
المنامة - بنا

أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
تشـــهده  مـــا  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
فـــي  والماليـــة  المصرفيـــة  المؤسســـات 
مملكـــة البحرين مـــن تطور ونمـــاء على 
األصعـــدة كافـــة يعكـــس دورهـــا المهـــم 
فـــي دعـــم القطاعـــات االقتصاديـــة ذات 
األولوية بما يســـهم فـــي تحقيق أهداف 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة.جـــاء ذلك لدى تفضل 
ســـموه أمـــس بافتتـــاح المبنـــى الجديـــد 
لمعهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة 
والماليـــة فـــي منطقـــة خليـــج البحريـــن، 
يرافقـــه نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 

ونائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ونائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية 
االجتماعيـــة جميل حميـــدان، وعدد من 

كبار المسؤولين. 
تعزيـــز  مواصلـــة  بأهميـــة  ســـموه  ونـــوه 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  المؤسســـات  دور 
فـــي قطـــاع الخدمـــات الماليـــة ومختلـــف 
القطاعـــات االقتصاديـــة بمـــا يســـهم فـــي 
االســـتثمار األمثل بالكوادر الوطنية ورفع 
كفاءة األداء وفق أولويات خطة التعافي 
االقتصادي وبما يتماشى مع أهداف رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

لدى تفضل سموه بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

تعزيز دور المؤسسات التعليمية والتدريـبية في القطاعات االقتصادية

)03 - 02(

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

رئيس اتحاد الطائرة: مكافآت مالية ألندية دوري عيسى بن راشد

البحرينـــي  االتحاديـــن  رئيـــس  كشـــف 
والعربـــي للكرة الطائرة الشـــيخ علي بن 
محمـــد آل خليفة عن تخصيص مكافآت 
ماليـــة لألنديـــة أصحاب المراكـــز الثالثة 

األولـــى بدوري عيســـى بن راشـــد ابتداء 
من هـــذا الموســـم؛ تقديرا لـــدور األندية 
في النهـــوض باللعبـــة ورفـــد المنتخبات 

الوطنية بأفضل العناصر.
التنظيميـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وتطـــرق 
الخليجيـــة للكـــرة الطائـــرة الشـــيخ علي 

بـــن محمـــد آل خليفـــة فـــي حـــواره مـــع 
“البالد سبورت” للعديد من القضايا على 
ســـاحة الكـــرة الطائـــرة المحليـــة أبرزهـــا 
اســـتقالة نائـــب الرئيـــس جهـــاد خلفـــان 
وآخر المستجدات المرتبطة بالمسابقات 

والمشاركات الخارجية.

تسليم المبنى للمتعهد المقاول وتخصيص فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بترميم جامع 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في المحرق

المنامة - بنا

أمـــر ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
بترميم جامع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 
محافظـــة المحرق، بما يســـهم في عـــودة المصلين 

ألداء الشعائر الدينية كما كانت عليه في السابق.
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  وباشـــرت 
البلديـــات  واألوقـــاف، ووزارة األشـــغال وشـــؤون 
والتطوير العمراني، وإدارة األوقاف السنية تنفيذ 

أمر سموه من خالل العمل على االنتهاء من عملية 
تجهيـــز وتســـليم مبنى المســـجد للمقـــاول المتعهد 
بمشـــروع الترميـــم، وتـــم تخصيـــص فريـــق عمـــل 

لمتابعة تنفيذ المشروع.

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، 
األميـــن العـــام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بـــن علي كومان. وتم أثناء 
اللقـــاء اســـتعراض أبرز الموضوعات التي ســـيتم مناقشـــتها في الـــدورة المقبلة 
لمجلـــس وزراء الداخليـــة العرب، كما تـــم بحث عدد من الموضوعـــات المتعلقة 

بتعزيز التعاون األمني العربي.

وزير الداخلية يبحث موضوعات “الوزاري العربي”
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العزل 7 أيام من تاريخ اإلصابة لحاملي الشعار األخضر
المنامة - بنا

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( أنـــه بعـــد 
العرض وموافقة اللجنة التنسيقية وبناًء 
على آخر المســـتجدات والمعطيات، تقرر 

بـــدًءا من يوم الخميـــس المقبل، الموافق 
13 ينايـــر الجـــاري، تحديـــث بروتوكـــول 
العـــزل الصحـــي االحتـــرازي، وذلـــك بـــأن 
تكون مدة العزل 7 أيام من تاريخ تأكيد 
اإلصابـــة للحـــاالت القائمـــة مـــن حاملـــي 

تطبيـــق  فـــي  األخضـــر  باللـــون  الشـــعار 
“مجتمـــع واعـــي” دون الحاجـــة إلجـــراء 
اليـــوم  فـــي   )PCR( مختبـــري  فحـــص 
الســـابع إلنهاء العزل، أما الحاالت القائمة 
من حاملـــي الشـــعار باللونيـــن األصفر أو 

األحمـــر في تطبيق “مجتمع واعي” وغير 
المتطعميـــن فيكون تطبيـــق مدة العزل لـ 
10 أيام مـــن تاريخ تأكيد إصابتهم، دون 
 )PCR( الحاجة إلجراء فحـــص مختبري

)06()06(في اليوم العاشر.

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( أنـــه بعـــد 
العرض وموافقة اللجنة التنســـيقية وبناًء 
على آخر المســـتجدات والمعطيات؛ تمت 

الموافقـــة علـــى إتاحـــة الجرعة المنشـــطة 
اختياريـــا للفئـــة العمرية البالغـــة 12 حتى 
17 عاًمـــا بعـــد مـــرور 6 أشـــهر مـــن أخـــذ 
 - “فايـــزر  تطعيـــم  مـــن  الثانيـــة  الجرعـــة 
بيونتيك” و”ســـينوفارم”، وذلـــك بدًءا من 

اليوم األربعاء.

إتاحة الجرعة المنشطة للفئة من 12 حتى 17 عاما
المنامة - بنا

النشامى بالبحرين خير سفراء لبلدهم... رئيس “النواب األردني” لـ “^”:

مجتمع البحرين تفتح وعيه مبكرا على تمكين المرأة

النـــواب األردنـــي عبدالكريـــم  اســـتذكر رئيـــس مجلـــس 
الدغمي بحواره مع صحيفة “البالد” مشـــهد وجود زمالء 
دراســـة مـــن البحرين ذكورا وإناثا منـــذ العام 1974 حين 

كان طالبا بالجامعة العربية في بيروت.
وقـــال: هذا يدل علـــى أن المجتمع البحريني تفتح وعيه 
مبكـــرا على تمكيـــن المرأة، واليوم كان نتـــاج هذا الوعي 
أن نـــرى ســـيدة في رئاســـة البرلمـــان ممثلـــة بفوزية بنت 

عبدهللا زينل.
ووجـــه الدغمـــي رســـالة للجاليـــة األردنيـــة بالبحرين عبر 
صحيفة “البالد” بقوله إنهم “خير ســـفراء لبلدهم، وكانوا 
فـــي مياديـــن العمـــل والعطاء مـــع إخوتهـــم البحرينيين، 

)05(يجسدون المعنى الحقيقي لألخوة الصادقة”.

)15(

رئيس مجلس النواب األردني متحدثا لـ “^”

راشد الغائب | تصوير: رسول الحجيري
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء: خلق مــــــــزيـد مـن الفـرص النوعيـة للمواطنيـن
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مذكرات لتدريب مزيد من المواطنين في القطاع المصرفي
أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان أن تفضل ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، بافتتـــاح المبنـــى 
الجديـــد لمعهـــد البحرين للدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة يعكـــس حرص 
بالقطـــاع  النهـــوض  علـــى  ســـموه 
مملكـــة  فـــي  والمصرفـــي  المالـــي 
البحريـــن؛ لدوره فـــي تكريس موقع 
البحرين كمركـــز إقليمي لعالم المال 
واألعمـــال، فضـــًا عن تعزيـــز دورها 
في تدريب وتطوير وخلق القيادات 
المصرفيـــة، وذلـــك لمـــا تملكـــه مـــن 

كفـــاءات مصرفيـــة تركـــت بصماتها 
في مختلف المصارف والمؤسسات 
الماليـــة إقليمًيـــا ودولًيـــا، مؤكـــًدا ما 
يشـــهده هـــذا القطـــاع الحيـــوي مـــن 
صعيـــد  علـــى  ســـواء  ونمـــو  تطـــور 
توفيـــر الكفـــاءات الوطنيـــة وتوفير 
البيئـــة الجاذبـــة لكبريـــات المصارف 
والمؤسســـات الماليـــة العالميـــة فـــي 

المملكة.
وأشار حميدان إلى أن المقر الجديد 
لمعهد البحرين للدراسات المصرفية 
والمالية سيســـهم في تعزيز قدرات 
المعهـــد علـــى رفـــد القطـــاع المالـــي 
والمصرفي وقطاع التأمين بالكوادر 

بالمهـــارات  والمـــزودة  المؤهلـــة 
المهنيـــة الازمـــة، كمـــا سيســـهم في 
المتدربيـــن  مـــن  مزيـــد  اســـتقطاب 
من داخـــل وخارج البحريـــن، منوًها 
بمـــا يتمتـــع بـــه المعهـــد مـــن ســـمعة 
إقليمية ودوليـــة كأحد أبرز المعاهد 
المصرفيـــة والماليـــة فـــي المنطقـــة، 
ومـــا يترتب على ذلك من تعزيز ثقة 
المؤسســـات االقتصادية فـــي متانة 
االقتصـــاد الوطني لجـــذب مزيد من 
االســـتثمارات في القطاع، ومشـــيًدا 
بتعاون المعهد وشراكته مع كبريات 
المعاهـــد فـــي العاصمـــة البريطانيـــة 
لنـــدن، وعلـــى رأســـها توقيـــع المعهد 

 ،LIBF علـــى 3 اتفاقيـــات مـــع معهـــد
والـــذي مـــن شـــأنه أن يحلق بـــه إلى 
آفاق عالمية من خال تنوع البرامج 
االحترافية في المجاالت المصرفية 

والمالية التي تصل إلى 600 برنامج 
تدريبـــي، وما يحققـــه ذلك من قفزة 
نوعية للمعهد خال الفترة القادمة.

ولفـــت الوزيـــر إلى أن افتتـــاح المقر 
الجديـــد لمعهـــد البحرين للدراســـات 
المالية والمصرفية يأتي متزامًنا مع 
استراتيجية تطوير قطاع الخدمات 
المالية )2022 - 2026(، وذلك ضمن 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، مؤكًدا 
أنـــه سيســـهم فـــي رفد ســـوق العمل 
الوطنيـــة  بالكـــوادر  البحريـــن  فـــي 
المدربـــة، وخلـــق مزيـــد مـــن الفرص 
النوعية للمواطنين، منوًها بالتعاون 
القائـــم بيـــن وزارة العمـــل والتنميـــة 

توقيـــع  عبـــر  والمعهـــد  االجتماعيـــة 
تدريـــب  إلـــى  الهادفـــة  المذكـــرات 
المزيـــد مـــن المواطنين فـــي القطاع 
المالـــي والمصرفي، مؤكـــًدا ضرورة 
تظافـــر الجهـــود فـــي هـــذه المرحلـــة 
للعبـــور نحـــو المســـتقبل بثقـــة أكبـــر 
وعزيمـــة صلبـــة خصوصـــا فـــي ظل 
ســـمو  برئاســـة  الحكومـــة  حـــرص 
ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
القطاعـــات  بجميـــع  النهـــوض  علـــى 
الطاقـــات  كل  وتوحيـــد  اإلنتاجيـــة 
الســـتدامة النمـــو، تحقيًقـــا ألهـــداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة لمملكة 

البحرين.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن مـــا تشـــهده 
المؤسســـات المصرفيـــة والماليـــة في 
مملكة البحرين من تطور ونماء على 
األصعـــدة كافـــة يعكس دورهـــا المهم 
في دعـــم القطاعات االقتصادية ذات 
األولوية بما يسهم في تحقيق أهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مشـــيًرا 
سموه إلى أن قطاع الخدمات المالية 
مـــن القطاعات الواعـــدة التي تحظى 
بتطويـــر مســـتمر عبـــر ما يتـــم وضعه 
مـــن إســـتراتيجيات وخطـــط تصـــب 
في تحقيق أهدافها المنشودة وتدفع 
بها نحو مســـتويات أكثر تنافسية بما 
يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

جـــاء ذلك لـــدى تفضـــل ســـموه أمس 
لمعهـــد  الجديـــد  المبنـــى  بافتتـــاح 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة في منطقـــة خليج البحرين، 
يرافقـــه نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفة آل خليفـــة، ووزير 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل 
حميدان، وعدد من كبار المسؤولين. 

وأشـــار ســـموه إلـــى أن افتتـــاح هـــذا 
المبنـــى يأتي كإضافـــة نوعية للقطاع 
يحظـــى  الـــذي  والمصرفـــي  المالـــي 
والـــذي  والدعـــم  االهتمـــام  بـــكل 
مـــن  مزيـــد  خلـــق  علـــى  ســـينعكس 
الفـــرص النوعية للمواطنيـــن، وتعزيز 
مركـــز البحريـــن الريادي فـــي المجال 

المالـــي والمصرفـــي، منوًهـــا بأهميـــة 
المؤسســـات  دور  تعزيـــز  مواصلـــة 
قطـــاع  فـــي  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
الخدمات المالية ومختلف القطاعات 
االقتصادية بما يســـهم في االستثمار 
األمثل بالكوادر الوطنية ورفع كفاءة 
األداء وفـــق أولويـــات خطـــة التعافي 
االقتصادي وبما يتماشـــى مع أهداف 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وقام ســـموه بجولـــة في مقـــر المبنى 
الجديـــد للمعهد الذي تصل مســـاحته 
إلـــى 25 ألـــف متـــر مربع ويســـتوعب 
1200 متدرب في وقت واحد، حيث 
اّطلع ســـموه على قاعـــة المحاضرات 
الصفـــوف  مـــن  وجانـــب  الرئيســـة 
العلميـــة  والمختبـــرات  التفاعليـــة 

المجهزة بأحـــدث التقنيات التعليمية 
الرقميـــة وقاعـــة التـــداول األولى من 
التـــي تحاكـــي  نوعهـــا فـــي المنطقـــة 
األســـواق  وحركـــة  المالـــي  التـــداول 
طلبـــة  يســـتخدمها  والتـــي  الماليـــة، 
ومرتـــادو المعهد في مختلف البرامج 

األكاديمية والتدريبية.
كمـــا اســـتمع ســـموه إلـــى شـــرح حول 

المعهـــد والبعـــد التاريخـــي لـــه والذي 
يمتـــد إلـــى أكثـــر مـــن 40 عاًمـــا مـــن 
المنجـــزات إلـــى جانـــب ما يميـــز هذا 
المعهد من عاقات وشـــراكات دولية 
المتخصصـــة  المعاهـــد  مـــع  فاعلـــة 
بهـــذا المجـــال والـــذي عـــزز مـــن دوره 
الحيـــوي فـــي تدريب وتطويـــر رأس 
المـــال البشـــري، ومن أهم الشـــراكات 

كبريـــات  مـــع  تعاونـــه  هـــو  للمعهـــد 
البريطانيـــة  العاصمـــة  فـــي  المعاهـــد 
لنـــدن خصوصـــا شـــراكته مـــع معهـــد 
)LIBF( الـــذي تـــم التوقيـــع معـــه على 
3 اتفاقيـــات والتـــي بدورهـــا ســـتعزز 
من هـــذه الشـــراكة وتنتقـــل بخدمات 
معهد )BIBF( إلـــى العالمية من خال 
تقديم برامج بالشراكة مع مؤسسات 
مرموقة، وزيـــادة البرامـــج التدريبية 
 600 مـــن  أكثـــر  إلـــى  المتخصصـــة 

برنامج.
محافـــظ  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي، رئيـــس 
مجلـــس إدارة المعهد، رشـــيد المعراج 
عـــن شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء على تفضلـــه بافتتاح المبنى 
الجديـــد لمعهـــد البحريـــن للدراســـات 
أن  مؤكـــًدا  والماليـــة،  المصرفيـــة 
التوجيهـــات الملكية الســـامية لجالة 
الملك، ومتابعة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
تدفـــع لمزيـــد مـــن الحـــرص لتحقيـــق 
أفضـــل  وتوفيـــر  المواطـــن  تطلعـــات 
الفـــرص له، وتســـهم في تنفيـــذ رؤية 
معهـــد البحرين للدراســـات المصرفية 

والمالية.
وخطـــط  برامـــج  أن  المعـــراج  وذكـــر 
معهـــد البحرين للدراســـات المصرفية 
والماليـــة تتوافـــق مـــع إســـتراتيجية 
الماليـــة  الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر 
)2022 - 2026(، ضمـــن خطة التعافي 
االقتصادي، الفًتا إلى أن إستراتيجية 
المعهد ترتكز على رفد القطاع المالي 
والمصرفي بالكـــوادر المؤهلة وتعزيز 
مكانـــة المملكة فـــي مجـــال التدريب 
المتخصص ورفع كفاءة العاملين في 

هذا القطاع.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة مـــا يشـــكله  ســـلمان 
القطـــاع المالي والمصرفي مـــن أهمية كأحد 
تحظـــى  التـــي  األولويـــة  ذات  القطاعـــات 
فـــي  الفاعـــل  لدورهـــا  واالهتمـــام  بالرعايـــة 
مســـيرة التنمية الشـــاملة بقيادة عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة. وأشـــاد بتفضـــل ولـــي العهـــد رئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة بافتتاح 
المبنـــى الجديـــد لمعهـــد البحرين للدراســـات 
خليـــج  منطقـــة  فـــي  والماليـــة  المصرفيـــة 
البحرين، والذي يشـــكل نقلة نوعية وإضافة 
جديـــدة للقطاع المالي والمصرفي، الفًتا إلى 
أن القطـــاع المالي والمصرفي يشـــهد تطوًرا 

مســـتمًرا ويحظـــى بـــكل االهتمـــام والرعاية 
من الحكومة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء بما يعزز 
من دوره الريادي وإسهامه الفاعل في الدفع 
بمســـارات التنميـــة نحـــو مزيـــٍد مـــن التقـــدم 
واالزدهـــار. كما نوه الوزير بالدور المهم الذي 

تضطلع به المؤسســـات الماليـــة والمصرفية؛ 
كونهـــا إحـــدى الركائز األساســـية المســـاهمة 
فـــي تحقيق النمـــو االقتصـــادي وخلق مزيد 
المواطنيـــن،  النوعيـــة لصالـــح  الفـــرص  مـــن 
الفًتـــا إلـــى أهميـــة مواصلة العمـــل على دعم 
القطـــاع المالـــي والمصرفـــي وتهيئـــة البيئـــة 
المناســـبة؛ لتنفيذ جميع المبادرات والخطط 
االســـتراتيجية التي ينعكس أثرها اإليجابي 
لصالح مملكة البحرين واقتصادها الوطني.

وشدد على الدور الذي تضطلع به المؤسسات 
التعليمية والتدريبية فـــي القطاعات المالية 
والمصرفية، ومنها معهد البحرين للدراسات 
المصرفيـــة والمالي ودورها في إعداد كوادر 
مؤهلـــة؛ لتعزيز مســـارات التطويـــر في هذه 
القطاعـــات الواعـــدة، متمنًيـــا للقائميـــن على 
وتحقيـــق  والنجـــاح  التوفيـــق  كل  المعهـــد 

األهداف المرجوة.

المبنى الجديد لمعهد “BIBF” نقلة تدريبية نوعية... وزير المالية:

مواصلة تنفيذ المبادرات والخطط الداعمة لالقتصاد الوطني

الشيخ سلمان بن خليفة

مجلس التنمية االقتصادية

التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــاد 
االقتصاديـــة  التنميـــة  لمجلـــس 
ولـــي  بتفضـــل  حميـــدان  خالـــد 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
األميـــر ســـلمان  الملكـــي  الســـمو 
بافتتـــاح  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
المبنـــى الجديد لمعهـــد البحرين 
للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 
البحريـــن،  خليـــج  منطقـــة  فـــي 
إمكانيـــات  مـــن  والـــذي ســـيزيد 
المعهـــد في مد قطـــاع الخدمات 
بالكـــوادر  والمصرفيـــة  الماليـــة 
لتقديـــم  والمؤهلـــة؛  المدربـــة 
أفضـــل الخدمـــات طبًقـــا ألرقـــى 
المعاييـــر الدوليـــة فـــي كل مـــن 

مســـاهًما  والمنطقـــة،  البحريـــن 
بذلك في تعزيـــز مكانة البحرين 
كمقـــر إقليمي للخدمـــات المالية 

والمصرفية.
وقـــال حميـــدان إن توقيع معهد 
الماليـــة  للدراســـات  البحريـــن 

اتفاقيـــات  ثـــاث  والمصرفيـــة 
شـــراكة مع معهد )LIBF( يعكس 
مـــدى اهتمـــام مملكـــة البحريـــن 
برفـــع كفـــاءة التدريب فـــي هذا 
القطـــاع المهم، والـــذي يعد ثاني 
أكبر مســـاهم في الناتج المحلي 
اإلجمالـــي للمملكـــة، ومـــن شـــأن 
هذه االتفاقيـــات تعزيز خدمات 
المعهد ورفـــع برامجه التدريبية 
المتخصصة والتي ستساهم في 
تعزيز قـــدرات الكـــوادر المحلية 
في هذا القطاع المهم والحيوي، 
حيـــث يبلغ عـــدد القـــوى العاملة 
فـــي هـــذا القطـــاع أكثـــر مـــن 13 
ألف موظف يشـــكل البحرينيون 

غالبيتهم بنسبة تبلغ 68 %.

13 ألفا إجمالي عدد الموظفين في القطاع... حميدان:

68 % من العاملين في المؤسسات المالية بحرينيون

خالد حميدان

جميل حميدان

دور مهم للمؤسسات المصرفية والمالية في دعم القطاعات االقتصادية ذات األولويةخطط تطويرية للدفـع بقطــاع الخدمــات الماليــة نحــو مستويــات أكثــر تنافسيــة

االستثمـار األمثــل بالكــوادر الوطنيــة ورفــع كفــاءة األداء وفــق أولويــات التعافــي االقتصــادي

المعراج: رفد القطاع المصرفي بالكوادر المؤهلة وتعزيز مكانة المملكة في مجال التدريب

مبنــى “BIBF” الجديــد تصـل مساحتـه إلـى 25 ألــف متــر مربــع ويستوعــب 1200 متــدرب 

المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود للعبور نحو المستقبل بثقة أكبر... وزير العمل:
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لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــاد 
جـــان   )NBB( الوطنـــي  البحريـــن 
كريســـتوف دوراند، بافتتاح المبنى 
الجديـــد لمعهد البحرين للدراســـات 
المصرفية والمالية “BIBF” بمنطقة 
الرئيـــس  وقـــال  البحريـــن.  خليـــج 
البحريـــن  معهـــد  إن  التنفيـــذي 
للدراســـات المصرفيـــة والمالية يعد 
مـــن أبرز المســـاهمين في دعم تمّيز 
وازدهار القطـــاع المصرفي والمالي 
فـــي المملكة، مشـــيًرا إلى أن تفضل 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بافتتاح 
المبنى الجديـــد للمعهد يأتي تأكيًدا 
لـــدور المعهـــد التعليمـــي والتدريبي 

المهم. 
وأشـــاد بمـــا توليـــه مملكـــة البحرين 
بالغـــة  وعنايـــة  كبيـــر  اهتمـــام  مـــن 
وتعزيـــز  األساســـي،  القطـــاع  بهـــذا 
دوره فـــي تحقيـــق أهـــداف الرؤيـــة 
االقتصاديـــة لمملكة البحرين 2030 
ولتنفيذ استراتيجية تطوير قطاع 

الخدمـــات الماليـــة )2022 - 2026(، 
مثنًيـــا علـــى دور معهـــد “BIBF” في 
إنشـــاء عالقـــات وشـــراكات دوليـــة 
متميـــزة مـــع المعاهـــد المتخصصـــة 
بهـــذا القطـــاع، بما في ذلـــك تعاونه 
مـــع معهد لندن لألعمـــال المصرفية 
والمالية، حيث من شأنه أن يساهم 
بشكل أوسع في تعزيز تمّيز وجودة 

البرامج التدريبية الُمقدمة.

“البحرين الوطني” يهنئ “BIBF” بتدشين مبناه الجديد

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة-بنا

صدر عن ولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
قرار رقم )1( لسنة 2022 بنقل مدير 
فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم، جـــاء 

فيه:

المادة األولى

تنَقـــل الســـيدة لولـــوة غســـان المهنا 
ومتابعـــة  تراخيـــص  إدارة  مديـــر 

التربيـــة  بـــوزارة  المبكـــر  التعليـــم 
إلدارة  مديـــًرا  لتكـــون  والتعليـــم 
المـــدارس  ومتابعـــة  تراخيـــص 

الخاصة بذات الوزارة.

المادة الثانية

علـــى وزيـــر التربية والتعليـــم تنفيذ 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل به من 
تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، في القيـــادة العامة صباح أمس 
الثالثاء، رئيس مجلس النواب بالمملكة 
األردنية الهاشـــمية الشقيقة عبدالكريم 
الدغمي والوفد المرافق، وذلك بحضور 
وكيل وزارة الدفاع اللواء الركن الشيخ 

أحمد بن محمد آل خليفة.
وخـــالل اللقاء، رحب القائـــد العام لقوة 
دفـــاع البحرين برئيـــس مجلس النواب 
بالمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة 
والوفد المرافق، مشيًدا بعمق العالقات 
األخويـــة المتينـــة التـــي تجمـــع مملكـــة 
البحريـــن والمملكـــة األردنية الهاشـــمية 
الشـــقيقة، النابعـــة مـــن الحـــرص الكبير 
البـــالد  عاهـــل  يوليـــه  الـــذي  والدائـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة، وعاهـــل المملكـــة األردنيـــة 
الجاللـــة  صاحـــب  الشـــقيقة  الهاشـــمية 
الحســـين  بـــن  الثانـــي  عبـــدهللا  الملـــك 
لمواصلة تطويرها في المجاالت كافة.

القيـــادة  ديـــوان  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
العامة اللواء الركن حســـن محمد سعد، 
ومســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان للقـــوى 
علـــي  الشـــيخ  الركـــن  اللـــواء  البشـــرية 
بـــن راشـــد آل خليفـــة، ورئيـــس القضاء 
التمييـــز  محكمـــة  رئيـــس  العســـكري 
العســـكرية اللواء حقوقي يوسف راشد 
فليفل، ومدير التعاون العســـكري اللواء 
الركـــن طيـــار الشـــيخ محمد بن ســـلمان 
آل خليفـــة، وســـفير المملكـــة األردنيـــة 
الهاشـــمية لـــدى مملكـــة البحريـــن رامي 
صالح وريكات العدوان، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

بعـــث ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلى اليخـــان ســـماييلوف رئيس الـــوزراء بجمهورية 
كازاخستان الصديقة، ، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء، أعرب فيها سموه عن أطيب 
التهانـــي والتمنيات له بالتوفيق والنجاح ولجمهورية كازاخســـتان الصديقة بالمزيد 

من األمن واالستقرار.

المهنا مديًرا إلدارة تراخيص المدارس الخاصة

المشير: عالقات متينة تجمعنا مع األردن

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء كازاخساتان

دور فعال في صقل مهارات الكوادر البحرينية الشابة
لــــ  التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــادت 
“ســـيكو” عضو مجلس إدارة معهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والمالية نجالء الشـــيراوي بتفضل 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، بافتتاح 
البحريـــن  لمعهـــد  المبنـــى الجديـــد 

والماليـــة،  المصرفيـــة  للدراســـات 
والـــذي جـــاء تأكيـــًدا للـــدور المهـــم 
الـــذي يضطلع به المعهد في تأهيل 
البحرينيـــة  المهـــارات  وتطويـــر 

الواعدة.
وأضافـــت الشـــيراوي “نثمـــن غالًيا 
دعـــم صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 

المعهـــد  تطويـــر  أهميـــة  وتأكيـــده 
التجهيـــزات  بأحـــدث  وتعزيـــزه 
اإللكترونـــي  التعليـــم  ووســـائل 
التي تســـاهم فـــي تمكين الشـــباب 
البحرينـــي مـــن اكتســـاب المعرفـــة 
العمليـــة والمهـــارات الالزمـــة لدعم 
قطـــاع البنـــوك والخدمـــات المالية 
والـــذي يشـــكل أحد أهـــم قطاعات 

االقتصاد البحريني”.
وأشـــارت الشـــيراوي إلى أن معهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والمالية إضافة نوعية للمؤسسات 
التعليميـــة والتدريبيـــة فـــي مملكة 
بـــدور  تســـاهم  والتـــي  البحريـــن، 
فعـــال في صقـــل مهـــارات الكوادر 
البحرينيـــة الشـــابة، الفتـــة إلـــى أن 

موظفـــي “ســـيكو” يحرصـــون على 
االســـتفادة من منظومـــة التدريب 
الشاملة التي تقودها الحكومة في 
قطـــاع الخدمـــات الماليـــة وغيرها 
من القطاعـــات االقتصادية؛ بهدف 
االرتقـــاء بـــاألداء، بما يتماشـــى مع 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية 

.2030

المنامة - بنا

المعراج: اعتماد “BIBF” رسميا لبرنامج االستشارات المالية
برامج المعهد تتوافق مع استراتيجية تطوير الخدمات المالية

أعــرب محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي رشــيد المعراج عن شــكره 
وتقديــره لولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة على تفضل ســموه بافتتــاح المبنى 
الجديــد لمعهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة فــي منطقــة 
خليج البحرين، وذلك صباح أمس بحضور نواب رئيس الوزراء وعدٍد 

من الوزراء وأعضاء مجلس االدارة. 

وأكد المحافـــظ أن برامج وخطط 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد 
تتوافـــق  والماليـــة  المصرفيـــة 
اســـتراتيجية تطويـــر قطـــاع  مـــع 
الخدمات الماليـــة )2022 - 2026( 
ضمـــن خطة التعافـــي االقتصادي، 
المعهـــد  أهـــداف  أّن  إلـــى  الفتـــًا 
ترتكـــز علـــى رفـــد القطـــاع المالـــي 
المؤهلـــة  بالكـــوادر  والمصرفـــي 
وتعزيـــز مكانـــة المملكة في مجال 
التدريـــب المتخصص ورفع كفاءة 

العاملين في هذا القطاع. 
وبمناســـبة التوقيـــع علـــى اتفاقية 
معهـــد  بيـــن  مشـــترك  تعـــاون 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة ومعهـــد لندن للدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة )LIBF( حول 
والخدمـــات  المســـتدام  التمويـــل 
والحوكمـــة  الرقميـــة  المصرفيـــة 
واألصـــول  الســـيبراني  واآلمـــن 
المشـــفرة والتـــي بموجبهـــا ســـيتم 
رســـميًا  المعهـــد  اعتمـــاد  ايضـــًا 

لبرنامـــج االستشـــارات المالية في 
مملكـــة البحرين على المســـتويين 
األول والثانـــي وطـــرح المســـتوى 
الثالـــث منـــه، فقـــد أشـــاد محافـــظ 
مصرف البحريـــن المركزي بتوقيع 

اتفاقيـــات التعـــاون المشـــترك بين 
تشـــكل  أنهـــا  مؤكـــدًا  المعهديـــن، 
فـــي  تســـهم  مهمـــًا  ثنائيـــًا  إنجـــازًا 
بنـــاء القـــدرات وتدريـــب الكـــوادر 
البشـــرية في المجاالت ذات الصلة 
مهـــارات  وتعزيـــز  واالختصـــاص، 
وخبرات المصرفييـــن في المملكة 
تماشـــيًا مع متطلبات ســـوق العمل 
المتغيـــرة والمعاييـــر الدوليـــة في 

تلك المجاالت. 
كما أشاد المحافظ بما يقدمه معهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
البرامـــج  خـــالل  مـــن  والماليـــة 
واالكاديميـــة  المهنيـــة  المتنوعـــة 
فـــي المجاالت المصرفية والمالية، 
اإلســـالمية،  الصيرفـــة  التأميـــن، 
التحول الرقمي، وإدارة المشاريع، 

واإلدارة والقيادة.

مصرف البحرين المركزي

رشيد المعراج

جان كريستوف

نجالء الشيراوي 

وزير الداخلية: تربطنا وحدة الصف وتاريخ أصيل
الدغمي: أمن البحرين من أمن األردن

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة، أمـــس، رئيس مجلس النواب بالمملكة 
األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة عبدالكريـــم الدغمي والوفد 
المرافـــق له، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
البحرينـــي علي زايد، ورئيس األمن العام طارق الحســـن، 
ووكيـــل وزارة الداخلية الشـــيخ ناصر بـــن عبدالرحمن آل 

خليفة.
وفي مســـتهل اللقاء، رحب الوزير برئيس مجلس النواب 
األردني والوفد المرافق، مشـــيدا بعمق العالقات األخوية 
والتاريخيـــة التـــي تجمـــع البلدين الشـــقيقين، بفضل دعم 
ورعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وعاهـــل المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة 
صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين، مضيفا 
أن هـــذه العالقـــات الراســـخة تســـتند إلـــى واقـــع تاريخي 
أصيل، قائم على وحدة الصف والمصير المشـــترك. وثمن 
وزير الداخلية حكمة جاللة الملك ورؤيته الثاقبة ودورها 
فـــي تجـــاوز األزمـــات وحمايـــة المصالـــح الوطنيـــة العليا 
لمملكـــة البحريـــن، األمر الـــذي كان له بالغ األثـــر في تعزيز 
األمن واالســـتقرار ونشـــر النماء واالزدهار، مشيدا بقيادة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، لفريق البحرين الوطني 
لمكافحـــة جائحـــة كورونـــا، والتـــي أســـهمت فـــي تطويق 

الجائحة والحد من مخاطرها.
وأعـــرب وزيـــر الداخليـــة عـــن تقديـــره لمســـيرة التعـــاون 
والتنســـيق األمنـــي، التي تجمع مملكـــة البحرين والمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة، وتســـهم فـــي تعزيـــز العمل 
األمني المشـــترك وترســـيخ االســـتقرار، بما يضمن حماية 

المكتسبات الوطنية وتعزيز األمن اإلقليمي.
مـــن جهتـــه، أكد رئيس مجلـــس النواب بالمملكـــة األردنية 
الهاشـــمية، أن أمـــن البحرين مـــن أمـــن األردن، منوها إلى 

دعم المجلس ومساندته لمملكة البحرين.
وتـــم أثناء اللقـــاء، بحث عدد من الموضوعـــات والقضايا، 
من بينها مشـــروع العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين، 
وتبنيهـــا برنامـــج مراكـــز اإلصـــالح والســـجون المفتوحـــة 
كمشـــروع وطنـــي وحضاري وإنســـاني، يســـتهدف تطوير 
منظومة العدالة الجنائيـــة، ومواصلة جهود تعزيز حقوق 
اإلنســـان، كمـــا تـــم التطـــرق إلى عـــدد مـــن المســـائل التي 
تســـهم في تعزيز التعاون والتنسيق وتطوير آليات العمل 
المشـــترك ومواجهـــة التحديـــات األمنية على الســـاحتين 

اإلقليمية والدولية.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية يبحث موضوعات “الوزاري العربي”
اســـتقبل وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، أمس، األميـــن العام لمجلس 
وزراء الداخليـــة العـــرب محمـــد بـــن علـــي كومـــان، 
بحضـــور وكيـــل وزارة الداخليـــة الشـــيخ ناصـــر بـــن 

عبدالرحمن آل خليفة.
ورحـــب الوزيـــر بكومان، مشـــيدا بالدور التنســـيقي 
الذي تقوم به األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 
العـــرب فـــي تطوير مســـيرة العمل العربي المشـــترك 
فـــي المجـــال األمني، ومتابعة تنفيذ قـــرارات وزراء 

الداخلية العرب.
وتم أثناء اللقاء، اســـتعراض أبرز الموضوعات التي 
ســـيتم مناقشـــتها في الدورة المقبلة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب، كما تم بحث عدد من الموضوعات 

المتعلقة بتعزيز التعاون األمني العربي.
مـــن جهته، أكد كومان اعتزازه بلقاء وزير الداخلية، 
وما أبداه من مرئيات بشـــأن تطوير مسيرة التعاون 

والتنسيق األمني العربي.
حضـــر اللقـــاء الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون القانونية 

ومدير إدارة التعاون األمني.

المنامة - وزارة الداخلية

المعهد إضافة نوعية للمؤسسات التعليمية والتدريبية... الشيراوي:
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العالقات األردنية 
البحرينية نموذج 

يحتذى وتزداد 
عمقا وتطورا

البحث عن مساحات 
التوافق العربي 
والبرلمانات مرآة 

الشعوب

النشامى بالبحرين خير سفراء لبلدهم في ميادين العمل مع البحرينيين

مرآة الشعوب

تكتسب العالقات البحرينية  «
األردنية زخًما كبيًرا بسبب ما 
تحظى به من روابط وثيقة 

وراسخة قوامها األخوة 
والمصير الواحد. إلى أي مدى 
تسهم الدبلوماسية البرلمانية 

في تعزيز أفق العالقة بين 
البلدين وتحقيق التطلعات 

المشتركة؟

البحرينيـــة  األردنيـــة  العالقـــات   -
لشـــكل  يحتـــذى  نمـــوذج  هـــي  بحـــق 
العالقة القائمة علـــى الثقة واالحترام 
المتبادليـــن، وعلى مدى التاريخ بقيت 
وراســـخة  وطيـــدة  أخويـــة  عالقـــات 
تســـتمد قوتهـــا مـــن جهـــود صاحَبـــي 
الجاللـــة الملـــك عبـــدهللا الثانـــي ابـــن 
بـــن  حمـــد  الملـــك  وأخيـــه  الحســـين 
عمًقـــا  وتـــزداد  خليفـــة،  آل  عيســـى 
وتطـــوًرا بحرصهمـــا علـــى بـــذل كل ما 
من شـــأنه االرتقـــاء بعالقـــات التعاون 
الثنائـــي خدمة لقضايـــا أمتينا العربية 
واإلسالمية وصالح شعبينا الشقيقين.
في جانب الدبلوماســـية البرلمانية، أنا 
مؤمـــن تماًما بأهميـــة البحث دوًما عن 
مساحات التوافق العربي، والبرلمانات 
هي مرآة الشعوب وصوتها وضميرها، 
ونحن في مجلس النواب األردني لدينا 
إرادة حقيقية بتكريس الدبلوماســـية 
البرلمانية انطالقا من القناعة بسالمة 
األردنـــي  الرســـمي  الموقـــف  وحكمـــة 
باالعتـــدال والتـــوازن، وهـــو  المتســـم 
مـــا يحتـــم علينا اســـتثمار ذلـــك، دعًما 
لقضايانا المصيريـــة، ولجهود المملكة 
التي باتت محط تقدير وثقة األســـرة 
الدوليـــة بفضـــل حكمـــة جاللـــة الملك 

عبدهللا الثاني.

تجربة عريقة

أنجز مجلس النواب األردني  «
مشروع التعديالت 

الدستورية الذي يعتبر الرابع 
خالل 10 سنوات، فإلى أي 

مدى تساهم هذه التعديالت 
في تطوير التجربة السياسية 

والديمقراطية األردنية؟

- تعلمـــون أننـــا فـــي األردن قـــد دخلنا 
الدولـــة،  عمـــر  مـــن  الثانيـــة  المئويـــة 
والدولـــة األردنيـــة راســـخة ومتجذرة 
المؤسســـات، ولديهـــا تجربـــة برلمانية 
عريقـــة على مســـتوى المنطقـــة، فمنذ 
تأســـيس إمـــارة شـــرق األردن كانـــت 
لدينا مجالس تشريعية في عشرينات 
القـــرن الماضي، ثم تطورت فأصبحت 
مجالـــس برلمانية منـــذ منتصف القرن 

الماضي.
والدســـتور األردنـــي نـــص فـــي فاتحة 
بنـــوده بـــأن “نظام الحكم نظـــام نيابي 
ملكي وراثي” وهـــو ما طبقه النظام 

السياســـي روحـــا وفعال، كمـــا أن األمة 
وفق الدســـتور هي مصدر الســـلطات، 
وهي ســـلطات متوزعة بفصل متوازن 
والتنفيذيـــة  منهـــا  التشـــريعية  بيـــن 
والقضائيـــة، وجاللـــة الملـــك هو رأس 
ال  بينهـــا  كحكـــم  الثـــالث،  الســـلطات 

متدخل فيها.
للفكـــرة  وانطلـــق  أتحـــدث  هنـــا  مـــن 
األســـاس أن الشـــعب األردنـــي تفتـــح 
وعيه مبكرا على المشاركة السياسية، 
وهـــو مـــا يحفزنـــا دوًمـــا نحـــو تعزيـــز 
مسيرتنا اإلصالحية عبر إرادة وطنية 
فـــي  إليـــه  ذهبنـــا  مـــا  وهـــو  خالصـــة، 
التعديالت الدســـتورية األخيرة، فكان 
هاجـــس الجميع من اتفق ومن اختلف 
معهـــا، هـــو تحقيـــق الصالـــح الوطني، 
ونحـــن دوًما فـــي األردن نختلف حول 
العديـــد مـــن القضايا وهذا هـــو جوهر 

العمل البرلماني، لكننا جميًعا ال نختلف 
على الوطن، بل نختلف ألجله.

مدة الرئاسة

 من بين أبرز مواد التعديالت  «
الدستورية تحديد مدة رئاسة 

مجلس النواب بفترة سنة بدال 
عن سنتين، أال ترى أن ذلك 

يسهم في عدم تمكين الرئاسة 
من تثبيت رؤيتها في قيادة 

المؤسسة التشريعية؟

- عند شـــروع مجلس النواب بمناقشة 
هـــذا التعديـــل، أخليُت مقعد الرئاســـة 
للمجلـــس،  الداخلـــي  بالنظـــام  التزاًمـــا 
وجلســـُت جوار زمالئي النـــواب طالًبا 
لرئيـــس  النائـــب األول  مـــن  الحديـــث 
المجلـــس والذي أصبـــح حكًما رئيًســـا 

للجلسة.

 قمت بهذا كي ال يؤخذ كالمي من على 
منصـــة الرئاســـة أن توجيـــه للمجلس، 
وقلُت حينهـــا بكامل إرادتي وقناعتي 

إن هذا التعديل تقدمي ومهم.
التصويـــت  زمالئـــي  مـــن  وطلبـــُت   
لصالحه، فمدة رئاســـة المجلس بســـنة 
واحـــدة كانت نًصا دســـتورًيا تاريخًيا، 
ومســـألة الســـنتين تـــم إضافتهـــا قبـــل 
نحو 6 ســـنوات، وها نحـــن اليوم نعود 

للنص األصيل.
ورؤيـــة  فكـــرة  تطبيـــق  ومســـألة   
رئيـــس المجلـــس ال عالقة لهـــا بالمدد، 
فالشـــواهد كثيرة فـــي الدولة األردنية 
على تجارب ناجحة لرؤساء برلمانات 
أمضـــوا فـــي رئاســـتهم ســـنة واحـــدة، 
كمـــا أن الرئيـــس إن كان مقنًعا لزمالئه 
ومؤدًيـــا لـــدوره الوطنـــي علـــى أكمـــل 
كل  انتخابـــه  إعـــادة  باإلمـــكان  وجـــه 

ســـنة ليبقى رئيًسا طيلة عمر المجلس 
المحددة وفق الدستور بأربع سنوات.

تمكين المرأة 

 ما المشهد الذي استوقفكم  «
في التجربة البرلمانية وتعتبره 

إضاءة في مسيرة المنامة 
الديمقراطية؟

- لـــدي زمـــالء دراســـة مـــن البحريـــن 
ذكـــوًرا وإناًثـــا منـــذ ســـنة 1974 حيـــن 
كنُت على مقاعد الدراسة في الجامعة 
العربية في بيروت، وهذا يدل على أن 
المجتمـــع البحريني تفتح وعيه مبكرا 
علـــى تمكين المرأة، واليـــوم كان نتاج 
هذا الوعي أن نرى ســـيدة في رئاســـة 
البرلمـــان ممثلـــة بفوزيـــة بنت عبدهللا 
مقـــدرة ولديهـــا  زينـــل، وهـــي ســـيدة 
خبرة مهمـــة، وأداء متميز، يبعث فينا 
علـــى الفخر واالعتزاز بـــأن نرى المرأة 
العربيـــة تتقلـــد مواقـــع رفيعـــة وتقدم 
أداًء يبرهـــن أنهـــا قادرة علـــى إحداث 

األثر والتأثير.
وفـــي هـــذا اإلطـــار أقول بصـــدق إنني 
مؤمـــن بفكـــرة تمكيـــن المـــرأة، فحين 
 1996 بالعـــام  للعـــدل  وزيـــًرا  كنـــُت 
كقاضيـــة  امـــرأة  أول  بتعييـــن  قمـــت 
فـــي األردن، واليـــوم نحن فـــي األردن 
أدخلنا تعديالت على الدســـتور لتعزيز 
وتمكيـــن دور المـــرأة والشـــباب، وهي 
لتوصيـــات  نتاًجـــا  جـــاءت  تعديـــالت 
الملـــك  جاللـــة  كلفهـــا  لجنـــة  قدمتهـــا 
عبـــدهللا الثانـــي بتحديـــث المنظومـــة 
السياســـية في البالد، ورفعتها بدورها 
للحكومة التي قدمتها لمجلس النواب 
على شكل تشـــريعات صوت المجلس 

عليها مؤخًرا.
مـــا أود قوله بالمحصلة بشـــأن فحوى 
الديمقراطيـــة  التجربـــة  إن  ســـؤالكم 
البحرينيـــة تبعـــث على االعتـــزاز، وقد 
حضـــرُت مـــع زمالئـــي أعضـــاء الوفـــد 
البرلمانـــي األردنـــي جانًبـــا من جلســـة 
مجلـــس النـــواب البحرينـــي، ولمســـُت 
من خالل النقاشـــات حجـــم الكفاءات 
والخبرات التي تبشـــر بمســـتقل واعد 
لهذه المملكة التي تســـير بخطى ثابتة 
نحـــو التقدم واالزدهـــار بحكمة جاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الملـــك حمـــد 

حفظه هللا.

رسالة للنشامى بالمنامة

ربما لن تسمح ظروف كورونا  «
بأن يعقد اجتماع موسع للجالية 

األردنية بالبحرين، فما رسالتك 
التي توجهها للنشامى 

بالمنامة عبر منبر صحيفة 
“البالد”؟

- أتوجه بتحيـــة المحبة والتقدير لكل 
أخواتي وإخوتي األردنيين على أرض 
البحريـــن، والذيـــن كانوا خير ســـفراء 
لبلدهـــم، فكانـــوا فـــي مياديـــن العمـــل 
البحرينييـــن،  إخوتهـــم  مـــع  والعطـــاء 
يجســـدون المعنـــى الحقيقـــي لألخوة 
الصادقـــة، فكالنا شـــعب واحد، ولدينا 

تاريخ ومصير مشترك.

الزميل راشد الغائب محاورا رئيس البرلمان األردني

رئيس “النواب األردني” لـ “^”: مجتمع البحرين تفتح وعيه مبكرا على تمكين المرأة

األردن فـــي  قــاضــيــة  أول  عــيــنــت   1996 ــعــام  ــال ب لــلــعــدل  ــرا  ــ وزيـ كــنــت  حــيــن 

الشعب األردني 
تفتح وعيه مبكرا 
على المشاركة 

السياسية

نتاج الوعي 
البحريني تولي 

زينل رئاسة 
مجلس النواب

الشواهد كثيرة 
على تجارب ناجحة 

لرؤساء برلمانات 
أمضوا سنة واحدة

التجربة 
الديمقراطية 

البحرينية تبعث 
على االعتزاز

التجربة األردنية 
البرلمانية عريقة وكان 
لدينا مجلس تشريعي 

منذ العشرينات

تحديد مدة رئاسة 
البرلمان األردني 

بسنة كان نصا 
دستوريا تاريخيا

زينل سيدة مقدرة 
ولديها خبرة 

مهمة وأداء متميز 
يبعث على الفخر

اســتذكر رئيس مجلــس النواب األردني عبدالكريــم الدغمي بحواره 
مــع صحيفــة “البالد” مشــهد وجود زمالء دراســة مــن البحرين ذكوًرا 

وإناًثــا منــذ العــام 1974 حيــن كان طالبا بالجامعــة العربية في 
بيروت.

وقــال: هــذا يدل علــى أن المجتمــع البحريني تفتح 
وعيــه مبكــرا على تمكين المــرأة، واليوم كان نتاج 
هــذا الوعــي أن نــرى ســيدة فــي رئاســة البرلمــان 

ممثلة بفوزية بنت عبدهللا زينل.
األردنيــة  للجاليــة  رســالة  الدغمــي  ووجــه 

بقولــه  “البــالد”  صحيفــة  عبــر  بالبحريــن 
إنهــم “خير ســفراء لبلدهــم، وكانوا في 

ميادين العمل والعطاء مع إخوتهم 
المعنــى  يجســدون  البحرينييــن، 
الحقيقي لألخــوة الصادقة”. وفيما 

يأتي نص الحوار:
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جانب من حضور رئيس البرلمان األردني جلسة مجلس النواب أمس

بكالوريوس في القانون من جامعة بيروت العربية. «

ماجستير في القانون من جامعة االسكندرية المصرية. «

عضو بمجلس النواب بعدد من الفصول التشريعية وأولها بالعام 1989. «

شغل مناصب مهمة عديدة، من أبرزها: وزير العدل )1996 و1997(، ووزير  «
العمل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء )1991(، وزير الشؤون البلدية 

.)1991 - 1989(

عضو سابق بالبرلمان العربي االنتقالي. «

بروفايل

لدي زمالء دراسة من 
البحرين ذكورا وإناثا 

منذ 1974 حين كنت 
طالبا
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والشؤون  العدل  وزارة  أعلنت 
ــاف أنـــه في  ــ اإلســامــيــة واألوقـ
التي  المستمرة  المتابعة  إطــار 
يقوم بها الفريق الوطني الطبي 
ــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا؛  ــل ل
قائمة  حــالــة  ــود  وجـ تبين  فــقــد 
لــفــيــروس كـــورونـــا فــي مسجد 

بالمحافظة الشمالية.
وحفاًظا على مقتضيات الصحة 
فقد  للمصلين،  وحمايًة  العامة 
التنسيق  بــعــد  ــوزارة  ــ ــ ال ــررت  قــ
مـــع الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
غلق  كورونا  لفيروس  للتصدي 
مؤقت  بشكل  وذلــك  المسجد، 
لمدة أسبوع حتى تتمكن الفرق 
تتبع  بعملية  القيام  من  المعنية 

ــقــيــام  ــمــخــالــطــيــن وكـــذلـــك ال ال
من  ــتــأكــد  وال الــتــعــقــيــم  بعملية 
ــراءات االحــتــرازيــة  اتــخــاذ اإلجــ
بشكل صحيح ووضعها موضع 

التنفيذ.
وشددت وزارة العدل والشؤون 
اإلســـامـــيـــة واألوقـــــــــاف عــلــى 
مــتــابــعــتــهــا تــنــفــيــذ اإلجــــــراءات 
االحترازية بالمساجد وتكثيفها 
واتــخــاذ  التفتيشية  للحمات 
وسامة  صحة  لحفظ  يلزم  ما 
االلــتــزام  أن  مــؤكــدًة  المصلين، 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات واإلجـــــــــــراءات 
ــوم تــفــرضــه  ــ ــي ــ االحــــتــــرازيــــة ال
والــواجــب  الدينية  المسؤولية 

الوطني.

تــنــفــيــذًا ألمــــر ولــــي الــعــهــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
ــن حــمــد  ــ ــر ســـلـــمـــان ب ــ ــي األمــ
جامع  بترميم  خليفة،  آل 
ــــن عــيــســى  الـــشـــيـــخ حـــمـــد ب
مــحــافــظــة  ــي  فـ آل خــلــيــفــة 
المحرق بما يسهم في عودة 
الــشــعــائــر  ألداء  الــمــصــلــيــن 
الدينية كما كانت عليه في 
السابق، قام فريق من إدارة 

بالتعاون  السنية  ــاف  األوقـ
ــس األعــــلــــى  ــ ــل ــجــ ــمــ ــ مــــــع ال
بزيارة  اإلسامية  للشؤون 
على  واطلع  الجامع،  موقع 
متطلبات العمل لانتهاء من 
عملية تجهيز وتسليم مبنى 
المتعهد  للمقاول  المسجد 
بالشكل  الترميم  بمشروع 
المصلين  عودة  يكفل  الذي 
الجامع  في  الصلوات  ألداء 

في أسرع وقت.

غلق مسجد في “الشمالية”

“السنية” تقف على متطلبات تجهيز 
“جامع الشيخ حمد” وتسليمه للمقاول
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أعــلــن الــفــريــق الــوطــنــي 
الطبي للتصدي لفيروس 
أنه   )19 )كوفيد  كورونا 
بــعــد الــعــرض ومــوافــقــة 
اللجنة التنسيقية وبناًء 
المستجدات  آخــر  على 
والــــمــــعــــطــــيــــات؛ تــمــت 
الــمــوافــقــة عــلــى إتــاحــة 
ــة الـــمـــنـــشـــطـــة  ــ ــرعـ ــ ــجـ ــ الـ
العمرية  للفئة  اختياريا 
 17 حــتــى   12 الــبــالــغــة 
أشهر   6 مــرور  بعد  عاًما 
من أخذ الجرعة الثانية 
ــزر -  ــ ــاي ــ مـــن تــطــعــيــم “ف
بيونتيك” و”سينوفارم”، 

وذلك بدًءا من اليوم األربعاء.
وأوضح الفريق الوطني الطبي أنه يمكن لهذه الفئة العمرية ممن أخذ جرعتين 
من تطعيم “سينوفارم” أخذ تطعيم “فايزر - بيونتيك” أو تطعيم “سينوفارم” 
كجرعة منشطة، في حين يمكن لمن أخذ جرعتين من تطعيم “فايزر - بيونتيك” 
باللون  الشعار  أن  إلى  مشيًرا  منشطة،  كجرعة  بيونتك”   - “فايزر  تطعيم  أخذ 
األخضر لن يتغير لألصفر في تطبيق “مجتمع واعي” في حال عدم أخذ هذه 

الفئة للجرعة المنشطة.
ضمن  التطعيم  بــروتــوكــوالت  تحديث  أن  إلــى  الطبي  الوطني  الفريق  وأشــار 
الحملة الوطنية للتطعيم يأتي في إطار الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين 

للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسامة الجميع.

 الفريق الوطني: إتاحة الجرعة المنشطة 
اختياريا للفئة من 12 حتى 17 عاما العزل 7 أيام من تاريخ اإلصابة لحاملي الشعار األخضر

تحديث بروتوكول الحجر الصحي بدءا من 13 يناير... الفريق الوطني الطبي:

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( أنه بعد 
التنسيقية  اللجنة  العرض وموافقة 
ــمــســتــجــدات  ــر ال ــ وبــــنــــاًء عـــلـــى آخـ
ــدًءا مــن يــوم  ــ والــمــعــطــيــات، تــقــرر ب
13 يناير  الخميس المقبل، الموافق 
العزل  بروتوكول  تحديث  الجاري، 
ــك بــأن  ــ ــرازي، وذلـ ــ ــتـ ــ الــصــحــي االحـ
7 أيام من تاريخ  تكون مدة العزل 
القائمة  لــلــحــاالت  اإلصـــابـــة  تــأكــيــد 
األخضر  باللون  الشعار  حاملي  من 
دون  واعـــي”  “مجتمع  تطبيق  فــي 
فــحــص مختبري  ــراء  الــحــاجــة إلجــ
إلنــهــاء  الــســابــع  ــيــوم  ال فــي   )PCR(
ــا الـــحـــاالت الــقــائــمــة من  الـــعـــزل، أمـ
أو  األصفر  باللونين  الشعار  حاملي 
واعي”  “مجتمع  تطبيق  في  األحمر 
تطبيق  فيكون  المتطعمين  وغــيــر 
ــام مــن تــاريــخ  ـــ 10 أيـ مـــدة الــعــزل ل
الــحــاجــة  دون  إصــابــتــهــم،  ــأكــيــد  ت
إلجراء فحص مختبري )PCR( في 

اليوم العاشر.
كما أعلن الفريق الوطني الطبي عن 
تحديث بروتوكول الحجر الصحي 

االحترازي للمسافرين القادمين إلى 
المنافذ  جميع  عبر  البحرين  مملكة 
بدًءا من يوم الخميس الموافق 13 
يناير الجاري، وذلك بتطبيق الحجر 
ــام مــن تــاريــخ  ــ الــصــحــي لــمــدة 7 أي
الـــوصـــول لــلــمــســافــريــن الــقــادمــيــن 
أو  األصفر  باللونين  الشعار  حاملي 
واعي”  “مجتمع  تطبيق  في  األحمر 
ــقـــاء  ــيـــر الــمــتــطــعــمــيــن، مـــع اإلبـ وغـ
الحاجة  عدم  من  به  المعمول  على 
االحترازي  الصحي  الحجر  لتطبيق 
حاملي  مــن  الــقــادمــيــن  للمسافرين 
الشعار باللون األخضر في التطبيق.
على  الطبي  الوطني  الفريق  وأكــد 
الـــجـــمـــيـــع أهـــمـــيـــة إجـــــــراء فــحــص 
ــشــعــور  ــروس كــــورونــــا عـــنـــد ال ــيــ فــ
ــتــزام  بــأيــة أعــــراض، ومــواصــلــة االل
والتدابير  االحترازية  بــاإلجــراءات 
الوقائية المعلن عنها، واإلقبال على 
المنشطة  والــجــرعــة  التطعيم  أخــذ 
ــي دعــــم جميع  ــمــا يــســهــم فـ ــه ب مــن
لجائحة  للتصدي  الوطنية  الجهود 
ــا وحـــفـــظ صحة  ــ ــورون فـــيـــروس كــ

وسامة المواطنين والمقيمين.

المنامة - بنا

اتفاق بحريني صيني على تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة

“دار الفتيان”: االبنان الشاكيان تخطيا 27 عاما

في مجاالت التجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة

ردا على مناشدتهما عبر “^” الستئناف خدمة المواصالت

عبداللطيف  الخارجية  وزيــر  اجتمع 
الــزيــانــي، أمـــس فــي مــديــنــة ووشــي 
وزيــر  الــدولــة  مستشار  مــع  الصينية، 
الشعبية  الصين  جمهورية  خارجية 
الرسمية  الــزيــارة  بمناسبة  يــي؛  ــغ  وان
ــخــارجــيــة  ــقـــوم بــهــا وزيـــــر ال ــتـــي يـ الـ
الصديقة  الشعبية  الصين  لجمهورية 
الدولة  مستشار  من  دعــوة  على  بناًء 

وزير الخارجية الصيني.
ــاء االجــتــمــاع، رحـــب يــي بــوزيــر  ــن وأث
بتلبية  سعادته  عن  معرًبا  الخارجية، 
الـــدعـــوة لـــزيـــارة جــمــهــوريــة الــصــيــن 
الشعبية، مشيًدا بما لقاه خال زيارته 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي شــهــر مـــارس 

الماضي من حفاوة وترحيب.
الدولة وزير خارجية  وكلف مستشار 
ــر  جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة وزيـ
ــخــارجــيــة، بــنــقــل تــحــيــات وتــقــديــر  ال
عاهل  جــالــة  إلـــى  الصيني  الــرئــيــس 
الباد، وإلى ولي العهد رئيس مجلس 
ــســمــو الــمــلــكــي،  الــــــــوزراء صـــاحـــب ال
مــنــوًهــا بــمــا يــربــط جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية ومملكة البحرين من عاقات 
في  ثنائي  وتعاون  تاريخية  صداقة 
الــمــتــبــادل على تطوير  الــحــرص  ظــل 
التعاون المشترك في المجاالت كافة، 
على  وحرصها  الصين  اهتمام  مؤكًدا 
مع  الثنائي  الــتــعــاون  وتــعــزيــز  تنمية 
المصالح  يخدم  وبما  البحرين  مملكة 
الــمــشــتــركــة، ومــعــرًبــا عـــن ثــقــتــه بــأن 
سوف  البلدين  بين  الوثيقة  الصداقة 
تتطور وتزدهر على مر األيام، متمنًيا 

للمملكة مزيدا من التقدم واالزدهار.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــقــل وزيـ ــن جــانــبــه، ن مـ
تــحــيــات وتــقــديــر صــاحــب الــجــالــة، 
الملكي  السمو  وصاحب  الباد  عاهل 
ــوزراء،  ــ ال مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، 
الصديق  الصيني  للشعب  وتمنياتهما 

بدوام النماء واالزدهار.
وأعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة عــن شكره 
ــره لـــوانـــغ يـــي عــلــى دعــوتــه  ــديـ ــقـ وتـ
الكريمة، معرًبا عن تقديره لما تشهده 

ــصــداقــة الــتــاريــخــيــة بين  عـــاقـــات ال
ونمو،  تطور  من  الصديقين  البلدين 
مــؤكــًدا عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر وتعزيز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي واالرتـــقـــاء بــه إلــى 
ــة شاملة  ــراكـ أوســــع وشـ مــســتــويــات 
شأنه  من  لما  المجاالت  مختلف  في 
والشعبين  البلدين  مصالح  تحقيق 
ــا تــبــديــه  ــمـ ــيـــن، مـــشـــيـــًدا بـ ــقـ الـــصـــديـ
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مـــن رغــبــة في 
والتنسيق  الــتــواصــل  وتقوية  تعزيز 
متمنًيا  البحرين،  مملكة  مع  المشترك 

للصين وشعبها الصديق دوام التقدم 
واالزدهار.

ــم أثــنــاء االجــتــمــاع، بــحــث مسار  وتـ
ــائــي وســبــل  ــن ــث ــات الـــتـــعـــاون ال ــاقـ عـ
التي  المجاالت  مختلف  في  تطويره 
للبلدين  المشتركة  المصالح  تــخــدم 
واســتــعــراض  الصديقين،  والشعبين 
الــفــرص الــمــتــاحــة لــتــطــويــر الــتــعــاون 
االقتصادية  المجاالت  في  المشترك 
والتجارية واالستثمارية، وتم التأكيد 
تفعيل  في  قدًما  المضي  أهمية  على 
مذكرات التفاهم واالتفاقات الموقعة 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
ــاالت الـــتـــجـــارة  ــجــ ــي مــ الـــمـــشـــتـــرك فــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واالقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
والطاقة المتجددة والثقافة والفضاء 

وأمن المعلومات.
األوضاع  تطورات  استعراض  تم  كما 
المنطقة،  فــي  واألمــنــيــة  الــســيــاســيــة 
والتحديات التي تواجه دولها، إضافًة 
المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  إلى 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  ــالـــت  قـ
ــي تــعــقــيــبــهــا على  االجــتــمــاعــيــة فـ
 2 بتاريخ  “الباد”  نشرته  موضوع 
2022 تحت عنوان “خريجو  يناير 
إلغاء  بسبب  يعانون  الفتيان  دار 
مطلب  تــلــبــيــة  إن  الـــمـــواصـــات”، 
االبــنــيــن بــتــوفــيــر مـــواصـــات غير 
 )46( رقــم  الــقــرار  على  بناء  ممكن 
التخرج  تنظيم  بشأن   2011 لسنة 
رعاية  دار  مــن  الاحقة  والــرعــايــة 
ــذلـــك الـــمـــواد الــتــي  الــطــفــولــة، وكـ
التعديات في بعض  طرأت عليها 
أعاه وذلك  المذكور  القرار  أحكام 
في العام 2018، حيث تنص المادة 
رقـــم )13( مــنــه عــلــى )تــكــفــل الـــدار 
ال  ــذي  ال الخريج  لابن  مــواصــات 
للعمل  وذلــك  ســيــارة،  لديه  تتوفر 
والــعــاج، وينطبق ذلك  والــدراســة 
الــذي لديه ســيــارة في  على االبــن 
واحد  أسبوع  ولمدة  تعطلها  حــال 
فـــقـــط، وذلـــــك حــتــى بــلــوغــه سن 

السابعة والعشرين، علمًا بأن جميع 
األبناء حاليًا قد تخطو سن السابعة 

والعشرين ماعدا ابن واحد فقط. 
وفيما يلي نص الرد كاما:

والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــــل  ــعــ ــ ال وزارة  إن 
البالغ  اهتمامها  تؤكد  االجتماعية 
الخريجين  أبنائها  كــافــة  بــشــؤون 
وتتعامل  الفتيان،  رعــايــة  دار  مــن 
معهم بمثابة والدين يبذالن كل ما 
أبنائهما  مطالب  لتلبية  بإمكانهما 
مهما كانت، ولكن في حدود الممكن 
والمناسب، وإن دار رعاية الفتيان 
حريصة على أال ترد طلب ألي ابن 
لها، إال أن األنظمة والقوانين تحول 
أحيانًا دون ذلك، خاصة وأن الدار 
تتبع جهة حكومية تحكمها أنظمة 
اإلدارية  للرقابة  وتخضع  وقوانين 

والمالية.
االبنين  مطلب  تلبية  فــإن  وعليه، 
بناء  بتوفير مواصات غير ممكن 
 2011 لسنة   )46( رقــم  القرار  على 

والــرعــايــة  الــتــخــرج  تنظيم  بــشــأن 
الطفولة،  رعــايــة  دار  مــن  الاحقة 
عليها  طــرأت  التي  الــمــواد  وكذلك 
ــي بـــعـــض أحـــكـــام  ــديـــات فــ ــعـ ــتـ الـ
ــك في  ــاه وذلـ ــقــرار الــمــذكــور أعـ ال
الــمــادة  تــنــص  2018، حــيــث  الــعــام 
رقـــم )13( مــنــه عــلــى )تــكــفــل الـــدار 
ال  ــذي  ال الخريج  لابن  مــواصــات 
للعمل  وذلــك  ســيــارة،  لديه  تتوفر 
والــعــاج، وينطبق ذلك  والــدراســة 
الــذي لديه ســيــارة في  على االبــن 
واحد  أسبوع  ولمدة  تعطلها  حــال 
فـــقـــط، وذلـــــك حــتــى بــلــوغــه سن 
الــســابــعــة والــعــشــريــن(. عــلــمــًا بــأن 
ــيــًا قـــد تخطو  ــاء حــال ــنـ جــمــيــع األبـ
ابن  ماعدا  والعشرين  السابعة  سن 
واحـــد فــقــط، عــلــمــًا بــأنــه قــد سبق 
ــتـــواصـــل مـــع االبـــنـــيـــن صــاحــبــي  الـ
الماحظة المنشورة من قبل جميع 
الـــوزارة  فــي  اإلداريـــة  المستويات 
ــدءًا مــن رئــيــس الــقــســم ومــديــرة  ــ ب

الرعاية االجتماعية، والقائم  إدارة 
للرعاية  المساعد  الوكيل  بأعمال 
إلى  وصــوالً  االجتماعي،  والتأهيل 
مكتبه  فــي  الموقر  الــوزيــر  مقابلة 
14سبتمبر2021، حيث تم  بتاريخ 
ماحظاتهما  جميع  الــى  االستماع 
والــــــرد عــلــيــهــا وتــــم طــلــب بعض 
المستندات من أحد األبناء؛ إلعادة 
تــوفــيــر الـــمـــواصـــات لـــه مـــراعـــاة 
لــعــدم تــوافــر ســيــارة لــديــه لقضاء 
يستجب  لـــم  انـــه  إال  احــتــيــاجــاتــه 

لذلك الطلب.
وختامًا، تود وزارة العمل والتنمية 
استمراريتها  تؤكد  أن  االجتماعية 
المميزات  في توفير مجموعة من 
الــــتــــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا األبــــنــــاء 
إضافة  سنوي،  بشكل  الخريجون 
ومسائلهم  أمـــورهـــم  مــتــابــعــة  إلـــى 
القانون  بــه  يسمح  مــا  حـــدود  فــي 
واألنــظــمــة الــمــعــمــول بــهــا فــي هــذا 

الشأن.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء لإلسراع بترميمه
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العراق وسوريا
برغبة  مقترًحا  النواب  مجلس  مرر 
ــأن فــتــح  ــشــ ــ بـــصـــفـــة اســـتـــعـــجـــال ب
الــخــطــوط الــجــويــة لــشــركــة طــيــران 
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــخـــلـــيـــج بـ

وجمهوريتي العراق وسوريا.
وقال النائب ممدوح الصالح إن هذا 
الناقلة  دعــم  بهدف  يأتي  المقترح 
الوطنية بالمسافرين الذين يلجأون 
للناقالت األخرى في الخليج العربي 
ــارة الــديــنــيــة،  ــزيــ ــ خــــالل مـــواســـم ال
السفر  عملية  تسهيل  جــانــب  إلـــى 

للمواطنين بشكل مباشر للبلدين.

تأجيل أقساط الخدمات اإلسكانية 6 أشهر
^وافـــق مجلس النواب على مقترح برغبة بصفة 
االســـتعجال بقيـــام الحكومـــة بتأجيـــل أقســـاط جميع 
الخدمـــات اإلســـكانية لمدة 6 أشـــهر. كما أقـــر المجلس 

االقتراحات برغبة اآلتية:

زيادة نسبة الطاقة االستيعابية ألصحاب حمالت العمرة. «
أن تكون شقق تمليك الحورة 4 غرف بدال من 3 غرف. «
إسقاط أقساط الخدمات اإلسكانية للمنازل المتضررة  «

بسبب هطول األمطار لمدة سنة.
تشديد الرقابة على الشركات والمؤسسات في األسعار  «

وتطبيق أحكام قانون القيمة المضافة.
تعديل الفترة الزمنية لالستيراد وأن تكون عشر سنوات  «

من تاريخ الصنع للسيارات الخاصة، وذلك أسوة 
بسيارات النقل الخاص والقاطرات.

قيام مصرف البحرين المركزي بإجراء رقابة فعالة على  «
البنوك للتأكد من عدم زيادة الفوائد أو فرض فوائد 

جديدة أو احتساب رسوم عن فترة التأجيل.

تأهيل أكثر من 94 مقاوال واستشاريا بحرينيا... المبارك:

افتتاح أول محطة للطاقة المتجددة خالل أسابيع
^قال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل 
المبـــارك إن الهيئة وضعت نصب عينيها تنفيذ 
مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة، حيث سيتم 
خـــال األســـابيع المقبلـــة افتتـــاح أول محطة 
حكوميـــة للطاقـــة المتجـــددة فـــي المحافظة 
الجنوبية بطاقة إنتاجية 5 ميغاوات وبتكلفة 
7 ماييـــن دينار، ســـتليها مشـــاريع في الطاقة 

المتجددة.
وبين أن البحرين تتميز بموقع جغرافي مميز 
لاعتمـــاد علـــى الطاقـــة الشمســـية المتجددة، 
وأن هنـــاك خطـــة وطنيـــة لرفع كفـــاءة الطاقة 

واستخدام الطاقة المتجددة.
مقـــاواًل   94 مـــن  أكثـــر  تأهيـــل  إلـــى  وأشـــار 
ا من قبل هيئة الكهرباء والماء بما  واستشـــاريًّ
يتيح للمشترك التوســـع في استخدام الطاقة 

المتجددة.
ولفت إلى أن العزل الحراري يعد أحد األنظمة 
التـــي توفر بشـــكل أفضـــل للمنشـــأة ومكونات 
الفاتـــورة،  اســـتخدام  مـــن  ويقلـــل  المبنـــى 
حيـــث إن البحريـــن بدأت منـــذ 1999 بتطبيق 
ممارســـات العزل الحراري، وأن القانون يطور 

بشكل مستمر.

^قال وزير شـــؤون الكهرباء والماء وائل المبـــارك إنه تم إخراج المحطات األقل 
أداء لتحسين اإلنتاج، ومنها محطة سترة التي أحيلت للتقاعد بعد قضاء أكثر من 60 
عامًا في الخدمة، إلى جانب وجود خطة إلخراج محطة الرفاع واســـتبدالها بوحدات 
جديـــدة. وقال إن محطة الدور 2 التي تم تدشـــينها مؤخـــرًا هي من أفضل المحطات 

عطاًء وتسعيرة.

محطة كهرباء سترة تحال للتقاعد

الصالح: البحريني يبحث عن االستقرار الوظيفي

“الصحة”: لوضع بدائل تعطي مرونة لإلحضار اإلجباري للمريض

النواب يفوضون وزير العمل لوضع خطط سوق العمل

إقامة المريض النفسي تكلف 150 دينارا يوميا

مرســـوًما  النـــواب  مجلـــس  ^مـــرر 
بقانـــون يقضـــي بإحالـــة اختصاص وضع 
الخطـــة الوطنيـــة لســـوق العمـــل لـــوزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، واقتصار 
دور هيئة تنظيم سوق العمل على تنفيذ 
الخطـــة. وقبـــل التصويـــت، قـــال النائـــب 
ممـــدوح الصالـــح إن المؤمـــل مـــن هـــذا 
المرســـوم أن يســـاهم فـــي إحـــداث نقلـــة 
نوعيـــة في وضع خطة زمنيـــة متجددة، 
مشـــيرًا إلى أن البحرنة هو جزء أساسي 
من عمل الســـلطة التنفيذية بالتعاون مع 

السلطة التشريعية.
عـــن  يبحـــث  المواطـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 
االستقرار الوظيفي والراتب المجزي، ما 
يؤكد ضـــرورة أن تكـــون الخطط المقبلة 
تضمـــن بحرنـــة الوظائـــف فـــي الحكومة 
وضـــع  دون  لهـــا،  المملوكـــة  والشـــركات 
عراقيـــل مـــن قبيـــل وجـــود التخصصات 

دولـــة  ليســـت  البحريـــن  إن  إذ  النـــادرة، 
ناشـــئة، فســـواعد البحرينييـــن هـــي مـــن 
أسســـت الشـــركات الصناعية الكبرى في 
البحريـــن. وقال النائـــب إبراهيم النفيعي 
لوزيـــر  الخطـــة  مهمـــة وضـــع  إيـــكال  إن 
ســـيتيح  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 

لمجلـــس النـــواب مســـاءلة الوزير بشـــأن 
تنفيذ الخطة، معبرًا عن أمله بأن يساهم 
هـــذا التعديـــل في  معالجة ملـــف البطالة 

للجامعيين على وجه خاص.
وقـــال النائـــب خـــال بوعنـــق: إن لـــم تكن 
لـــدى الوزارة القـــدرة على وضـــع الخطة، 

العمـــل  وزارة  دمـــج  يتـــم  أن  أرجـــو 
والتنميـــة االجتماعيـــة مع جهـــاز الخدمة 
المدنيـــة، بما يدعم توظيـــف البحرينيين 
وأولويتهـــم بشـــكل جدي، ووقـــف العمل 
بأنظمة العقود الخارجيـــة، ويعزز القدرة 

على قياسة مدى نجاح الخطة.

^قالـــت النائـــب سوســـن كمـــال إن 
تقييـــم المريـــض النفســـي مختلـــف عـــن 
العـــاج، وعليه فـــإن االقتصـــار على حق 
اإلجبـــاري  األخـــذ  فـــي  العامـــة  النيابـــة 

للمريض النفسي يوفر ضمانة له.
ولفتت إلى أن المريض النفســـي مسلوب 
المريـــض  أهـــل  يقـــوم  وأحيانـــًا  اإلرادة 
الطـــب  لمستشـــفى  المريـــض  بإيـــداع 
النفسي وإجباره على دخول المستشفى 
للعديـــد مـــن الدواعـــي منها الســـفر، وهو 
مـــا يشـــكل كلفـــة علـــى الدولـــة إذ يكلـــف 

المريـــض الواحـــد في اليـــوم 150 دينارًا، 
مما يؤكد ضرورة تقنين هذا األمر.

مـــن جهتـــه، قـــال وكيـــل وزارة الصحـــة 
وليـــد المانـــع إن حصـــر صاحيـــة إدخال 
المريض النفســـي جبرًا للمصحة النفسية 
علـــى النيابة العامة، ســـيصعب على أهل 
المريـــض أو ذويه أخـــذ رأي النيابة ألخذ 

المريض إجباريًا في بعض الظروف.
وأشـــار إلى أن الوزارة تـــرى أهمية وضع 
بدائـــل أخـــرى تعطـــي مرونـــة فـــي تنفيذ 

اإلحضار اإلجباري للمريض.

المواصـــات  وزيـــر  ^أكـــد 
واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد أهميـــة 
االســـتثمار في المواطن البحريني 

وتمكينه وتدريبه.
بجلســـة  مشـــاركته  خـــال  وقـــال 
مجلس النـــواب إن شـــركة طيران 
الخليج وظفت 100 طيار بحريني 
نســـبة  وبلغـــت  ســـنوات   3 خـــال 
البحرنـــة فـــي الطياريـــن نحـــو 84 
%، مشـــيًرا إلـــى وجـــود خطط مع 
تمكيـــن لتدريـــب مجموعة جديدة 

من الطيارين.
ولفـــت إلـــى أن التحدي األكبر يتمثل في بحرنـــة المضيفين وذلك عائد لكون معظمهم 
مـــن اإلنـــاث، ممـــا يشـــكل صعوبة في العثـــور علـــى البحرينيـــات الراغبات شـــغل هذه 

الوظائف، نظرا لطبيعة العمل، ولذلك تبلغ نسبة البحرنة في المضيفين 38 %.

البحرينيات يعزفن عن وظيفة مضيفات الطيران

إبراهيم النفيعيفوزية بنت عبدالله زينل

مجلس النواب يرحب بالوفد البرلماني األردني

آل عباس والعشيري وإسحاقي

كمال أحمد خارج قاعة البرلمان

وائل المبارك

الوزارة تضعها بالتنسيق مع “LMRA” وبموافقة مجلس الوزراء

البوعينين: “العمل” لن تنفرد 
بوضع خطة سوق العمل

^أكد وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب غانم البوعينين أن مرســـوم نقل 
اختصاصات وضع خطط ســـوق العمل لوزارة العمل والتنمية االجتماعية جاء لفصل 
وظيفة المنفذ للخطة الوطنية لســـوق العمل عن الرقيب عليها، إذ ال يصح الجمع بين 
الوظيفتيـــن. وأضـــاف أن الوزارة تضع خطتها بالتنســـيق مع الهيئـــة وبموافقة مجلس 

الوزراء بما ال يسمح بانفراد الوزارة بوضع الخطة.

ممدوح الصالح

غانم البوعينين

^قال وكيل وزارة الصحة وليد المانع إن القضاء يستند في النظر في مصداقية 
شـــهادات ادعاء عدم األهلية إلى خبرائه واللجان المتخصصة التي يعينها، بما يضمن 

صحة النتائج المتمخضة عنها.
جـــاء ذلك في رده على تشـــكيك النائـــب خالد بوعنق في مصداقية بعض الشـــهادات 
الصادرة عن المؤسســـات الصحية النفســـية والتي تســـتخدم كوثيقة إلسقاط العقوبة 
عن مرتكبي بعض الجرائم كالسرقة أو القتل ونحوهما. وأردف أن القاضي من حققه 
تشـــكيل أكثر من لجنة لاطمئنان لمصداقية الشـــهادات، وأنها “غير مضروبة”، مؤكدًا 

نزاهة القضاء وأمانة األطباء النفسيين وما يصدر عنهم من شهادات.

شهادات عدم األهلية “ليست مضروبة”

^وافـــق مجلـــس النـــواب على مشـــروع انضمام مملكـــة البحريـــن التفاقية تمنح 
ممثلـــي منظمة التعاون اإلســـامي حصانات وامتيازات بهـــدف دعم أدائهم واجباتهم 

ومهامهم على النحو المطلوب.
وقبل التصويت، قال رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية السفير محمد 
الحيـــدان إن منظمة التعاون اإلســـامي لها دســـتور مســـتقل، وهو عبـــارة عن معاهدة 

متعددة األطراف تنضم لها الدول طواعية بحق سيادة كل دولة.
وأشـــار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن مملكة البحرين 
مســـتفيدة من بنك التنمية اإلســـامي التابع للمنظمة وما يقدمه من امتيازات، وذلك 

في مشاريع البنية التحتية والكهرباء والمجال الثقافي وغيرها.

حصانات لممثلي “التعاون اإلسالمي”

زينب عبداألمير 

خالد بوعنق

محمد الحيدان

وليد المانع

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

عدد من النواب يتوجهون لمبنى البرلمان
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جنيف ـ اف ب

تــوقــعــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، 
أمس الثالثاء، أن يصاب أكثر من 50 
الجديد  بالمتحور  األوروبيين  % من 

“أوميكرون”.
وتنبأ مدير منطقة أوروبا في الصحة 
الــعــالــمــيــة، هــانــس كــلــوغــه، الــوصــول 
إذا  شهرين  خــالل  النسبة  هــذه  إلــى 
استمرت وتيرة التفشي الحالية، وفق 

“فرانس برس”.
يتوقع  الوتيرة،  “بهذه  كلوغه:  وقــال 
يصاب  أن  الصحية  القياسات  معهد 
الـــســـكـــان في  ــن  مـ  % 50 ــن  مـ أكـــثـــر 
األســابــيــع  فــي  بــأومــيــكــرون  المنطقة 

الستة إلى الثمانية المقبلة”.

وكــانــت تــقــاريــر إعــالمــيــة حـــذرت من 
في  الصحية  الرعاية  أنظمة  تعرض 
االنتشار  مــع  كــبــرى،  لضغوط  أوروبـــا 

السريع للمتحور الجديد.
ــر في  ومــمــا يــزيــد مـــن خـــطـــورة األمــ
أوروبا قول الخبراء إن القارة العجوز 
لم تصل بعد لذروة االنتشار، رغم أن 

أرقام اإلصابات تتزايد بشكل كبير.
فرنسا  سجلت  المثال،  سبيل  وعلى 
ــة خــالل  ــابـ ــف إصـ ــ أل  300 ــن  أكـــثـــر مـ
يــومــيــن فــي األســـبـــوع األخــيــر ، في 
بداية  منذ  البالد  في  قياسية  أرقــام 

الجائحة.

نصف أوروبا ستصاب بأوميكرون خالل شهرين

طرابلس ـ وكاالت

ــات الــمــتــحــدة أمــس  ــــواليــ جــــددت ال
الثالثاء تأكيدها دعم جهود استعادة 
النيابية  االنتخابات  إلجـــراء  الــزخــم 

والرئاسية في ليبيا.
وأكد سفير أميركا ومبعوثها الخاص 
ــي ســلــســلــة  ــارد نـــــورالنـــــد، فــ ــتــــشــ ــ ري
السفارة  صفحة  نشرتها  تــغــريــدات 
األميركية لدى ليبيا في تويتر أمس 
ــراء  الـــثـــالثـــاء، أن بــــالده تــدعــم إجــ

االنتخابات الليبية.
كما، أضاف أن بالده تدعم أي عملية 
الحكومة  الليبيين  منح  شأنها  مــن 
الــســيــادة  ــمــوحــدة وذات  وال الــقــويــة 
وذلك  يستحقونها،  التي  والمنتخبة 

المجلس  رئيس  لقائه  خــالل 
األعلى للدولة في ليبيا، 

خالد المشري.
بدوره، ذكر المشري 
في معرض حديثه 

أّن حوالي 3 ماليين ليبي مستعدون 
الجهود  ووصــف  بأصواتهم،  لــإدالء 
لالتفاق  النواب  مجلس  مع  المكثفة 
بمنحها  طريق  خــارطــة  على  سريعا 
االنتخابات  بــأّن  الثقة  الشعب  عامة 

ستجرى في أقرب وقت ممكن.
وكان نورالند أكد في وقت سابق من 
األسبوع الماضي، أن السياسة الليبية 
معّقدة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية 
بـ”اختبار  أشبه  الــبــالد  تعيشها  التي 
الــذيــن  الليبيين  ــقــادة  ال نــيــة  لحسن 
يقولون إنهم ملتزمون باالنتخابات”.

كما رأى أن ظهور بعض الترشيحات 
نسبيًا  متأخر  وقــت  فــي  المتناقضة 
إلى  أدى  االنتخابية  العملية  في 
مـــخـــاوف مـــن انـــــدالع أعــمــال 
ــع إلـــى  ــ ــا دفـ ــو مــ ــ ــنـــف، وهـ عـ
تــوقــف مــؤقــت لــالقــتــراع 

على األقل.

واشنطن: ندعم أي عملية تفرز حكومة ليبية قوية
فيينا ـ وكاالت

ــد الـــمـــبـــعـــوث الــــروســــي فــي  ــ أكـ
أن  أولــيــانــوف،  ميخائيل  فيينا 
إعــادة  إلــى  الهادفة  المحادثات 
اإليراني  النووي  االتفاق  إحياء 

مستمرة.
حسابه  على  تغريدة  في  وقــال 
في  الثالثاء:  أمــس  تويتر  على 
السارية،  التكهنات  بعض  ضوء 
ال بد من التوضيح بأن النقاشات 

مستمرة بأشكال متغيرة.
أحـــد  ســـــــؤال  عـــلـــى  رد  وفــــــي 
مــتــابــعــيــه عــلــى تــويــتــر إن كــان 
ــروســي يــفــاوض نيابة  الــوفــد ال
ــران، أكـــد أن هـــذا األمــر  ــ عــن إيـ

على  مــشــددا  وارد،  غــيــر 
ال  الروسي  الوفد  أن 

يمثل إال بالده.
إلـــــــــــــــى ذلـــــــــــك، 
أن  أضـــــــــــــــــــاف 

بمشاركة  حينًا  تعقد  الــلــقــاءات 
ــووي بال  ــ ــن ــ ــاق ال ــفــ ــ أعـــضـــاء االت
ــًا  ــمــتــحــدة، وأحــيــان الـــواليـــات ال
إيــران ولكن مع مشاركة  بــدون 
تضم  ومــرات  األميركي،  الوفد 
األوروبــي  الثالثي  االجتماعات 
ألمانيا فرنسا( والوفد  )بريطانيا 

اإليراني، وهكذا دواليك.
كما أشار إلى أن لقاءات عقدت 
األميركي  الــوفــديــن  بين  أيــضــا 
والــروســي، مــشــددا على أن أي 
طرف ال يتخلف عن حضور تلك 

اللقاءات.
يذكر أن وزير الخارجية اإليراني كان 
تفاؤله  الماضي  أبــدى يوم األحــد 
أن  معتبرا  المباحثات،  حيال 
ــة  ــمــشــاركــيــن عــلــى طــاول ال
الـــتـــفـــاوض اقـــتـــربـــوا من 

إبرام اتفاق جيد.

روسيا: ال نفاوض عن طهران في محادثات فيينا
كييف ـ وكاالت

فولوديمير  األوكــرانــي،  الرئيس  دعــا 
قمة  إلــى  الثالثاء،  أمــس  زيلينسكي، 
وبرلين  وبــاريــس  موسكو  مع  رباعية 
ــاء الـــصـــراع” مـــع االنــفــصــالــيــيــن  ــهـ “إلنـ

الموالين لروسيا في شرقي بالده.
آن  “لقد  بــيــان:  فــي  زيلينسكي  وقــال 
ينهي  اتـــفـــاق  ــــى  إل لــلــتــوصــل  األوان 
الـــصـــراع ونــحــن مــســتــعــدون التــخــاذ 
جديدة”  قمة  خالل  الالزمة  القرارات 
رباعية وذلك عند استقباله مستشارين 
للرئيس الفرنسي والمستشار األلماني، 

وفق “فرانس برس”.
روسيا  بين  مفاوضات  حاليا  وتجري 
عــلــى خلفية  الــمــتــحــدة  ــات  ــ ــوالي ــ وال

أزمة أوكرانيا، على أن تعقبها 
موسكو  بين  مفاوضات 

وحلف الناتو.
ــي تــصــريــح  ــ ــأتـ ــ ويـ
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 

المتصاعدة على حدود  األزمــة  وسط 
ــشــرقــيــة، مـــع حــشــد روســيــا  الـــبـــالد ال

عشرات اآلالف من الجنود.
تريد  موسكو  أن  كييف  تؤكد  وبينما 
ــزو أراضــيــهــا، تــنــفــي األخـــيـــرة ذلــك  غـ

وتؤكد أن تحركاتها ال تهدد أحدا.
وتخوض القوات األوكرانية منذ العام 
2014 قتاال مع متمردين مدعومين من 
روسيا في منطقة دونباس، ولم تفلح 
المتتالية  النار  إطــالق  وقف  اتفاقات 

في إعادة الهدوء إلى المنطقة.
ــروج  ــع خــ وبـــــــدأت هـــــذه األحــــــــداث مــ
مـــــســـــيـــــرات فـــــــي دونــــــــبــــــــاس عـــقـــب 
الــتــي شهدتها  الــعــارمــة  االحــتــجــاجــات 
ما  وســـرعـــان   ،2014 فــي  أوكــرانــيــا 
مسلحة  مــواجــهــات  إلــى  تحولت 
والجيش  انفصالية  قوات  بين 

األوكراني.

الرئيس األوكراني يدعو لقمة دولية إلنهاء الصراع

رئيس وزراء جديد 
في كازاخستان

رشـــح رئــيــس كــازاخــســتــان قــاســم جــومــارت 
ــان  ــلـــي خـ تـــوكـــايـــيـــف، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، عـ
في  ــوزراء  ــ ــ ال رئــيــس  لمنصب  إســمــاعــيــلــوف 
كازاخستان  رئيس  قال  البرلمان.  أمــام  كلمة 
وهي  الجماعي،  األمـــن  معاهدة  منظمة  إن 
سحب  ستبدأ  روســيــا،  تقوده  عسكري  تكتل 
قواتها من باده في غضون يومين. وأضاف 
أن القوات ستغادر الدولة الواقعة في آسيا 

الوسطى بشكل كامل في فترة 10 أيام.
وطــلــبــت كـــازاخـــســـتـــان مــســاعــدة عــســكــريــة 
وسط  الجماعي  األمــن  معاهدة  منظمة  مــن 
اضطرابات عنيفة ضربتها األسبوع الماضي.

قلق أممي ال يكبح عسكرة الحوثيين لموانئ الحديدة

تحرير شبوة.. “إعصار الجنوب” يزلزل ميليشيات الحوثي

التحالف العربي يطلق عملية “حرية اليمن السعيد”
بعــد تحريــر المحافظــة بشــكل كامل من ميليشــيات الحوثــي بدعم من 
تحالف دعم الشــرعية في اليمن، وصل الناطق باســم التحالف، العميد 
ركن تركي المالكي إلى شبوة، جنوب شرق الباد. وأعرب خال مؤتمر 
صحافــي مشــترك مــع محافــظ شــبوة عــوض العولقــي، أمــس الثاثــاء 
العمالقــة  أللويــة  بالشــكر  متوجهــا  المحافظــة،  بتحريــر  ســعادته  عــن 
والجيــش، باإلضافــة إلــى دولة اإلمــارات على الدعم الــذي قدموه. كما 
ثمن تلك اللحظات التي وصفها بالتاريخية جراء تحرير المحافظة من 
الميليشيات بشكل كامل، معتبرا أن اليمنيين يمكنهم كما حرروا شبوة 

تحرير كافة الباد إذا توحدوا.

ــك، أعــلــن انــطــالق عملية  إلـــى ذلـ
موضًحا  السعيد”،  اليمن  “حرية 
أنـــهـــا لــيــســت عــمــلــيــة عــســكــريــة، 
ــل االعــتــنــاء  بــل إنــمــائــيــة مــن أجـ
بــالــشــعــب الــيــمــنــي، مــشــددا على 
واإلغاثي  اإلنساني  العمل  أهمية 
ــالد، ســـــواء فـــي شــبــوة  ــ ــب ــ فـــي ال
ــتــي تضم  ال ــأرب  مــ أو  ــمــحــررة  ال
إلــى  بــاإلضــافــة  الــنــازحــيــن،  آالف 
على  وشدد  المناطق.  من  غيرها 
وجود العديد من النازحين الذين 

فروا من انتهاكات الحوثيين.
وأوضح أن التحالف دعم عمليات 
الجيش وال يزال؛ من أجل تطهير 
ــن تــلــك الــمــيــلــيــشــيــات،  ــالد مـ ــبـ الـ
ودعم الحكومة الشرعية، لصالح 

اليمنيين أجمع.

تزال  ما  الميليشيات  أن  أكد  كما 
بشكل  الحديدة  ميناء  تستعمل 
واضح؛ من أجل تهريب األسلحة، 
األدلــة على ذلك  أن  مشددا على 

ثابتة وال تقبل الشك.
شبوة  محافظ  شكر  جهته،  مــن 
ــاًل “نــثــمــن  ــ ــائ ــم الـــتـــحـــالـــف، قــ ــ دعـ
الدعم الجوي الذي قدمه تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي اســتــعــادة 

المحافظة”.
التحالف  دور  أن  على  شــدد  كما 
ــار عــلــى  ــصــ ــتــ ــ أســــاســــي فــــي االن
الــحــوثــيــيــن وتــحــريــر مــديــريــات 
ــالث، عــســيــالن  ــ ــث ــ ــمــحــافــظــة ال ال

وبيحان وعين.
يذكر أن التحالف أعلن في وقت 
استهداًفا   37 تنفيذ  أمس  سابق 

ــيــشــيــات فــــي شــبــوة  ــمــيــل ــد ال ضــ
األربع والعشرين  الساعات  خالل 
ــيــة  آل  25 ــر  ــيـ ــدمـ وتـ ــة،  ــيـ ــاضـ ــمـ الـ
أكثر  مقتل  إلى  مشيرا  عسكرية، 

من 230 عنصًرا حوثيا.
الــعــمــالــقــة أعلنت  ــة  ــوي أل وكــانــت 
المحافظة  كافة  تحرير  اإلثنين 
ــذيــن سيطروا  ال الــحــوثــيــيــن  مــن 
ــمــاضــي  ــي ســبــتــمــبــر ال ــيــهــا فــ عــل
ضــاريــة  مـــعـــارك  بــعــد   ،)2021(
بـــدعـــم من  أيـــــام،   10 اســتــمــرت 
اآلن  المعركة  لتنتقل  التحالف، 
ومــأرب  البيضاء  محافظة  إلــى 

أيضا.
وتــحــريــر شــبــوة الــيــمــنــيــة، بــدعــم 
بعد  اكتمل  العربي،  التحالف  مــن 

القوات  إطــالق  أيــام فقط من   10
ــيــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــوب ــجــن ال
مراحل   3 على  الجنوب”  “إعــصــار 

عسكرية.
ــيــة مــطــلــع  ــعــمــل ــقـــت تـــلـــك ال ــلـ وأطـ
رملة  مــن صــحــراء  ــجــاري  ال يناير 
السبعتين بمديرية عسيالن، حيث 
تكللت بتحرير مديرية عين أعقبها 

تحرير المحافظة بالكامل.
الغنية  الــمــحــافــظــة  تــلــك  وتــشــكــل 
موطنا  وتعد  النفطية،  بــالــثــروات 
ألجود أنواع العسل، عمقا حضاريا 
وتــاريــخــيــا فـــريـــدا؛ كــونــهــا كــانــت 
عاصمة لـ 3 من خمس ممالك يمنية 
قديمة، حيث يشكل حكمها جزءا 

كبيرا من تاريخ اليمن والمنطقة.

شبوة ـ وكاالت

محافظ شبوة وتركي المالكي في المؤتمر الصحافي

الخرطوم ـ وكاالت

إلـــى تجديد  الـــدعـــوات  فــيــمــا تــتــواصــل 
المبادرة  استمرار  وقــع  على  التظاهرات 
ــد رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة  األمــمــيــة، أكـ
ــرهــان أمــس  ــب الـــســـودانـــي عــبــدالــفــتــاح ال
حريصة  االنتقالية  الحكومة  أن  الثالثاء 
على استكمال مؤسسات الفترة االنتقالية 

وتعيين رئيس وزراء مدني.
تصريحات  أن  بيان  في  المجلس  وذكــر 
لــقــائــه مبعوث  الــبــرهــان جــــاءت خـــالل 
قرنق  كوستيلو  الــســودان  جنوب  رئيس 
األوضــاع  مجمل  على  اطلع  الــذي  رينق، 
المبعوث  أكــد  كما  البالد.  في  السياسية 
ــادرة على  ــ “قـ الــخــرطــوم  ــي أن  ــســودان ال
الــراهــنــة”.  والــتــحــديــات  القضايا  تــجــاوز 
وفــــي وقــــت ســابــق أمــــس، أعــلــن عضو 
لقائه  خــالل  إدريــــس،  الــهــادي  المجلس، 
بالخرطوم  األمــيــركــي  بــاألعــمــال  الــقــائــم 
برايان شوكان، عن تشكيل لجنة برئاسة 

أيضا(؛  الــســيــادي  فــي  )عضو  عقار  مالك 
مــن أجــل الــتــواصــل مــع كــافــة المكونات 
فيما  التام.  التوافق  السياسية، وتحقيق 
للمبادرة  بــالده  شــدد شــوكــان على دعــم 
عبرها  للعمل  التام  واستعدادها  األممية، 
ودول  يوينتامس  بعثة  مــع  بالتنسيق 
الترويكا والمحيط اإلقليمي لدعم جهود 
السودانيين لتجاوز األزمة الحالية. وكان 
بمبادرة  بيان  السيادة رحب في  مجلس 

األمم المتحدة، داعيا إلى “إشراك االتحاد 
والمساهمة  الــمــبــادرة  إلســنــاد  اإلفــريــقــي 
مع  السوداني،  الحوار  جهود  إنجاح  في 
ــحــرص عــلــى ســودانــيــتــه”. كــمــا تطرق  ال
ــتــظــاهــرات، مــؤكــدا أن “الــتــظــاهــر  إلـــى ال
االلتزام  إلى  داعيا  للجميع،  مكفول  حق 
الشرطة  دور  أن  إلــى  الفــتــا  بالسلمية”، 
حراسة  فــي  ينحصر  األمنية  واألجــهــزة 

المواكب وحمايتها وضمان سلميتها.

السيادة السوداني يشكل لجنة للتواصل مع كل المكونات السياسية

البرهان: حريصون على تعيين رئيس وزراء مدني

الهادي إدريس خالل لقائه القائم باألعمال األميركي

دبي ـ العربية.نت

الرئيس  ابنة  رفسنجاني،  فائزة  كشفت 
األســبــق الـــراحـــل هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، 
أن الــنــظــام اإليـــرانـــي مــتــورط فــي قتل 

السوريين واليمنيين.
ــدت الــنــائــبــة الــســابــقــة أن بــالدهــا  فــقــد أكـ
سوري،  مليون  نصف  قتل  في  متورطة 
ــي الــســبــب  ــران هـ ــهـ مــشــيــرة إلــــى أن طـ
دعم  خــالل  من  اليمنيين  قتل  في  أيضًا 

ميليشيات الحوثي.
وأوضــحــت أن إيــران قدمت إلــى جانب 
ــواع الـــدعـــم الــعــســكــري  ــ روســـيـــا شــتــى أنـ
ــار األســـــد ضد  ــحــكــومــة بـــشـ ــي ل ــالـ ــمـ والـ
خــصــومــه مــا أســفــر عــن مقتل أكــثــر من 
النازحين،  مليون سوري وماليين  نصف 
“مرصد  موقع  مع  تصريحات  في  وذلــك 

إيران” يوم االثنين.
في مـــوازاة ذلــك، أكــدت أن دعــم بالدها 
اليمن  الحوثي في  لميليشيات  العسكري 

أشعل  الماضية،  السبع  الــســنــوات  طيلة 
وأجزاء  العاصمة صنعاء  وأبقى  الصراع 
أخرى من البالد تحت سيطرة الحوثيين.

برلمانية  وهـــي  رفــســنــجــانــي،  وأضــافــت 
سابقة، أن إيران قتلت من المسلمين أكثر 

مما فعلت إسرائيل بحق الفلسطينيين.
اإليراني  الرئيس  إن  قالت  السياق،  في 
ــيــس بــيــده  ــراهــيــم رئــيــســي “ل الــحــالــي إب

أن بعض األشخاص  إلى  شيء”، مشيرة 
وراء الكواليس “يديرونه ويؤثرون على 

قراره”.
منصب  إلــى  وصــل  رئيسي  أن  وأضافت 
في  سجل  لــديــه  يكن  لــم  بينما  الــرئــيــس 

المجال التنفيذي.
توريطه  تــم  رئــيــســي  أن  إلـــى  وخــلــصــت 
لمواجهة  الجمهورية  رئاسة  منصب  في 
ــيـــة  ــلـ ــعــــضــــالت الـــداخـ ــمــ ــ الـــمـــشـــاكـــل وال
الــمــســتــعــصــيــة، حــتــى يــفــشــل فـــي حلها 
ــة مــحــروقــة، وغــيــر مؤهل  ويــصــبــح ورقـ

كخليفة للمرشد األعلى.
ــــى ذلــــك، خــتــمــت الــمــقــابــلــة قــائــلــة إن  إل
ــنــظــام اإليـــرانـــي أخــطــأ بــحــق الشعب  ال
المتحدة  ــواليــات  وال إســرائــيــل  مــن  أكثر 
ونظام بهلوي، مضيفة أن “الكوارث التي 
نورط بها شعبنا، لم تقم بها أي من هذه 

األطراف”.

“رئيسي ليس بيده شيء وبعض األشخاص وراء الكواليس يديرونه”

ابنة رفسنجاني: إيران متورطة في قتل السوريين واليمنيين

فائزة رفسنجاني

عبــرت بعثــة األمــم المتحــدة لدعــم اتفاقية الحديدة أمــس الثاثاء عن قلقها من “عســكرة” موانئ الحديدة علــى البحر األحمر غرب 
اليمــن، فــي إعــان يؤكــد صحة االتهامات التي وجهها ســابقا تحالف دعم الشــرعية فــي اليمن للحوثيين بانتهاك اتفاقية ســتوكهولم 

وتحويل الموانئ في المدينة إلى منفذ لدخول إمدادات األسلحة من إيران.

والواليات  المتحدة  األمم  ودأبــت 
االنتهاكات  ــة  إدانـ على  المتحدة 
ــمــتــواصــلــة، لــكــن من  الــحــوثــيــة ال
تلك  تكبح  عملية  إجـــراءات  دون 
إيـــران  تستمر  فيما  االنــتــهــاكــات، 
كذلك في انتهاك القرارات الدولية 
المتمردين  إمــداد  في  باالستمرار 

أكدته  أن  سبق  ما  وهــو  بالسالح، 
المنظمة األممية. 

بيان  فــي  األممية  البعثة  وقــالــت 
إنها تالحظ “بقلق بالغ االدعاءات 
الــمــتــعــلــقــة بـــاســـتـــخـــدام مــوانــئ 
ــدة ألغــــــراض عــســكــرة”،  ــديـ ــحـ الـ
“القيام  طلبت  أنــهــا  ــى  إل مشيرة 

تعتبر  التي  التفتيش  بــإجــراءات 
جــــزءا مـــن تــفــويــضــهــا”، مــؤكــدة 
االستعداد  أهبة  على  “تقف  أنها 
ــة شـــــواغـــــل عـــســـكـــرة  ــجـ ــالـ ــعـ ــمـ لـ

الموانئ”.
وذكــــــــرت الـــبـــعـــثـــة األمـــمـــيـــة أن 
الحياة  شــريــان  تعتبر  “الــمــوانــئ 

ــن  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــن الـ ــ ــن مــ ــيـ ــاليـ ــمـ ــلـ لـ
ــف  ــتــحــال ــان ال ــ ــ الـــيـــمـــنـــيـــيـــن”. وكـ
الماضي  السبت  اتهم  قد  العربي 
ــران  ــ الــمــتــمــرديــن الــحــوثــيــيــن وإي
من  كــل  باستعمال  لهم  الــداعــمــة 
الصليف  وميناء  الحديدة  ميناء 

)غرب( ألغراض عسكرية.

الحديدة - وكاالت

نور سلطان ـ أ ف ب
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويل القيد إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة عبدالعال الخليج للتدقيق شركة تضامن بحرينية نيابة عن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة  دار حضانة عالء الدين والمملوكة 
القيد  بموجب  والمسجلة  الدعيسي   ابراهيم  عيسى  عبدعلي  للسيد 
رقم 145723 بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية  المذكور 
وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  القيد  وتحويل 
المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار  ألف   عشرين   20000
والتزامات  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية  المؤسسة  التجاري 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم :
عيسى عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   50 %

سعيد عبدعلي عيسى الدعيسي  بنسبة   20 %
مهديه عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   10 %
فاطمه عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   10 %

منى عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   10 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021-192673 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 
التجاري  المحل  تحويل  بطلب  النوبي  حسن  سلمان  علي  فاطمة  إلينا  تقدمت 
أي  لديه  من  كل  فعلى  يوسف علي عبداألمير حسن عباس محمد  إلى  التالي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد:  1-142227

االسم التجاري : مطعم اس ار بابا 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة إنتر ماركتس بحرين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 57952 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة 
الشركة  تصفية  بطلب   ،57952 رقم  القيد  بموجب  ذ.م.مالمسجلة  بحرين  ماركتس  إنتر 
مصفيا  خليفه  آل  عبدهللا  بن  راشد  بنت  هيا  الشيخه  السادة  وتعيين  يارية(  )اخت تصفية 

للشركة. عنوان المصفي:
الشيخه هيا بنت راشد بن عبدهللا آل خليفه

0097317537771
info@hraklf.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مالك المؤسسة الفردية المسماة )الحياة الخضراء لالغذية الصحية( والمملوكة 
للسيد/ )صادق عبدهللا جواد التاجر( والمسجلة بموجب القيد رقم )79592 - 
5(، بطلب بيع المحل التجاري الفرع 5 )المؤسسة الفردية( باسم تجاري ممالك 

العقارية المذكور ليصبح شركة )ذات مسئولية محدودة( .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل فروع من )مؤسسة فردية( وتحويلها إلى

 شركة ذات مسئولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  رة  إدا تعلن 

القيد  بموجب  والمسجلة  البوعينين(  محمد  علي  )لطيفه  للسيدة  والمملوكة  فون(  )مزيون  المسماة 

الفردية  12-11-7-5-4-3 والمسماه )مراسيل فون( من المؤسسة  الفروع :  رقم )47295(، بتحويل 

وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة المؤسسة برأسمال وقدره )10000( دينار بحريني، وذلك 

بتنازل )المؤسسة الفردية( للشركاء التالية أسماؤهم:

) لطيفه علي محمد السيسي البوعينين) بنسبة (25) % (

RASHEED PUTHAN PURAYIL) بنسبة (25) % (

MUNNEER PUTHAN PURAYIL) بنسبة (50) %(

تاريخ :5/1/2022

)CR2022- 5115( إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

إلى  التالي:  التجاري  المحل  بتحويل  عبدهللا  الشيخ  محمد  احمد  منال  السيدة/  ينا  إل تقدم 

التقدم  السيدة/ شيخه احمد محمد الشيخ عبدهللا فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد          االسم التجاري

76650-1       االذواق الملكية لالزياء

76650-2       ميم سيكرتس فيشن

76650-3       ميم سيكرتس بوتيك

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

واو كنسيس للتداول ذ.م.م
سجل تجاري رقم
147046-1

السيدة فهد طارق   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
محمود احمد عقيل كاظم نيابة عن السادة شركة المسجلة بموجب القيد رقم 147046-1، بطلب تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة عقيل كاظم مصفيا للشركة.بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين 
قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك 

على العنوان التالي: عنوان المصفي: فهد طارق محمود احمد عقيل كاظم 
) + 973( 32289118 - adenniz@admgglobal.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

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

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

المسماة )شيخ الشاورما ذ.م.م( والمملوكة للسيد )علي حمد علي احمد البنخليل( والمسجلة بموجب القيد 

رقم )1-147112(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات 

مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1,000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة 

الفردية(عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم: 

)نوال يوسف عباس احمد العمادي بنسبة )40( % 

)وضاح  خليل ابراهيم جاسم الزعابي( بنسبة ) 20( % 

)علي حمد علي احمد البنخليل( بنسبة )20( % 

)ماهر رمزي حسني اليعاقبة( بنسبة )20( %

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

www.grnata.com

تبني بيتــــك غرناطة 
 g r n a t aFOLLOW:36005575

17555593

 بأعلى معايير الجودة واألمان..

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويل القيد إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة عبدالعال الخليج للتدقيق شركة تضامن بحرينية نيابة عن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة  دار حضانة عالء الدين والمملوكة 
القيد  بموجب  والمسجلة  الدعيسي   ابراهيم  عيسى  عبدعلي  للسيد 
رقم 145723 بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية  المذكور 
وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  القيد  وتحويل 
المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار  ألف   عشرين   20000
والتزامات  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية  المؤسسة  التجاري 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم :
عيسى عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   50 %

سعيد عبدعلي عيسى الدعيسي  بنسبة   20 %
مهديه عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   10 %
فاطمه عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   10 %

منى عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   10 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021-192673 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 
التجاري  المحل  تحويل  بطلب  النوبي  حسن  سلمان  علي  فاطمة  إلينا  تقدمت 
أي  لديه  من  كل  فعلى  يوسف علي عبداألمير حسن عباس محمد  إلى  التالي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد:  1-142227

االسم التجاري : مطعم اس ار بابا 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة إنتر ماركتس بحرين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 57952 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة 
الشركة  تصفية  بطلب   ،57952 رقم  القيد  بموجب  ذ.م.مالمسجلة  بحرين  ماركتس  إنتر 
مصفيا  خليفه  آل  عبدهللا  بن  راشد  بنت  هيا  الشيخه  السادة  وتعيين  يارية(  )اخت تصفية 

للشركة. عنوان المصفي:
الشيخه هيا بنت راشد بن عبدهللا آل خليفه

0097317537771
info@hraklf.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مالك المؤسسة الفردية المسماة )الحياة الخضراء لالغذية الصحية( والمملوكة 
للسيد/ )صادق عبدهللا جواد التاجر( والمسجلة بموجب القيد رقم )79592 - 
5(، بطلب بيع المحل التجاري الفرع 5 )المؤسسة الفردية( باسم تجاري ممالك 

العقارية المذكور ليصبح شركة )ذات مسئولية محدودة( .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل فروع من )مؤسسة فردية( وتحويلها إلى

 شركة ذات مسئولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  رة  إدا تعلن 

القيد  بموجب  والمسجلة  البوعينين(  محمد  علي  )لطيفه  للسيدة  والمملوكة  فون(  )مزيون  المسماة 

الفردية  12-11-7-5-4-3 والمسماه )مراسيل فون( من المؤسسة  الفروع :  رقم )47295(، بتحويل 

وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة المؤسسة برأسمال وقدره )10000( دينار بحريني، وذلك 

بتنازل )المؤسسة الفردية( للشركاء التالية أسماؤهم:

) لطيفه علي محمد السيسي البوعينين) بنسبة (25) % (

RASHEED PUTHAN PURAYIL) بنسبة (25) % (

MUNNEER PUTHAN PURAYIL) بنسبة (50) %(

تاريخ :5/1/2022

)CR2022- 5115( إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

إلى  التالي:  التجاري  المحل  بتحويل  عبدهللا  الشيخ  محمد  احمد  منال  السيدة/  ينا  إل تقدم 

التقدم  السيدة/ شيخه احمد محمد الشيخ عبدهللا فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد          االسم التجاري

76650-1       االذواق الملكية لالزياء

76650-2       ميم سيكرتس فيشن

76650-3       ميم سيكرتس بوتيك

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

واو كنسيس للتداول ذ.م.م
سجل تجاري رقم
147046-1

السيدة فهد طارق   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
محمود احمد عقيل كاظم نيابة عن السادة شركة المسجلة بموجب القيد رقم 147046-1، بطلب تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة عقيل كاظم مصفيا للشركة.بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين 
قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك 

على العنوان التالي: عنوان المصفي: فهد طارق محمود احمد عقيل كاظم 
) + 973( 32289118 - adenniz@admgglobal.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

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

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

المسماة )شيخ الشاورما ذ.م.م( والمملوكة للسيد )علي حمد علي احمد البنخليل( والمسجلة بموجب القيد 

رقم )1-147112(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات 

مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1,000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة 

الفردية(عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم: 

)نوال يوسف عباس احمد العمادي بنسبة )40( % 

)وضاح  خليل ابراهيم جاسم الزعابي( بنسبة ) 20( % 

)علي حمد علي احمد البنخليل( بنسبة )20( % 

)ماهر رمزي حسني اليعاقبة( بنسبة )20( %

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

www.grnata.com

تبني بيتــــك غرناطة 
 g r n a t aFOLLOW:36005575

17555593

 بأعلى معايير الجودة واألمان..

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويل القيد إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة عبدالعال الخليج للتدقيق شركة تضامن بحرينية نيابة عن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة  دار حضانة عالء الدين والمملوكة 
القيد  بموجب  والمسجلة  الدعيسي   ابراهيم  عيسى  عبدعلي  للسيد 
رقم 145723 بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية  المذكور 
وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  القيد  وتحويل 
المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار  ألف   عشرين   20000
والتزامات  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية  المؤسسة  التجاري 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم :
عيسى عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   50 %

سعيد عبدعلي عيسى الدعيسي  بنسبة   20 %
مهديه عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   10 %
فاطمه عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   10 %

منى عبدعلي عيسى ابراهيم الدعيسي  بنسبة   10 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021-192673 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 
التجاري  المحل  تحويل  بطلب  النوبي  حسن  سلمان  علي  فاطمة  إلينا  تقدمت 
أي  لديه  من  كل  فعلى  يوسف علي عبداألمير حسن عباس محمد  إلى  التالي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد:  1-142227

االسم التجاري : مطعم اس ار بابا 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة إنتر ماركتس بحرين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 57952 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة 
الشركة  تصفية  بطلب   ،57952 رقم  القيد  بموجب  ذ.م.مالمسجلة  بحرين  ماركتس  إنتر 
مصفيا  خليفه  آل  عبدهللا  بن  راشد  بنت  هيا  الشيخه  السادة  وتعيين  يارية(  )اخت تصفية 

للشركة. عنوان المصفي:
الشيخه هيا بنت راشد بن عبدهللا آل خليفه

0097317537771
info@hraklf.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مالك المؤسسة الفردية المسماة )الحياة الخضراء لالغذية الصحية( والمملوكة 
للسيد/ )صادق عبدهللا جواد التاجر( والمسجلة بموجب القيد رقم )79592 - 
5(، بطلب بيع المحل التجاري الفرع 5 )المؤسسة الفردية( باسم تجاري ممالك 

العقارية المذكور ليصبح شركة )ذات مسئولية محدودة( .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل فروع من )مؤسسة فردية( وتحويلها إلى

 شركة ذات مسئولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  رة  إدا تعلن 

القيد  بموجب  والمسجلة  البوعينين(  محمد  علي  )لطيفه  للسيدة  والمملوكة  فون(  )مزيون  المسماة 

الفردية  12-11-7-5-4-3 والمسماه )مراسيل فون( من المؤسسة  الفروع :  رقم )47295(، بتحويل 

وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة المؤسسة برأسمال وقدره )10000( دينار بحريني، وذلك 

بتنازل )المؤسسة الفردية( للشركاء التالية أسماؤهم:

) لطيفه علي محمد السيسي البوعينين) بنسبة (25) % (

RASHEED PUTHAN PURAYIL) بنسبة (25) % (

MUNNEER PUTHAN PURAYIL) بنسبة (50) %(

تاريخ :5/1/2022

)CR2022- 5115( إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

إلى  التالي:  التجاري  المحل  بتحويل  عبدهللا  الشيخ  محمد  احمد  منال  السيدة/  ينا  إل تقدم 

التقدم  السيدة/ شيخه احمد محمد الشيخ عبدهللا فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد          االسم التجاري

76650-1       االذواق الملكية لالزياء

76650-2       ميم سيكرتس فيشن

76650-3       ميم سيكرتس بوتيك

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

واو كنسيس للتداول ذ.م.م
سجل تجاري رقم
147046-1

السيدة فهد طارق   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
محمود احمد عقيل كاظم نيابة عن السادة شركة المسجلة بموجب القيد رقم 147046-1، بطلب تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة عقيل كاظم مصفيا للشركة.بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين 
قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك 

على العنوان التالي: عنوان المصفي: فهد طارق محمود احمد عقيل كاظم 
) + 973( 32289118 - adenniz@admgglobal.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

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

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

المسماة )شيخ الشاورما ذ.م.م( والمملوكة للسيد )علي حمد علي احمد البنخليل( والمسجلة بموجب القيد 

رقم )1-147112(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات 

مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1,000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة 

الفردية(عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم: 

)نوال يوسف عباس احمد العمادي بنسبة )40( % 

)وضاح  خليل ابراهيم جاسم الزعابي( بنسبة ) 20( % 

)علي حمد علي احمد البنخليل( بنسبة )20( % 

)ماهر رمزي حسني اليعاقبة( بنسبة )20( %

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 
17111444 - 17111504
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P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

REEM ABDULLAH ALHAYLU FOR OTHER CONSTRUCTION INSTALLATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 32029999  or  REAM91AL@GMAIL.COM 

JAWAD AHMED ALI MARZOOQ(AZHARY- 9918) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33306332  or  J.MARZOOQ@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

MAHDI ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  mahdialibh9@gmail.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39266724  or  ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66311010  or  kookitoco@hotmail.com 

SEA STAR CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

SALWA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33226777  or  MURTADHA.HULAIBI@GMAIL.COM 

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33331855  or  MAHDI9993@LIVE.COM 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

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

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

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

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

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

QAEEDI GRILLS & RESTUARANT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

Eram Promotions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17130003  or  ERAM1234@HOTMAIL.COM 

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

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

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

DHA COMPUTER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

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

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

CLASSICAL  SUPER ASIA AC WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33326167  or  TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM 

AHMED ABBAS KADHIM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH 

KUWAIT ALUMUNIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490591  or  SEPTEMBER-9559@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

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

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

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

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

AL JOOD PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact
 34509288  or  aljood.palace@gmail.com 

BROTHERS MARK SUPERMARKET CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 32005444  or  ADNAN-FU@HOTMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

PINOY TURO RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39928089  or  PINOYTURORESTAURANT@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

BOOKMATES CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39631202  or  BOOKMATESBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400014  or  Tariq.jaberi@jaberigroup.com 

SLIDE AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33326989  or  tublani82@live.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

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

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

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

AlJamal Food and Grills Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672580  or  89497.GANNF@GMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AL ANSARI 27 CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 34380022  or  AL7ZEEN95@LIVE.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

TRANS BAHRAIN GRAIN & SPICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38431431  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

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

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

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

SAMERAMIS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291444  or  EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

FAIR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17741040  or  SALECARPET@GMAIL.COM 

CAPRICON DECOR Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39531396  or  CAPRICONTRADING.BH@GMAIL.COM 

Happy land auto services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34679888  or  helplinebh888@gmail.com 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AL WATANI HOTEL & RESTAURANT APARTMENT MANAGEMENT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17401720  or  S.SHAKER68@GMAIL.COM 

Happy land auto services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34679888  or  helplinebh888@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Happy land auto services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 34679888  or  helplinebh888@gmail.com 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

KHALIL EBRAHIM ALSHQAAQ CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39553392  or  khalilebahim.ibook@gmail.com 

Two Cool Marketing Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35100286  or  REHMANBH2@GMAIL.COM 

Haiba Tailoring w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

DANAMIN OIL AND GAS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  OBSERVER / FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17661220  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

BABA G BUKHARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33998595  or  KHANAZIZA15@GMAIL.COM 

MANSOOR ISA MANSOOR NAYEM ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728856  or  MANSOORPLAZA@HOTMAIL.COM 

BABA JAWAD GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35351424  or  A313313@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610065  or  CALIFORNIAHY@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17210994  or  ALBAHAR.BH@BATELCO.COM.BH 

DANZIL SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36660065  or  AWADHI66@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

ALAMIN GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

MANSOOR ISA MANSOOR NAYEM ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728856  or  MANSOORPLAZA@HOTMAIL.COM 

THE BUTTERFLY WINGS BUILDING AND INDUSTRIAL CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66660843  or  SYEDKALEEMULLAH7@GMAIL.COM 

ALRAHMA MEDICAL EQUIPMENTs 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17300075  or  S.SHABANI@RMEBH.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SKY LINE TAILORING & SELLING SPORTS EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39809646  or  ROZA1122@HOTMAIL.COM 

AL SOROUH HOSPITALITY DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  MANNAN@ALSOROUH.COM.BH 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

Two Cool Marketing Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35100286  or  REHMANBH2@GMAIL.COM 

ISA ALSHEALA GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36383875  or  AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

JEMI LINE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39211770  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

RUMAIHI WROUGTH IRON FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727200  or  info@mcogop.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631400  or  ABDISARRAF@GMAIL.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Haiba Tailoring w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

AL AREEN HOTELS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36048602  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77177771  or  abdullarashidaljalahma@yahoo.com 

PROFESSIONAL BOXES FOR COMPUTER CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  INSTALLATIONS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17254318  or  YOUBUTTI@GMAIL.COM 

PRISTINE CLEANING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188860  or  JAWADHAMZA23@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

RACING FORCE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  aref.yazbek@racingforce.com 

WADI AL HOORA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39874874  or  AGNAS2536@GMAIL.COM 

SANABEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17311555  or  MALBH@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631400  or  ABDISARRAF@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

DAR ALRAYASH  PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261010  or  GGSBAHRAIN@GMAIL.COM 

SANABEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17311555  or  MALBH@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33865657  or  AFIAFI707@GMAIL.COM 

SANABEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311555  or  MALBH@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

HAYAT BEAUTY AND CARE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888192  or  HAYAT.ALI22@HOTMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

SUBJECT LEO  CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  ATT4WLL@GMAIL.COM 

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

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

AL NAIS AL ARABI DECORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36850066  or  DHAIF57@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39251604  or  ABDUL.MAJEED@NOVELTYLOGISTICS.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 66768054  or  info@skylimittransport.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM  

Vacancies Availableاألربعاء 12 يناير 2022 - 9 جمادى الثانية 1443 - العدد 104838
ABDULLA RASHID ALI ISA (KANZ ALSAED/9447) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17320431  or  ABDULLARASHIDISA@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com 

AL QASEER TAILORING STORES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17291518  or  ALQASEERTAILORING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

PAKISTAN DARBAAR RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36313331  or  MEM-117@HOTMAIL.COM 

BOXON TECHNOLOGIES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17749121  or  MOATH@BOXONVISION.COM 

F I M INTERNATIONAL DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  HAMADALI346333@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

Alburhama Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  hassan@arabasian.com 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

LOG DOT DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

STAR UPHOLSTERY FOR CARS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38229910  or  AHMED88SHAH@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34559086  or  JOJIKOTTAYAM2013@YAHOO.COM 

BIN JUMA GENTS TAILORIUG 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39473772  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

ALAWAFI MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294881  or  dhiyaa69@yahoo.com 

ELIAS ALUMINIUM CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WINDOW AND DOOR MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17761010  or  elias.alu@almezeal.com 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35129811  or  mmkhan1782@gmail.com 

SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33395543  or  Sherkhan990099@gmail.com 

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

  SAFETY EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

Unified Foodstuff W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33259679  or  FADEL.BH12@YAHOO.COM 

COLOSSIANS CLOTHING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39422733  or  OMMO7AMMED.517@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590924  or  OSMAN.KHAN@DELIGULF.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33920910  or  leadcube.bh@gmail.com 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 17364858  or  admin@confab.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33572333  or  hanan@ALHELLI.COM 

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

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

FAKHRO SEWING MACHINES & ELECTRICAL APPL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 13390090  or  FAKHRO68@HOTMAIL.COM 

TOCHO GENTS SALOON CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128995  or  RIMSHAN@TOCHOGLOBAL.COM 

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

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Zaki Alabbas Textiles  Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17250931  or  AMAMS.BH@GMAIL.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ZONE SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33553906  or  ahmed.thamer@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33572333  or  hanan@ALHELLI.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

SALEH ALSALEH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274411  or  info@SALEHALSALEH.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

UNION BROTHERS FOR GENERAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39812665 

STAR ACCESS PLATFORMS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32001144  or  SUNILKESHKAR007@GMAIL.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

ALHALLAY DRY FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233858  or  HAMOOD20000002@GMAIL.COM 

AFAF SAYED AMEEN EBRAHIM ISMAEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36478285  or  FAFSYDAMYN@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 77144144  or  aayfan@binfaqeeh.com 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

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

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100900  or  LOADEREXCAVATION@HOTMAIL.COM 

JUNAID AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33207486  or  JDKROCKY786@GMAIL.COM 

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

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

ALHALLAY DRY FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233858  or  HAMOOD20000002@GMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Hodoom General Tradeing CO Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626990  or  FERAS.YUSUF70@GMAIL.COM 

JANA AL KHIR COLD STORES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33934343  or  AMAJ1955@YAHOO.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

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

SHAKESPEARE CONTRACTING AND SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38122281  or  SHKSPIER17@GMAIL.COM 

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32352004  or  AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

SHAKESPEARE CONTRACTING AND SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38122281  or  SHKSPIER17@GMAIL.COM 

Hodoom General Tradeing CO Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626990  or  FERAS.YUSUF70@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181300  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

Helmi Corporation for Publicity and Advertising Co. Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77118845  or  EBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM 

KOHINOOR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES COMPNY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36823440  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

SHAKESPEARE CONTRACTING AND SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38122281  or  SHKSPIER17@GMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Moroccan House Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33503340  or  MOR.BAHR@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

MUMBAI SPICES 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444681  or  admin@UNIQUEWLL.COM 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

DELMON WASTE PAPER RECYCLING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39627407  or  E_RAWTHER1@HOTMAIL.COM 

ALHALLAY DRY FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233858  or  HAMOOD20000002@GMAIL.COM 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

STAR CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38354639  or  MS8571933@GMAIL.COM 

KOMANDOR  MIDDLE EAST WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

K.G.KIDS KINDERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17663556  or  accounts@kgkids.com 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

ALSABAH ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786599  or  alsabah.airconditioning@gmail.com 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

Muhammad Aazan Fabrication Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33510303  or  ALIRASHEED201217@GMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

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

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

SDK FOR BUILDING CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33858816  or  RAJPUTTKHAN04@GMAIL.COM 

NEW GATEWAY OF DUBAI METAL TRADING & FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388846  or  SHAKEELTELECOM@GMAIL.COM 

SALON GASA GASEERA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39603039  or  HAFEDHAHMEDSAAD@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

NAMUS PAYMENT COLLECTION AND MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39541982  or  OMEGADOCCLEARING@GMAIL.COM 

THURYYA ABDULHUSSAIN HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444533  or  ammarghani@hotmail.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

ABDILNABI COMMERCIAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17232222  or  SALES@ABDULNABI.COM 

M U TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  MUQARABSAB@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17727925  or  yousif@aanass.net 

Bright Trip Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622653  or  BUHUSAYYEN9@HOTMAIL.COM 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMPUTER DEVELOPMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17578000  or  l.abdulghani@tfoco.com 

ABDILNABI COMMERCIAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17232222  or  SALES@ABDULNABI.COM 

MACRO VISION CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  RIZWANBH93@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

TOWAIJ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36088881  or  dia-ali@hotmail.co.Uk 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  INVENTORY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17253529  or  mahmood@fakhRoo.com 

XTREME POWER MOTORBIKE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39600554  or  INFO@SPRROWCAMERA.COM 

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

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

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

ISA SALE OF PET ANIMAL FOOD AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

FGC BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38402446  or  FORTUNEIMPEX14@GMAIL.COM 

AL BAARI GENERAL TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17467060  or  BAHRAIN@MASTERSYSTEMS-INTL.COM 

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

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

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33660482  or  SARWARBH7@GMAIL.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Eshg Rana Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33954595  or  RANAALJENAID@GMAIL.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

SEVENTY SEVEN FOR SALE-TRADE OF ELECTRICAL MACHINERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33433238  or  HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

AL WESAM GENTS TAILOR 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33353431  or  IPROJECTS.GROUPINT@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17276862  or  HENOSISBAHRAIN@GMAIL.COM 

BANAT AL SULTAN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36404480  or  TWIN_MOTHER@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33660482  or  SARWARBH7@GMAIL.COM 

SMILE STUDIOS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36748566  or  DR_HAMOUZ@YAHOO.COM 

SALON LMST FANAHA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 32222691  or  LAMSTFNANA@GMAIL.COM 

LOG HOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554995  or  ALI.ASFOOR@PETSHOMEBH.COM 

Golden Glass and Aluminum Co. W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38978862  or  H_OUZOUNIAN@YAHOO.COM 

RIZWAN ABDULLAH FOR REPAIR OF ELECTRONIC EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66927651  or  Rjani55555@gmail.com 

ABDULKAREEM ALSAFFAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13688197  or  KAREEMSAFFAR@HOTMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

TAURUS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@yMAIL.COM 

Rayyah real estate 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33119952  or  AHALDAIRY@GMAIL.COM 

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

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALI SABT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 66600771  or  ALISABTCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39155275  or  HANDSOMEGUY10@HOTMAIL.COM 

ALTURATH TOWN FOR CARPENTRY AND ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34337737 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

انتقد كل شيء إال عباقرة األزمان في الجمعيات السياسية الدينية
ألنهـــا  محمـــودة،  غيـــر  والمالحظـــة صفـــة  للنقـــد  البعـــض  كراهيـــة 
تنطـــوي علـــى أخطـــاء كثيرة تدل علـــى ضيق العقل، كمـــا تدل على 
ضيـــق الخلـــق والمجـــال، وقد أثبت الواقـــع والتاريـــخ أن الجمعيات 
السياســـية الدينيـــة أشـــد الكارهين للنقـــد، على اعتبـــار أن أصحابها 
أو المنتميـــن إليهـــا يتصفـــون بالنبـــوغ والعبقرية والنشـــاط الخالق، 
فهم ال يســـتحقون ســـوى التقديـــر والثناء والجوائـــز، وهم من يقود 
إلى حســـن االختيار أو ســـالمته، انتقد كل شـــيء وجميع الناس إال 
عباقرة األزمان في الجمعيات السياسية الدينية الذين يعتبرون كل 
مخالف لهم وألفكارهم مخطئا وال يفهم القيم الصحيحة في العالم.

عليهـــا  تقـــوم  التـــي  الرئيســـية  األســـس  أحـــد  واالختـــالف  النقـــد 
المجتمعـــات، تلك المجتمعات التي تعنى بإبـــراز أهمية النقد والنقد 
الذاتـــي الـــذي يمنح العمل الوطني في عمومه دائما فرصة تصحيح 
أوضاعـــه ومالءمتـــه مـــع األهـــداف الكبيـــرة للعمل، لكـــن الجمعيات 
السياسية الدينية وصلت إلى حد الالمباالة، فهي المؤمنة والجميع 
كفـــار، وهي الفرقة الناجية والجميع ضالالت في النار، لذلك يعيش 

المنتســـبون لها في عالمين، عالم الحـــق وعالم الباطل، عالم اإليمان 
وعالـــم الكفـــر، ويقســـمون الناس إلى نوعيـــن، من لهم ومـــن عليهم، 
وهناك قصص كثيرة وشـــواهد على هذه االنتماءات اآليديولوجية 
التي ال تعترف بحرية الرأي، وال يحق للفرد بتحليل مباشـــر للواقع، 
وكل مـــن يفعـــل ذلك يتهم بالهجـــوم على الجمعيـــة والقيادات التي 
تســـير وراء الشـــعارات التي يغلب عليها الترهيب والتشـــدد وليس 

في قاموسها أو أجندتها أي طابع للترغيب.
هـــل تذكرون ما فعلتـــه إحدى الجمعيات السياســـية المنحلة وكيف 
مارست قياداتها ترهيب الناس مع دخول وقت االنتخابات، أو تلك 
الجمعيـــة المعروفة بمصادرة الحريات بفصول سياســـية مفضوحة، 
الجمعية التي ال تهوى المحاورة أبدا وال تخاطب إال بلغتها وخطابها 

الدارج المعروف والمكشوفة سطوره.
كل شـــيء محـــل دراســـة ونظـــر ممنـــوع فـــي الجمعيات السياســـية 
الدينية، فاالستســـالم مقدس وأي نشاط تقال فيه كلمة حق أو رأي 

يكون زائفا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تعلمنـــا منذ الصغر فـــي ثقافتنا العربية جملـــة “ال يجوز على الميت 
ســـوى الترحم”، وتعلمنـــا جملة “اذكروا محاســـن موتاكم”، حتى إن 
كنـــا نكره الشـــخص أثناء حياته لســـبب أو آلخـــر، فعندما يلقى هللا 
تتغيـــر األمور ونتأثر بجالل الموت وســـلطانه فـــال نتفوه إال بالكالم 

الطيب.
أقـــول هذا الكالم بمناســـبة الضجة والشـــماتة غيـــر األخالقية التي 
عبـــر عنهـــا المنتمون لجماعة اإلخـــوان اإلرهابية فـــي تعليقهم على 

وفاة اإلعالمي المصري المعروف وائل اإلبراشي.
فمنـــذ إعالن خبر وفاة اإلبراشـــي انطلقت أبواق الجماعة اإلرهابية 
علـــى وســـائل التواصل االجتماعي تأكل لحـــم الرجل ميتا، وتتمنى 
له العذاب بعد موته بشكل ال يعرفه اإلسالم الذي تتشدق الجماعة 

اإلرهابية به ليال ونهارا.
ليس من اإلســـالم وليس من مكارم األخالق أن نشـــمت في الميت 
ونتمنى له العذاب لمجرد أنه كان ضد فكرنا وضد مخططاتنا، لكن 

جماعة اإلخوان المسلمين ال تعرف مكارم األخالق.
لقـــد اضطـــر مفتي الديار المصريـــة أمام هذا الســـيل غير األخالقي 
مـــن هجـــوم الجماعة اإلرهابية علـــى الرجل بعد وفاتـــه إلى إصدار 
فتوى وإذاعتها، اســـتنكر فيها الشـــماتة في الميت، وأعلن أنه ليس 

من النبل أبدا الهجوم على شخص المتوفي بهذه الطريقة.
جريمة وائل اإلبراشـــي هي رفض فكر الجماعة اإلرهابية، وكشـــف 
عورات الجماعة ومخططاتها كإعالمي، وكان بإمكان هذه الجماعة 

أن ترد عليه أثناء حياته ال بعد موته.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

شماتة اإلخوان المسلمين في الموتى

يتطلـــع البشـــر إلى أنماط حياتيـــة جديدة وحديثـــة تعتمد على طاقة 
رقميـــة صديقة للبيئة، كالخاليا “الكهروضوئية، الســـيارات الكهربائية 
والطاقة الشمســـية”، ويرجع ذلك إلى تخوفهم من مخاطر آثار المناخ 
وتغيـــر البيئـــة، ولنـــدرة المعـــادن واحتمالية توقف توريدهـــا لعدد من 
األســـباب، كمـــا أنهـــا طاقة يتم اســـتخدامها فـــي كثير مـــن التطبيقات 
“الهواتـــف النقالة والســـيارات ولوحات الدوائـــر اإللكترونية وغيرها”، 
ولدورها المهم في دعم االنتقال إلى مســـتقبل مستدام بطاقة نظيفة 

خالية من االنبعاث الحراري، والتي تحمي البيئة والكائنات الحية.
تحقيـــق الطاقة النظيفة يحتـــاج إلى اتباع منهج بحثـــي تعاوني بين 
دول العالـــم كافـــة، لتوفيـــر مجموعـــة متنوعـــة مـــن الحلـــول التقنيـــة 
والمناخيـــة بكلفـــة ميســـورة وإتاحتهـــا للجميـــع، ومنها تطويـــر أنظمة 
كهربائيـــة تعتمـــد علـــى مصـــادر الطاقة الجديـــدة، وخصوصـــا الطاقة 
الشمســـية لتحقيق أهداف االستدامة، والعمل على توفير حلول آمنة 
صديقـــة للبيئة ومنخفضة الكربون بصورة أكثر كفاءة وبتكاليف أقل 

مستقباًل.
إن اســـتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يحقق أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة، ويساهم الهدف )9/ جـ( منها بـ “بناء بنى 
تحتية قادرة على الصمود ويشـــجع على التصنيع الشامل والمستدام 
وُيعـــزز االبتكار”، ما ُيمكن الدول المشـــاركة فـــي االقتصاد الرقمي من 
زيادة رفاهيتها ومنافســـتها االقتصادية الشاملة، وبإمكان تكنولوجيا 

المعلومـــات واالتصاالت الســـريعة توصيل ســـلع وخدمات ذات جودة 
فـــي مجـــاالت الرعاية الصحية والتعليـــم والمالية والتجـــارة واإلدارة 
والزراعة، والحد من الفقر والجوع، وتحسين الصحة وتوفير وظائف 
جديدة، والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين الكفاءة في استهالك 
الطاقة، وجعل الُمدن والمجتمعات مســـتدامة، وعلى الدول المقتدرة 
مســـاعدة الدول غير المقتـــدرة لالنتقال إلى العصـــر الرقمي بتوصيل 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إليها بما يضمن استخدامها أجهزة 

التكنولوجيا وتشغيل خدمات االتصاالت بسالسة. 
وقـــد انتهجـــت الحكومة البحرينيـــة تبني التقنيـــات المتقدمة لخدمة 
المواطنين والمقيمين والشـــركات بغرس خطوات ســـاهمت بالتحول 
الرقمـــي في الخدمات الحكومية التي تقدمهـــا للمواطنين والمقيمين 
والشـــركات، وشـــهد العقد الماضي تطوًرا كبيًرا فـــي تطبيق الحكومة 
البحرينيـــة التقنيـــات الرقمية الجديدة واســـتخدامها بقيـــادة “اللجنة 
العليـــا لتقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت”، وقـــد أدت جائحـــة كورونـــا 
إلـــى زيادة اســـتخدام البحريـــن التقنيـــات الحالية والناشـــئة، ما أتاح 
لهـــا توســـيع نطـــاق مبـــادرات التحـــول الرقمـــي الوطنيـــة والخدمـــات 
اإللكترونية، فضالً عن إظهار استعدادها لمواجهة الكوارث التقليدية 
واألوبئة، وقد أدى تشـــكيل هيئة الحكومـــة اإللكترونية في )2007م( 
لتلبية احتياجات المواطنين والمســـاعدة في تحسين نوعية حياتهم 

من خالل جعل تفاعلهم مع الحكومة أسهل ما يمكن.

عبدعلي الغسرة

دور الطاقة الرقمية في التنمية

هل يترقب العالم إعادة سيناريو األزمة الكوبية؟
أجـــد فـــي ما يحدث اليوم من أزمة بين روســـيا وأوكرانيـــا مقاربة ألحد 
أهـــم أحـــداث الحرب البـــاردة المتمثلة فـــي أزمة الكاريبـــي أو المعروفة 
بأزمـــة صواريـــخ كوبا، رغـــم أن الوضـــع كان أخطر آنـــذاك، إذ كان العالم 
قاب قوســـين أو أدنى من وقوع حرب نووية، وهو األمر المســـتبعد إلى 

حد كبير في األزمة الروسية األوكرانية اليوم.
ففي عام 1962 قام االتحاد الســـوفييتي بنشـــر عدد كبير من الصواريخ 
فـــي كوبـــا القريبـــة مـــن الواليات المتحـــدة األميركيـــة، ما شـــكل تهديدا 
وجوديـــا لواشـــنطن حتـــى قيـــل إن الغريمين كانـــوا يضعـــون أصابعهما 
على أزرار النووي في اســـتعداد لخـــوض المعركة التي إن حدثت يومها 
كانت بالتأكيد ستكون أسوأ من الحربين العالميتين، فهي ستكون حربا 
نوويـــة بين أكبر دولتين تمتلكان هذه األســـلحة، إال أن األزمة ُحلت بعد 
أن ســـحب االتحاد الســـوفييتي صواريخه من كوبا مقابل تعهد أميركي 

بعدم غزو الدولة الشيوعية.
اليوم وفي مشهد أقرب ما يكون شبيها باألمس، حشدت روسيا قواتها 
علـــى حدودهـــا مـــع أوكرانيا فـــي تحرك قـــرأه المجتمع الدولـــي على أنه 
تهديـــد لغـــزو روســـي ألوكرانيـــا، وذلك ردًا على تســـليح الغـــرب لكييف، 
إضافة لســـعيهم لضمها لحلف شـــمال األطلســـي، ما ســـيجعل لواشـــنطن 
موطئ رجل عند الحدود الروسية وهو األمر الذي يستحيل أن يقبل به 

بوتين حتى إن استلزم األمر غزو أوكرانيا لردعه.
رغـــم أن واشـــنطن مازالت في صـــدارة الدول األقوى مـــن ناحية العتاد 
واإلنفـــاق العســـكري، إال أنهـــا ســـتتفادى دون شـــك الصدام المباشـــر مع 
روســـيا، والتي وإن تساقطت أمجادها فهي ال تزال العبا أساسيا ومهما 
علـــى الســـاحة الدوليـــة لـــن ولـــم تســـمح بوجود خطر مباشـــر علـــى بعد 

كيلومترات من حدودها.
واشنطن تعي خطورة الوضع وتداعياته، ذلك ما يمكن قراءته من تردد 
األطلسي في ضم أوكرانيا للناتو، فالغرب يعلم أن خطوة كهذه ستفتح 
أبـــواب الجحيـــم علـــى العالم، مـــن المترقـــب أن ترخي واشـــنطن الحبل 
لصالح موسكو وأن تتوقف عن تسليح أوكرانيا، كما أنها ستغض النظر 

عن ضمها أو ضم أية دولة حدودية مع روسيا لحلف شمال األطلسي.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

في اليوبيل الفضي للحرس الوطني
نهار الســـابع من يناير الجاري احتفلت مملكة البحرين الشقيقة بذكرى مرور 25 
سنة على تأسيس أحد صروحها العسكرية، الحرس الوطني، الذي أصبح ركيزة 

ضمن ركائز األمن واالستقرار في البحرين. 
والشاهد أننا ونحن نبارك لكل من خدم ويخدم ضمن أركان صفوف هذا الدرع 
الوطنـــي الغالـــي الـــذي يخطو بخطـــوات ثابتة وواثقـــة في ســـبيل تأمين ربوع 
البحرين، فإنه يتوجب علينا إلقاء نظرة عن قرب على هذا القطاع الوطني من 

أبناء المملكة الشقيقة وفرسانها األكابر. 
منذ تأســـس الحرس الوطني عام 1997، بهدف رئيس وهو دعم مســـيرة الخير 
والعطـــاء التـــي اختطتها الـــرؤى الثاقبة لحضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، والذي جعل البحرين نموذجا حضاريا عبر 
إنجازات متعددة ومتنوعة وجميعها تصب في إطار خدمة اإلنســـان البحريني، 
والخطوات الناجحة تتراكم بعضها فوق بعض، وإضافة المهارات تسابق الزمن، 
مـــا يجعلنا نقول بغير تهوين أو تهويـــل، إن ما حققه الحرس الوطني البحريني 
مـــن تطـــور كبيـــر وتقدم واســـع فـــي إمكانياته، بـــات ركيزة أساســـية مـــن ركائز 

منظومة األمن والدفاع الوطني.
طـــوال 25 ســـنة عمل رجـــاالت الحرس الوطني علـــى حماية مؤسســـات الدولة 
وســـيادتها، من خالل جاهزيتهم العالمية، وكفاءتهم في شـــتى ميادين الواجب 

الوطني.
يوما تلو اآلخر ال تتوقف تطلعات الحرس الوطني، بل عبر الخطط االستراتيجية 
تـــزداد اإلمكانيـــات، وتتصاعـــد المهارات، ويبقـــى الهدف الواضح أمـــام العيون، 
الوصـــول إلـــى أعلى درجة من درجـــات الجاهزية، للوقوف كســـيف حام للوطن 
وبحســـب نص قانون التأســـيس، ما يعني أهميته في الحال واالســـتقبال كعمق 
عســـكري لقوة دفاع البحرين، ودرع أميـــن لقوات األمن العام في حماية الوطن 

والمحافظة على استقالله وسيادته وأمنه وسالمه. 
تعلمنـــا االســـتراتيجيات العســـكرية العالميـــة أن التدريب في زمن الســـلم، يوفر 
الدم في زمن الحرب، ورغم أن البحرين مملكة مسالمة، تمضي وسط األمم عبر 
رســـالة الحوار وحســـن الجوار، وال تبغي العداوة أو الحروب، إال أن ذلك ال يمنع 
مـــن اليقظة واالنتباه، الســـيما في منطقة إقليميـــة مضطربة أوضاعها من خالل 
البعض، مما ال يخفى اســـمهم أو رســـمهم عن األعين والعقول. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين



خالد بن حمد يوجه بتأسيس محفظة مالية لدعم الرياضة البحرينية
وّجـــه النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، لتأســـيس المحفظة المالية 

التابعة للهيئة العامة للرياضة. 
جـــاء ذلك خالل االجتمـــاع الذي عقده 
ســـموه بمجلس ســـموه بقصـــر الوادي، 
بحضـــور نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضة سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
بـــن خليفـــة  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
آل خليفـــة، ووزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلف، ووزير شؤون الشباب والرياضة 
أيمـــن المؤيـــد، ورئيـــس غرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين سمير ناس، والرئيس 
التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ 
نـــواف بن إبراهيم آل خليفة، والرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 

التنفيـــذي  والرئيـــس  العلـــوي،  جمـــال 
خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة  لمجلـــس 
حميـــدان، والرئيس التنفيذي لصندوق 
العمل “تمكين” حسين رجب، والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ممتلـــكات البحريـــن 
والرئيـــس  الرميحـــي  خالـــد  القابضـــة 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

عبدالرحمن عسكر. 
وفي مســـتهل االجتماع، رحب ســـموه 

لهـــم تحيـــات عاهـــل  بالجميـــع ونقـــل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وتمنيـــات جاللتـــه 
للجميـــع دوام التوفيـــق والنجـــاح فـــي 
تأدية مهامهم وواجباتهم، بما يتوافق 
مـــع رؤية الحكومة برئاســـة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة لتحقيق أهداف رؤية البحرين 
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بـــن  الشـــيخ خالـــد  واســـتعرض ســـمو 
حمـــد آل خليفـــة خالل اللقـــاء أهداف 
المحفظـــة المالية التابعة للهيئة العامة 
للرياضـــة، والتـــي ترتكـــز علـــى توفيـــر 
تسهيالت وتقديم امتيازات للداعمين 
والمســـتثمرين فـــي القطـــاع الرياضي، 
علـــى الشـــكل الـــذي يلبـــي الطموحات 
والتطلعـــات فـــي خلـــق فـــرص متاحة 

تعزز التوجه لالســـتثمار فـــي الرياضة 
وتدعم جهـــود الهيئة العامـــة للرياضة 
في تنفيذ المشـــروعات التنموية، التي 
يمكـــن مـــن خاللهـــا تطبيـــق االحتراف 
وتحول الرياضـــة إلى صناعة وترفيه، 
والذي يخدم تطوير وارتقاء منظومة 
العمل الرياضـــي وتدفع بالرياضة نحو 
مســـتويات أفضل تتحقـــق معها مزيد 

من المنجزات الرياضية. 

وضـــع  الجميـــع  مـــع  ســـموه  وناقـــش 
المـــدى  علـــى  والتصـــورات  الخطـــط 
القصير والبعيد، التي يمكن من خاللها 
اغتنـــام الفرص االســـتثمارية المتاحة، 
إضافـــة إلـــى التنويع االســـتثماري في 
المحفظة، مؤكدا ســـموه أهمية تكاتف 
اإلنجـــازات  تحقيـــق  بغيـــة  الجهـــود 
بالرياضـــة  ترتقـــي  التـــي  المنشـــودة 

البحرينية.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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المكتب اإلعالمي

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن وجـــود فريـــق قرطبة 
اإلســـباني بطـــل كأس االتحـــاد اإلســـباني 
تدريبـــي  معســـكر  إلقامـــة  البحريـــن  فـــي 
يمثـــل حدًثـــا رياضًيـــا بـــارًزا مهمـــا لمملكة 
البحريـــن؛ باعتبارهـــا باتـــت وجهة مفضلة 
الســـتضافة الفرق والمنتخبـــات لما توفره 
المملكة من بيئـــة مثالية إلنجاح تجمعات 
تلـــك الفرق، األمر الذي يؤكد مكانة مملكة 
البحريـــن فـــي دورها الحيـــوي والمهم في 
الرياضـــة، التي تحظـــى برعاية كريمة من 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة واهتمام ومســـاندة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة. ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بفريق قرطبة اإلســـباني، الذي 
ـــا فـــي البحريـــن،  ســـيقيم معســـكًرا تدريبيًّ
وقـــال ســـموه “إن وجـــود فريـــق قرطبـــة 
اإلســـباني في مملكة البحرين يعد مكسبا 
كبيرا؛ بهدف الترويج لمملكة البحرين وما 
حققتـــه من إنجازات كبيـــرة على مختلف 
األصعـــدة ومـــن بينهـــا الجانـــب الرياضـــي 
الشـــعبية  ذي  الفريـــق  وجـــود  أن  كمـــا 
الكبيـــرة ســـيكون جانًبا مهما في تســـليط 
الضـــوء علـــى مملكـــة البحريـــن باعتبارها 
حاضًنا ومســـتقبال لكافة الفرق واألحداث 

الرياضية باإلضافة إلى إمكانيات المملكة 
التي توفرها لتلك الفرق”. 

وأضاف سموه “ســـيلعب الفريق اإلسباني 
مباريات ودية أمام الفرق البحرينية وهي 
فرصة مثالية لالحتـــكاك بالفريق والعبيه 
المتميزيـــن الكتســـاب مزيد مـــن الخبرات 
والمهـــارات التـــي تعينهـــم فـــي مســـيرتهم 
بأنديتهـــم والمنتخـــب الوطنـــي وهـــذا مـــا 

نسعى إليه من خالل تلك االستضافة”. 
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة عـــن تقديـــره للجهود البـــارزة التي 
قرطبـــة  نـــادي  وأعضـــاء  رئيـــس  يبذلهـــا 

التـــي  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  اإلســـباني 
وضعهـــا مجلـــس اإلدارة مـــع فـــرق النادي 
والهادفـــة إلى تأكيد مكانة النادي في كرة 

القدم اإلسبانية. 
وســـيقيم نادي قرطبة اإلســـباني معسكرا 
تدريبيا في مملكة البحرين، حيث سيلعب 
مباراتيـــن وديتين مع فريق الخالدية يوم 
الجمعـــة 14 ينايـــر 2022، مباراة مع فريق 

الرفاع يوم االثنين 17 يناير 2022.

  انطالق التدريبات
 وتنطلق اليوم تدريبات الفريق اإلســـباني 

على أرض المملكة، بعد وصوله أمس.

 وســـيواصل الفريق تحضيراته استعداًدا 
لخـــوض المباراة األولى مـــع الخالدية يوم 
اســـتاد  الحالـــي علـــى  ينايـــر   14 الجمعـــة 

البحرين الوطني.

)2nd RFEF( صدارة 
الرابعـــة  المجموعـــة  قرطبـــة  ويتصـــدر   
للدوري اإلسباني )2nd RFEF(، حيث لعب 
17 مبـــاراة فـــاز فـــي 12 مواجهـــة وتعادل 
في 4، وخسر لقاء وحيدا، وسجل الفريق 
44 هدًفـــا وهو األعلى تســـجياًل لألهداف، 
ويمتلك 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب 

منافسيه.

 وحقـــق قرطبـــة فـــوًزا كبيـــًرا علـــى فيليـــز 
)4/   1( في األســـبوع 17 للـــدوري وهي آخر 
مواجهـــة خاضها الفريق قبل الوصول إلى 

المملكة.
 وكان قرطبـــة قد حقق لقب كأس االتحاد 
اإلســـباني بعـــد مســـتويات بـــارزة قدمهـــا 

طوال المسابقة.

  برنامج حافل
 وسيشتمل معسكر قرطبة اإلسباني على 
العديـــد من البرامـــج الســـياحية في إطار 
الحـــرص علـــى مشـــاهدة معالـــم البحريـــن 
ســـيزور  حيـــث  والعمرانيـــة،  الســـياحية 

متحف البحرين الوطني، وحلبة البحرين 
يـــوم  فـــي  الالعبـــون  وســـيكون  الدوليـــة 
ترفيهـــي لقيادة ســـيارات الكارتنـــغ، ويوم 
تســـوق في مجمع الســـيتي ســـنتر وزيارة 
ســـياحية وتســـويقية إلـــى بـــاب البحريـــن 
بالمنامـــة، إضافـــة إلـــى زيـــارة إلـــى بـــالج 
الجزائـــر ومحميـــة العرين وزيـــارة مرافق 
مـــن  وغيرهـــا  المالـــي،  بالمرفـــأ  األضـــواء 

البرامج المتنوعة.
 كما ســـيجمتع مســـؤولو نـــادي قرطبة مع 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفة 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب 
القـــدم، ولقاء مع مســـؤولي أنديـــة الرفاع 
والمحـــرق، وزيارة إلـــى أكاديميـــة وينيرز 

وأكاديمية تيكيرز.

  معسكر تحضيري
 ويعتبـــر معســـكر قرطبـــة اإلســـباني فـــي 
البحريـــن تحضيـــًرا لخوض القســـم الثاني 
من الـــدوري وتهيئة الفريق بصورة مميزة 

من أجل تحقيق أهداف الفريق.

  إشادة بدعم الهيلتون
 وأشـــادت بعثة قرطبة اإلســـباني برعاية 
إن”  غـــاردن  “الهيلتـــون  فنـــدق  ودعـــم 
بمناســـبة إقامته في الفندق، وأكدت دور 
الفندق البارز فـــي تهيئة األجواء المثالية 

للفريق.

أكد أن المملكة وجهة مفضلة الستضافة الفرق والمنتخبات

ناصر بن حمد: معسكر قرطبة اإلسباني حدث رياضي بارز للبحرين

لقطات لفريق قرطبة اإلسباني سمو الشيخ ناصر بن حمد

اللجنة اإلعالمية

واصـــل الكهرمـــاء تشـــبثه بصـــدارة دوري 
الشـــركات والمؤسســـات لكـــرة القـــدم، بعد 
الفـــوز الكبيـــر علـــى فريـــق DHL بخمســـة 
أهداف لهدف، فـــي المباراة التي جمعتهما 

أمس األول لحساب األسبوع السابع. 
ورفـــع فريـــق الكهرمـــاء رصيـــده إلـــى 18 
نقطـــة في صـــدارة المســـابقة. فيما رصيد 
DHL تجمـــد عنـــد 6 نقـــاط. وتختتم اليوم 

مباريـــات الجولة، بلقـــاء يجمع بين تطوير 
وألبـــا فـــي تمام الســـاعة 5.30 مســـاًء على 

ملعب نادي ألبا بالرفاع.
واوصـــل الكهرمـــاء التألـــق فـــي المســـابقة 
وســـيطر على شـــوط المباراة األول ونجح 
علـــى  تنـــاوب  أهـــداف   4 تســـجيل  فـــي 
تســـجيلها كال من المهاجم علـــي عبدالنبي 
في الدقيقة “12”، أحمد جعفر “27”، محمد 

داود “30” والالعـــب حســـين القصـــاب في 
الدقيقة “35”. 

 DHL وفـــي الشـــوط الثانـــي تحســـن أداء
واستطاع تسجيل هدفه عند الدقيقة “74” 
عن طريق علي محمـــد، لكن الكهرماء عاد 
وســـجل الهـــدف الخامس عـــن طريق علي 
خليفـــة فـــي الديقـــة “90” لتنتهـــي المباراة 

بفوز الكهرماء بخسمة أهداف لهدف.

الكهرماء يتشبث بصدارة دوري الشركات

جانب من االجتماع
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ــنــتــائــج  ــمــســتــويــات وال ال
ــة لــكــتــيــبــة الـــمـــدرب  ــتـ ــافـ الـ
الوطني علي عاشور تستحق 
ــادة والــذكــر، كــون الــرفــاع  اإلشــ
تصحيح  فــي  نــجــح  المتعثرة  الــبــدايــة  بــعــد 
أّهله  ما  للغاية،  ومثالي  قوي  بشكل  المسار 
المتتالية  االنـــتـــصـــارات  نــقــاط  يــحــصــد  ألن 
واالنفراد بصدارة القسم األول لدوري ناصر 
النهائي  للدور قبل  بن حمد، إضافة لوصوله 

لكأس الملك.

إصـــــــــــــــرار االتـــــــحـــــــاد 
البحريني لكرة القدم على 
خوض مباريات مسابقاته 
على  الثانية  الدرجة  لــدوري 
بعض الماعب غير الصالحة، كما أشار إليه 
االتحاد  رفــض  مــع  المالكية،  ــادي  ن مــدرب 
غير  أمـــر  الــمــلــعــب،  بتغيير  الــنــادي  لطلب 
وصحة  لمصلحة  النظر  يجب  إذ  صــائــب، 

الاعبين قبل النظر في إقامة المباراة.

على الرغم من نجاح 
ــنــجــمــاوي في  ــفــريــق ال ال
ــول لــــلــــدور قــبــل  ــ ــوصـ ــ الـ
لكرة  الملك  لكأس  النهائي 
القدم، إال أنه ما زال تائًها في منافسات 
دوري نــاصــر بــن حــمــد الــمــمــتــاز وبــات 
مــاذا  ــســؤال:  وال للغاية،  صعًبا  وضــعــه 
الخلل  وأين  النجماوية؟  للكرة  يحدث 

يا ترى؟

األمر السائد أن تكون 
التنافسية مرتقبة  اإلثارة 
ــن أجـــل  ــ ــرق مـ ــ ــفـ ــ بـــيـــن الـ
أن  إال  البطولة،  بلقب  الظفر 
دوريــنــا فــي كــل عــام يكون عكس ذلــك، 
حيث تنحصر اإلثارة على فرق المؤخرة 
الــســاعــيــة لــابــتــعــاد عـــن شــبــح الــهــبــوط 
بينها  فيما  فرق   5 تتصارع  اآلن  وحتى 

من أجل ذلك!

ــرئــيــس  ل األول  الـــنـــائـــب  اســـتـــقـــبـــل 
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
سمو  البحرينية  األولــمــبــيــة  الــلــجــنــة 
خليفة،  آل  حــمــد  بـــن  ــد  خــال الــشــيــخ 
رئيس  الـــوادي،  بقصر  سموه  بمكتب 
نادي الصم البحريني الرياضي أحمد 
إدارة  وأعضاء مجلس  تقوي  حاجي 

النادي. 
نــائــب رئــيــس الهيئة  الــلــقــاء  وحــضــر 
سلمان  الشيخ  سمو  للرياضة  العامة 
ــيــفــة، والــرئــيــس  بـــن مــحــمــد آل خــل
للرياضة  الــعــامــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 

عبدالرحمن عسكر. 
خالد  الشيخ  سمو  استقبال  ويــأتــي 
وأعضاء  رئيس  خليفة،  آل  حمد  بن 
في  الرياضي  البحريني  الصم  نــادي 
ومساندة  بدعم  سموه  اهتمام  إطــار 
تنفيذ  أجــل  مــن  الــريــاضــيــة؛  الجهات 
في  تسهم  الــتــي  والــبــرامــج  الخطط 
الرياضية  األلعاب  بمستوى  االرتقاء 
ــذي  ــشــكــل الـ والـــريـــاضـــيـــيـــن، عــلــى ال
العامة  الهيئة  سياسات  مع  يتوافق 
للرياضة؛ في سبيل مضاعفة الجهود 
في  اإلنــجــازات  من  المزيد  وتحقيق 

القطاع الرياضي بالمملكة. 
ــة الـــلـــقـــاء، رحــــب ســمــوه  ــدايـ ــي بـ وفــ
برئيس وأعضاء نادي الصم البحريني 

الكبير  الدور  مؤكدا سموه  الرياضي، 
ــه الـــنـــادي فــي تحقيق  الـــذي يــقــوم ب
أجل  من  منتسبيه؛  وطموحات  آمال 

الوصول إلى التطوير المنشود. 
ــشــيــخ خــالــد  بـــعـــدهـــا، اطـــلـــع ســمــو ال
الخطط  عــلــى  خــلــيــفــة  آل  حــمــد  بـــن 

والبرامج المستقبلية، التي سينفذها 
النادي في الفترة المقبلة؛ بهدف رفع 
مــســتــوى هـــذه الــريــاضــة، بــمــا يضمن 
للرياضيين  المثالية  األجـــواء  تهيئة 
الــعــزيــمــة؛ لــاســتــعــداد على  مــن ذوي 
المشاركة  نحو  يدفعهم  الذي  الشكل 

الــمــشــرفــة والــمــنــافــســة عــلــى إحـــراز 
الــنــتــائــج الــمــتــمــيــزة، الـــتـــي تــضــاف 
ــمــشــرفــة الــتــي  ــج ال ــائ ــت ــن لــســلــســلــة ال
البحرينية  البارالمبية  حققتها رياضة 
والــمــحــافــل  ــبــطــوالت  ال مختلف  فــي 

القارية والدولية. 
ــادي الصم  مــن جــانــبــه، عــبــر رئــيــس نـ

الــبــحــريــنــي الــريــاضــي أحــمــد حاجي 
تقوي عن تقديره الكبير لسمو الشيخ 
خــلــيــفــة، مشيدا  آل  حــمــد  بـــن  ــد  خــال
سموه  يبذلها  التي  المميزة  بالجهود 
النهوض  مصلحة  فــي  تصب  والــتــي 
ــريــاضــيــة فـــي الــمــمــلــكــة،  بــالــحــركــة ال
ــادي وضـــع نصب  ــن مــشــيــرا إلـــى أن ال

ــل ما  ــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ كـ عــيــنــيــه ال
يتماشى مع السياسات التي رسمتها 
الهيئة العامة للرياضة برئاسة سموه؛ 
لتطوير مستوى الرياضيين من ذوي 
لمواصلة  ودعمهم  “الــصــم”،  العزيمة 
خالها  مــن  يتحقق  الــتــي  الــمــســيــرة 

المزيد من اإلنجازات.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يستقبل نادي الصم البحريني الرياضي
في إطار لقاءات سموه لتعزيز التواصل مع الجهات الرياضية

سمو الشيخ خالد بن حمد

أكد مالك مركز رضا الرياضي رضا إبراهيم منفردي، أن زيارة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمركز رضا الرياضي 
مبعــث علــى الفخــر واالعتــزاز بالدعــم الــذي يوليه ســموه للرياضــة البحرينية. وقال رضــا منفردي لـ “البالد ســبورت” إن 
الزيارة تأتي كدعم شــخصي وخاص من قبل ســموه لألندية واالتحادات الرياضية والمراكز واألندية المنجزة، مشــيًرا 

إلى نهج سموه في التواصل مع األطراف الرياضية كافة واالطالع على عملهم وبرامجهم وخططهم.

ــح أن هــذه الــمــبــادرة مــن سمو  وأوضـ
خليفة  آل  حــمــد  ــن  بـ خـــالـــد  ــشــيــخ  ال
المضاعف،  للعمل  كرياضيين  تحفزنا 
الــريــاضــي،  للقطاع  ــا  داعــًم تشكل  إذ 
خصوًصا مع اطاع سموه على عمل 
مبيًنا  الوطنية،  واألنــديــة  المنتخبات 
لاعبين  فقط  ليس  الــحــافــز  هــذا  أن 
بدورنا  ونحن  أيًضا،  لإلداريين  وإنما 
ــز ريــاضــيــة  ــراكــ كـــأصـــحـــاب نـــــواد ومــ

نتشرف بهذا الدعم من قبل سموه.
الزيارة تضمنت حرص  ولفت إلى أن 
النواقص  إلــى  االستماع  على  سموه 
تقديم  سموه  مؤكًدا  واالحتياجات، 

الناحية  كــافــة مــن  الــدعــم  أشــكــال 
الــمــاديــة والــمــعــنــويــة، مــعــرًبــا عن 
لهذه  سموه  إلــى  وتقديره  شكره 
المساندة التي تشجع لبذل المزيد 

مـــن الـــجـــهـــود وتــحــقــيــق إنـــجـــازات 
إضافية للرياضة البحرينية.

وقال منفردي: “وجود قيادات 
ريــاضــيــة شــابــة مثل 

ــخ  ــ ــي ــشــ ــ ــو ال ــ ــ ــم ــ ســ
ــن حــمــد  ــ نـــاصـــر ب
آل خليفة وسمو 
بن  خالد  الشيخ 
حمد آل خليفة، 
ويلهمنا  يحفزنا 

كــريــاضــيــيــن، 
خـــصـــوًصـــا 

مـــــــــــــــــــــع 

تــطــلــعــات ســمــوهــمــا لـــرؤيـــة الــريــاضــة 
البحرينية في أعلى المراتب وتحقيق 

أفضل اإلنجازات”.
اإلنجازات  الجميع شاهد  أن  وأوضــح 
ــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــريـــاضـــة  ــتـ ــافـ الـ
في  األخــيــرة  الــفــتــرة  فــي  البحرينية 

مختلف األلعاب الرياضية.
زاره  الــذي  الرياضي  وعــن مركز رضــا 
آل  الشيخ خالد بن حمد  حديًثا سمو 
خليفة، أوضح رضا منفردي أن المركز 
ــام  ــعــ ــ ــذ ال ــ ــن يـــعـــمـــل مــ
مـــؤكـــًدا   ،2008
االجـــتـــهـــاد فــي 
العمل  مــجــال 
كوننا  عــبــر 
نــــــــــادًيــــــــــا 
قــــــيــــــادًيــــــا 
ــغـــذيـــة  فــــــي تـ

المنتخبات بالاعبين المميزين إلحراز 
مختلف  فـــي  ــونــة  ــمــل ال الــمــيــدالــيــات 
البطوالت، مشيًرا إلى أن هذه الزيارة 
على  للحصول  لألندية  كماك  تحفز 

نتائج أكثر تقدًما مستقباً.
ــال مــنــفــردي “أطــلــعــنــا ســمــوه على  وقـ
الفترة  في  عليها  نعمل  التي  البرامج 
الحالية؛ لتطوير منتخب الجوجيتسو 
عموما،  القتالية  واأللــعــاب  خصوصا، 
إذ تعاقد المركز مع المدرب البرازيلي 
العالم  بطل  وهــو  مــورايــس،  سيرجيو 
ــى أن هــذا  فــي 3 مـــــرات”، مــشــيــًرا إلـ
ــع مستوى  الــتــعــاقــد يــأتــي بــهــدف رفـ
برنامجين  على  نعمل  كما  المنتخب، 
لفئة  الــجــوجــيــتــســو  منتخب  إلعــــداد 
الجوجيتسو  ومــنــتــخــب  الــنــاشــئــيــن، 
للسيدات، مؤكًدا أن نهاية العام 2022 
سنشهر أول منتخب سيدات سيكون 
بإمكانه المشاركة في بطوالت العالم.

ــى  ــن شـــكـــره إل ــرب مـــنـــفـــردي عـ ـــ وأعـ
آل  الشيخ خالد بن حمد  سمو 
خليفة على الدعم الامحدود 
ــود ســـمـــوه الــمــســتــمــرة  ــهـ وجـ
البحرينية،  الرياضة  لتطوير 
إلــى نائب  كما قــدم شــكــره 
ــعــامــة  ــهــيــئــة ال رئـــيـــس ال
سمو الشيخ سلمان بن 
آل خليفة على  محمد 
سموه  ودعــم  جهود 

لأللعاب القتالية.

التعاقد مع بطل العالم لثالث مرات للتدريب.. منفردي لـ “^”:

إشهار أول منتخب سيدات للجوجيتسو بنهاية العام
أحمد مهدي

رضا إبراهيم منفردي
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حسن علي   )تصوير: خليل إبراهيم(

كشف رئيس االتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة عن تخصيص مكافآت مالية لألندية 
أصحاب المراكز الثالثة األولى بدوري عيسى بن راشد ابتداء من هذا الموسم وذلك تقديرا لدور األندية في النهوض باللعبة 

ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر.
وتطرق الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للكرة الطائرة في حواره مع “البالد سبورت” 

للعديــد مــن القضايــا علــى ســاحة الكــرة الطائــرة المحلية أبرزها اســتقالة نائــب الرئيس جهــاد خلفان وآخر المســتجدات 
المرتبطــة بالمســابقات والمشــاركات الخارجيــة والعديــد من األمور األخــرى التي أجاب عليها بــكل رحابة صدر في هذا 

اللقاء الذي نضعه بين أيديكم.

ألول مرة... مكافآت مالية ألندية 
دوري عيسى بن راشد

رئيس اتحاد الطائرة يكشف لـ “^ سبورت”:

على ضوء المستجدات التي فرضها  «
انتشار المتحور الجديد “أوميكرون” 

لفيروس كورونا “ كوفيد 19” ما 
اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها 

على مستوى المسابقات؟

عقدنا اجتماعـــا طارئا لمجلس اإلدارة 
بعد إصابة عدد مـــن الالعبين يمثلون 
ثالثة أندية بدوري عيســـى بن راشـــد 
ونـــاد واحـــد بـــدوري الدرجـــة الثانية، 
الصفـــراء  اإلشـــارة  لنظـــام  ووفقـــا 
سيســـمح بدخـــول الجماهيـــر بنســـبة 
االســـتيعابية  الطاقـــة  مـــن   %  30
للصالة ممن يحملـــون الدرع األخضر، 
مـــع إجـــراء الفحص الســـريع وفحص 
الحـــرارة لكل من يدخـــل الصالة، وأي 
نـــاد يصاب اثنان من العبيه ســـتؤجل 
مباراته، ونأمل أال نضطر للتأجيل قدر 
اإلمكان مستقبال بعدما أجلنا مباريات 

األندية التي أصيب العبوها مؤخرا.
وهل لديكم أي مستجدات بخصوص  «

المسابقات المحلية؟

قـــرر مجلـــس اإلدارة رصـــد مكافـــآت 
المراكـــز  ماليـــة ألول مـــرة ألصحـــاب 
الثالثة األولى بدوري عيسى بن راشد 
ابتـــداء من الموســـم الجـــاري 2021 - 

.2022
ما سبب استقالة نائب الرئيس جهاد  «

خلفان؟

االســـتقالة جـــاءت بنـــاء علـــى رغبتـــه 
الشخصية ولظروف خاصة به.

.. ولكن هناك من يتحدث عن وجود  «
تباينات في وجهات النظر أدت إلى 

االستقالة؟

جهـــاد خلفـــان هـــو جـــزء أساســـي من 
فريـــق العمـــل وكان معـــي منـــذ بداية 
نائبـــي  ويعتبـــر  لالتحـــاد  دخولـــي 
وعضيـــدي طـــوال الســـنوات الماضية 
ولكن اســـتقالته جـــاءت بناء إللحاحه 
إلـــى  أدى  مـــا  وهـــو  االســـتقالة  علـــى 
الموافقـــة عليها ونتمنى زوال ظروفه 

وعودته في أي وقت.
هل سيتم فتح باب الترشح لشغل  «

المقعدين بعد استقالة خلفان 
وعلي السيد؟

نعم، لقد تم فتح باب الترشـــح لشـــغل 
المقعدين كما تم تعيين عضو مجلس 

اإلدارة محمد الذوادي نائبا للرئيس.
جرت العادة بأنك تدخل بقائمة  «

موحدة فهل لديك مرشحان 
محددان بالتوافق مع األندية؟

لم نتباحث بخصوص هذا األمر لغاية 
األنديـــة  ترشـــيحات  وننتظـــر  اآلن، 
والقرار سيكون بالتوافق مع الجمعية 

العمومية.
ما سبب غياب البحرين عن الجمعية  «

العمومية التحاد غرب آسيا للكرة 
الطائرة والمشاركة بالبطولة 

الشاطئية؟

تحـــرص البحريـــن دائمـــا علـــى إنجاح 
ودعم مختلف االتحادات والتجمعات 

الخليجيـــة والعربيـــة والقارية وشـــبه 
القاريـــة والدوليـــة وســـنكون فاعليـــن 
في أنشـــطة وبرامج اتحاد غرب آسيا 
في المســـتقبل، حيث سيكون األمين 
المالي حبيب محمد مرشـــح البحرين 
فيمـــا  لالتحـــاد  التنفيذيـــة  باللجنـــة 
سيكون الحكم العالمي جعفر إبراهيم 
مرشحنا للجنة الحكام وعضو مجلس 
اإلدارة رضا عاشوري مرشحنا باللجنة 

الفنية.
ما رأيك بتأسيس هذا الكيان أال ترى  «

بأنه منافس لالتحاد العربي؟

بحاجـــة  نحـــن  تمامـــا،  العكـــس  علـــى 
إلـــى اتحـــاد يمثـــل منطقة غرب آســـيا 
خصوصـــا فـــي ظـــل التوجـــه الحالـــي 
بإلغـــاء اللجـــان التنظيميـــة الخليجية 
لأللعـــاب الرياضيـــة إلقامـــة البطوالت 
اللعبـــة  لتطويـــر  االحتـــكاك  وزيـــادة 
ونشرها على أكبر نطاق في المنطقة.

هل ستعيد ترشيح نفسك لرئاسة  «
االتحاد العربي؟

نعم سأترشـــح مجددا لرئاسة االتحاد 
متمنيـــا نيـــل ثقـــة الجمعيـــة العمومية 
لمواصلة مســـيرة النجاحات وســـتقام 

االنتخابات بشهر مايو المقبل.
هل تتوقع وجود منافس؟ «

ال أتوقـــع دخـــول منافـــس على خط 
الرئاســـة، ولكنني ال أســـتطيع الجزم 

فحـــق  الوقـــت،  نفـــس  فـــي  بذلـــك 
ولكـــن  للجميـــع  مكفـــول  الترشـــح 
هنـــاك توافـــق عربـــي وأنـــا مســـتعد 
المحتملـــة،  الســـيناريوهات  لـــكل 

كمـــا ستشـــهد الفتـــرة 
المقبلـــة تغييرا على 
األمانـــة  مســـتوى 

اللجنة  العامة وأعضـــاء 
التنفيذيـــة عبر دخول كوادر 

جديـــدة بحكـــم التغييـــرات التي 
طالت معظم االتحادات العربية.

بالنسبة لبطولة األندية العربية  «
المقرر إقامتها في تونس الشهر 

المقبل هل أنتم واثقون من 
إقامتها بموعدها في ظل تفشي 

الوباء؟

حجـــم  ورأينـــا  تونـــس  زرنـــا  لقـــد 
واالســـتعدادات  التحضيـــرات 
الســـتضافة الحدث العربي، وحتى لو 
حدثت أي مســـتجدات فـــإن البحرين 
ومصر مســـتعدتان الحتضان البطولة 
الجامعـــة  بقـــدرة  ثقـــة  علـــى  ولكننـــا 
التونسية على التنظيم وتخطي كافة 
التحديات ونحن سعداء بمشاركة 20 

ناديا.
هل لديكم رعاة لالتحاد؟ «

جددنـــا اتفاقيـــة الرعاية مـــع اتحاد 
اإلذاعات العربية كشـــريك إعالمي 
الوثيـــق  التعـــاون  بذلـــك  ونعتـــز 

والـــذي تمكنـــا مـــن خاللـــه علـــى مر 
الســـنوات الماضية برصـــد مكافآت 
ماليـــة لبطوالتنـــا العربيـــة رغـــم أن 
االتحادات القارية ال تخصص مبالغ 
الثالثـــة  المراكـــز  ألصحـــاب  ماليـــة 
األولـــى ونتطلع لتســـويق انشـــطتنا 
بصورة أكبر، كما أن االتحاد العربي 
كان له دور واضح في تطوير اللعبة 
من خالل دعم االتحادات الوطنية 
بالتجهيـــزات مـــن خـــالل التواصـــل 
المباشر مع االتحاد الدولي والعديد 
علـــى  األخـــرى  المكتســـبات  مـــن 
مســـتوى التحكيـــم والكـــرة الطائرة 

الشاطئية.
على مستوى اللجنة التنظيمية  «

الخليجية ما هو مصير النسخة 
القادمة من بطولة األندية 

التي من المفترض أن تقام في 
البحرين بمشاركة النادي األهلي 

خالل شهر مارس المقبل  بعد 
القرارات األخيرة بإنهاء عمل اللجان 

التنظيمية وعمل بطوالت األندية 
كدورات مجمعة؟

فوجئنـــا بقرار إنهـــاء عمل اللجان 
التنظيميـــة والتي تعتبر خســـارة 
الفاعلـــة  لمســـاهمتها  كبيـــرة 

والوصـــول  اللعبـــة  تطويـــر  فـــي 
الخليجية  بالمنتخبات واألنديـــة 
للمنافسة عربيا وقاريا واإلشراف 
الفني والتنظيمي على البطوالت 
الخليجيـــة، واعتقـــد بـــأن القـــرار 
ليـــس نهائيـــا ألنـــه لـــم يقـــر مـــن 
رؤســـاء اللجـــان األولمبية.. وبعد 
قـــرار الحـــل مـــن الذي سيشـــرف 
علـــى البطـــوالت فنيـــا وإداريـــا؟ 
لغاية اآلن الصـــورة غير واضحة 
فـــي موعدهـــا  والبطولـــة قائمـــة 
التنظيميـــة  اللجنـــة  ووجـــود 
ضروري لدورة األلعاب الخليجية 
المســـابقات  وباقـــي  القادمـــة 
وأناشـــد رؤساء اللجان األولمبية 
بإعادة النظـــر في هذا القرار، كما 
أننـــي أدعـــو رؤســـاء االتحـــادات 
الخليجية للتحرك إلشـــهار اتحاد 
القـــدم  بكـــرة  اســـوة  خليجـــي 

للنهوض باللعبة.
ما تطلعاتك على صعيد الكرة  «

الطائرة المحلية؟

أمنيتـــي هـــي المنافســـة والفـــوز 
بإحدى البطوالت اآلسيوية على 
مســـتوى منتخـــب الرجـــال بعـــد 
سلسلة من اإلنجازات الخليجية 
والعربيـــة، وسنشـــارك هـــذا العام 
فـــي بطولتيـــن آســـيويتين وهما 
كأس التحـــدي اآلســـيوي وكأس 

آسيا.
على الصعيد اآلسيوي  «

وبصفتك عضوا باللجنة 
التنفيذية لالتحاد القاري ما 

تطلعاتك؟

أتطلـــع لبـــروز منتخبات آســـيوية 
قـــادرة علـــى مقارعـــة المنتخبات 
أميـــركا  ومنتخبـــات  األوروبيـــة 
الجنوبية في بطولة كأس العالم، 
فالقارة اآلســـيوية هي مســـتقبل 

الكرة الطائرة في العالم.

الشيخ علي بن محمد متحدثا لـ “البالد سبورت”

المنافسة اآلسيوية هدف االتحاد المقبل أحد لقاءات منتخبنا للرجال الخارجية

البحرين ومصر 
مستعدتان 

الستضافة بطولة 
األندية العربية

نتطلع للقب 
آسيوي وسنشارك 
ببطولتين قاريتين 

للرجال

خلفان “عضيدي” 
ولهذه األسباب 

استقال

سأترشح لرئاسة 
االتحاد العربي 

وجاهز ألي 
منافس

أدعو إلعادة 
اللجان التنظيمية 
أو تأسيس اتحاد 

خليجي

سحبت صباح أمس الثالثاء قرعة 
إبراهيـــم  بطولـــة شـــركة  مباريـــات 
المفتوحـــة  التاســـعة  كانـــو  خليـــل 
ينظمهـــا  والتـــي  التنـــس،  لناشـــئي 
نـــادي البحريـــن للتنس مـــن 15 إلى 

 181 بمشـــاركة  الجـــاري  ينايـــر   26
ناشـــئا وناشـــئة مـــن أبنـــاء البحرين 
والجاليـــات المقيمـــة ومـــن ناشـــئي 

المملكة العربية السعودية.
بمراجعـــة  القرعـــة  لجنـــة  وقامـــت 
طلبـــات المشـــاركة وتوزيعهـــا على 
7 مســـابقات فـــي فـــردي وزوجـــي 

النســـخة  فـــي  ويشـــارك  التنـــس. 
العبـــا   27 البطولـــة  مـــن  التاســـعة 
فـــي مســـابقة الفردي 12ســـنة و26 
العبا في مســـابقة الفردي 14 سنة، 
بينما يشـــارك 19 العبا في مســـابقة 
فـــردي  وفـــي  ســـنة،   16 الفـــردي 
اآلنسات تشارك 19 العبة في فردي 

 16 وتشـــارك  ســـنة،   12 اآلنســـات 
العبة في مســـابقة فردي اآلنســـات 
16 ســـنة وفي مسابقة الزوجي 12 
ســـنة يشـــارك 14 العبـــا يمثلـــون 7 
ثنائيات وفي مســـابقة الزوجي 16 
ســـنة يشـــارك 20 العبـــا يمثلون 10 

ثنائيات.

بينمـــا ســـجل أكثـــر 57 مـــن براعـــم 
التنس في مســـابقات الميني تنس 
8 و 10 ســـنوات، والتي ستقام يوم 
الجمعـــة 21 ينايـــر، وفـــور ســـحب 
القرعة بدأت اللجنـــة الفنية تجهيز 
جـــداول المباريـــات والتـــي ســـيتم 

إعالنها يوم غد الخميس.

مشاركة 181 العًبا من داخل وخارج البحرين

سحــــب قــرعـــة بطــولــة كــانـــو لنــاشئـــي التنــــس
اللجنة اإلعالمية



تعرضت المطربة التونســية لطيفــة لموقف صعب عندما 
اضطرت إلى إحياء حفل اليوم الوطني التونســي بمعرض 
إكســبو دبي 2020 فــي اإلمارات دون فرقتها الموســيقية 
بســبب جائحــة فيــروس كورونا. فقبــل ســاعات من بدء 

الحفــل الــذي أقيــم قبــل يومين أظهــرت نتائــج الفحص 
اإللزامــي للكشــف عــن فيــروس كورونا إصابــة قائــد الفرقة 

الموسيقية المصاحبة للمطربة التونسية وبعض الموسيقيين بالفيروس. وقالت 
لطيفة عند صعودها منفردة على خشبة المسرح “سوء الحظ أن المايسترو الكبير 

محمد األسود، عنده كورونا”.

قــال النجم هانــي رمزي إنــه انتهــى بالفعل مــن تصوير آخر 
مشــاهد مسلســله الجديــد “القاتــل الــذي أحبنــي”، معلقا 
“ســعيد بعودتــي للدرامــا بعد غياب 8 ســنوات عــن الدراما 
بمسلســل “القاتل الذي أحبني”، وخاصة أن ورق المسلسل 

كأنــه مفصلة على مقاســي، باإلضافة إلى تعاونــي الثالث مع 
المخرج عمرو عابدين الذي أنجح مسلســل “مبروك جالك قلق”.  

يذكر أن مسلســل “القاتل الذي أحبني” من تأليف صالح عربي، وإخراج عمرو عابدين، 
ويشــارك في بطولته ســهير رمزي، صالح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داود، 

عمرو صحصاح.

القاتل الذي أحبنيالمايسترو وكورونا
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أكد المنتج محمد السبكي أنه 
تم التعاقد مع النجم محمد 
سعد لتقديم فيلم سينمائي 

بعنوان مبدئي وهو “البنتاكور”، 
وتأليف ورشة كتابية، الفًتا إلى 

أن الورشة لم تنته 
من كتابة 

السيناريو، 
وجاري 

اختيار فريق 
العمل.

tariq_albahhar

شاهدت لكم: فيلم األوسكار “King Richard” للنجم ويل سميث
مـــازال يعرض بنجـــاح كبير فـــي صاالت 
الســـينما في البحرين عبر سينيكو الفيلم 
 )King Richard( ”الرائع “الملك ريتشـــارد
والذي هو من إنتاج  شركة “وارنر براذرز 
رينالـــدو  بإخراجـــه  ويقـــوم  بيكتشـــرز”. 
Mon�  ماركـــوس غرين )والذي قدم فيلم

sters and Men( ويتألـــق بـــدور البطولة 
فيه النجم العالمي ويل ســـميث المرشح 
مرتيـــن لجائـــزة األوســـكار، حيـــث يلعب 

دور ريتشارد ويليامز.
لعائلة  حــقــيــقــيــة  قــصــة  الــفــيــلــم  يــحــكــي 
غير محدود  وإيمان  ثابت  بعزم  تمتعت 
أصــبــحــتــا  نــجــمــتــيــن  ــروز  ــ ــب ــ ل أدى  مـــمـــا 

أســطــورتــيــن فــي عالم 
الرياضة هما فينوس 
وســيــريــنــا ويــلــيــامــز. 

برؤية  التسلح  وعــبــر 
دقيقة وخطة متينة من 

صـــفـــحـــة،   78

إدخــال  على  ويليامز  ريــتــشــارد  يصمم 
ــى كتب  ــ ــا إل ابــنــتــيــه فــيــنــوس وســيــريــن
الــتــاريــخ، حــيــث حـــرص عــلــى خوضهما 
مستمر  بشكل  الــتــدريــبــات 
الظروف  مختلف  وفــي 
أم  صحو   – المناخية 
- على مالعب  مطر 
المنسية  الــتــنــس 
والـــمـــهـــمـــلـــة فــي 
كومبتون  مدينة 
كاليفورنيا  بوالية 
وذلــك  األمريكية، 
بـــاالرتـــكـــاز 

عــلــى الــتــصــمــيــم الـــقـــوي لـــأب والــنــظــرة 
الــمــتــزنــة لـــأم مــع الــبــصــيــرة الــواضــحــة، 
الهائلة  العوائق  تخّطي  من  مّكنهما  مما 

أمامهما والتوّقعات الكبيرة منهما.
تلعـــب أونجانو إليس دور األم أوراســـين 
“برانـــدي” ويليامـــز، بينمـــا تلعـــب ســـانيا 
ســـيدني دور فينـــوس ويليامـــز، وديمـــي 
ســـينغلتون دور ســـيرينا ويليامـــز، فيمـــا 
يقوم طوني غولدوين بدور المدّرب بول 
كوهيـــن، أما جـــون بيرنثـــال، فيلعب دور 
المدّرب ريك ماتشي. كما تضم مجموعة 
النجـــوم المشـــاركين فـــي الفيلـــم كالً من 

آندي بين، وكيفين دان، وكرايغ تايت.

 King Richard قـــام غرين بإخراج فيلـــم
باالرتـــكاز علـــى ســـيناريو زاك بايلين. أما 
المنتجـــان تيـــم وايـــت وتريفـــور وايـــت، 
ثرويـــر  “ســـتار  شـــركتهما  عبـــر  فعمـــال 
إنترتاينمنـــت”، فيمـــا عمـــل ويل ســـميث 
أمـــا  “وســـتبروك”.  شـــركته  خـــالل  مـــن 
إيشـــا برايس، ســـيرينا ويليامـــز، فينوس 
ويليامز، جايمس الســـيتر، جادا بينكيت 
ســـميث، آدام مريمـــز، ليـــن هاريس، أالن 
ماندلبـــاوم، جون مـــون وبيتـــر دود، فقد 

تولوا أدوار المنتجين المنفذين.
ويتضمـــن فريـــق العمـــل اإلبداعـــي خلف 
الكواليـــس مـــن مديـــر التصويـــر الحائـــز 
على جائزة األوســـكار، روبرت إلســـويت، 
ومصممي اإلنتاج ويـــن ثوماس وويليام 
لجائـــزة  المرشـــحة  والمحـــررة  آرنولـــد، 
األوسكار باميال مارتن، ومصممة األزياء 
المرشـــحة مرتين لجائزة األوسكار شارن 
دافيـــس. يأتي فيلـــم King Richard من 
“وارنـــر براذرز”، ومن إنتاج “ســـتار ثروير 
إنترتاينمنـــت”، “وســـتبروك” و”كيبين إت 
ريـــل”، وتـــم إطالقه في صاالت الســـينما 
علـــى الصعيد الدولي منذ 18  نوفمبر من 

العام الماضي 2021.

شهدت عطلة نهاية األسبوع إطالق حلقة “هاري بوتر: العودة إلى إعادة 
توحيد هوجوارتس الخاص” لقد كان من دواعي الفرح لعشاق السلسلة 

الناجحـــة أن يروا أعضاء الفريق األصليين يعودون معًا 
ويذكـــرون عـــن وقتهـــم فـــي المجموعـــة ويشـــاركون 

الكالســـيكيات  عـــن  ممتعـــة  جديـــدة  تفاصيـــل 
المحبوبة، لقد ســـمعوا أيضا بعـــض القصص، مثل 
اعتراف من إيما واتسون أنه في مرحلة ما خالل 

اإلنتاج، الضغط الخارجي للشهرة جعلها 
تعتقد أنها قد تضطر إلى ترك كل شيء 

واالختفاء!
بدأت المحادثة، حيث ناقشت المجموعة 
Or� “الفيلم الخامس، وقالت واتســـون: 

der of the Phoenix كنـــت في الواجهة 
وأعتقـــد أنني كنت خائفـــة، وال أعرف إذا 
كنت قد شـــعرت من أي وقـــت مضى أني 

وصلت إلى نقطة تحول”. 
وتشرح واتسون “الشهرة ضربتني  «

بطريقة كبيرة” ولم يكن هناك الكثير 
من النقاش حول هذا الموضوع، 
على الرغم من أن روبرت غرينت 
اعترف أنه شعر بالمثل في ذلك 
الوقت. صديقها الحميم السابق 

توم فيلتون وافق على أن الوضع 
كان مختلفا بالنسبة إلى واتسون 

باعتبارها المرأة الرائدة وكونها 
أصغر قليال من بقية أعضاء 

الفريق الرئيس.

إيما واتسون والشهرة بعد “هاري بوتر”
ترجمة: طارق البحار

كشــفت الفنانــة العمانيــة فخرية خميــس تفاصيــل تعرضها 
النتكاســة صحية جديــدة، انتقلت على أثرها إلى المستشــفى، 
حيــث ظهــرت فــي مقطــع فيديو عبــر حســابها علــى موقع 

“إنستغرام” من داخل المستشفى.
وعلقت خميس على المقطع: “ارحموني، وسامحوني، لن أستطيع 

الرد على رســائلكم، أنا أتعــرض لضغوط صحية هذه الفترة وال أســتطيع 
التواصــل معكم “. وأوضحت تفاصيــل حالتها الصحية قائلة: “لله الحمد والشــكر، 

بعض الفحوص سليمة بس قلت أتأكد، وطلع عندي التهاب بالصدر”.

ضغوط صحية

تصـــدرت النجمة كندة 
تويتـــر  ترنـــد  علـــوش 
الحلقـــات  عـــرض  مـــع 
األخيـــرة من مسلســـل 
“ستات بيت المعادي”، 
المذهـــل  أدائهـــا  بعـــد 
للدهشـــة  والمثيـــر 
مـــن خـــالل شـــخصية 
تمـــارس  التـــي  مريـــم 
الشـــر بمنتهـــى الطيبة 
واألريحية وهي تقتل 
منـــه  انتقامـــا  زوجهـــا 

على خيانته لها.
ُيعـــرض  المسلســـل 
منصـــة  علـــى  حاليـــا 
“شـــاهد” ضمن سلسلة 
أعمالهـــا األصليـــة. هذا 

األداء الـــذي يمكـــن وصفه بـ “الســـهل الممتنع” للنجمـــة كندة علوش، 
والـــذي وصل إلـــى ذروته مع األحـــداث األخيرة من المسلســـل، أثار 
إعجاب رواد مواقع التواصل االجتماعي، الذين أشادوا بأداء كندة 
من خالل منشـــوراتهم، والتي من بينها مـــا كتبته “أمل” في تغريدة 
تقول “مريم اللي كل عارف إنها المسكينة الطيوبة اللي على نياتها 
عرفـــت تاخـــد حقها فـــي النهايـــة... وحقيقي كندة أبدعـــت في هذا 

الدور”. 
وكتب “عمرو”: “تقمص رائع لدور الست اللي على نياتها في فترة  «

السيتينيات.. الصراحة أنا صدقت إنها هبلة أوي كده، بس صعبت 
عليا اما عرفت الحقيقة”، كما غرّد “عمرو” قائاًل “دلوقتي أنا خلصت 
المسلسل عجبني أوي ربط األحداث والنهاية ممتعة، بس إيه الشر 

ده كله يطلع منك يا مريم.. برافو بجد للمثلين والمخرج الرائع.. كندة 
عظيمة”.

 كندة تتصدر ترند تويتر
مع عرض “ستات بيت المعادي”

“كـانـو الثقــافي” يطلق بــرنــامــج 
الموسم الثقــافي الـ 27

كانـــو  عبدالرحمـــن  مركـــز  أطلـــق 
الثقافـــي برنامـــج الموســـم الثقافي 
األول  الفصـــل  والعشـــرين  الســـابع 
وبـــدأت  مـــارس”  فبرايـــر،  “ينايـــر، 
الفعاليـــات بتدشـــين ديـــوان “حتى 
آخـــر مطـــر” للشـــاعر بـــدر الرويحي 
يـــوم األحـــد 9 يناير بإدارة الشـــاعر 
علـــي عبـــدهللا خليفـــة، ثـــم تحـــدث 
الفنان التشـــكيلي عباس الموســـوي 
عـــن اإلبداع فـــي المنصـــة الوطنية 

للفنون بتاريخ 11 يناير . 
فســـتعقد  ينايـــر،   18 بتاريـــخ  أمـــا 
ندوة بعنوان “مســـتقبل المؤسسات 
البحريـــن”  فـــي  األهليـــة  الثقافيـــة 
عبـــدهللا  علـــي  الشـــاعر  بمشـــاركة 
الجميـــري،  أحمـــد  الفنـــان  خليفـــة، 
الفنان أنور أحمـــد، خليل المدهون، 

وسيديرها الفنان خالد الرويعي. 
شـــرف المزعل ســـتقدم ورشة عمل 
“الطريقـــة  عـــن  ينايـــر   23 بتاريـــخ 
البحـــث  كتابـــة  فـــي  العلميـــة 
 25 بتاريـــخ  ويتبعهـــا  التاريخـــي”، 
إلـــى  “الطريـــق  عـــن  نـــدوة  ينايـــر 
مـــن  تعلمناهـــا  المســـتقبل..دروس 

الجائحة” تقدمها جميلة السلمان.
بحفـــل  ينايـــر  فعاليـــات  وتختتـــم 
تدشـــين كتـــاب “البحريـــن في زمن 
جمـــال عبدالناصر” إلبراهيم راشـــد 

الدوسري.
باكـــورة فعاليـــات فبراير نـــدوة عن 

الشـــقق  تملـــك  وحلـــول  “مشـــاكل 
الســـكنية” تقدمهـــا زهـــراء الوطني 
الديـــري.  جعفـــر  الحـــوار  ويديـــر 
وبتاريـــخ 6 فبراير سيدشـــن محمد 
“ســـمات  كتابـــه  الســـلمان  حميـــد 
الخليـــج  فـــي  البرتغالـــي  الحكـــم 
 .1521�1622 وعمـــان  العربـــي 
صليبيـــخ  خليفـــة  ســـيحاضر  كمـــا 

عـــن “تاريـــخ العالقـــات العامـــة في 
البحريـــن” بتاريـــخ 8 فبراير، ويتبع 
هذه الفعاليـــة االحتفاء بذكرى يوم 

الميثاق بتاريخ 15 فبراير. 
ومـــع الكتـــب أيضا، سيدشـــن ناصر 
محمد كتابه “بحرينيون متميزون” 
بتاريـــخ 20 فبراير، وفي األســـبوع 
الـــذي يليـــه ســـتقام نـــدوة بعنـــوان 

“الســـرد البحريني وتباين األجيال” 
سيشـــارك بهـــا ضيـــاء الكعبـــي، فهد 
رشـــيد،  فوزيـــة  الكاتبـــة  حســـين، 
الروائي أحمد المؤذن وذلك بتاريخ 

22 فبراير. 
وســـتفتتح فعاليـــات مـــارس نـــدوة 
بعنوان “على مشارف مائة عام من 
المسرح” يشـــارك بها الفنان عبدهللا 
يوســـف، ومحمـــد حميـــد الســـلمان، 
ويديرهـــا أحمد جاســـم. أما بتاريخ 
13 مارس فســـيتم تدشـــين ديوان” 
داووس في عرشـــه” للشاعر الفنان 
إبراهيم المنســـي، وســـيدير الحوار 
وســـيتحدث  الدوســـري.  محمـــد 
ســـلمان الحوطي بتاريخ 15 مارس 
في نـــدوة بعنوان “هندس حياتك”. 
وبتاريخ 20 مارس سيكون الموعد 
مع الملتقى الشبابي األول “الطالب 

الجامعي في زمن الجائحة”. 
بتاريـــخ  المركـــز  ســـيحتفل  كمـــا 
22 مـــارس بيـــوم الشـــعر العالمـــي، 
وسيعرض أيضا تسجيل لمسرحية 
وتأليـــف  إخـــراج  ســـكرب”  “مافيـــا 
 27 بتاريـــخ  اإلســـكافي  حســـن 
مـــارس، علـــى أن تختتـــم فعاليـــات 
بنـــدوة  األول  الموســـم  وأنشـــطة 
عـــن “مخرجـــات الملتقـــى الشـــبابي 
األول..الطالـــب الجامعـــي في زمن 
الجائحة” بمشـــاركة فاطمة الشاعر، 
وحمد الحسوني، وذلك بتاريخ 29 

مارس.

محرر مسافات

أنور أحمد

علي عبدالله خليفة

أحمد الجميري

فهد حسين
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الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة  وقعت 
السعودية  شيفرون  مع  تفاهم  مذكرة 
ــفــائــض مـــن منطقة  ال الـــغـــاز  لــتــصــديــر 
بين  الــمــشــتــرك  الــوفــرة  حــقــل  عمليات 

السعودية والكويت.
التنفيذي  الــرئــيــس  كشف  جــانــبــه،  مــن 
باإلنابة لنفط الخليج أن بدء التصدير 
مليون   12 بــواقــع  تــقــدر  بكمية  سيتم 
ترتفع  أن  على  الــغــاز  مــن  مكعبة  قــدم 
الكمية في األشهر الخمسة المقبلة إلى 
ما بين 40 و50 مليون قدم مكعبة على 
أن تصل بعد 4 سنوات إلى ما بين 80 

و100 مليون قدم.

والكويت،  السعودية  مــن  كــل  وأكـــدت 
الشراكة  تعزيز  على  الــمــاضــي،  الشهر 
االستراتيجية للبلدين، ومواصلة العمل 
الخفجي  عمليات  فــي  اإلنــتــاج  لــزيــادة 

وعمليات الوفرة النفطية المشتركة.
يذكر أن الشركة الكويتية لنفط الخليج 
لمؤسسة  التابعة  الشركات  إحــدى  هي 
ــعــام  الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة تــأســســت ال
إدارة  في  الكويت  حصة  لتمثل   2002
حقول المنطقة المقسومة بين الكويت 
ــدالً عـــن شــركــة الــزيــت  ــ ــســعــوديــة ب وال

العربية بعد انتهاء عقدها مع الكويت.

تفاهمات بين “الكويتية لنفط الخليج” 
و“شيفرون السعودية” لتصدير الغاز

”Google Play“ على العمالء تنزيل تطبيق النقال الجديد من “آبل” أو

“البحرين والكويت” يطلق خدمات مصرفية رقمية جديدة ومحسنة
فــي  الرائــد  البنــك  البحريــن والكويــت،  بنــك  أعلــن 
مجــال الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات واألفــراد 
فــي مملكة البحرين، عن إطالق جملة من الخدمات 
الرقميــة الجديــدة والفريــدة مــن نوعهــا لعمالئــه الكــرام تمكنهــم مــن إجــراء 
مزيد من المعامالت المالية والمصرفية بيســر وســهولة وموثوقية، بما يثري 

تجربتهم ويحقق ما هو أكثر من تطلعاتهم.

الرقمية  الخدمات  أن  البنك  وأوضح 
الجديدة تجمع بين الخدمات الرقمية 
الحالية والجديدة في حزمة واحدة، 
وســتــحــل مـــكـــان الــتــطــبــيــق الــحــالــي 
اإلنترنت  عبر  المصرفية  للخدمات 
والهواتف النقالة، ما من شأنه تعزيز 
مكانة بنك البحرين والكويت الرائدة 
فــي مــجــال تــقــديــم أفــضــل خــدمــات 
البحرين.  مملكة  في  رقمية  صيرفة 
النقال  الهاتف  تطبيق  سيكون  كما 
التطبيقات  لجميع  وشــامــًا  مــوحــًدا 
من  يسهل  مــمــا  الــبــنــك  أطلقها  الــتــي 

تجربة العماء المصرفية.
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وتـــــقـــــدم الـ
جديدة  تجربة  الجديدة  اإللكترونية 
ــعــمــاء خـــدمـــات الــتــجــزئــة  وآمـــنـــة ل
ــن إجـــــــراء مــعــامــاتــهــم  تــمــكــنــهــم مــ
المالية  شؤونهم  وإدارة  المصرفية 
على مدار الساعة عبر تطبيق الهاتف 
البنك أن  الــنــقــال واإلنــتــرنــت. وذكـــر 

ــجــديــدة تشمل  الــحــزمــة الــرقــمــيــة ال
خدمة  مثل  حديًثا  مضافة  خدمات 
الــتــحــويــات الــدولــيــة اإللــكــتــرونــيــة 
المدعومة  السريع”  الدولي  “التحويل 
إلـــى  ــة  ــافــ إضــ  ،Mastercard ــن  مــ
المالية  الــتــحــويــات  نــظــام  خــدمــات 
إلجــراء  وذلـــك   )EFTS( اإللــكــتــرونــي 
الــتــحــويــات الــمــحــلــيــة بــاســتــخــدام 
ــوري عــن طريق  خــدمــات فـــوري وفــ
النقال وخدمات  الهاتف  رقم  إدخــال 
ــقــاف الــبــطــاقــة  بــطــاقــة الــخــصــم كــإي
وتــفــعــيــلــهــا فــــي الــــوقــــت الــفــعــلــي، 
قائمة وشائعة  إلــى خــدمــات  إضــافــة 
االســـتـــخـــدام مــثــل كــشــف الــحــســاب 
ومعرفة الرصيد ودفع فاتورة بطاقة 
وزيــن.  بتلكو  فواتير  ودفــع  االئتمان 
القنوات  تحتوي  ذلــك،  على  وعــاوة 
نظام مصادقة متقدم  الجديدة على 
تسجيل  عند  إضافية  حماية  كطبقة 
الدخول وإدارة معاماتهم المصرفية 

والخدمات المالية 
االستفادة  فــي  العماء  يبدأ  وحتى 
من تلك الخدمات الجديدة سُيطلب 
الــهــاتــف  تــطــبــيــق  تــنــزيــل  أواًل  مــنــهــم 
التطبيقات  متجر  من  الجديد  النقال 
 Google أو  آبــــل  شـــركـــة  قــبــل  ــن  مـ
اســم  بــاســتــخــدام  والــتــســجــيــل   Play
والرقم  بالعميل  الخاص  المستخدم 
الحالي.   )ePIN( اإللكتروني  السري 
وبعد نجاح التسجيل، سُيطلب منهم 
ــدة  ــمــرة واحـ ــز الــتــحــقــق ل إدخــــال رمـ
عبر  إرســـالـــه  ســيــتــم  الــــذي   )OTP  (
رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف 
أجل  من  البنك  لدى  المسجل  النقال 

ما  التسجيل،  عملية  على  المصادقة 
يوفر لهم مزيًدا من األمان عند إجراء 

معاماتهم المصرفية عبر اإلنترنت.
الخدمات  لقسم  العام  المدير  وقــال 
البحرين  بنك  في  لألفراد  المصرفية 
والــكــويــت عـــادل ســالــم فــي تصريح 
الحزمة  هــذه  إن  المناسبة  بــهــذه  لــه 
هي  الرقمية  الخدمات  من  الجديدة 
من بين العديد من المبادرات األخرى 
عمائه  لتزويد  البنك  بها  يقوم  التي 
بتجربة مصرفية مثالية، مضيفا “مع 
نبحث  الــرقــمــي  العصر  نحو  تحولنا 
وتعزيز  لتبسيط  طرق  عن  باستمرار 
ونقدم  اإللكترونية،  خدماتنا  تدفق 
لــعــمــائــنــا تــجــربــة مــصــرفــيــة فــريــدة 
عبر  المصرفية  للخدمات  نوعها  من 
النقالة، خصوصا  اإلنترنت والهواتف 
الــبــحــريــن والــكــويــت يشغل  بــنــك  أن 
ــي رقــمــنــة  ــادة فـ ــ ــري ــ ــة ال ــا مــكــان ــمـ دائـ

خدماته”.
يشار إلى أن بنك البحرين والكويت 
ــدث  ــقــديــم أحـ ــي ت ــه فـ ــ ــادت ــ أثـــبـــت ري
التقنيات والخدمات من خال تقديم 
لعمائه،  مــريــحــة  مــصــرفــيــة  تــجــربــة 
 Ask خدمة  سابًقا  البنك  أطلق  فقد 
اإللكتروني  التحويل  وخدمة   ،BBK
وخدمات   ،MaxWallet تطبيق  عبر 
الخصم  لبطاقات  ــفــوري  ال ــدار  اإلصــ
ــكــشــوفــات الــمــصــرفــيــة، وخــدمــة  وال
تــحــديــث الــبــطــاقــة الــشــخــصــيــة عبر 
البحرين  لبنك  اآللي  الصراف  أجهزة 
ــــك قــدم  والـــكـــويـــت. عــــاوة عــلــى ذل
 BBKPLUS تطبيق  حــديــثــا  الــبــنــك 
الحسابات  فتح  خدمات  يقدم  الــذي 
 Apple والقروض، إضافة إلى خدمة
التي تم إطاقها حديًثا لجميع   Pay
حــامــلــي بــطــاقــات الــخــصــم مــن بنك 
البحرين والكويت، جنبا إلى جنب مع 
 Garmin Fitbit Pay و  خدمات مثل 
جميع  احتياجات  لتلبية   Connect
تجربة  خدمة  لهم  يوفر  ما  عمائه، 

مصرفية مريحة للخدمة الذاتية.

عادل سالم 

“البحرين للتكنولوجيا” تقيم معرضها التعريفي في “سيتي سنتر”
استمرار إجراءات القبول والتسجيل للفصل الثاني

تنظــم جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا المعرض التعريفي، الذي يقام في مجمع الســيتي ســنتر، لمدة 5 أيام 
متتالية في الفترة من اليوم األربعاء 12 حتى األحد 16 يناير الجاري عند البوابة رقم 2 قرب ستاربكس؛ 
لتعريــف الطلبــة وأوليــاء األمــور بالجامعــة وبرامجهــا األكاديميــة واالعتمــادات األكاديميــة والمؤسســية 
المحلية والدولية التي تحظى بها الجامعة، إضافة إلى المنح المتنوعة التي توفرها الجامعة فيما يتعلق 

بالرسوم الدراسية، وذلك استعداًدا للفصل الدراسي الثاني، المقرر أن يبدأ في 16 يناير 2022.

وأعــربــت رئــيــس قــســم الــقــبــول ســارة 
ــا  ــرهـ ــديـ ــقـ يــــوســــف عـــــن شـــكـــرهـــا وتـ
اهتموا  الذين  األمــور  وأولــيــاء  للطلبة 
اإلعــان  منذ  الجامعة  مــع  بالتواصل 
عن فتح باب التسجيل للفصل الثاني 
ــارة الــجــامــعــة أو  ــ ســـواء مــن خـــال زي
ــر مــنــصــاتــهــا اإللــكــتــرونــيــة وذلـــك  عــب
لـــاســـتـــفـــســـار وإبـــــــــداء الـــرغـــبـــة فــي 
معربة  الجامعة،  برامج  في  التسجيل 
المقام  المعرض  يحقق  أن  أملها  عــن 
للطلبة  أكبر  فرصة  سنتر”  “سيتي  في 
مزيد  عــلــى  للتعرف  ــور  األمــ وأولـــيـــاء 

الجامعة  بــرامــج  عــن  المعلومات  مــن 
والمرافق  الجاذبة  الطابية  والحياة 
يحتويها  التي  العلمية  والمختبرات 
جامعة  أن  وأضافت  الجامعي.  الحرم 
البحرين للتكنولوجيا توفر في الوقت 
مرخصة  أكاديمية  بــرامــج   6 الــجــاري 
من قبل مجلس التعليم العالي بمملكة 
الــبــحــريــن مــنــهــا 3 بـــرامـــج أكــاديــمــيــة 
العلوم اإلدارية والمالية،  توفرها كلية 
نظم  بكالوريوس  هي  البرامج  وهــذه 
ــة وبــكــالــوريــوس  ــ ــ الــمــعــلــومــات اإلداري
ــة  ــيـ الـــعـــلـــوم فــــي الــــــدراســــــات الـــدولـ

وماجستير إدارة األعمال، علًما أن هذه 
المجلس  مــن  دولــًيــا  معتمدة  البرامج 
 ،ECBE الــتــجــاري  للتعليم  األوروبــــي 
الــحــاســوب  كــمــا تــوفــر كلية دراســــات 
ــوم الـــحـــاســـوب، أمــا  ــوريــوس عــل ــكــال ب
بكالوريوس  توفر  فهي  الهندسة  كلية 
وبكالوريوس  المعلومات  هندسة  في 
العلوم في هندسة الميكاترونكس، كما 
تضم الجامعة مركًزا للدراسات العامة 
يعمل على توفير الدعم الازم للطلبة 
لارتقاء بقدراتهم وكفاياتهم ومختلف 
المهارات ذات العاقة بمتطلبات سوق 

العمل. 
عــلــى الــجــانــب اآلخــــر، قــالــت يوسف 
إن طــلــبــة جــامــعــة جــامــعــة الــبــحــريــن 
للتكنولوجيا ال يتمتعون بتلقي تعليم 
عاٍل معتمد مؤسسًيا من قبل مجلس 

التعليم العالي بمملكة البحرين فحسب 
وإنــمــا دعــًمــا مــتــواصــًا داخــل وخــارج 
ــك لضمان  ــ الـــدراســـيـــة، وذل الــفــصــول 
أكاديمية  تجربة  على  الطلبة  حصول 
متميزة تساعد على إعدادهم لتحمل 

وبــذلــك  المستقبل.  فــي  الــمــســؤولــيــة 
فــهــي تــتــعــامــل مـــع طــلــبــتــهــا كــشــركــاء 
ــدر كــبــيــر من  فـــي الــتــعــلــيــم وعـــلـــى قــ
على  وتشجيعهم  المسؤولية،  تحمل 
التعليمية  قدراتهم  بتطوير  المبادرة 
وتصميم  صياغة  على  ومساعدتهم 
يمكن  مــا  مــع  يتوافق  بما  مستقبلهم 
مضيفة  تــحــوالت،  مــن  يصادفهم  أن 
من  الــثــانــي  للفصل  الــقــبــول  بـــاب  أن 
العام األكاديمي 2021 - 2022 مازال 
للجامعة،  الطلبة  النــضــمــام  مفتوًحا 
في  التسجيل  مكتب  أن  على  عــاوة 
سيكون  سلماباد  فــي  الجامعة  مبنى 
العادية  العمل  أيام  للتسجيل  مفتوًحا 
مساًء،   5 حتى  صباًحا   8 الساعة  من 
إضـــافـــة إلـــى إمـــكـــان الــتــســجــيــل عبر 

القنوات اإللكترونية.

سارة يوسف رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا

عوالي-بابكو

تأهيـــــــــل الكــــــوادر ركيــــــزة “بابكــــــــو الغـــــــد”
تحديث المصفاة سيجعل الشركة في الطليعة عالميا... جواهري:

بين  المتواصلة  الــلــقــاءات  إطـــار  فــي 
التقى  بها،  والعاملين  الشركة  إدارة 
الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين 
)بابكو( عبدالرحمن جواهري بعدد من 
المصفاة  تــحــديــث  بــرنــامــج  مــتــدربــي 
بابكو  إلى شركة  انضموا حديثًا  ممن 
بعد استكمال دراساتهم الجامعية في 

مجال هندسة الكيمياء.
استهدف اللقاء تعزيز أواصر العاقة 
بين إدارة الشركة والشباب البحريني، 
ــاع عــلــى مــســتــوى  ــ ــن االطــ فـــضـــاً عـ
والخبرات  المعارف  المتدربين ومدى 
بابكو. كما  التي اكتسبوها في شركة 
استهدف اللقاء اتاحة الفرصة إلدارة 
الشركة لاطاع على برامج التدريب 
والوقوف علي  عام،  بوجه  بابكو  في 

الــبــرامــج فـــي تأهيل  تــلــك  مــســتــوى 
يمثل  الذي  الواعد  البحريني  الشباب 
لتولي  الــغــد  ــادة  وقــ المستقبل  نـــواة 
المستقبل.  فـــي  بــابــكــو  إدارة  ــام  زمــ
عددًا  المتدربون  قدم  اللقاء،  وخال 
ــتــوضــيــحــيــة حــول  ــروض ال ــعــ ــ مـــن ال

وحدة التكسير الهيدروجيني ودورها 
الحيوي في برنامج تحديث المصفاة. 
وفي ختام اللقاء، قدم جواهري عددًا 
مــن الــنــصــائــح والــتــوجــيــهــات لــهــؤالء 
تطوير  أهمية  مــدى  حــول  المتدربين 
المزيد  اكــتــســاب  وضــــرورة  أنفسهم 

ــخــبــرات والـــمـــهـــارات مــن أجــل  مــن ال
ومنظومة  األداء  بفاعلية  االرتــقــاء 
وأكــد  المستقبل.  مصفاة  فــي  العمل 
الكوادر  تأهيل  أن  التنفيذي  الرئيس 
الركائز األساسية  الوطنية يمثل أحد 
بعد  الغد”  “بابكو  مفهوم  ترسيخ  في 

المصفاة،  تــحــديــث  بــرنــامــج  تشغيل 
والذي من شأنه أن يجعل شركة بابكو 
التكرير  مصافي  كبريات  طليعة  في 
وأكثرها حداثة وتطورًا على مستوى 
الــعــالــم، مــشــددًا عــلــى أهــمــيــة تحفيز 
تطوير  عــلــى  وتشجيعهم  الــعــامــلــيــن 

الــجــمــاعــي  الــعــمــل  إطــــار  فـــي  األداء 
والفريق الواحد. 

أهمية  إلى  التنفيذي  الرئيس  وأشــار  
والــمــثــابــرة  الــمــســئــولــيــة  تــعــزيــز روح 
النجاح  تحقيق  أجــل  مــن  العمل  قــي 
نقل  أهمية  على  شــدد  كما  الــمــرجــو. 
بــيــن موظفي  والـــخـــبـــرات  ــمــعــارف  ال
ــار صــقــل الــمــهــارات  الــشــركــة فــي إطــ
جديدة  مــهــارات  العاملين  وإكــســاب 
العمل بصورة دورية ومتواصلة.  في 
بتوجيه  واخــتــتــم جــواهــري حــديــثــه 
لهم  متمنيًا  للمتدربين،  الشكر  خالص 
ــنــجــاح والــتــوفــيــق فـــي عملهم  ال كـــل 
ــركـــة. حـــضـــر االجـــتـــمـــاع عـــدد  ــالـــشـ بـ
وبعض  اإلداريــــة  الهيئة  أعــضــاء  مــن 
برامج  على  والقائمين  المسؤولين 

التدريب بشركة بابكو.
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“ديار المحرق” و“stc البحرين” تبرمان شراكة لتشييد أبراج اتصاالت
تشغيل 13 برجا في مختلف أنحاء المخطط الرئيس

ــرق،  ــحـ ــمـ ــت ديـــــــار الـ ــنـ ــلـ أعـ
قطاع  في  الــرائــدة  الشركة 
بمملكة  الــعــقــاري  الــتــطــويــر 
ــن، عـــــن تـــوقـــيـــع  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شــركــة 
التكنولوجيا  عالم  فــي  الــرائــدة  البحرين،   stc
الرقمية، ُتعنى بتشييد وتشغيل أبراج اتصاالت 
أفضل  خــدمــات  توفير  بهدف  وذلــك  إضــافــيــة، 
في  أقــوى  بتغطية  وإنترنت  اتــصــاالت  وشبكة 

هذه المناطق.
االتــصــاالت  تنظيم  هيئة  خطة  مــن  وانــطــاًقــا 
االتــصــاالت  أبـــراج  أوضـــاع  بتصحيح  المعنية 
المناطق،  فــي  تــعــددهــا  مــن  والتقليل  القائمة 
ــمــواقــع مــشــتــركــة بــيــن جميع  ســتــكــون هـــذه ال
البحرين.  بمملكة  العاملة  االتــصــاالت  شــركــات 
المرحلة، سيبلغ  هذه  من  االنتهاء  أعقاب  وفي 
إجمالي عدد أبراج االتصاالت الجاهزة للتشغيل 

13 برًجا في مختلف أنحاء المخطط الرئيس.
الرئيس  المناسبة، قال  وفي حديثه حول هذه 
بانبيله  نـــزار  الــبــحــريــن،   stc لشركة  التنفيذي 

في  االستثمار  على  البحرين   stc فــي  “نعمل 
من  العديد  تغطية  خــال  مــن  التحتية  البنية 
خصوًصا  لعمائنا  قاعدة  أكبر  لخدمة  المناطق 
العديد  تستقطب  التي  الجديدة  المناطق  في 
الخدمات  أفضل  لتقديم  وذلــك  المهتمين،  من 
لمواكبة أعمالهم اليومية وأن نكون أقرب دوًما 
لهم. كما نعمل على دعم الخطة الوطنية لقطاع 
تــواجــدنــا كشركة  االتــصــاالت مــن خــال تعزيز 

اتصاالت رائدة في مثل هذه المناطق الجديدة 
في البحرين بهدف تغطية المزيد من المناطق 

في جميع أنحاء المملكة”. 
من جانبه، صّرح الرئيس التنفيذي لشركة ديار 
المحرق، أحمد علي العمادي “تأتي شراكتنا مع 
إلى  الرامية  مساعينا  من  لُتعزز  البحرين   stc
شاملة  تحتية  ببنية  والـــزوار  المقيمين  تزويد 
االتــصــاالت  أبـــراج  شــأن  مــن  حيث  ومتكاملة، 

بتغطية  اتصاالت  لهم شبكة  أن توفر  الجديدة 
ُقــدًمــا  ــا نتطلع  ــن أقــــوى. وإن واســعــة وإنــتــرنــت 
أبـــرز وأهــم  لــتــوســيــع نــطــاق شــراكــاتــنــا لتشمل 
ما  الــمــجــاالت  بمختلف  الرئيسيين  الــاعــبــيــن 
العقاري  القطاع  ونمو  تطوير  يصب في صالح 

المحلي”.
السكنية  الــمــدن  أكــبــر  مــن  المحرق  ديـــار  وُتــعــد 
تتسم  حــيــث  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  المتكاملة 

العائلية  بالقيم  واحتفاظها  الــفــاخــر  بطابعها 
للمجتمع البحريني، وتحتضن بأرجائها خيارات 
مــتــنــوعــة مـــن حـــلـــول الــســكــن وســـبـــل الــحــيــاة 
المزيج  بجانب  هــذا  يــأتــي  الــراقــيــة.  العصرية 
المرافق  من  المحرق  ديــار  تقدمه  الــذي  الفريد 
والصحية  والــتــرفــيــهــيــة  والــتــجــاريــة  السكنية 
التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة 

والمستقبلية.

من مراسم إبرام مذكرة التفاهم

أعلنت شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم 
)جارمكو(، إحدى الشركات الرائدة في 
أنها  الــعــالــم،  حــول  األلــمــنــيــوم  صناعة 
مجموعة  مــع  نهائي  التــفــاق  توصلت 
الشركة.  باستمرارية  يقضي  الدائنين 
التعثر  الــشــركــة حــالــة مــن  وواجـــهـــت 
العالمية،  االقتصادية  الظروف  بسبب 
لسنة   )22( رقــم  القانون  صــدور  وبعد 
الــعــمــومــيــة  الــجــمــعــيــة  قــــررت   ،2018
لــلــشــركــة االســتــفــادة مــن أحــكــام هــذا 
التنظيم،  إعــادة  دعــوى  برفع  القانون 
فكانت بذلك من أوائل الشركات التي 
رفعت دعــوى إعــادة التنظيم في ظل 
تطبيق أحكام هذا القانون، الذي يهدف 
الشركات  تنظيم  إعـــادة  محاولة  إلــى 
كلما  تصفيتها  وتجنُّب  مالًيا  المتعثرة 
أحــكــاًمــا  إذ تضمن  مــمــكــًنــا،  ذلـــك  كـــان 
عن  بــداًل  الهيكلة  إعـــادة  على  تساعد 
بالقرار  الدعوى  انتهت  وقد  التصفية، 
إعــادة  خطة  على  بالمصادقة  الــصــادر 

التنظيم ودخولها حيز التنفيذ الفعلي.
مجلس  رئيس  قــال  المناسبة،  وبهذه 
رحيمي  عــارف  جارمكو  شركة  إدارة 
“لـــقـــد تـــــمَّ الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن مــصــلــحــة 
خال  من  الشركة  ومصلحة  الدائنين 
ــادة الــتــنــظــيــم والــتــي  ــ وضـــع خــطــة إعـ
قــبــل جميع  مــن  عليها  الــمــوافــقــة  ــمَّ  تـ
الدائنين باإلجماع، وصودق عليها من 

عدة  الخطة  وتتضمن  المحكمة،  قبل 
إنقاذ الشركة  بنود أساسية تؤدي إلى 
إعــادة  أهمها  المالي،  التعثر  حالة  من 
منها  الــديــون، وتحويل جــزء  جــدولــة 
الدائنين،  لصالح  بالشركة  أسهم  إلــى 
ن  وهــو األمــر الــذي سيؤدي إلــى تحسَّ

بــمــا يمكنها  لــلــشــركــة  ــمــالــي  ال الـــوضـــع 
اإلنتاجية  العملية  في  االستمرار  من 
المبيعات واألرباح  وتحقيق مزيد من 

خال الفترة المقبلة”.
الشركة  ”لقد حصلت  وأضاف رحيمي 
عم والمساندة من عدة جهات  على الدَّ

خـــال حــالــة الــتــعــثــر الــتــي مـــرت بها 
هذا  وفــي  الماضيين،  العامين  خــال 
الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  أود  المقام 
المساعدة  قدمت  التي  الجهات  لكل 
ممتلكات  شركة  رأسها  وعلى  للشركة 
القابضة، والشركة السعودية  البحرين 
والهيئة  )سابك(،  األساسية  للصناعات 
العامة لاستثمار الكويتي، إضافة إلى 
باقي المساهمين، وذلك لوقوفهم إلى 
وال  األزمــة،  بداية  منذ  الشركة  جانب 
توجيه  المقام  هــذا  في  ونحن  يفوتنا 
حسن  ــدوا  ــ أب الــذيــن  للدائنين  الــشــكــر 

تــعــاونــهــم مــع الــشــركــة خـــال مرحلة 
تـــداول الــدعــوى، وأثــنــاء وضــع خطة 
إعادة التنظيم، والشركة تتطلع لمزيد 

من التعاون معهم”.
“تتطلع  اإلدارة  رئيس مجلس  وأردف 
هيكلتها  إعـــــادة  خــــال  مـــن  ــشــركــة  ال
المستوى  المنافسة على  إلى  للوصول 
الماضية  الفترة  في  تمكنَّا  إذ  العالمي، 
أســواق جديدة في مختلف  فتح  من 
ــمــنــتــج  ــق الـــعـــالـــم وأصــــبــــح ال ــاطـ ــنـ مـ
الــبــحــريــنــي الــمــعــروف بــجــودتــه يغزو 

األميركيتين وأوروبا”.

“جارمكو” تتوصل التفاق نهائي مع الدائنين يقضي باستمراريتها
بعد حالة تعثر واجهتها الشركة بسبب الظروف االقتصادية العالمية

عارف رحيمي

التوفيق بين 
مصلحة الدائنين 

والشركة عبر خطة 
إعادة التنظيم 

إعادة جدولة 
الديون وتحويل 

جزء منها ألسهم 
لصالح الدائنين

والتجارة  الصناعة  وزير  شارك 
ــد الــزيــانــي، في  والــســيــاحــة زايـ
ــتــشــاوري  أعـــمـــال االجـــتـــمـــاع ال
الثامن للوزراء العرب المعنيين 
الذي  المعدنية،  الثروة  بشؤون 
الصناعة  وزيـــر  أعــمــالــه  ــرأس  يـ
بالمملكة  الــمــعــدنــيــة  والـــثـــروة 
ــة بـــنـــدر  ــ ــودي ــعــ ــســ ــ الـــعـــربـــيـــة ال
ــوزراء  ــ ـــف، بــمــشــاركــة الـ الـــخـــريِّ
ــثـــروة  ــالـ ــيــن بـ ــي ــن ــمــع الــــعــــرب ال
المعدنية، وذلك في مركز الملك 
للمؤتمرات  الــدولــي  عبدالعزيز 

بالرياض. 
وأثــنــاء أعــمــال االجــتــمــاع الــذي 
يــقــام على هــامــش أعــمــال قمة 
بــالــريــاض  لــلــمــعــادن  المستقبل 
تم اإلعــان على إطــاق منصة 
طــلــبــات وعـــــروض الــمــنــتــجــات 
العربية،  والتعدينية  الصناعية 
كما تم أيضا مناقشة العديد من 
بينها،  من  والتي  الموضوعات 

ــراض نـــشـــاط الــمــنــظــمــة  ــعـ ــتـ اسـ
ــيــة لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة  ــعــرب ال
والتقييس والتعدين في قطاع 
الثروة المعدنية، وأهم إنجازات 
توصيات  تنفيذ  فــي  المنظمة 
الـــــــــوزراء الــــعــــرب، ومــنــاقــشــة 
مشروع إعداد نظام استرشادي 
ــيـــة،  ــربـ ــعـ ــدول الـ ــ ــلـ ــ ــنـــي لـ ــعـــديـ تـ
العربية  الــمــبــادرة  واســتــعــراض 
ــلـــمـــعـــادن الــمــســتــخــدمــة فــي  لـ
تقنيات الطاقة النظيفة، إضافة 
ــدد مــــن الـــمـــوضـــوعـــات  ــ ــى عـ ــ إلـ
المدرجة على أجندة االجتماع.

إطالق منصة طلبات وعروض المنتجات 
الرئيس التنفيذي لـ “البا” يستعرض أهداف الشركة للعام 2022الصناعية والتعدينية العربية

خالل الجلسة االفتتاحية لفعاليات المجلس السنوي

صرح الرئيس 
ــيــــذي  ــفــ ــ ــن ــ ــت ــ ال
لــــــــشــــــــركــــــــة 
ألـــــمـــــنـــــيـــــوم 
أكبر  ــا(،  ــبـ )الـ ش.م.ب.  الــبــحــريــن 
مصهر لأللمنيوم في العالم خارج 
الصين، علي البقالي، بأن “أهداف 
تــعــكــس   2022 لـــلـــعـــام  ــة  ــركـ ــشـ الـ
وستكون  وقيمنا  ومهمتنا  رؤيتنا 
لمسيرتنا  انــطــاق  نقطة  بمثابة 
وهذه  المستقبل.  في  التميز  نحو 
ــًعـــا نـــكـــون #1  األهـــــــداف هــــي: مـ
البيئية  والــجــوانــب  السامة  فــي 
واالجتماعية والحوكمة، ونواصل 

ــد... لــتــحــقــيــق هــــدف الـــــ100  ــعــ ــ ال
في  ــا  ســبــاًق وكـــن  دوالر،  مــلــيــون 
اعــتــمــاد األنــظــمــة الــذكــيــة، وتــحــّد 

نفسك لتعزيز الكفاءة”.
ــلـــســـة  جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال الـــجـ
المجلس  لــفــعــالــيــات  االفــتــتــاحــيــة 
حضورًيا  أقيمت  والــتــي  السنوي 
يوم أمس الثاثاء 11 يناير 2022 
الشركة  بمقر  ــواحــة  ال قــاعــة  فــي 
ــاة إجـــــــراءات الــتــبــاعــد  ــراعـ مـــع مـ
ــمـــاعـــي، حــيــث اســتــعــرض  ــتـ االجـ
خال  ألبا  إنــجــازات  أهــم  البقالي 
األداء  صعيد  عــلــى   2021 الــعــام 
واإلنـــجـــازات  الــنــاجــح  التشغيلي 

األخـــــرى الــتــي حــقــقــتــهــا الــشــركــة 
البيئية  الــمــمــارســات  مــجــال  فــي 
بالرغم  والحوكمة  واالجتماعية 
ــن الــتــحــديــات الـــتـــي فــرضــتــهــا  مـ
سلط  كــمــا   .19 كــوفــيــد  جــائــحــة 
البقالي الضوء على األداء المالي 
األولـــى  التسعة  لــألشــهــر  للشركة 
الــتــركــيــز  ــع  مـ  ،2021 ــام  ــعـ الـ ــن  مـ
السامة  أداء  على  خــاص  بشكل 
 .”19 كوفيد  لجائحة  واالستجابة 
لتحقيق  “نسعى  البقالي  وأضــاف 
فنحن  أعمالنا،  جميع  في  الريادة 
حكومتنا  تــجــاه  بــهــذا  مــديــنــون 
الــقــادمــة.  ــال  ــيـ واألجـ ومجتمعنا 

يــتــوجــب علينا  ــــك،  ذل ولــتــحــقــيــق 
فكًرا   - واحــد  كفريق   - نتبنى  أن 
جديًدا ومغايًرا لبلوغ أهدافنا. وال 
خال  من  إال  ذلــك  تحقيق  يمكن 
تــضــافــر جــهــودنــا مــن أجـــل وضــع 
والتميز  للنجاح  جــديــدة  معايير 

على جميع األصعدة”.
ُيذكر أن لقاءات المجلس السنوي 
مدى  على  تستمر  أن  المقرر  مــن 
بــالــمــزج  ــايــر  ــن ي و13   12 يـــومـــي 
والــبــث  الشخصي  الــحــضــور  بــيــن 
اإللكتروني عن بعد، وذلك لتعزيز 
البا  إدارة  بين  المباشر  التواصل 

وموظفيها.

الوزراء المشاركون في قمة المستقبل للمعادن

البحرين تشارك 
في قمة 

المستقبل 
للمعادن بالرياض

علي البقالي



يواجــه مصنع بحريني للمعقمــات الطبية، التي تضم معقمات األيدي، مصيرا مجهوال 
مع تكدس منتجاته في المخازن دون وجود مشتٍر لها.

وأبلـــغ الرئيـــس التنفيـــذي لمصنـــع عالـــم 
العنايـــة الصناعية لتصنيع المواد المعقمة 
والمطهـــرة عمـــر أبـــو خليـــل “البـــاد”، أن 
تكـــدس  مـــع  اإلنتـــاج  أوقفـــت  الشـــركة 
المنتجات دون مشتر وذلك بعد افتتاحه 

في شهر مارس 2021.
وقـــال أبوخليـــل إن المصنع كلفت إقامته 
أكثر من مليون دينار بحريني، في عملية 
استثمار استغرق التحضير لها أكثر من 3 
ســـنوات، إذ بدأ التخطيط إلقامة المصنع 

منذ العام 2017.
وأشار أبوخليل إلى أن المصنع قادر على 
تغطيـــة احتياجات البحريـــن بالكامل من 
منتجـــات التعقيم وفق أعلى مســـتويات 

الجودة.
وبيـــن أن المصنـــع مكـــون مـــن 4 خطوط 
إنتـــاج آلية تســـتطيع في مناوبـــة واحدة 
مدتها 8 ســـاعات إنتاج 6 آالف “كارتون”، 
إذ تبلغ ســـعة “الكارتـــون” الواحد نحو 12 

لتـــرا بصورة يوميـــة، إذ إن عملية اإلنتاج 
قابلة للزيادة بأضعاف هذا الرقم.

وأشـــار أبوخليل إلى أن أسبابا عدة تقف 
وراء توقف عمليات اإلنتاج، أبرزها غياب 
الدعم من المؤسســـات الخاصـــة والعامة 
فـــي عملية شـــراء المنتـــج البحريني، في 
الوقـــت الـــذي تتوافـــر فيه منتجـــات من 

دول أخرى تنافس في السوق.
ولفـــت إلـــى أن عمليـــة تأســـيس الشـــركة 
شـــهدت مخاضـــا عســـيرا، قبـــل أن تـــرى 
النور، إذ تطلب من الشركة الحصول على 
شـــهادات مـــن خـــارج البحريـــن ومطابقة 
المواصفات عالميا في وقت عصيب كان 

يمر على العالم.
وبســـؤاله عمـــا إذا كان المصنـــع قـــد تلقى 
دعما بالمشـــتريات من قبل وزارة الصحة 
فقـــال  األخـــرى،  الرســـمية  الجهـــات  أو 
أبوخليـــل “لدينا بضاعة حاليـــًا بقيمة ربع 
مليـــون دينار من أفضل أنـــواع المعقمات 

تـــم  تعريفـــي  ملصـــق  وأحســـن  الطبيـــة، 
طباعتـــه فـــي إســـبانيا، وأفضـــل العلـــب، 

حتـــى إن العبـــوة المصنعـــة تتوافـــق مـــع 
المعايير الطبية وحتـــى المضخة المثبتة 

علـــى العلبـــة تتوافق مـــع المعايير الطبية 
ومن أفضل أنواع الباستيك النقي”.

وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عالـــم 
العنايـــة الصناعية لتصنيع المواد المعقمة 
والمطهـــرة إلـــى أن الســـعر الـــذي يقدمـــه 

المصنع يعتبر من األرخص.
وعبر أبوخليل عن أمله في الحصول على 
دعم من وزارة الصحة والوزارات األخرى 
بعمليـــات الشـــراء مـــن المصنـــع واإلنتـــاج 

الوطني المحلي لما فيه دعم لاقتصاد.

وبحســـب تقرير رســـمي نشـــر بالتزامن 
مـــع االفتتـــاح في مـــارس الماضي، فإن 
إدارة المصنع قامت باستيراد مجموعة 
مـــن األجهـــزة واآلالت مـــن دول عـــدة 
مثل الصيـــن واألردن وإيطاليا وألمانيا، 
وحاليـــا يعمـــل فـــي الشـــركة 15 موظًفا 
وبنســـبة بحرنة 40 %. ويعتزم المصنع 
موظفيـــن   10 إلـــى  التوظيـــف  زيـــادة 
آخريـــن، مـــع العمـــل علـــى زيادة نســـبة 

البحرنة إلى 60 %.

تكدس 
منتجات 

المصنع بسبب 
غياب الدعم

المصنع قادر على 
تلبية احتياجات البحرين 
من المعقمات بنسبة 
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أعلنت مشاريع األمل، الذراع االستثمارية لصندوق األمل، عن ختام النسخة 
األولى من برنامج “بداية” لرواد األعمال، وذلك بتاريخ 11 يناير 2022. 

وتـــم اختيـــار رائدي عمـــل بحرينيين 
اســـتثماري  مبلـــغ  علـــى  للحصـــول 
بمجمـــوع 20,000 دينـــار ألفكارهـــم 
مشـــروع  تشـــمل  والتـــي  التجاريـــة 
“ســـوق الذهـــب” مـــن ابتـــكار الشـــاب 
Truck.“ ومشـــروع  ســـعيد،  نـــواف 

ly” المقـــدم من قبل عبـــدهللا الرّيس. 
وســـتحظى كل من هذه المشروعات 
علـــى تمويـــل بقيمـــة 10,000 دينـــار 
بحرينـــي علـــى حـــدة لدعـــم تنفيذها 
وتحويلهـــا إلى واقـــع ملموس، وذلك 
مقابـــل حصـــص لمشـــروعات األمـــل 

بكل منها.
جاء اختيـــار هذه المشـــروعات على 
برنامـــج  ضمـــن  جدارتهـــا  أســـاس 
األفـــكار  يســـتهدف  الـــذي  “بدايـــة”، 
المميزة لرّواد األعمال المســـتقبليين، 

عالـــي  مســـتوى  أظهـــروا  الذيـــن 
والتمّيـــز  والكفـــاءة  االبتـــكار  مـــن 
بأفكارهـــم التجارية. وُيعد مشـــروع 
“ســـوق الذهـــب” عبـــارة عـــن منصـــة 
للمجوهـــرات  اإللكترونيـــة  للتجـــارة 
والفضيـــة  الذهبيـــة  والمصوغـــات 
وهـــو متوافـــق مع أحـــكام الشـــريعة 
Truck.“ اإلســـامية. وُيعتبر مشروع
ly” بمثابة منصة مخصصة للخدمات 
اللوجستية لألعمال التجارية، لتلبية 
احتياجاتهـــا المتعلقـــة بالنقـــل البري 

بواسطة شاحنات النقل.
وُيذكـــر أنه تم إطاق برنامج “بداية” 
خال شـــهر نوفمبـــر الماضـــي لهدف 
توفيـــر فـــرص التدريـــب فـــي مجال 
ريـــادة األعمـــال للشـــباب البحرينـــي 
الُمبـــدع ولتمكينهم من نقل أفكارهم 

التجارية إلـــى مراحل التطبيق. وقد 
تألـــف هـــذا البرنامـــج مـــن مرحلتين، 
وشـــهدت المرحلة األولى اختيار 40 
مشـــاركا في البرنامـــج من أصل 417 
متقدمـــا، إذ تـــم تزويدهـــم بالمعرفـــة 
واألدوات الازمة لتحســـين وتطوير 
وتِبـــع  التجاريـــة.  أفكارهـــم  نمـــاذج 

للمرحلـــة  15 مشـــارًكا  انتقـــال  ذلـــك 
الثانيـــة من البرنامـــج، حيث حصلوا 
علـــى فرصـــة لعـــرض أفكارهـــم على 
مشـــروعات األمـــل وعلـــى مجموعة 
من المستثمرين من القطاع الخاص. 
علـــى  أيًضـــا  المشـــاركون  ســـيحظى 
فرصة التعرف على المستثمرين مما 

يجعل فرص االســـتثمار المســـتقبلية 
متاحة. 

وتعليًقـــا على هـــذه المناســـبة، قالت 
المديـــر العـــام لمشـــاريع األمـــل فجـــر 
الباجـــه جي، “نشـــيد بالجهود الرائعة 
التـــي قّدمهـــا كافـــة المشـــاركين فـــي 
ُيمثلـــون  حيـــث  “بدايـــة”،  برنامـــج 

المحليـــة  للمواهـــب  ُمميـــًزا  نموذًجـــا 
ولاســـتثمار  لدعمهـــا  نهـــدف  التـــي 
الفريـــدة  األفـــكار  وتســـاهم  بهـــا. 
واالســـتثنائية في إطاق مشروعات 
المهـــارات  توجيـــه  ومـــع  واعـــدة، 
المطلوبـــة لـــإدارة ولريـــادة األعمال، 
مـــن الوارد جـــًدا أن تتطّور وتتوّســـع 
هذه المشروعات على نطاق إقليمي 
وعالمـــي. وقد نجح برنامـــج “بداية” 
بتوفير بيئـــة حاضنـــة وداعمة لرواد 
األعمـــال، واســـتطعنا عبـــره تحديـــد 
األفكار التجاريـــة النوعية والمبتَكرة 
لنبادر باالستثمار وامتاك حصة بها. 
ويســـعدنا جـــًدا الترحيـــب بأصحاب 
هـــذه المشـــروعات الُمختـــارة لتكون 
ضمـــن محفظـــة مشـــروعات األمـــل، 
الشـــراكة  بهـــذه  لارتقـــاء  ونتطلـــع 
والوصـــول بهـــا آلفـــاق جديـــدة مـــن 

النجاح”.

يدعــو LEAP، أضخــم مؤتمــر تقنــي يشــهده العالــم فــي انطالقتــه فــي مدينة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية في فبراير لعام 2022، الشركات الناشئة 
العالمية للمنافسة ضمن مسابقة ذا روِكت فيول، إذ تستعرض هذه الشركات 
أحــدث ابتكاراتهــا أمــام لجنة تحكيم مرموقة تضم باقًة من مســتثمري رأس 
المال المغامر وغيرهم من المستثمرين العالميين، للفوز بنصيبها من الجائزة 

النقدية الضخمة التي تصل قيمتها اإلجمالية إلى 600 ألف دوالر.

كما ُتعلـــن الجهات الُمنظمـــة عن فتح باب 
التســـجيل في المسابقة التي ُتمثل تحدًيا 
مشوًقا يســـلط الضوء على أبرز الشركات 
الجديـــدة في العالم وأكبرهـــا أثًرا، متيحة 
لتســـعين شـــركة ناشـــئة فرصـــة التعريـــف 
بأفكارها التجارية مباشـــرًة على المســـرح 
أمـــام لجنـــة التحكيم على هامـــش مؤتمر 
فبرايـــر  مـــن  والثانـــي  األول  فـــي   Leap

المقبل.
ويتســـنى للمرشـــحين النهائيين الحصول 
علـــى 5 دقائـــق فقـــط لعـــرض أفضـــل مـــا 
لديهـــم أمـــام لجنـــة مرموقـــة مكونـــة مـــن 
أبـــرز المســـتثمرين العالمييـــن والمحليين، 
المقومـــات  بامتاكهـــم  بعدهـــا  وإقناعهـــم 
الازمـــة لانضمـــام إلـــى قائمـــة الشـــركات 
العشرة األفضل القادرة على الوصول إلى 

النهائي الكبير في الثالث من فبراير.

كمـــا ينـــال رواد األعمـــال العشـــرة األفضل 
الحًقـــا فرصـــًة جديـــدًة الســـتعراض مزايا 
شـــركاتهم لتقييمهـــا فـــي جوانـــب اإلبداع 
واالبتكار واإلمكانـــات واألداء واألثر على 
وســـتحصل  عمومـــا.  والمجتمـــع  النـــاس 
الشـــركة التـــي تنـــال جائـــزة LEAP ألقوى 
فـــي  تميـــًزا  وأكثرهـــا  الناشـــئة  الشـــركات 
المســـابقة على جائـــزة نقديـــة بقيمة 200 

ألف دوالر. 
ويتنافـــس المرشـــحون أيًضـــا للفـــوز بــــ 3 
جوائـــز أخـــرى، تشـــمل جائـــزة “ذا شـــوتنغ 
ســـتار” بقيمـــة 100 ألـــف دوالر عن أفضل 
شـــركة ناشـــئة حديثة التأســـيس؛ وجائزة 
“ذي أفياتريكس” عن أفضل شـــركة ناشئة 
تحت إدارة نسائية بقيمة 150 ألف دوالر، 
وجائـــزة “التقنيـــة مـــن أجل اإلنســـان” عن 
أفضـــل شـــركة ناشـــئة مـــن حيث تجســـيد 

قيم LEAP في هذا المجال بنفس القيمة. 
وحرص LEAP على تشكيل لجنة تحكيم 
عالمية المســـتوى، إذ تشـــمل مجموعة من 
أبرز المستثمرين المشاهير وقادة األعمال 
المســـابقة  ضمـــن  المتنافســـين  لتقييـــم 
أفضـــل  اســـتعراض  علـــى  وتحفيزهـــم 
إمكانياتهم. وتضم لجنة التحكيم ستيفين 
والمتحـــدث  األعمـــال  رجـــل  بارتليـــت، 
الشـــهير  المحتـــوى،  وصانـــع  والمســـتثمر 
بمشـــاركته فـــي برنامـــج عريـــن التنانيـــن 
علـــى قنـــاة بي بي ســـي، والبارونـــة كارين 

بـــرادي، المديـــرة التنفيذيـــة والشـــخصية 
التلفزيونية الشـــهيرة، وجيمس كان، رائد 
األعمال والشخصية التلفزيونية الشهيرة؛ 
الديكـــورات  مصممـــة  هوبـــن،  وكيلـــي 
األعمـــال؛  ورائـــدة  والمؤلفـــة  الداخليـــة 
وميشـــيل ســـالغادو، المســـتثمر المشـــهور 
والاعـــب المعتزل لنادي ريال مدريد لكرة 
القـــدم؛ والدكتـــور نبيـــل كوشـــك، الرئيس 
التنفيـــذي وعضـــو مجلـــس إدارة الشـــركة 
السعودية لاستثمار الجريء والشخصية 
ورائـــد  البـــارزة  الســـعودية  األكاديميـــة 

األعمال والمستثمر في الشركات الناشئة؛ 
وهتـــان أحمد، رئيـــس مركز ريادة األعمال 
في جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية. 
وتعليًقـــا علـــى هـــذا الموضوع، قـــال نائب 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر 
الســـعودي هيثم العوهلي “ُيشكل االبتكار 
وريادة األعمال جزًءا أساســـًيا من القطاع 
التقنـــي، وهذا ما ُيعزز من أهمية مســـابقة 
ذا روِكـــت فيـــول للشـــركات الناشـــئة فـــي 
تســـليط الضـــوء علـــى باقـــة مـــن أفضـــل 
الشـــركات الناشـــئة فـــي العالـــم كجزء من 

المملكـــة  LEAP. وتعمـــل  أعمـــال  جـــدول 
العربية الســـعودية على تطوير منظومتها 
الخاصة والمزدهرة من الشـــركات الناشئة 
التـــي تحظـــى بكامل الدعم مـــن الحكومة 
القطـــاع  فـــي  والمســـتثمرين  الســـعودية 
الخـــاص. ونتطلـــع ُقدًمـــا للترحيـــب بأبـــرز 
الشركات الناشـــئة العالمية لانضمام إلينا 

في LEAP في مدينة الرياض”.
من جانبه، قال مؤســـس منصة سوشـــيال 
عريـــن  برنامـــج  فـــي  والمســـتثمر  تشـــين 
التنانيـــن على قناة بي بي ســـي ســـتيفين 
بارتليـــت “ُيشـــرفني أن أكـــون ضمن قائمة 
المتحدثين في مؤتمر LEAP، الذي يجمع 
أفضـــل الشـــركات فـــي مجـــاالت التقنيـــة 
وريـــادة األعمـــال واالبتـــكار تحـــت ســـقف 

واحد”.
وينطلـــق LEAP بيـــن 1 و3 فبرايـــر المقبل 
المتوقـــع  ومـــن  الريـــاض،  مدينـــة  فـــي 
إلـــى منصـــة عالميـــة تشـــمل  أن يتحـــول 
كامـــل منظومة االبتـــكار للربـــط بين رواد 
األعمـــال والمبتكريـــن والشـــركات وقـــادة 
الحكومات والمســـتثمرين وغيرهم الكثير 
للتعرف على أحدث التقنيات المســـتقبلية 

واالستثمار بها.

“مشاريع األمل” تستثمر 20 ألف دينار في األفكار التجارية الواعدة

الشركات الناشئة العالمية تستعرض ابتكاراتها 

”Truck.ly“ تشمل مشروعي “سوق الذهب” و

تتنافس على جوائز بـ 600 ألف دوالر

مصنع معقمات بحريني مهدد بالتوقف بعد تكدس منتجاته
خالل أقل من عام على افتتاحه في مارس 2021
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رئيس التحريرمؤنس المردي

التغييرالسعر + 0.8100.005 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر + 0.3580.008 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.29+0.358 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.54+0.660 دينار
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.22+0.415 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

تحـــدث رجـــل األعمال حامد علي محمـــد فخرو لـ “البالد االقتصـــادي” عن عدم نيته 
الترشـــح في انتخابـــات غرفة تجارة وصناعـــة البحرين المقـــرر إجراؤها في مارس 
المقبـــل، قائـــالً “ال أرغـــب فـــي التواجـــد بالـــدورة المقبلـــة لمجلـــس إدارة الغرفة ولن 

أخوض غمار االنتخابات تحت أي مسمى”. 
وبـــدوره، أعـــرب عضو مجلس إدارة شـــركة خالد المؤيـــد وأوالده، عبدالرحمن خالد 
عبدالرحمـــن المؤيد عن تمنياته للشـــباب بالتواجد القوي داخـــل الغرفة، مؤكدًا عدم 
نيته للترشـــح، قائالً “ندعم ونســـاعد الوجوه الشبابية الجديدة والتي تملك إمكانات 
متطـــورة في قطاع التجارة والصناعـــة للتواجد والعمل ضمن منظومة غرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن “. يذكـــر أن كل مـــن حامـــد فخـــرو، وعبدالرحمن المؤيـــد كان قد 

ترشح في انتخابات الغرفة السابقة ضمن كتلة “الغد” .

شـــرح الباحـــث االقتصـــادي والمحاضـــر 
القاعـــدة  أن  خليفـــة  عـــارف  المصرفـــي 
لمواصلـــة اإلفالس في العـــام 2022 هي 
أال تطـــور هواياتـــك ومهاراتـــك لتكـــون 
مصـــدر دخـــل ثانيـــا، وال تتعلـــم وظيفـــة 
لتكون من ضروريات الناس وال تستثمر 
فـــي وظيفتـــك للحصـــول علـــى شـــهادة 

احترافية مهما كلفك األمر.
نشـــره  فيديـــو  فـــي  خليفـــة  وأوضـــح 
االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  علـــى 
بعنـــوان “كيف تصبح مفلًســـا؟”، أن عدم 
االســـتثمار في شـــهادة احترافية ســـواء 
أو  الخـــاص  القطـــاع  فـــي  تعمـــل  كنـــت 
فـــي القطـــاع الحكومـــي، وعـــدم تطوير 
الشـــخص  ســـيجعل  بالدراســـة  النفـــس 
يواصـــل فـــي إفالســـه إضافة إلـــى عدم 
كيفيـــة  لمعرفـــة  القـــراءة  فـــي  الرغبـــة 
االدخار واالســـتثمار ســـواء فـــي الصحة 
احترافيـــة  شـــهادة  علـــى  الحصـــول  أو 
خصوًصـــا للعاملين بالقطـــاع الخاص أو 

القطاع المالي وغيره من قطاعات بهدف 
المواصلـــة  أن  مؤكـــًدا  النفـــس،  تطويـــر 
على هذا المنوال ســـتؤدي إلى اســـتمرار 
إفالس الشـــخص، مشـــدًدا على ضرورة 
التفكيـــر وتغيـــر طريقـــة الحيـــاة وكســـر 
المهـــارات  أصحـــاب  وتركيـــز  الروتيـــن 
والهوايـــات على تطويرهـــا خصوًصا أن 
هؤالء يكســـبون أمواال أكثر من األموال 
التي يكســـبونها مـــن وظائفهم الرئيســـة 

سواء في القطاع الخاص أو العام.

 حامد فخرو وعبدالرحمن المؤيد
ال ينويان الترشح النتخابات الغرفة

باحث اقتصادي يحث على تطوير 
الذات والمهارات لتجنب اإلفالس
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كشف رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن 
الديري لـ “البالد االقتصادي” أنه قّرر ترؤس قائمة تمثل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة المقبلة.

وأشـــار الديـــري إلـــى أن اســـم القائمـــة لـــم 
يحـــدد بعـــد، ومـــا زالـــت هنـــاك مشـــاورات 
لتحديد االســـم الذي مـــن المتوقع اإلعالن 

عنه في غضون أسبوع. 
وبين أن القائمة ســـتضم ما ال يقل عن 10 
مترشـــحين يمثلـــون مختلـــف القطاعـــات 
التجاريـــة واالقتصاديـــة، يأخـــذون علـــى 
عاتقهـــم تمثيل هذه المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة. 
ســـتضم  القائمـــة  أن  الديـــري  وأوضـــح 
ســـيدات أعمـــال ورجـــال أعمـــال مـــن فئة 
الشـــباب من أصحـــاب مؤسســـات صغيرة 
ومتوســـطة جميعهـــم ســـيتم الكشـــف عن 

هوياتهم األسبوع المقبل.
وذكـــر أن أصـــوات المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة فـــي انتخابـــات الغرفة تصل 

الى أكثر من 3 ماليين صوت، ما سيشكل 
المؤسســـات  ألصحـــاب  كبيـــرة  فرصـــة 
الصغيرة والمتوســـطة للدخـــول بقوة في 
هـــذه االنتخابات والمشـــاركة فيها لتمثيل 

أهم قطاع في القطاع التجاري. 
وأكد الديـــري ضرورة أن يكون هناك دعم 
لقائمة المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
التـــي تمثل 99 % من مجمل المؤسســـات 
العاملـــة بالســـوق المحلية؛ لضمـــان وجود 

تمثيل مناسب لهذا القطاع الكبير.
من  توجيه  “هناك  الديري  وأضــاف 

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لدن 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 

على  للتركيز  المفدى  البالد 
احــتــيــاجــات الــمــؤســســات 
بهذا  والنهوض  الصغيرة 

القطاع لزيادة نسبة مساهمته في الناتج 
فإن  التوجيه  هــذا  على  وبــنــاء  المحلي، 
الجمعية وضعت برنامج عمل للقائمة في 
حال فوزها بانتخابات الغرفة يتضمن 4 

أهداف، أبرزها العمل على مضاعفة 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــ ــة ال ــمــ ــاهــ ــســ مــ

والمتوسطة  الصغيرة 
ــة  ــيــ ــمــ ــ ــن ــ ــت ــ فــــــــي ال

االقـــتـــصـــاديـــة 
ــلـــة  ــامـ الـــشـ

االقتصادية  الــظــروف  ظــل  فــي  للمملكة 
الراهنة وتداعيات الجائحة”.

أساسيا ضمن  ذلك مكونا  “سيكون  وتابع 
خطة التعافي االقتصادي والنهوض 
الــخــاص وفقا  الــقــطــاع  ــدور  ــ ب
االقتصادية  البحرين  لرؤية 
سمو  ورؤيــــة   2030 لــلــعــام 

ولي العهد رئيس مجلس 
إلعطاء  الــــوزراء 

ــاع  ــ ــطــ ــ ــ ــق ــ ــ ال

المحرك  هو  ليكون  الــريــادة  دفــة  الخاص 
األساس، إذ تبلغ حاليا مساهمة المؤسسات 

المحلي  الناتج  الصغيرة والمتوسطة في 
األخـــرى  ــــدول  ال فــي  بينما  فــقــط،   % 30
تصل اغلى 66 %، وأيضا ضرورة تشجيع 
على  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
التصنيع المحلي والتصدير والتركيز على 
والتحول  واالبــتــكــار  التكنولوجيا  قطاع 

إلى الرقمنة”.
جاء  القائمة  تشكيلة  اخــتــيــار  أن  يــذكــر 
لجمعية  مــاراثــونــي  اجــتــمــاع  بــعــد 
ــرة  ــ ــي ــغــ ــصــ ــ الـــــمـــــؤســـــســـــات ال
البحرينية  والمتوسطة 
لترشيح  ــارحــة  ــب ال لــيــل 
األســــــــمــــــــاء األنـــــســـــب 
ــمــعــتــرك  ــوض ال ــخـ لـ
االنتخابي 
برئاسة 
الديري.

الديري يترأس قائمة من 10 مترشحين لخوض انتخابات الغرفة
ستكون الممثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوجوه شبابية جديدة

عبدالرحمن المؤيدحامد فخرو

الحواج ونجيبي يعتزمان الترشح لـ “الغرفة” واألمين لم يحسم أمره
خدمة البحرين والتطوير التجاري دافع مشترك لخوض االنتخابات

عبدالوهـــاب  األعمـــال  رجـــل  أعلـــن 
الحـــواج لــــ “البـــالد االقتصـــادي” عن 
نيته الترشـــح لمجلـــس إدارة الغرفة 
للـــدورة المقبلـــة، وقـــال “تلقيت عدة 
وقـــد  للترشـــح،  تدعونـــي  اتصـــاالت 
عزمـــت بصفتـــي وممثـــال عـــن عائلة 
الحـــواج أن يكون لنا مقعد في غرفة 
تجارة وصناعة البحرين ضمن قائمة 
لتقديم خدماتنـــا وخبراتنا لمزيد من 

التطوير”.
الدافـــع  أن  إلـــى  الحـــواج  وأشـــار 
للترشـــح للغرفة هـــو خدمة البحرين 
وتقديـــم  التجـــار  صغـــار  وتشـــجيع 
الخبـــرة والمشـــورة لتطوير الشـــارع 

التجاري.
بـــدوره، صـــرح رجـــل األعمـــال خالد 
 “ االقتصـــادي”:  “البـــالد  لــــ  األميـــن 
دعيـــُت من إحـــدى القوائم للترشـــح 
واالنضمـــام إليها )ولـــم يصرح بهوية 

القائمـــة(، ولكنـــي لـــم أحســـم أمـــري 
بعـــد، معربًا عـــن تفاؤلـــه باالنتخابات 
والحـــراك االنتخابي وتنوع القوائم”، 
انتخابـــي  عـــرس  “أشـــاهد  قائـــالً: 

حقيقي هذه المرة”.
وأضاف األمين “هناك تجاوب ودعم 
حقيقـــي من رجـــال األعمـــال، واصفًا 
رجل األعمال بأنه كتلة من العالقات 
العامة الشخصية، مؤكدًا ضرورة أن 

يكون الشـــخص المقبل على الترشح 
قادرًا علـــى خدمة الناخبيـــن والذين 
أصواتهـــم”.  ومنحـــوه  فيـــه  وثقـــوا 
واختتم بقوله “الفائز في االنتخابات 
هـــو خـــادم للتجـــار ولديه دائمـــًا حل 

لمشكالتهم”.
وكان المديـــر العـــام لشـــركة نجيبـــي 
والنائـــب األول لرئيـــس غرفة تجارة 
وصناعة البحريـــن، خالد نجيبي، قد 

أعلن عن ترشـــحه رســـميا النتخابات 
مجلـــس إدارة الغرفة للدورة القادمة 
وذلك ضمن قائمة سمير ناس. وكتب 
نجيبي على صفحته  في انستغرام” 
أمس “ثقتـــي كبيرة في غرفة تجارة 
وصناعة البحرين بقيادة سمير ناس 
الذي نكن لـــه كل االحترام والتقدير، 
بالترشـــح  هللا  علـــى  وســـنتوكل 

النتخابات الغرفة ضمن كتلته”.

خالد األمين عبدالوهاب الحواج خالد نجيبي

هبة محسن

هبة محسن

معنويات المستهلكين تجاه التوظيف بالبحرين.. زادت
تقرير إقليمي: ارتفاع ثقة المستهلك البحريني 3.5 %

أظهــر تقريــر جديــد لمنصة اســتخبارات المســتهلك “دي/  إيــه” المالكة 
فــي  المســتهلك  معنويــات  أن  االصطناعــي،  للــذكاء  “صلــة”  لمنصــة 
البحريــن بلغــت 59.7 % لشــهر ديســمبر 2021، مرتفعــة عــن 56.2 % 
فــي نوفمبــر، ما يمثل ارتفاًعا ملحوًظا بعد فترة طويلة من التوقعات 

المستقرة باستمرار، وتأتي الزيادة بنسبة 3.5 %.

الشـــركات  فـــي  الثقـــة  وارتفعـــت 
الخاصـــة في صافي اإليجابية من 
64.6 % فـــي نوفمبر إلى 67.2 % 
في ديسمبر، وهي زيادة مضطردة 
تتجه نحو أعلى مستوى في مايو 
2021 عنـــد 73.4 %، وهـــي فتـــرة 
تخللتهـــا أشـــهر إمـــا انخفـــاض أو 

عدم نمو.
ويخضـــع االقتصاد الـــذي انخفض 
إلـــى  نوفمبـــر  فـــي   %  66.1 مـــن 
65.9 % في ديسمبر لعدة عوامل 
خارجيـــة فـــي البحريـــن أكثـــر مما 
هـــو عليـــه فـــي مناطق أخـــرى من 

الخليـــج، ونتيجة لذلك لم يشـــهد 
ســـوى انخفاضـــا طفيفـــا فـــي ثقة 

المستهلك.
وارتفعـــت معنويات المســـتهلكين 
تجـــاه التوظيـــف بشـــكل ملحوظ 
فـــي ديســـمبر إلـــى 47.7 % بعـــد 
نوفمبـــر  فـــي   %  39.8 كانـــت  أن 
بالتزامـــن مع بدايـــة ظهور متحور 
أوميكـــرون، الـــذي أثـــر ســـلًبا على 

سوق العمل في المملكة.
وتم تســـليط الضوء على البيانات 
التي تستند إلى تحليل خوارزمي 
مـــن  ألكثـــر  االصطناعـــي  للـــذكاء 

100 مليون منشـــور على وســـائل 
العربيـــة،  االجتماعـــي  التواصـــل 
فـــي تقرير مؤشـــر ثقة المســـتهلك 
)CSI( الصـــادر في شـــهر ديســـمبر 
2021، الـــذي تـــم إصـــداره أمـــس 
الثالثـــاء 11 ينايـــر 2022 وكشـــف 
أن دول مجلس التعاون الخليجي 
ظلـــت محصنة نســـبًيا وبعيدة عن 

القضايا الرئيســـية التي تؤثر على 
المســـتوى  علـــى  المســـتهلك  ثقـــة 

العالمي.
و قال الشـــريك اإلداري في منصة 
“دي/  إيـــه”، بول كيلي “لقد شـــهدنا 
ارتفاًعا واضًحا في ثقة المستهلك 
من منظـــور اقتصادي، ال شـــك أن 
فـــي  الشـــامل  التطعيـــم  برنامـــج 
المنطقـــة كان لـــه تأثيـــر إيجابـــي، 
أكثـــر  المســـتهلكون  أصبـــح  إذ 
تفـــاؤاًل بشـــأن الوضـــع االقتصادي 
ومـــع  المنطقـــة،  فـــي  المســـتقبلي 
ذلـــك فيجـــب تخفيف هـــذه الثقة؛ 
الطفيـــف  االنخفـــاض  بســـبب 
المحيطـــة  المســـتهلك  ثقـــة  فـــي 
دول  فـــي  والتوظيـــف  باألعمـــال 
مجلس التعاون الخليجي، نتيجة 
للتحديات المســـتمرة الناجمة عن 

الجائحة”.

بول كيلي

عارف خليفة

أمل الحامد


