.

توّجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي  «
نفتالي بينيت، مساء أمس األحد، 

في زيارة رسمية هي األولى من 
نوعها إلى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، تلبية لدعوة ولي عهد 

أبو ظبي محمد بن زايد.

قالت المطربة التونسية فائزة الرابعي  «
لـ “البالد” إن األغنية العربية تعيش 
في السنوات األخيرة عصر الرقمنة 

الطاغية والكلمات الفاسبوكية والصور 
االنستغرامية والتعاليق التويترية، 

وبالتالي أثر على الذوق العربي 
وأصبحت األغنية العربية هجينة.

تضيء سماء حلبة البحرين الدولية  «
عروض األلعاب النارية كأبرز فعاليات 

االحتفال بالعيد الوطني المجيد 
لمملكة البحرين في “موطن رياضة 

السيارات في الشرق األوسط”، 
وستقام األلعاب النارية الخميس 
المقبل في تمام الساعة 7 مساء.
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البوعينين: التنسيق مع “اإلسكان” إليواء المعنفات
أكـــد النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن فـــي 
تعليقـــه على ســـؤال “الباد” حول جاهزية 
البنية التحتية لتنفيـــذ المبادرة أن النيابة 
جاهـــزة للبدء في تنفيذ المبادرة بالتعاون 
الـــوزارات  مختلـــف  مـــن  الشـــركاء  مـــع 
والجهـــات، وعلـــى رأســـها وزارة اإلســـكان 
تـــم التنســـيق معهـــا بشـــأن توفيـــر  التـــي 
الســـكن المؤقت لطلبات اإليواء للمعنفات 

خصوصـــا. وقال أثنـــاء المؤتمر الصحافي 
الذي عقدته النيابة العامة إلطاق مبادرة 
المبـــادرة تعـــد خطـــوة  “رعايـــة” إن هـــذه 
إنســـانية متقدمة فـــي اتجاه رعاية الطفل 
والمرأة واألســـرة، وتعد ســـابقة من نوعها 
مـــن حيـــث ممارســـة النيابـــة لهـــذا الـــدور 
االجتماعـــي، انطاقـــا مـــن رســـالة النيابـــة 
اإلنســـانية المتقدمة على دورها القضائي. 
مـــن جهتهـــا، قالـــت رئيســـة نيابة األســـرة 

والطفـــل زينب العويناتـــي إن تطبيق هذه 
ـــا، وال تناقـــض بينها  المبـــادرة ليـــس إلزاميًّ
وبيـــن قانون العدالـــة اإلصاحية لألطفال 
وحمايتهـــم مـــن ســـوء المعاملـــة، بـــل إنها 

ا ألهداف القانون. تمارس دوًرا تكميليًّ
العـــام  النائـــب  نـــّوه مســـاعد  مـــن جانبـــه، 
المستشـــار وائـــل رشـــيد بوعـــاي بســـرعة 
اســـتجابة القضـــاء الشـــرعي مـــع الطلبات 

)١٠(المتعلقة بالقضايا الجنائية.
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أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، أن المنطقـــة أصبحـــت 
موطًنـــا لرياضة ســـباق “الفورمـــوال وان” 
بفضـــل مـــا تمتلكـــه دولهـــا مـــن مقومـــات 
وتنظيـــم  إدارة  فـــي  مميـــزة  وإمكانـــات 
الســـباقات والخبـــرة التـــي اكتســـبتها من 
إدارتها ســـباقات هذه الرياضـــة العالمية، 
الذي جعل هذه الدول محط أنظار العالم 
وعـــزز مـــن موقعهـــا المتميـــز فـــي مجال 
تنظيـــم الســـباقات الدوليـــة، مشـــيًدا في 
هـــذا الصدد بالنجـــاح الكبير الـــذي حققه 
ســـباق جائـــزة االتحـــاد للطيـــران الكبرى 

للفورموال وان لعام 2021.
جـــاء ذلـــك لـــدى حضـــور ســـموه أمـــس، 
الســـباق النهائي لجائزة االتحاد للطيران 
الكبـــرى للفورمـــوال وان لعـــام 2021 فـــي 

حلبة مرسى ياس بأبوظبي.

المنطقة محط أنظار العالم في تنظيم السباقات الدولية
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: نجاح كبير لإلمارات بنجاح الفورموال 1

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يحضر السباق النهائي لجائزة االتحاد للطيران الكبرى للفورموال 1 للعام 2021 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي

أبوظبي - بنا

كّرمـــت أســـرة “البـــاد” الفنـــان المحتـــرف الزميـــل نـــواف الما بمناســـبة 
حصوله على جائزة الصحافة العربية عن أفضل لوحة كاريكاتيرية.

 ونقـــل الرئيـــس التنفيذي أحمـــد البحر تحيات وتقديـــر رئيس وأعضاء 
ا. مجلس اإلدارة للزميل الما لفوزه المستحق بالجائزة األرفع عربيًّ

وقال إن التميز واإلبداع سمتان بارزتان في العاملين بـ “الباد”.
 مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس التحريـــر مؤنـــس المـــردي إن الفنـــان الما من 
العناصـــر الشـــابة التـــي انخرطت في تأســـيس الصحيفة منذ تأسيســـها 

ا. ا وخارجيًّ ويشهد الجميع بإبداعه وتميزه داخليًّ

أسرة “^” تكّرم الفنان المال 
لفوزه بأرفع جائزة عربية
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تتعلق بالعالقات األخوية بين البلدين وسبل تعزيزها

 جاللة الملك يبعث برسالة خطية جوابية إلى خادم الحرمين
المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، برسالة خطية جوابية إلى أخيه عاهل المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، تتعلق بالعاقـــات األخوية الوطيدة 
بين البلدين الشـــقيقين وســـبل تعزيزهـــا وتنميتها في مختلف 
المجاالت. وســـّلم الرسالة وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
إلـــى وزير خارجية المملكة العربية الســـعودية صاحب الســـمو 
األمير فيصل بن فرحان آل ســـعود، لدى اجتماعه به أمس في 

)٠٢(الرياض.
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المنامة - بنا

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، تعميم بشـــأن عطلة العيد 
الوطني المجيـــد لمملكة البحرين 
وذكرى تولي جالة الملك لمقاليد 

الحكم. 
وجـــاء فـــي التعميم أنه بمناســـبة 
لمملكـــة  المجيـــد  الوطنـــي  العيـــد 
جالـــة  تولـــي  وذكـــرى  البحريـــن 

الملك لمقاليد الحكم، ُتعّطل جميع 
الحكوميـــة  واألجهـــزة  الـــوزارات 
بالمملكـــة وهيئاتهـــا ومؤسســـاتها 
العامـــة يومي الخميـــس والجمعة 
الموافقين للسادس عشر والسابع 
عشـــر مـــن شـــهر ديســـمبر 2021، 
وحيث إن يوم الجمعة يقع ضمن 
هـــذه العطلـــة، يعـــّوض عنـــه بيوم 
األحـــد الموافق للتاســـع عشـــر من 

ديسمبر 2021.

إجازة العيد الوطني من الخميس إلى األحد
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“مجموعة السبع”: على إيران وقف تصعيدها النووي
عواصم ـ وكاالت

قـــال وزراء خارجيـــة دول مجموعـــة 
فـــي  اجتماعهـــم  نهايـــة  فـــي  الســـبع، 
ليفربـــول، أمس األحـــد، إن على إيران 

وقف تصعيدها النووي.
وكانـــت وزيرة الخارجيـــة البريطانية، 
وقـــت  فـــي  قالـــت  قـــد  تـــروس،  ليـــز 

ســـابق من أمـــس إن المفاوضات التي 
النـــووي  االتفـــاق  إلنقـــاذ  اســـتؤنفت 
اإليرانـــي هـــي “الفرصة األخيـــرة أمام 

إيران”، العتماد موقف “جدي”.
التـــي  البريطانيـــة  الوزيـــرة  وقالـــت 
ا رئاســـة مجموعة  تتولـــى بادها حاليًّ

الســـبع “إنهـــا الفرصـــة األخيـــرة أمـــام 
إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات 

مع حل جدي لهذه المشكلة”.
وتابعت “هـــذه فرصتهم األخيرة ومن 
الضـــروري أن يفعلـــوا ذلك. لن نســـمح 

إليران بامتاك ساح نووي”.

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

محمد الحسيني

محرر الشؤون المحلية | تصوير: أحمد حيدر



أبوظبي - بنا

أكـــد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، أن المنطقة أصبحت 
موطًنا لرياضة ســـباق “الفورموال وان” 
بفضـــل مـــا تمتلكـــه دولها مـــن مقومات 
وإمكانـــات مميـــزة فـــي إدارة وتنظيـــم 
اكتســـبتها  التـــي  والخبـــرة  الســـباقات 
مـــن إدارتهـــا ســـباقات هـــذه الرياضـــة 
العالمية، الـــذي جعل هذه الدول محط 

أنظار العالم وعزز مـــن موقعها المتميز 
فـــي مجال تنظيـــم الســـباقات الدولية، 
مشـــيًدا في هذا الصدد بالنجاح الكبير 
االتحـــاد  جائـــزة  ســـباق  حققـــه  الـــذي 
للطيـــران الكبـــرى للفورمـــوال وان لعـــام 

.2021
جـــاء ذلـــك لـــدى حضـــور ســـموه أمس، 
االتحـــاد  لجائـــزة  النهائـــي  الســـباق 
للطيـــران الكبـــرى للفورمـــوال وان لعـــام 
2021 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، 
حيث هنأ ســـموه رئيس دولة اإلمارات 

صاحـــب  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
آل  زايـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  الســـمو 
نهيـــان، ونائـــب رئيـــس دولـــة اإلمارات 
العربية المتحـــدة رئيس الوزراء حاكم 
دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم، وولي عهـــد أبوظبي 
نائـــب القائـــد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان، بنجاح اســـتضافة اإلمارات 
لهـــذا الســـباق، متمنًيـــا لإلمـــارات دوام 
النمـــاء واالزدهار، وللقائمين على حلبة 

مرســـى ياس لســـباقات الفورموال وان 
مزيًدا من التوفيق والنجاح.

ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وكان 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، قد قام 
بجولـــة تفقديـــة لحلبـــة مرســـى يـــاس، 
اطلـــع خاللها على اإلعداد والتجهيزات 
النهائيـــة قبيل انطالق الســـباق، مؤكًدا 
هـــذه  فـــي  اإلمـــارات  حلبـــة  تميـــز  أن 
ســـجل  إلـــى  ســـيضاف  االســـتضافة 
إنجـــازات دول المنطقة في اســـتضافة 

السباقات العالمية.

والتقـــى ســـموه في حلبة مرســـى ياس 
للفورمـــوال وان أخـــاه نائب رئيس دولة 
رئيـــس  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، 
وأخـــاه ولـــي عهد أبوظبي نائـــب القائد 
األعلى للقوات المسلحة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدًدا 

من كبار الشخصيات والمسؤولين.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، قد وصل إلى أبوظبي، 
عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة، لحضور سباق جائزة االتحاد 
 2021 للفورمـــوال1  الكبـــرى  للطيـــران 

والمقامة في حلبة مرسى ياس.
وكان في اســـتقبال سموه لدى وصوله 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  الداخليـــة 
المتحدة، الفريق ســـمو الشـــيخ ســـيف 
بـــن زايد آل نهيان، وعـــدد من أصحاب 

السمو والسعادة وكبار المسؤولين.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ اإلمارات بنجاح سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى للفورموال 1

المنطقة محط أنظار العالم في تنظيم السباقات الدولية
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المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
برســـالة خطيـــة جوابيـــة إلـــى أخيـــه 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الشـــقيقة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
تتعلـــق بالعالقـــات األخويـــة الوطيدة 
بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها 

وتنميتها في مختلف المجاالت.
الخارجيـــة  وزيـــر  الرســـالة  وســـّلم 
وزيـــر  إلـــى  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
خارجيـــة المملكة العربية الســـعودية 
بـــن  الســـمو األميـــر فيصـــل  صاحـــب 
فرحـــان آل ســـعود، لـــدى اجتماعه به 

أمس في الرياض.

تتعلق بالعالقات األخوية بين البلدين وسبل تعزيزها

 جاللة الملك يبعث برسالة خطية جوابية إلى خادم الحرمين
المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار األمن الوطنـــي قائد 
الركـــن  اللـــواء  ســـمو  الملكـــي  الحـــرس 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، وفًدا 
مـــن حـــرس الرئاســـة بدولـــة اإلمـــارات 
برئاســـة  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
العميد مســـلم الراشـــدي، بحضـــور قائد 
قـــوة الحـــرس الملكـــي الخاصـــة ســـمو 
المقدم الركن الشـــيخ خالـــد بن حمد آل 
خليفـــة.  ورّحـــب ســـمو مستشـــار األمن 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي بوفـــد 
حرس الرئاســـة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة، مشيًدا سموه بعمق 
العالقات األخوية الوطيـــدة والمتميزة 
التـــي تربـــط شـــعبي البلديـــن والنابعـــة 
مـــن الحـــرص الكبير والدائـــم للقيادتين 

الحكيمتين في البلدين الشقيقين.

ناصر بن حمد يستقبل وفًدا من حرس الرئاسة بالشقيقة

زيـادة التنسيـق الدفاعـي مـع اإلمـارات
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ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  افتتـــح 
الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بـــن خليفة آل 
خليفـــة “معـــرض المحافظـــة الجنوبيـــة 
التاريخـــي” بمجمع وادي الســـيل، وذلك 
تزامًنـــا مـــع احتفـــاالت مملكـــة البحرين 
لذكـــرى  وإحيـــاًء  الوطنيـــة،  بأعيادهـــا 
عهـــد  فـــي  البحرينيـــة  الدولـــة  قيـــام 
المؤســـس أحمـــد الفاتح كدولـــة عربية 
مســـلمة العـــام 1783م، وذكـــرى تولـــي 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
بـــن عيســـى آل خليفـــة لمقاليـــد  حمـــد 
الحكم، حيـــث تأتي هذه الفعالية ضمن 
سلســـلة من الفعاليات الوطنية المقامة 
بهذه المناســـبة العزيـــزة، وذلك بحضور 
نائب محافظ الجنوبية العميد عيســـى 
الدوســـري، وعـــدد من كبار المســـؤولين 

والشخصيات واألهالي.
وخـــالل االفتتـــاح، أكد ســـمو المحافظ 
أن المحافظـــة الجنوبيـــة حريصـــة على 
إحيـــاء التـــراث األصيـــل والحفاظ على 

القيـــم العـــادات والتقاليد الـــذي توارثها 
أن  إلـــى  األجـــداد، مشـــيًرا  عـــن  اآلبـــاء 
المحافظـــة الجنوبيـــة تزخـــر بتاريخهـــا 
أجيـــال  صناعتـــه  فـــي  أســـهم  الـــذي 
متعاقبـــة مـــن أبنـــاء الوطـــن، منوًها أن 
المعرض يســـهم بتعريف الناشئة بتراث 
المحافظـــة وموروثهـــا المتعاقـــب لدور 

ذلك في تعزيز قيم التواصل المجتمعي 
مع أهالي المحافظة.

أركان  فـــي  بجولـــة  ســـموه  قـــام  كمـــا   
اشـــتمل  الـــذي  التاريخـــي  المعـــرض 
علـــى مجموعـــة مـــن الصـــور التاريخية 
المحافظـــة  ومناطـــق  مـــدن  لكافـــة 
التاريخيـــة  المعالـــم  وأبـــرز  الجنوبيـــة 

فيهـــا والمقتنيـــات والصناعات الخاصة 
بأهالي المحافظة.

واشـــتمل المعـــرض علـــى ركـــن خـــاص 
إلصـــدار المحافظـــة الجنوبيـــة الخاص 
الماضـــي  بيـــن  عـــز  “الرفـــاع  بكتـــاب 
والحاضـــر” الذي دّشـــنه ســـمو المحافظ 
مطلـــع العـــام الجـــاري، وعـــرض مرئـــي 

بتقنيـــة ثالثـــي األبعـــاد يبرز مـــن خالله 
تاريـــخ مدينة الرفاع عبر مراحل زمنية 
مختلفـــة؛ بهدف تعريـــف زوار المعرض 
العريقـــة  التاريخيـــة  بالمكتســـبات 

والحضارية والعمرانية للمنطقة.
وأشـــاد ســـمو المحافـــظ بالجهـــود التي 
بذلتهـــا الجهات المشـــاركة والمســـاهمة 

والخـــاص  الحكومـــي  القطـــاع  مـــن 
فـــي  األهلـــي  القطـــاع  إلـــى  باإلضافـــة 
التعاون مع المحافظة الجنوبية لتنظيم 
مختلف الفعاليات المتزامنة مع األعياد 
الوطنية، بالشـــكل الـــذي يواكب قيمتها 
األمثلـــة  أروع  وتجســـيد  المتأصلـــة 
فـــي الشـــراكة المجتمعيـــة وتعزيز قيم 

االنتماء والوالء الوطني.
يذكـــر أن المحافظـــة الجنوبيـــة أعـــّدت 
إقامـــة  يشـــمل  متكامـــاًل  برنامًجـــا 
مختلـــف  فـــي  المتنوعـــة  الفعاليـــات 
فـــي  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  المناطـــق 
الفتـــرة مـــن 11 - 18 ديســـمبر، حرًصـــا 
من المحافظة الجنوبية على المشاركة 
مـــع  بالتنســـيق  الوطنيـــة  باألعيـــاد 
مختلـــف الجهـــات األمنيـــة والحكومية 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، حيـــث 
الجنوبيـــة  تاريـــخ  الفعاليـــات  تعكـــس 
وإرثهـــا العريق، تجســـيًدا لمعاني الوالء 
لقيـــادة جاللـــة الملك المفـــدى الحكيمة 

ومملكة البحرين الغالية.

المنامة - وزارة الداخلية

إحياء التراث األصيل والحفاظ على تقاليد اآلباء واألجداد
سمو الشيخ خليفة بن علي: أجيال وطنية متعاقبة صنعت تاريخ “الجنوبية”
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تصوير: رسول الحجيري

 احتفـــت الجامعـــة األهليـــة فـــي حفـــل 
مهيب بتخريج 700 من طلبتها يشكلون 
عشـــر  الخامـــس  الفوجيـــن  خريجـــي 
والســـادس عشر من طلبتها تحت رعاية 
الســـيد فـــاروق المؤيـــد رئيـــس مجلـــس 
الدكتـــورة  وبمشـــاركة  الجامعـــة،  إدارة 
الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفة أميـــن عام مجلس التعليم العالي 
مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
التعليـــم العالـــي والبروفيســـور عبـــدهللا 
الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس 
أمنـــاء الجامعـــة األهليـــة والبروفيســـور 
منصـــور العالي رئيـــس الجامعة األهلية، 
حيـــث تـــم تخريـــج 700 طالًبـــا وطالبـــة 
ممـــن أنهوا متطلبات برامج الماجســـتير 
الجامعـــة  كليـــات  مـــن  والبكالوريـــوس 

األهلية الخمس بمختلف تخصصاتها.
وأقيم الحفل المهيب في مســـرح الدانة 
بحضـــور لفيـــف واســـع مـــن المســـؤولين 
أعضـــاء  مـــن  وعـــدد  والدبلوماســـيين 
مجلســـي الشـــورى والنواب وعـــدد كبير 
من رجـــال المال واألعمال واألكاديميين 
والشـــخصيات العامـــة وعـــدد كبيـــر مـــن 

أســـاتذة الجامعة وطلبتها وأولياء أمور 
الطلبة الخريجين.

وعبر راعي الحفل الســـيد فاروق المؤيد 
عـــن تهانيـــه وتبريكاتـــه إلـــى الخريجين 
بـــدوام  لهـــم  وتمنياتـــه  والخريجـــات، 
اعتـــزازه  مبدًيـــا  والنجـــاح،  التوفيـــق 
بمجهودهم العلمي الذي أسهم في نجاح 
الجامعة األهلية وتميزها، شاكرا القيادة 
الحكيمة والحكومة الموقرة على جميع 
ما قدموه للجامعـــة األهلية، كما وتوجه 
الجامعـــة  إدارة  إلـــى  الشـــكر  بجزيـــل 
أمـــور  وأوليـــاء  وأســـاتذتها وموظفيهـــا 

الخريجين على كل ما قدموه وبذلوه.
ومـــن جهتهـــا، وفـــي كلمتهـــا االفتتاحية 
رنـــا  الشـــيخة  الدكتـــورة  أثنـــت  للحفـــل 
بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة أمين 
عام مجلس التعليـــم العالي نائب رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالي 
على مسيرة البناء والعطاء التي اتسمت 
بهـــا الجامعة األهليـــة، حيث آمن روادها 
األوائل وقادتها بأن االســـتثمار في رأس 
المـــال البشـــري هـــو أعظم اســـتثمار وأن 
هـــدف الجامعـــة األهلية الرئيـــس إتاحة 
فرص التعليم العالي ألبناء هذا الوطن.

وأكـــدت أن مـــا وصلـــت إليـــه الجامعـــة 

األهلية اليوم من سمعة طيبة ومستوى 
رفيـــع ومـــا تحقـــق على صعيـــد النهوض 
بمســـيرة التعليـــم العالـــي يدعـــو الجميع 
إلـــى الفخـــر واالعتـــزاز بهـــذه الجامعـــة، 
لـــكل  والعرفـــان  الشـــكر  كل  موجهـــة 
مـــن عمـــل فـــي هـــذا الصـــرح العلمي من 
األمنـــاء  ومجالـــس  اإلدارة  مجالـــس 
واإلدارييـــن  والباحثيـــن  واألكاديمييـــن 
الذين عملوا بمنتهى اإلخالص والتفاني 

حتـــى وصلـــت إلـــى ما هـــي عليـــه اليوم 
حيث غـــدت صرًحا علمًيـــا مهًما. ودعت 
الدكتـــورة الشـــيخة رنـــا الخريجيـــن إلى 
إبداعاتهـــم  اســـتدامة  علـــى  المحافظـــة 
وتميزهم واســـتثمارها من أجل إحداث 
التغييـــر اإليجابـــي المنشـــود فـــي كافـــة 

ميادين العمل.
المؤســـس  الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  ومـــن 
رئيـــس مجلس أمنـــاء الجامعـــة األهلية 

فـــي كلمتـــه إلـــى الطلبـــة الخريجين بأن 
جميع إنجازات الجامعة األهلية وتبوأها 
والعالميـــة  المحليـــة  المنصـــات  أعلـــى 
لـــم تكـــن إال ألجـــل طلبتهـــا ومـــن خـــالل 
تعاونهـــم ومســـاندتهم وتكاتفهم، مؤكدا 
أنهـــا إنجـــازات مـــا كان لهـــا أن تتحقـــق 
إال بالدعـــم الالمحـــدود الـــذي تحظى به 
الجامعـــات البحرينيـــة مـــن لـــدن عاهـــل 
البـــالد المفـــدى حضرة صاحـــب الجاللة 

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين حفظه هللا ورعاه، وولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
حفظـــه هللا ورعاه، والحكومة الرشـــيدة 
وجميـــع المنظومـــة التعليمية في مملكة 

البحرين.
وأكد البروفيســـور الحواج بـــأن الجامعة 
األهليـــة وخالل عشـــرين عاًما من التميز 
اعتلت أعلى المنصات في البحث العلمي 
كمـــا تـــم تصنيفنـــا مـــن قبـــل مؤسســـات 
 13 المرتبـــة  لتبلـــغ  العالميـــة  التصنيـــف 
عالمًيـــا في جـــودة التعليم مـــن “التايمز” 
وذلـــك   2021 للعـــام  العالـــي  للتعليـــم 
فـــي مؤشـــرات االســـتدامة، كمـــا حققت 
الجامعـــة الموقـــع 39 من بيـــن الجامعات 
 QS العربيـــة حســـب تصنيـــف مؤسســـة
العالميـــة للعام 2021، كمـــا تبوأت موقًعا 
البحـــث  بيانـــات  قواعـــد  فـــي  متقدًمـــا 
العلمي “Schimago”، فضال عن االعتماد 
األكاديمي الذي حصلت الجامعة األهلية 
عليـــه ضمن عدد محدود مـــن الجامعات 
الزميلـــة في مملكة البحرين، كما حصلت 
برامج كلية العلوم اإلدارية والمالية على 
اعتمـــاد جمعيـــات المحاســـبين الدوليـــة 

فـــي بريطانيـــا وأمريـــكا حيـــث يحصـــل 
الخريـــج على أكبـــر عدد مـــن اإلعفاءات 
 ACCA مثـــل  المهنيـــة  الشـــهادات  فـــي 
البريطانيـــة و CPA و CFA األميركيـــة، 
وليـــس أخيرا حصـــول كليـــة تكنولوجيا 
األكاديمـــي  االعتمـــاد  علـــى  المعلومـــات 
العالمي مـــن مجلس االعتمـــاد األمريكي 

.ABET“
ومن جانبـــه، عبر رئيس الجامعة األهلية 
البروفيســـور منصـــور العالـــي عن خالص 
الخريجيـــن  للطلبـــة  وتبريكاتـــه  تهانيـــه 
وأوليـــاء أمورهـــم، مؤكدا عـــزم الجامعة 
تميزهـــا  فـــي  االســـتمرار  علـــى  األهليـــة 
وتصدرهـــا، حيـــث تقدمـــت الجامعة إلى 
األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليـــم العالي 
التـــي  العصريـــة  البرامـــج  مـــن  بحزمـــة 
تهـــدف إلـــى رفد ســـوق العمل بعـــدد من 
التخصصـــات المطلوبـــة للمســـاهمة فـــي 
تســـتوعب  حيـــث  التنمويـــة،  المســـيرة 
هذه البرامج مجـــاالت التصميم الرقمي، 
والعـــالج الوظيفي، والتغذيـــة والحمية، 
األشـــياء،  وانترنـــت  اإلمـــدادات،  وإدارة 
والتكنولوجيـــا  الجنائيـــة،  والمحاســـبة 

المالية، واالتصال الالسلكي.
وأكـــد البروفيســـور العالـــي علـــى ســـعي 

الجامعـــة إلـــى تخريـــج طلبة يكـــون لهم 
قصـــب الســـبق فـــي ســـوق العمـــل؛ وهـــو 
مـــا يحفزها على االســـتمرار فـــي تنظيم 
المؤتمرات والفعاليات والورش اللصيقة 

بالمجتمع وسوق العمل.
وألقـــى الخريجان عبدالعزيـــز القرينيس 
ونورة البســـتكي كلمة الخريجين، حيث 
عبـــرا بلســـان جميـــع الخريجيـــن عن كل 
واالمتنـــان  والتقديـــر  الشـــكر  مشـــاعر 

لوطنهم العزيـــز وقيادته الحكيمة ممثلة 
في عاهل البالد المفدى وســـمو لي العهد 
رئيـــس الـــوزراء، كمـــا عبـــرا عـــن خالـــص 
إدارتهـــا  لجامعتهـــم  والتقديـــر  الشـــكر 
وأســـاتذتها وأولياء أمورهم الذين بذلوا 

كل ما لديهم من أجل تحقيق التخرج.
الخريجـــان فـــي كلمتهمـــا بعثا 4 رســـائل، 
األولـــى للرئيس المؤســـس البروفيســـور 
أســـاتذة  وعمـــوم  الحـــواج  عبـــدهللا 

األبويـــة  كلماتـــه  مســـتذكران  الجامعـــة، 
“أريدكم أبنائي وبناتي الطلبة أن تدخلوا 
بمالمـــح  منهـــا  وتتخرجـــوا  الجامعـــة 
اإلنســـان البحرينـــي البســـيط”، والثانيـــة 
وعرفانـــا  شـــكرا  واألمهـــات  اآلبـــاء  إلـــى 
الخريجيـــن  جميـــع  إلـــى  والثالثـــة  لهـــم، 
بأن ال تقودهم نشـــوة الفـــرح إلى دهاليز 
التقاعـــس واالكتفـــاء العلمـــي، واألخيرة 
وكانـــت األجمـــل وهي تلبية إلـــى الوطن 

الغالـــي وإبرام عهـــد لقيادته باالســـتمرار 
أجـــل  مـــن  الغالـــي  وطننـــا  تنميـــة  فـــي 
مســـتقبل أكثـــر إشـــراًقا وتحقيًقـــا لكلمة 
عاهل البـــالد المفدى “أن األيـــام الجميلة 

لم نعشها بعد”.
وقـــد تضمن حفل التخـــرج المهيب فقرة 
فنية وأغنية مهداة باســـم طلبة الجامعة 
للوطـــن العزيـــز والجامعـــة األهلية تحت 
عنوان )عشـــرون عاما مـــن التميز(، حيث 

قـــدم الطلبـــة الخريجون مـــن خاللها كل 
لجامعتهـــم،  والعرفـــان  الشـــكر  معانـــي 
وألوليـــاء أمورهـــم الذيـــن حرصـــوا على 
مشاركتهم مشـــاعر الفرح والسرور بهذه 
المناسبة، مؤكدين أن ما وصلوا له خالل 
هذا اليوم هو نتاج جهود جبارة وحرص 
حثيـــث من قبـــل إدارة الجامعة لتخريج 
عاليـــة  أكاديميـــة  قـــدرات  ذات  أفـــواج 

تتناسب مع سوق العمل.

الجامعـــة األهليــة تخــــرج 700 طالــــــــب وطالبـــة في حفــــل مهيــــب
احتضنهم مسرح الدانة وسط حضور غفير
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ــر بــإنــجــازاتــه ــخ ــف ــي مــهــم ن ــنـ ــيـــة صــــرح وطـ ــلـ ــة رنـــــا: الــجــامــعــة األهـ ــخ ــي ــش البروفيســـور الحـــواج: بفضـــل دعـــم القيـــادة اعتلـــت الجامعـــة األهليـــة أعلـــى المنصـــات العالميـــةال
ـــز ـــن التميــ ـــاًما مــ ـــة 20 عــ ـــة بمناسبــ ـــرة فنيــ ـــور بفقــ ـــؤون الحضــ ـــة” يفــاجــ ـــة “األهليــ ــونطلبــ ــاقـ ــد بـ ــهـ ــعـ ــى الـ ــلـ ــا الـــحـــكـــيـــم أنـــنـــا عـ ــنـ ــادتـ ــيـ ــد قـ ــاهـ ــعـ الـــخـــريـــجـــون: نـ



البحريـــن  جامعـــة  احتفلـــت 
رعايـــة  تحـــت  للتكنولوجيـــا، 
مجموعـــة جـــي إف إتـــش المالية، 
أمـــس بتخريـــج الفـــوج الســـادس 
 392 عـــدد  يتضمـــن  الـــذي  عشـــر، 
خريجا فـــي التخصصـــات التالية: 
األعمـــال،  إدارة  ماجســـتير 
اإلدارة  فـــي  العلـــوم  بكالوريـــوس 
العلـــوم  بكالوريـــوس  الدوليـــة، 
اإلداريـــة،  المعلومـــات  نظـــم  فـــي 

الحاســـوب،  علـــوم  بكالوريـــوس 
بكالوريـــوس العلـــوم في هندســـة 
بكالوريـــوس  الميكاترونكـــس، 
تقنيـــة  هندســـة  فـــي  العلـــوم 

المعلومات.
وقامـــت مجموعـــة جـــي إف إتش 
اإلنجـــاز  جوائـــز  بتـــوزع  الماليـــة 
بعثـــات  األوائـــل:  علـــى  المتميـــز 
لدراســـة ماجســـتير إدارة األعمال 
الجوائـــز  عـــدد  وبلـــغ  لألوائـــل، 

ايڤـــان  مـــن:  كل  نالهـــا  جائـــزة،   6
كرســـتيان منجوبات - بنيث مارك 
بوچنا - ســـرمد مظهر نديم - سارة 
عبدالرحمن محمد مرتضى - روان 
خالد بكرو -إســـحاق محمد ســـام 

عبدالساما ختك.
لرئيـــس  كلمـــة  الحفـــل  وتخلـــل 
البحريـــن  جامعـــة  إدارة  مجلـــس 
للتكنولوجيا هشام الريس ورئيس 
الجامعة الدكتور حسن علي الما.

جامعة البحرين للتكنولوجيا | تصوير: خليل إبراهيم

جامعة البحرين للتكنولوجيا تحتفل 
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مبادرات على طريق االنعتاق من قيود الجهل والتخلف
Û  القرار الذي اتخذته قبل أيام دولة اإلمارات العربية

المتحــدة بتمديد وتحريك مدة العطلة األســبوعية 
لتشــمل يومي الســبت واألحد وتقليص عطلة يوم 
الجمعــة مــع إتاحــة الفرصــة ألداء “صــاة الجمعة”، 
قــرار ال يتعــارض مع تعاليمنا الدينيــة أو موروثاتنا 
التراثيــة، وله بكل وضوح وجاء ميزاته ومبرراته 
العملية واالقتصادية الكثيرة، إلى جانب ذلك وأهم 
منــه فــإن لهــذا القــرار رمزيــة بالغة العمق وشــديدة 
األهميــة؛ فهو يأتي ضمن جملة من المبادرات التي 
تبنتها دول الخليج العربية خال الســنوات القليلة 
إزالــة  إلــى  األســاس  فــي  تهــدف  والتــي  الماضيــة 
العقبــات والحواجــز المصطنعة التي عاقت وتعوق 
دولنا ومجتمعاتنا العربية واإلسامية عن االندماج 
في المجتمع الدولي وفي مجرى التاريخ الحديث، 
وتمنعنــا من اللحــاق بركب الحضارة والتقدم، ومن 
العودة إلى المكانة السابقة الائقة والمتقدمة التي 
كنــا نتبوؤهــا فــي ذلــك الركــب عندمــا كنــا نتمســك 
بالــروح الحقيقيــة لإلســام وبُلّبــه وجوهــره وليس 

بقشوره فقط.
Û  القــرارات المبــادرات  هــذه  كل  قمــة  فــي  ويأتــي 

التاريخيــة الشــجاعة لخــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بن عبدالعزيز عاهــل المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة، وبدعــم ومســاندة مــن ولــي 
عهــده األمين صاحب الســمو الملكــي األمير محمد 
بــن ســلمان حفظهمــا هللا ورعاهما؛ ومــن بينها قرار 
إنشــاء المركــز العالمــي لمكافحــة الفكــر المتطــرف 
النبــوي  للحديــث  مجمــع  إنشــاء  وقــرار  )اعتــدال( 
يهــدف إلــى الكشــف عــن المفاهيــم المكذوبــة عــن 
الرســول األعظــم عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أفضل 
للتدقيــق  إنشــاء هيئــة  الصــاة والســام، وكذلــك 
و”القضــاء  النبويــة  األحاديــث  اســتخدامات  فــي 
علــى النصــوص الكاذبــة والمتطرفــة وأي نصــوص 
تتعارض مع تعاليم اإلسام وتبرر ارتكاب الجرائم 

والقتل وأعمال اإلرهاب”.

Û  كمــا يأتــي علــى رأس هــذه المبــادرات الخطــوات
العديدة المهمة التي تبنتها حكومة مملكة البحرين 
والتــي شــملت إنشــاء مركــز الملــك حمــد العالمــي 
األعلــى  المجلــس  وتأســيس  الســلمي  للتعايــش 
للمرأة، الذي اسندت مسؤولية رئاسته وإدارته إلى 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة قرينــة عاهــل الباد المفــدى حفظها هللا 

ورعاها.
Û  وليس ثمة صادق ومنصف بين العرب والمسلمين   

إال ويقــر ويعتــرف بكل مرارة وأســى بأننــا قد بلغنا 
اليــوم أقصــى درجــات التفــكك واالنقســام والجهل 
والتخلــف مقارنة باألمم األخرى، وتاشــى وجودنا 
العلميــة  المنجــزات  فــي  مســاهماتنا  وانعدمــت 
والحضاريــة التــي تحققهــا البشــرية كل يــوم؛ مــا 
جعلنــا نهــوي إلــى أســفل القــاع الحضــاري وننتهــي 
إلــى مؤخرة ركب التقدم والنمو الحقيقي للمجتمع 

اإلنساني.
Û  فــي العربيــة  الخليــج  دول  وجهــود  مبــادرات  إن 

هــذا االتجــاه انصبــت فــي الســنوات األخيــرة كمــا 
ذكرنــا علــى إزالة الحواجــز والمعوقــات المصطنعة 
مــن  يتمكنــون  بحيــث  الديــن؛  باســم  والمفبركــة 
الدولــي،  المجتمــع  بنســيج  اإليجابــي  االندمــاج 
وينجحــون في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 
الفعالــة  وبمــا يمكنهــم مــن االنخــراط والمســاهمة 
في ترســيخ ركــب الحضــارة والتقدم، ومــا يتطلبه 
ذلــك مــن انفتــاح علــى العالــم، واحتــرام اآلخريــن 
الحريــات  قيــم  وتعزيــز  الدينيــة،  ومعتقداتهــم 
المــرأة  بمكانــة  واالرتقــاء  والعامــة،  الشــخصية 
وحاضنــة  المجتمــع  نصــف  تمثــل  كونهــا  ودورهــا 
أجيالــه، وإصاح التعليم، وفك الحصار عن الفنون 
والثقافــة واآلداب، وإزالــة الجفــوة المصطنعــة بين 
العلم والدين، ومحاصرة الفكر التكفيري، ومحاربة 
التطــرف والعنــف واإلرهاب، وتنقيــة تراثنا الديني 
من كل ما شابه من تلطيخ وانحراف، وإبراز الوجه 

الحقيقــي المشــرق لديننــا اإلســامي الحنيــف أمام 
العالــم كلــه كدين ملتــزم بمبادئ التســامح والســلم 
والمحبة والتعايش والتعاون بين الشــعوب واألمم 

وكافة مكونات الجنس البشري.
Û  وقبيــل انهيــار االمبراطوريــة العثمانيــة فــي العــام

1922 وبعــده، وخــال العقــود والســنوات األخيــرة 
العربــي  العالــم  فــي  الكثيريــن  أصــوات  ارتفعــت 
واإلســامي مــن المفكرين والمثقفيــن والمصلحين 
والغيورين على مستقبل العرب والمسلمين مطالبة 
بالســعي واإلســراع في الخروج من شــرنقة الجهل 
واالنفــات مــن قيــود التخلــف التــي وجــد العالــم 
العربــي واإلســامي أنــه انزلــق إلى قعرهــا، إال إنهم 
أمــام  التنويريــة  مســاعيهم  فــي  وفشــلوا  اخفقــوا 
شراســة دعــاة التخلف وقــوى المحافظة والممانعة 
الحضاريــة التــي تمكنــت مــن إجهــاض كل الجهــود 
الحداثيــة، فظــل العالــم العربــي واإلســامي يقبــع 
تحــت هيمنــة فكــر أصولــي متجمــد متكلــس جعله 
ُمقعًدا مشــلوال عاجزا متأخرا بمســافات طويلة عن 
ركــب الحضــارة والتقــدم الــذي بــدأ العالــم الغربــي 
بتحريكــه ثــم قيادتــه بعــد أن تخلــص مــن ســطوة 
وخرافــات وأغــال الكنيســة وســيطرتها والقيــود 
التــي فرضتهــا علــى مجريــات الحيــاة فــي العالــم 
المســيحي، وبعــد أن نجــح المجتمــع الغربــي فــي 
فصــل الديــن عن الدولة علــى قاعدة “ما لله لله وما 

لقيصر لقيصر”.
Û  لقــد اضطلــع بمســؤولية التصــدي لعوامــل التخلــف

والجهــل فــي أوروبا مصلحين وقادة ومفكرين في 
المجتمــع الغربــي وضعــوا علــى عاتقهــم مســؤولية 
احتــرام المعتقــدات الدينيــة وإبعادها عــن التغلغل 
علــى  والحفــاظ  للمجتمــع  العامــة  الشــؤون  فــي 
مكانــة الديــن المســيحي ووضعه فــي مكانه الائق 
الصحيــح بعيدا عن االســتغال واالبتزاز الكهنوتي 

الظامي.
Û  ولــم يشــهد العالم العربي حالة مثــل حالة الصحوة

والنهضــة التــي شــهدتها أوروبا، فقــد أخفقت حتى 
والمثقفيــن  المفكريــن  قريــب كل محــاوالت  عهــد 
العــرب فــي تحقيــق أي نجــاح فــي هــذا االتجــاه، 
إلــى أن قيض هللا ســبحانه وتعالى فــي هذه األيام 
للعــرب والمســلمين قادة خليجييــن، مدعومين من 
شعوبهم، أدركوا أهمية الحاجة إلى سرعة التحرك 
واالنطاق ببلدانهم وشعوبهم نحو آفاق المستقبل 
المفعــم بالثقــة واألمــل واإليمــان والســلم والرخــاء 
بمــا يمكنهــا مــن المســاهمة الفعالــة الملموســة فــي 
اإلبداع والعطاء اإلنساني وفي تعزيز ركب التقدم 
والحضارة اإلنســانية، متحملين في ســبيل ذلك ما 
يتعرضــون له من تجني قــوى الجهل والتخلف من 
مســتثمري الرأســمال الدينــي وابتزازهــم وإرهابهم 

الفكري.
Û  إن التاريــخ سيســجل في يوم مــن األيام أن العرب

قــد تمكنــوا ونجحــوا أخيرا في االنعتــاق واإلفات 
مــن أغــال الجهــل والتخلــف بعــد أن نهضــوا مــن 
كبوتهــم وأفاقــوا من غفوتهم وســباتهم، وأن نقطة 
البدايــة كانــت فــي العقــد الثانــي من القــرن الواحد 
والعشــرين، وحــدث ذلك بفضل المبــادرات الكثيرة 
والشــجاعة لعدد من قادة الدول العربية الخليجية 
والتــي كان مــن بينهــا وليــس مــن أكبرهــا أو أهمهــا 
القــرار األخير الذي اتخذتــه حكومة دولة اإلمارات 
نهايــة  عطلــة  وتمديــد  بتغييــر  المتحــدة  العربيــة 
األســبوع لتشمل يومي السبت واألحد واالستفادة 
مــن النصــف األول مــن يــوم الجمعــة للبيــع والعمل 
والتواصــل مــع أســواق العالــم، ومن دون المســاس 
بإمكانيــة أداء صــاة الجمعــة جماعــة لمــن يرغــب 
فــي ذلــك؛ تماشــيا مــع قولــه ســبحانه وتعالــى: “يــا 
أيهــا الذين آمنوا إذا نــودي للصاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا البيعۚ  ذلكم خير لكم إن 

كنتم تعلمون”، صدق هللا العظيم.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، في اجتماع الدورة الـ 150 
للمجلس الـــوزاري لمجلس التعاون 
الـــذي عقـــد أمس، في مركـــز األمير 
ســـعود الفيصـــل للمؤتمـــرات بمقـــر 
األمانة العامة لمجلس التعاون في 
مدينـــة الريـــاض بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة، برئاسة وزير 
خارجية المملكة العربية السعودية 
رئيـــس الـــدورة الحاليـــة للمجلـــس 
الـــوزاري لمجلس التعـــاون صاحب 
الســـمو األمير فيصل بن فرحان آل 
ســـعود، وبحضـــور وزراء خارجيـــة 
دول مجلـــس التعـــاون، وبمشـــاركة 
األمين العام لمجلس التعاون نايف 

الحجرف.

الخارجيـــة  وزراء  وبحـــث 
الموضوعـــات المدرجة على جدول 
األعمال، والتوصيات المرفوعة من 
اللجان الوزارية المختصة واألمانة 
العامة، وما تـــم تنفيذه من قرارات 
مقـــام المجلـــس األعلـــى والمجلس 
الـــوزاري، ومـــا تم إنجـــازه في إطار 
فـــي  والتعـــاون  التكامـــل  تحقيـــق 

مسيرة العمل الخليجي المشترك.
الحـــوارات  الـــوزراء  بحـــث  كمـــا 
بيـــن  االســـتراتيجية  والعاقـــات 
والـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول 
والتكتات العالميـــة، باإلضافة إلى 
آخر التطورات اإلقليمية والدولية، 
تشـــهدها  التـــي  والمســـتجدات 

المنطقة.

وزير الخارجية يشارك في اجتماع “الوزاري” للتحضير للقمة

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن بالغ 
أســـفها واســـتنكارها من استضافة 
العاصمـــة اللبنانية بيـــروت، مؤتمًرا 
ـــا، لعناصـــر معادية ومصنفة  صحفيًّ
لغـــرض  اإلرهـــاب،  ورعايـــة  بدعـــم 
بـــث وترويـــج مزاعـــم وادعـــاءات 
مملكـــة  ضـــد  ومغرضـــة  مســـيئة 
البحريـــن. وأعلنـــت الـــوزارة أنه تم 
اللهجـــة،  شـــديد  احتجـــاج  تقديـــم 
إلى الحكومة اللبنانية، بشـــأن هذه 
االســـتضافة غير المقبولـــة إطاًقا، 
والتي تعـــد انتهاًكا صارًخـــا لمبادئ 
وعـــدم  الـــدول  ســـيادة  احتـــرام 
التدخل في شـــؤونها الداخلية، بما 
يخالـــف المواثيـــق الدولية وميثاق 

جامعة الدول العربية.
وأضافـــت أنـــه تـــم إرســـال مذكـــرة 
األمانـــة  إلـــى  رســـمية  احتجـــاج 
العامة لجامعة الـــدول العربية بهذا 
الخصوص، تتضّمن استنكار مملكة 
البحرين لهـــذه الخطوة غير الودية 

من الجانب اللبناني.
ودعـــت وزارة الخارجيـــة الحكومة 
اللبنانيـــة إلـــى ضـــرورة منـــع مثـــل 
هذه الممارســـات المســـتهجنة التي 
مملكـــة  إلـــى  اإلســـاءة  تســـتهدف 
أبســـط  مـــع  وتتنافـــى  البحريـــن، 
األعراف الدبلوماســـية وال تنسجم 
مـــع العاقـــات األخوية التـــي تربط 

بين الشعبين الشقيقين.

البحرين تأسف الستضافة بيروت مؤتمًرا ضد المنامة

االستقرار المالي يخلق الفرص الواعدة للمواطنين
وزير المالية: البحرين تسير في االتجاه الصحيح نحو تحقيق التعافي

أكـــد  وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة أن مملكة البحرين تســـير في االتجاه 
الصحيـــح نحـــو تحقيـــق التعافـــي االقتصـــادي المنشـــود 
شـــكلت  التـــي  والمدروســـة  الحثيثـــة  الجهـــود  بفضـــل 
منطلقـــات أولويات وبرامـــج خطة التعافـــي االقتصادي، 
مشـــيرًا إلى أن جهـــود الحكومة في فترة الجائحة والتي 
تركـــزت فـــي حمايـــة المجتمـــع مـــن اآلثـــار الصحيـــة عبر 
إجراءات صحية للتصدي للجائحة، وحماية المجتمع من 
اآلثـــار االقتصادية بإطاق الحزمـــة المالية واالقتصادية 
بمبلـــغ وصل إلى 4.5 مليـــار دينار بحريني وذلك إلســـناد 
وظائـــف  علـــى  والمحافظـــة  تضـــررًا  األكثـــر  القطاعـــات 
المواطنيـــن، وضع البحرين بالموقع األنســـب لاســـتفادة 
مـــن التعافـــي االقتصـــادي و دعـــم الجهـــود القائمـــة عبـــر 
برنامج التـــوازن المالي الذي انطلق قبل الجائحة للســـير 

بخطى ثابتة نحو تعزيز االستقرار المالي.
وقـــال إن المســـاعي الكبيـــرة التـــي تتـــم اليـــوم مـــن أجل 
تحقيـــق التعافـــي االقتصـــادي بـــروح الفريـــق الواحد من 
قبل أعضاء فريق البحرين هي مساٍع مقدرة وتصب في 
تحقيـــق األهداف التنموية المنشـــودة للمملكة والوصول 
لاســـتقرار المالـــي الـــذي يعـــد مرتكزًا رئيســـًا تبنـــى عليه 

مســـاعي التنميـــة المســـتدامة لصالح المواطـــن عبر خلق 
الفرص الواعدة والمستمرة لهم.

جـــاء ذلـــك خال لقائه أمـــس ميرزا حســـن عميد مجلس 
المديريـــن التنفيذييـــن والمدير التنفيـــذّي بالبنك الدولّي، 
حيـــث أشـــاد بجهود البنـــك الدولي في دعـــم الدول للحد 
من تداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(، الفًتا 
إلـــى أهميـــة تكثيف التعـــاون الدولي للتصـــدي لتداعيات 
الفيروس والحـــد من آثاره في مختلف المجاالت. منوهًا 
بالـــدور البـــارز والحيـــوّي للبنـــك الدولّي في دعـــم برامج 
التنمية المستدامة على المســـتوى العالمّي، ودعم الدول 

لتعزيز االستقرار المالي لمواصلة نمو االقتصاد العالمي.
وأشـــار إلى أن مملكـــة البحرين قد حققت نتائَج مبشـــرة 
لبـــدء التعافـــي االقتصـــادي وذلـــك بفضل نجـــاح الجهود 
الوطنية في التصدي لفيروس كورونا مؤكًدا في السياق 
ذاتـــه بـــأن مواجهـــة الفيـــروس ومرحلـــة التعافـــي علـــى 
الصعيد العالمي تتطلبان بذل المزيد من الجهود من قبل 

الجميع.
وجـــرت مناقشـــة عـــدٍد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 
المشـــترك، وتبـــادل وجهات النظـــر حول آخـــر التطورات 

والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

وزير المالية واالقتصاد الوطني يلتقي المدير التنفيذي بالبنك الدولي

العالقات الراسخة مع اإلمارات نموذٌج بارز للتعاون والتنسيق
وزير المالية: البحرين تحرص على تعزيز مكانتها التنافسية

الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
ســـلمان بـــن خليفة آل خليفـــة أن العاقات األخوية 
الراســـخة بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة أضحـــت نموذجـــًا بـــارزًا للتعاون 
والتنســـيق المشـــترك في المجاالت كافة، خصوصا 
فيما يتعلق بالمجالين المالي واالقتصادي بفضل ما 
تستند إليه من أسس وروابط متينة تجمع البلدين 
الشـــقيقين. منوهـــًا بـــأن مملكـــة البحريـــن تحـــرص 
علـــى تعزيـــز مكانتهـــا التنافســـية وخلـــق مزيـــد من 
الفرص االســـتثمارية الواعدة مع شـــتى المؤسسات 
المالية واالستثمارية بما يلبي التطلعات واألهداف 

المنشودة لصالح االقتصاد الوطني.
جـــاء ذلك لدى لقائه أمس الرئيس التنفيذي لســـوق 
أبو ظبـــي لألوراق الماليـــة بدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة ســـعيد حمـــد عبيـــد الظاهـــري، 

بحضور الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ 
خليفة بن ابراهيم آل خليفة، حيث رحب بالظاهري، 
مشيدًا بالدور المهم الذي تشكله المؤسسات المالية 
وما حققته من إسهامات بارزة للدفع بعجلة التنمية 

االقتصادية نحو مزيٍد من التقدم واالزدهار.

وخـــال اللقاء جرى مناقشـــة عدد من الموضوعات 
بأوضـــاع  يتعلـــق  ومـــا  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
األســـواق المالية اإلقليميـــة والعالمية، كما تم بحث 
عـــدٍد من الفرص االســـتثمارية الواعدة بين البلدين 

الشقيقين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

وزير المالية واالقتصاد الوطني يلتقي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي لألوراق المالية
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المحتـــرف  الفنـــان  “البـــاد”  أســـرة  كّرمـــت 
الزميـــل نـــواف المـــا بمناســـبة حصولـــه علـــى 
جائـــزة الصحافـــة العربيـــة عـــن أفضـــل لوحـــة 
كاريكاتيريـــة. ونقـــل الرئيـــس التنفيـــذي أحمد 
البحر تحيـــات وتقدير رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة للزميل الما لفوزه المســـتحق بالجائزة 
ا.  وقال إن التميز واإلبداع سمتان  األرفع عربيًّ
بارزتـــان فـــي العاملين بـ “البـــاد” وجاءت هذه 
الجائـــزة للزميـــل المـــا لتتـــوج هـــذه الجهـــود 
المســـتمرة باعتبـــار “البـــاد” بيًتا لإلبـــداع، وإن 
من سياســـات اإلدارة المســـتمرة هـــو االحتفاء 

بالمتميزين والمبدعين.
 مـــن جهته، قال رئيس التحرير مؤنس المردي 
التـــي  الشـــابة  العناصـــر  مـــن  المـــا  الفنـــان  إن 
انخرطت في تأسيس الصحيفة منذ تأسيسها 
ـــا  داخليًّ وتميـــزه  بإبداعـــه  الجميـــع  ويشـــهد 

ا. وخارجيًّ
 أما الزميل الما فقد عّبر عن ســـروره باحتفاء 
“الباد” به، وناصًحا الجميع بالمثابرة والتسليح 

باإلصرار من أجل بلوغ الغايات المرجوة.
 وأهـــدى الما، رئيس التحريـــر، لوحة بورتريه 
لرائـــد الصحافـــة البحرينيـــة المرحـــوم محمود 
المـــردي والـــد رئيـــس التحريـــر. وقـــال إن هذه 
اللوحة كانت مشـــروًعا مؤّجـــًا لديه وقد حان 
التحريـــر  لرئيـــس  لتقديمهـــا  المناســـب  اليـــوم 
باعتبـــاره المشـــّجع األول لمســـيرته الفنية منذ 

أول يوم دخل عتبة الصحيفة.

توزيع أشجار مجانية بدعم من “لولو هايبر ماركت”
دعًما لحملة المبادرة الوطنية “دمِت خضراء” لتنمية القطاع الزراعي

أعلنت لولو هايبرماركت عن دعمها للحملة 
الوطنيـــة للتشـــجير “دمت خضـــراء” التي 
أطلقـــت برعاية كريمة من صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس 
لتنميـــة  الوطنيـــة  للمبـــادرة  االستشـــاري 
القطـــاع الزراعي، للمســـاهمة في توســـعة 
الرقعة الخضـــراء في البحريـــن وتخفيف 
اآلثار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة 
جهـــود  ولدعـــم  الكربونيـــة  واالنبعاثـــات 
مملكـــة البحريـــن للحد من اآلثار الســـلبية 

للتغير المناخي.
يمكـــن  مـــن ديســـمبر،   12 مـــن   واعتبـــارا 
فـــي  فـــردي  بشـــكل  المســـاهمة  للعمـــاء 
دعـــم الحملـــة الوطنيـــة للتشـــجير بشـــراء 
شـــجرة أو شـــجيرة من مجموعة مختارة 
مـــن النباتـــات التي تتناســـب مـــع الطبيعة 
البحرينيـــة وتســـاهم بشـــكل إيجابـــي في 
البحريـــن.  منـــاخ  علـــى  المباشـــر  التأثيـــر 
وبذلـــك يصبح الفـــرد جزًءا داعًمـــا للحملة 
تلـــك  خـــال  ومـــن  للتشـــجير،  الوطنيـــة 
أو  شـــجرة  بشـــراء  الكريمـــة  المســـاهمة 
شـــجيرة ســـيحصل عماء لولـــو على نبتة 
أخرى مجانية مع كل عملية شراء. يستمر 
هذا العرض الخاص حتى 31 من ديســـمبر 
2021 فـــي جميع فروع الهايبرماركت في 

جميع أنحاء المملكة.
 ومـــع بـــدء الموســـم الزراعـــي فـــي مملكة 
مصغـــر  ســـوق  افتتـــاح  تـــم  البحريـــن، 
للخضـــروات والفواكه والنباتـــات المحلية 
فـــي فـــرع لولـــو بمجمـــع الدانـــة مـــن قبـــل 
األميـــن العـــام للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة 
بنـــت  مـــرام  الشـــيخة  الزراعـــي،  القطـــاع 

عيسى آل خليفة. 

 ويأتـــي هـــذا االفتتـــاح كجزء مـــن مبادرة 
لولـــو في دعم حملة “دمِت خضراء” حيث 
تســـعى مجموعـــة اللولو بشـــكل متواصل 
إلـــى دعـــم المبـــادرات الزراعيـــة المحليـــة 
والمزارعين البحرينيين. وســـيضم السوق 
مجموعـــة من المنتجات الطازجة بما فيها 
الخضروات واألعشـــاب والفواكه والبيض 
ومنتجـــات األلبـــان التي يتـــم إنتاجها في 
ا  المـــزارع البحرينيـــة، والتـــي تشـــهد حاليًّ

موسم اإلنتاج الغزير.

ومـــن جانبهـــا، عّبرت أميـــن عـــام المبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشـــيخة 
مـــرام بنت عيســـى آل خليفة “ عن فخرها 
واعتزازهـــا بهـــذه المبـــادرة الكريمـــة مـــن 
مجموعة اللولو هايبر ماركت بالعمل على 
تحقيـــق شـــراكة مجتمعيـــة حقيقيـــة بين 
القطاع العام والخاص عبر العمل المشترك 
لدعـــم وتعزيـــز الحملة الوطنية للتشـــجير 
دمـــِت خضـــراء حرًصـــا علـــى اســـتمرارها 
والبيئيـــة  الغذائيـــة  لألهـــداف  وتحقيقهـــا 

“أن  إلـــى  مشـــيرة  المنشـــودة،  والجماليـــة 
اللفتة الجميلة مـــن مجموعة اللولو هايبر 
ماركـــت باالحتفال باألعيـــاد الوطنية عبر 
دعم المزارع البحريني والمنتج البحريني 
مـــن خـــال إتاحـــة الفرصـــة لهـــم بعـــرض 
منتجاتهم الزراعيـــة كدعم من المجموعة 
للمـــزارع البحرينـــي، باإلضافة إلـــى توزيع 
شـــتات مجانيـــة دعًمـــا للحملـــة الوطنيـــة 
واعتـــزاز  تقديـــر  محـــل  كلهـــا  للتشـــجير 
ونتطلع إلى مزيد من األنشـــطة المشتركة 

لمواصلة دعم هذا القطاع الهام”.
جوزيـــر  لولـــو،  مجموعـــة  مديـــر  وقـــال   
روبـــاواال “تـــدرك لولوهايبرماركـــت تمامـــا 
أنـــه يمكـــن إحـــداث تغيـــر فارق فـــي مناخ 
البحرين من خال المبادرات المســـتدامة 
كحملـــة “دمت خضراء” ودعـــم المزراعين 
البحرينيين”، مضيًفا “نعتبر هذه فرصتتنا 
إلحداث ذلك الفارق من خال الشراكة مع 
المبادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع الزراعي 
تطبيًقا لتوجيهات صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
تحقيـــق  فـــي  المملكـــة  لمســـاعدة  وذلـــك 
أهدافهـــا الزراعيـــة المتوافقـــة مـــع اهداف 

التنمية المستدامة 13 و14”.

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
مكتبهـــا  فـــي  خليفـــة  آل  محمـــد 
أمـــس، رئيس مجلس إدارة شـــركة 
كام تيليكـــوم نزار الســـاعي، حيث 
تباحـــث الطرفـــان المواضيـــع ذات 
االهتمام المشـــترك وســـبل االرتقاء 

بالحراك الثقافي في البحرين.

 وشـــكرت الشـــيخة مي بنت محمد 
آل خليفـــة الســـاعي علـــى اهتمامه 
باالرتقاء بالعمل الثقافي في مملكة 
البحريـــن وتعزيـــز البنيـــة التحتيـــة 
الثقافيـــة، الفتـــة إلـــى أنـــه تحقيـــق 
يتطّلـــب  الحضاريـــة  المنجـــزات 
تكاتـــف وتعـــاون مختلـــف الجهات 

من القطاعين العام والخاص.

الشيخة مي: تحقيق المنجزات الحضارية يتطلب تعاوًنا مشترًكا

المنامة - بنا

استقبلت المبعوث الخاص للديوان 
الملكـــي ســـميرة بنـــت رجـــب فـــي 
مكتبها، سفير الخير لدى المؤسسة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 

عبدالرحمن الشيخ.
 وأشـــادت المبعـــوث الخـــاص بدور 
المـــرأة البحرينيـــة المؤثـــر والغنـــي 
باإلنجـــازات الرفيعـــة ومـــا حققتـــه 
المـــرأة فـــي ظـــل النهضـــة الحديثة 

بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 مـــن جانبـــه، أكـــد ســـفير الخيـــر ما 
قامـــت بـــه المبعـــوث الخـــاص مـــن 
طـــوال  وطنيـــة  وبصمـــات  جهـــود 
ســـنين عملها بكافة المجاالت، التي 
تعكـــس الصـــورة المتميـــزة للمـــرأة 
البحرينيـــة. وهنأها بهذه المناســـبة 

العزيزة على قلوب الشعب أجمع.

سفير الخير يشيد بإنجازات المرأة البحرينية

لوحة محمود المردي لرئيس التحرير

نواف المالأحمد البحر المال متوسطا إدارة “البالد”

تكريم الفنان نواف المال

أسرة “^” تكّرم الفنان المال لفوزه بأرفع جائزة عربية
البحر: الصحيفة بيت لإلبداع.. المردي: يشهد الجميع بإبداع نواف



تزامنـــًا مـــع يوم الشـــهيد الـــذي يصادف 
تاريخ الســـابع عشـــر من ديسمبر من كل 
عـــام ودعًمـــا لصندوق الشـــهداء، وزعت 
وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح  صبـــاح 
أمس، وردة الشهيد على موظفي وزارة 
الصحـــة ليتـــم ارتدائهـــا تخليـــدًا لذكرى 
الشـــهداء وعرفانـــًا بتضحياتهـــم، والذي 
يمثل منزلـــة رد للجميل وفرصة للتعبير 
الوطـــن  بيـــن  الحقيقـــي  الترابـــط  عـــن 

والقيادة والشعب.
وأكـــدت الوزيـــرة الصالـــح فـــي تصريح 
لهـــا بهـــذه المناســـبة أن مملكـــة البحرين 
فـــي 17 ديســـمبر تســـتذكر يوم الشـــهيد 
البحرينـــي، بتوجيـــه مـــن عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ليكون تخليدًا ووفاًء وعرفانًا 
بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن 
وأبنائـــه البررة، من منتســـبي قوة دفاع 
البحريـــن، ووزارة الداخليـــة، والحـــرس 
الوطني، الذين أدوا مهامهم وواجباتهم 
الوطنيـــة، داخـــل الوطـــن وخارجه، في 
الميادين المدنية والعسكرية واإلنسانية 

كافـــة، مبينة عظم هـــذه اللفتة المتميزة 
مـــن جالتـــه والتـــي تـــدل علـــى المكانة 
العالية التي يحتلها الشـــهداء في ضمير 
ووجـــدان القيـــادة والشـــعب لمـــا قدمـــه 

تجـــاه  تضحيـــات  مـــن  األبـــرار  هـــؤالء 
وطنهم واستقراره وأمنه وتجاه أشقائه 
الخليجـــي  التعـــاون  مـــن دول مجلـــس 

حفاظًا على استقرارها وأمن دولها.

نّظمت وزارة النفط، بحضور وزير النفط 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
احتفااًل بمناسبة األعياد الوطنية لمملكة 
البحريـــن إحيـــاًء لذكـــرى قيـــام الدولـــة 
البحرينيـــة الحديثة في عهد المؤســـس 
أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة العام 
1783 ميادية وذكرى تولي ملك الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة مقاليـــد الحكـــم، واالحتفـــاء 
بما تشـــهده مملكـــة البحريـــن من نهضة 
شـــاملة ونجاحـــات عديـــدة فـــي مجـــال 
وذلـــك  والمســـتدامة  الشـــاملة  التنميـــة 
المســـئولين  كبـــار  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة 

ومنتسبي الوزارة.
 وبهذه المناسبة، رفع وزير النفط أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، والـــى ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولجميع شـــعب البحريـــن الوفي، مؤكًدا 
أن االحتفـــال بهـــذه المناســـبة الوطنيـــة 
الغالية يأتي تعبيًرا عن قيمتها ومدلولها 

في وجدان وقلوب جميع المواطنين.
ونـــّوه الوزيـــر إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
الوطنيـــة  بأعيادهـــا  عـــام  كل  تحتفـــل 
مختلـــف  فـــي  وتزدهـــر  تزهـــو  وهـــي 

أوجـــه الحياة في ظل الرؤية الســـديدة 
والقيـــادة الحكيمة لجالـــة الملك، الذي 

أرســـى دعائـــم دولة عصريـــة ومتطورة 
علـــى كافـــة األصعدة، والجهـــود الكبيرة 

التـــي تبذلهـــا الحكومة الموقرة برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمـــد آل خليفة لترســـم مملكة البحرين 
قصـــص نجـــاح كبيـــرة ولتنـــال احتـــرام 

وتقدير وإشادة العالم أجمع.
أن  خليفـــة  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وبيـــن 
مناســـبة األعياد الوطنيـــة فرصة لغرس 
قيـــم الوطنيـــة واالنتمـــاء فـــي نفـــوس 
الشـــباب في ظل ما تحمله هذه الذكرى 
من قيم ســـامية، مؤكًدا حـــرص الوزارة 
على المشاركة في هذا العرس الوطني، 
منتســـبي  جميـــع  يقدمـــه  بمـــا  مشـــيًدا 
الوزارة من عطاءات مقدرة ومشـــكورة 
في ســـبيل تحقيـــق التطلعـــات الوطنية 
واالرتقـــاء بقطاع الطاقـــة ليقوم بدوره 

في خدمة ودعم االقتصاد الوطني.

وزارة النفط

وزير النفط: البحرين تزهو بأعيادها الوطنية وقيادتها الحكيمة
مملكة البحرين تشهد نهضة شاملة ونجاحات عديدة

جانب من االحتفال 

وزارة اإلسكان

نّظمت وزارة اإلســـكان محاضرة وطنية 
بعنـــوان “االســـتثمار في الثقافـــة ودورها 
فـــي تعزيـــز الهويـــة البحرينيـــة” قدمهـــا 
رئيس نشرة الفنر الثقافية خالد بومطيع 
الثقافـــة  عناصـــر  مـــن  حزمـــة  تناولـــت 
الوطنيـــة المتأصلة فـــي اإلرث البحريني 
والتـــراث األصيل، وكيفيـــة تعزيز الهوية 
مـــن  مجموعـــة  خـــال  مـــن  الوطنيـــة 
العناصر المرتبطة باللغة، الدين، العادات 
والتقاليد، اللبـــاس، الفن، الرياضة، المهن 
والحـــرف، المبانـــي، الجغرافيـــا، وغيرهـــا 
مـــن العناصر التي تشـــكل مفهوم الثقافة 

الوطنية الشاملة.
 وقـــد أكد رئيس قســـم العاقـــات العامة 
واإلعـــام بـــوزارة اإلســـكان هيثـــم كمال 
أن ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي المجيد فرصة 
الســـتذكار معاني االنتمـــاء ألرض مملكة 
البحرين والـــوالء لقيادتهـــا الحكيمة في 
ظـــل عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، موضًحا أن 
القســـم يعمل بشـــكل متزامـــن مع خطط 
وأهداف الوزارة التـــي تعكف حاليًا على 

توزيـــع الخدمـــات اإلســـكانية المختلفـــة 
علـــى المواطنيـــن، وذلـــك ضمـــن خطتـــه 
االتصالية، حيث تقيـــم الوزارة عدًدا من 
الفعاليـــات والبرامج الوطنيـــة المتنوعة، 
المســـابقات  التوعويـــة،  كالمحضـــرات 
الثقافيـــة، لقـــاءات المواطنيـــن في مدن 

البحرين الجديدة، وغيرها.
مـــن جانبـــه، أشـــاد خالد بومطيـــع بجهود 
وزارة اإلســـكان فـــي احتفاالتهم باألعياد 
الوطنية، مثمًنا دور وزير اإلســـكان باسم 
الحمـــر في االهتمـــام بالفعاليات الوطنية 
المنوعـــة، والتـــي تعـــزز من جانبهـــا روح 
وأشـــار  للبحريـــن.  واالنتمـــاء  الوطنيـــة 

“بومطيع” إلى رعاية وزارة اإلســـكان عبر 
تصاميمهـــا ونمـــاذج وحداتها اإلســـكانية 
فلســـفة  أن  مؤكـــًدا  البحرينـــي،  بالطابـــع 
اإلســـكان تهتم بالثقافة الوطنية الشاملة 
عبر خططها وتصاميمها المختلفة، فضًا 
عن النقوش والتفاصيل البنائية الصغيرة 
ا في ترســـيخ اإلرث  التي تلعب دوًرا هامًّ

المعماري القديم.
يذكـــر أن وزارة اإلســـكان تقـــوم ببرامـــج 
وطنيـــة متنوعـــة تهـــدف المواطنين من 
جانب عبر توزيعات الخدمات اإلسكانية، 
وعبـــر إقامة البرامـــج االتصالية المنوعة 

لموظفي ومنتسبي الوزارة.

محاضرة عن االستثمار بالثقافة ودورها في تعزيز الهوية البحرينية

كمال: العيد الوطني فرصة الستذكار معاني االنتماء للبحرين
المنامة - وزارة الصحة

يرتدونها تخليًدا لذكرى الشهداء وعرفاًنا بتضحياتهم

وزيرة الصحة توزع وردة الشهيد على الموظفين

المحرق - محافظة المحرق

بأعيادهـــا  المملكـــة  احتفـــاالت  ضمـــن 
الدولـــة  قيـــام  لذكـــرى  إحيـــاء  الوطنيـــة 
البحرينيـــة الحديثـــة في عهد المؤســـس 
أحمـــد الفاتـــح كدولة عربية مســـلمة عام 
1783 مياديـــة، وذكـــرى تولـــي حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك مقاليـــد الحكم، 
ا  نظمـــت محافظة المحـــرق احتفااًل وطنيًّ
المحافـــظ  برعايـــة  عـــراد  قلعـــة  بمنتـــزه 
ســـلمان بن بن هنـــدي وحضور مستشـــار 
جالـــة الملـــك المفدى للشـــباب والرياضة 
صالح بن هندي وســـط مشـــاركة واســـعة 
وحضـــور شـــعبي مـــن أهالـــي كافـــة مدن 

وقـــرى المحافظة وجموع من المواطنين 
والمقيمين من كافة محافظات المملكة.

آيـــات  أســـمى  المحـــرق   ورفـــع محافـــظ 
التهانـــي والتبريـــكات إلى المقام الســـامي 
لعاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
مشـــيًدا باألعراس الوطنية التي تشهدها 
مملكـــة البحريـــن في مختلـــف محافظات 
المملكـــة، وذلـــك احتفـــاء بهـــذه المناســـبة 
العزيزة على قلوب الجميع من المواطنين 
والمقيميـــن، داعًيـــا المولـــى العلـــي القدير 

باســـم كافة أهالي المحـــرق أن يديم هذه 
االحتفاالت واألفراح الوطنية.

وأكـــد األهالـــي أن مثل هـــذه االحتفاالت 
الشـــعبية هي امتـــداد ألعراســـنا الوطنية 
كافـــة  علـــى  المتعاقبـــة  والنجاحـــات 
األصعـــدة، وخاصـــة علـــى صعيـــد األمـــن 
مؤكديـــن أن أهـــل المحـــرق جميعهـــم با 
اســـتثناء هـــم رجـــال أمـــن لهـــذا الوطـــن 
العزيـــز، معربين عن بالغ الشـــكر والتقدير 
إلى الفريق أول معالي الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة وزيـــر الداخلية وكافة 
منســـوبي الـــوزارة على الجهـــود العظيمة 
المبذولـــة فـــي ســـبيل حفظ أمـــن الوطن 

والمواطنين الكرام.
وحّيـــا المحافـــظ الجنـــود البواســـل مـــن 
القـــوات المســـلحة بقـــوة دفـــاع البحرين 

يحمـــون  اللذيـــن  الوطنـــي  والحـــرس 
الوطـــن ويدافعون عن العقيـــدة الوطنية 
والعروبـــة الحقـــه بجانـــب إخوانهـــم مـــن 

قـــوات التحالف العربية بقيادة الشـــقيقة 
الكبـــرى المملكـــة العربية الســـعودية، كما 
حيا المحافظ أهالـــي المحرق باعتبارهم 
خيـــر مثـــال لألبنـــاء المخلصيـــن لبلدهـــم 

ولعروبتهم.
وأكد المحافظ “أننا وفي غمرة احتفاالتنا 
الوطنية لم نغفل أو ننسى شهداء الوطن 
األبـــرار مـــن رجـــال قـــوة دفـــاع البحريـــن 
والحرس الوطني ووزارة الداخلية الذين 
الوطنيـــة والفـــداء  ســـّطروا أروع صـــور 
للوطـــن والـــوالء لقيادتـــه حامليـــن نـــداء 
العروبة واالســـام في مختلـــف الميادين 

والساحات”.

المحافظة تحتفل باألعياد الوطنية وسط مشاركة شعبية واسعة

بـن هنـدي: أهــل المحــرق جميعهــم.. رجـال أمـن للوطــن

المنامة - بنا

أشـــاد راعي ابرشـــية صيدا المارونية،  
فـــي جمهورية لبنان، المطـــران مارون 
عمار ، بافتتاح كاتدرائية سيدة العرب 
فـــي مملكـــة البحريـــن، رافًعـــا أســـمى 
آيـــات الشـــكر والتقديـــر لعاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة لتفضلـــه برعايـــة تدشـــين 
الكاتدرائيـــة، قائًا، نعلم أن بلدنا لبنان 
معـــروف عنه، ومنذ عقـــود ممتدة في 
التاريخ، بأنه وطن الرسالة في الشرق 
األوســـط ووطـــن التعايـــش واإلخـــاء، 
معّبًرا في ذات الوقت عن سعادته، بأن 
يرى هذه الرسالة الحضارية تستوطن 
فـــي بلد خليجي وهو مملكة البحرين، 
حيث باتت في عهد جالة الملك مهًدا 
للتســـامح، وموطًنا للتعايش بين كافة 

األديان والثقافات.
 وأشـــار المطران عمار في تصريحات 
خاصة لـ “الباد” إلـــى أنه تابع باهتمام 
بالـــغ وبروحانيـــة كبيـــرة، وذلـــك عبـــر 
وســـائل اإلعام، مـــا صّرح بـــه الممثل 
الشـــخصي لجالة الملك ســـمو الشيخ 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، خـــال 

افتتـــاح الكاتدرائية، مؤكًدا أن خطاب 
ســـموه لم يكن مجـــرد كلمات بـــل عّبر 
والروحانيـــة  اإليمـــان  عـــن  بامتيـــاز 
وروح اإلنسانية الموجودة لدى شعب 
وأوضـــح  البحريـــن.  مملكـــة  وحـــكام 
أن افتتـــاح أكبـــر كاتدرائيـــة في شـــبه 
الجزيـــرة العربية بل واســـمها “ســـيدة 
العرب”، هـــو بمثابة إعادة إحياء لنهج 
األجـــداد واآلبـــاء العـــرب فـــي الخليج 
علـــى  البحريـــن  وفـــي  ككل،  العربـــي 
وجه الخصوص، من خال تكريســـهم 
المتبـــادل  واالحتـــرام  المحبـــة  لقيـــم 
المختلفـــة،  الديانـــات  أصحـــاب  بيـــن 
وتوريثهـــم هـــذه المبـــادئ الحضاريـــة 
والـــكل  مؤكـــًدا،  وأحفادهـــم  ألبنائهـــم 
نحـــب  لبنانـــي  كشـــعب  يعلم،”نحـــن 

الخليجيين وهم يحبوننا”.

الوطنيـــة  االنجيليـــة  الكنيســـة  نّظمـــت 
بمشـــاركة  الميـــاد  بأعيـــاد  احتفـــااًل 
وحضور عدد من المواطنين والمقيمين 

من مختلف الديانات والجاليات.
وقال خادم الكنيسة اإلنجيلية الوطنية 
رئيس جمعيـــة “البيارق البيضاء” القس 
هاني عزيز، إن “التسامح والتعايش في 
البحرين ممتد من األجـــداد، إلى اآلباء، 
واألبناء، واألحفاد، الســـيما وأن شـــعب 
البحرين شـــعب متمسك بدينه وهويته 
وثقافتـــه، إضافـــة إلى أنـــه منفتح على 

الحضارات األخرى”. 
وأكد أن مملكة البحرين، وبقيادة عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ستبقى منبًعا للحرية 
لألخـــاق  وحارًســـا  ودرًعـــا  والســـام 
والفضيلة ضمن ثوابت المجتمع وقيمه 
الحضاريـــة الراقية، وهـــو نموذج عربي 

بـــل عالمـــي لمـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه 
القائـــد المحـــب لشـــعبه بكافـــة أطيافه، 
والمؤيـــد للسياســـات الدوليـــة الراميـــة 

إلحال السام في العالم. 
ورفـــع القـــس هانـــي عزيـــز الشـــكر إلـــى 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 

آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، على احتضان مملكـــة البحرين 
ألكبـــر كاتدرائيـــة فـــي الخليـــج العربـــي 
وكل هـــذا بفضـــل ونعمـــة هللا وانفتـــاح 
بـــكل  واهتمامـــه  ورعايتـــه  جالتـــه، 
المناسبات الدينية لكل معتنقي األديان 
والمعتقدات الذين يعيشـــون على أرض 

مملكة البحرين.

المطران مارون عمار

نحن نحب الخليجيين وهم يحبوننا

المطران مارون عمار لـ “^”: البحرين وطن “الرسالة” في الخليج
الكنيسة اإلنجيلية الوطنية تحتفل بأعياد الميالد
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“الجعفريـة” تتابـع 5 قضــايــا فســاد كبــرى مـع “النيابــة”
قــال مديــر إدارة األوقــاف الجعفرية محمد الحســيني لـ “البــاد” إن اإلدارة تتابع مع النيابة العامة العديد من القضايا، التي تعد 
تركة ثقيلة من اإلدارات السابقة، منها نحو 5 ملفات فساد كبرى، إلى جانب متابعة مجموعة كبيرة من القضايا التي تم إحالتها 
للمحكمــة والتــي تتعلــق بمخالفــات المســتأجرين، وقضايــا تحصيل األمــوال، وعدم االلتــزام بالعقــود، وذلك بالعمــل على اتخاذ 

إجراءات اإلخاء أو فسخ العقود أو عمل التسويات وغيرها.

اإلدارة  خطـــوات  بشـــأن  وبيـــن 
لمعالجـــة ملـــف الموظفيـــن بعقـــود 
مؤقتة إلـــى أن التقاعـــد االختياري 
األوقـــاف  خســـارة  فـــي  ســـاهم 
مجموعـــة من موظفيها المســـكنين 
علـــى اإلدارة، إذ بـــات عدد العاملين 
المســـكنين علـــى اإلدارة في الوقت 
الراهن ال يتجاوز 30 موظًفا مقابل 
وجـــود 130 موظًفـــا غير مســـكنين 

على هيكل اإلدارة.
ولفـــت إلى أنه وفي ســـبيل معالجة 
هذا الملف تم تشكيل فريق مشترك 
مـــع جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة، وذلك 
ضمـــن خطـــوات منظمة تســـتهدف 
اعتمـــاد الهيـــكل التنظيمي بالدرجة 
األولى، ومن ثم العمل على تسكين 

الموظفين باإلدارة على الهيكل.
وأشـــار إلى أن هذا اإلجراء يحظى 

بدرجـــة عالية من االهتمام من قبل 
جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة، علـــى أمل 
أن تشـــهد الفتـــرة المقبلـــة انفراجـــة 
فـــي هذا الملف، ورفع تقرير شـــامل 
بشـــأنها للوزير الذي سيرفعه بدوره 
لوضـــع  تمهيـــًدا  الـــوزراء،  لمجلـــس 
توصيات الفريق على سكة التنفيذ.
بالموظفيـــن  يتعلـــق  فيمـــا  وأشـــار 
والعمال من خارج اإلدارة من قيمي 

المســـاجد وأئمـــة المســـاجد إلى أن 
عدد المســـكنين منهم يبلغ 94 قيًما 
وأكثـــر مـــن 40 إمـــام مســـجد، فيما 
يتـــم التعامل مع البقيـــة عن طريق 
العقود المؤقتة والمكافآت الرمزية 

االســـتمرار  علـــى  تشـــجعهم  التـــي 
فـــي هـــذا العمـــل، وذلك حتـــى يتم 
معالجة الموضوع مع جهاز الخدمة 

المدنية.
وأشار إلى أن تثبيت جميع العاملين 
لألوقـــاف  اإلداري  الجهـــاز  خـــارج 
يعتبـــر تحديـــا صعبا جـــدا ويتطلب 
توفير موازنات ضخمة؛ نظًرا للعدد 
الكبير لدور العبادة التابعة لألوقاف 

الجعفرية.
وعـــاد الحســـيني للتأكيـــد علـــى أن 
اإلدارة ليـــس فـــي وارد االســـتغناء 
فـــي  اإلدارة  فـــي  موظفيهـــا  عـــن 
أي حـــال مـــن األحـــوال، حتـــى مـــع 
اعتمـــاد الهيكل الجديـــد، إذ تتوافر 
الموازنات القادرة على استيعابهم، 
وهو ما يدعو إلى االطمئنان ويوفر 

لهم االستقرار.

لجنة مشتركة 
مع “الخدمة 

المدنية” لدراسة 
واعتماد الهيكل 
التنظيمي الجديد

أعلنــت النيابــة العامــة عــن إطــاق مبادرة للرعايــة االجتماعية تحت اســم 
)رعايــة(، لتكــون قاعــدًة لمســاهمات النيابــة إلى جانــب الجهــات التنفيذية 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي توفيــر الحمايــة والرعاية للطفــل والمرأة 

واألسرة.

وانطلقـــت فكـــرة المبادرة مـــن لجنة 
تكافـــؤ الفرص بالنيابة العامة، حيث 
لعـــدد  إعـــداد دراســـة تحليليـــة  تـــم 
425 حالـــة فـــي قضايـــا جنائية، وتم 
التوصـــل إلـــى احتياجـــات أساســـية 
الجريمـــة  مســـببات  عـــن  ناشـــئة 
النفســـية أو االقتصاديـــة أو  ســـواء 
االجتماعية، وأن إزالة هذه األسباب 
يتطلب تكاتف ومساهمة مؤسسات 
المملكـــة في تقديـــم الرعاية الالزمة 
مـــن خـــالل مـــا تقدمـــه كل منهـــا من 

خدمات. 
وتأتي هذه المبادرة لتعبر عن قناعة 
النيابـــة العامة بـــأن دورها كنائبة عن 
المجتمـــع فـــي الدعـــوى الجنائية هو 
أعمق من مجرد مباشـــرتها التحقيق 
مـــع الجانـــي ومســـاءلته جنائيًا دون 
النظـــر في أســـباب اقترافه الجريمة، 
أو اقتصار دورهـــا في الرعاية خالل 

إجـــراءات الدعـــوى فقـــط، مـــن هنـــا 
ولدت فكرة المبادرة بتقديم الرعاية 
والمـــرأة  األطفـــال  لفئـــة  الالحقـــة 

واألسرة.
وخـــالل المؤتمـــر الصحافـــي إلطالق 
العـــام علـــي  النائـــب  قـــال  المبـــادرة، 
وضعـــت  المملكـــة  إن  البوعينيـــن 
بالمـــرأة  للنهـــوض  وفعلـــت ُخططهـــا 
رعايـــة  ظـــل  فـــي  األســـرة،  ورعايـــة 
الحكيمـــة،  القيـــادة  مـــن  كريمـــة 
المســـتحدثات  شـــهد  قـــد  وجميعنـــا 
التشـــريعية التي تعكس هذا التوجه 
لتكوين بنية مجتمعية سوية، يتمتع 
فيهـــا كل مواطـــن ومقيـــم بحقوقـــه 
اإلنســـانية، وفـــي أجـــواء اجتماعيـــة 

صحية وسليمة.
وأشار إلى أن أبرز هذه التشريعات 
كان قانـــون الحمايـــة مـــن العنـــف 
األســـري وغيره من القوانين التي 

تنظم إجراءات الحماية خصوصا 
المتعلقة بالطفل والمرأة واألسرة، 
العدالـــة  قانـــون  صـــدر  أن  إلـــى 
اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهـــم 
من سوء المعاملة، بما اشتمل عليه 
مـــن منهـــج متطـــور فـــي المعاملة 
الجنائيـــة للطفـــل، ونطـــاق أشـــمل 
وأوسع في حمايته ورعايته يتفق 
والمعايير الدولية المقررة في هذا 

الشأن.
وذكـــر أن النيابة وجدت أن واجباتها 
فـــي توفيـــر الحماية والرعايـــة أثناء 
مباشـــرتها مهامهـــا القضائيـــة، يجب 
أن تمتد للمســـاهمة في هذه الجهود 

الوطنية المشـــهودة، مـــن خالل نقلها 
الواقـــع الـــذي تكشـــف عنـــه الدعاوى 
الجنائيـــة مـــن أســـباب اجتماعيـــة أو 
شـــخصية تقود إلى اقتراف الجريمة 
جهـــات  إلـــى  ضحيتهـــا،  الوقـــوع  أو 
ومؤسســـات الدولة، وإبدائها ما تراه 
مناســـًبا من التوصيات والمقترحات 

إلزالة تلك األسباب واإلشكاالت.
ولفـــت إلى أن هـــذه المبادرة تســـتند 
إلى مبادئ الدســـتور في شـــأن كفالة 
وإلـــى  واألســـرة،  والمـــرأة  الطفـــل 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية فـــي 
رعايـــة هذه الفئـــات، وإلـــى القوانين 
ذات الصلة، وإلى االتفاقيات الدولية 

المنضمـــة إليها المملكـــة، وكذلك إلى 
االســـتراتيجيات الوطنيـــة الخاصـــة 

بالطفل والمرأة.
وقـــال إن الهـــدف مـــن هـــذه المبادرة 
تعزيـــز التعـــاون مع الجهـــات المعنية 
والمـــرأة  الطفـــل  وحمايـــة  برعايـــة 
واألسرة ودعم جهودها، والمساهمة 
في إزالة األســـباب االجتماعية التي 
تقـــود إلـــى الجريمـــة، أو إلـــى تعرض 
الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو 
لفـــرض الحمايـــة أو إلـــى اســـتحقاق 
الرعايـــة، وكذلـــك إزالـــة اإلشـــكاالت 
وحـــل المشـــكالت المؤديـــة للتفـــكك 
األســـري، إلى جانـــب المســـاهمة في 

وضـــع االســـتراتيجيات الوطنية في 
مجال الرعاية.

 وأشـــار إلـــى أنـــه ومن أجـــل تحقيق 
أهداف هذه المبادرة ستحيط النيابة 
العامـــة الجهـــات المعنيـــة بما ترصده 
خالل التحقيق ومباشرة الدعوى من 
احتياجـــات أو مشـــكالت دافعـــة إلى 
الجريمـــة، أو إلـــى التعرض للخطر أو 
إساءة المعاملة أو التعنيف الذي يقع 
ضحيته الطفل أو المرأة أو األســـرة، 
مصحوبـــة بمـــا تـــراه النيابـــة العامـــة 
بالرعايـــة  لشـــمولهم  توصيـــات  مـــن 
المناســـبة، أو لتتخـــذ مـــا تـــراه هـــذه 
الجهات من خطـــوات منهجية عامة 
تدعـــم جهودها فـــي المحافظة على 
النـــشء وكيـــان األســـرة البحرينيـــة 

وُتكرس لمصالح المجتمع.
 وبين النائب العام علي البوعينين أن 
النيابة أجرت اتصاالت ومباحثات مع 
الوزارات والجهات المعنية للتنســـيق 
معها في تنفيذ هـــذه المبادرة، حيث 
القبـــول  الجهـــات  هـــذه  مـــن  لقيـــت 
والترحيب؛ لما تتضمنه هذه المبادرة 
مـــن أهداف ومبادئ للعمـــل ُتعزز من 

جهود المملكة في هذا الشأن.

النيــابـــــة العــامـــــة تطلـــق مبــــادرة “رعــايــــــة”
لحماية الطفل والمرأة واألسرة.. ومبنية على دراسة 425 حالة في قضايا جنائية

محمد الحسيني

 أكـــد النائـــب العـــام علي بـــن فضل 
البوعينيـــن في تعليقه على ســـؤال 
البنيـــة  جاهزيـــة  حـــول  “البـــالد” 
التحتية لتنفيـــذ المبادرة أن النيابة 
جاهـــزة للبـــدء فـــي تنفيـــذ المبادرة 
بالتعـــاون مع الشـــركاء من مختلف 
الـــوزارات والجهـــات، وعلى رأســـها 
وزارة اإلســـكان التـــي تم التنســـيق 
معها بشـــأن توفير الســـكن المؤقت 
لطلبات اإليواء للمعنفات على وجه 

خاص.
الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــالل  وقـــال 
الذي عقدتـــه النيابة العامة إلطالق 
مبـــادرة “رعايـــة” إن هـــذه المبـــادرة 
متقدمـــة  إنســـانية  خطـــوة  تعـــد 
فـــي اتجـــاه رعايـــة الطفـــل والمرأة 
واألســـرة، وتعد ســـابقة مـــن نوعها 
مـــن حيـــث ممارســـة النيابـــة لهـــذا 
مـــن  انطالقـــة  االجتماعـــي،  الـــدور 
رســـالة النيابة اإلنســـانية المتقدمة 

على دورها القضائي.
وأشـــار إلـــى أن النيابـــة تســـعى ألن 
تكون مبادرة دائمًا وأن تساهم هذه 
المبادرة في تقليل وقوع الجرائم.

وبين أن مباشرة النيابة في معالجة 
ا يبـــدأ منـــذ إحالـــة  القضايـــا إنســـانيًّ
القضيـــة علـــى النيابـــة واســـتالمها 

أوراق القضية. 

غير إلزامي

من جهتها، قالت رئيســـة نيابة األسرة 
والطفل زينـــب العويناتـــي إن تطبيق 
ا، وال تناقض  هذه المبادرة ليس إلزاميًّ
بينها وبيـــن قانون العدالة اإلصالحية 
ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم  لألطفـــال 
ـــا  المعاملـــة، بـــل تمـــارس دوًرا تكميليًّ

ألهداف القانون.
 وأشـــارت إلى أنه وبعد دراسة النيابة 
لمـــا يصل لهـــا مـــن جرائم وجـــدت أن 

أغلب أســـباب تلك الجرائـــم تعود إلى 
دوافع نفسية واجتماعية واقتصادية.
ولفتت إلى أن دراســـة أسباب ودوافع 
الجريمة من ناحية إنســـانية ال عالقة 
له بســـير الدعاوى القضائية والتدابير 

المتخذة حيالها.
وذكـــرت أن النيابة تعمـــد إلى محاولة 
البســـيطة  االعتـــداء  قضايـــا  إنهـــاء 
بالتصالـــح، فيمـــا تعمـــل بشـــكل فوري 
علـــى توفيـــر العالجـــات لالعتـــداءات 

للمـــرأة  هـــو حاصـــل  كمـــا  الجســـيمة، 
غيـــر  لهـــا مصـــدر دخـــل  ليـــس  التـــي 
زوجهـــا، وبحاجـــة إلى تأميـــن حياتها 

ومعيشتها.
دون  ســـتحول  المبـــادرة  أن  ورأت 
اســـتمرار حـــاالت العنف األســـري، إلى 

جانب تقويم سلوك الطفل الجانح.

شهود صمت

مـــن جانبه، نّوه مســـاعد النائب العام 

بوعـــالي  رشـــيد  وائـــل  المستشـــار 
بسرعة استجابة القضاء الشرعي مع 
الطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية.

مبـــادرة  أن  إلـــى  بوعـــالي  وأشـــار 
“رعايـــة” تأتـــي كرغبـــة جـــادة للحـــد 
من المعاناة المســـتمرة التي تشهدها 
النيابـــة لجرائـــم مأســـاوية، ال تقبـــل 
النيابـــة على نفســـها أن تكون شـــاهد 

صمت عليها.
وبيـــن أن مبادرة “رعايـــة” هي ابتكار 

بحريني ناتج عن دراســـة العديد من 
التجارب، حيـــث تتميز هذه المبادرة 
فـــي متابعـــة القضايـــا أثنـــاء مرحلـــة 
أوراق  وصـــول  فـــور  أي  التحقيـــق، 

القضية للنيابة.
وأكـــد بوعـــالي أن األســـر المتصدعة 
هي جـــزء من الفئـــات المعنيـــة بهذه 
المبـــادرة اإلنســـانية، وأن إجـــراءات 
تنفيـــذ هـــذه المبـــادرة منفصلـــة عـــن 

إجراءات الدعوى الجنائية.

العويناتي: “رعاية” غير إلزامي وستحد من العنف األسري

مؤكًدا أن اإلدارة لن تستغني عن موظفيها... الحسيني لـ “^”:

البوعينين: التنسيق مع “اإلسكـان” إليـواء المعنفـات

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

بوعــاي: النيابــة ال تقبــل أن تكــون شــاهد صمــت على معانــاة األســر المتصدعة



أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن المملكة تقوم بمراجعة االتفاقيات 
ا، وتحسين البيئة االستثمارية في مملكة البحرين. الدولية التي من شأنها تحسين مكانة المملكة عالميًّ

وأشـــار الوزير إلـــى أن مملكـــة البحرين أصبحـــت مركزا 
عالميـــا للتحكيم، مؤكـــًدا أن هنالك العديد من المبادرات 

القادمة لتعزيز دور البحرين كمركز عالمي للتحكيم.
ولفـــت إلى أن هنالك العديد من البرامج لتأهيل الكوادر 
الوطنيـــة فـــي مجـــال التحكيـــم وهـــي جزء مـــن اهتمام 
مؤسسة البحرين للتدريب المصرفي، ومصرف البحرين 
المركـــزي، ووزارة العـــدل، موضًحـــا أن مراكـــز التحكيـــم 

ا. الدولية ترتبط بأهمية المراكز المالية دوليًّ
وبخصوص مبادرة الضريبة على الشـــركات، أفاد الوزير 
أن مملكـــة البحريـــن التزمـــت بهـــذا االتجـــاه تماشـــًيا مع 
التوجـــه العالمي وهي مبادرة عالميـــة التزمت بها أغلب 

الـــدول وســـيكون لهـــا أثر أقـــل علـــى التنافســـية، مؤكًدا 
استمرار العمل في هذا المجال.

 وأفـــاد أن االنضمـــام إلـــى المعاهـــدة متعـــددة األطـــراف 
لتطبيـــق التدابيـــر المتعلقـــة باالتفاقيـــات الضريبية لمنع 
تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح )MLI( قبل نهاية 
ا،  العام الجاري سيســـهم في تحسين وضع البحرين دوليًّ
مشـــيًرا إلى أن مشـــروع القانون جاء بعد مراجعة لمدى 
التـــزام المملكـــة بالكثير مـــن االتفاقيات الدوليـــة والتي 
حظيت باهتمـــام بين وزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني 
ووزارة الخارجيـــة ومصـــرف البحريـــن المركزي وغيرها 

من الجهات.
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علي العرادي

وزير المالية واالقتصاد الوطني

جهاد الفاضل

النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان

زيادة “الضمان” 10 %
ــس  ــ ــل ــجــ مــ وافــــــــــــــــــق   ^
قانون  تعديل  على  الــشــورى 
بــزيــادة  االجتماعي  الضمان 
ــدات االجــتــمــاعــيــة  ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
تقل  ال  بحيث   ،%  10 بنسبة 
ا  المساعدة االجتماعية شهريًّ
الواحد،  للفرد  ديناًرا   77 عن 
و132 ديناًرا لألسرة المكونة 
من فــرديــن، و20 ديــنــاًرا لكل 
ــرة التي  ــراد األسـ فــرد مــن أفـ

يزيد عددها على ذلك.

“الشورى” يقرها بجلسة سرية بناء على طلب 15 عضوا

تطبيق زيادة “القيمة المضافة” بعد 3 أسابيع 
^  صـــّوت مجلـــس الشـــورى 
في جلســـة سرية بالموافقة على 
زيـــادة ضريبـــة القيمـــة المضافة 
ينايـــر  مـــن  ابتـــداء   %  10 إلـــى 

.2022
ســـرية  المجلـــس جلســـة  وعقـــد 
للتصويـــت علـــى ضريبـــة القيمة 
المضافـــة إثـــر تقـــدم 15 عضـــًوا 
الســـرية  المناقشـــة  بطلـــب 
للمشـــروع بقانـــون، وعليـــه أمـــر 
علـــي  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس 
الصالـــح بإخـــاء قاعـــة المجلس 

لمناقشة مشروع القانون.

مراجعة االتفاقيات لتحسين مكانة المملكة... وزير المالية:

البحرين أصبحت مركزا عالميا للتحكيم

العرادي: التشريع يهتم بذوي الدخل المحدود

الفاضل: 16 ألف أسرة بحرينية ستستفيد من تعديالت “الضمان”
^ ذكرت رئيســـة لجنـــة الخدمات 
بمجلس الشـــوى جهـــاد الفاضل أن 16 
ألـــف أســـرة بحرينيـــة ستســـتفيد من 
الضمـــان  قانـــون  مشـــروع  تعديـــات 
االجتماعـــي، ومعبرة عن ثقتها بجميع 
وقالـــت  البحريـــن.   فريـــق  قـــرارات 

زيـــادة  إن  الـــدالل  ابتســـام  الشـــورية 
زيـــادة  بمشـــروع  مرتبطـــة  الضمـــان 
مؤكـــدة   ،%  10 المضافـــة  الضريبـــة 
أن إعفـــاء 94 ســـلعة اســـتهاكية مـــن 
الخيـــار  المضافـــة، ســـيترك  الضريبـــة 
للمواطـــن مـــن ذوي الدخـــل المحدود 

الختيار الســـلع والخدمـــات المختلفة، 
ما يؤدي إلى تحســـين القوة الشرائية 
ترتيـــب  المواطـــن  يعيـــد  عندمـــا 

األولويات.
 ولفتـــت الشـــورية دالل الزايد إلى أن 
المســـتفيدين من الضمان االجتماعي 

معرفيـــن بشـــكل موســـع في مشـــروع 
القانون. وأكد الشـــوري علـــي العرادي 
التوجيهـــات  تجســـد  التعديـــات  أن 
الســـامية لاهتمـــام بفئـــة ذوي الدخل 
الكريمـــة  المحـــدود لتحقيـــق الحيـــاة 

والتوازن المالي.

مهّنًئا بيـــــوم الشرطــــــة ومستذكًرا يـــــوم الشهيــــــــــد

“الشورى” يهّنئ باحتفاالت المملكة بأعيادها الوطنية 

^  رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني وخالص 
التبريـــكات إلـــى المقـــام الســـامي لعاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمناســـبة 
احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بأعيادهـــا الوطنيـــة ويـــوم 

الشرطة.
 وتقـــّدم المجلـــس بخالـــص التهانـــي بالمناســـبتين إلـــى 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  العهـــد رئيـــس مجلـــس  ولـــي 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وإلى شـــعب 
مملكـــة البحريـــن، داعين هللا العلي القديـــر أن يعيد هذه 
المناســـبات الوطنيـــة العزيـــزة على الوطـــن الغالي بمزيد 

مـــن التقـــدم واالزدهار والعـــزة والمنعة في ظـــل القيادة 
الحكيمة.

 وأكد مجلس الشـــورى في هذه المناســـبات الوطنية، أن 
ما تشـــهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في مختلف 
المجـــاالت، السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة، هو 
ثمـــرة النهـــج اإلصاحـــي لجالة الملـــك، الذي شـــمل كل 
مناحـــي الحياة العامة، ليؤســـس انطاقة نهضة شـــاملة 
قوامهـــا البنـــاء علـــى مـــا حققتـــه وأنجزتـــه المملكة على 
مـــدى عقـــود طويلة مـــن العمل الـــدؤوب، نحو مســـتقبل 
أكثـــر رحابة وإشـــراق، من خـــال منهجيـــة حديثة تلبي 

متطلبات دولة المؤسسات والقانون.
 وبمناســـبة يوم الشـــهيد المجيـــد، الذي يصادف الســـابع 
عشـــر من ديســـمبر من كل عام، استذكر مجلس الشورى 
في هذا اليوم الوطني الخالد، الذي خصصه عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، يوًما 
وطنًيـــا للشـــهيد، التضحيـــات الكبـــرى لشـــهداء الواجـــب 
األبـــرار من أبناء الوطن المخلصين، وما قدمته أرواحهم 

السخية فداًء لتراب الوطن ورفعته.
وابتهـــل المجلـــس للمولـــى عـــز وجـــل بالدعـــاء لشـــهداء 

الواجب بالرحمة والمغفرة، والفوز بالجنان الخالدة.

ليلى مال اهلل - تصوير: خليل إبراهيم

مطالعة الصورتين

ثم المؤيد صورت الكوهجي الكوهجي تصور المؤيد

رئيس هيئة المستشارين والقائم بأعمال األمين العام لمجلس الشورى 



أكد عدد من القائمين على شركات وطنية 
داعمـــة لجهـــود تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة 
أن مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي تقديم 
الرعايـــة لمشـــروعات وبرامـــج ومبـــادرات 
المجلـــس األعلـــى للمرأة ليســـت جانًبا من 
المســـؤولية االجتماعية لشـــركات القطاع 
ا  الخـــاص فقط، بل تمثل أيًضـــا دفًعا نوعيًّ
لمســـارات التنميـــة الوطنيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين مـــن خالل رفع إســـهامات مكون 
المـــرأة فيهـــا، معربين عن شـــكرهم لقرينة 
عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، علـــى إتاحـــة الفرصة 
أمامهـــم للمســـاهمة فـــي كتابـــة جانب من 
قصـــة نجـــاح النموذج البحرينـــي في دعم 

تقدم المرأة.
 وأشاروا إلى أن أهمية دعم ورعاية برامج 
ومبـــادرات المجلـــس األعلى للمـــرأة تأتي 
بهـــدف تعزيز اســـتدامتها وضمان تحقيق 
أهدافها بأكبر فاعلية ممكنة، منوهين إلى 
أن األثر والمردود الكبير الذي تحققه تلك 
البرامـــج والمبـــادرات ينطلـــق أساًســـا من 
اعتمادها على دراســـات موثوقـــة وتراكم 
مـــن  مـــدى عشـــرين عاًمـــا  علـــى  خبـــرات 
تأسيس المجلس، حيث أصبح بيت خبرة 

ا في كل ما يتعلق بقضايا المرأة. وطنيًّ

مواكبة أهداف المجلس األعلى للمرأة

وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة بنك 
البحريـــن والكويـــت عبـــد الرحمـــن ســـيف 
حـــرص البنـــك الدائم علـــى أن يكـــون في 
طليعـــة الجهـــات الداعمة لتقـــدم وتمكين 
المـــرأة فـــي مملكـــة البحريـــن، وقـــال “مـــا 
نفخـــر فيه فـــي بنـــك البحريـــن والكويت، 
هو تشـــريف البنك بجائزة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة لتقـــدم المرأة البحرينيـــة في العام 
2017، مردًفا، وما، يســـتحق اإلشارة إليه، 
أن نســـبة الموظفات العامـــالت في البنك، 
قـــد زادت إلـــى نســـبة 40 % مـــن إجمالـــي 

الموظفيـــن، مـــن بينهن نســـاء في مجلس 
إدارة البنـــك ومجالـــس اإلدارة للشـــركات 
التابعة له، وفي مناصب عليا في اإلدارة”.

نقل تجربة جيبك بدعم المرأة إلى بابكو

إلـــى ذلـــك، أكد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
عبدالرحمـــن  “بابكـــو”  البحريـــن  نفـــط 
جواهري حرصه على العمل والتنسيق مع 
المجلس األعلى للمـــرأة في كل المبادرات 
ذات الصلـــة بالمـــرأة البحرينيـــة، وكشـــف 
عن أنه ســـيقوم بنقـــل التجربة الرائدة في 
دعـــم المرأة والتي عمـــل عليها عندما كان 
ـــا لشـــركة الخليـــج لصناعـــة  رئيًســـا تنفيذيًّ
شـــركة  إلـــى  “جيبـــك”  البتروكيماويـــات 

“بابكو”.
وقال جواهري “بابكو من الشركات الرائدة 
ذات التاريـــخ فـــي دعـــم المـــرأة، ومهمتي 

تنفيذ توجيهات سمو األميرة سبيكة، في 
إعطاء المرأة كل الفرص إلثبات وجودها، 
تتحـــدى  أن  قـــادرة  البحرينيـــة  والمـــرأة 
جميـــع المهام، واليوم أنـــا أفتخر أن المرأة 
البحرينية موجودة في جميع دوائر بابكو 
ونحـــن نعطيهم الفرصـــة لتعيين قياديات 

في هذه الشركة”.

جزء من االحتفاالت بنجاح المرأة

 بدورهـــا، أكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي لبنك 
شـــركات  أن  الشـــيراوي  نجـــالء  ســـيكو 
القطاع الخاص الوطنية ال يمكنها أن تنأى 
بنفســـها عن المســـاهمة بأي طريقة متاحة 
فـــي دعـــم جهود تقـــدم المـــرأة البحرينية، 
وأن تكون جزًءا من االحتفال باإلنجازات 
التـــي تحققها بدعم ملكي ســـامي وجهود 
مباركة مـــن صاحبة الســـمو الملكي قرينة 

العاهل.
الخـــاص  القطـــاع  إن  الشـــيراوي  وقالـــت 
عنصـــر أساســـي فـــي اســـتكمال منظومـــة 
الدعـــم التي تحظى بها المـــرأة البحرينية، 
مـــع  عليـــه  القائميـــن  تفاعـــل  خـــالل  مـــن 
برامج ومبـــادرات المجلس األعلى للمرأة، 
والتوصيـــات التي تصدر عنـــه ذات الصلة 
بالمشـــاركة االقتصادية للمرأة وتخصيص 
ميزانيـــة لتلبيـــة احتياجاتهـــا إضافـــة إلى 
تطبيـــق مبدأ تكافؤ الفـــرص والتوازن بين 
أبـــواب  وأن  وغيرهـــا، خاصـــة  الجنســـين 
المجلس األعلى للمرأة مفتوحة دائما أمام 
كل المؤسســـات الراغبة بتطبيق سياسات 

داعمة للمرأة الموظفة فيها.

فوائد العمل عن قرب مع “األعلى للمرأة”

 من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مطـــار البحريـــن محمـــد يوســـف البنفـــالح 
إن العمـــل عن قرب مع مؤسســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة يحقـــق الكثير مـــن الفوائد 
لكل الشـــركات الراغبة في تعزيز ســـمعتها 
بل ورفـــع مســـتويات األداء فيهـــا وتعزيز 
تنافســـيتها، وقـــال “لمســـنا ذلك مـــن العام 
2014 عندما أسست شركة مطار البحرين 
لجنـــة تكافؤ فرص بالتعـــاون مع المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، بمـــا يتوافـــق مـــع محـــاور 
الخطـــة الوطنّية لنهوض المرأة البحرينّية 
2022-2013 الصادرة عن المجلس، والتي 
تهدف إلى ضمان حصول الموظفين كافة 
على التدريب المناسب وترقيتهم استناًدا 
إلـــى الكفـــاءة والجدارة”.  ولفـــت البنفالح 
إلـــى أنـــه رغـــم التحديـــات التـــي تحملهـــا 
خصوصيـــة العمـــل فـــي المطـــارات، إال أن 
موظفات شـــركة مطـــار البحرين على قدر 
المسؤولية دائما، ويضطلعن بدور محوري 
في شـــّتى األقســـام اإلدارّية والتشـــغيلّية، 
بمـــا فـــي ذلـــك الموظفـــات العامـــالت لدى 
المؤسســـات الشـــريكة التي تعد جزًءا من 
عائلة المطار، ويسهمن بفعالية في مسيرة 
نجاح الشركة وازدهار قطاع النقل الجوي 

في البحرين.
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عبدالرحمن جواهري

نجالء الشيراوي

عبدالرحمن سيف

محمد يوسف البنفالح

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أنه تم خالل الفترة من 
5 حتى 11 ديسمبر 2021 توظيف )639( باحًثا عن عمل في )434( 
شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص من مختلف المؤهالت 
الدراسية، وذلك في التخصصات والمجاالت الوظيفية والمهنية 
المالئمــة، إلــى جانــب تدريب )295( شــخًصا في مختلــف البرامج 

التدريبية.

وبالتالـــي فقد بلغ العدد اإلجمالـــي للمتوظفين )24636( في )6567( 
منشـــأة مـــن أصـــل 25 ألـــف وظيفـــة يســـتهدفها البرنامـــج الوطنـــي 
للتوظيف في نسخته الثانية خالل العام 2021، بينما وصل إجمالي 
مـــن تم تدريبهـــم )11792( متدرًبا، وبذلك فقد تجـــاوز إجمالي عدد 
المتدربيـــن العدد المســـتهدف وهو عشـــرة آالف فرصة تدريبية في 

هذا العام.
ويمكن للمهتمين االطالع على قائمة أســـماء الشركات والمؤسسات 
بصـــورة تفصيليـــة، وكذلك أعداد المتوظفين في كل منشـــأة والتي 
يتـــم تحديثها بشـــكل دوري، وذلك عبـــر موقع الـــوزارة اإللكتروني: 

.www.mlsd.gov.bh

توظيف 639 وتدريب 295 
من 5 حتى 11 ديسمبر

واطلـــع رئيس األمن العـــام على مرتكزات 
التمرين المتمثل في فرضية وقوع تسرب 
زيتي مـــن أحد األنابيب النفطية في مرفأ 
شـــركة نفط البحرين “بابكـــو”، والتي على 
أثرهـــا ســـتقوم الجهات المعنيـــة بمكافحة 
االنســـكابات النفطيـــة باتخـــاذ اإلجراءات 
الموضوعـــة  الخطـــط  وتفعيـــل  الالزمـــة 

لمواجهة هذه الحادثة والسيطرة عليها.
وفي تصريحات صحافية بهذه المناسبة، 
أكـــد رئيس األمـــن العـــام أهميـــة التمارين 
التوعيـــة  فـــي  تســـهم  التـــي  التدريبيـــة 
باألضـــرار والمخاطـــر التي قـــد تقع نتيجة 
الحوادث، وتسهم في تسليط الضوء على 
أســـس التعامل معها من خالل االســـتعداد 
والمســـؤوليات  المهـــام  وتولـــي  المســـبق 
مـــن قبـــل الجهـــات المعنيـــة، مشـــيًرا إلـــى 
الـــدور الـــذي تضطلع بـــه اللجنـــة الوطنية 
لمواجهـــة الكـــوارث ومنها تقييـــم الموقف 
العـــام للســـالمة العامـــة واقتـــراح الخطط 
والتدابيـــر لمواجهـــة الكـــوارث والحـــد من 
آثارها بكفاءة وفاعلية، والتقييم المستمر 
لخطط الطوارئ العامة للوزارات والجهات 
المختصة، إضافة إلى التعاون مع الهيئات 
والمعاهـــد والمنظمـــات المتخصصـــة فـــي 

مجال إدارة الكوارث واألزمات.
وأضـــاف رئيـــس األمـــن العـــام أن تنظيـــم 
تمرين “ســـواعد المملكة 2” يسهم في رفع 
الوعي العام لدى مختلف شرائح المجتمع 
والقطاعات المختلفة من حيث رفع سرعة 
االســـتجابة ومســـتويات الجاهزيـــة لـــدى 
كافة األجهـــزة األمنية والجهـــات المعنية، 
والذي يشـــمل كافة أوجه الحماية المدنية 
ومـــن بينهـــا أعمـــال المســـاعدة واإلنقـــاذ، 
موضًحا أن مملكة البحرين قطعت شوًطا 
طويـــاًل في مجال تأمين الســـالمة العامة، 

بيـــن األفـــراد  وهـــي مســـؤولية مشـــتركة 
والجهات الرســـمية والمؤسســـات األهلية، 
منوًهـــا بأهمية التوعية التـــي تعتبر جزءا 
األمنـــي،  العمـــل  منظومـــة  فـــي  أساســـيا 
ممـــا يتطلـــب العمـــل على تبـــادل الخبرات 
التقنيـــات  أحـــدث  ومواكبـــة  والتجـــارب 
بهـــذا المجال، مؤكًدا أن مجاالت الســـالمة 
متعـــددة وتشـــمل إدارة المخاطـــر بكافـــة 
أنواعها وذلك حفاًظا على ســـالمة األفراد 

والممتلكات العامة والخاصة. 
وأكـــد رئيـــس األمـــن العـــام اهتمـــام وزارة 
الوطنيـــة  اللجنـــة  خـــالل  مـــن  الداخليـــة 
لمواجهة الكوارث وكافة اإلدارات المعنية 

مـــع  بالشـــراكة  إمكاناتهـــا  تســـخير  فـــي 
الجهـــات ذات الشـــأن لمواجهة أي تســـرب 
التجـــاوزات  انســـكاب نفطـــي وضبـــط  أو 
والمخالفـــات البيئيـــة، معرًبـــا عـــن شـــكره 
وتقديـــره للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة وكافة 
الجهات المشاركة على ما أبدوه من التزام 
تام والعمل بمســـؤولية الفريق الواحد من 
أجـــل إنجـــاح مجريات التمريـــن وخروجه 
للجميـــع  متمنًيـــا  المطلوبـــة،  بالصـــورة 

التوفيق والنجاح. 

أهداف التمرين 

ويهدف التمريـــن إلى التأكد من الجاهزية 

العامـــة لجميـــع الجهات المعنيـــة وتقييمها 
المبـــادئ والمفاهيـــم  مـــن حيـــث تطبيـــق 
األساســـية للعمليات المشـــتركة في إدارة 
االســـتعداد  مســـتوى  ورفـــع  الكـــوارث 
العالقـــة،  ذات  الجهـــات  بيـــن  والتنســـيق 
إضافة إلـــى تنفيذ التوصيات المنبثقة من 
قبـــل اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهـــة الكوارث 
واالرتقـــاء بقـــدرات ومهـــارات المعنييـــن، 
األمنيـــة  اإلدارات  لتدريـــب  يهـــدف  كمـــا 
ومؤسســـات  الداخليـــة  بـــوزارة  المعنيـــة 
خدمـــات الطـــوارئ والجهـــات ذات الصلـــة 
بمواجهة الكـــوارث، إضافة إلى التأكد من 
تفعيـــل الخطة الوطنيـــة واتباع إجراءات 
الصحة والسالمة أثناء التطبيق ومعالجة 

الموقف.
ويأتـــي التمرين مكمـــاًل للتمارين الســـابقة 
فاعليـــة  مـــن  التأكـــد  خاللهـــا  تـــم  والتـــي 
تطبيق الخطة الوطنيـــة لمكافحة التلوث 
بالزيـــت والمواد األخـــرى الضارة والختبار 
اإلمكانيات الوطنية في حماية الســـواحل 
وتنظيفها والتخلص السليم من المخلفات 
الناتجـــة عـــن التلوث البحـــري، إضافة إلى 
التأكـــد من فاعليـــة االتصال بيـــن الجهات 
المعنيـــة بمكافحـــة االنســـكابات النفطيـــة 

وسرعة االستجابة لمواجهة أي طارئ.

مؤتمر صحافي

وعقـــد في ختام التمريـــن مؤتمر صحافي 
بحضـــور مديـــر إدارة الحماية والســـالمة، 
رئيس المكتـــب التنفيذي للجنـــة الوطنية 
لمواجهـــة الكـــوارث العقيـــد الركـــن محمد 
بأعمـــال  والقائـــم  البنغديـــر،  خليفـــة 
مديـــر إدارة رقابـــة وحمايـــة البيئـــة لمـــى 
المحروس، ومدير إدارة السالمة وحماية 
البيئة البحرية بشـــؤون الموانئ والمالحة 
البحريـــة بوزارة المواصـــالت واالتصاالت 
محمد المرباطي، في مركز الدفاع المدني 

بالمنامة.
وأكد البنغدير في رده على سؤال لـ “البالد” 
أن تمرين “سواعد المملكة 2” وفي نسخته 
الثانية، اســـتطاع أن يحقق نجاحا في كل 
الجوانـــب واألهـــداف المطلـــوب تحقيقها، 
مثمنا جهـــود وتوجيهـــات ومتابعة رئيس 
األمـــن العام فـــي كل الخطوات والجوانب 
ليكون التمرين في نسخته الثانية متميزا.

وقـــال: إن الترتيـــب والتنظيـــم والتعـــاون 
والتناســـق عالمـــة مميزة لجميـــع الجهات 
التـــي  والخاصـــة  واألهليـــة  الحكوميـــة 
أعلـــى  وعلـــى  التمريـــن،  فـــي  شـــاركت 

المستويات المطلوبة.

وبـــارك البنغديـــر للجميـــع نجـــاح التمرين، 
الـــذي يعـــد اســـتكماال للجهود التـــي تبذلها 
االســـتعدادات  لرفـــع  البحريـــن  مملكـــة 
وحـــودث  عمومـــا  الكـــوارث  لمواجهـــة 

االنسكابات النفطية خصوصا.
بدورها، اســـتعرضت لمـــى المحروس دور 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة في تنظيـــم هذا 
التمريـــن المهـــم، مؤكـــدة المعاييـــر المهمة 
التـــي تطبـــق خـــالل التمرين والتـــي تتابع 
مـــن قبـــل منظمـــة عالميـــة هـــي “ميمـــاك”، 
والتي ســـتصدر تقريرا حول ذلك كتقييم 

خارجي.
وأكـــدت أن المجلس األعلى يتابع باهتمام 
كل مـــا يتعلـــق بالبيئة، مبينـــة أن المجلس 
يعمل وينســـق مع كل الجهات والقطاعات 
من أجل الحفاظ على البيئة في البحرين، 
مشـــددة علـــى دوره في إعداد الدراســـات 
والبحـــوث حـــول البيئة والتلـــوث والتغير 

البيئي في البحرين.
نقـــوم  “نحـــن  المرباطـــي  محمـــد  وقـــال 
بتغطيـــة كافة مياه المملكـــة، لكن التمرين 
هذه المرة غطى 5 أميال بحرية”، مشـــددا 
على أن كل اإلمكانـــات موجودة لمواجهة 
أي طوارئ أو كوارث قد تقع، سواء أكانت 

من االنسكابات النفطية أو غيرها.

البحرين تقطع شوًطا طوياًل في مجال تأمين السالمة العامة
رئيس األمن العام يشهد ختام تمرين “سواعد المملكة 2”

“األعلى للمرأة” أتاح لنا فرصة اإلسهام بتقدم المرأة البحرينية
تحقيق أثر كبير ومستدام على التنمية الوطنية... داعمون ورعاة:

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بدور المالكي من المنامة | تصوير: أيمن يعقوب

شــهد رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق طارق الحســن، وبحضور المبعوث الخاص لشــؤون المناخ 
الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة محمد بن دينــه، ختام مجريــات التمرين الوطني لمكافحة االنســكابات النفطية “ســواعد 
المملكــة 2”، الــذي نفذتــه اللجنــة الوطنيــة لمواجهة الكوارث بالشــراكة مع المجلس األعلــى للبيئة؛ تنفيذا لتوجيهــات مجلس الدفاع 

المدني برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، وللفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري.
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www.grnata.com

بني جمـــــــــــــرة

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد
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قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس
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مرتضى المتوج
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�

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة ديستينشن برجر ذ.م.م     
سجل تجاري رقم 1-92195

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها شركة أيه تو 
زد سولوشنز بموجب التخويل من شركة ديستينشن برجر ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 
رقم 92195-1، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين  السادة هيام السيد جالل 

باقر علي مهدي مصفيا للشركة.
 عنوان المصفي:

هيام السيد جالل باقر علي مهدي
+973 37311117

azsolutionsbh@gmail.com

 

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 

BHD 

7.250 

 

BHD 

0.975 

 

BHD 

3.450 

 

BHD 

5.950 

 

BHD 

32.950 

 

BHD 

3.450 

 

BHD 

1.450 

 

BHD 

2.975 

 

BHD 

2.975 

 

BHD 

2.975 

 

BHD 

1.200 

 

BHD 

0.975 

 

BHD 

0.975 

 

More Christmas Decora�on Items Available Instore  

BHD 

0.975 

 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

هوريكا زاكس الغذائية ذ.م.م   
سجل تجاري رقم 113783

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها السيد عباس 
عبدالمحسن أحمد رضي طالبا التأشير في السجل التجاري بإشهار تصفية هوريكا زاكس 
الغذائية ذ.م.م  تصفية إجبارية وذلك بناء على الحكم القضائي وتعيين السيد عباس عبد 

المحسن أحمد رضي مصفيا قضائيا.
عنوان المصفي:

عباس عبد المحسن أحمد رضي  
+973 39459814

abbas@awael.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة الناصر كولدن ستار للديكور الداخلي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة الناصر كولدن ستار 
للديكور الداخلي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 119056 - 1، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 

1 من: شركة الناصر كولدن ستار للديكور الداخلي ذ.م.م
 ALNASIR GOLDEN STAR INTERIOR DECORATION COMPANY

W.L.L
الى:

شركة الناصر كولدن ستار ذ.م.م
ALNASIR GOLDEN STAR COMPANY W.L.L

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

تاريخ   9 / 12 / 2021
    CR2021-184697   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدمت إلينا السيدة المعلنة أدناه مديحه شاه عبدالودود عبدالحنان عبدالرزاق 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي :

إلى السيد / عبدالودود عبدالحنان عبدالرزاق احمد
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 105352 – 1

االسم التجاري : الورشة اليابانية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية
جافلز ذ.م.م

سجل تجاري رقم  1 – 117005

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة 
تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   117005  –  1 رقم   القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  جافلز 
مصفيا   HUZAIFA ZOHAIR KAGALWALAالسادة وتعيين  اختيارية   

للشركة.
عنوان المصفي

HUZAIFA ZOHAIR KAGALWALA
36223342

INFO@OOTBBH.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة 
بحرينية مقفلة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
السادة  عن  نيابة  مجاهد  السيد  سامية  المحامية  مكتب  السادة  إليها 
شركة فاتورتي ذ م م المسجلة بموجب القيد رقم 110789 ، طالبين 
مسئولية  ذات  شركة  من  المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة برأسمال وقدره 250,000 

دينار بحريني . 

التاريخ : 8/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
   CR2021-184113   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : زينب ابراهيم محمد عبد هللا   

االسم التجاري الحالي :  التفصيل لتشييد المباني  
االسم التجاري الجديد : التفصيل لخدمات الزوار  

رقم السجل : 82972 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2021-182803 إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   حمد مطر حمد عذاب     

االسم التجاري الحالي:  بوريزا الشيز بوتيك لبيع العدسات  الالصقة وملحقاتها   
االســـــم التجـــاري :  بوريزا الشيز بوتيك لبيع العطور ومستحضرات التجميل 

وصابون الزينة       
رقم القيد: 1-121126

 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

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

13االثنين 13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى األولى 1443 - العدد 4808



Vacancies Available
BURHANI CORNER CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
33375786  or  BURHANI.CORNER@YAHOO.COM 

9 Arch Contracting Co Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33044054  or  9ARCHCONTRACTING@GMAIL.COM 

SAIM COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

66991933  or  AUZMAJABEEN@HOTMAIL.COM 

KHALID HASAN AHMED ALI  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39632396  or  KHALIDHASAN27@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI ABDULLA EBRAHIM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  MOHAMEDALIBH32@GMAIL.COM 

ALRAIAHEEN BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39344470  or  shad.bayan@gmail.com 

Esky for construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39443325  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

ALEBRAHIM STORES  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17255906  or  ALEBRAHIM_SAEED@YAHOO.COM 

ATMOSPHERE MAINTANANCE W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36973697  or  HMSANAD@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17295917  or  DEVAN@COLOURSBAHRAIN.COM 

NERSES CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33233559  or  MOHMAWALI@GMAIL.COM 

SPEED TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32029999  or  ALI5ALHULW@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33920910  or  leadcube.bh@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

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 contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

MOUTHFULL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39493810  or  SPC4712@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17731516  or  asim@cellmec.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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

THE GROOM ROOM W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

39414444  or  NALMOAYED@GMAIL.COM 

Mohamed Bashir and Sons Designs & Technology Services Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39616566  or  BASHIRKHAN60@HOTMAIL.COM 

DAAR AL HARMEEN CENTER HONEY AND HERBAL  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
33025911  or  AQASIM37@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM 

SALON CLASSIC SAM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36878500  or  K_MIQBAL@YAHOO.COM 

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

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contac

16668777  or  accounts@loumageseef.com 

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
33004292  or  alsalahgroup@hotmail.com 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contac
39406006  or  BH.ROAST@GMAIL.COM 

BADER AHMED KAIKSOW CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17731717  or  hr@bakgroup.net 

Al Jabrati Brokerage Co. - Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

38134865  or  sameernoor369@GMAIL.COM 

Cafe Sego W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17211152  or  info@cafesego.com 

AL PRINCE METAL MANUFACTURES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17870096  or  MPSREYAS@GMAIL.COM 

AGHAREED COFFEE SHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
34022168  or  ADISCOFEE@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66633465  or  ROTATIONBH@GMAIL.COM 

EBRAHIM ALI ABDULLA AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  FARMER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17644121  or  A.YAQOOB75@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  UMBREELABH@GMAIL.COM 

SHEESHAL TIME RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33448829  or  ALIYAQOOB5519@GMAIL.COM 

EDINBURGH CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39274827  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17786149  or  ABDULHADIHASAN1972@GMAIL.COM 

ASHTAR BUILDING MAINTENANCE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  BADER_ALGHANAH@HOTMAIL.COM 

AL FAROOQ REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32328874  or  HASSANMANSOOR61@GMAIL.COM 

SAYED SIDDIQ AL HADHRAMI STORES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36856570  or  sid529@yahoo.com 

AL IKHLAS MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
33450596  or  ZAIN60137@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

36758776  or  ABUZARCARGO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17003390  or  gwwa20@gmail.com 

REPAIR HEROS WORKSHOP FOR MACHINERY AND EQUIPMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37394031  or  greenredcontracting@gmail.com 

ALKHAHER SANDWICHES AND FLAFEL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33135299  or  SANARLINEMFP@GMAIL.COM 

HIBBA KHUSHI SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35100685  or  RASHAIDKHADAM@YAHOO.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

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

TEA JUNCTION CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33878334  or  YAHYAALHARAM@GMAIL.COM 

SHEREEN PALACE CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33373349  or  AFAFHASSAN2500@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35067988  or  ALAUDDAIN57@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39757271  or  WHAT.ALBUSAITEEN@GMAIL.COM 

PARK & SHOP MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17774645  or  SHAMIN@DAYNIGHT.CO 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

Day And Night Market W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39671514  or  imaad_kk@yahoo.com 

PURE BAHRAIN MACHINES INSTALLATION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17490501  or  INFO@PROPASSION.NET 

AL ROHAIL INTERNATIONAL COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33705450  or  alrohail.int@gmail.com 

SUIT POINT TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35604728  or  NEWSKYBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17786149  or  ABDULHADIHASAN1972@GMAIL.COM 

AMERICAN HOME  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17783222  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

Sahel Karbabad Grills  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39997757  or  M.KHABBAZ92@GMAIL.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

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

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contac

17681654  or  ALKHALID111@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

KHADEEJA LAND CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38445266  or  SAYSADIQ90@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

DANA GARDENS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17711333  or  hassan@emaar.bh 

BIN DAWOOD CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39676878  or  MRS_ALABBASI@YAHOO.COM 

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

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

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17877880  or  RMK@RMKGROUP.COM 

Bahrain Artistic Frames Centre WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17717165  or  BAHRAINFRAMES@GMAIL.COM 

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

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

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

17215656  or  info@tectonme.com 

Brothers Lever Construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33384826  or  RAJASALEEM75@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

BU RASHID WELDING AND FABRICATION WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

39687408  or  A.RAHMAN.SHAHEEN@GMAIL.COM 

First motors  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

FAIZA & FAIHA TRADING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34304664  or  SHAMEERNALMADEENA@GMAIL.COM 

REEM ABDULLAH AL HELIO ABAYA IRONING  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

RCS SPORTS PROMOTERS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

33019002  or  MPSMENON5@YAHOO.COM 

JEHAN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17294171  or  AHMADFAHAD50@OUTLOOK.COM 

ALMOATAMAD SPARE PARTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

39375859  or  MOHKERDI234@GMAIL.COM 

SAQARA BUILDING MAINTENANCE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17722066  or  ZUBARAIT@BATELCO.COM.BH 

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

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

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL SHABBIR AIR CONDITIONING WORKSHOP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33699517  or  RAJABSHABBIR9@GMAIL.COM 

Green oasis for fruits and vegetables w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

ALBAHAI PERSIAN CARPET  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39838834  or  SAMEERA.ALBAHAI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

RS International Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33225610  or  SELVA.KARUPPAN@GMAIL.COM 

Golden Trinity Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345520  or  GOLDENTRINITYCONTRACTING2017@GMAIL.COM 

Absolute electronic technology  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33131917  or  ISHAG.DISPAATTCHGLOBAL@GMAII.CO 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37394031  or  greenredcontracting@gmail.com 

REAL TECH SOLUTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
34128860  or  shahhamad812@gmail.com 

KHAILAN CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17650580  or  AEN.SAQR@YAHOO.COM 

M SAWAR MOTORCYCLE REPAIRING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
38764458  or  adilbaloch033@gmail.com 

New mashaer market  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36656421  or  NEWMASHAER2015@GMAIL.COM 

SHAHQALAMHAR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33151694  or  MOHAMMADRAHMAN976@GMAIL.COM 

ALI HABIB ABBAS EBRAHIM (NOR SMANAH / 10419)  
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contac

37100400  or  ALIBH355@GMAIL.COM 

ABBRUCH CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

38779601  or  ABBRUCH9090@GMAIL.COM 

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

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39822134  or  NKM.22018@GMAIL.COM 

ARABIAN HUT - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

TASNEEM DEVELOPMENT AGRICULTURE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

HANI SALMAN ALI SALMAN / ATAA ALSOFUN10435  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17325348  or  waheeb_j@yahoo.com 

ALJANAH AL SAREEA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36633799  or  ALJANAHALSAREEACONSTRUCTION@GMAIL.COM 

ELAF ELECTRICAL EQUIPMENTS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39116051  or  BAQI1@LIVE.COM 

ALMAHRI TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36511997  or  ALMAHRIN4364@YAHOO.COM 

BCGCM BAHRAIN ADVSORY  
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17532932  or  KSALEM@GSCOMM.CO 

EMILIENA BUILDING CONSTRUCTION EST  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17690105  or  adhiahmed617@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

A H M MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66924438  or  NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

ALAALI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

MAHMOOD ABDULLAH TRLLORING AND TEYTILES EST  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17230935  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730015  or  binu@unitcogroup.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17333384  or  ashif@map-rental.com 

MUBARAK ZAED GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

33656954  or  ZAEDMUBARAK61@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730015  or  binu@unitcogroup.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

CAPRI CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
36620900  or  MBKBM@HOTMAIL.COM 

ALAALI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

THE DOCTOR FOR COMMUNICATIONS AND  ELECTRONICS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

66666969  or  PROF_NIZAR@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

ALTAHARA IRONING  
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

17785199  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Reliable furnishing co wll  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17741567  or  VIVEK@BATELCO.COM.BH 

ISA ALSHEALA RENTING OF HOUSEHOLD GOODS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17774645  or  SHAMIN@DAYNIGHT.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

POWER SHINE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

32202499  or  ABO.JASSOM.91@ICLOUD.COM 

HASAN ALI MANSOOR ALI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13105727  or  MANSOORHASSAN844@GMAIL.COM 

DREAM WORLD CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39442773  or  ADAMGROUP73@GMAIL.COM 

IQRAS SWEETS AND RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33405333  or  ABRARASIF93@GMAIL.COM 

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66317771  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17162244  or  hr@devjiaurum.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL HADI TOWER CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17621220  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM 

EMILIA DECOR MATERIALS  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

CITY RELIANCE SUPERMARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17257628  or  ALZAYED2008@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

BAHRAIN ALUMINUM KITCHENS FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ALAALI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com

 INTERNATIONAL 360 SECURITY SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM
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AL RASI OPTICS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac
17005858  or  2020VISIONOPTIC@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

36667688  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

WAHEED CONTARACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77002810  or  waheedaliyousuf@yahoo.com 

MOHAMMED ASHOOR ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17640970  or  alshughul@gmail.com 

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

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

Unicorn Technology Centre  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17260082  or  INFO@UTCBH.COM 

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38304039  or  ANTAKYAGATE@HOTMAIL.COM 

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

  INSTRUMENT ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17514495  or  CBABU@PARSAN.BIZ 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33777697  or  BESTCARE.BH.1@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

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

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

17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39864412  or  MUSTHAFAKAN@GMAIL.COM 

MARAYA GATE TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

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

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33628444  or  hrbh@CALO.APP 

MARAYA GATE TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

FUTURE ALZZOUZ CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39411797  or  JABERIYAFUTUREE@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33920910  or  leadcube.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33920910  or  leadcube.bh@gmail.com 

JANNAT FOODS TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34026338  or  IQBALCHILWAN@HOTMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17725027  or  BAMCO@BAMCOGROUP.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

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

NASER AWAD AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

HAWJAR BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39828100  or  DANAALGHANIM773@GMAIL.COM 

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

  CONSULTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

35920070 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

39408277  or  LAYLA.GULOOM@REDTAG.AE

Mehar International WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

13112088  or  SHANAVAS@MEHARINT.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39122259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17536881  or  redha@arceit.org 

Makati express cargo  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17262211  or  ABDULLA_ALQAIDOOM@HOTMAIL.COM 

ALMASSRI CONSTRUTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37122363  or  JASSAIABBAS21@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

NEW SOUL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39411474  or  AHMADFAHAD50@OUTLOOK.COM 

COLOMBO CARGO COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17731123  or  ALEZDHAR@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

Orange House Boutique  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39229279  or  ALI_SHEHABI@HOTMAIL.COM 

RAMADHAN CONSTRUCTING EST  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39987794  or  HASSANR_808@HOTMAIL.COM 

NEW AVENUE ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

32135452  or  FONGANGEBENEZER@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17742601  or  INFO@APPSYSINTERNATIONAL.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contac

17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

Rita manpower agency  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77082090  or  ritamanpowerbh@yahoo.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

OLIVE HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

MOHSEN HASSAN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33858115  or  MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

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

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

KEEP COOL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

FOOD MAX MARKETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33007787  or  FOOOD.MAX@GMAIL.COM 

Reema Beauty Center  
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contac

39766377  or  REEM.ALMUTAWAJ@GMAIL.COM 

ELEMENTS RENTAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17264424  or  SALEH@ELEMENTSBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Al Mulla Logistics WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39678008  or  YOUSIFALMULLA@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

AL SHARAA FOODSTUFFS AND FRESH WATER  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36667546  or  nafl77962@gMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

GUARDIAN SYSTEMS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17233487  or  shiju_vt@yahoo.com 

AL Nahar  pharmacy S P C  
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contac

33866650  or  HATEM_SAAD98@YAHOO.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

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

ALAWI ALMSHQAB BUTCHERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17001766  or  BU.MAJEED@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

HALEEMA SADIA MOHAMMAD  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
38957110  or  CIS114472@YAHOO.COM 

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

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

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

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

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ASHKAL CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39699376  or  aafattah2@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39165508  or  SATHYAN45@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

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

MARAYA GATE TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

SERAX CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33697714  or  ALAMALBH84@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

GHALYOUN ALBASHA FOR TOBACCO  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36226691  or  SCTOBACCOBH@GMAIL.COM 

Diersheng International Trade W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
38909302  or  DESBAHRAIN@163.COM 

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

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

BU MAJED SMITHERN &WELDING WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36300065  or  ASAD-69@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
39506524  or  CAPISTAN@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17233906  or  PRIMETRADING@LIVE.COM 

REGINA CONSTRUCTION .  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39267838  or  alivirk101@gmail.com 

ALMUNTAZAH MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  STORE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH 

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

 suitably qualified applicants can contac
36422277  or  MUSHKAN1966@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

S H B A CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33442216  or  BH.ATALI1966@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Buriyatha fashion  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17737583  or  NISARJUMBO@GMAIL.COM 

PAN FOCUS INTERIOR DECORATIONS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

35033476  or  PAUL.GEORGE969@GMAIL.COM 

SERAX CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33697714  or  ALAMALBH84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

BOLAN TOWER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17000490  or  bolanbh@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17007771  or  HR@issbh.com 

ADVANCED Cleaning Services W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33123436  or  info@AISOLCO.COM 

AL SEEF & ALDARA KITCHENS FURNTURE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17626243  or  MUABALK@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Paradise Gym Ladies  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33103399  or  PARADISEGYMTUBLI@GMAIL.COM 

THE SEVEN DOSA CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17685318  or  umnayef7812@outlook.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

Moscow star Cleaning Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37112551  or  A12ZBH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Chaise Cafe And Art Gallery - Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36565286  or  CHAISECAFE@YAHOO.COM 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17252163  or  tariqba6@gmail.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

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

AMEERI SERVICES COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

17456111  or  HRAMEERI@AMEERI.GOV.BH 

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

  SITE SUPERVISING ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17252163  or  tariqba6@gmail.com 

Fadhel Abdulhusain Khamis Real Estate EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13105521  or  FADELKHAMISS@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

TABASSUM SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

GREEN WORLD CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39660750  or  TAHIRHAMEED57@YAHOO.COM 

AL RAYHANATAIN CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contac
33137449  or  DIAR.BFD@HOTMAIL.COM 

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

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

MONDAY TRADING CO.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17680786  or  ALATHNIN@GMAIL.COM 

KALEET ARAD AUTO GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac
36606994  or  AHGASSAB@YAHOO.COM 

ABEDI GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39281282  or  MAHMOOD_ASRY@HOTMAIL.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

MARYANA STYLE  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33834293  or  MARYANASTYLE@LIVE.COM 

ANJAPPAR AUTHENTIC INDIAN RESTURANT S P C OWNED BY TEAMS HOLDING  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

SHAHLA LADIES SALOON & BEAUTY  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

32332010  or  reem.hakeem.7@hotmail.com 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17600114  or  SADEQ.HASAN@GNJ-GROUP.COM 

Eltekia trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38873316  or  clean.tidy.bh@gmai.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM 

WAAD CAFITARYA  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39857572  or  S208030@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

DEYA ALNUJABA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36908858  or  AL-NUJABA@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

TECHNO-LINE TRADING & SERVICES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN(ENGINEERING EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17783906  or  TECHLINE@BATELCO.COM.BH 

CAFE ROUGE  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36656605  or  A.CAFEROUGE@GMAIL.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

FULL TIME SUPERMARKET  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36612992  or  MMATOOQ695@GMAIL.COM 

AL OSRA RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17240098  or  alosrarestaurant.hoora@gmail.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17406677  or  CAPITALS@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Carpro Auto Center W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17421026  or  CARPRO.BH@GMAIL.COM 

AL BENA PROPERTIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17716775  or  RAVIKUMAR22@HOTMAIL.COM 

MIRAL COMMERCIAL PRODUCTS EST.  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac
17623707  or  ZALIA@BATELCO.COM.BH 

WADI ALMELOK GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

GENESIS GATE LIFT AND CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39333528  or  RASHID.FAQIH@GMAIL.COM 

ALFARABI OPTICIAN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contac

66359933  or  SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM 

DHAKA CITY MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 



international@albiladpress.com 16
االثنين 13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى األولى 1443 - العدد 4808

العربية.نت

أعلـــن تحالـــف دعـــم الشـــرعية في 
اليمـــن أمـــس األحـــد أنـــه نفـــذ 35 
عملية اســـتهداف ضد الميليشيات 
الحوثـــي فـــي مـــأرب خـــال الــــ24 

ساعة الماضية.
هـــذه  أن  التحالـــف  وأضـــاف 
آليـــة   21 دمـــرت  االســـتهدافات 
عســـكرية، وأوقعت خسائر بشرية 
للميليشـــيات تجاوزت 200 عنصر 
إرهابـــي.  وأضـــاف التحالـــف أنـــه 
نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل 
الســـاحل  قـــوات  لدعـــم  الغربـــي، 

وحماية المدنيين.
الســـاحل  عمليـــات  أن  وأوضـــح 
آليتيـــن  اســـتهدفت  الغربـــي 

للميليشيات، وأوقعت  عسكريتين 
15 قتيًا بين الحوثيين.

وتابـــع التحالـــف: “ندعـــم القـــوات 
اليمنيـــة بالســـاحل الغربـــي خـــارج 
مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم”.

وكان التحالـــف قـــد أعلـــن الســـبت 
تنفيـــذ 36 عمليـــة اســـتهداف ضـــد 

ميليشيا الحوثي في مأرب.
وأضاف التحالف أن االستهدافات 
في مأرب دمرت 20 آلية عسكرية 

ووحدات تحكم لمسيرات.
فـــي  االســـتهدافات  أدت  كذلـــك 
مأرب إلى تكبيد ميليشيا الحوثي 
 190 تجـــاوزت  بشـــرية  خســـائر 

عنصًرا.

التحالف ينفذ 35 عملية ضد الحوثيين في مأرب

غزة ـ وكاالت

قال عضو المكتب السياسي لحركة 
“حماس”، سهيل الهندي، إنه ولغاية 
اللحظـــة لم تلمس الحركة وفصائل 
المقاومـــة بقطاع غزة أي جدية من 

إسرائيل لتنفيذ تعهداتها.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم الحركة 
لـــم تحتـــرم شـــروط  أن إســـرائيل، 
وقـــف إطـــاق النـــار، ومـــن ضمنهـــا 
رفـــع الحصار عـــن القطـــاع، ووقف 
علـــى ســـكان مدينـــة  االعتـــداءات 
المســـجد  واقتحـــام  القـــدس، 
األقصـــى، والتقدم فـــي تنفيذ ملف 
صفقـــة التبادل، محّذًرا من أن صبر 

للمقاومـــة  العســـكرية  األذرع 
علـــى تصرفات إســـرائيل 

قد نفد.
فـــي  الهنـــدي  وشـــكك 
”األيـــام”  لــــ  حديـــث 

الفلسطينية، في جدية 

إســـرائيل فـــي تنفيذ صفقـــة تبادل 
فـــي  “حمـــاس”  مـــع حركـــة  أســـرى 
المســـتقبل المنظـــور، كمـــا روجـــت 

بعض وسائل اإلعام مؤخًرا.
وأكد أن “حماس”، “مســـتعدة إلبرام 
تلبـــي  كانـــت  إذا  غـــًدا،  الصفقـــة، 
والصريحـــة  الواضحـــة  شـــروطها 
أكثـــر  ســـراح  بإطـــاق  والمتمثلـــة 
مـــن ألف أســـير، بمن فيهم األســـرى 
العاليـــة،  المحكوميـــات  أصحـــاب 
بقتـــل  االحتـــال  يتهمهـــم  وممـــن 

إسرائيليين”.
وقـــال “إن الحكومـــة اإلســـرائيلية 
الشـــجاعة  تملـــك  ال  الحاليـــة 
والجـــرأة الكافيـــة للموافقـــة 
علـــى تنفيذ هـــذه الصفقة 
الحالـــي،  الوقـــت  فـــي 
النهايـــة  فـــي  ولكنهـــا 

ستقبل بها”.

حماس: إسرائيل لم تف بتعهداتها وصبرنا نفد
دمشق ـ وكاالت

نقلـــت صحيفـــة “الوطـــن” الســـورية، 
أمـــس األحد، عـــن المبعـــوث األممي 
لســـوريا غيـــر بيدرســـون قولـــه، إنـــه 
بحـــث مع وزيـــر الخارجية الســـوري 
التـــي  التحديـــات  المقـــداد،  فيصـــل 
تواجه ســـوريا والوضع فيها. واعتبر 
بيدرســـون أن هنـــاك اليـــوم “فرًصـــا 
إلعـــادة إطـــاق المســـار السياســـي”. 
المبعـــوث  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
األممي صرح عقب انتهاء مباحثاته 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة قائـــًا “أجرينا 
مباحثـــات مهمة اســـتمرت ألكثر من 
تفاصيـــل  إلـــى  وتطرقنـــا  ســـاعتين، 

التـــي  التحديـــات  وإلـــى  عـــدة 
والوضـــع  ســـوريا  تواجـــه 

واالقتصادي  العسكري 
واإلنساني”.

وتابع بيدرســـون “بكل 
المســـار  ناقشـــنا  تأكيـــد 

السياســـي المرتبط بهـــم”، مضيفا أن 
المباحثات مع وزير الخارجية كانت 
جيـــدة وعميقة وال يوجد حتى اآلن 
موعد لجولة جديدة من المفاوضات 
فـــي  “لمســـت  وقـــال:  جنيـــف.  فـــي 
عـــرب  مســـؤولين  مـــع  مباحثاتـــي 
إمكانيـــة  وأوروبييـــن  وأميركييـــن 
وعـــرض  دمشـــق”.  علـــى  لانفتـــاح 
بيدرســـون مجريات جولته األخيرة 
واســـتمرار  الـــدول  مـــن  عـــدد  فـــي 
الجهـــود لعقد الجولـــة القادمة للجنة 
مناقشـــة الدســـتور، إذ أكـــد المقـــداد 
فـــي هـــذا الصـــدد أهمية تجنـــب أي 
تدخل خارجي في عمل اللجنة، 
ا  ســـوريًّ الحـــوار  يكـــون  وأن 
ا يعبـــر عـــن تطلعات  ســـوريًّ
وليـــس  الســـوريين 
خدمة أجنـــدات الدول 

المعادية لسوريا.

بيدرسون: هناك إمكانية لالنفتاح على دمشق
واشنطن ـ وكاالت

قـــال الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
بأنه سيرسل قوات إضافية إلى دول 
شـــرق أوروبـــا األعضـــاء فـــي الناتـــو، 
في حالة ما أســـماه بـ “الغزو الروســـي 
ألوكرانيا”، وفًقا لبيان نشر على موقع 

البيت األبيض.
وبحسب البيان، فقد “أوضح الرئيس 
بايدن بشـــكل قاطـــع للرئيـــس بوتين 
كيف ســـتكون العواقـــب االقتصادية 
ذلـــك  حـــدث  إذا  لروســـيا  المدمـــرة 
ثمًنـــا  وســـيدفعون  الغـــزو(..  )مزاعـــم 

باهًظا”.
اتهمـــت  األخيـــرة،  اآلونـــة  فـــي 

الغربيـــة  اإلعـــام  وســـائل 
وكييـــف بانتظام روســـيا 

لهجـــوم  بـ”التخطيـــط 
على أوكرانيا”. 

ونفـــت موســـكو مـــراًرا 
مثـــل  أن  مؤكـــدة  ذلـــك، 

فقـــط  ضروريـــة  التصريحـــات  هـــذه 
كذريعة لجلب المزيد من قوات الناتو 

إلى الحدود الروسية.
يذكـــر أن الرئيســـين فاديميـــر بوتين 
وجـــو بايـــدن أجريـــا محادثـــات عبـــر 
المواضيـــع  أحـــد  وكان  الفيديـــو، 
فـــي  الوضـــع  هـــو  فيهـــا  األساســـية 
أوكرانيـــا. إذ أعـــرب بايـــدن عـــن قلقه 
تســـوية  إلـــى  ودعـــا  ذلـــك،  حيـــال 
دبلوماســـية، وهدد بأن الغرب ســـيرد 
بفـــرض  العســـكري  التصعيـــد  علـــى 
عقوبـــات اقتصاديـــة جماعيـــة وقيود 
أخـــرى. مـــن جانبـــه، حـــّدد بوتيـــن 
الخطوط الحمـــراء، وهي زيادة 
الشـــرق،  إلـــى  الناتـــو  تقـــدم 
ونشر أسلحة هجومية في 
أوكرانيا والدول األخرى 

المتاخمة لروسيا.

بايدن يتوّعد بإرسال قوات إلى شرق أوروبا

شعبية بوريس 
جونسون وحزبه تتراجع

ــار اســتــطــاع إلـــى تــراجــع مــعــدل التأييد  أشـ
البريطاني بوريس جونسون  الــوزراء  لرئيس 
من  سلسلة  بعد  الــحــاكــم،  المحافظ  وحــزبــه 
الفضائح، مع اعتقاد غالبية الناخبين بضرورة 
استقالته اآلن. ووجد استطاع أجراه معهد 
دعم  أن  أوبــزرفــر،  صحيفة  لحساب  أوبنيوم 
في  ــا  قــويًّ تقدًما  حققوا  الــذيــن  المحافظين، 
في  الساحق  فوزهم  منذ  الــرأي  استطاعات 
إلى 32  نقاط  أربع  انخفض  انتخابات 2019، 
%، بينما ارتفع التأييد لحزب العمال المعارض 
إلى 41 %، في أكبر تقدم له منذ العام 2014.

بريطانيا: مفاوضات فيينا هي “الفرصة األخيرة” أمام طهران

“مجموعة السبع”: على إيران وقف تصعيدها النووي
قال وزراء خارجية دول مجموعة 
الســـبع، فـــي نهايـــة اجتماعهـــم في 
ليفربـــول، أمـــس األحـــد، إن علـــى 

إيران وقف تصعيدها النووي.
الخارجيـــة  وزيـــرة  وكانـــت 
البريطانيـــة، ليـــز تـــروس، قد قالت 
إن  أمـــس  مـــن  فـــي وقـــت ســـابق 
المفاوضات التي اســـتؤنفت إلنقاذ 
هـــي  اإليرانـــي  النـــووي  االتفـــاق 
إيـــران”،  أمـــام  األخيـــرة  “الفرصـــة 

العتماد موقف “جدي”.
البريطانيـــة  الوزيـــرة  وقالـــت 
ا رئاســـة  التـــي تتولـــى بادهـــا حاليًّ
الفرصـــة  “إنهـــا  الســـبع  مجموعـــة 
األخيـــرة أمام إيـــران للمجيء إلى 
طاولـــة المفاوضات مـــع حل جدي 

لهذه المشكلة”.
وتابعـــت: “هذه فرصتهـــم األخيرة 
ومـــن الضـــروري أن يفعلـــوا ذلـــك. 
لـــن نســـمح إليـــران بامتاك ســـاح 

نووي”.
وسبق أن أعلنت الواليات المتحدة 
بمـــا  مطروحـــة  الخيـــارات  كل  أن 
فيهـــا العســـكرية، لمنـــع إيـــران مـــن 
امتاك الساح النووي. كما تضغط 
اســـرائيل لوقـــف محادثـــات فيينـــا 
وتتهـــم إيران بالســـعي إلى كســـب 

الوقت لتحقيق إنجازات نووية.
وُتجـــرى محادثـــات فيينـــا بشـــكل 
غير مباشـــر بين الواليات المتحدة 
وإيران حيث يتنقل دبلوماســـيون 
وألمانيـــا  وبريطانيـــا  فرنســـا  مـــن 
بيـــن الوفديـــن  وروســـيا والصيـــن 
األميركـــي واإليرانـــي ألن طهـــران 
مـــع  المباشـــر  التواصـــل  ترفـــض 

واشنطن.
وأتـــاح اتفاق 2015 رفع الكثير من 
العقوبـــات المفروضة علـــى إيران، 
في مقابل تقييد أنشطتها النووية 

وضمان سلمية برنامجها.
إال أن مفاعيـــل االتفـــاق باتـــت في 

حكـــم الاغية مذ قـــررت الواليات 
المتحـــدة االنســـحاب أحاديـــا منـــه 
الرئيـــس  عهـــد  فـــي   2018 عـــام 
الســـابق دونالـــد ترامب الـــذي أعاد 
علـــى  قاســـية  عقوبـــات  فـــرض 
طهران. من جهتها، قامت األخيرة 
االنســـحاب  مـــن  عـــام  نحـــو  بعـــد 
ا عن  األميركـــي، بالتراجـــع تدريجيًّ
تنفيذ غالبية التزاماتها األساســـية 

بموجبه.

“أكبر مصدر لإلرهاب”.. درونز 
طهران بمرمى عقوبات أميركا

مـــّررت لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
بمجلس النواب األميركي مشروع 
قانون لمواجهة الطائرات المسيرة 
اإليرانية، يستهدف إيقاف إنتاجها 
زادت  “بعدمـــا  تصديرهـــا  ومنـــع 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  عدائياتهـــا 

األوسط”.
وقالـــت لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
إن  األميركـــي،  النـــواب  بمجلـــس 
مشـــروع القانون يسمح بالرد على 
التهديـــد الذي تشـــكله إيـــران على 

الواليـــات المتحـــدة وشـــركائها في 
المنطقة.

وأوضحت أنه من مصلحة الجميع 
العمـــل علـــى وقـــف شـــراء وإنتاج 
اإليرانيـــة،  المســـيرة  الطائـــرات 
تزايـــد  لوحـــظ  أنـــه  إلـــى  مشـــيرة 
والمليشـــيات  إيـــران  عدوانيـــة 
فـــي  معهـــا  المتحالفـــة  اإلرهابيـــة 

منطقة الشرق األوسط.
ووفـــق قناة “إيران إنترناشـــيونال” 
اإليرانيـــة المعارضة، فإن مشـــروع 
مه رئيس لجنة الشؤون  القانون قدَّ
الديمقراطـــي،  النائـــب  الخارجيـــة 
والجمهـــوري  ميكـــس،  غريغـــوري 
مايـــكل ماكـــول والديمقراطي تيد 
دويتش والجمهوري جو ويلسون.

أنـــه  اإليرانيـــة  القنـــاة  وأوضحـــت 
“ينـــص على أن أي تعاون مع إيران 
في مجال أنشـــطة الطائرات بدون 
طيـــار يخضع للعقوبـــات األميركية 
ضـــد برنامـــج أســـلحتها التقليديـــة 
والمـــدرج ضمـــن قانـــون مكافحـــة 
أعداء الواليات المتحدة المعروف 
بـ”كاتســـا”، ويشـــمل منع التوريد أو 

البيع أو النقل”.
و”كاتســـا” قانون تبنـــاه الكونغرس 
الديمقراطييـــن  بموافقـــة 
 ،2017 عـــام  فـــي  والجمهورييـــن 
النـــص الـــذي يحمـــل اســـم “قانون 
عبـــر  أميـــركا  خصـــوم  احتـــواء 
العقوبات”، يقضي بفرض عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى كل بلـــد أو كيـــان 
يبـــرم عقـــود تســـلح مـــع شـــركات 

روسية.
كما يستهدف “منع النظام اإليراني 
والقوات التي تعمل بالوكالة له من 
الوصول إلى الطائرات بدون طيار 
التـــي يمكـــن اســـتخدامها لمهاجمة 

الواليات المتحدة أو حلفائها”.
النائـــب  عـــن  القنـــاة  ونقلـــت 
ميكـــس  غريغـــوري  الديمقراطـــي 
المســـيرة  “الطائـــرات  إن  قولـــه: 
الفتاكـــة التي في أيـــدي إيران تعد 
أكبـــر مصـــدر لإلرهـــاب فـــي العالم، 
المتحـــدة  الواليـــات  أمـــن  وتهـــدد 

والسام في المنطقة”.

عواصم ـ وكاالت

موقف إيران في مفاوضات النووي لم يشهد تغييًرا جوهريًّا

واشنطن ـ وكاالت

األقـــل  علـــى  شـــخًصا   83 نحـــو  لقـــي 
مصرعهـــم في 5 واليـــات أميركية جراء 
أعاصير مدمرة اجتاحت وسط وجنوب 
الواليـــات المتحدة، فيمـــا اعتبر الرئيس 
جـــو بايدن أن األعاصير تشـــكل “مأســـاة 

تفوق التصور”.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون إن هنـــاك 
مخـــاوف أن يكـــون مـــا ال يقل عـــن 100 
لقـــوا حتفهـــم فـــي واليـــة  شـــخص قـــد 

كنتاكي.
ودمـــرت األعاصيـــر القويـــة، التـــي يقول 
خبـــراء األرصاد الجوية إنها غير معتادة 
فـــي األشـــهر البـــاردة، مصنعـــا للشـــموع 
واجتاحـــت دارا لرعايـــة المســـنين فـــي 
6 عمـــال فـــي  واليـــة ميـــزوري وقتلـــت 
مخزن لشركة أمازون في والية إيلينوي. 
وقـــال حاكم واليـــة كنتاكي آندي بشـــير 
األكثـــر  كانـــت  األعاصيـــر  مجموعـــة  إن 
تدميـــرا في تاريـــخ الوالية. وقال إنه تم 

إنقـــاذ 40 عاما في مصنع الشـــموع في 
مدينـــة مايفيلد، الـــذي كان يضم حوالي 
110 أشـــخاص عندما تحـــول إلى كومة 
مـــن األنقـــاض، مشـــيرا إلـــى أن العثـــور 
علـــى أي شـــخص آخـــر على قيـــد الحياة 
تحت األنقاض ســـيكون “معجزة”. وقال 
بشـــير إنه تم نشر 189 فرًدا من الحرس 
الوطني للمســـاعدة فـــي عمليات اإلنقاذ. 

وســـتركز جهود اإلنقاذ بشـــكل كبير على 
مايفيلـــد، التـــي يقطنهـــا نحـــو 10 آالف 

نسمة في جنوب غرب الوالية.
وأعلن بايـــدن أّن األعاصير التي ضربت 
أجـــزاء مـــن الواليات المتحـــدة هي “من 
أكبـــر موجـــات األعاصيـــر فـــي تاريخنا”، 
بعد الدمار الذي شوهد في 5 من واليات 

الباد.

عشرات القتلى.. وبايدن يصف الوضع “بمأساة تفوق التصور”

سلسلة أعاصير مدمرة تجتاح الواليات المتحدة

رجل يمشي بين الركام الذي خلفته األعاصير في والية كنتاكي

تل أبيب ـ وكاالت

توّجه رئيس الوزراء اإلســـرائيلي نفتالي 
بينيـــت، مســـاء أمـــس األحد، فـــي زيارة 
رســـمية هـــي األولى من نوعهـــا إلى دولة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة، تلبية لدعوة 

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وقـــال بينيـــت قبيل انطـــاق طائرته إلى 
أبـــو ظبي: “أبـــدأ اآلن أول زيارة رســـمية 
لرئيس وزراء إســـرائيلي لدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة”. وأضـــاف في تغريدة 
على حســـابه بتويتر: “اإلمكانات الكامنة 
فـــي الشـــراكة بيـــن إســـرائيل واإلمارات 
هائلـــة. مًعـــا، لدينا فرصـــة حقيقية لخلق 
شـــرق أوســـط مســـتقر ومزدهـــر وأقوى. 

وهذه ليست سوى البداية”.
 مـــن جانبهـــا، نقلـــت صحيفـــة “يديعـــوت 
أحرونـــوت” العبريـــة عـــن بينيـــت قولـــه: 
“تهـــدف الزيارة إلى تعميـــق التعاون بين 
الدولتيـــن في كافة المجـــاالت. العاقات 
ممتـــازة ومتفرعة ويجب أن نســـتمر في 

تنميتهـــا وتقويتها وبناء الســـام الدافئ 
بين الشعبين”.

وفـــي 19 أكتوبر الماضـــي، دعا ولي عهد 
أبـــو ظبي محمـــد بن زايد، رئيـــس وزراء 
للمـــرة  اإلمـــارات،  زيـــارة  إلـــى  إســـرائيل 
األولى منذ تطبيع العاقات بين البلدين.
وقالـــت صحيفـــة “يديعـــوت أحرونـــوت” 
وقتها، إن بينيت استقبل سفير اإلمارات 

لدى تل أبيب محمد الخاجة، الذي سلمه 
رســـالة من محمد بن زايد، تتضمن دعوة 

رسمية لزيارة اإلمارات.
زايـــد  بـــن  محمـــد  اتفـــق  أن  وســـبق 
وبينيـــت علـــى عقـــد لقـــاء بينهمـــا. وفي 
يوليـــو الماضـــي اتصـــل رئيـــس الـــوزراء 
اإلســـرائيلي بولي عهد أبـــو ظبي لتهنئته 

بعيد األضحى.

أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لدولة اإلمارات

بينيت يزور أبوظبي: ليست هذه سوى البداية

بينيت قبيل انطالق طائرته إلى أبو ظبي

لندن ـ رويترز
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

هناك كنز في الحياة اسمه فن البساطة
ظاهرة البطولة في الشـــراء وتبذير األموال على كماليات ال نحتاج 
إليهـــا فـــي حياتنا، ظاهرة منتشـــرة فـــي مجتمعنا بل قـــد تكون من 
الميـــزات العظمى، كل ينظـــر إليها من زاويتـــه الخاصة بعقل غائب 
ومستسلم، وبنظرة سريعة في بيوتنا بطريقة معتادة أو غير معتادة 
سنكتشف أن في غرفنا حاجات ال نستعملها، إنما اشتريناها من باب 
المـــودة واإلعجـــاب الوقتي ونتعامل معها بالعاطفـــة الرومانتيكية، 
أشـــياء نجري وراءهـــا برغبة ملحة دون أن يقبلهـــا عقلنا، فما الذي 
يدفعنـــا مثال لشـــراء القطعـــة “ج” وهي موجودة عندنـــا في المنزل، 
فـــي باطننا المحســـوس نعـــرف أن القطعة موجـــودة وصالحة ومع 

ذلك نصاب بالذعر والخوف منها وكأنها تأمرنا بإحضار زوج لها. 
هوس الشـــراء دون تفكير أصبح مثل عود الثقاب الذي يخرج من 
باطـــن األرض وينـــذر ببركان مـــذاب، ترتعش اليـــد إذا لم تغص في 
أعمـــاق الجيب وتتألق في ميدانه لتصرف على ســـلعة ال نحتاجها، 
ولتضـــاف إلـــى الئحـــة الرفاهيـــة الزائفة التـــي ال تعرف الشـــبع أبدا، 
تصـــرف غريـــب وغيـــر متزن مـــع نغمـــات كونيـــة مشـــوهة، بدليل.. 

تفحـــص عـــدد األكياس التـــي يحملهـــا البعض وهو خـــارج من أحد 
مراكـــز التســـوق أو المعارض، ستكتشـــف أن فيها مـــا يعادل 70 في 
المئة أغراضا وســـلعا ال يحتاجها، وكأن هناك قوة خارجية فرضت 
عليه الشراء، وهذه الشخصيات تتجسد على خشبة المسرح أمامنا 
كل يوم وتمثل المطامع البشـــرية وحب الظهور وتخطي عتبة أبعد 

من بيوتها!
هنـــاك كنز فـــي الحياة اســـمه فن البســـاطة، ويقابله غدر الشـــركات 
التي تلعب على مشاعر المستهلك وتؤثر عليه بالدعايات، وتتحكم 
في جيبه وتســـلب إرادته وتســـد منافذ الطرق أمامه بزحام الســـلع 
والمـــواد وفتنتها، وللعلم.. كثير من الشـــركات لديها خبراء وعلماء 
فـــي النفـــس مهمتهـــم قـــراءة العقـــول والوجـــوه وتدبيـــر الخطـــط 
والتمثيليـــات، والضحـــك علـــى النـــاس بدعايـــات توجـــه صيحـــات 
اإلعجاب، لكن لو تعمقت ما وراء تلك الدعايات ستصاب بالصداع 
وســـيتحول مكانـــك مظلمـــا والنوافـــذ صغيـــرة ال يكاد يدخـــل منها 

الضوء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عندمـــا تتغنـــى مشـــاعر الحب بأجـــزل معاني العشـــق “بحريننـــا مليكنا رمـــز الوئام 
دســـتورها عالـــي المكانـــة والمقام”، في قلـــب كل مواطن بحرينـــي وكل من يعيش 
على كامل ترابها “ميثاقها نهج الشـــريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين”، 
وتتجول دالالت اإلخالص الزاخرة باالنتماء والوفاء لهذا الوطن الغالي “بلد الكرام 
مهد الســـالم دســـتورها عالي المكانة والمقام”، وتتداعب أحاسيس الود والسعادة 
ليمتلـــك الـــروح والوجدان ويســـيطر علـــى كياننا، فإننـــا حتمًا نقـــدم أجمل وأعظم 
معانـــي االنتماء والوالء لـــأرض الغالية البحرين “ميثاقها نهج الشـــريعة والعروبة 

والقيم عاشت مملكة البحرين” التي نفديها بالغالي والنفيس. 
ســـتطل علينا بعـــد أيام قليلة مناســـبة وطنية عظيمة وعزيزة علـــى قلوبنا جميعًا، 
وهـــي ذكـــرى الجلـــوس واليوم الوطنـــي لمملكتنا البحريـــن الغالية يومـــي 16 و17 
ديسمبر من كل عام، والتي تجعلنا نستعيد بأذهاننا مسيرة الخير والحب والتنمية 
الوطنيـــة، وترســـم من صـــور العطاء والكرم علـــى صفحات التاريخ أســـمى معاني 
الوحـــدة وقـــوة التالحم، وترابط النســـيج االجتماعي وتمســـكنا بالثوابت الوطنية 
والمبـــادئ والقيم الفاضلة لهذا الوطن الكبير، الذي أصبح أنموذجًا فريدًا من نوعه 
لما حققه من إنجازات ونجاحات وتطلعات ومكتســـبات وطنية يشـــهد لها الجميع. 
نعم يحق لنا كبحرينيين أن نفخر بهذا الوطن العظيم تحت قيادة حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه، 
الـــذي صـــاغ بحكمتـــه رؤية ملكيـــة طموحة تســـعى لتحقيـــق المزيد مـــن التطوير 

والتحديث والمســـتقبل المشرق، وجعل من المشروع اإلصالحي استثمارًا حقيقيًا 
لتنميـــة وبنـــاء المملكة الحديثة لتحقيق أهداف وخطط اســـتراتيجية وسياســـات 
علـــى كل األصعدة والمجـــاالت، أرادها جاللته لتتحقق علـــى أرض الواقع لمملكتنا 

الغالية.
وتأتـــي المتابعـــة المســـتمرة من لدن قائـــد التطوير صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا، لتؤكد 
حرص سموه على استمرار الدفع بعجلة التنمية الوطنية وتحقيق أهداف ومبادئ 
الرؤيـــة الملكيـــة والمشـــروع اإلصالحي، ومواصلـــة تحقيق المزيد مـــن اإلنجازات 
والنجاحـــات والطموحـــات علـــى كل األصعدة، بمـــا تتطلع إليه الحكومة والشـــعب 
البحريني. كما أن للشـــعب البحريني المخلص لكامل تراب المملكة بصمة واضحة 
فـــي تاريخ البحرين الحديث والقديم في مختلـــف المجاالت والميادين، فهو أحد 
العناصر األساســـية في نجاح خطط التنمية الشـــاملة للوطن والشـــريك الرئيســـي 
فيهـــا أيًا كان موقعـــه للعمل على تحقيق المزيد من األهداف والمكتســـبات، لتبقى 
المملكـــة بســـواعد أهلها وعزيمتهم وإخالصهم شـــامخة وعالية ومتماســـكة، تبني 

وتنهض بمستقبل الوطن متحدة يدًا واحدة في وشاح األسرة البحرينية.
وأخيرًا يزيدني شـــرفًا أن أرفع أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ســـيدي 
جاللـــة الملـــك حفظه هللا، وولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء والشـــعب البحريني 

الوفي بهذه المناسبة.

د. خالد زايد

العيد الوطني البحريني ومشاعر وطن

اإلجازة األسبوعية
كانت تقتصر اإلجازة األســـبوعية علـــى يوم وحيد، أال وهو يوم الجمعة 
قبل أن يجيء قرار القى استحسانًا كبيرًا حينها، وذلك في عام 1990م، 

باعتماد يومي “الخميس والجمعة” ليكونا إجازة أسبوعية.
ثـــم صدر في عام 2006م قرار مجلس الـــوزراء القاضي بتغيير اإلجازة 
األســـبوعية إلى يومي “الجمعة والســـبت” بدالً عن “الخميس والجمعة”، 
وبـــرر القـــرار وقتهـــا بأنـــه يراعي عـــدم تعارض األوقـــات ما بيـــن البنوك 
والمصارف والمؤسسات العالمية والمحلية، بما يضمن سهولة التواصل 

بين المؤسسات بحيث ال تشكل اإلجازة األسبوعية أي عائق.
ويكثـــر الحديث هذه األيام عـــن احتمالية تطبيق مملكة البحرين ودول 
الخليج العربي نفس القرار الذي اتخذته مؤخرًا الشقيقة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وذلك باعتماد يومي “السبت واألحد” كإجازة أسبوعية 
بدالً عن “الجمعة والسبت”، فضالً عن قرار إمارة الشارقة باعتماد ثالثة 
أيـــام كإجازة أســـبوعية، وذلك انســـجامًا مع قرار االتحـــاد، علمًا أن قرار 
البحرين في عام 2006م بتغيير اإلجازة األسبوعية جاء تزامنًا مع قرار 

الشقيقة اإلمارات.
وقد ســـبقت اإلمارات دوال عربية أخـــرى في ذلك مثل المغرب وتونس، 
لكـــن ما يثير النقاش بشـــكل كبيـــر في المجتمع في ظـــل توقع كبير بأن 
تحـــذو البحريـــن ودول خليجيـــة ذات الحذو، هو قدســـية يـــوم الجمعة 
وارتباطه الديني بصالة الجمعة، إال أن تنظيم جميع الدول التي سبقتنا 
بإنهـــاء دوام يـــوم الجمعـــة قبل صالة الجمعة جدير بـــأن ينهي أي جدل 
أو عـــدم توافق حول هذا الشـــأن، هذا من جانـــب، من جانب آخر، يتيح 
اللغـــط الحاصـــل - حول ما يخص احتمـــال زيادة المـــدة الزمنية ما بين 
بـــدء اإلجـــازة وعـــودة الموظفيـــن - المجال لبعـــض الحلول لعـــل أبرزها 
مفاقمـــة الحاجة إلى ســـاعات العمـــل اإلضافية وما شـــابه من حلول قد 
تســـد النقص المحتمل، وهو مـــا يطبق على أرض الواقع في ظل الوضع 

الحالي أصالً.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

رجل العطاء
ما أجمل البالد التي يكثر فيها أهل العطاء، وما أروع الذين يتفانون في 
البذل بال منة، ومملكتنا الغالية حباها هللا بالكثيرين من هؤالء الرجال، 
عندما تقف متأمال ســـيرتهم تذهلك عطاءاتهم الســـخية وتفردهم بهذه 
الســـمة اإلنســـانية النادرة. ال أتذكر من قال “إذا شئتم أن تتذوقوا أجمل 
لذائذ الدنيا وأحلى أفراح القلوب فجودوا بالحب والعطاء كما تجودون 
بالمـــال”، إّن الحمالت التي تطلقهـــا الجمعيات الخيرية واحدة من أروع 
صور العطاء في بالدنا، ذلك أّنها تجسد سمة التكاتف وفي ذات الوقت 
تخفـــف ما يكابده البعض من آالم ومشـــاق، وهذا الفعل اإلنســـاني ليس 
وقفـــا على الجمعيـــات وحدها، لكنه متجذر في األفـــراد أيضًا والظاهرة 

تعود إلى عقود مضت.
وأمامنا واحد ممن سطروا مواقف مشرفة في هذا المجال، وهو المربّي 
األســـتاذ عبدالرحمن بن دعيج الذي يتمتع بدماثة الخلق وحّب متأصل 
للبذل، حيث قضى الشـــطر األكبر من حياته في ســـلك التربية والتعليم 
معلمـــًا وإداريـــًا وفي كليهما كان إنســـانا نـــادر المثال، كان مـــن المعلمين 
الذين ال يمحون من الذاكرة في كل الفصول وكل السنوات، ومن هنا ال 
غرابة أن يستوطن القلوب بمناقبيته العالية، وعندما أوكلت إليه مهمات 
اإلدارة المدرسية لم يمارسها بفوقية واستعالء كما فعل البعض، لكنه – 

وبشهادة جميع من عاصره - كان أخا وصديقا للجميع.
مـــن الســـمات التـــي تفرد بها هـــذا المربـــّي الفاضل أنه كان بشوشـــا على 
الـــدوام رغم ما يكابـــده من آالم مبرحة وآثار الحـــزن الخفّي في عينيه، 
كما أنه بتواضعه الجم أسر قلوب كل من عرفه عن قرب، وكانت تخجله 
كلمـــات المديـــح لمـــا ينهض به من أداء فـــي الحقل الخيري واإلنســـانّي، 
ويتحاشـــى كلمات الثناء والعرفان التي يســـبغها عليـــه كل من قدم لهم 

عونا وكأنه يقول ما أؤديه ليس أكثر من واجب بل هو عطاء الُمقل!
المدهش في من هم على شـــاكلة هذا اإلنســـان النادر في بالدنا الحبيبة 
أنهـــم عابـــرون لـــكل الهويـــات الصغيـــرة، كونهـــم يمثلون نموذجـــا أحرى 

باآلخرين االقتداء به.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

معـــروف أن الـــزي اإلســـالمي للمـــرأة أو الحجـــاب تحديـــدا يتعـــرض لهجـــوم شـــديد 
ومحـــاوالت للحصـــار والتقييد في كثير مـــن الدول غير اإلســـالمية، لدرجة وضعت 
النســـاء المحجبـــات في دوائـــر من االتهامـــات والشـــكوك، وتم تصنيفهـــن في بعض 

الدول كمخالفات ومنتهكات للقوانين.
لكـــن، يبـــدو أن جائحة كورونا فرضت هدنة، وقد تحدث تحوال في إعادة النظر لهذا 
الزي القائم على الستر، وتمريره ولو على مضض دون إحداث ضجيج حوله أو إثارة 
الجدل على من يلتزم به، بعد أن باتت تغطية الوجه من ضرورات التصدي لفيروس 
كورونـــا، وإن كان بأشـــكال أخـــرى كالكمامـــات التـــي تؤكـــد كل الدراســـات أنها تظل 
اإلجـــراء االحتـــرازي األهـــم في خطوط المواجهة، واآلن تتســـابق شـــركات المالبس 
ومحالت األزياء وتتفنن في ابتكار وعرض أشكال جاذبة للكمامات وتغطية الوجه 

وإن كان لدواع تجارية وأسباب صحية. 
بعـــد أن كانـــت بعض الدول تتســـابق فـــي إجراءات حصـــار هذا الحجـــاب و”النقاب” 
وفـــرض الغرامـــات المالية وتقليل األماكن المســـموح فيها بارتدائه ألقصى مســـاحة 

ممكنـــة، تتدافـــع اآلن لفـــرض العقوبـــات ضد مـــن ال يلتـــزم بتغطية الوجـــه، وتوارت 
المزاعـــم والتبريـــرات التي كانـــت تتحدث عن المخاطر األمنيـــة واألخالقية الناتجة 
عـــن هـــذه التغطية. وقـــد كتبت عليان خان وهـــي رئيس مجلس األزيـــاء والتصميم 
اإلســـالمي، مقـــاالً بصحيفـــة “نيويـــورك تايمـــز” األميركيـــة قالـــت فيـــه: “اآلن بعد أن 
أصبحت التغطية ألجل الحماية ممارسة معتادة لكثير من الناس، أعتقد أنها تسلط 
الضـــوء علـــى الفوائد التي قدمتهـــا األزياء اإلســـالمية دائما، بينما تســـاعد في إزالة 
الوصمـــة عنهـــا والقضاء عليهـــا كذريعة للحكم على من يرتديها منـــا. أعتقد أيضا أن 
هذا التداخل سيدفع األزياء اإلسالمية لتصبح العبا عالميا أكبر في تحديد األسلوب 

لسنوات قادمة”.
وأضافـــت خـــان: “خالل وباء كورونا، أصبحت الكمامة الواقية إيماءة العالم للنقاب، 
وباتـــت أغطيـــة الوجـــه اآلن لفتـــة مجاملة نهائية تجاه األشـــخاص مـــن حولنا، وبعد 
ارتداء الكمامات ألكثر من عام، تشارك بعض النساء اليوم وجهة نظر المسلمين في 

الشعور باألمان خلف غطاء، خصوصا من انتباه الذكور غير المرغوب فيه”.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

الوباء واألزياء



اللجنة اإلعالمية

أكـــد مديـــر المكتـــب اإلعالمـــي لســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز 
العالقـــات  لجنـــة  رئيـــس  المعلومـــات 
الملكـــي  باالتحـــاد  واإلعـــالم  العامـــة 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة توفيـــق 
علـــى  حريصـــة  اللجنـــة  أن  الصالحـــي 
تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة ممثل جاللة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة بإخـــراج 
بطوالت القـــدرة التي ينظمهـــا االتحاد 
بأفضـــل صـــورة إعالميـــة ناجحـــة مـــن 
واالســـتوديو  المباشـــر  النقـــل  خـــالل 
التحليلـــي الـــذي رافـــق بطولـــة العيـــد 

الوطني للقدرة.
 وأوضـــح الصالحي أن التعاون الوثيق 
مع وزارة شـــؤون اإلعالم يؤكد حرص 

الـــوزارة علـــى نقـــل الفعاليـــات الكبـــرى 
التـــي تقام على أرض المملكة، مشـــيًدا 
بتوجيهـــات وزير شـــؤون اإلعالم علي 
الرميحي وبالجهـــود البارزة التي بذلها 
الوكيل المســـاعد لإلذاعـــة والتلفزيون 
بـــوزارة شـــؤون اإلعـــالم عبـــدهللا خالد 
توجيهاتـــه  فـــي  الدوســـري  النصـــار 
المستمرة بالتعاون الدائم مع الفعاليات 

واألنشـــطة التـــي تقـــام تحـــت رعايـــة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وفعاليـــات االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة. وأعـــرب الصالحي 
عن تقديره للـــدور البارز لقناة البحرين 
الرياضية برئاسة حمود الجيب رئيس 
القنـــاة الرياضيـــة وتعاونهـــم الدائم مع 
االتحـــاد الملكـــي فـــي نقـــل البطـــوالت 
التي ينظمها االتحاد، مشـــيًدا في ذات 
الوقت بجهود الطاقـــم والعاملين على 
نقـــل بطولـــة العيـــد الوطنـــي المجيـــد 

واالستوديو التحليلي.
وشـــهدت بطولة العيـــد الوطني للقدرة 
نقل مباشر للبطولة، واستوديو تحليلي 
بـــإدارة عايـــض الغيالن وصـــدام ناصر، 
واستضاف االستوديو المحليين أحمد 
الدوســـري وأحمد النجار، وقام بإجراء 

اللقاءات المباشرة ناصر العمري.

أشاد بنجاح النقل المباشر لبطولة العيد الوطني للقدرة

الصالحي: التعاون مستمر مع وزارة اإلعالم

توفيق الصالحي

حلبة البحرين الدولية

تواصـــل حلبة البحريـــن الدولية “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوسط” 
عروضهـــا المبكـــرة لتذاكر ســـباق جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
للفورموال 1 للعام 2022 والمقرر إقامته 
خـــالل الفتـــرة مـــن 18 حتـــى 20 مارس 
2022، وذلـــك لفترة محـــدودة فقط، لذا 

سارعوا لحجز مقعدكم اآلن.
المبكـــرة  العـــروض  حملـــة  وتتواصـــل   
بتخفيـــض يصل إلـــى 20 % على تذاكر 
 % و15  الرئيســـية  للمنصـــة  الســـباق 
علـــى تذاكـــر المنصـــات األخـــرى كمنصة 
المنعطـــف األول ومنصـــة بتلكو ومنصة 
الفـــوز ومنصة الجامعة. وينطلق ســـباق 
البحريـــن كجولـــة افتتاحية فـــي تقويم 
الموسم الجديد للفورموال 1 للعام 2022 
والمكـــون مـــن 23 ســـباًقا علـــى تقويـــم 
االتحـــاد الدولي للســـيارات، إلـــى جانب 

انطـــالق عدد مـــن الســـباقات المســـاندة 
 3 والفورمـــوال   2 الفورمـــوال  وأبرزهـــا 
الشـــرق  ســـبرنت  البـــورش  وتحـــدي 

األوسط.
كما ســـتنطلق الجولة االفتتاحية لتكون 
ا لرياضة الســـيارات حيث  حدًثـــا تاريخيًّ
تدخل بطولة الفورموال 1 حقبة جديدة 
تعـــد  والتـــي  والقوانيـــن  اللوائـــح  مـــن 

بسباقات مذهلة وغير متوقعة.

هـــذا، وتنظـــم حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
حزمـــة من الفعاليـــات الترفيهيـــة والتي 
أشـــهر  مـــن  تشـــمل مجموعـــة مختـــارة 
الفنانيـــن الموســـيقيين فـــي العالـــم إلـــى 
جانـــب نخبة من نجوم الغنـــاء وغيرهم 
علـــى  العائليـــة  الترفيـــه  فعاليـــات  مـــن 
مـــدار عطلـــة نهايـــة األســـبوع، والمزيـــد 
مـــن الفعاليـــات والمفاجآت التي ســـيتم 

اإلعالن عنها قريبا.

بتخفيض يصل لـ 20 %.. سارع لشراء تذاكرك اآلن

حلبة البحرين تواصل عروضها المبكرة للفورموال 1

من سباقات الفورموال 1
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المكتب اإلعالمي

أشاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمواصلة فريق باريس أف سي الفرنسي 
بشــعار فيكتوريــوس البحريــن تحقيــق النتائــج اإليجابيــة فــي الــدوري الفرنســي للدرجــة الثانيــة والمنافســة القويــة علــى المراكــز األولــى 

واالستمرار في تحقيق المزيد من األهداف.

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفة عن ســـعادته بالفوز العريض 
علـــى  ســـي  أف  باريـــس  الـــذي حققـــه 
 18 األســـبوع  فـــي   )1 /4( فالينســـيان 
للـــدوري الفرنســـي، مبيًنـــا ســـموه إلـــى 
أن هـــذا الفوز ســـيعطي الفريـــق حافًزا 
لمواصلـــة تحقيـــق أفضـــل النتائـــج في 

الجوالت القادمة.
وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة أن شـــعار فيكتوريوس البحرين 
الـــدوري  فـــي  مميـــزة  عالمـــة  أصبـــح 
الفرنســـي للدرجة الثانية، معرًبا ســـموه 
عـــن اعتزازه بمواصلة تحقيق األهداف 

للفريق الفرنسي في الدوري.
وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
لفريـــق  التوفيـــق والنجـــاح  آل خليفـــة 
باريس أف ســـي في المباريات القادمة 

ومواصلة تحقيق االنتصارات.

بشـــعار  ســـي  أف  باريـــس  وتمّكـــن 
فيكتوريوس البحرين من تحقيق الفوز 
علـــى فالينســـيان )4/ 1(، حيـــث ســـجل 
ومورغـــان  نامـــي  مصطفـــى  األهـــداف 
جويلفاوجي وجايتـــان الورا وميغويل 
ألفاريـــال، رافًعا الفريـــق رصيده إلى 33 
نقطـــة في المركز الرابع بفارق األهداف 
عن صاحبي المركزيـــن الثاني والثالث، 

فرحة العبي الفريق بأحد األهدافسمو الشيخ ناصر بن حمدوبفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

فاز على “فالينسيان” برباعية وواصل المنافسة على لقب الدوري الفرنسي

ناصر بن حمد يشيد بانتصار “باريس أف سي” بشعار فيكتوريوس البحرين

ناصر بن حمد: الجائزة لها إسهامات في مواصلة تطوير القدرة البحرينية
برعاية نورة بنت حمد.. اإلعالن عن نتائج أفضل حالة جواد

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشئون الشـــباب الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكي للفروسية وســـباقات القدرة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن جائزة 
أفضـــل حالة جـــواد لها إســـهامات عديدة 
فـــي مواصلـــة تطويـــر رياضة القـــدرة في 
ســـمو  دعـــم  وتجســـد  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــيخة نورة بنت حمـــد آل خليفة، قائد 
فريـــق الفرســـان، لعمليـــة التطويـــر التـــي 
يســـير عليهـــا االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ 

عيسى بن عبدهللا آل خليفة.
 وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة عن تقديره برؤية ســـمو الشـــيخة 
نـــورة بنـــت حمـــد آل خليفـــة عبـــر دعـــم 
مســـابقة أفضل حالة جواد للسباق الثاني 
على التوالي في الموســـم الحالي للقدرة، 
مبيًنا ســـموه إلى أنها تســـاهم في تشجيع 
االهتمـــام  علـــى  واإلســـطبالت  الفرســـان 

الكبير بسالمة الجياد خالل السباقات.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة بالمنافســـة المميزة التي شـــهدتها 
الجائـــزة بعـــد ختام بطولـــة العيد الوطني 
لكافـــة  ســـموه  متمّنًيـــا  للقـــدرة،  المجيـــد 
التوفيـــق  دوام  والفرســـان  اإلســـطبالت 

والنجاح.

اإلعالن عن الفائزين

وبرعاية ســـمو الشيخة نورة بنت حمد آل 

خليفة، قائد فريق الفرسان، نظم االتحاد 
الملكـــي مســـابقة أفضـــل حالة جـــواد بعد 
ختـــام بطولة العيـــد الوطني للقدرة وذلك 

لسباقي 120 كم و100 كم.
وحصل فريـــق فيكتوريـــوس على جائزة 
المركـــز األول في ســـباق 120 كم للفارس 
عيســـى حميـــد العنـــزي على متـــن الجواد 
ســـافين والمدرب أحمد جناحـــي بنتيجة 
إجماليـــة )251.74(، فيمـــا جاء في المركز 
األول لسباق 100 كم الفارس أحمد صالح 
النعيمـــي إلســـطبالت األصايـــل والمدرب 
عبدهللا هالل وذلك على متن الجواد غال 

بنتيجة إجمالية )265.57(.
وأشـــرف على تقييم حـــاالت الجياد لجنة 

التحكيم
وقد تم تخصيص مكافئات عينية ومالية 
للجـــواد الفائـــز والطاقـــم الفني المشـــرف 
علـــى ســـالمة وصحـــة الجـــواد، وشـــملت 
المـــدرب 1000 دينار والفارس 500 دينار 

والسائس 500 دينار.
وترتكـــز مســـابقة افضل حالـــة جواد على 
معايير عدة منهـــا أخذ معدل نبض القلب 

والزمـــن المتطلب للتبريـــد وقياس معدل 
الجفاف وحركة اإلمعـــاء وتقييم الخبب، 
وذلك في الســـاعة األولى لوصول الجواد 
الحائز على المركز األول والمراكز األخرى 
التـــي تليه ويســـتبعد أي جـــواد ال تتوافق 
حالتـــه الصحيـــة بالمعاييـــر المطلوبة بعد 

ارتياحه لمدة ساعة.
الفائزيـــن خـــالل   هـــذا، وســـيتم تتويـــج 
بطولـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة للقدرة التي ســـتقام في شهر يناير 
القادم في قرية البحرين الدولية للقدرة.

العنزي: سعيد بالجائزة

أعـــرب الفارس عيســـى العنـــزي من فريق 
فيكتوريـــوس عن ســـعادته بحصوله على 
المركز األول في جائزة أفضل حالة جواد 
برعاية ســـمو الشـــيخة نورة بنت حمد آل 
خليفـــة، مؤكـــًدا أن هـــذا الفوز ثمـــرة دعم 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
 وأكـــد عيســـى العنـــزي أن الجائـــزة تعتبر 
عالمـــة فارقة في مواصلـــة تطور رياضة 
تشـــجيع  فـــي  كبيـــر  شـــأن  ولهـــا  القـــدرة 
الفرسان على إنهاء السباق بأفضل صورة 

والمحافظـــة على ســـالمة الجـــواد طوال 
المراحل، مقدًما الشكر والتقدير إلى سمو 
الشـــيخة نـــورة بنت حمـــد آل خليفة على 

دعمها المتواصل للفرسان واإلسطبالت.

النعيمي: تشجيع لألفضل

أكـــد أحمـــد صالح النعيمي من اســـطبالت 
األصايـــل، أن جائـــزة أفضـــل حالـــة جـــواد 
تعتبر تشجيع لمواصلة تقديم المستويات 
المتميـــزة والمحافظة علـــى صحة الجواد 
في سباقات القدرة، مبينًا إلى أن حصول 
فريقـــه علـــى المركـــز األول يؤكـــد الرؤية 
التـــي يســـير عليهـــا فريقه فـــي المحافظة 
على سالمة الجياد خالل سباقات القدرة.
 وأشـــاد أحمد صالح النعيمي بدعم ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة وســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بنـــت  نـــورة  الشـــيخة 
ســـباقات  فـــي  والفرســـان  لالســـطبالت 
الجائـــزة تعطـــي  أن  إلـــى  القـــدرة، مبيًنـــا 
إلنهـــاء  الحمـــاس  مـــن  المزيـــد  الفرســـان 
المراحـــل بنجـــاح والمنافســـة القوية على 
المراكـــز األولـــى والدخـــول في المنافســـة 

على جائزة أفضل حالة جواد.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد

“فيكتوريوس” 
و“األصايل” يحققان 
الجائزة في سباقي 

120 و100 كم
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األلعـاب الناريـة تضـيء سمـاء حلبـة البحريـن
بمناسبة العيد الوطني المجيد

تضيء ســـماء حلبـــة البحرين الدولية عروض األلعـــاب النارية كأبرز 
فعاليـــات االحتفـــال بالعيـــد الوطنـــي المجيـــد لمملكـــة البحريـــن في 
“موطـــن رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط”، وســـتقام األلعاب 
النارية يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر في تمام الساعة 7 مساء.  
ونوّجـــه عناية الجمهور الكريم إلى أنه باإلمكان االســـتمتاع بمتابعة 
عروض األلعاب النارية من المناطق المحيطة بحلبة البحرين الدولية 
ومواقـــف الســـيارات مجانا، كما تنصـــح الحلبة الجماهيـــر بالحضور 

مبكًرا لتفادي االزدحام واالستمتاع بعروض األلعاب النارية.
 لـــذا، ســـتكون الجماهير البحرينيـــة على موعد مع عـــروض األلعاب 
الناريـــة في احتفـــاالت مملكة البحرين بعيدهـــا الوطني المجيد، فال 
تفوتكـــم فرصة االحتفال بهذه المناســـبة الكبيـــرة في حلبة البحرين 

الدولية.

حلبة البحرين الدولية

تــّوج النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة، العــداءة مريم جمال بالميداليــة الذهبية لدورة األلعاب األولمبية 
“لنــدن 2012”، والتــي قررت اللجنة األولمبية الدولية واالتحاد الدولي أللعاب 
القــوى منحهــا إياهــا، بعــد تحقيقهــا للمركــز الثالــث والميداليــة البرونزيــة في 
نهائــي ســباق 1500 متــر للســيدات بأولمبيــاد لنــدن، لتتحــول إلــى الميداليــة 
الذهبية، إثر سحب الميداليتين الذهبية والفضية من صاحبتي المركز األول 

والثاني من السباق بسبب المنشطات.

جـــاء ذلـــك فـــي حفـــل التتويج الرســـمي 
الـــذي نظمته اللجنـــة األولمبية البحرينية 
بالتعـــاون مـــع المكتـــب اإلعالمـــي لســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، بمجلـــس ســـموه بقصـــر الـــوادي 
مساء السبت 11 ديسمبر 2021، بحضور 
نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ســـمو 
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، ووزير 
شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمـــن المؤيد، 
والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 
عبدالرحمن عســـكر، واألمين العام للجنة 
النصـــف،  محمـــد  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
وأعضـــاء مجلـــس إدارة اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
أللعـــاب القـــوى محمـــد عبداللطيـــف بـــن 
جـــالل، وأعضـــاء مجلـــس إدارة االتحاد، 
والعـــداءة مريـــم جمـــال وعـــدد مـــن كبار 

المدعوين والمسئولين والضيوف.
 وبدأ الحفل بعزف النشيد األولمبي الذي 
يعتبـــر أحد الرمـــوز األولمبية، وذلك وفًقا 
للقواعـــد التـــي تتبعهـــا اللجنـــة األولمبية 
الدولية أثناء تتويج األبطال بالميداليات 
األولمبيـــة، كما حرصـــت اللجنة األولمبية 

البحرينية على تنفيذ مختلف اإلجراءات 
والبروتوكـــوالت والقواعـــد المتبعـــة فـــي 
عمليـــة التتويـــج بمـــا يتطابق مـــع الدليل 

اإلرشادي للجنة األولمبية الدولية.
  عقـــب ذلـــك، ألقـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفة، قـــال فيهـــا: “نرّحب 
بالجميع فـــي حفل تكريم البطلة العداءة 
علـــى  لحصولهـــا  وذلـــك  جمـــال،  مريـــم 
الميداليـــة الذهبيـــة فـــي اولمبيـــاد لنـــدن 
في ســـباق 1500 متر للســـيدات، متمنين 
كل التوفيـــق والنجـــاح لها في مســـيرتها 

الرياضية”.
  بعـــد ذلك، انتقلـــت الكلمـــة لألمين العام 
للجنة األولمبيـــة البحرينية، والتي أعرب 
فيهـــا عـــن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
بهـــذا اإلنجـــاز المتميـــز للجنـــة األولمبية، 
والـــذي ما كان ليتحقق لـــوال دعم القيادة 
الرشـــيدة للحركة الرياضيـــة، وتوجيهات 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 

السديدة ودعم سموه المستمر.
  واســـتعرض النصف الجهود التي قامت 
بهـــا اللجنة األولمبية الســـتعادة الميدالية 
الذهبيـــة، حيث قال: “تنفيـــًذا لتوجيهات 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، فقد 
تكللـــت جهودنـــا بالنجـــاح، حيـــث جاءت 
تلـــك الخطوة ثمرة للعالقات الطيبة التي 
تتمتع بها اللجنة األولمبية مع المسئولين 

فـــي اللجنة األولمبيـــة الدوليـــة واالتحاد 
الدولـــي أللعاب القوى، حيث اجتمعنا في 
اليونـــان علـــى هامـــش اجتمـــاع الجمعية 
األولمبيـــة  اللجـــان  التحـــاد  العموميـــة 

الوطنيـــة مـــع مديـــر التضامـــن األولمبـــي 
األولمبيـــة  باللجنـــة  الدوليـــة  والعالقـــات 
الدوليـــة “جيمـــس مـــاكالود”، واجتمعنـــا 
بمســـئولي االتحاد الدولـــي أللعاب القوى 
 ،2020 أولمبيـــاد طوكيـــو  هامـــش  علـــى 
لتنجـــح اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية في 
تســـلم الميدالية الذهبيـــة، التي أصبحت 
بحوزتنـــا بعـــد مضـــي وقـــت طويـــل مـــن 
اإلعـــالن عـــن اســـتحقاق العـــداءة مريـــم 

جمال للميدالية”.
  وأضـــاف أن الفوز بالميداليات األولمبية 
يمثـــل قيمـــة كبيـــرة وإنجـــاًزا باهـــًرا فـــي 
مســـيرة الدول والشـــعوب. وبدورنا نعتز 
بـــأول ميداليـــة أولمبية حققتهـــا العداءة 
مريـــم جمال فـــي تاريخ مملكـــة البحرين 
وأول ميداليـــة لفتـــاة خليجيـــة، وهـــو ما 
دفعنـــا لبـــذل تلـــك الجهـــود انطالقـــا مـــن 
مســـئوليتنا تجـــاه الحركـــة األولمبية في 

المملكة لتســـجل اللجنة األولمبية إنجاًزا 
جديًدا في مســـيرتها تحت قيادة سيدي 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة”.
 وبعدها، قام ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة بتتويج العـــداءة مريم جمال 
بالميداليـــة الذهبيـــة رســـميا، تبعـــه عزف 

السالم الملكي البحريني.
 وبدورهـــا، أعربـــت العـــداءة مريم جمال 
عن بالغ شكرها وامتنانها للجنة األولمبية 
البحرينيـــة برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفة، واالتحـــاد البحريني 
أللعـــاب القـــوى علـــى دعمهـــم لهـــا طـــوال 
مشـــوارها الرياضـــي، موضحـــة أن إقامة 
هذا الحفل الرسمي، والجهود التي بذلتها 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة الســـتعادة 
الميداليـــة الذهبيـــة، هـــو أكبـــر دليل على 
اهتمـــام المســـؤولين باألبطـــال والبطالت 

وهو محل تقديرها واعتزازها.

اللجنة األولمبية

خالد بن حمد يتّوج البطلة مريم جمال بالميدالية الذهبية ألولمبياد لندن 2012
بحفل التتويج الرسمي الذي نظمته اللجنة األولمبية

سمو الشيخ خالد بن حمد يقلد العداءة مريم جمال بالميدالية الذهبية

خالد بن حمد يطلق مبادرة المجلس الرياضي الشهري
تطبيًقا لسياسة األبواب المفتوحة والتواصل مع الجميع

أطلــق النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، مبــادرة المجلــس الرياضي والذي ســتنظمه 
ا كقناة تواصل مباشــرة مع  الهيئة العامة للرياضة بشــكل دوري شــهريًّ
االتحــادات واألندية الرياضيــة والجهات اإلعالمية ومختلف العاملين 

والناشطين في القطاع الرياضي.

 وتأتي هـــذه المبادرة كواحدة من 
أبرز مخرجات الزيارات الميدانية 
التـــي قـــام بها ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لالتحـــادات 
الرياضية واألندية الوطنية خالل 
إيماًنـــا  وذلـــك  الماضيـــة،  الفتـــرة 
مـــن ســـموه بأهميـــة فتـــح قنوات 
التواصـــل مـــع جميـــع الرياضييـــن 
وقضاياهـــم  همومهـــم  ومالمســـة 

عـــن كثـــب، وتوجيًهـــا منـــه لجميع 
والمســـؤولين  القـــرار  أصحـــاب 
الرياضيين باتباع سياسة األبواب 
المفتوحة التي تعد من أهم مبادئ 

األنظمة اإلدارية الحديثة.
الرئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه   
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضة 
عبدالرحمن عسكر أن هذه المبادرة 
تعكس الفكر اإلداري النّير والرؤى 

التطويرية التي يتبناها سمو خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والتـــي مـــن 
شأنها أن تساهم في بناء منظومة 
رياضيـــة قويـــة ومتماســـكة قائمة 
المباشـــر  التواصـــل  أســـاس  علـــى 

والمفتـــوح مع جميع الشـــرائح في 
المجتمع الرياضي.

 وأشـــار عســـكر إلـــى أن المجلـــس 
رائـــدة  خطـــوة  هـــو  الرياضـــي 
للتواصـــل مع الرياضيين، وتطبيًقا 
لتوجيهـــات ســـموه بفتـــح األبواب 
أمـــام الجميـــع مـــن أجـــل تحقيـــق 
للرياضـــة  العامـــة  المصلحـــة 
البحرينيـــة، وهـــذا األمـــر ســـيمنح 
أعضاء االتحـــادات واألندية الثقة 
الكاملة لالســـتمرار في العمل نحو 
المملكـــة،  فـــي  الرياضـــة  تطويـــر 
وبـــذل المزيد من الجهـــود لخدمة 

هذا الوطن بكل إخالص.
الجلســـة  تعقـــد  أن  المقـــرر  ومـــن 
الرياضـــي  المجلـــس  مـــن  األولـــى 
اليـــوم اإلثنيـــن، وذلـــك فـــي الدور 

العامـــة  الهيئـــة  بمقـــر  األرضـــي 
الســـيف،  بضاحيـــة  للرياضـــة 
وســـيناقش المجلـــس أبـــرز قضايا 
االتحادات الرياضية التي تشـــكل 
هاجًسا وتحّدًيا أمام العاملين في 
هـــذا القطـــاع لتحقيـــق المزيد من 

المنجزات الوطنية.
وســـيفتح المجال للحضور إلبداء 
آرائهـــم ومقترحاتهم في مناقشـــة 
القضايا الحاليـــة المطروحة ضمن 
أجنـــدة الحـــوار، وذلـــك مـــن أجـــل 
االســـتفادة مـــن مختلـــف الخبرات 
لالرتقاء بالمنظومة الرياضية إلى 
أفضـــل المســـتويات، كمـــا ســـتتاح 
الفرصـــة لجميع الرياضييـــن للقاء 
المســـؤولين بالهيئـــة للوقوف على 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.

الهيئة العامة للرياضة

عبدالرحمن عسكر

نادي النجمة

ــًرا لــتــأجــيــل  نـــظـ
ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــجــ ــ ال
الـــعـــمـــومـــيـــة 
بــــتــــاريــــخ 8 
ديـــــســـــمـــــبـــــر 

اكتمال  لــعــدم 
الــــــــــنــــــــــصــــــــــاب 

ــعــقــد  الــــقــــانــــونــــي ل
النجمة  نـــادي  إدارة  مجلس  يــدعــو  االجــتــمــاع 
ــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة الــمــســدديــن  ــاء ال ــضــ أعــ
الشـــتـــراكـــاتـــهـــم لــحــضــور اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
يوم  وذلـــك  الــعــاديــة،  الــعــاديــة وغــيــر  العمومية 
ديسمبر  2021، حــيــث   21 الــمــوافــق  الــثــالثــاء 
االعتيادية في  غير  العمومية  الجمعية  ستعقد 
الجمعية  مباشرة  تليها  مــســاًء،   7:30 الساعة 
العمومية العادية في الساعة 8:00 بمقر النادي 
المالي  التقريرين  لمناقشة  الــفــاتــح؛  بضاحية 
النادي  أرض  بيع  موضوع  ومناقشة  واإلداري 

الواقعة في منطقة الحورة.

21 ديسمبر عمومية نادي النجمة

سمو الشيخ خالد بن حمد
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كشفت الفنانة ميساء 
مغربي عن تجاوزها األزمة 

الصحية، وقالت “الحمد 
لله، عديت مرحلة الخطر، 

وأجريت عملية واليوم 
بألف خير، عدت للحياة”. 

وأوضحت أنها ستعود إلى 
عملها وتبدأ بعد أسبوعين 

تصوير مسلسل “آدم 
وحواء”.

tariq_albahhar

إنهــا مثــل نجمــة الصبــح التــي تســمعنا أنغــام األحبة، وآللــئ الضحى التــي تبهــر العين، صوتها الشــجي 
العذب يوحد كل األجزاء المتناثرة في الكون ويبعد العطش ليحل مكانة موســم الســقي. إنها المطربة 
التونســية المقيمــة فــي البحرين فائزة الرابعــي، مبدعة في جميع األنماط التراثية والطربية التونســية 
والخليجيــة، كمــا أنهــا حاصلــة على بطاقة احتراف فنــي من بالدها وصاحبة تاريخ حافل بالمشــاركات 
الغنائيــة فــي عديــد المهرجانــات الوطنية والدولية، وفيمــا يخص البحرين شــاركت الرابعي في العديد 
مــن التظاهــرات الفنيــة منها “مهرجان الكل للبحرين والبحرين للكل” في ســنة 2020 كما تم تكريمها من 
قبل محافظة المحرق بمناســبة العيد الوطني وفوز البحرين بكأس الخليج ســنة 2019. “البالد” التقت 

المطربة التونسية فائزة الرابعي، وفيما يلي نص اللقاء: 

 من أين جاءت فكرة أغنية “سالم من تونس  «
الخضراء”؟

ــن تـــونـــس  ــ أغـــنـــيـــة “ســـــــام مـ
الخضراء” هو عمل مشترك 
وطني  بحريني  تــونــســي 
بامتياز من كلمات الشاعر 
ــاري  ــ ــصــ ــ ــ إبـــــراهـــــيـــــم األن

نبيل  ــفــنــان  ال ــان  وألـــحـ
وتوزيع  عبدالرحيم 
ــفــنــان  ــل ــي ل ــسـ ــونـ تـ

عادل بندقة.
وشــخــصــيــا طـــول 

إقـــــــامـــــــتـــــــي 
ــكــة  ــمــمــل ب

عن  باالبتعاد  أو  بالغربة  يوما  أشعر  لــم  البحرين 
وطني األم تونس الخضراء لما للبلدين من تقارب 
فــكــري وحـــضـــاري، إضــافــة إلـــى إحساسي 
العزيز  البلد  لــهــذا  واالنــتــمــاء  ــاألمــان  ب
في  االنــدمــاج  استطعت  أنــي  حتى 
الــوهــلــة  مــنــذ  الــبــحــريــنــي  المجتمع 
األولـــى بكل ويــســر، وشــعــرت فعا 
الحبيب  البلد  هــذا  تجاه  باالمتنان 
بأنه وطن  فعا  أشعر  الــذي جعلني 
ثـــاٍن قــوال وفــعــا، واعــتــرافــا مني 
بجميل هذا البلد المضياف لم أجد 
كلمات أعبر بها عن مدى امتناني 
للبحرين حكومة وشعبا أفضل 
من كلمات الشاعر البحريني 
إبـــــراهـــــيـــــم األنــــــصــــــاري، 
حـــيـــث مــــّســــت كــلــمــات 
وجداني  عمق  األغنية 
ــيـــش  وجـــعـــلـــتـــنـــي أعـ
فــــي بـــحـــر ذكـــريـــاتـــي 
تونس  ــى  إل وحنيني 
اعتزازي  مع  وأهاليها 
بالغربة  الشعور  بعدم 
وأنا أعيش بين أهلها 
ــيــن وجـــمـــال  ــب ــطــي ال
الجميل،  البلد  هذا  روح 
وهنا أود أن أنتهز الفرصة 
الجزيل  بالشكر  ألتــقــدم 
إلـــى كــل مــن ســاهــم في 
ــوطــنــي  ــذا الـــعـــمـــل ال ــ هـ
الشاعر  رأســهــم  وعــلــى 
ــاري  ــم األنــــصــ ــيــ ــراهــ ــ إب
ولـــلـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 

تونسيين  األصدقاء  والعديد من  الموسوي  عباس 
هذا  إلنجاح  جانبي  إلى  وقفوا  الذين  وبحرينيين 
الحلم الفني وحتى سفارة الدولة الفلسطينية كانت 
حاضرة لدعم هذه األغنية وإنجاحها والوقوف إلى 
جانبي محبة في تونس وشعبها وتكريما للبحرين 

وأهلها.
بصراحة.. ما الذي تشكو منه األغنية العربية  «

اليوم؟ 

تعيـــش األغنيـــة العربية فـــي الســـنوات األخيرة 
عصـــر الرقمنـــة الطاغيـــة والكلمات الفاســـبوكية 
التويتريـــة،  والتعاليـــق  االنســـتغرامية  والصـــور 
وبالتالـــي أثـــر علـــى الـــذوق العربـــي وأصبحـــت 
عديـــد  مـــن  خليـــط  هجينـــة،  العربيـــة  األغنيـــة 
اإلطـــار  ذلـــك  وفقـــدت  والتوجهـــات،  الثقافـــات 

الكاسيكي الطربي الجميل.
النقد الموسيقى في عالمنا العربي ال  «

يتناسب مع حجم نشاط الفنانين، ما رأيِك؟

الفنيـــة  والتصـــورات  والمناهـــج  األذواق  بتعـــدد 
والبرامج التلفزيونية “التولك شو” وبرامج تفريخ 
النجوم، لم يعد للنقد الموسيقي في العالم العربي 
مكانـــة كمـــا كان فـــي الســـابق، وأصبحنـــا كل يوم 
نســـمع عن موجة جديدة وأسماء جديدة وصعود 
صاروخي ألســـماء معينة ونزول مكوكي ألســـماء 
أخرى والنقد أصبح فوق الرفوف وفي الدراسات 

األكاديمية فقط هذا إن وجد طبعا. 

ما الذي تتميز به األغنية البحرينية أو المفردة؟  «

تتميـــز الســـاحة الموســـيقية البحرينيـــة بثرائهـــا 
وأشـــكال  أنمـــاط  جميـــع  وباحتوائهـــا  وتنوعهـــا 
الفنون الكاســـيكية والطربية والشـــعبية، تتسم 
هـــذه الفنون بأنماط الغنـــاء المختلفة والضروب 
وهـــي  جوهـــري،  بشـــكل  المتعـــددة  اإليقاعيـــة 
ضـــروب مركبـــة ومتداخلـــة ومعقـــدة، تصدرهـــا 
األكـــف بالضـــرب علـــى اآلالت اإليقاعيـــة مثـــل 

الطبل والطار والدف.   
تأثير وسائل التواصل االجتماعي على األغنية  «

بشكل عام، بمعنى كل من هب ودب في 
وسائل التواصل االجتماعي يدعي بأنه مطرب 

أو فنان، وهو ليس له أي عالقة بالفن، ما 
تعليقك؟

منـــذ أن فتحـــت بوابـــات التواصـــل االجتماعـــي 
بجميع أنواعها انقلبت األوضاع واختلط الحابل 
والتشـــهير  التهميـــش  ثقافـــة  وظهـــرت  بالنابـــل 
الســـياق  عـــن  الخارجـــة  والكلمـــات  واالبتـــذال 
الذوقـــي والعائلي، وأصبحنا نخشـــى على أبنائنا 
مـــن هذه الموجـــة الطوفانية من الـــرداءة والتي 
أثـــرت ســـلبا علـــى جميـــع الفئـــات العمريـــة دون 

استثناء.
مشروعك القادم؟ «

أســـتعد لتنظيـــم عـــرض موســـيقي فنـــي طربي 
متكامل بعنـــوان “دندنة بليـــغ” يتضمن أجمل ما 

لحن الموســـيقار بليغ حمدي الذي أثرى الســـاحة 
العربيـــة مـــع عمالقـــة المطربين العـــرب نذكر من 
بينهـــم: الفنانـــة فايـــزة أحمد والعندليب األســـمر 
عبدالحليـــم حافـــظ وكوكـــب الشـــرق أم كلثـــوم 
والفنانـــة وردة، وكذلـــك مطـــرب الشـــعب محمد 
رشدي وتراوح ألحانه بين الشعبي والرومانسي 
مثـــل  الدينيـــة  االبتهـــاالت  وحتـــى  والطربـــي 
مجموعة ألحانه للســـيد النقشبندي  “موالي إني 

ببابك”.
ما األصوات البحرينية التي تعجبك؟  «

تزخـــر البحرين بعديد من األســـماء الكبرى التي 
أثرت الساحة الفنية الوطنية والعربية من بينهم 
أحمد الجميري وإبراهيم حبيب، وأخص بالذكر  
المرحومين محمد علي عبدهللا ومحمد حسن. 

الفن عندي شخصيا هو الجمال ... فما الفن  «
عند فايزة؟ 

الفن هو الحياة وهو الوجود وهو الذات وما أحلى 
أن تعيـــش حياتك بالفن، والفـــن هو الذوق وملهم 

الروح وسكينة الفؤاد والرقي في األحاسيس. 
كلمة أخيرة ؟ «

عـــام  كل  وثانيـــا  الفرصـــة  إلتاحـــة  شـــكرا  أوال 
والبحريـــن وطـــن ثـــان لـــي بـــكل محبـــة وفخـــر 
واعتـــزاز، ويســـعدني أن أتقدم بالتهنئـــة القلبية 
الخالصة حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني.

الرابعي لـ “^”: األغنية العربية فقدت إطارها الكالسيكي الطربي الجميل
النقد الموسيقي أصبح فوق الرفوف ولم تعد له مكانة مثل السابق

أسامة الماجد

الرابعي مع الشاعر إبراهيم األنصاري

المطربة فائزة الرابعي

كان النجــم الهنــدي المحبــوب أكشــاي كومار مفاجأة اليــوم الثالث من مهرجــان البحر األحمر 
الســينمائي الدولــي بجدة، والذي اســتقبل بحــب كبير من الجمهور الكبير الذي وقف ســاعات 
ينتظــره علــى الســجادة الحمراء وفــي قاعة المحاضرات، واســتضاف الحــوار مدير البرمجة 
الدوليــة فــي المهرجــان كليــم أفتــاب فــي المدينــة القديمــة التابعــة لموقــع اليونســكو للتراث 
العالمي في جدة )البلد(، التي تقع على الشاطئ الشرقي للبحر األحمر، كما حرص على التقاط 
الصور مع المعجبين، في ندوته الحوارية وعند جولته مع محمد التركي رئيس لجنة مهرجان 

البحر األحمر في مدينة جدة التاريخية والتي تقام فيها الدورة األولى للمهرجان الرائع.

وعبر التركي عن سعادته بوجوده مع أكشاي كومار 
والترحيب به في المدينة التاريخية فكتب تعليقا 
على الــزيــارة قــال فيه: “كــان من دواعــي ســروري 
الــــتــــرحــــيــــب بــنــجــم 
بــولــيــوود أكــشــاي 
كــومــار أمــس عند 
ــه لــمــوقــع  ــ ــ ــارت ــ ــ زي
ــان الــبــحــر  ــرجـ ــهـ مـ
السينمائي  األحمر 

في جدة البلد”.
أكــــــــــــــشــــــــــــــاي 
الــــــــــذي يــــــزور 
ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
األولـــى،  للمرة 
خطف القلوب 

قبل األنظار في الجلسة الحوارية ولقائه بمجموعة 
مختلف  مــن  وإعاميين  السعوديين  الشباب  مــن 
على  صفحاته  فــي  وكــتــب  الــعــربــي،  العالم  أنــحــاء 
تشرفت  للسينما،  ا  محبًّ “بصفتي  ميديا:  السوشال 
البحر  مهرجان  افتتاح  لحضوري  غامرة  بسعادة 
صناعة  بعالم  لاحتفال  الدولي  السينمائي  األحمر 

األفام والتواصل مع صناعة السينما العالمية”.
ناقـــش كومـــار مســـيرته المهنية الامعـــة وتطوره 
فـــي بوليـــوود، فضا عن اآلمال التـــي يعلقها على 
التعاون المستقبلي بين بوليوود وصناعة السينما 
المزدهـــرة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية. وفي 
كلمتـــه باللقـــاء أكـــد أنـــه ســـيحرص علـــى إحضار 
عائلتـــه فـــي المســـتقبل وأطفالـــه إلى هـــذا المكان 
الســـاحر، وقال كومار: “ســـأخبر جميـــع زمائي أن 
يأتـــوا ويصـــوروا أفامهـــم فـــي المملكـــة العربيـــة 

السعودية”.
قـــدم كومـــار أكثـــر مـــن 100 فيلـــم منـــذ أن تـــرك 
عالـــم عـــرض األزيـــاء فـــي بنجالـــور وقـــرر دخول 
استوديوهات األفام بدال من ذلك، وعبر عن حبه 
الكبيـــر للجمهور الذي احتشـــد لتحيتـــه والتصوير 

معه.
دخـــل بقوة عالم التمثيل في العام 1992 مع فيلم 
التشـــويق )Khiladi( الـــذي جعلـــه علـــى الفور نجم 
األكشـــن، مـــع الحمـــاس للقيـــام باألعمـــال المثيرة 
الخاصـــة بـــه فـــي األفـــام الناجحة التي أكســـبته 
لقب “جاكي شـــان الهند”. وقال: “منذ ذلك الحين، 
تشعبت”، ليصبح قلبا رومانسيا، وكوميديا شعبيا 
وممثـــا دراميـــا يحظـــى بإعجـــاب نقـــدي، وفـــاز 

بجائـــزة الفيلـــم الوطنـــي ألفضل ممثل فـــي العام 
2016. كمـــا تم تســـهيل حصوله على شـــرف بادما 
شـــري المرموق، وهو رابع أعلى جائزة مدنية في 

الهند للمساهمة في الفنون السينمائية.
وعـــن الزيـــارة، قال للجمهور “هـــذه زيارتي األولى 
للسعودية وهذا شرف كبير لي، والحقيقة المست 
منـــذ دخولـــي الســـعودية الحـــب الكبيـــر للشـــعب 
السعودي المتعاون جدا، وكان ذلك جليا مع إتمام 

الجوازات ولغاية وصولي إلى المهرجان”.
عمـــل أوال فـــي انطاقتـــه كطـــاٍه محتـــرف، اســـمه 
الحقيقـــي راجيـــف هـــاري أوم بهاتيـــا المعـــروف بـ 
“أكشاي كومار”، هو ممثل يحمل الجنسية الكندية 
أيضـــًا وقدم العديد من األعمـــال قبل دخوله عالم 

الفن، تعلم “أكشـــاي” الفنون القتالية التي ساعدته 
فـــي إتقان أدواره االكشـــن، كمـــا أعطته أيضًا لقب 
بطل األكشـــن في الســـينما الهندية، باإلضافة إلى 
أفامه المليئة باألكشن فقد برع أيضًا في األدوار 

الرومانسية.
يذكـــر أن الدورة األولى من مهرجان البحر األحمر 
يهـــدف المهرجـــان إلـــى اكتشـــاف الجيـــل الجديد 
مـــن المواهـــب الســـينمائية الســـعودية، إذ يعرض 
27 فيلمـــا طويا وقصيرا، تعكـــس تنوع المجتمع 
الســـعودي، إضافـــة إلـــى تقديم قوالـــب وحكايات 
يكتشفها المجتمع الدولي للمرة األولى، ويتنافس 
18 فيلمـــا ضمـــن مســـابقة األفام القصيـــرة، و16 

فيلما في مسابقة األفام الطويلة.

النجم أكشاي كومار: “سأخبر الجميع أن يأتوا ويصوروا أفالمهم في السعودية”
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أن  زيـــن  مجموعـــة  كشـــفت 
عالمتها التجارية تصدرت قائمة 
العالمـــات التجاريـــة في أســـواق 
الشرق األوســـط في حفل توزيع 
Telecom Review Sum�  جوائ ز

mit Excellence الـــذي أقيم في 
عالمـــة  “كأفضـــل  مؤخـــرا  دبـــي 
تجاريـــة” في صناعـــة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.
تصـــدر  أن  زيـــن  وأوضحـــت 
عالمتهـــا التجارية جـــاء تتويجا 
لألداء المتمي ز في كافة أسواقها، 
وللمســـتوى المتقـــدم فـــي خدمة 
فـــي  مبادراتهـــا  وقـــوة  العمـــالء، 

والتنـــوع  االســـتدامة  مجـــاالت 
فـــي  ونجاحهـــا  واالشـــتمال، 
توفير أكثـــر الخدمات اإلبداعية، 
لشـــبكاتها  المســـتمرة  والترقيـــة 

وفق أحدث التقنيات.
وأعلنـــت المجموعـــة أن الجوائـــ ز 
اإلقليمية للحفل شـــهدت تتويج 
شـــركتها التابعة “زين السعودية” 
بجائ زة “أفضل نمو لمســـتخدمي 
شـــبكات الجيـــل الخامـــس”، بعـــد 
أن رســـخت مكانتها كمـــ زود رائد 
لخدمـــات الجيـــل الخامـــس فـــي 
المملكـــة، إذ تمتلـــك واحـــدة مـــن 
أكبر شـــبكات الــــ 5G حول العالم، 
كما فازت زين الســـعودية بجائ زة 
“الخدمـــة األكثر ابتكارا” لمنصتها 

الرقمية “ياقوت”.

“زين” أفضل عالمة تجارية بالشرق األوسط 2021

تحت رعاية نائب محافظ محافظة العاصمة

“العلوم التطبيقية” تحتفل باألعياد الوطنية بفعالية “يوبيل العز”
احتفلــت جامعــة العلــوم التطبيقيــة، تحت رعاية نائــب محافظ محافظة 

العاصمــة، حســن المدنــي، بالعيــد الوطنــي الخمســين لمملكــة البحريــن 
وذكــرى تولــي عاهــل البــالد حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 
عيســى آل خليفة مقاليد الحكم، حيث نظمت عمادة شــؤون الطلبة 
ومجلــس طلبــة الجامعــة بدورتــه الخامســة عشــرة فعاليــة “يوبيــل 

العز”، احتفاًل بهذه الذكرى العزيزة على قلوب البحرينيين.

وأقيمـــت الفعاليـــة بحضور جميـــل الرويعي 
مدير إدارة الخدمات الهندســـية واالستثمار 
ممثاًل عن نائب محافـــظ محافظة العاصمة، 
واألســـتاذ الدكتـــور وهيـــب الخاجـــة رئيـــس 
مجلـــس األمنـــاء واألســـتاذ الدكتـــور غســـان 
الرئيـــس  ونـــواب  الجامعـــة،  رئيـــس  عـــواد 
وعمداء الكليات ونخبة من أعضاء الهيئتين 

األكاديمية واإلدارية في الجامعة والطلبة.
كما تضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات 
المتنوعة اشتملت على فقرة تراثية للعرضة 
فـــي  المطاعـــم  ركـــن  وفعاليـــة  البحرينيـــة، 
الســـاحة الخارجية للجامعة، ومسابقة أجمل 
صـــورة لمبنـــى الجامعـــة بالت زييـــن، وأجمـــل 
صـــورة لمهرجان يوبيل الع ز، وأخيًرا أمســـية 
شـــعرية بمشـــاركة نخبـــة مـــن الشـــعراء مـــن 
مملكـــة البحرين ودولة الكويـــت أقيمت عبر 

تقنية االتصال المرئي.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس األمناء 
األســـتاذ الدكتور وهيب الخاجة أن الجامعة 
حرصـــت علـــى إحياء ذكـــرى العيـــد الوطني 
وعيـــد جلوس جاللة الملك من خالل فعالية 
“يوبيـــل العـــ ز”، فـــي الوقـــت الـــذي تعيش به 
مملكـــة البحرين في ظل إنجـــازات حضارية 
بالشـــمولية  اتســـمت  المياديـــن،  كافـــة  فـــي 

فـــي جوانبها  والتكامل 
والبشـــرية،  التنمويـــة 

مشـــكلة نهضة وطنيـــة لبناء 
الوطـــن وعنـــوان لمرحلـــة م زدهرة 

فـــي تاريخ البـــالد يتحقق فيها اإلنــــجاز تلو 
اإلنــــجاز، وترتفـــع خاللهـــا رايـــات الرفاهيـــة 
والعـــ زة تحـــت قيـــادة عاهـــل البـــالد، حضرة 
صاحـــب الجاللـــة المـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة المفدى.
كمـــا تقـــدم رئيـــس مجلـــس األمنـــاء بالشـــكر 
إلـــى القائمين علـــى وزارة التربيـــة والتعليم 
ومجلـــس التعليـــم العالـــي ممثليـــن بالدكتور 
والتعليـــم،  التربيـــة  وزيـــر  النعيمـــي  ماجـــد 
التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس  ورئيـــس 
العالي، والدكتورة الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة األمين العـــام لمجلس 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
مجلـــس التعليـــم العالـــي علـــى كل الجهـــود 
المبذولـــة لنهضة التعليم في مملكة البحرين 
وتطويره في ظل العهد ال زاهر لجاللة الملك.
األســـتاذ  الجامعـــة  رئيـــس  توجـــه  بـــدوره؛ 
الدكتور غســـان عواد، بأســـمى آيـــات التهنئة 
بحضـــرة  ممثلـــة  البـــالد  لقيـــادة  والتبريـــك 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 

آل خليفـــة، وإلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب 
القائد األعلى رئيس الوزراء، 
الجامعـــة  حـــرص  مؤكـــًدا 
ـــك بالثوابت الوطنية،  التمسُّ
وترســـيخ حـــبَّ الوطـــن لدى 
الطلبـــة، مشـــيًدا بالجهود التي 
بدورتـــه  الطلبـــة  بذلهـــا مجلـــس 
الخامسة عشـــرة بالتعاون مع عمادة 

شؤون الطلبة لتنظيم هذه الفعالية.
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركة 
نخبة كبيرة من طلبة وخريجي الجامعة في 
حضور هذه الفعالية، مشيًرا إلى أن الجامعة 
تســـعى دائًما إلى تع زيـــ ز روح المواطنة لدى 
طلبتهـــا وخريجيها في مختلف المناســـبات، 
ومنهـــا االحتفـــاالت باألعياد الوطنيـــة، الفًتا 
إلـــى أنَّ التفاعـــل الـــذي حظـــي بـــه احتفـــال 
الجامعـــة باألعيـــاد الوطنية من قبـــل الطلبة 
بأهميـــة  وعيهـــم  علـــى  دليـــل  والخريجيـــن 
هـــذه المناســـبة الع زيـــ زة علـــى قلـــوب كافـــة 
البحرينيين والمقيمين في مملكة البحرين.

بـــدوره، وجـــه رئيـــس مجلس الطلبـــة محمد 
الشـــيراوي التهاني والتبريكات لقيادة البالد 
بهـــذا اليـــوم الـــذي يحمل فـــي طياته دالالت 
لالحتفـــال  يوًمـــا  بصفتـــه  عميقـــة  ومعانـــي 
بالمنج زات الوطنية ومســـارات التنمية التي 
تحققـــت، تحت قيادة جاللـــة الملك، متقدًما 
بالشـــكر إلى إدارة الجامعة على تقديم كافة 
لنجـــاح هـــذه  الطلبـــة  التســـهيالت لمجلـــس 

الفعالية.

للتســـهيالت  البحريـــن  شـــركة  أعلنـــت 
التجاريـــة، ضمـــن منهج الشـــركة المســـتمر 
الوطنيـــة  المواهـــب  وتطويـــر  الســـتقطاب 
ذوي  بالكـــوادر  الشـــركة  كفـــاءات  وتع زيـــ ز 
الخبـــرة والطموح، عن تعييـــن كال من دانة 
الســـندي رئيًســـا لقســـم الشـــؤون القانونية، 
وأحمد رضـــي مديًرا لقســـم إدارة المخاطر 
التشـــغيلية.  ومـــن خالل مســـيرتها المهنية 
المناصـــب  مـــن  العديـــد  الســـندي  تبـــوأت 
القياديـــة المتعلقـــة بالشـــؤون القانونية في 
كبرى الشـــركات والمؤسسات الوطنية، كان 
آخرهـــا منصـــب رئيـــس الشـــؤون القانونية 
فـــي بنك البحريـــن للتنمية. وتمتـــد خبرتها 
فـــي المجـــال القانونـــي ألكثر مـــن 11 عاًما.   
ويتمتـــع رضـــي بخبـــرة واســـعة فـــي إدارة 

المخاطـــر التشـــغيلية تمتـــد ألكثـــر مـــن 12 
عاًمـــا، حيـــث شـــغل منصـــب مديـــر مخاطر 
األعمـــال والضوابط فـــي بنك إتش إس بي 
ســـي العالمـــي مـــن خـــالل عملـــه فـــي المقر 

اإلقليمي في دبي وفرع البحرين. 
و صرح عبدهللا بوخوة الرئيس التنفيذي 
بانضمـــام  أرحـــب  أن  “يســـرنا  للشـــركة  
الســـيدة دانة والســـيد أحمـــد ك زمالء في 
الشـــركة بمناصبهم الجديـــدة حيث تؤكد 
هـــذه التعيينات على الت زام مجلس إدارة 

الشـــركة واإلدارة التنفيذيـــة فـــي جـــذب 
الكوادر الوطنية الممي زة لصفوفها”. 

و أعـــرب كال مـــن الســـندي ورضـــي عـــن 
اعت زازهمـــا وتقديرهمـــا الختيارهما لهذه 
المناصب في شركة وطنية رائدة كشركة 
التجاريـــة، حيـــث  للتســـهيالت  البحريـــن 
أكـــدا علـــى تطلعهمـــا إلى أن يكونـــا ج زًءا 
من مسيرة النمو والتطور في نطاق عمل 
الشـــركة وبجانـــب تحقيـــق رؤى الشـــركة 

المستقبلية وأهدافها.

بقسمي الشؤون القانونية وإدارة المخاطر التشغيلية

“التسهيالت” ُتعين السندي ورضي بمناصب قيادية

دانة السنديأحمد رضي

احتفلـــت الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن 
فـــي إيرلندا- جامعـــة البحرين الطبية 
الوطنـــي  بالعيـــد   )RCSI Bahrain(
الخمســـين لمملكة البحريـــن والذكرى 
حضـــرة  لتولـــي  والعشـــرين  الثانيـــة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، مقاليد الحكم، وذلك خالل 
حفـــل أقامتـــه الجامعـــة بمقرهـــا فـــي 
البسيتين بحضور الطلبة والموظفين.

 وفـــي أجـــواء شـــعبية مميـــ زة ت زينت 

المملكـــة  بألـــوان  وطالبهـــا  الجامعـــة 
بإفطـــار بحرينـــي  الفعاليـــات  وبـــدأت 
تقليـــدي وتـــم تعريـــف الحضورعلـــى 
جانـــب من ثقافـــة البحريـــن والعادات 
والتقاليـــد المتوارثـــة من خالل قســـم 
الشـــعبية  والمشـــروبات  االكالت 
والحـــرف التقليديـــة ومنطقة جلوس 

بطابع بحريني للعب “الكيرم”.
وبهـــذه المناســـبة، رفــــع البروفيســـور 
ســـمير العتوم رئيس جامعة البحرين 

الطبية أسمى التهاني نيابة عن جميع 
منتســـبي الجامعـــة، إلـــى مقـــام عاهل 
البـــالد حضرة صاحب الجــــاللة الملك 
وإلـــى  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس 
مجلس الوزراء وإلى شـــعب البحرين 
الـوفي بهذه المناسبة السعيدة أعادها 
هللا علـــى البحريـــن وشـــعبها بالخيـــر 

والبركات.

الفعالية أقيمت بمقرها في البسيتين بحضور الطلبة والموظفين

جامعة البحرين الطبية تحتفل بالعيد الوطني الخمسين

أعلــن المصــرف الخليجــي التجــاري، عــن طــرح مجموعــة مــن الخدمــات 
الرقميــة الجديــدة عبر تطبيقــه “الخليجي للهاتف النقــال”، وهو ما ُيترجم 
الجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف على الدوام لتقديم تجربة مصرفية 
ُمميزة لعمالئه بما ُيواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي 

في البحرين.  

رئيـــس  حســـن  علـــي  أســـامة  وقـــال 
تقنيـــة المعلومات بالمصـــرف “ ُيولي 
المصرف الخليجـــي التجاري إهتمام 
بالغ لتحديث خدماتـــه وُمنتجاته، إذ 
ُيعتبر التطوير هو النهج الُمستمد من 
اســـتراتيجية المصـــرف المبنية على 
تع زيـــ ز الخدمـــات المقدمـــة للعمـــالء 
المصرفيـــة  الخدمـــات  تطويـــر  عبـــر 
اإللكترونيـــة لتواكب التحول الرقمي 
للقطـــاع المصرفي بمملكـــة البحرين، 
يأتـــي إضافـــة هـــذه الباقـــة الجديدة 
مـــن الخدمات فـــي التطبيق تماشـــيًا 

المســـتمرة  والمســـاعي  الجهـــود  مـــع 
التي يبذلها المصرف لضمان ســـهولة 
الوصول لجميع خدماته وُمنتجاته.”

وتابع أسامة “لقد حرصنا على رقمنة 
العديـــد مـــن الخدمـــات التـــي كانـــت 
تتطلب في مرحلة ســـابقة زيارة أحد 
فروع المصرف للحصول عليها وذلك 
إدراكًا منا بأهمية الوقت لدى عمالئنا 
الكـــرام، ولتطلعنا بـــأن يكون تطبيقنا 
الجديد فرعًا إلكترونيًا ُيَمكن العمالء 
من الحصول على ُمختلف الخدمات 
والُمنتجـــات فـــي أي وقـــت ومـــن أي 

مكان”.
الخدمـــات  هـــذه  إضافـــة  وتأتـــي 
الجديدة إســـتجابًة لتطلعات العمالء 
حيـــث تـــم ت زويـــد التطبيـــق بخدمـــة 
تعتبـــر رائـــدة علـــى مســـتوى المملكة 
وهي إجـــراء التحويـــالت المصرفية 
بيـــن الحســـابات مـــع البنـــوك األخرى 

بكل سهولة عبر منصة واحدة.

عبر تطبيقه للهاتف النقال

“الخليجي التجاري” ُيطلق باقة خدمات رقمية جديدة

أسامة علي حسن

أقـــام نـــادي ســـكال البحريـــن مؤخًرا 
حفل عشـــاء عيـــد الميـــالد الســـنوي، 
وهـــو حـــدث خيـــري لجمـــع التبرعات 
والمخصص لدعم العائالت المحتاجة 
خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك. وقام 
فنـــدق الخليـــج البحرين باســـتضافة 
هـــذا الحدث الخيري فـــي قاعة أوال 
اإليطاليـــة  األطبـــاق  أشـــهر  مقدًمـــا 
التقليديـــة وحضـــر حفل العشـــاء 55 

من أعضاء النادي وضيوفهم. 
وقال رئيـــس النادي، محمـــد بوزي زي 
هـــذا  عائـــدات  اســـتخدام  “ســـيتم 
الحـــدث الخيـــري لشـــراء اإلمـــدادات 
واالحتياجـــات األساســـية لدعم 400 
مـــن العائـــالت المحتاجة خالل شـــهر 
رمضـــان المبارك”. وأضـــاف قائالً “إن 
نادي سكال البحرين يقدر دعم فندق 
الخليـــج في اســـتضافة هـــذا الحدث 
الذي يعد ج زًءا من األنشطة الخيرية 

المختلفـــة التي يقوم بها النادي تجاه 
المجتمع”.

تأســـس نـــادي ســـكال البحريـــن فـــي 
أكتوبر 1972 ويعد منظمة رائدة في 
مجال الضيافة والســـياحة وشركات 
الطيران. ويلعب نادي سكال البحرين 

دورًا نشـــطًا في تطوير الســـياحة في 
الشـــرق األوســـط بشـــكل عـــام وفـــي 
البحريـــن علـــى وجه الخصـــوص من 
خالل تع زي ز االتصاالت بين أصحاب 
الفنـــادق وشـــركات الطيـــران ووكالء 

السفر.

الحدث خيري نظم في فندق الخليج البحرين

“نادي سكال” يعقد فعالية عشاء عيد الميالد السنوي

المشاركون في حفل العشاء



أكــد الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن والكويــت “BBK”، عبدالرحمــن 
البنــك المســتقبلية هــو  “البــاد” أن جــزءا مــن اســتراتيجية  لـــ  ســيف 
االستمرار في عملية التحول الرقمي، في الوقت الذي يعمل فيه البنك 
علــى توســيع الخدمــات الرقميــة وتحديــث التطبيقــات وخلــق تطبيــق 

موحد يقدم مختلف الخدمات المصرفية.

وأشار سيف إلى أن بنك البحرين 
والكويـــت من أوائل البنوك التي 
تنبهـــت فـــي وقـــت مبكـــر لهـــذه 
التحـــوالت الكبيـــرة، عبـــر الكثير 
والمنتجـــات  المبـــادرات  مـــن 
الرقميـــة وأن العمليـــة مســـتمرة 
ولـــن تتوقـــف، الفًتا إلـــى أن لدى 
البنك حالًيا 4 فروع رقمية تقدم 
خدماتها المختلفة لعمالء البنك.
أن  المصرفـــي  الخبيـــر  وأكـــد 
تحـــول  عمليـــة  يشـــهد  القطـــاع 
كبيـــرة مـــع دخـــول للتكنولوجيا 
والمؤسسات غير المصرفية من 
شـــركات اتصـــاالت وتكنولوجيا 
وغيرهـــا لتقديـــم خدماتهـــا فـــي 

القطاع ومنافسة البنوك.
وقـــال ســـيف “دخـــول المصارف 
غيـــر  والشـــركات  الرقميـــة 
المصرفيـــة والتطورات في نظم 
أن  وينبغـــي  واقـــع  المعلومـــات 
نتعامـــل مـــع ذلـــك، نحـــن اليـــوم 
فـــي بنك البحريـــن والكويت من 
أهـــم محـــاور اســـتراتيجيتنا هو 
التحـــول الرقمـــي، علـــى أســـاس 
نواكـــب هذا الواقـــع والتطور وال 
بـــد أن نكـــون منافســـين في هذا 
المجـــال، وتكون أنظمتنـــا تعمل 
بفعاليـــة عالية لنقـــدم الخدمات 

بالصورة التي ترضي الجميع”. 

ليـــس  األمـــر  أن  ســـيف  ورأى 
التـــي  التحـــوالت  مـــن  الخشـــية 
تجري على الســـاحة المصرفية، 
والتعامـــل  االســـتفادة  ولكـــن 
حالًيـــا  الحاصـــل  التحـــول  مـــع 
“القطاع يشهد تحوالت جذرية، 
فالخدمـــات تغيـــرت والالعبـــون 
والمنافســـة تغيروا، وهذا يخلق 
الوقـــت  فـــي  ولكـــن  تحديـــات 
ويتيـــح  فرصـــا،  يخلـــق  نفســـه 
للمصـــارف أن تتميز في حين أن 
تلـــك المصارف التي لـــن تواكب 
التطور ستتضرر بصورة كبيرة”.

وأوضـــح الرئيس التنفيذي لبنك 
البحرين والكويت أن “BBK” هو 
مـــن أوائـــل البنوك التـــي أطلقت 
خدمـــة فتح الحســـابات عن بعد 
الفـــرع،  لزيـــارة  الحاجـــة  دون 
عبـــر تطبيـــق خـــاص، وذلـــك من 
المفتـــرض أال يتعـــدى دقيقتيـــن 
هـــو  البنـــك  أن  كمـــا  ونصـــف، 
الوحيد الـــذي يقدم حالًيا خدمة 
الحصـــول علـــى القـــرض بصورة 

رقمية.
وتابـــع “يجـــب أن نواصـــل فـــي 
هذا المســـتوى ونطـــور خدماتنا، 
والتطبيقات، وإدخال التحسين، 
الخدمـــات  مـــن  وإدخـــال مزيـــد 

يكـــون  بحيـــث  التطبيـــق،  عبـــر 
هنـــاك تطبيق موحد وفيه جميع 

الخدمات”.
النمـــو  عـــودة  وبخصـــوص   
بعـــد  االقتصاديـــة  للقطاعـــات 
جائحـــة “كوفيـــد  19” والطلـــب 
التمويـــالت، أشـــار ســـيف  علـــى 
“ نـــرى أن هنـــاك نمـــوا تدريجيـــا، 
ورغـــم أن هنـــاك نموا أســـرع في 
قطـــاع عن قطاعـــات أخرى، لكن 
عموًمـــا هنـــاك اســـتقرار نســـبي، 
وهـــذا مهم؛ ألنـــه يعطي نوع من 
الثقـــة للمتعامليـــن فـــي الســـوق، 
ونأمـــل أن يـــزداد زخـــم النمو مع 

مرور الوقت”.
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علي الفردان من المنامة )تصوير: خليل ابراهيم(

انفوجرافيك

سيف متحدًثا لـ “البالد”

افتتــح بنــك الســام أحــدث فروعــه فــي مقــره الرئيــس الكائــن 
بمنطقــة الســنابس، بحضــور المدير التنفيــذي للرقابة المصرفية 
في مصرف البحرين المركزي، خالد الحمد، ومدير إدارة مراقبة 
لــدى المصــرف المركــزي  فهــد  المؤسســات الماليــة اإلســامية 
يتيــم وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بالبنــك يــوم 

الخميس 9 ديسمبر 2021. 

إطـــار  ضمـــن  الخطـــوة  وتأتـــي 
مســـاعي البنـــك لتوســـيع نطـــاق 
شبكته المؤلفة من 9 فروع و26 
جهـــاز صـــراف آلـــي فـــي مختلف 

أنحاء المملكة.
وســـيوفر الفـــرع الجديـــد تجربة 
ومتوافقـــة  متكاملـــة  مصرفيـــة 
مـــع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية 
على مدار الســـاعة وطـــوال أيام 
األســـبوع، إذ ســـيقدم الخدمـــات 
المصرفيـــة فـــي جميـــع األوقات 
الذاتيـــة  الخدمـــة  منصـــة  عبـــر 
الصـــراف  وأجهـــزة  المصرفيـــة 

اآللي وأجهزة اإليداع الفورية. 
وبهـــذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس 
التنفيـــذي للمجموعـــة لـــدى بنك 
السالم، رفيق النايض “لقد تمكن 
البنـــك بفضـــل هللا مـــن الحفـــاظ 
علـــى عمليـــات قوية ومســـتقرة، 
ممـــا مكّنـــا من االســـتمرار بتعزيز 
شبكتنا المحلية وتوفير خدماتنا 
ومنتجاتنـــا لتصبح فـــي متناول 
الجميع. وإنه لمن دواعي سرورنا 
االحتياجـــات  بتلبيـــة  نقـــوم  أن 
المصرفية لجميع الزبائن الكرام، 
عبر توفير مجموعة متكاملة من 
المنتجات والخدمات المصرفية 
المتوافقـــة مـــع أحكام الشـــريعة 

اإلسالمية”.
ومـــن جانبـــه، قـــال نائـــب الرئيس 
المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 
مـــراد  أنـــور  الســـالم  بنـــك  فـــي 
“باإلضافـــة إلى ســـعينا نحو تعزيز 
شـــبكة فروعنا في مختلف أنحاء 
المملكـــة، فإننا نحـــرص أيًضا على 
تطويـــر عروضنـــا الرقميـــة، حيث 
الفـــرع  بتدشـــين  مؤخـــًرا  قمنـــا 
االفتراضـــي، وتطبيـــق للخدمـــات 
النقـــال،  الهاتـــف  عبـــر  المصرفيـــة 
وإطـــالق الخدمات المصرفية عبر 
تطبيق )واتســـاب( لتمكين الزبائن 
مـــن إجـــراء المعامـــالت إلكترونًيا 
استفســـاراتهم  علـــى  واإلجابـــة 
دائًمـــا  نســـعى  ونحـــن  مباشـــرة. 
لتجاوز التوقعات، وأن نعمل على 
تلبية احتياجات زبائننا المصرفية 
أينمـــا كانـــوا ســـواء عبـــر الهاتـــف 

النقال أو في فروع البنك”.

“السالم” يفتتح أحدث فروعه بمقره الرئيس

فتح الحسابات 
المصرفية رقميا 

خالل دقيقتين 
ونصف

نلمس نمًوا في 
نشاط التمويالت 
مع التعافي من 

الجائحة

شبكة البنك 
تضم 9 فروع 

و26 جهاز 
صراف آلي

الرئيس التنفيذي لـ “البحرين والكويت”: 
التوسع في الخدمات الرقمية من استراتيجيتنا

البنك رائد بالتحول ولديه 4 فروع ذاتية الخدمة بالكامل

ــا ــرض إلكتــــرونيـــــ ــة القـــــ ــح خــــدمـــــ ــك يتيــــ “BBK” أول بنـــــ

حصل بنك البحرين الوطني على شـــهادة 
العالمـــي  المعيـــار   ،14001:2015 آيـــزو 
الـــذي ُيعنـــى بتطوير نظـــم اإلدارة البيئية 
ومســـاعدة المؤسســـات في تقليـــل أثرها 
مصرفيـــة  مؤسســـة  أول  وهـــو  البيئـــي. 
علـــى الصعيـــد المحلـــي و تحصـــل علـــى 
هـــذا االعتمـــاد المرموق مـــن  هيئة إصدار 
 Bureau ( الشـــهادات  بيـــرو  فيريتـــاس 
Veritas ( وبدعـــم مـــن شـــركة “إتـــش إيه” 
لالستشـــارات مما يعزز مـــن مكانته كأحد 
البنـــوك الرائدة فيما يتعلـــق باعتبارات اال

ستدامة.                        
وتماشـــًيا مـــع أهـــداف االســـتدامة، أطلق 
البنـــك منتجات عدة تســـاهم في الحفاظ 
على البيئة مما من شأنه أن يرفع مستوى 
الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، أبرزها: 
طرح عرض تمويلي حصري للراغبين في 
تركيب ألواح الطاقة الشمســـية وتدشين 
الـــذي يوفـــر  الســـيارات”  “تمويـــل  منتـــج 

معدالت فائدة خاصة ألصحاب السيارت 
مبـــادرة  وتنفيـــذ  والكهربائيـــة،  الهجينـــة 
اعتمـــاد الطاقـــة الشمســـية التـــي تتمثـــل 
فـــي تركيب الـــواح كهروضوئية شمســـية 
لتوليـــد الطاقـــة الكهربائية فـــي بعض من 

الفروع المختارة التابعة للبنك.
وصرحت رئيس تنفيذي للموارد البشرية 
واالستدامة في المجموعة، دانة بوحجي 
“نحن فخورون بكوننا أول بنك في مملكة 
البحرين يســـتوفي جميع معايير شـــهادة 
آيـــزو 14001، وهو ما يؤكـــد التزام البنك 
بتحقيـــق نمـــو مســـتدام وســـعيه الدؤوب 
اســـتدامة  وأكثـــر  خضـــراء  بيئـــة  لخلـــق 
من أجـــل مســـتقبل أفضل وإلثـــراء حياة 

األجيال القادمة”. 
رئيـــس  ســـيادي  هيثـــم  بـــدوره  وصـــّرح 
قســـم الممتلكات والمشـــتريات والشؤون 
فـــي  “نحـــن،  المجموعـــة  فـــي  اإلداريـــة 
بنـــك البحريـــن الوطني، نســـعى جاهدين 
لتطبيـــق أفضـــل الممارســـات الدولية في 
جميـــع أنشـــطتنا. لـــذا، فـــإن حصولنا على 
 :14001 البيئيـــة  اإلدارة  نظـــم  شـــهادة 
توجهنـــا  علـــى  دليـــل  خيـــر  لهـــو   2015
نحـــو تعزيـــز المبـــادرات الصديقـــة للبيئة 

باإلضافة إلـــى اتخاذ إجـــراءات للوصول 
إلـــى حالة الحياد المناخي وتقليل تأثيرنا 

على البيئة”.
أما عمار جميل مستشـــار آيـــزو واألعمال 
لالستشـــارات  إيـــه”  “إتـــش  شـــركة  لـــدى 
آيـــزو  شـــهادة  “ُتمثـــل  بقولـــه:  فاســـتطرد 
ُيعنـــى  الـــذي  العالمـــي  المعيـــار   14001
بتطويـــر نظـــم اإلدارة البيئية ومســـاعدة 
المؤسســـات علـــى تقليـــل أثرهـــا البيئـــي. 
وإنـــه لمن دواعـــي ســـرورنا أن نتمكن من 
المســـاهمة في دعم جهود بنـــك البحرين 
الوطنـــي لتعزيـــز االســـتدامة عـــن طريـــق 
توجيهـــه نحـــو إتبـــاع أســـلوب تشـــغيلي 

مسؤول أكثر”.
منـــور مديـــر  نعمـــان  قـــال  ومـــن جانبـــه، 
الشـــهادات فـــي شـــركة بيـــرو فيريتـــاس 
“يضـــع بنك البحريـــن الوطني نصب عينه 
مهمة ترسيخ ممارسات الحوكمة البيئية 
 )ESG( واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات
ضمـــن منتجاته وخدماته، وهـــو ما مّكنه 
مـــن تحقيق اإلنجاز المذهـــل، ليكون أول 
المملكـــة وبيـــن دول مجلـــس  فـــي  بنـــك 
التعاون الخليجـــي يحصل على مثل هذا 

التقدير المرموق”.

من  هيئة  ”بيــرو  فيريتاس” وبدعم “إتش إيه” لالستشــارات

“الوطني” ينال أول شهادة “آيزو” بنظم اإلدارة البيئية

أثناء تسليم الشهادة

أثناء تدشين الفرع
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أشـــاد رئيـــس اتحـــاد الغـــرف الســـعودية عجـــان 
العجـــان بحكمـــة وجهـــود رئيـــس غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحرين ســـمير ناس، طـــوال عمله في 
العاميـــن الماضييـــن منـــذ توليـــه رئيًســـا التحـــاد 
غـــرف دول مجلس التعـــاون الخليجي، مؤكًدا أن 
ناس ســـعى لتعزيز العمل الخليجي لإلســـهام في 
الدفع بالمجاالت التجارية واالســـتثمارية لمرحلة 
التكامـــل، وذلـــك مـــا شـــهده القطـــاع االقتصـــادي 
الخليجـــي لمـــا يعـــود بالنفع على القطـــاع الخاص 
وريـــادة األعمال بمنطقة الخليـــج مما زاد من نمو 

الحركة االقتصادية والتجارية.

جـــاء ذلـــك خـــال عقـــد اتحـــاد الغـــرف التجارية 
االجتمـــاع  فعاليـــات  أمـــس  صبـــاح  الســـعودية 
الســـادس والخمســـين )56( لمجلـــس اتحاد غرف 
دول مجلس التعاون الخليجي، وشـــهد االجتماع 
انتقال رئاســـة االتحاد للدورة الثانية والعشـــرين 
)22( من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتحاد 
الغـــرف الســـعودية فـــي فبرايـــر المقبـــل، علـــى أن 
تكون رئاســـة المجلس دورية لمدة عامين حسب 
التسلســـل األبجدي ألســـماء الغرف أو االتحادات 
األعضـــاء، كما جرى متابعة تطورات تشـــييد مقر 
األمانـــة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون 

الخليجـــي، وعـــرض مناقشـــة اللجـــان القطاعيـــة 
الخليجيـــة المقدمـــة مـــن غرفـــة تجـــارة وصناعة 

عمان، وعرض الموازنة والتقديرية لعام 2022.
وبـــدوره، أشـــار النائـــب الثانـــي لرئيـــس االتحـــاد 
رضـــا  ُعمـــان  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  ورئيـــس 
آل صالـــح، أن فتـــرة رئاســـة نـــاس فـــي الظـــروف 
االستثنائية ومواصلة تقديم جهوده للتغلب على 
التحديات االقتصادية يبرهن قدرته على تحقيق 

التميز.
وأكد عضـــو مجلس إدارة الغرفـــة الكويتية خالد 
الغانـــم، إلـــى أن نـــاس ســـعى إلى توحيـــد الجهود 

والرؤى في غالبية الملفات االقتصادية المتعثرة، 
والتـــي تربـــط بحيـــاة الشـــعوب بمنطقـــة الخليج 

العربية.
من جانبه، أكد سمير ناس بأنه طوال فترة رئاسته 
التحـــاد غـــرف دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ســـعى لتعزيـــز فـــرص التكامـــل الخليجـــي إنفـــاًذا 
للتوجيهـــات الســـامية لعاهـــل البـــاد والحكومـــة 
الموقرة، بمواصلة العمل على دفع مســـيرة العمل 
الخليجـــي المشـــترك نحـــو آفـــاق أوســـع وتحقيق 
مزيد من اإلنجازات والمكتسبات لصالح األشقاء 

في دول مجلس التعاون.

انتقال رئاسة “اتحاد الغرف الخليجي” للسعودية في فبراير

ترأس رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، 
حســن الجالهمــة، اجتمــاع مجلــس اإلدارة في صباح 

يوم األحد الموافق 12 ديسمبر 2021. 

وفي بداية االجتماع رفع الرئيس باســـمه 
واســـم أعضـــاء المجلس وكافة منســـوبي 
المصـــرف إلى مقام صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد 
المفـــدى، وصاحـــب الســـمو الملكـــي االمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
البحريـــن  وإلـــى شـــعب  الـــوزراء،  رئيـــس 
الكريم بأســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة العيـــد الوطنـــي المجيـــد داعيـــا 
البحريـــن  يحفـــظ  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى 
ويديم عليها نعمة األمـــن واألمان ومزيدا 

من التقدم واالزدهار.
الموضوعـــات  المجلـــس  واســـتعرض 

المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، حيـــث 
تـــم الموافقـــة علـــى الميزانيـــة التشـــغيلية 

للمصرف لعام 2022. 
وأشاد المجلس بخطة التعافي االقتصادي 
التـــي أقرهـــا مجلس الـــوزراء مؤخرا ومن 
ضمنهـــا خطـــة تطويـــر الخدمـــات المالية، 
وذلـــك لمـــا لهـــذه الخطـــة االقتصاديـــة من 
أهميـــة فـــي تحفيـــز النشـــاط االقتصـــادي 
حيـــث  التنمويـــة،  االهـــداف  وتحقيـــق 
ســـيكون للقطاع المالي دور كبير في دعم 
االنشـــطة االقتصاديـــة المختلفـــة بتوفيـــر 
التمويل الازم للمشاريع التنموية المقررة 
فـــي خطـــة التعافـــي االقتصـــادي. كما عبر 

المجلـــس عن تقديـــره للجهود الـــذي بذلها 
القطـــاع المصرفـــي فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
مـــن خـــال توفيـــر الدعـــم والمســـاندة بما 
مـــن  المقترضيـــن  علـــى  األعبـــاء  خفـــف 
األفراد والشـــركات، مؤكدًا أهمية استمرار 

التنسيق والتعاون بين المصرف والقطاع 
فـــي الفتـــرة القادمـــة لتوفير كافة الســـبل 
لتنفيذ خطة تطوير القطاع المالي وتوفير 
القطاعـــات  لدعـــم  المناســـبة  الترتيبـــات 

االقتصادية في المرحلة القادمة.
المجلـــس علـــى تطـــور األوضـــاع  واطلـــع 
فـــي القطـــاع المالـــي بعـــد عـــودة النشـــاط 
االقتصادي خال النصف الثاني من السنة 
وانعكاس ذلك علـى عمليات المصارف من 
حيـــث عمليـــات االقـــراض والودائع والتي 
شـــهدت تحســـنا مســـتمرا، حيـــث ارتفعت 
الودائـــع بنســـبة 4.7 % والقروض بنســـبة 
3.5 % مقارنة بالفترة المقابلة من الســـنة 

الماضية حتى شهر أكتوبر. 
وحافـــظ القطـــاع على مســـتوى عـــاٍل من 
المتطلبـــات  يفـــوق  المـــال  رأس  كفـــاءة 
الرقابيـــة حســـب معاييـــر بـــازل 3 والـــذي 

بلـــغ فـــي المتوســـط 20 %. كمـــا أظهـــرت 
بيانـــات عمليـــات نقـــاط البيـــع ارتفاعًا في 
الثاثـــة  الشـــهور  خـــال  العمليـــات  عـــدد 
الماضيـــة )أغســـطس-أكتوبر2021(، حيث 
 %  68.9( معاملـــة  مليـــون   35.4 بلغـــت 
منها باســـتخدام البطاقات الاتامســـية(، 
وبزيـــادة بنســـبة 60.3 % مقارنـــة بنفـــس 
الفتـــرة من عام 2020. أما بالنســـبة للقيمة 
اإلجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 866.4 
مليـــون دينـــار )42.2 % منهـــا باســـتخدام 
الشـــهور  فـــي  الاتامســـية(  البطاقـــات 
الثاثة الماضية )أغسطس-أكتوبر 2021(، 
بارتفـــاع بنســـبة 43.4 % مقارنـــة بنفـــس 

الفترة من عام 2020.
كمـــا اطلـــع المجلـــس علـــى التقريـــر الـــذي 
Stan-  أصدرته وكالة التصنيف االئتماني
dard & Poor’s مؤخرا عن تعديل النظرة 

المســـتقبلية مـــن ســـالبة إلى مســـتقرة مع 
الســـيادي  االئتمانـــي  التصنيـــف  تثبيـــت 
لمملكـــة البحريـــن عنـــد مســـتوى ‘B+’، مما 
يعكـــس االجـــراءات التي تـــم اتخاذها من 
خـــال برنامـــج التـــوازن المالـــي لمعالجـــة 
العجـــز فـــي الميزانيـــة بزيـــادة االيـــرادات 
تعافـــي  وكذلـــك  المصروفـــات  وضبـــط 
النشـــاط االقتصـــادي. وعبـــر المجلس عن 
ارتياحـــه لهـــذا التطـــور اإليجابـــي والـــذي 
يعكس تحسن في المؤشرات االقتصادية 
هـــذه  خـــال  البحريـــن  لمملكـــة  والماليـــة 

السنة.
بالشـــكر  المجلـــس  تقـــدم  الختـــام،  وفـــي 
والتقديـــر لكافـــة منســـوبي المصرف على 
الجهـــود التـــي بذلوها خال الســـنة والتي 
االســـتقرار  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  ســـاهمت 

المالي وتطور القطاع المالي.

تحسن أداء القطاع المصرفي بنمو الودائع 4.7 % والقروض 3.5 %
حافظ على مستوى عاٍل من كفاءة رأس المال بمتوسط 20 %

تفعيل دور الغرفة العربية الفرنسية بزيادة وتكثيف أنشطتها
انعقاد االجتماع التنسيقي بمشاركة السفراء في باريس
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وقـــع مجلس التنمية االقتصادية البحرين 
مذكـــرة تفاهم مع منظمـــة اليابان للتجارة 
دبـــي”،  “جيتـــرو  دبـــي  فـــي  الخارجيـــة 
وستســـاهم هـــذه الشـــراكة الجديـــدة فـــي 
تعزيـــز التعـــاون االقتصادي بيـــن البحرين 
واليابـــان، وهـــو ما سيســـاعد في تســـليط 
الضـــوء على البحرين كوجهة اســـتثمارية 

أمام الشركات اليابانية.
وقـــد جـــرى توقيـــع االتفاقيـــة فـــي حفـــل 
اســـتقبال أقيم في يوم األحد 12 ديسمبر 
2021 بجنـــاح البحرين في “إكســـبو 2020 

دبي”.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي ورئيس مجلس 
إدارة منظمـــة اليابان للتجـــارة الخارجية، 
نوبوهيكو ساساكي “تتميز مملكة البحرين 
بموقع اســـتراتيجي إلـــى جانب ما تحظى 

بـــه مـــن إمكانيـــات قويـــة فـــي قطاعـــات 
مثـــل الخدمـــات اللوجســـتية وتكنولوجيا 
معلومـــات االتصـــاالت والخدمـــات المالية 
ممـــا يجعلها وجهـــة جذابة لاســـتثمارات 
اليابانيـــة، ونحن نتطلع مـــن خال مذكرة 
التفاهـــم هـــذه إلـــى خلـــق فـــرص جديـــدة 

للشركات اليابانية التي ترغب في إطاق 
أو تنميـــة أعمالهـــا التجاريـــة فـــي جميـــع 

أنحاء الشرق األوسط”.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس 
التنمية االقتصادية، خالد حميدان “تعتبر 
التشـــريعات المتقدمة والكلفة التشـــغيلية 

التنافســـية إلـــى جانب القـــوة العاملة ذات 
الكفاءة من بين أبرز األسباب التي دعمت 
اســـتمراريتنا كوجهة جاذبة للمســـتثمرين 

الدوليين من مختلف األسواق العالمية”.
بـــأن  وأضـــاف حميـــدان “ونحـــن ســـعداء 
تساهم هذه الشـــراكة في ترسيخ عاقتنا 

مع اليابان كإحدى األسواق االستراتيجية 
بالنســـبة لنـــا، كمـــا أننا نســـعى إلـــى تعاون 
مثمر مع منظمة اليابان للتجارة الخارجية 

“جيترو”.
وتضمنـــت مذكرات التفاهـــم الموقعة بين 
البحريـــن  االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 
و”جيترو دبي” عددا من جوانب التنســـيق 

ومن ضمنها:
اســـتقطاب  بهـــدف  المعلومـــات  تبـــادل 
خلـــق  البلديـــن،  كا  مـــن  االســـتثمارات 
فرص التعاون بين الشـــركات فـــي اليابان 
اســـتقطاب  تســـهيل  بهـــدف  والبحريـــن 
االستثمارات في مجاالت متعددة، تمهيد 
ســـبل التعاون االقتصـــادي واالســـتثماري 
والبحريـــن،  اليابـــان  فـــي  الشـــركات  بيـــن 
الترويـــج للقطاعـــات االســـتراتيجية التي 

تتميز بوجود منافع متبادلة بين البلدين.
وتعتبر البحريـــن بوابة مثلى إلى المنطقة 
وســـوق دول مجلـــس التعـــاون الخليجية 

دوالر  تريليـــون   1.4 حجمـــه  يبلـــغ  الـــذي 
أميركي، حيـــث تحظى البحرين بكفاءات 
تقنيـــة متميزة، وقـــد تم تصنيفهـــا مؤخرًا 
كوجهـــة أولـــى للكفـــاءات المتقدمـــة فـــي 
بقطـــاع  الحاســـوبية  البرمجـــة  مجـــال 
تكنولوجيـــا معلومـــات االتصـــاالت وذلـــك 
أخذًا باالعتبار النسبة والتناسب بالمقارنة 
مـــع التركيبـــة الســـكانية بحســـب التقريـــر 
الصـــادر عـــن االتحـــاد الدولـــي لاتصاالت 

.)ITU(
وتعتبـــر االســـتثمارات المباشـــرة اليابانية 
الحاليـــة في البحرين من بين أبرز عشـــرة 
اســـتثمارات مباشـــرة من حيـــث المخزون 
والتدفق، كما وتســـعى البحرين إلى تعزيز 
هـــذا التصنيـــف مـــن خـــال مبـــادرات من 
بينها مذكرة التفاهم الموقعة مع “جيترو”، 
والتي ستســـاهم في تسهيل إمكانية قيام 
المزيد من الشركات اليابانية في تأسيس 

حضور لها في المملكة.

شـــاركت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
ممثلة بنائب األميـــن المالي، وليد إبراهيم 
كانو، في االجتماع التنســـيقي بين أعضاء 
الغرفـــة  إدارة  بمجلـــس  العربـــي  الجانـــب 
وســـفراء  المشـــتركة  الفرنســـية  العربيـــة 
الـــدول العربيـــة فـــي باريس، حيـــث ناقش 
االجتماع االســـتعدادات وتنســـيق مواقف 
الجانـــب العربـــي عشـــية اجتمـــاع الغرفـــة 

المشتركة.
 وأكـــد كانو خال االجتمـــاع أهمية الغرفة 
العربيـــة الفرنســـية والـــدور المؤمـــل منهـــا 
فـــي النهـــوض بواقـــع ومســـتقبل العاقات 

إن  وقـــال  الجانبيـــن.  بيـــن  االقتصاديـــة 
الظـــروف االقتصاديـــة العالمية وما خلفته 
جائحـــة كورونـــا تســـتوجب العمـــل علـــى 
تعويض الخســـائر التي لحقـــت باالقتصاد 
العالمـــي خـــال الفترة الماضيـــة من خال 
تفعيـــل دور الغرفة العربية الفرنســـية عبر 
زيـــادة فعالياتهـــا وتكثيـــف أنشـــطتها فيما 
يتعلـــق بزيـــادة مســـتوى وحجـــم التواصل 
بيـــن القطـــاع الخـــاص فـــي البـــاد العربية 
التجاريـــة  الغرفـــة  وأن  خاصـــة  وفرنســـا، 
العربيـــة الفرنســـية تمتلـــك شـــبكة واســـعة 
مـــن العاقات التي تربطهـــا بالباد العربية 
وال ســـيما وأن الجانب العربي في مجلس 
إدارتها يتألف من اتحادات وغرف التجارة 

في كافة الباد العربية، إضافًة إلى عاقات 
األميـــن العام الشـــخصية داخل األوســـاط 
اإلقتصاديـــة الفرنســـية والعربيـــة، كمـــا أن 
للغرفة شـــبكة عاقات وثيقة وواســـعة مع 
ذات  الفرنســـية  والمنظمـــات  المؤسســـات 
الهـــدف المشـــترك الـــذي يســـعى لتنشـــيط 
العاقـــات االقتصادية والتجارية مع الباد 
العربية وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة 
باريـــس وضواحيهـــا، وغـــرف تجاريـــة في 
مدن فرنسية، اتحاد المؤسسات الفرنسية 
الغـــرف  جمعيـــة  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
التجارية الفرنســـية في الخارج، مؤسســـة 

تشجيع التجارة الفرنسية الخارجية.
 ودعـــا كانو إلى تنظيم الفعاليات ولقاءات 

التي تهدف للتعريف بإمكانيات وخصائص 
القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، 
الفرنســـية والعربيـــة، والتعريـــف بالقوانين 
واألنظمـــة المرعية في فرنســـا وفي الدول 
أهـــم  علـــى  الضـــوء  وتســـليط  العربيـــة، 
المســـتجّدات االقتصادية في فرنسا وفي 
البـــاد العربية، كما أكـــد أهمية تطوير دور 
الغرفة في تشـــجيع ورعاية أية نشـــاطات 
من شـــأنها تدعيـــم التعـــارف والتفاهم بين 

فرنسا والدول العربية.
العاقـــات  وصـــف  يمكـــن  أنـــه  وأضـــاف   
االقتصاديـــة العربية الفرنســـية المشـــتركة 
بأنهـــا تتســـم بالصداقـــة العريقـــة والوثيقة 
والمتطـــورة، وهي تعـــود لعقود طويلة من 

الزمن، وال شـــك أن التطورات االقتصادية 
والماليـــة البالغـــة األهميـــة التـــي يشـــهدها 
العالـــم فـــي الوقـــت الحاضـــر ســـوف تلقي 
بظالهـــا على هـــذه العاقـــات، األمـــر الذي 
يتطلـــب تكثيف وتعزيز التشـــاور والحوار 
إلـــى مواقـــف مشـــتركة  للتوصـــل  بشـــأنها 
تحمـــي مصالحنـــا المشـــتركة، وتســـهم في 
اســـتقرار بيئة االستثمار العالمية، ويعكس 
التواجد العربي الكثيف في هذا االجتماع  

حـــرص القطـــاع الخاص والمســـؤولين في 
الـــدول العربيـــة علـــى تطويـــر وتعزيز هذه 
العاقـــات بمـــا يحقـــق األهداف المشـــتركة 
لكي تصبح أكثر شـــموال واتساًعا، وتساهم 
فـــي تعزيـــز النمـــو واالســـتقرار االقتصادي 
الدولـــي، بالنظر إلى مـــا تمثله كل من دول 
المنظومـــة العربية والجمهورية الفرنســـية 
مـــن قـــوة اقتصادية مؤثـــرة وفاعلـــة على 

خارطة االقتصاد العالمي.

االستثمارات المباشرة اليابانية بالبحرين ضمن أبرز عشرة من نوعها
وفًقا للمخزون والتدفق تعززها تفاهمات بين “مجلس التنمية” و “جيترو”

أثناء توقيع مذكرة التفاهم  خالد حميدان

جانب من االجتماع التنسيقي 

حسن الجالهمة



هل هي عقدة النقص أم ...
كنت قبل قليل مع ســعادة المســؤول في مكتبه )...( اتصل بي األســتاذ المدير 
العــام للمؤسســة يطلــب رأيــي فــي موضــوع )...( دعــوة خاصــة اســتلمتها مــن 
المســؤول األول في تلك المؤسســة... نعم أتفق مع ســعادتكم في هذا التوجه 
)...( نعــم كنــت حاضــًرا فــي مكتــب المديــر العــام عندمــا زاره المتخصــص فــي 

العلوم اإلنسانية...إلخ.
* عذًرا سيدي القارئ، إن وضعتك فى موقف ربما أضعت خالله مؤشر بوصلة 
التركيــز. فــي الحقيقة العبارات التي طالعتها فــي مقدمة هذه المقالة هي تلك 
التي يرددها البعض وبصوت عاٍل وهو يتحّدث في الهاتف أو مع زميل له في 
العمل أو يعيدها ويكررها بمناسبة أو غير مناسبة في االجتماعات. نعم سيدي 
القــارئ أخالــك تعّرفت على األســباب. الهدف هو لفــت األنظار وانتباه اآلخرين 
إليه، أعني للمتحدث. ليثبت لهم بأنه يتمّتع بدرجة عالية من األهمية وبأنه ال 

يقل عن أقرانه وزمالئه شأًنا.
* هنــاك وجــه آخــر لمثــل هــذه الســلوكيات وهــو تعويــض عــدم القــدرة علــى 
المواجهــة فيلجــأ البعــض إلى الحديث الهاتفــي وبصوت عاٍل ليســمع اآلخرين 
بأنــه ال يهــاب مــن مواجهــة العامليــن المقصرين مثاًل. ولكن فــي الحقيقة هو ال 
يتحــّدث إلــى أحد وإنما يوهــم اآلخرين بأنه يفعل ذلك. هذا الشــخص يمارس 

دوًرا في الخيال ألنه ال يقوى على ممارسته في الواقع.
* قــد ال تكــون تلــك الحــاالت غريبة علــى بعضنا، فربمــا خبرنا مثلهــا في بيئات 
العمــل ولكــن مــا رأيــك ســيدي القــارئ حيــن يصــف أحدهــم تلــك الســلوكيات 
بالــذكاء وفــن الترويــج وتنــم عــن خبــرة فــي كيفية إيصــال رســائل معينة إلى 
الفئة المستهدفة وبطريقة غير مباشرة. بينما قد يصنف آخرون أصحاب مثل 
هذه السلوكيات بأنهم يعانون من عقدة النقص وهو كما تقول بعض المصادر: 
“شعور المرء المستمر بأنه أقل شأًنا من اآلخرين أو بأنه ليس شخًصا جيًدا بما 
يكفي مقارنة بمن حوله”. وهؤالء وكما تقول تلك المصادر يحتاجون وبشكل 

مزمن إلى اإلطراء والمديح.
* ما رأيك سيدي القارئ هل هي عقدة النقص أم هو فن الترويج؟
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رئيس التحريرمؤنس المردي

التغييرالسعر + 0.3400.019  دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.1020.001 دينار 
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 5.92+0.340 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 3.90+0.400 دوالر 
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.00+0.505 دينار 
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

دّشــن رئيــس مجلــس إدارة شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا( 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، مصنع معالجة 
بقايــا بطانــة خاليــا الصهــر التابــع للشــركة ألبــا، وذلــك يوم 
الخميــس 9 ديســمبر 2021، ليعلــن بذلــك عن بــدء العمليات 
التشغيلية في المصنع – األول من نوعه في المنطقة –  الذي يوفر حالًّ لمعالجة هذه 

المادة دون أي مخلفات، والذي بلغت تكلفته 37.5 مليون دوالر أميركي. 

 وشـــهد حفل التدشـــين حضـــور الرئيس 
البقالـــي،  علـــي  ألبـــا،  لشـــركة  التنفيـــذي 
والرئيـــس التنفيذي للعمليـــات اإلنتاجية 
اإلدارة  وأعضـــاء  حبيـــب  عبـــدهللا 

التنفيذية بالشركة. 
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس مجلـــس 
إدارة الشـــركة، الشـــيخ دعيج بن سلمان 
حققـــت  “لقـــد  خليفـــة  آل  دعيـــج  بـــن 
العديـــد  ألبـــا  وشـــركة  البحريـــن  مملكـــة 
فـــي  المســـبوقة  غيـــر  اإلنجـــازات  مـــن 
المصنـــع،  هـــذا  تدشـــين  ومـــع  المنطقـــة، 
فإننـــا فخورون بإرســـائنا لمعايير جديدة 
لالســـتدامة وذلـــك مـــن خـــالل تحويـــل 
بقايـــا بطانة خاليـــا الصهر إلـــى منتجات 

قيمـــة مضافـــة. ونظـــًرا الهتمامنـــا  ذات 
الكبيـــر بالجوانـــب البيئيـــة واالجتماعية 
هـــذا  بإنشـــاء  نفخـــر  فإننـــا  والحوكمـــة، 
المشـــروع الفريـــد من نوعـــه، حيث بذلنا 
أقصى الجهود لتحقيق التوازن المناسب 
والعوائـــد  االقتصاديـــة  مكاســـبنا  بيـــن 
االجتماعية.كمـــا يســـعدنا أن نعلـــن عـــن 
تحقيقنـــا لوفـــورات قدرهـــا 6.5 مليـــون 
دوالر أميركـــي، أي مـــا يعـــادل 15 % من 
النفقات الرأســـمالية المرصودة للمشروع 
والبالغـــة 44 مليون دوالر أميركي، وذلك 
بالرغـــم مـــن التحديـــات التـــي فرضتهـــا 

جائحة كوفيد 19”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن   

لشـــركة ألبا علي البقالـــي “لتغيير منهجنا 
فـــي تســـيير األعمـــال، يتحّتـــم علينـــا أن 
المفروضـــة  الظـــروف  وجـــه  فـــي  نقـــف 
علينـــا واالرتقـــاء لمواجهتها. فـــال يمكننا 
التصـــدي للتحديات التي يواجهها العالم 
اليـــوم دون تطبيـــق االســـتدامة البيئية، 
ويمثل مصنـــع معالجة بقايا بطانة خاليا 
الصهـــر ترجمـــة حقيقية لمهمتنـــا القائمة 

على جعل الجوانب البيئية واالجتماعية 
والحوكمـــة فـــي قمـــة أولوياتنا مـــع بذل 

المزيد من أجل صالح مجتمعنا. 
 وأود بهـــذه المناســـبة أن أتقدم بالشـــكر 
الجزيـــل للمجلس األعلـــى للبيئة ووزارة 
علـــى  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
توجيههـــم ودعمهم المســـتمرين، وكذلك 
لشريكنا التقني ريغين )Regain( وجميع 

الشـــركاء اآلخريـــن لدورهم فـــي تحويل 
أرض  علـــى  حقيقـــة  إلـــى  الرؤيـــة  هـــذه 

الواقع”.
يذكـــر أن مصنـــع معالجـــة بقايـــا بطانـــة 
خاليـــا الصهـــر، الـــذي انطلقـــت عملياتـــه 
اإلنشـــائية في ديسمبر 2019، يمتد على 
مساحة 26,000 متر مربع ويمتلك طاقة 
اســـتيعابية لمعالجـــة 35,000 طـــن مـــن 

هـــذه المـــادة ســـنوًيا دون أي مخلفـــات، 
يتـــم  قيمـــة  ذات  لمنتجـــات  وتحويلهـــا 
اســـتخدامها فـــي صناعـــات أخـــرى مثـــل 
صناعة االسمنت. وقد اسُتكمل المشروع 
في الوقت المحدد بالرغم من التحديات 
التـــي فرضتها الجائحـــة، محقًقا أكثر من 
75,000 ســـاعة عمـــل دون أي إصابـــات 

مضيعة للوقت.

“ألبا” تدّشن مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر

البحرين ترّحب بعودة “معرض الخريف 2021” اليوم

6.5 مليون دوالر وفورات من نفقات المشروع بنسبة 15 %

أثناء تدشين المصنع  الشيخ دعيج والبقالي يتفقدان المصنع

ينطلق اليوم معرض الخريف بعد ترقب وانتظار لجماهيره من داخل وخارج البحرين، 
وبشـــكل خـــاص هذا العام، حيث يتزامن موعد إقامة هـــذه الفعالية الكبرى والتي تقام 
بمركـــز البحريـــن الدولي للمعـــارض والمؤتمرات، مـــع احتفاالت العيـــد الوطني المجيد 
لمملكـــة البحريـــن. ويقام المعرض برعايـــة وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة لمدة 9 

أيام تستمر إلى تاريخ 21 ديسمبر.
ويعتبر معرض الخريف، وجهة التســـوق األولى والمعرض األشـــهر واألكثر شعبية على 
اإلطالق، وقد عاد لكي يلبي احتياجات جميع المتسوقين من كافة األعمار واألذواق من 
خالل كوكبة رائعة من الشركات والتجار المشاركين من أكثر من 16 دولة ومعروضات 

ومنتجات تتميز بالجودة والتنافسية، كما هناك مفاجآت تتنظر األطفال ”.
 وفي عامه الثاني والثالثين، يسعى معرض الخريف أيًضا إلى إدخال السرور والبهجة 
على قلب الزوار، وذلك بإقامة منطقة جلوس خارجية كبيرة تتيح للمتسوقين فرصة 

االستراحة واالسترخاء . 
يستقبل معرض الخريف كل عام أكثر من 600 عارض تقريًبا وعلى الرغم من بيع أكثر 
من 95 % من أرضية المعرض والتي تبلغ مساحتها 15,400 متر مربع، ولكن يستطيع 
www.theau�  التجـــار وأصحاب المطاعم االستفســـار عن المســـاحات المتوافرة علـــى

tumnfair.com أو االتصال على  17550033.

اختفاء السيارات الجديدة من السوق وسط أزمة اإلمدادات
طلبات العمالء قد تستغرق أشهًرا في ظل ارتفاعها 30 %

أطلـــت أزمـــة إمـــدادات الســـيارات 
الســـوق  علـــى  برأســـها  العالميـــة 
المحليـــة فـــي األســـابيع الماضيـــة، 
األمر الذي أدى إلى شح واضح في 
المعروض من الســـيارات الجديدة 
فـــي ظل ارتفـــاع الطلـــب خصوًصا 
مـــع اقتراب زيـــادة ضريبـــة القيمة 

المضافة.
وقـــال مدير عام شـــركة الكبيســـي 
القابضـــة، والتـــي تضـــم الكبيســـي 
للســـيارات، عيســـى الكبيســـي، إن 
بـــدأت  أزمـــة سالســـل اإلمـــدادات 
منـــذ أشـــهر جـــراء مشـــكلة تزويـــد 
الرقائـــق اإللكترونيـــة لكـــن الشـــح 
تفاقم بشـــكل واضح في الشهرين 
الماضيين وحتـــى اآلن، إذ اختفت 
بعض األنواع من الســـوق المحلية 
تماًما، وبعض الســـيارات موجودة 
بأعداد محدودة. وبين الكبيسي أن 
النقص يشـــمل الســـيارات اليابانية 

والكورية وحتى األوروبية.
وبيـــن أن أزمة اإلمـــدادات تتزامن 
مع ارتفـــاع الطلب على الســـيارات 
فـــي الســـوق المحلية، حيـــث تقدر 

الزيادة بنحو 30 % تقريبا.
وقـــال “مـــع كل يوم يمـــر نلمس أن 

هناك نقًصا في السوق”.

ولم يســـتبعد الكبيســـي أن يحدث 
قرب تطبيق ارتفاع ضريبة القيمة 
المضافـــة زيـــادة نســـبية أيضا في 
الطلب على الســـيارات قبل سريان 

الزيادة.
وأشـــار إلى أن معارض الســـيارات 
الجديـــدة تواجـــه ضغوًطا في ظل 
نقص الســـيارات، حيث تضطر إلى 
اســـتيراد الســـيارات من األســـواق 
المجاورة التي ال يزال يوجد لديها 
بعض المعروض. وتوقع الكبيســـي 
أن تســـتمر أزمـــة شـــح المعـــروض 
عامـــا تقريبـــا بحســـب المعلومـــات 

المتداولة.
واستطرد بالقول إن بعض الطلبات 
مضيفـــا  أشـــهر،   4 أو   3 تســـتغرق 

“الكميـــات الموجـــودة في الســـوق 
قليلة جًدا”.

تقـــدم  ال  الـــوكاالت  أن  وأوضـــح 
اآلن أيـــة حســـومات فـــي األســـعار 
وتوقـــع  ترويجيـــة.  عـــروض  أو 
الكبيســـي أن تؤثـــر ضريبـــة القيمة 
المضافة على حجم الطلب بصورة 
بسيطة عند زيادتها المرتقبة مطلع 

العام المقبل.
يشـــكل  الرقائـــق  نقـــص  أن  يذكـــر 
أزمة كبيرة في صناعة الســـيارات 
العالمية، إذ أعلنت شركات عالمية 
أزمـــة  بســـبب  مبيعاتهـــا  تراجـــع 

الرقائـــق اإللكترونيـــة فـــي األيـــام 
الماضيـــة، حيث أعلنـــت مجموعة 
شركات صناعة السيارات الكورية 
موتـــور  “هيونـــداي  الجنوبيـــة 
شـــركتي  تضـــم  التـــي  جـــروب”، 
كـــورب،  وكيـــا  موتـــور  هيونـــداي 
قبل أســـبوع، تراجـــع مبيعاتها في 
الواليـــات المتحـــدة خـــالل الشـــهر 
علـــى   %  13 بنســـبة  الماضـــي 
أســـاس ســـنوي فـــي ظل اســـتمرار 
الرقائـــق  إمـــدادات  نقـــص  أزمـــة 
فـــي  المســـتخدمة  اإللكترونيـــة 

صناعة السيارات.

عيسى الكبيسي

السنة الرابعة عشرة - العدد 4808

االثنين
13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى األولى 1443  

علي الفردان


