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١٧٢٤٦٨٨٨
د. سوزان سعيد 

 الغامدي 
استشاري زائر 

طب أمراض النساء واألورام 

الـرواد في طـب الـنـسـاء والـوالدة 
خبرة طبية في 

طب أمراض النساء واألورام: سرطان الرحم • سرطان المبيض 
الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم • سرطان المهبل 

العمليات الجراحية الدقيقة بالمنظار أو الجراحة المفتوحة بتقنيات متقدمة 
المناظير: بطانة الرحم المهاجرة • األورام الليفية • استئصال الرحم 

تكيس المبيض / األورام • أمراض الجهاز البولي: سلس البول • التصاقات الحوض 
الهطول • فرط نشاط المثانة • تنظير عنق الرحم وعالج التغيرات ماقبل السرطان  تنظير عنق الرحم وعالج التغيرات ماقبل السرطان  

للشـــؤون  األميركـــي  الشـــيوخ  مجلـــس  لجنـــة  عضـــو  أكـــد 
الخارجية، الســـيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أن ميليشـــيا 
الحوثـــي االرهابيـــة هـــم وكالء إيـــران ويزعزعون اســـتقرار 

المنطقة.
وقـــال وفقـــًا لموقـــع العربية نـــت وتعليقًا على تحرير شـــبوة 
إن الميليشـــيا المدعومـــة مـــن طهران تســـتهدف الســـعودية 

والمدنيين فيها. 
وأضـــاف: “طالمـــا بقـــي الحوثيون قـــوة بالوكالـــة لإليرانيين 

فســـنواجه مشـــكلة”. مـــن ناحيتـــه، قـــال الســـيناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام إن اإليرانيين هم أصل 

الكثير من الشـــر في الشـــرق األوسط، مشيرا إلى 
أن طهران استخدمت الحوثيين وكالء لتقطيع 

أوصال اليمن.
وأكد أن اإليرانيين هددوا الجيران كثيرا بسبب 

الحـــرب في اليمن، وأن على العالم أن ينبه إيران 
إلى أن سلوكها التخريبي يجب أن يتوقف، وقال:” 

إن طهران تبحث عن الفوضى”.

أعضاء بمجلس الشيوخ األميركي:
 الحوثيون وكالء إيران لزعزعة أمن المنطقة

دبي-العربية نت

)06(

السفير اإلسرائيلي يزور “^”... ويكشف:

4 آالف إسرائيلي زاروا البحرين منذ توقيع إعالن تأييد السالم

زار ســـفير دولة إســـرائيل لدى مملكة البحرين آيتان 
نائـــي مقـــر صحيفة “البـــالد”، والتقـــى رئيس مجلس 
اإلدارة عبدالنبـــي الشـــعلة ورئيـــس التحريـــر مؤنس 
المردي وسكرتير التحرير راشد الغائب.  ودار الحوار 
عن إمكانات تعزيز العالقات البحرينية اإلســـرائيلية 
دعمـــا لجهود الســـالم فـــي المنطقـــة بمـــا يفضي إلى 
تحقيـــق حـــل عـــادل وشـــامل للقضيـــة الفلســـطينية 

علـــى أســـاس الدولتين وفي إطـــار المبـــادرة العربية 
وبمـــا يحفظ حقوق ومصالح الشـــعبين الفلســـطيني 
واإلســـرائيلي. كمـــا تم االتفـــاق على تعزيـــز التعاون 
اإلعالمي لخدمة قضايا الســـالم واألمن واالســـتقرار 

لشعوب المنطقة. 
ينشر الحوار يوم األحد 
عبر عدد “^” وقناة اليوتيوب

محرر الشؤون المحلية | تصوير: رسول الحجيري

عبدالنبي الشعلة والسفير اإلسرائيلي 

إسرائيلي من أصول 
بحرينية نائبا لرئيس 

جامعة في إسرائيل 

400 إسرائيلي من  
أصول بحرينية

مدينة  عيسى وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أعلـــن وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية جميل  حميدان ، عـــن تحويل مبالغ 
المســـاعدات االجتماعيـــة من الدعم الحكومي المباشـــر المتضمنة لمســـاعدة 
الضمـــان االجتماعـــي والدعم المالـــي بالزيادة الجديدة المقررة بنســـبة 10% 
على حســـابات المســـتفيدين في موعدهـــا بتاريخ 13 يناير الجـــاري بدالً من 
تاريـــخ 15 ينايـــر الذي يوافق عطلة نهاية األســـبوع، وذلك فـــي إطار برنامج 
توحيـــد موعـــد صرف الدعـــم الحكومي، وتنفيـــذًا للقرار الصـــادر عن مجلس 
الوزراء المنعقد يوم االثنين الموافق 13 ديســـمبر 2021 بإضافة 10 % على 
عالوة الدعم المالي، وذلك في خطوة تمت بالتوازي مع تعديل المادة )9( من 
القانون رقم )18( لســـنة 2006 بشـــأن الضمان االجتماعي، لزيادة قيمة الدعم 
لمســـتحقيه من البرنامج بنســـبة %10، عبر التعاون مع الســـلطة التشـــريعية 

المتمثلة في مجلسي الشورى والنواب.

صرف الزيادة بمساعدات الضمان وعالوة الغالء اليوم



الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
أمـــس  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
األربعـــاء بمقـــر وزارة الخارجيـــة، 
إندونيســـيا  جمهوريـــة  ســـفير 
المعين لدى مملكة البحرين، أردي 

هيرماوان.
وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
هيرمـــاوان،  بـــأردي  الخارجيـــة 
مشـــيًدا بعاقات الصداقة القائمة 
بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
إندونيســـيا الصديقة، وما تشهده 
مـــن تطـــور ونمـــو مســـتمرين في 
المجـــاالت كافـــة في ظـــل حرص 
البلدين الصديقين على توطيدها 
والمضي بها قدًما نحو آفاق أشمل 
خدمًة للمصالح المشتركة، متمنًيا 
للســـفير دوام التوفيـــق والنجـــاح 

في مهام عمله الدبلوماسي.
عـــن  هيرمـــاوان  عبـــر  بـــدوره، 
المتقـــدم  بالمســـتوى  اعتـــزازه 
مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة  للعاقـــات 
البحريـــن وجمهورية إندونيســـيا، 
مؤكـــًدا تطلع بـــاده لارتقاء بهذه 
العاقـــات إلـــى مســـتويات أوســـع 

من التعاون والتنســـيق المشترك؛ 
والتطلعـــات  لألهـــداف  تحقيًقـــا 
المشتركة، متمنًيا لمملكة البحرين 

دوام الرفعة والمنعة واالزدهار.
حضـــر اللقـــاء مديـــر عام شـــؤون 
وزارة الخارجيـــة الســـفير طـــال 
ورئيـــس  األنصـــاري،  عبدالســـام 
اإلفروآســـيوية  الشـــؤون  قطـــاع 
الســـفير فاطمـــة عبـــدهللا الظاعن، 
قطـــاع  رئيـــس  بأعمـــال  والقائـــم 

المراسم صاح محمد شهاب.

كتاب مصطفى السيد يسد فراغا في المكتبة العربية
للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى 
الســـيد، األميـــن العـــام للجنـــة العليا 
والمستشـــار  اإلنســـانية  لألخـــوة 
المستشـــار  األزهـــر  لشـــيخ  الســـابق 

محمد عبدالسام.
وخال اللقاء أشـــاد الســـيد بمواقف 
عبدالســـام  محمـــد  المستشـــار 
البحريـــن  مملكـــة  اتجـــاه  المشـــرفة 
والمحبة التي يحرص على تأكيدها 
وكل موقـــف اتجـــاه البحريـــن مثمًنا 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا لجنـــة األخوة 
اإلنســـانية علـــى المســـتوى الدولي، 
محمـــد  المستشـــار  أن  مؤكـــدا 

شـــبابية  قـــدوة  يمثـــل  عبدالســـام 
ونموذجـــا عربيا مشـــرفا فـــي العمل 
علـــى تعزيز الحـــوار بيـــن الثقافات، 
داعيا هللا أن يوفقه في أداء مهمته 
والمضـــي قدما فـــي تقديم مبادرات 
الســـام  قيـــم  ترســـيخ  شـــأنها  مـــن 

والمودة والتعايش.
كما أهدى الســـيد نســـخة مـــن كتابه 
العمـــل  اإلنســـاني..  العمـــل  “مبـــادئ 
الخيري واإلنساني نحو أفق جديد” 
الـــذي قام بتأليفـــه بدعم من فضيلة 
اإلمـــام األكبـــر حيـــث قـــام فضيلتـــه 

بكتابة مقدمة خاصة للكتاب.
مـــن جانبـــه، هنـــأ المستشـــار محمـــد 

الســـيد  مصطفـــى  عبدالســـام، 
بمناســـبة منحة وسام األمير سلمان 
لاســـتحقاق الطبي تقديًرا لجهوده 
الكبيـــرة فـــي دعم مكافحـــة جائحة 
كورونـــا من خال حملـــة “فينا خير” 
الوطنيـــة، معبًرا عـــن فخره بالجهود 
التـــي يبذلهـــا الســـيد بـــكل إخـــاص 
وأمـــان فـــي مجـــال العمـــل الخيـــري 

واإلنساني.
كما أشـــاد عبدالســـام بالجهـــد الذي 
بذله السيد في تأليف كتاب “مبادئ 
العمـــل اإلنســـاني.. العمـــل الخيـــري 
واإلنســـاني نحو أفق جديد”، مؤكًدا 
أن الكتاب سيسد فراًغا في المكتبة 

العربية لما يحتويه من أهداف نشر 
ثقافـــة الخير والتطوع بين الشـــباب 
وإبعادهـــم عـــن التطـــرف واإلرهاب 
عـــن طريـــق مـــلء عقولهـــم بأفـــكار 
إنســـانية إيجابية وقلوبهم بالرحمة 
واإلنســـانية، والحاجـــة الماســـة إلى 
مثل هـــذا المؤلـــف بســـبب الحروب 
والنزاعـــات والكراهيـــة والخافـــات 
السياســـية والدينيـــة واالبتعـــاد عن 
الحلـــول الوســـطية والحـــوار البناء، 
ما يجعله مرجًعا مفيًدا للشـــباب في 
مختلـــف مراحـــل حياتهـــم، متمنًيـــا 
والســـداد  التوفيـــق  دوام  للســـيد 

لخدمة العمل الخيري واإلنساني.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

االرتقاء بالعالقات نحو مستويات أوسع من التعاون

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير إندونيسيا
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل مستشـــار األمن الوطنـــي قائد 
الركـــن  اللـــواء  ســـمو  الملكـــي  الحـــرس 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بحضور 
قائد قوة الحرس الملكي الخاصة ســـمو 
المقدم الركن الشـــيخ خالـــد بن حمد آل 
خليفة، صباح أمس األربعاء، سفير دولة 
إســـرائيل لـــدى مملكـــة البحريـــن آيتـــان 
نائـــي؛ بمناســـبة تعيينـــه. ورحـــب ســـمو 
مستشـــار األمـــن الوطني قائـــد الحرس 

لـــدى  إســـرائيل  دولـــة  بســـفير  الملكـــي 
مملكـــة البحرين، متمنًيا ســـموه له دوام 
التوفيـــق والنجاح فـــي منصبه الجديد. 
حضـــر اللقاء نائب األمين العام لمجلس 
الدفاع األعلـــى وكيـــل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية رئيس مجلس أمناء 
مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 
والدوليـــة والطاقـــة “دراســـات” الشـــيخ 

عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق 
الركـــن عبدهللا بـــن حســـن النعيمي، في 
القيـــادة العامـــة، أمس األربعـــاء، المقدم 
 Peter De جـــروت  دي  بيتـــر  بحـــري 
الهولنـــدي  العســـكري  الملحـــق   Groot
المعتمـــد لـــدى مملكة البحريـــن والمقيم 

في أبوظبي، بمناسبة تعيينه.
وخال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع 
متمنًيـــا  الهولنـــدي  العســـكري  بالملحـــق 

لـــه دوام التوفيق والنجـــاح في منصبه 
الجديـــد، كمـــا تـــم اســـتعراض عاقـــات 
الصداقـــة والتعاون القائم بيـــن البلدين 

الصديقين.
حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ سلمان 
بـــن خالـــد آل خليفـــة مديـــر التخطيـــط 
والتنظيم والتقنية، واللواء الركن طيار 
الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير 

التعاون العسكري.

اســـتقبل وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، بحضور المدير العام لشـــؤون 
المـــدارس محمد مبارك، منى البلوشـــي؛ 
لإلرشـــاد  مستشـــاًرا  تعيينهـــا  بمناســـبة 
فـــي  الطابـــي  واالجتماعـــي  النفســـي 
قطـــاع شـــؤون المـــدارس، حيـــث أعرب 
الوزير عـــن خالص شـــكره للجهود التي 
الســـابقة،  عملهـــا  فتـــرة  طـــوال  بذلتهـــا 
موضًحا اهتمام الوزارة بجانب اإلرشاد 
النفســـي واالجتماعي، لتأثيره المباشـــر 
أن  ومؤكـــًدا  التربـــوي،  الميـــدان  علـــى 

جهود الوزارة مستمرة في هذا الجانب 
مـــن خال المرشـــدين االجتماعيين في 
المـــدارس، ومـــن خـــال مركـــز اإلرشـــاد 
النفسي واألكاديمي بالوزارة، إلى جانب 
التدريـــب للعامليـــن فـــي هـــذا المجـــال 
لتطويـــر أدائهـــم، متمنًيـــا لهـــا اســـتمرار 

التوفيق والنجاح.
من جانبها، أعربت البلوشي عن شكرها 
لتعيينهـــا في هذا المنصـــب، مؤكدًة أنها 
ستستمر في بذل الجهود لخدمة قطاع 

التعليم.

ناصر بن حمد يلتقي السفير اإلسرائيلي

استعراض عالقات الصداقة مع هولندا

تدريب المرشدين االجتماعيين في المدارس

ماضون في نهجنا الحضاري في االنفتاح على اآلخر
تعاون أمني بحريني إسرائيلي... وزير الداخلية:

جــرى اتصــال، صبــاح أمــس، بيــن وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن 
عبدهللا آل خليفة، ووزير األمن الداخلي بدولة إسرائيل عومير بارليف.

وأكـــد الجانبـــان خـــال االتصـــال تعزيز 
العاقات الثنائية بيـــن البلدين، انطاقا 
مـــن توقيع إعان تأييد الســـام واتفاق 
فـــي  يســـهم  والـــذي  إبراهيـــم،  مبـــادئ 
وتلبيـــة  واالســـتقرار  األمـــن  ترســـيخ 

تطلعات شعوب المنطقة نحو السام.
وأشـــار وزيـــر الداخليـــة إلـــى أن مملكـــة 
البحريـــن ماضيـــة في نهجهـــا الحضاري 
القائـــم علـــى التعايـــش وتعزيـــز ثقافـــة 

الســـام واالنفتـــاح على اآلخـــر، انطاقا 
من رؤيـــة عاهل البـــاد صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتـــم بحـــث مجـــاالت التعـــاون األمنـــي 
وتبـــادل الخبـــرات بين مملكـــة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل، بمـــا يخـــدم المصالح 
المشـــتركة، كمـــا تـــم التطـــرق إلـــى عدد 
من الموضوعات التي تســـهم في تعزيز 
التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير األمن الداخلي بدولة إسرائيل وزير الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

تطور التنسيق األمني بين البحرين والسعودية
اســـتقبل رئيـــس األمـــن العام الفريـــق طارق بن 
حســـن الحســـن، صبـــاح أمـــس، مديـــر مكتـــب 
االتصـــال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات 
بســـفارة المملكة العربية الســـعودية لدى مملكة 
البحريـــن المقـــدم ســـلطان عبـــدهللا الخرصـــان، 
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  بحضـــور  وذلـــك 

للمباحث واألدلة الجنائية.
وخـــال اللقاء، رحب رئيـــس األمن العام بمدير 
مكتـــب االتصـــال بالمديريـــة العامـــة لمكافحـــة 
المخدرات، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق 
األمنـــي بين مملكـــة البحريـــن والمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، كمـــا تـــم بحـــث عـــدد من 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك وســـبل 
تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في 

المجاالت األمنية.

المنامة - وزارة الداخلية

مبادرات لترسيخ قيم السالم والتعايش... مستشار أزهري سابق:



المحرق - محافظة المحرق

رفـــع محافظ المحرق ســـلمان بن هندي 
المناعـــي باســـمه وباســـم جميـــع أهالـــي 
واالمتنـــان  الشـــكر  خالـــص  المحافظـــة 
والتقدير إلـــى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة 
إصدار سموه األمر بترميم جامع الشيخ 
حمد بن عيســـى آل خليفة في محافظة 
المحرق، بما يســـهم فـــي عودة المصلين 
ألداء الشـــعائر الدينيـــة كمـــا كانت عليه 

في السابق.
وقـــال المحافظ فـــي تصريحـــه إن هذا 
األمر الصادر من سمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء يمثـــل تحقيقا ألمنيات 
األهالي ويؤكد حـــرص واهتمام القيادة 
الحكيمـــة وفـــي مقدمتهـــا عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بتعمير بيـــوت هللا وتهيئتها 
بمـــا يضمن إقامـــة الصالة وفـــق الراحة 
والســـكينة والطمأنينـــة. ونقل المحافظ 
مشـــاعر أهالي المحـــرق الذيـــن اعتبروا 
هـــذا األمـــر الغالـــي بمثابـــة االســـتجابة 
الســـريعة من لدن ســـموه، رافعين آيات 
الشـــكر والتقدير لصاحب السمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
برفـــع  تصريحـــه  المحافـــظ  واختتـــم 
دعـــوات أهالـــي المحـــرق كافـــة، كبيرها 
وصغيرها، نساؤها ورجالها، إلى المولى 
القديـــر عـــز وجل أن يســـبغ علـــى جاللة 
الملك وســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء نعمـــة الصحـــة والعافيـــة، وأن 
يجعل هذا الجامع في ميزان حسناتهم.

محافظ وأهالي المحرق يشكرون سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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دراسة دكتوراه تضع نظامًا لترسيم األجسام تحت األرض
استخدم طالب في جامعة البحرين نظام 
المعلومـــات الجغرافيـــة لمســـح األجســـام 
الكامنـــة تحـــت األرض، موظفـــًا الطريقة 
ثالثيـــة األبعـــاد لوضع التصميـــم الهيكلي 

لنظام ترسيم األجسام تحت األرض.
دكتـــوراه  برنامـــج  فـــي  الطالـــب  وطـــور 
علـــي  المدنيـــة  الهندســـة  فـــي  الفلســـفة 
نشـــوان، في دراسته أســـس نظام ترسيم 
األجســـام تحـــت األرض، وذلك اســـتكماالً 
لمتطلبـــات نيـــل الدكتـــوراه في الهندســـة 

المدنية بالجامعة.
وأوضـــح نشـــوان أن هنـــاك طرقـــًا عـــدة 
لتحديـــد نـــوع األجســـام ومكانهـــا تحـــت 
األرض، وتعـــد الحفـــر االستكشـــافية أدق 
طريقـــة للفحـــص، لكنهـــا تحمـــل مخاطـــر 
كثيرة وكبيرة وكلفتها عالية، مشـــيرًا إلى 
أنـــه بالرغم من التطـــور الكبير في عملية 

كشف ومسح األجســـام تحت األرض، إال 
أنـــه مازالت هنالك الكثير مـــن التحديات 
التـــي لـــم تحـــل إلـــى اآلن، فعلـــى ســـبيل 
المثـــال، ال توجـــد أي مســـاقات أو قواعد 
أو نظـــم متفق عليها لتحديد أفضل طرق 

المسح تحت األرض.
التقنيـــات  مخرجـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
مباشـــرة  تتوافـــق  ال  حاليـــًا،  الموجـــودة 
مـــع بيانـــات نظـــم المعلومـــات الجغرافية 
والمكانيـــة، خصوصًا عند اســـتخدام أكثر 
مـــن تقنيـــة معًا، وأيضـــًا ال يوجد أي جهاز 
أو تقنية تستطيع أن تحدد نوع األجسام 

تحت األرض.
وذكـــر أن األطروحة بحثت كيفية تفاعل 
األجســـام تحـــت األرض مـــع التكنولوجيا 
الحديثـــة المدمجـــة ضمن تربـــة وظروف 
معينـــة، وجمع هـــذه البيانات فـــي قاعدة 

أماكـــن  كشـــف  فـــي  تســـتخدم  بيانـــات 
األجسام وتحديد نوعها.

كما بحث نشوان وضع التصميم الهيكلي 
لنظـــام ترســـيم األجســـام تحـــت األرض 
)نتجت( الذي يسهل عملية اختيار كيفية 
دمـــج أكثـــر مـــن مستشـــعر معـــًا، وإنتـــاج 
خريطـــة مكانيـــة رقميـــة ثالثيـــة األبعـــاد 
ســـهلة الفهم، وقابلـــة للتوافق والدمج مع 
الخرائط المكانيـــة األخرى في برمجيات 
نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة، مؤكـــدًا أن 
“هذا النظام يرسم خارطة الطريق لوضع 
خطوات لترســـيم المواد بخرائط مكانية 

ثالثية األبعاد”.
وأوصـــت األطروحـــة باســـتكمال أعمـــال 
دراســـة خصائـــص األجســـام التـــي تعتبر 
حجـــر األســـاس للنظـــام الجديـــد، كذلـــك 
ضرورة استكمال عملية تحضير وبرمجة 

النظام الجديد، باإلضافة إلى كتابة دليل 
االســـتخدام وخطوات العمل بهذا النظام 

والتجارب المطلوبة.
وأشـــرف علـــى األطروحـــة التـــي جـــاءت 
نظـــام  “اســـتخدام  بعنـــوان:  موســـومة 

المعلومـــات الجغرافيـــة لمســـح األجســـام 
الكامنـــة تحـــت األرض: طريقـــة ثالثيـــة 
فـــي  المدنيـــة  الهندســـة  أســـتاذ  األبعـــاد” 
قســـم الهندســـة المدنية بجامعة البحرين 

مصطفى آيتكن.

الصخير - جامعة البحرين

رئيــس النــواب األردنـي يغـــادر البحريـــن

حريصون على زيادة التبادل التجاري وتنمية االستثمارات مع المجر

تقوية إطار العالقات البرلمانية وتعزيز التعاون بين البلدين

بحث تطوير العالقات االقتصادية في المجال الصحي والتقني ... ناس:

غادر مملكة البحرين مساء أمس األربعاء 
الوفـــد النيابـــي األردني الشـــقيق برئاســـة 
رئيـــس مجلس النواب األردني عبدالكريم 
الدغمـــي؛ تلبيـــة لدعوة كريمة من رئيســـة 
مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل. 
وتأتـــي زيـــارة الوفـــد البرلمانـــي األردنـــي 
لمملكة البحرين انطالقًا من عمق العالقات 
التاريخية الوطيـــدة التي تربط الطرفين، 
وسعيا لتحقيق آمال وطموحات ومصالح 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين فـــي ظـــل 
خصوصيـــة ومتانـــة العالقـــة التـــي تربـــط 
القيادتيـــن، عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 
صاحب الجاللـــة الملك عبدهللا الثاني ابن 
الحسين عاهل المملكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة.
وخـــالل الزيـــارة تـــم التأكيـــد علـــى الدعم 
النيابـــي؛ لتعزيز التعاون فـــي كافة الصعد 
والجوانـــب المشـــتركة، وتوظيـــف الـــدور 
إطـــار  فـــي  التعـــاون  التشـــريعي، ومســـار 

الدبلوماسية البرلمانية، بما يحقق الغايات 
المنشـــودة، واألهـــداف الراميـــة لتحقيـــق 

صالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
كما شـــهدت الزيـــارة التوقيـــع على مذكرة 
تعـــاون بيـــن مجلـــس النـــواب البحرينـــي 

ونظيـــره األردني، وحثت مذكـــرة التفاهم 
على تعزيز وتقوية وتطوير التعاون بينهما 
بالوسائل البرلمانية في مختلف المجاالت، 
وعلـــى تبـــادل الوفـــود البرلمانيـــة بينهمـــا؛ 
بغيـــة اإلطـــالع علـــى التجارب واألنشـــطة 
الخبـــرات.  وتبـــادل  لكليهمـــا  البرلمانيـــة 
وبهـــدف تنميـــة الروابـــط البرلمانية، دعت 
مـــن  عمـــل  مجموعـــة  لتشـــكيل  المذكـــرة 
النواب للتعاون مـــع برلمان الطرف اآلخر، 
والعمل بكافة الوســـائل على تعزيز نشاط 
هذه المجموعـــة، كما ويتبادل المجلســـان 
الخبرات في المجال التشـــريعي ووجهات 
النظر حول القوانين المختلفة في البلدين 
فـــي ضـــوء المصلحـــة المشـــتركة وطبقـــًا 
البحريـــن  لمملكـــة  الوطنيـــة  للتشـــريعات 

والمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين  
ســـمير ناس علـــى العالقات الدبلوماســـية 
واالقتصاديـــة التي تربـــط مملكة البحرين 
بجمهوريـــة المجر الشـــعبية، مؤكـــدا تطلع 
البينيـــة  التجـــارة  آفـــاق  لزيـــادة  الغرفـــة 
بيـــن البلديـــن من خـــالل إقامة المشـــاريع 
المشـــتركة والتشـــجيع علـــى زيـــادة حجم 
التبـــادل التجـــاري وتبـــادل الزيـــارات بين 
ظـــل  فـــي  الســـيما  االقتصاديـــة،  الوفـــود 
المقومات والفرص االســـتثمارية الواعدة 
بيـــن البلديـــن الصديقين، جـــاء ذلك خالل 
اســـتقباله سفير المجر المعتمد لدى مملكة 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  المقيـــم  البحريـــن 
الســـعودية  باالش شامسي بحضور نائب 
األميـــن المالـــي الســـيد وليد كانـــو والقائم 

بأعمال الرئيس التنفيذي عبدهللا السادة.
واســـتعرض الطرفان خالل اللقـــاء كيفية 
النهـــوض بالعالقـــات االقتصاديـــة القائمة 
بيـــن البلدين الصديقيـــن، وبحث مجاالت 
القطاعـــات  فـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
الواعـــدة بين الطرفين، باإلضافة إلى عدد 

مؤكديـــن  المشـــتركة،  الموضوعـــات  مـــن 
علـــى أهميـــة الســـعي لتحقيـــق نجاحـــات 
اقتصادية بين البلدين بتمهيد الطريق من 
أجل تعزيـــز العالقات االقتصادية الثنائية 
عن طريق إقامـــة الفعاليات واالجتماعات 
والمعارض المشـــتركة في الفترة القادمة، 

خصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق بالقطـــاع الطبـــي 
وقطاع تقنية المعلومات. بدوره أكد سفير 
المجر المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية  بـــاالش 
شامســـي علـــى اعتـــزازه بالصداقـــة بيـــن 
البحرين والمجـــر، متطلعًا إلى أن ينعكس 
ذلـــك بصورة إيجابية علـــى متانة عالقات 
بمعـــدالت  واالرتقـــاء  المشـــترك  التعـــاون 
التبادل التجاري، كما تحدث عن المشاريع 
التنمويـــة فـــي بالده وشـــدد علـــى الفرص 
التجاريـــة فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت فـــي 
القطاعـــات الصحية والتقنية والســـياحية 
وغيرهـــا، مؤكـــدًا بأن هذه الزيارة تســـاهم 
فـــي االرتقاء بمســـتوى العالقات الوطيدة 
والعمل المشترك والشراكة القوية لتحقيق 

مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا

المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين

المنامة - بنا

مجلس المحرق البلدي

زار رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 
ذيـــاب النعيمـــي، صبـــاح أمـــس األربعـــاء، 
كليـــة الدفاع الوطني والكلية العســـكرية 
التقنية بقوات السلطان المسلحة، يرافقه 
رئيـــس أركان قوات الســـلطان المســـلحة 
الفريـــق الركن بحـــري عبدهللا الرئيســـي، 
أقســـام  واطلـــع خاللهمـــا علـــى مختلـــف 

الكليات ومنشآتها الحديثة، واستمع إلى 
إيجـــاز عن الكليـــات وتجهيزاتهـــا العلمية 
والعمليـــة. كما قام بزيـــارة إلى دار األوبرا 
الســـلطانية يرافقـــه رئيـــس أركان قـــوات 
الســـلطان المســـلحة، حيـــث اســـتمع إلـــى 
شـــرح موجز عن الـــدار وطبيعة العروض 

الموسيقية العالمية التي تقدمها.

تقـــدم رئيـــس مجلـــس المحـــرق البلدي 
غـــازي المرباطـــي باســـمه وباألصالة عن 
المجلس البلدي وأهالي المحرق بجزيل 
الشـــكر واالمتنان إلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة؛  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بترميـــم  الســـامية  ســـموه  لتوجيهـــات 
جامع الشـــيخ حمد بن عيسى آل خليفة 

في المحرق.
وقـــال المرباطـــي إن ســـمو ولـــي العهـــد 
عودنا أن يختصر المسافات ويستجيب 
بســـرعة للحاجات الملحـــة ذات األهمية 
القصـــوى، وذلـــك مـــا عهدناه من ســـموه 
دوًما. وفي هذا المناســـبة تحديًدا، فإن 
التوجيه بالترميم الفوري لجامع الشيخ 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة لـــه أبعـــاد 
دينية أواًل وتاريخية وتراثية، وهي من 
الهمـــوم التي يحملها ســـموه على عاتقه 
ويحـــرص على حمايتهـــا والحفاظ على 

ديمومتها.
وأردف أن هـــذه المبـــادرة الطيبة تركت 
فـــي نفوســـنا أطيب األثـــر، حيث يحمل 
الذكريـــات  مـــن  الكثيـــر  الجامـــع  هـــذا 
لألهالـــي الذيـــن يرتبـــط هـــذا المســـجد 
بذكريـــات الحـــكام األوائـــل الكـــرام مـــن 
آل خليفـــة الكـــرام الذين ســـكنوا مدينة 
أبناؤهـــم  ومـــازال  وتركـــوا  المحـــرق، 
األوفيـــاء يتركون أطيب األثر بالحظوة 
التـــي يحملونهـــا للمحـــرق، متوجًها إلى 
هللا تعالى أن يجزي سموه خير الجزاء، 
ويوفقـــه إلـــى طريـــق الخيـــر والصالح، 
وأن يســـدد خطـــاه إلى الخيـــر ويحفظه 

في الحل والترحال.

رئيس األركان يزور كلية الدفاع الوطني

المرباطي: سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستجيب بسرعة للحاجات الملّحة

سمو محافظ الجنوبية: متابعة حثيثة لمستجدات المشاريع التنموية والخدمية
زياراتنا الميدانية مستمرة لالطالع على احتياجات المواطنين

التقـــى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
عبر االتصال المرئي من خالل المجلس 
مـــن  األهالـــي  مـــن  عـــدًدا  االفتراضـــي 
وذلـــك  المحافظـــة،  مناطـــق  مختلـــف 
بحضـــور نائب المحافظ العميد عيســـى 
الضبـــاط  مـــن  وعـــدد  الدوســـري  ثامـــر 
والمســـؤولين بالمحافظة. وفي مستهل 
اللقاء، رحب ســـمو المحافظ بالحضور، 
مؤكـــًدا أهمية المجلـــس االفتراضي في 
تعزيـــز التواصـــل مـــع األهالـــي وتلبيـــة 
ضمـــن  وذلـــك  التنمويـــة  احتياجاتهـــم 
الرؤيـــة الســـديدة لعاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة؛ لالســـتماع المباشـــر 
التـــي  ومقترحاتهـــم  المواطنيـــن  آلراء 

تواكـــب الـــرؤى والتطلعـــات الرائدة في 
مختلـــف المجـــاالت األمنيـــة والخدمية 

واالجتماعية.
كمـــا بين ســـموه بـــأن جهـــود المحافظة 
مســـتمرة فـــي متابعـــة خطـــط تطويـــر 
والخدميـــة  التنمويـــة  المشـــاريع  أبـــرز 
التـــي تهـــم المواطنيـــن والمقيميـــن في 
لالرتقـــاء  ســـعيًا  المحافظـــة؛  نطـــاق 
بمســـتوى الخدمات المقدمـــة وجودتها، 
التنمويـــة  الصـــورة  تعكـــس  التـــي 

كافـــة  تشـــهدها  التـــي  والمســـتدامة 
ســـموه  مؤكـــدًا  المحافظـــة،  مناطـــق 
مواصلة الزيـــارات الميدانية والجوالت 
احتياجـــات  علـــى  لالطـــالع  التفقديـــة 
المواطنيـــن ومتابعة مســـتجدات جملة 
مـــن المشـــاريع المســـتقبلية التي ترتقي 
للرؤى والتطلعات المستدامة بالتنسيق 
والتعاون مع مختلف الجهات المختصة، 
منوهًا بأن المحافظة الجنوبية مستمرة 
فـــي ترســـيخ نهج التواصل مـــع األهالي 

اإللكترونيـــة  القنـــوات  مختلـــف  عبـــر 
وفرتهـــا  التـــي  الذكيـــة  والمنصـــات 
المحافظـــة وذلـــك فـــي إطار االســـتمرار 

في توفير المزيد من الخدمات.
كمـــا اســـتمع ســـمو المحافـــظ لعـــدد من 
األمنيـــة  والمقترحـــات  المالحظـــات 
قبـــل  مـــن  واالجتماعيـــة  والخدميـــة 
األهالي، مؤكدًا سموه المتابعة الحثيثة 
لكافـــة المالحظـــات الـــواردة مـــن خالل 
التنســـيق مـــع الجهـــات الخدميـــة التـــي 
تســـهم في تحقيـــق الصـــورة الحضارية 

في مختلف مناطق المحافظة.
وفـــي ختـــام المجلس االفتراضـــي، عبر 
الحضـــور عـــن شـــكرهم وتقديرهم على 
ســـمو  يوليـــه  الـــذي  الدائـــم  التواصـــل 
مـــن  األهالـــي  مـــع  الجنوبيـــة  محافـــظ 
خـــالل المجلـــس االفتراضـــي والقنوات 
اإللكترونيـــة المختلفـــة؛ للوقـــوف علـــى 

احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

المنامة - وزارة الداخلية

أمر سموه بترميم 
الجامع ترك في 

نفوسنا أطيب األثر

االهتمام بدور 
العبادة يبعث 

الطمأنينة للمصلين

محافظ المحرق
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اســتقبل وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بحضور وكيل الوزارة لشــؤون األشــغال 
أحمــد الخيــاط والوكيــل المســاعد للطــرق كاظــم عبداللطيــف، المتســابق حمــد إبراهيــم بدو أحــد الفائزيــن الثالثة في 
مســابقة االبتــكار الحكومــي “فكرة” بنســختها الرابعة، التي أطلقت تنفيًذا لتوجيهات ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيًدا بالحرص واالهتمام الذي يوليه سموه بتشجيع الطاقات 

الحكومية وتعزيز اإلبداع واالبتكار في العمل الحكومي بما يحقق التطلعات المنشودة.

واطلـــع الوزير خلـــف على فكرة 
بشـــأن  بـــدو  حمـــد  المشـــارك 
البيئيـــة  التحديـــات  مواجهـــة 
وتحويلهـــا إلـــى فـــرص يســـتفاد 
منهـــا بحلـــول مســـتدامة، والتي 
تهدف إلى االســـتفادة من إعادة 
اســـتخدام الميـــاه الرماديـــة في 
خلق مساحات خضراء بتكثيف 
البيـــوت  أوســـاط  بيـــن  الزراعـــة 
تحســـين  وبالتالـــي  الســـكنية، 
جـــودة الهواء، ما ســـيعود بالنفع 
على البيئة وعلى أفراد المجتمع. 
كمـــا تهـــدف الفكـــرة إلـــى تقليل 
استهالك المياه وتخفيف الضغط 
الميـــاه،  علـــى محطـــات تحليـــة 
الضغـــط  تخفيـــف  إلـــى  إضافـــة 
علـــى شـــبكات الصـــرف الصحي 

وأيًضـــا  المعالجـــة،  ومحطـــات 
البدء بالمشاركة المجتمعية في 
توفيـــر بيئـــة مســـتدامة وتعزيز 
إعـــادة  مـــن  االســـتفادة  ثقافـــة 
اســـتخدام الميـــاه بيـــن أوســـاط 

المجتمع.
وثمـــن وزير األشـــغال والبلديات 
فكـــرة المتســـابق، وقـــال “نفتخر 
الرياديـــة  األفـــكار  بهـــذه  ونعتـــز 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  الطموحـــة، 
نشـــجع المضـــي في تنفيـــذ هذه 
األفـــكار على أرض الواقع ونحن 
بدورنا نقـــدم جميع أنواع الدعم 
للشـــباب البحريني الـــذي يحمل 
بيـــن طياتـــه األفـــكار والخطـــط 

والمقترحات المميزة”.
ســـتأخذ  الـــوزارة  أن  وأكـــد 

بعيـــن االعتبـــار تفاصيـــل فكـــرة 
االســـتفادة  بغـــرض  المتســـابق، 
منهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع خطـــط 
وبرامج الـــوزارة التي تصب في 
ذات الغايـــة، مقـــدًرا للفائز جهده 
مجـــال  فـــي  ومقترحـــه  الكبيـــر 

البيئة.
االبتـــكار  مســـابقة  أن  وذكـــر 
الحكومـــي “فكـــرة” تهـــدف إلـــى 
تعزيـــز ثقافـــة اإلبـــداع واالبتكار 
باعتبارها محرًكا رئيًسا للتطوير 
وبلورة األفـــكار الخالقة وإتاحة 
الفرصة إلشراك موظفي القطاع 
األفـــكار  بلـــورة  فـــي  الحكومـــي 
تخـــدم  التـــي  والمقترحـــات 
الحكومـــي،  العمـــل  تطلعـــات 
ومخرجاتـــه  جودتـــه  وتطويـــر 

وفًقا لرؤية البحرين االقتصادية 
والتنافســـية  االســـتدامة   2030
عليهـــا  تســـتند  التـــي  والعدالـــة، 

مختلف البرامج والمبادرات.
وقدم وزير األشـــغال والبلديات 
الفائزيـــن  لجميـــع  التهنئـــة 
المشـــاركين في مسابقة االبتكار 
الحكومـــي “فكـــرة”، بعـــد اختيار 

لجنـــة  مـــن  الفائـــزة  األفـــكار 
متخصصة في المرحلة النهائية 
من المسابقة إلى جانب تصويت 
الجمهور، مشيًدا بنوعية األفكار 
المبتكرة في مختلف المجاالت.

وكمـــا عبر حمـــد بدو عن شـــكره 
هـــذا  علـــى  للوزيـــر  وامتنانـــه 
االســـتقبال  وحفـــاوة  التقديـــر 

الـــذي يحفز على مزيد من البذل 
لرفعـــة  العطـــاء  فـــي  والتفانـــي 
اإلنجـــاز  وهـــذا  الغالـــي،  وطننـــا 
تكريـــم لجميع منتســـبي الوزارة 
على مساهمتهم في خلق البيئة 
المحفـــزة للمبـــادرة فـــي اإلبداع 
والتفكير خارج الصندوق إليجاد 

الحلول لمختلف التحديات.

دعت لجنة مبادرة “امتياز الشرف 
لرائدة األعمال البحرينية الشابة” 
التي أطلق المجلس األعلى للمرأة 
دورتهـــا الرابعـــة حديثـــا رائـــدات 
للمشـــاركة  البحرينيـــات  األعمـــال 
في هذه المبادرة، واالستفادة من 
االمتيازات العديدة التي تقدمها، 
بمـــا فـــي ذلـــك الدعـــم واإلرشـــاد 

والتكريم.
أن  اللجنـــة  عضـــوات  وأكـــدت 
باتـــت  الشـــرف  امتيـــاز  مبـــادرة 
بيـــد  المهمـــة  األدوات  إحـــدى 
المجلـــس األعلى للمـــرأة؛ من أجل 
االقتصاديـــة  المشـــاركة  تعزيـــز 
للمرأة وتشـــجيع وإبـــراز الطاقات 
والكفـــاءات المتميـــزة فـــي مجال 
ريادة األعمال، ونشر ثقافة الروح 
الريادية بين الشابات وتشجيعهن 
واإلبـــداع،  المبـــادرة  علـــى 
وتســـليط الضوء علـــى القطاعات 
االستثمارية االقتصادية الجديدة 

بالمملكة. 

المجال مفتوح أمام المتميزات

وأكدت عضو لجنة مبادرة “امتياز 
الشرف لرائدة األعمال البحرينية 
إدارة  مجلـــس  وعضـــو  الشـــابة” 
غرفـــة صناعـــة وتجـــارة البحرين 
ســـونيا جناحي أن مبادرة امتياز 
تعزيـــز  علـــى  تســـاعد  الشـــرف 
البحرينيـــة  الكفـــاءات  وتشـــجيع 
الشـــابة في مجال ريـــادة األعمال 
جانـــب  إلـــى  جهودهـــن،  وإبـــراز 
العمـــل علـــى تشـــجيعها وتحفيـــز 
اإلبداع في المجال الحيوي المهم 
الخـــاص بريـــادة األعمـــال، والذي 
يعد تكريًما لهن على مســـاهمتهن 
في خلق بيئة اقتصادية مساندة. 
وقالـــت جناحـــي “مـــن المهـــم أن 
المشـــاركة  المشـــروعات  تتســـم 
فـــي المبـــادرة بالمرونـــة والقـــدرة 
خطتهـــا  ضمـــن  التصديـــر  علـــى 
التســـويق،  فـــي  اإلســـتراتيجية 
إلـــى جانـــب اإلبـــداع والتميز في 
المشروع، مع الوقوف على أهمية 
وكيفيـــة  المشـــروع  اســـتمرارية 
تواجهـــه،  التـــي  المخاطـــر  إدارة 
وتبني الحلـــول الرقمية ومواكبة 
أدوات الثورة الصناعية الرابعة”.

مفتـــوح  المجـــال  أن  وأضافـــت 
أمام رائدات األعمال البحرينيات 
ليقدمـــن حلـــوال مبتكـــرة؛ لتطوير 
ومعرفـــة  اإلســـتراتيجيات 
وتعزيـــز  والفـــرص،  التحديـــات 
النجـــاح بمشـــروعاتهن إلى جانب 
الخدمـــات  مـــن  العديـــد  وجـــود 
والبرامج التي تســـهل أمام المرأة 

ريـــادة  علـــى  وإقبالهـــا  دخولهـــا 
األعمال.

وعلـــى صعيـــد ذي صلـــة، أكـــدت 
ضـــرورة أن تدرك رائـــدة األعمال 
أهمية وضع خطة تفصيلية لرؤية 
المشروع وأهدافه بما يواكب مع 
التوجهـــات والـــرؤى الوطنية في 
المجـــال واإلطـــار الزمنـــي الالزم؛ 
وفئـــة  األهـــداف  تلـــك  لتحقيـــق 
العمالء المستهدفة، وتقييم مدى 
تقدم المشروع والقيام بالتغيرات 
والتعديـــالت الضرورية بما يالئم 
التطورات على أرض الواقع، وأن 
تســـعى لتكـــون فكـــرة المشـــروع 
فـــي  رياديـــة ومبتكـــرة، وتســـهم 

تلبية حاجات السوق.

محفز وداعم للمشروعات 

الريادية التي تقودها نساء

مـــن جانبهـــا، قالـــت عضـــو لجنـــة 
تنميـــة  إدارة  ومديـــرة  المبـــادرة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
إن  الفاضـــل  شـــيخة  والســـياحة 
تعـــد  الشـــرف  امتيـــاز  مبـــادرة 
محفـــًزا وداعًما لرائـــدات األعمال 
الضـــوء  وتســـليط  البحرينيـــات 
عليهـــن كفئـــة مهمة فـــي المجتمع 
واالقتصـــاد الوطنـــي، الفتـــة إلـــى 
أن رائـــدات األعمـــال البحرينيات 
مـــن  يتمتعـــن بمســـتويات عاليـــة 
والخبـــرة  والمهنيـــة  التعليـــم 
ســـاهم  الـــذي  األمـــر  والمهـــارات؛ 
بشـــكل كبير فـــي تمكنهن من بدء 
مشـــروعاتهن التجاريـــة وتحقيق 
التميـــز علـــى الصعيديـــن المحلي 

واإلقليمي. 
وقالت الفاضل إن مملكة البحرين 
مـــن  متكاملـــة  منظومـــة  وفـــرت 
مبـــادرات وبرامج الســـتفادة رواد 
البحرينييـــن  األعمـــال  ورائـــدات 
وتوســـعة منشـــآتهم، وعليـــه ال بد 
من االطالع علـــى الخدمات التي 
توفرها الجهـــات ذات العالقة من 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص، 

كل  مـــن  االحتياجـــات  وتحديـــد 
جهة ومن ثم العمل على استيفاء 
علـــى  للحصـــول  المتطلبـــات؛ 
الحوافز واالســـتفادة من البرامج 
ضـــرورة  إلـــى  إضافـــة  الداعمـــة، 
استثمار الفرص المتاحة للتشبيك 
والمشـــاركة في الفعاليات وورش 
آخـــر  علـــى  واالطـــالع  العمـــل 

المستجدات بهذا الخصوص. 
ولفتت في هذا السياق إلى أهمية 
المشـــروعات الرياديـــة في تمكين 
األيدي العاملة الوطنية بما يسهم 
فـــي الحد مـــن البطالة وتحســـين 
المهـــارات والكفـــاءات اإلنتاجية، 
إضافة إلى دورها في دعم الناتج 
المحلـــي اإلجمالي؛ نظـــًرا الرتفاع 
أن  ســـيما  ال  المضافـــة،  قيمتهـــا 
غالبيتهـــا تتبنـــى التكنولوجيا في 
مـــع عمالئهـــا،  والتعامـــل  إدارتهـــا 
مـــن  الرابعـــة  الـــدورة  أن  مبينـــة 
االمتيـــاز تســـتقطب المشـــروعات 
المبتكـــرة والمرخصـــة مـــن خالل 
التقليديـــة  التجاريـــة  الســـجالت 
أو االفتراضيـــة بمـــا يتواكـــب مـــع 
التوجهـــات الوطنية للتحول نحو 

االقتصاد الرقمي. 

مشروعات ذات 
صلة بعلوم المستقبل

مـــن جانبهـــا، قالـــت عضـــو اللجنة 
رائـــدة األعمـــال نهلـــة المحمود إن 
مبادرة “امتياز الشـــرف” ســـاهمت 
منـــذ إطالقها في تســـليط الضوء 
على مشروعات بحرينية متميزة 
مجـــاالت  فـــي  نســـاء  تقودهـــا 
عدة، وســـاعدت رائـــدات األعمال 
البحرينيات على التميز والخروج 
فـــي مشـــروعاتهم  المألـــوف  عـــن 

وشركاتهم المطروحة.
لجنـــة  أن  المحمـــود  وأضافـــت 
إلـــى  تتطلـــع  المبـــادرة  تحكيـــم 
مشاركة مشروعات رائدات أعمال 
ذات صلـــة بعلوم المســـتقبل مثل 
علـــوم الفضاء والحوســـبة المالية 
والتكنولوجيـــا  الغذائـــي  واألمـــن 
االقتصاديـــة  واألنشـــطة  الماليـــة 

غير التقليدية التي من الممكن أن 
تســـاهم في رفعـــة اقتصاد الدولة 
والتوســـع  لالســـتدامة  ومؤهلـــة 
العالميـــة  األســـواق  ودخـــول 
والمنافسة على الصعيد اإلقليمي 

والدولي.
وأوضحت أن ما سبق يشكل حيزا 
مهما مـــن معايير الفـــوز باالمتياز، 
إضافـــة إلـــى قـــدرة المشـــروعات 
على توظيف وتأهيل البحرينيين؛ 
ليسهموا في تطوير خطط توسع 
الشركة، ومساهمة رائدة األعمال 
بدعم األنشـــطة والمبـــادرات التي 
تعكس مدى التزامها بمسؤوليتها 
االجتماعية نحو مجتمعها، جميع 
هـــذه المعاييـــر يمكنهـــا أن تؤهـــل 
المتقدمة للحصول على االمتياز. 
وقالـــت إن المشـــروعات الريادية 
الوطـــن  مصلحـــة  فـــي  تصـــب 
وتضيف للناتج االقتصادي للدولة 
بالذات إذا كانت هذه المشروعات 
تعمـــل علـــى مســـتوى إنتـــاج عاٍل 
ويوفـــر حلـــول لمشـــكالت توفيـــر 
وإمـــكان  بوفـــرة  محلـــي  منتـــج 
تصديره مما قد يساهم في توفير 
وظائف للبحرينيين الباحثين عن 

عمل. 
وأكـــدت أن فوزها بهـــذه المبادرة 
النوعية أســـهم في دعـــم وتحفيز 
وتســـليط  الرياديـــة،  مســـيرتها 
المهنيـــة  تجربتهـــا  علـــى  الضـــوء 
الناجحـــة كرائدة أعمـــال، ودفعها 
إلـــى تطويـــر عملهـــا عبـــر إطـــالق 

منتجات وخدمات جديدة. 
وتوجهـــت المحمـــود إلـــى رائدات 
قويـــة،  “كونـــي  بالقـــول  األعمـــال 
مجالـــك،  فـــي  ومبدعـــة  ملهمـــة 
فرحلـــة ريـــادة األعمال قـــد تكون 
مـــن  العديـــد  وتواجههـــا  متقلبـــة 
المصاعـــب والتحديـــات، ولكـــن ال 
اســـتعنت  إن  للمســـتحيل  وجـــود 
برواد أعمال آخرين؛ لبحث ســـبل 
التعاون وتبـــادل الخبرات، لتكون 
اســـتقالل  نحـــو  أســـهل  رحلتـــك 
اقتصـــادي وتحقيـــق الـــذات، مـــع 
تأكيد أهمية الخروج عن المألوف 

فـــي الخدمـــة أو المنتـــج؛ لضمـــان 
التميـــز عـــن المتوافر في الســـوق 

وتحقيق االستمرارية لألعمال”. 

رائدات بحرينيات بمعايير 

عالمية

من جانبهـــا، اعتبرت عضو اللجنة 
امتيـــاز  مبـــادرة  أن  فخـــرو  تـــاال 
الشـــرف تعتبـــر أحـــد ركائـــز دعـــم 
للمـــرأة  االقتصاديـــة  المشـــاركة 
البحرينيـــة، وقالـــت “باتـــت ريادة 
مقومـــات  أهـــم  أحـــد  األعمـــال 
االقتصاد على المســـتوى الدولي، 
المـــرأة  تكـــون  أن  المهـــم  ومـــن 
فـــي طليعـــة هـــذا المجـــال، وقـــد 
شـــهدنا خـــالل األعـــوام الماضيـــة 
مـــن  نســـائية  شـــخصيات  بـــروز 
خـــالل ريادتهـــن عـــدًدا مـــن أهـــم 
المشـــروعات على مستوى العالم، 
ونحـــن نطمـــح فـــي البحريـــن إلى 
رؤية المزيد مـــن رائدات األعمال 

المتميزات”.
وأعربـــت فخـــرو عـــن تطلـــع لجنة 
مبـــادرة امتيـــاز الشـــرف إلى دعم 
مشروعات وأفكار نوعية تختلف 
عن المشروعات التقليدية، معربة 
عـــن ثقتها بقدرة المرأة البحرينية 
علـــى االبتـــكار والتنويـــع وتطوير 
الســـريع  التطـــور  أعمـــال تواكـــب 
الذي يعيشـــه العالم. وأكدت على 
تركيـــز  أهميـــة  صلـــة  ذي  صعيـــد 
رائدات األعمال البحرينيات على 
التواصـــل مـــع مختلـــف الجهـــات 
والتوجيـــه  الدعـــم  توفـــر  التـــي 
فـــي  خصوًصـــا  األعمـــال  لـــرواد 
بدايـــة مشـــروعاتهن، وعلى رأس 
األعلـــى  المجلـــس  الجهـــات  تلـــك 
جهـــوده؛  يواصـــل  الـــذي  للمـــرأة 
لدعم وتعزيز منظومة المشـــاركة 
البحرينيـــة،  للمـــرأة  االقتصاديـــة 
وخلق بيئة مســـاندة لهن، وتفعيل 
طاقاتهـــن، ودعـــم قدرتهـــن علـــى 
إطـــالق المشـــروعات المســـتدامة 
الوطنيـــة  الجهـــود  ســـياق  فـــي 
المبذولة لدعم االقتصاد الوطني. 

رافد لمنظومة دعم

 رواد األعمال

إلى ذلك، أكدت عضو لجنة مبادرة 
امتياز الشـــرف إيما المنصوري أن 
هـــذه المبـــادرة تعتبـــر أحـــد روافد 
توفرهـــا  التـــي  الدعـــم  منظومـــة 
مملكـــة البحريـــن لـــرواد األعمـــال، 
وقالـــت “هيـــأت مملكـــة البحريـــن 
بيئـــة خصبـــة وغنية لجميـــع رواد 
األعمـــال البحرينييـــن مـــن خـــالل 
تقديم خدمات االحتضان وتسريع 
األعمال والدعـــم المالي والتوجيه 
واإلرشـــاد؛ تمهيًدا النطالقتهم في 
محلًيـــا  وتوســـعهم  العمـــل  ســـوق 
طريـــق  عـــن  وعالمًيـــا  وإقليمًيـــا 
العديـــد مـــن البرامج التـــي تقدمها 
الجهات الحكوميـــة والخاصة في 
المملكة، ومن بينها صندوق العمل 
)تمكين( الذي يسهم بشكل أساس 
رواد  جميـــع  دعـــم  فـــي  وفاعـــل 
األعمـــال بال اســـتثناء في مختلف 
للمشـــروع  األساســـية  الجوانـــب 
مـــن إدارة وتســـويق وتكنولوجيـــا 
التدريـــب  وفـــرص  واستشـــارات 

والتطوير”.
وقالـــت إن المشـــروعات الرياديـــة 
التـــي تقودهـــا بحرينيـــات أثبتـــت 
قدرتها على أن تكون قيمة مضافة 
للناتج االقتصادي للدولة خصوًصا 
المشروعات ذات المستوى العالي 
مـــن اإلنتاجيـــة والتقنيـــة، إضافـــة 
إلى مســـاهمتها فـــي توفير المنتج 
المحلـــي وإمـــكان تصديـــره وخلق 
لألفـــراد  النوعيـــة  العمـــل  فـــرص 

البحرينيين.
التقـــدم  فـــي  للراغبـــات  ويمكـــن 
االســـتمارة  مـــلء  لالمتيـــاز 
اإللكترونية الموجودة على الموقع 
اإللكتروني للمجلس األعلى للمرأة 
)www.scw.bh( في موعد أقصاه 

31 مارس 2022.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

”Green by Grey“ وزير األشغال يبدي إعجابه بفكرة

رائدات األعمال البحرينيات مدعوات للمشاركة بـ “امتياز الشرف”

إتاحة الفرصة أمام الشباب البحريني لتنفيذ مقترحاته المميزة

تحفيز المرأة اقتصاديا ونشر ثقافة االبتكار... عضوات لجنة المبادرة:

جانب من االستقبال

إيما المنصوريتاال فخرونهلة المحمودشيخة الفاضلسونيا جناحي
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مخلفـــات وأنقاض وطـــرق ترابية 
يتصـــدر  يتيـــم  ومنفـــذ  ملتويـــة 
مشهد منطقة جدالحاج الجديدة 
ويشـــكل   ،514 بمجمـــع  الواقعـــة 
هاجًســـا يومًيـــا لقاطنـــي الطريق 

رقم 1452.
منطقـــة ريفيـــة واعـــدة تطل على 
الســـاحل الشـــمال الغربـــي لمملكة 
البحريـــن، ابتاع ســـاكنوها تربتها 
مديـــدة  ألزمنـــة  عانقـــت  التـــي 
والحشـــائش  األشـــجار  خضـــرة 
والنخيل، وشيدوا منازلهم عليها، 
متطلعيـــن لقيام حي ينعمون فيه 

باالستقرار والسكينة.
ورغم الجهود التي بذلتها الجهات 
المختصـــة بمتابعة الممثل البلدي 
للمنطقـــة شـــبر الوداعـــي لمعالجة 
شـــكاوى األهالـــي من عـــدم توافر 
للمنطقـــة، والتـــي  منافـــذ معبـــدة 
تكللت بفتح منفذ آمن للقاطنين، 
شـــهدتها  التـــي  األمطـــار  أن  إال 
القليلـــة  الفتـــرة  خـــال  المملكـــة 
الماضيـــة والتـــي تســـببت بإعاقة 
حركة الســـير من وإلـــى المنطقة، 
أكـــدت ضـــرورة االســـتعجال في 
توفير اتخاذ خطـــوة مؤثرة لبناء 
حلول مســـتدامة للمشكات التي 

تعاني منها المنطقة.
تلـــك األوضـــاع دفعت نحـــو عقد 
اجتمـــاع اســـتثنائي بمبنـــى بلدية 
المنطقة الشمالية؛ بهدف مناقشة 
خطـــة العمـــل التنفيذي ودراســـة 
خريطة الطريق لتنســـيق الجهود 
المشتركة لمعالجة مشكلة منطقة 

جدالحاج الجديدة.
وعـــن االجتماع الـــذي تم بحضور 
ممثلين عن مختلف الجهات ذات 
العاقة، قال البلدي شبر الوداعي 
بعـــد  جـــاء  االجتمـــاع  عقـــد  إن 
سلسلة من المتابعات للواقع الذي 
يعيشـــه القاطنـــون علـــى الطريق 
بقريـــة   514 مجمـــع  فـــي   1452
جدالحاج، بالتنسيق مع اإلدارات 
المختصـــة فـــي شـــؤون األشـــغال 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني.
وأشـــار إلـــى أن االجتمـــاع تنـــاول 
الخطة المســـتعجلة التي تتطلب 
اتخـــاذ إجـــراء تنفذي مســـتعجل 
ودفـــان  تخطيـــط  فـــي  تتمثـــل 
الطريق وتهيئتهـــا لرصفها بنخالة 

اإلســـفلت، ووضع خطة مشتركة 
لتنظيف المنطقة من المخلفات.

ولفـــت إلـــى أنه تـــم االتفـــاق على 
يـــوم  مشـــتركة  زيـــارة  تنظيـــم 
ينايـــر   13 الموافـــق  الخميـــس 
لوضـــع  الموقـــع؛  إلـــى  الجـــاري 
خطـــة العمـــل التنفيـــذي وتحديد 
األولويـــات، والعمـــل علـــى إخطار 
المخالفيـــن وإجبارهـــم على إزالة 
فـــي  تســـببوا  التـــي  المخلفـــات 
إلقائهـــا أثناء األنشـــطة التعميرية 
واإلنشـــائية، والعمـــل على تحفيز 
علـــى  المنطقـــة  فـــي  القاطنيـــن 
المخالفـــات  رصـــد  فـــي  التعـــاون 

فـــي  المختصـــة  الجهـــة  وتزويـــد 
بلديـــة المنطقة الشـــمالية وممثل 

الدائرة بالبيانات المطلوبة.
وذكـــر أنه تم االتفـــاق على أهمية 
اإلعداد لبرنامج إعامي للتوعية 
النظافـــة  علـــى  الحفـــاظ  بشـــأن 
باإلجـــراءات  وااللتـــزام  العامـــة 
النظافـــة  قانـــون  فـــي  المحـــددة 
العامة، وذلك بما يسهم في صون 

المظهر الحضاري للمنطقة.
أهـــداف  أن  الوداعـــي  وأوضـــح 
تنســـيق  فـــي  تمثلـــت  االجتمـــاع 
الجهـــود المشـــتركة فـــي معالجـــة 
جدالحـــاج  منطقـــة  مشـــكلة 

الجديـــدة، وتعزيز مبدأ الشـــراكة 
المؤسســـية في معالجـــة القضايا 
منهـــج  وترســـيخ  المشـــتركة، 
المســـؤوليات  وتقاســـم  التفاهـــم 
المطلبيـــة  القضايـــا  إنجـــاز  فـــي 
المجتمعيـــة  واالحتياجـــات 
وترســـيخ ثقافـــة العمـــل المنظـــم 
وتأكيـــد مبـــدأ التفهـــم والتفاهـــم 
أهـــداف  إنجـــاز  فـــي  والتوافـــق 
للعمـــل  المشـــتركة  المشـــروعات 

البلدي.
ولفـــت إلى أن “هـــذا التوجه يأتي 
تجسيدا لتوجيهات وزير األشغال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
خلـــف، ووكيـــل شـــؤون األشـــغال 
أحمـــد الخيـــاط، وتفعيـــا لنتائـــج 
االجتمـــاع الـــذي عقـــد مـــع رئيس 
قســـم تصاميـــم الطـــرق الشـــيخة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بنـــت  لينـــا 
وتفعيا لنتائـــج الزيارة الميدانية 
إلى المنطقة؛ بهدف تقييم الوضع 
بمرافقـــة  وذلـــك  المنطقـــة  فـــي 
المهنـــدس فـــي إدارة مشـــروعات 
الريـــان  إيهـــاب  الطـــرق  وصيانـــة 
تصميـــم  إدارة  فـــي  والمهنـــدس 
الطـــرق محمد رأفـــت، إلى جانب 
المســـاعد  الوكيـــل  مـــع  التنســـيق 

للطـــرق كاظـــم عبداللطيـــف الذي 
أبـــدى تعاونـــا مســـؤوال فـــي دعم 
الخطة اإلجرائيـــة في إيجاد حل 

مستعجل للطرق في المنطقة”.
وشارك في االجتماع المنعقد في 
بلدية المنطقة الشمالية المهندس 
فـــي إدارة تصميم الطـــرق محمد 
الرقابـــة  قســـم  ورئيـــس  رأفـــت، 
الـــوادي،  عبدالعزيـــز  البلديـــة 
رضـــا  النظافـــة  قســـم  ورئيـــس 
العريبي، ورئيس قســـم التنســـيق 
والمعلومـــات علي الســـلم، ومدير 
العمليـــات فـــي شـــركة أورباســـير 

البحرين ياسين مختار.

حلول مستعجلة لـ “كـركبة” جدالحاج الجديدة
الوداعي: زيارة ميدانية لتحديد األولويات ورسم خطة العمل التنفيذي

إحدى الزيارات الميدانية للمنطقة جانب من االجتماع

سيد علي المحافظة



المنامة - بنا

العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
لمجلس التعليـــم العالي نائب 
رئيس مجلـــس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا 
بـــن دعيـــج آل  بنـــت عيســـى 
خليفـــة بمكتبها عضو مجلس 
النواب رئيس البرلمان العربي 
العســـومي،  عـــادل  النائـــب 
معربـــة عـــن تقديرهـــا للجهود 
يبذلهـــا  التـــي  المخلصـــة 
التواصـــل  علـــى  ولحرصـــه 
مـــع مجلـــس التعليـــم العالـــي 
ومســـتقبل  واقـــع  ومناقشـــة 
التعليـــم العالـــي، مؤكـــدة نهج 
مـــع  التعـــاون  فـــي  المجلـــس 
والســـلطة  النـــواب  مجلـــس 

التشريعية. 
النائـــب  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
العسومي بجهود األمين العام 

لمجلـــس التعليـــم العالـــي في 
دعم مؤسسات التعليم العالي 
ولتمكينهـــا مـــن أداء مهامهـــا 
ورســـالتها التعليمية والعلمية 
التوفيـــق  دوام  لهـــا  ومتمنيـــا 
لـــكل مـــا يســـهم فـــي تطويـــر 
التعليـــم العالـــي واالرتقاء به 

وتحسين مخرجاته.

تعاون بين “التعليم العالي” و“النواب”

المنامة - وزارة الداخلية

ترأس محافظ الشـــمالية علي الحســـين 
العصفـــور اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي 
األول فـــي العـــام 2022، الـــذي أقيم عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي بحضـــور نائب 

المحافظ العميد خالد الدوسري.
محافـــظ  دعـــا  االجتمـــاع،  وخـــال 
المحافظة الشـــمالية إلـــى تنظيم مبادرة 
لدعم الحملة الوطنية للتطعيم بالتعاون 
مـــع وزارة الصحـــة؛ لتطعيـــم المؤهليـــن 
من كبار الســـن الذين لـــم يتلقوا الجرعة 
المضـــادة  اللقاحـــات  مـــن  التنشـــيطية 

لفيروس كورونا.
خطـــة  األعمـــال  جـــدول  تضمـــن  كمـــا 
اســـتكمال المجلس لما تبقـــى من دورته 
الحاليـــة فـــي العـــام الجديـــد 2022م، إذ 
أشـــار محافـــظ المحافظة الشـــمالية إلى 
أهميـــة توثيق التنمية الصحية كمتطلب 
رئيـــس لتعزيـــز النظام الصحـــي الوقائي 

مـــن أجـــل اعتماد عالـــي مدينـــة صحية، 
مؤكًدا أهمية تعزيـــز النظام الوقائي في 
النظام الصحي لمواجهة جائحة كورونا، 
القطاعـــات  دفـــع  فـــي  األعضـــاء  ودور 
المختلفـــة كالبيئـــة والتربيـــة والثقافـــة، 
واعتماد جودة الغذاء الصحي والتقليل 
من ملوثات الهـــواء لجعل أنماط الحياة 

الصحية ضمن أولوياتهم المعيشية.

وأضاف محافظ المحافظة الشمالية أن 
مشـــروعات خطـــة التعافـــي االقتصادي 
المتنوعة التـــي أطلقتها مملكة البحرين، 
تســـهم فـــي خلـــق العديـــد مـــن الفـــرص 
والوظائـــف فـــي الســـوق، مؤكـــًدا دعـــم 
المحافظة لخطة البرنامج االستراتيجي 
للتوظيـــف في ضـــوء الحوافـــز والمزايا 

الجديدة التي يطرحها البرنامج.
وفـــي ذات الســـياق، اســـتعرض رئيـــس 
بالمحافظـــة  االســـتراتيجي  التخطيـــط 
جهاد النيســـر خطـــة المحافظـــة لمتابعة 
جهود دعم البرنامـــج الوطني للتوظيف 
مـــن خـــال مشـــروعات خطـــة التعافـــي 
هـــدف  أن  إلـــى  مشـــيًرا  االقتصـــادي، 
لـــذات   2022 العـــام  فـــي  المحافظـــة 
الكـــوادر  فـــي جعـــل  المشـــروع ينصـــب 
البحرينيـــة الخيـــار األول فـــي التوظيف 
مـــن خـــال التحفيـــز وزيـــادة أفضليتهـــا 

باالختيار في القطاع الخاص.

الكوادر البحرينية الخيار األول في التوظيف... محافظ الشمالية:

مبادرة لتطعيم المؤهلين من كبار السن بالجرعة التنشيطية

محافظ الشمالية

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

أعـــرب مركز المنامة لحقوق اإلنســـان عن 
اســـتغرابه مـــن اســـتمرار إثـــارة قضايـــا ال 
تتعلق بحقوق اإلنســـان بالشأن البحريني 
ومحاوالت دعم اإلرهاب من خال إيهام 
العالـــم بوجـــود انتهـــاكات حقوق إنســـان، 
بينما األشـــخاص الذين يتم الدفاع عنهم 
ضالعون في قضايا إرهابية ومحكومون 
وواجـــب على الـــدول أن تكافح اإلرهاب 

وال تسمح بأي نوع من أنواع الدعم.
وذكرت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي 
أن بعـــض النـــواب األوروبييـــن يحاولون 
إثـــارة األوضاع ضد البحرين ويســـوقون 
التهامات بغيضة تتعلق بحقوق اإلنســـان 
ودفاعهـــم عـــن إرهابييـــن محكومين في 
قضايـــا أمنية خطيـــرة، متجاهليـــن تمامًا 
القضاء البحريني النزيه، وضرورة بســـط 
األمـــن؛ كي يعيش المواطنون والمقيمون 
وفقـــًا لحقـــوق اإلنســـان بـــأن تكفـــل لهـــم 

الدولة األمان.
نـــواب   4 تحـــركات  علـــى  ا  ردًّ وقالـــت 
أيرلندييـــن إن الدول التي تســـعى لتعزيز 
حقوق اإلنســـان يجب مســـاندتها من كل 
الجوانـــب، وعليهم االلتفـــات أوالً لقضايا 
باده قبل أن يتحدث عن الدول األخرى، 
مشـــيرة إلى أن أيرلندا وبحسب التقارير 
الدولية تحتاج إلى كفالة حقوق األطفال 

الجنســـية  االعتـــداءات  مـــن  وحمايتهـــم 
لـــردع  الازمـــة  التشـــريعات  وتطويـــر 
المعتديـــن، وكذلك ضـــرورة النظر لقضايا 
اإلتجـــار بالبشـــر بمـــا فـــي ذلـــك اإلتجـــار 
الجنسي والعمل اإلجباري، إذ تعد أيرلندا 
فـــي المرتبـــة األولـــى مـــا يعنـــي أن جهود 
الدولـــة فـــي القضاء علـــى هذه المشـــكلة 
ينـــدرج تحـــت معايير الواليـــات المتحدة 

الدنيا.
عبدالرحمـــن  دينـــا  المحاميـــة  وأشـــارت 
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أن  إلـــى  اللظـــي 
الخارجيـــة في البرلمـــان األوروبي ديفيد 
أليستر أكد مؤخرًا خال زيارته البحرين 
قـــد أكـــد أن مملكـــة البحرين تســـير وفق 
األطر الدولية في مجال حقوق اإلنسان  ، 
وعلـــى النـــواب األوروبييـــن أن يرجعـــوا 
إلـــى البرلمـــان األوروبـــي الـــذي اطلع عن 
كثب علـــى إنجازات حقوق اإلنســـان في 

البحرين.

ردًّا على االتهامات البغيضة لنواب أيرلنديين ... “المنامة لحقوق اإلنسان”:

ال تدعموا اإلرهاب والتفتوا لقضاياكم الحقوقية
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والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  نظمـــت 
واإلقامة حملة تفتيشـــية نوعية مشتركة 
مـــع هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل ومديرية 
شـــرطة محافظـــة العاصمة علـــى عدد من 
المحـــال التجارية فـــي محافظة العاصمة، 
بعـــد المتابعـــة ورصد الســـجات التجارية 
التي تقوم باســـتغال التسهيات المقدمة 
مـــن قبـــل شـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
مـــن  الحملـــة  هـــذه  تأتـــي  إذ  واإلقامـــة، 
منطلـــق االســـتمرار فـــي تنفيـــذ الحمـــات 
التفتيشـــية المشـــتركة والتأكد مـــن التزام 

العمالـــة بقانـــون اإلقامة بمملكـــة البحرين 
وأحـــكام قانون هيئة تنظيم ســـوق العمل 
والوقـــوف على أية مخالفات أو إجراءات 
غيـــر قانونية. وأســـفرت الحملة عن ضبط 
عدد مـــن المخالفـــات التي تتعلـــق بقانون 
اإلقامـــة بمملكـــة البحرين وأحـــكام قانون 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل، وضبـــط عدد 
من المخالفيـــن لألنظمـــة والقوانين الذين 
سيتم ترحيلهم وفق اإلجراءات القانونية 

المتبعة.
والمتابعـــة  البحـــث  إدارة  مديـــر  وأكـــد 
العقيـــد طـــال نبيـــل تقي، حرص شـــؤون 

علـــى  واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
النوعيـــة  التفتيشـــية  الحمـــات  تكثيـــف 
المشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية 
لمكافحـــة  المبذولـــة  الجهـــود  إطـــار  فـــي 
ظاهـــرة العمالة غير النظاميـــة، إلى جانب 
استمرار الزيارات التفتيشية على مختلف 
الســـجات التجارية بجميـــع المحافظات؛ 
بهدف المكافحة والتصدي ألي ممارســـات 
غير قانونية، مشددا في الوقت ذاته على 
أهميـــة دور أفراد المجتمع في دعم جهود 
الجهات الحكومية لوقف الممارســـات غير 

القانونية.

مـــن جانبـــه، بيـــن مديـــر إدارة التفتيـــش 
العمالـــي بهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل حمد 
اســـتمراًرا  تأتـــي  الحملـــة  هـــذه  أن  المـــا 
الجهـــات  تبذلهـــا  التـــي  المكثفـــة  للجهـــود 
الحكوميـــة لتطوير بيئـــة العمل والتصدي 
لجميـــع الممارســـات التـــي مـــن شـــأنها أن 
تؤثر على تنافســـية وعدالة ومرونة سوق 
العمل، عاوة على تأثيراتها الســـلبية على 
األمـــن االجتماعـــي، مشـــدًدا علـــى أهميـــة 
دور المجتمع فـــي دعم الجهود الحكومية 
واإلباغ عن أي شـــكاوى تتعلق بمخالفات 

سوق العمل والعمالة غير النظامية.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجــوازات”: ترحيــل مخــالفيــن لقوانيــن اإلقــامــة
تكثيف الحمالت التفتيشية لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية

صرف الزيادة بمساعدات الضمان وعالوة الغالء اليوم
حميدان: تحويل كافة مبالغ الدعم الحكومي المباشر على حسابات المستفيدين في موعدها

أعلـــن وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
مبالـــغ  تحويـــل  عـــن   ، حميـــدان  جميـــل  
الدعـــم  مـــن  االجتماعيـــة  المســـاعدات 
الحكومـــي المباشـــر المتضمنـــة لمســـاعدة 
المالـــي  والدعـــم  االجتماعـــي  الضمـــان 
بالزيـــادة الجديـــدة المقـــررة بنســـبة 10% 
على حســـابات المســـتفيدين فـــي موعدها 
بتاريخ 13 يناير الجاري بدالً من تاريخ 15 
ينايـــر الذي يوافـــق عطلة نهاية األســـبوع، 
وذلـــك فـــي إطـــار برنامـــج توحيـــد موعـــد 
صـــرف الدعـــم الحكومـــي، وتنفيـــذًا للقرار 
الصـــادر عن مجلـــس الـــوزراء المنعقد يوم 
االثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 بإضافة 
%10 علـــى عاوة الدعم المالي، وذلك في 
خطوة تمت بالتوازي مع تعديل المادة )9( 
مـــن القانـــون رقم )18( لســـنة 2006 بشـــأن 
الضمـــان االجتماعـــي، لزيادة قيمـــة الدعم 

لمســـتحقيه من البرنامج بنسبة %10، عبر 
التعـــاون مع الســـلطة التشـــريعية المتمثلة 

في مجلسي الشورى والنواب.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ســـعادة  ونـــوه 
والقـــرارات  بالتوجيهـــات  االجتماعيـــة 
الحكوميـــة التـــي تأتـــي ترســـيخًا الهتمام 
الحكومـــة الدائـــم بالمواطنيـــن وفق األطر 

القانونية والتشـــريعية، والســـعي المستمر 
المســـاعدات  حـــزم  علـــى  للمحافظـــة 
االجتماعية والدعم المباشر وغير المباشر، 
والعمـــل علـــى زيادتهـــا وفـــق اإلمكانيـــات 
المتاحة وبما يواكب المســـتوى المعيشـــي 
للمواطنيـــن، علمًا بأن أن احتســـاب الزيادة 
في الضمان االجتماعي أو الدعم المالي لن 
يكون له تأثير على استحقاق المواطن من 

أوجه الدعم المباشر األخرى.
وسيســـتفيد من الدعم الحكومي المباشـــر 
أكثـــر من 128 ألف أســـرة بحرينية ســـيتم 
حســـاباتها  علـــى  إجمالـــي  مبلـــغ  تحويـــل 
المصرفيـــة، أما بالنســـبة للمســـتفيدين من 
عددهـــم  بلـــغ  فقـــد  االجتماعـــي  الضمـــان 
حوالـــي 16 ألفـــًا و800 أســـرة وفـــرد، فـــي 
حين يســـتفيد من مخصـــص اإلعاقة أكثر 
من 12 ألفًا و700 شخصًا من ذوي اإلعاقة، 
أمـــا فيما يتعلـــق بعاوة بدل الســـكن التي 

تصرفها وزارة اإلســـكان فسيســـتفيد منها 
44 ألفًا و700 مستفيد.

وبالنســـبة للتعويـــض النقـــدي مقابـــل رفـــع 
الدعـــم عـــن اللحـــوم، والـــذي يتـــم تحويله 
كل 3 أشـــهر علـــى حســـابات المســـتفيدين، 
فســـوف تســـتفيد منه في دفعة يناير أكثر 

من 173 ألف أسرة.
وقـــال حميـــدان إن وزارة العمـــل والتنمية 
اإلجـــراءات  كافـــة  اتخـــذت  االجتماعيـــة 
الفنيـــة واإلداريـــة واالســـتعدادات الفنيـــة 
لتنفيـــذ القـــرارات ذات الصلـــة مـــن خـــال 
والربـــط  اإللكترونيـــة  األنظمـــة  مواءمـــة 
التقنـــي مـــع الجهـــات ذات العاقـــة لضمان 
وصول الدعم لمســـتحقيه عبر حســـاباتهم 
المصرفيـــة، بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات 
الماليـــة  وزارة  فـــي  الممثلـــة  المعنيـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي، وهيئـــة المعلومـــات 

والحكومة اإللكترونية.

مدينة  عيسى وزارة العمل والتنمية االجتماعية

للتواصل:
Muna.almutlaq 

@albiladpress.com

إعداد: منى المطلق

بشـــأن  التفاصيـــل  مـــن  ولمزيـــد 
العمـــل  عقـــد  إنهـــاء  موضـــوع 
انتظرونـــا األســـبوع المقبـــل فـــي 
المحامـــي  مـــع  قانونيـــة  إضـــاءة 

حسن العجوز.
نتطلع لمشاركتكم واستفساراتكم 

عبر البريد اإللكتروني

ورد لصحيفة “البالد” استفسار كاآلتي: أنا عضو في نقابة عمالية بالشركة منذ عامين،  «
وحضرت فعالية للنقابة، وتم تصوير هذه الفعالية ونشرها، وبعد يومين من النشر تفاجأت 
بقرار إنهاء عقد عملي من غير سبب واضح أو صريح. هل يعتبر ذلك فصال تعسفيا؟ ومتى 

يعتبر إنهاء عقد العمل فصال تعسفيا؟ 

بدايـــة، ال بد مـــن التأكد من ســـبب إنهاء 
المـــوارد  إدارة  بمراجعـــة  العمـــل  عقـــد 
البشـــرية كخطـــوة أولـــى للوقـــوف علـــى 
وثانًيـــا وحســـب  العقـــد.  إنهـــاء  أســـباب 
القانـــون رقـــم )٣٦( لســـنة ٢٠١٢ للقطـــاع 
األهلـــي، وتحديـــدا المـــادة )١٠٤(، فإنهـــا 

تنص على: 
)أ( يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل 
فصـــًا تعســـفًيا للعامـــل إذا كان اإلنهـــاء 

بسبب أي من اآلتي: 
١. الجنـــس أو اللون أو الدين أو العقيدة 
أو الحالـــة االجتماعيـــة أو المســـؤوليات 
العائلية أو حمل المرأة العاملة أو والدتها 

أو إرضاعها لطفلها.

إلـــى نقابـــة عماليـــة أو  العامـــل  ٢. انتمـــاء 
مـــن  أي  فـــي  المشـــروعة  مشـــاركته 

أنشـــطتها وفًقا لما تقـــرره القوانين 
واللوائح.

٣. تمثيـــل العمـــال في تنظيم 
نقابـــي أو ســـبق لـــه ممارســـة 

هـــذه الصفـــة أو الســـعي إلـــى 
تمثيل العمال.

٤. تقديـــم شـــكوى أو بـــاغ أو رفع 
دعـــوى ضـــد صاحـــب العمـــل، مـــا 
لـــم تكـــن الشـــكوى أو البـــاغ أو 

الدعوى كيديه.
٥. اســـتخدام العامـــل لحقـــه فـــي 

ألحـــكام  طبًقـــا  اإلجـــازات 

هذا القانون.
٦. توقيع الحجز على مستحقات العامل 

لدى صاحب العمل.
ــى طلب  عــل بـــنـــاًء  الــمــحــكــمــة  تــقــضــي  )ب( 
المفصول بإعادته إلى عمله متى ثبت لها أن 

فصله من العمل كان ألي من 
المنصوص  األسباب 
البندين  في  عليها 

الفقرة  و)٣( من   )٢(
السابقة. 

أقلت بعد حضور فعالية لنقابة الشركة... هل يعتبر فصال تعسفيا؟

المحامي حسن العجوز

دينا اللظي

الشيخة رنا بنت عيسى

جميل  حميدان
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محمد بن سلمان والتميز العربي
فـــي تميـــز جديد يضـــاف ليس لســـمو ولي العهـــد فقط، إنما للســـعودية، 
والـــدول العربيـــة ثانيـــا، حيـــث جـــاء خبـــر حصـــول ولـــي العهـــد األميـــر 
محمد بن ســـلمان على لقب الشـــخصية العربية األبرز للعام 2021 وفق 
اســـتطالع الرأي الذي أجراه موقع قناة روسيا اليوم مفرحا للسعوديين 
بشـــكل خاص والعرب بشـــكل عام، وشـــارك في التصويت الذي بدأ في 
16 ديســـمبر 2021 وانتهـــى عنـــد منتصف ليلة التاســـع مـــن يناير 2022 
مـــا مجموعه )5320927( شـــخصا، صوت منهم لصالـــح األمير محمد بن 
ســـلمان )1947362(  36.7 %، ونريـــد أن نكتـــب للعالـــم أن هذا االختيار 
لـــم يأت من فـــراغ، حيث التميز والســـعي من أجل رفعـــة وطنه ونصرة 

القضايا العربية واإلسالمية.
نعم عاشـــت دولتنا أعواما من اإلنجازات، حيث رســـمت تصورا واضحا 
لمســـتقبل دولتنا التي باتت تسابق الخطى نحو تحقيق آمال وتطلعات 
الشـــعب الســـعودي، وكذلـــك األســـس التـــي قامت عليهـــا رؤيـــة المملكة 
2030، والتـــي قـــدم مـــن خاللهـــا رئيـــس مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة 
والتنمية طموحه في كون الســـعودية العمق العربي واإلسالمي، والقوة 
االســـتثمارية الرائـــدة، ومحـــور ربـــط القارات الثـــالث. حقيقـــة المتأمل 
للوضع الحالي في مملكتنا والتطورات التي نراها على أرض الواقع وما 
حدث من حكومتنا ومن ولي عهدنا صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن ســـلمان عـــراب الرؤية وما يؤكـــده الجميع أن نجـــاح المملكة العربية 
السعودية هو نجاح للعرب، حقيقة إن ما يعلنه ولي عهدنا اآلن هو واقع 
فـــي المســـتقبل.. نقولهـــا، نعم قوة القـــرارات وصـــدق المواقف ووضوح 
الرؤيـــة هـــي التـــي صنعـــت مملكتنـــا الجديـــدة، نعم ولـــي العهـــد رائدها 
ومؤسســـها، فقد أثبت للعالم أهمية الســـعودية ومكانتهـــا كزعامة بارزة 
وقويـــة للعالم اإلســـالمي بتأييد خليجـــي عربي إســـالمي، واحترام من 
القـــوى العظمـــى، كلمات قالها األمير محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الســـعودي، 
كشفت رؤيته الواعدة واستشرافه مستقبل المملكة، من خالل حديثه: 
“دائمـــا ما تبدأ قصص النجاح برؤيـــة، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى 
علـــى مكامن القوة”، نعم، لســـنا قلقين على مســـتقبل المملكة، بل نتطلع 
إلـــى مســـتقبل أكثـــر، حقيقـــة نظرة قويـــة لمســـتقبل مشـــرق، أتأمل في 
مكامـــن هذه الشـــخصية التي جعلـــت الكثير والكثير ينبهـــر من حكمتها 
وثقافتهـــا وســـرعة البديهـــة، وتصرفـــات تثيـــر االنتباه، تـــرى أال يحق لنا 
التباهـــي بـــه، أقولها ويقولهـــا غيري، بك نباهي األمـــم. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

غدير الطيار

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

للتواصل: 17111483

الفرس... أرباب المخدرات
بصيغـــة التعبيـــر المخففـــة أو المهذبـــة، هنـــاك حقيقـــة تاريخيـــة ينبغـــي 
كشـــفها لمن ال يعـــرف، وهي أن إيران لديها ارتبـــاط بالمخدرات إلى حد 
الجنون وعلى امتداد تاريخها كانت تعرف بأرض المخدرات، وكل ذلك 
كتبـــه المؤرخـــون والكتاب، وهـــذا يبين لنا مكانة إيـــران في عالم تجارة 
المخدرات ونموها وازدهارها، وهدفها كما هو واضح اليوم مسح البالد 
العربيـــة ورســـم الخرائـــط لتوزيع الســـموم وإتالف العقـــول، وكما يقول 

المثل إذا عرف السبب بطل العجب. 
لـــم يعرف العرب المخدرات في الجاهلية، ولـــم تدخل زراعتها الجزيرة 
العربيـــة، ولـــم تكـــن معروفـــة على عهد الرســـول صلى هللا عليه وســـلم، 
وكانت أول مرة تدخل فيها المخدرات العالم العربي على أيدي “مالحدة 
الفـــرس”، ويؤيد ذلك ما جاء بكتـــاب المؤرخ العربي المقريزي الخطط.. 
“وجـــاء إلـــى القاهرة أشـــخاص من مالحـــدة الفرس، صنعوا الحشيشـــة 
وخلطوها بالعســـل وبعدة أجزاء مجففة كعرق اللقاح وســـموها القصدة 
وباعوهـــا خفية، فشـــاع أكلهـــا بين كثير من العـــوام ثـــم زاد التجاهر بها 
فظهر أمرها، واشتهر أكلها، وارتفع االحتشام عن الكالم بها حتى كادت 

تكون من تحف المترفين، لهذا غلبت السفالة على األخالق، وارتفع ستر 
الحياء والحشـــمة من بين الناس وجهروا بالســـوء من القول، وتفاخروا 
بالمعايـــب، وانحطوا عن كل شـــرف وفضيلة، واتصفـــوا بكل ذميمة من 

األخالق ورذيلة”.
لهذه األســـباب نرى ظاهرة انتشـــار المخدرات في إيران بشكل ال يعقل، 
فهـــي التجـــارة المربحـــة التـــي يديرها نظـــام الماللـــي واإلشـــراف العام 
للحـــرس الثوري الـــذي يعتمد في تمويل عملياته اإلرهابية في أي مكان 
على االتجار بالمخدرات واالســـتثمار فيها، وكثيرة الشـــواهد على ذلك، 
ناهيـــك عـــن ضبـــط األجهـــزة األمنيـــة فـــي دول الخليـــج وبعـــض الدول 
العربيـــة وحتـــى األوروبيـــة ألطنان من الشـــحنات مخبأة فـــي كل مكان 

يتخيله العقل أو ال يتخيله بشكل مستمر.
لهذا يحق إليران أن تجلس فوق كرسي الريادة في اإلرهاب والمخدرات 
والتاريـــخ الـــذي أمامنا يؤيد هذه الحقيقة الباهـــرة، فهذا البلد مثل النهر 
الكبيـــر الـــذي تصـــب فيـــه كل الحـــركات الشـــريرة، فقـــط نحتـــاج قراءة 

التاريخ.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الجنازة اليتيمة
مـــا يحدث من خصومة وقطيعة طويلة بين أبناء األســـرة الواحدة، 
بـــل وأبناء البطـــن الواحد، يدفع إلى المخيلة الكثير من التســـاؤالت 

عما يحدث، ولماذا؟ ولمصلحة من؟
قطـــع صلـــة الرحم، بســـببه يضيـــق الـــرزق، ويقصر العمـــر، في عصر 
غلبت فيه المادة والمصلحة، واســـتمرارية العالقات بناء على مدى 

الحاجة للغير.
وال يبتعـــد األبنـــاء بهـــذا الحـــال عـــن ذويهم كثيـــرًا، فكم تغـــرق دور 
العجزة والمســـنين، بمســـنين يضربون األخماس واألســـداس، بحزن 
ووجـــع وقهـــر، وهـــم يترقبـــون زيـــارة خاطفـــة ألوالدهم، وهـــو ما ال 

يحدث.
قبل عشر سنوات تقريبا، حدثني صديق تعمل زوجته ممرضة، بأنها 
وأثناء زيارتها للوقوف على الحالة الصحية لمســـنة مقيمة في بيت 
ابنها “مرة كل أسبوع”، حيث وصفت حالة األم بالرثة والمؤلمة جدًا، 

جسديًا ونفسيًا وعاطفيًا.
وتقول إن األم كانت مكومة بغرفة صغيرة جدًا، رغم رحابة البيت، 
وكبر حجمه، وإن سريرها يكون دومًا عفن الرائحة، وتغذيتها سيئة، 
وزوجة ابنها كانت تســـيء معاملتها بســـبب أو بدون ســـبب، وكانت 

مقلة جدًا بالكالم، ومكتئبة.
عجبت يومها مما يحدث، وتساءلت عن األسباب، فقال لي صديقي 
“هذا من مخرجات الزمن الجديد الذي نعيش فيه، وما خفي أعظم” 

وكان على حق.
التقيـــت به بعد عدة ســـنوات، بســـبب ســـفره إلى الخارج للدراســـة، 
وتذكرت قضية المرأة المسنة هذه، فسألته عنها وعن أخبارها، فقال 
إنها توفيت منذ فترة طويلة بسبب مضاعفات مرض السكري، وأن 

مراسم دفنها كانت األسرع بالتاريخ، وبال حضور.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يقـــول أجدادنـــا: “األم مـــو اللـــي تجيب، األم اللـــي تربي”، فكـــم من القصص 
ســـمعنا عـــن أمهـــات بيولوجيات لم يكن على قدر المســـؤولية، ولم يشـــعرن 
بقداســـة األمومة، وركن إنسانيتهن جانبًا، فرمين فلذات أكبادهن في سالل 
المهمـــالت، أو عمدن إلـــى قتلهم ودفنهم بدم بارد! وفي المقابل، كم ســـمعنا 
عمـــن يحتضـــن أطفاالً لم يلدنهـــم، ويعاملنهم كما لو كانـــوا فعالً حملنهم في 
أحشـــائهن تســـعًا، وشـــعرن بألم مخاضهم، ووفرن الحب والحنـــان والرعاية 
واالهتمـــام للطفل كمـــا توفرهـــا األم الحقيقية، فحقًا، األم ليســـت تلك التي 

تنجب فقط، بل تلك التي ُتربي، وتسهر، وتعلم.. 
التبنـــي مـــن األعمـــال اإلنســـانية والخيريـــة الراقيـــة والعظيمة، فهـــو يحقق 
احتياجـــات تبادلية، فيعطي الفرصة للمرأة المحرومة من اإلنجاب إلشـــباع 
غريـــزة األمومـــة، ويوفـــر لطفـــل محروم مـــن األم، الحنـــان والرعايـــة اللتين 
يحتاجهما، بل ويوفر له بيئة أسرية تعوضه عن الحياة الطبيعية التي ُحرم 

منها، والتي لوالها لبقي في دور األيتام.
ومـــن المجحـــف قانونًا، أن ال تحظى األم العاملـــة والمتبنية لطفل - أقل من 

عامين من عمره - بســـاعتي الرعاية، شـــأنها في ذلك شـــأن األم البيولوجية، 
التي تســـتحقها لعامين كاملين، فهي وإن لم تكن قد أنجبت ذاك الطفل، إال 
أنهـــا وفـــي نهاية المطاف ارتـــأت أن تأخذ دور أمه، ولديها مســـؤولية رعاية 
طفل رضيع بحاجة إلى من يتولى شؤونه كأي طفل آخر، وتقليص ساعات 
عملهـــا حق من حقوقهـــا كأم، وحق لرضيعها الذي باتت له أما، واألمر يجري 
علـــى الحاضنـــات ألطفـــال أقربائهـــن وخصوصًا مـــن الدرجة األولـــى، كالتي 
ترعـــى أطفـــال أختهـــا المتوفيـــة أو حتـــى المريضـــة التـــي تعجز عـــن رعاية 

أطفالها وتقوم بمهامها إحدى قريباتها. 
تطويـــع القوانيـــن العمالية، لتكون لـــأم الحاضنة والمتبنيـــة للرضيع أحقية 
الحصول على ســـاعتي رعاية، من عالمات رقـــي المجتمعات وتحضرها بل 
وإنســـانيتها، بشـــرط أن ال تفـــرق بين تلك التي تعمل فـــي القطاع الحكومي 
أو الخـــاص، فجميعهن أمهات يرعين أطفاالً قســـت عليهم الحياة، فأصبحن 

الملجأ الذي عوضهم عن أكبر حرمان قد يشعرون به.
 ياسمينة: األم التي ُتربي، فهل سيكون لها حق في ساعتي الرعاية؟. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

المتبنية والحاضنة “أم”

أســـتغرب كثيًرا افتقار البعض أبســـط قواعد “الذوق واألصول واإلتيكيت” 
فـــي تعاملهـــم مـــع اآلخريـــن، وال أفهـــم ســـبب هذا البخـــل فـــي تطبيق هذه 
الصفـــات التـــي يجـــب أن تكون مـــن األمور المســـلم بها والمزروعـــة في أي 
إنســـان! البعض يبخل في إرســـال رسالة نصية أو صوتية لقريب أو صديق 
فـــي األفـــراح واألتـــراح! والغريـــب أننـــا في هـــذا العصر الـــذي أصبحت فيه 

وسائل االتصال متاحة للجميع وبكل يسر.
أتذكر جيًدا أنني قبل عدة ســـنوات قرأت خبًرا عن ترقية أحد الذين كانوا 
معـــي في فترة الدراســـة الجامعية، وهذا الزميـــل لم أره ألكثر من ٢٥ عامًا، 
وبـــادرت حينهـــا بإرســـال برقيـــة تهنئة لـــه وهذا أضعـــف اإليمـــان، تفاجأت 
باتصالـــه وال أعـــرف كيـــف كانت فرحتـــه التي ال توصف، قالهـــا لي بالحرف 
الواحـــد إن إخوانـــي وأهلـــي رغـــم علمهـــم بالترقيـــة لـــم يبـــادروا بتهنئتـــي، 
تصوروا هذا الموقف الســـلبي من أقرب الناس له! كنت أســـتغرب بل أفاجأ 
مـــن أن هنـــاك الكثير من النـــاس يفتقدون هذه الصفـــات الحميدة، والطامة 
الكبـــرى عندما يكون في مركز مرموق في عمله، اكتشـــفت أن الكثير منهم 
وعلـــى الرغـــم من مكانتهم في المجتمع ومؤهالتهـــم العلمية والجامعية إال 

أنهم يجهلون فن التعامل واالحترام والذوق.

شـــخصًيا صادفتني مواقف كثيرة مع األســـف ولم أجد جوابا شـــافيا، ففن 
التواصـــل واألســـلوب الراقـــي والتواضـــع من الصفـــات الرئيســـة لنجاح أي 
إنســـان، نعـــم نـــرى أن البعض عند التقاعـــد يكونون منبوذين فـــي المجتمع، 
وهـــم الســـبب بالطبع، فـــي المقابل نجد أشـــخاصا يملكون رصيـــًدا غنًيا من 
المحبة واالحترام لســـبب بســـيط هـــو تواضعهم وأخالقهـــم وتواصلهم مع 

الناس.
 حدثني أحد الموظفين بأنه وزمالءه اآلخرين بل وجميع الموظفين أحبوا 
وأخلصـــوا وتفانـــوا فـــي عملهم لســـبب واحـــد هو رئيســـهم التنفيـــذي الذي 
يعتبرونه مثلهم األعلى في حسن الخلق والتواضع واالحترام، في المقابل 
أحد األشـــخاص كان يوما ما مســـؤوال وقد تقاعد مؤخرا، يقول وهو يحمل 
فـــي قلبه مـــرارة وامتعاضا، حيث وصف حاله وهـــو في مكان عام ويالقي 
أناســـا يعرفهـــم حق المعرفـــة، ويتفاجأ مـــن الطرف اآلخر بتجنبـــه الواضح 
حتـــى بالســـالم! أو أنه يدعي انشـــغاله بالجوال! يقول إنـــه من المعيب جًدا 
أن نصـــل إلى هذه الحالة، وكأنك أصبحت شـــخًصا منبوًذا في المجتمع مع 
األسف، ال لشيء ولكن لمجرد أنك لم تعد في موقعك الوظيفي! أتمنى أن 

الرسالة وصلت. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

“قليال من الذوق”
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بروكسل ـ وكاالت

ــحــلــف شــمــال  ــام ل ــعــ ــ ــن ال ــ ــي ــد األمــ ــ أكـ
ستولنبرغ،  ينس  “الــنــاتــو”،  األطلسي 
إلى تفادي أي  السعي  أمس األربعاء، 
تريد  فيما  روســيــا،  مــع  اصــطــدامــات 
مــوســكــو أن تــحــصــل عــلــى ضــمــانــات 
العسكري  التحالف  توسع  عدم  بشأن 

الغربي في شرق أوروبا.
وجاء تصريح ستولنبرغ، بعدما عقد 
مجلس “الناتو روسيا” أول اجتماع له 
منذ عامين، في مسعى إلى نزع فتيل 

التوتر بـأوروبا.
روسيا  طالب  أنــه  على  الناتو  وشــدد 
ــتــوقــف عــمــا وصــفــهــا بــــ”األفـــعـــال  ــال ب
وجود  مؤكدا  الحلفاء”،  ضد  الخبيثة 

خالفات جوهرية مع موسكو.

ــالل مــؤتــمــر  ــ وقــــــال ســـتـــولـــنـــبـــرغ، خـ
البلجيكية  الــعــاصــمــة  فــي  صــحــافــي 
من  مخاوفنا  عــن  “عــبــرنــا  بروكسيل 
الحشد العسكري الروسي قرب حدود 

أوكرانيا”.
ــمــبــادرة  ويــنــصــب االجــتــمــاع عــلــى ال
التي قدمتها روسيا وطلبت فيها من 
قانونية  ضــمــانــات  تــقــديــم  الغربيين 

ملزمة لوقف تمدد الناتو شرقا.
وطـــلـــبـــت مـــوســـكـــو أيــــضــــا تـــوقـــف 
قــواعــد عسكرية  نــشــر  “الــنــاتــو” عــن 
السوفيتي  االتــحــاد  جمهوريات  فــي 
السابقة، فضال عن تخلي حلف شمال 
أوكرانيا  انضمام  فكرة  عن  األطلسي 

إليه.

“الناتو” يؤكد “حرصه” على تفادي االصطدام مع روسيا

ألماآتي ـ وكاالت

ــي،  ــان ــكــازاخــســت أعـــلـــن الـــرئـــيـــس ال
ــعــاء،  قــاســم تــوكــايــيــف، أمـــس األرب
السالم  حفظ  قـــوات  انــســحــاب  أن 
الــتــابــعــة لــمــنــظــمــة مــعــاهــدة األمـــن 
سيبدأ  كــازاخــســتــان  مــن  الجماعي 

اليوم الخميس.
ــالل  ــيــــف خــ ــ ــاي ــوكــ ــ وقـــــــــال ت

العمليات  بمقر  اجتماع 
ــي أمــس  ــاآتـ ــمـ فـــي ألـ
إن  األربـــــــــــــعـــــــــــــاء، 
المنظم  االنــســحــاب 
لوحدة حفظ السالم 

الــــتــــابــــعــــة لــمــنــظــمــة 
الجماعي  األمــن  معاهدة 

يبدأ بعد ساعات.
مـــفـــاوضـــات أجــريــت  وأضـــــاف أن 
ــدول الــمــعــنــيــة إلتــمــام  ــ مـــع قــــادة الـ
االنسحاب، في حين انتهز الفرصة، 
كــمــا وصــــف، لــيــعــرب عـــن امــتــنــانــه 

المنجز  العمل  على  الوحدة  لقيادة 
ــام الــقــلــيــلــة، وفــق  ــ خـــالل هـــذه األيـ
قوات  انسحاب  أن  وتابع  تعبيره. 
لمنظمة  الــتــابــعــة  الـــســـالم  حــفــظ 
ــاعـــي مــن  ــمـ ــن الـــجـ ــ ــ مـــعـــاهـــدة األمـ
كازاخستان سيتم بعد االنتهاء من 
وحــدات حفظ  أن  يذكر  المهام. 
الــســالم كــانــت انــتــشــرت في 
مدن نور سلطان وألماآتي.

اعتبر  تــوكــايــيــف  ــان  ــ وك
مــن  نـــجـــت  ــالده  ــ ــ ب أن 
محاولة انقالب دبرتها 
مــــن ســـمـــاهـــا “مــجــمــوعــة 
أمام  ألقاها  كلمة  منفردة”. وفي 
األمـــن  مــعــاهــدة  لمنظمة  اجــتــمــاع 
رابط  عبر  روسيا  بقيادة  الجماعي 
فيديو قال، إنه تم استعادة النظام 
في البالد لكن مالحقة “اإلرهابيين” 

كما وصفهم مستمرة.

كازاخستان: انسحاب قوات حفظ السالم يبدأ اليوم
لندن ـ وكاالت

بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  اعتذر 
حديقة  في  حفال  حضوره  عن  جونسون 
إغالقا  البالد  فــرض  أثناء  الحكومة،  مقر 
 ،2020 الــعــام  ــا  كــورون فــيــروس  لمواجهة 
فعلتها  خــاطــئــة  أشــيــاء  “هــنــاك  إن  قــائــال 

الحكومة”.
ــه جـــونـــســـون غــضــبــا من  ــواجــ ــ وي

الـــشـــعـــب والـــســـيـــاســـيـــيـــن، 
ــه  ــ ــم أن ــ ــزاعــ ــ ــ بـــســـبـــب م
ــتــهــكــوا  ومـــوظـــفـــيـــه ان
ــالل  ــن خــ ــ الــــقــــيــــود مــ

الـــتـــواصـــل والـــلـــقـــاءات 
خالل اإلغالق.

وقــــال بــعــض أعـــضـــاء حــزبــه 
المحافظ إنه يجب أن يستقيل إذا 

لم يستطع تهدئة الغضب العام.
أمــس  مـــــرة،  ــتــــرف جـــونـــســـون ألول  واعــ
األربـــعـــاء، بــأنــه حــضــر حــفــال فــي حديقة 
مايو  فــي  ســتــريــت”  ــنـــغ  “داونـ فــي  مكتبه 

اجتماع  اعتبره  إنــه  قــال  أنــه  رغــم   ،2020
عمل.

وقال جونسون للنواب في مجلس العموم 
“أريد أن أعتذر. بعد فوات األوان كان علي 

إعادة الجميع إلى الداخل”.
ودعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر 
إلى استقالة جونسون، وقال في جلسة 
ــحــكــومــة األســبــوعــيــة:  مــســاءلــة ال
لم  إنه  بالقول  نفسه  “دفاعه عن 
أنــه كــان في حفلة  يكن يعلم 
ســخــيــف لـــدرجـــة أنــــه في 
بعقول  استخفاف  الــواقــع 

الشعب البريطاني”.
وكـــانـــت صــحــيــفــة “غــــارديــــان” نــشــرت 
أثــنــاء تجمع فــي مايو  صـــورة جــونــســون 
2020 بحديقة مقر الحكومة، عندما كانت 
رئيس  إغــالق صــارم فرضه  قيد  بريطانيا 
البريطاني نفسه للحد من تفشي  الــوزراء 

فيروس كورونا.

رغم اعتذاره.. جونسون مطالب باالستقالة
واشنطن ـ وكاالت

بشأن  األبــيــض  البيت  مستشار  أعــلــن 
ان  فاوتشي  أنتوني  الصحية  األزمـــة 
أومــيــكــرون  الــجــديــد،  ــا  كــورون متحور 
“سيصيب الجميع تقريًبا” مهما راوغنا.

وقال فاوتشي “لسنا حالًيا في مرحلة 
يمكننا فيها القول للناس بشكل مقبول 

بسبب  الــفــيــروس،  مــع  تعايشوا 
نظام  على  الحالي  الضغط 

الــرعــايــة، لــكــنــه أضــاف 
سنصل  أنـــنـــا  “أعـــتـــقـــد 
ــا”. ورّجــــــــح أن  ــ ــه ــ ــي ــ إل
ُيصاب “الجميع تقريًبا” 

بــالــمــتــحــور أومــيــكــرون” 
الــعــدوى، مشيًرا  ألنــه شديد 

يتّم  أن  المرّجح  غير  من  أن  إلى 
القضاء على كورونا بشكل كامل.

الواليات  في  الشهير  الخبير  أشار  كما 
القياسي  العدد  رغــم  أن  إلــى  المتحدة 
اإلصابة  جــّراء  االستشفائية  للحاالت 

ــــواليــــات  ــون ال ــكـ بـــكـــوفـــيـــد19-، قــــد تـ
انتقالية  فــتــرة  عتبة”  “عــلــى  المتحدة 
مع”  “التعايش  بعدها  ممكًنا  سيكون 

كورونا.
ــالل لـــقـــاء نـــّظـــمـــه مــركــز  ــ وأضـــــــاف خـ
والــدولــيــة،  االستراتيجية  الـــدراســـات 
“عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون 
ــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، وقــد  هـــذه ال

نكون على عتبتها اليوم”.
يذكر أن الواليات المتحدة 
تجاوزت العدد القياسي 
 19 ــاالت كـــوفـــيـــد  ــ ــحـ ــ لـ
إلى  النقل  استدعت  التي 
ألف   146 قــرابــة  مــع  المستشفى، 
مـــصـــاب فـــي مــســتــشــفــيــات فـــي كــافــة 

أنحاء البالد.
في  بينهم  من  ألًفا   24 نحو  يقبع  فيما 
ــركـــزة، بحسب  ــمـ الـ ــعــنــايــة  ال وحـــــدات 

بيانات وزارة الصحة األميركية.

فاوتشي: “أوميكرون” سيصيب الجميع تقريبا

8 قتلى بانفجار سيارة 
ملغومة في مقديشو

مقديشو ـ وكاالت

أفـــادت وســائــل إعــام أن 8 أشــخــاص على 
األقل لقوا مصرعهم جراء تفجير انتحاري 
قـــوي تــبــنــتــه حــركــة “الـــشـــبـــاب” الــمــتــطــرفــة 
أمس  مقديشو  الصومالية  العاصمة  وسط 
الصومالي  دالسان”  “راديــو  وذكــر  األربعاء. 
أن “8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة 
المتحدة  لألمم  قافلة  استهدفت  مفخخة 
عــلــى طــريــق 21 أكــتــوبــر شــمــال مــطــار آدم 
عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي األمم 
المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها 

عن الهجوم”.

ــن مــحــاولــة  كــشــفــت إســـرائـــيـــل عـ
بهدف  مواطنات؛  لتجنيد  إيرانية 

التجسس لصالح إيران. 
ــاز األمــــن الــداخــلــي  وأوضـــــح جــه
بحسب  ــابـــاك”  “الـــشـ ــي  ــل ــي اإلســرائ
مــا أفـــادت وســائــل إعـــالم محلية 
إيرانيًا  عميال  أن  األربــعــاء  أمــس 
ــم أنــه  يــدعــى رامـــبـــود نـــامـــدار زعـ

إسرائيليات  مع  للتواصل  يهودي 
وتجنيدهن لمهام استخباراتية.

5 منهن،  وقد حاول نمدار تجنيد 
عقب التواصل معهن عبر فيسبوك 

للقيام بمهام سرية لصالح إيران.
والحقا اجتمعت النساء وجميعهن 
على  بنمدار  إسرائيل،  وســط  من 
فيسبوك. لكن العميل طلب منهن 

الحقا التواصل عبر واتساب بدل 
فيسبوك.

كما تحدث إليهن أيًضا عدة مرات 
عبر “الفيديو كول”، غير أنه رفض 
الكاميرا  أن  مدعيا  وجهه،  إظهار 

في هاتفه مكسورة.
وفيما اشتبه بعضهن في احتمال 
أن يكون ضابط مخابرات إيراني، 

ــن الـــتـــحـــدث مــعــه،  ــلـ لــكــنــهــن واصـ
ووافقن على تنفيذ طلباته مقابل 

تلقي األموال.
ــــى ذلــــك، أشــــار جــهــاز الــشــابــاك  إل
تم  العملية  تــلــك  إحــبــاط  أن  إلـــى 
ألقي  وقــد  الشرطة،  مع  بالتعاون 
القبض على النساء الـ 5 ، اللواتي 

يخضعن حاليا للتحقيق.

“الشاباك” يحبط محاولة إيرانية لتجنيد إسرائيليات لمهام تجسس

دعوات أوروبية وأميركية إلى تسريع التقدم في وتيرة المحادثات النووية

لجنة نيابية إيرانية تدرس اتفاقًا مؤقتًا طرح في فيينا
كــشــف رئــيــس لــجــنــة األمــــن الــقــومــي 
ــمــان  ــبــرل ــال والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة ب
أن دول  زادة  اإليــرانــي وحــيــد جــالل 
مؤقتًا  اتفاقًا  اقترحت   4+1 مجموعة 
للتوصل  يمهد  فيينا  محادثات  خالل 
الــنــووي  البرنامج  دائـــم حــول  التــفــاق 
تمانع  لم  أن طهران  اإليــرانــي، مضيفًا 

إال أنها لم توافق أيضا بعد.
كــمــا أوضــــح أن هـــذا الــمــقــتــرح “قــيــد 
ــد فــــي تــصــريــحــات  ــ ــ ــة”. وأك ــ ــدراســ ــ ــ ال
ــعــاء أن  نقلتها وكــالــة إرنـــا أمــس األرب
باالتفاق  “مؤقت” ال يضر  اتفاق  إبــرام 
النووي. إال أنه أضاف أن أولوية بالده 

تبقى التوصل إلى اتفاق دائم.
إلى هذا اعتبر أن على الدول الغربية 
ــادة بناء  اتــخــاذ خــطــوات مــؤثــرة إلعــ

الثقة في أي اتفاق مقبل.
بعودة  متفائلين  “لسنا  قائال:  وأردف 
واشنطن لتنفيذ التزاماتها في االتفاق 

النووي”.
أوروبية  تصريحات  وســط  هــذا  يأتي 
وأمــيــركــيــة عــلــى الـــســـواء تــدعــو إلــى 
مع  السيما  المحادثات،  وتيرة  تسريع 

تسارع البرنامج النووي اإليراني.
الفرنسي،  الخارجية  وزيــر  أشــار  فقد 
ــــى أن  جــــان إيــــف لـــو دريـــــان أمــــس إل
المحادثات بطيئة جدا، معتبرًا أن ذلك 
اتفاق في  إلى  التوّصل  إمكانية  يهّدد 

“إطار زمني واقعي”.
وقـــــــال أمـــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
وجهة  مــن  لكّنها  جــاريــة،  “الــنــقــاشــات 

نظرنا بطيئة جدًا”.
وأوضح أنه “قد يكون حصل تقّدم في 
ديسمبر”، لكّنه لفت إلى أن المشاركين 

مازالوا بعيدين عن إنهاء المحادثات.
من  االنتهاء  مسألة  أن  على  كما شدد 
أمرًا  باتت  والتوصل التفاق  التفاوض 
إيران  تصرفات  بسبب  وحيويا  ملحا 
أن  وأضــاف  النووي.  برنامجها  ومسار 
إلى  إيـــران وصلت  ألّن  “الــوضــع خطر 
على صعيد  األخيرة”  قبل  ما  المرحلة 

 %  90 بنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
والحصول على القدرة النووية.

بدوره شدد المتحدث باسم الخارجية 
الحاجة  على  برايس،  نيد  األميركية، 
إلى “تسريع التقدم” لينسجم مع سرعة 

تقدم البرنامج النووي إليران حالًيا.
تريد  األمــيــركــيــة  اإلدارة  أن  أكــد  كما 
االتفاق  إلى  المتبادلة  الكاملة  العودة 
النووي الذي وقع مع إيران في 2015، 
وانسحبت منه اإلدارة السابقة برئاسة 
مئات  فــرض  معيدة  تــرامــب،  ــد  ــال دون

العقوبات على طهران.
أبريل  تــخــوض منذ  أن طــهــران  يــذكــر 

فيينا  في  مباحثات   )2021( الماضي 
مع القوى الكبرى إلحياء االتفاق بشأن 

برنامجها النووي المبرم العام 2015.
التي  المتحدة  الــواليــات  تشارك  فيما 
الــعــام  االتــفــاق  مــن  أحـــاديـــًا  انسحبت 
2018، بشكل غير مباشر في الجوالت 
8. وخالل  بلغ عددها حتى اآلن  التي 
تصريحات  عكست  الماضية،  ــام  األيـ
بعض  تحقيق  بالمفاوضات،  المعنيين 
التقدم، مع التأكيد على استمرار وجود 
مختلفة،  قضايا  بشأن  بينهم  تباينات 
وسط تزايد القلق من تسارع الخطى 

اإليرانية على الصعيد “النووي”!

عواصم ـ وكاالت

تل أبيب  ـ سبوتنيك

البرلمان اإليراني

تونس - أ ف ب

قــيــس سعيد  الــتــونــســي  الــرئــيــس  يسعى 
التجاوزات  عن  شاملة  محاسبة  لتحقيق 
السنوات  تونس خالل  في  التي حصلت 

الماضية.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد كــشــف مــوقــع “جـــون 
افريك” التونسية الناطقة باللغة الفرنسية 
في مقال أن هنالك نية من الرئيس سعيد 
في  إداري  مــســؤول  ألـــف   20 لمحاسبة 
تقلدوا  مــمــن  ــخــاص  وال الــعــام  المجالين 

مناصب خالل العشرين السنة الماضية.
وقــالــت الــصــحــيــفــة وفـــق مــصــادرهــا في 
ــه يــتــعــيــن عــلــى  ــإنـ ــة الـــحـــكـــومـــة فـ ــاســ ــ رئ
إدارية  مناصب  شغلوا  الذين  المسؤولين 
عليا في الدولة خالل العقدين الماضيين 

إثبات مصادر ثروتهم وممتلكاتهم.
بأسماء  قائمة  فهنالك  الصحيفة  ووفــق 
لمن  الرئيس  على  ستعرض  المسؤولين 
وإنما  الثورة  بعد  فقط  ليس  مهام  تولوا 

من  األخيرة  سنوات  العشر  خــالل  كذلك 
ــل زيــن  ــراحـ ــرئــيــس الــتــونــســي الـ حــكــم ال

العابدين بن علي.
جهود  خضم  في  المعطيات  هذه  وتأتي 
ــمــواجــهــة الــفــســاد  ــتــونــســي ل الـــرئـــيـــس ال
إذ  الــمــجــاالت والــقــطــاعــات،  فــي مختلف 
وعدم  الفساد  استشراء  أن  سعيد  يعتبر 
تسببت  العقاب  من  واإلفــالت  المحاسبة 

التي  واالقتصادية  المالية  األزمـــات  في 
تمر بها البالد منذ سنوات.

ــعــام  ــاد ال ــذر االتــــحــ ــر، حــ ــ ــن جـــانـــب آخـ مـ
الــتــونــســي لــلــشــغــل، أمـــس األربـــعـــاء، من 
البالد في مرحلة توتر اجتماعي،  دخول 
للتفاوض  شروطا  الحكومة  تحديد  بعد 
الحوار  تعطل  إلــى  أدى  ما  النقابات،  مع 

معها في عدة قطاعات.

االتحاد التونسي للشغل يحذر من إضرابات قد تشل 80 % من القطاعات

سعيد ينوي محاسبة آالف المسؤولين ورجال األعمال

الرئيس التونسي يريد القطع مع سياسة االفالت من العقاب

بغداد ـ وكاالت

األحــزاب  بين  المنافسة  حــدة  تصاعدت 
ــول مــرشــح مــنــصــب رئــاســة  ــكــرديــة حـ ال
ــعـــراق، عــقــب ترشح  الــجــمــهــوريــة فــي الـ
الرئيس  محاكمة  قــاضــي  محمد،  ــار  رزكـ
ــراحـــل صــــدام حــســيــن، إلــى  الــعــراقــي الـ
بشعبية  القاضي  يتمتع  حيث  المنصب، 
الكردية،  السياسية  األوســاط  في  وازنــة 
القاضي رزكار  وكذلك في بغداد. وأعلن 
فيما  الــرئــاســة،  لمنصب  ترشحه  محمد 

طالب األحزاب الكردية بضرورة دعمه.
ــالم كـــرديـــة:  ــ ــال مــحــمــد لــوســائــل إعـ ــ وقـ
“أقدم ترشّحي لمنصب رئيس جمهورية 
بدعم  الكردية  األحزاب  وأطالب  العراق، 

ترشّحي لهذا المنصب”.
ومــنــذ أيــــام تــجــري األحــــــزاب الــكــرديــة 
ــة  ــاســ ــ ــأن مـــنـــصـــب رئ ــ ــشـ ــ ــات بـ ــمــ ــاهــ ــ ــف ــ ت
اخــتــيــار شخصية  بــهــدف  الــجــمــهــوريــة، 
مقبولة من الطرفين الكرديين، والذهاب 

بــمــرشــح واحـــد إلـــى الــبــرلــمــان الــعــراقــي، 
وعدم تكرار سيناريو العام 2018.

ــان الـــرئـــيـــســـان فــي  ــ ــزب ــحــ ــ ويــــخــــوض ال
ــاد  ــحــ ــ ــتــــان الــــعــــراق )االت إقـــلـــيـــم كــــردســ
والحزب  طالباني،  آل  برئاسة  الوطني 
الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود 
بــــارزانــــي(، حــــــوارات مــكــثــفــة، الخــتــيــار 
في  الــكــرد  لتمثيل  المقبولة،  الشخصية 
أعلنت  آخر،  جانب  من  الرفيع.  المنصب 
ــعــراق  ــزاهــة االتـــحـــاديـــة فـــي ال ــن هــيــئــة ال

عـــن صــــدور 98 أمـــر قــبــض واســتــقــدام 
أن  إلــى  مشيرة  الماضي،  ديسمبر  خــالل 
كبار  مــن   85 ــر صــدرت بحق  األوامـ تلك 
وأفادت  حالي.  وزير  بينهم  المسؤولين، 
في  النزاهة  هيئة  في  التحقيقات  دائــرة 
ــر الــقــبــض واالســتــقــدام  الــعــراق أن أوامــ
جاءت  القضائية  الجهات  أصدرتها  التي 
على خلفية قضايا حققت فيها مديريات 
ــغــداد  ــهــيــئــة فـــي ب ومـــكـــاتـــب تــحــقــيــق ال

والمحافظات وأحالتها إلى القضاء.

النزاهة العراقية: أوامر بالقبض واستقدام بحق وزراء سابقين

قاضي محاكمة صدام يشعل منافسة سباق الرئاسة

القاضي رزكار يترشح لرئاسة العراق



فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر
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36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

www.grnata.com

تبني بيتــــك غرناطة 
 g r n a t aFOLLOW:36005575
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 بأعلى معايير الجودة واألمان..
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

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

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

 التاريخ : 4/11/ 2021  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة السجل التجار ي

    CR2021-  160641  اعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نجاح عبدالحميد علي عيسى

االسم التجاري الحالي : ازياء قابيل
االسم التجاري الجديد : صالون قابيل

قيد رقم : 34670 – 2

التاريخ: 8/ديسمبر/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

) CR2021- 184178 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: عادل حسن علي حاج درويش

االسم التجاري الحالي : 123 ماكس كفتيريا
االسم التجاري الجديد : مطعم 123 ماكس

قيد رقم : 101536-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم شركة ون كيه للنجارة العامة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ون كيه للنجارة العامة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )147621(، 

بطلب تغيير اسم الشركة
من: شركة ون كيه للنجارة العامة ذ.م.م

K GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 1
الى: شركة ون كيه اوفرسيس للتجارة العامة ذ.م.م

K OVERSEAS GENERAL TRADING COMPANY W.L.L1
إلى  باعتراضه  التقدم  التجاري  االسم  تغيير  بخصوص  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة تضامن
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها 

مالك المؤسسة الفردية

احمد  محمد  منصور  عادل  للسيد  والمملوكة  للعقارات  تايلوس  تالل  المسماة 
المحل  بيع  بطلب   ،  3 الفرع   26583 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الستري 
برأسمال  تضامن  الى شركة  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري 
)المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   50000 وقدره 

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

- عادل منصور محمد احمد الستري بنسبة 50 %
- صادق احمد عبدالوهاب علي ربيع بنسبة 50 %

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية( وتحويله الى )شركة ذات مسٔيولية محدودة(
السيد  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

محمد احمد مالك المٔوسسة الفردية المسماة )مطعم ون او ون( والمملوكة
للسيد/ ) علي احمد سلمان حرز( والمسجلة بموجب القيد رقم )135885(، بطلب 
بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسؤلية 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار  ٔالف(  ثالثين   30000( وقدره  برٔاسمال  محدودة( 

المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن
جزء من ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم: 

) علي احمد سلمان حرز ( بنسبة )66.666667(٪ 
) محمد احمد محروس المحروس (بنسبة )33.33333( ٪

القيد : 1-137831   -  التاريخ : 27-7-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ميان جى لإللكترونيات شركة تضامن بحرينية

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة ميان جى لإللكترونيات شركة تضامن بحرينية المسجلة 

بموجب القيد رقم 1-137831 طالبين تغيير االسم التجاري
من: ميان جى لإللكترونيات شركة تضامن بحرينية

الى: ميان جي للصيانة - شركة تضامن بحرينية
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

CR2022 - 5832 إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة السيد حسن بن محمد بن شاهين العمارى بطلب تحويل 
التالي إلى السيد جابر بن حسن بن محمد العماري،  المحل التجاري 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد: 1-54897
االسم التجاري: مصنع البحرين لجلفنة المعادن
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة السجل التجار ي

    CR2021-  160641  اعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نجاح عبدالحميد علي عيسى

االسم التجاري الحالي : ازياء قابيل
االسم التجاري الجديد : صالون قابيل

قيد رقم : 34670 – 2

التاريخ: 8/ديسمبر/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

) CR2021- 184178 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: عادل حسن علي حاج درويش

االسم التجاري الحالي : 123 ماكس كفتيريا
االسم التجاري الجديد : مطعم 123 ماكس

قيد رقم : 101536-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم شركة ون كيه للنجارة العامة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ون كيه للنجارة العامة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )147621(، 

بطلب تغيير اسم الشركة
من: شركة ون كيه للنجارة العامة ذ.م.م

K GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 1
الى: شركة ون كيه اوفرسيس للتجارة العامة ذ.م.م

K OVERSEAS GENERAL TRADING COMPANY W.L.L1
إلى  باعتراضه  التقدم  التجاري  االسم  تغيير  بخصوص  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة تضامن
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها 

مالك المؤسسة الفردية

احمد  محمد  منصور  عادل  للسيد  والمملوكة  للعقارات  تايلوس  تالل  المسماة 
المحل  بيع  بطلب   ،  3 الفرع   26583 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الستري 
برأسمال  تضامن  الى شركة  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري 
)المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   50000 وقدره 

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

- عادل منصور محمد احمد الستري بنسبة 50 %
- صادق احمد عبدالوهاب علي ربيع بنسبة 50 %

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية( وتحويله الى )شركة ذات مسٔيولية محدودة(
السيد  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

محمد احمد مالك المٔوسسة الفردية المسماة )مطعم ون او ون( والمملوكة
للسيد/ ) علي احمد سلمان حرز( والمسجلة بموجب القيد رقم )135885(، بطلب 
بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسؤلية 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار  ٔالف(  ثالثين   30000( وقدره  برٔاسمال  محدودة( 

المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن
جزء من ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم: 

) علي احمد سلمان حرز ( بنسبة )66.666667(٪ 
) محمد احمد محروس المحروس (بنسبة )33.33333( ٪

القيد : 1-137831   -  التاريخ : 27-7-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ميان جى لإللكترونيات شركة تضامن بحرينية

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة ميان جى لإللكترونيات شركة تضامن بحرينية المسجلة 

بموجب القيد رقم 1-137831 طالبين تغيير االسم التجاري
من: ميان جى لإللكترونيات شركة تضامن بحرينية

الى: ميان جي للصيانة - شركة تضامن بحرينية
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

CR2022 - 5832 إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة السيد حسن بن محمد بن شاهين العمارى بطلب تحويل 
التالي إلى السيد جابر بن حسن بن محمد العماري،  المحل التجاري 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد: 1-54897
االسم التجاري: مصنع البحرين لجلفنة المعادن
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11 الخميس 13 يناير 2022 - 10 جمادى الثانية 1443 - العدد 4839 Vacancies Available
ENMAISON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17246710  or  BABU@NEWTECHMARBLE.COM 

LULWA FOOD FACTORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

ALAMEED BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39469579  or  MUSTAFAALMAHFOOD19@GMAIL.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 

ANAND BHAVAN Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460468  or  A.RAHMAN.ALTAMIMI@GMAIL.COM 

F & B Electrical Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17785131  or  INFO@FIRSTANDBESTCONSTRUCTIONS.COM 

BSM COMMERCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555661  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.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 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39901520  or  NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

Logestice Cleaning contracts  CO S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343188  or  logistic.cleaning.contracting@gmail.com 

LULWA FOOD FACTORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

TAILORING AL RUWAISAN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34089625  or  HZOOM94@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AMEE ISHAQ RESTARANT &GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39522260  or  HAKIM.SALEH999@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

RED COLLAR PET SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39022720  or  TRADEBAHRAIN2014@GMAIL.COM 

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

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

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

GLITTER BRIGHT REPAIR OF MECHINERY AND EQUIPMENT WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17277747  or  BASEM@ALMARKH.COM 

Karachi Bites Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39603866  or  EMTEYAZ_AHMED@YAHOO.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

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

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

Bahrain Indian School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17598000  or  HVERMA@BHAVANSBAHRAIN.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Absolute electronic technology 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ISHAG.DISPAATTCHGLOBAL@GMAII.CO 

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

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39266724  or  ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

SHAHEEN STORES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17334245  or  info@najmtrading.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL SABAH AIRCONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786599  or  alabah.aiconditioning@gmail.com 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226616  or  TARIQ@MAZA.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

YAMIN CONSTRUCTION company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36839799  or  yaminconstruction@gmail.com 

SKY VIEW ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224586  or  SKYVIEWCONTRACT@GMAIL.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 

ABUALHOLL SANDWICHES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344797  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

AL TAWASEL PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39253765  or  SAJIDAYASEENALI@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

BLUE WAVE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39681440  or  AL_AMEERA25@HOTMAIL.COM 

AL SABAH AIRCONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786599  or  alabah.aiconditioning@gmail.com 

SAAD OUN KHALIFA MOHAMED OUN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34128860  or  SAADAUNBH@GMAIL.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 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730000  or  MATTRESS@SPRINGER.COM.BH 

BLUE WAVE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39681440  or  AL_AMEERA25@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696506  or  SAKHALAF@BATELCO.COM.BH 

IYAZ GATE ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33765676  or  FAWAZ.IMTIAZ@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  SSALEH@AMERICANA-FOOD.COM 

ALMAEDAH FOR BUKHARI RICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 35054747  or  HAWAS919@GMAIL.COM 

Bu mariam Tailoring and Embroidery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36292745  or  2010ELECTRICAL.WORKS@GMAIL.COM.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

OLYMPIA HEALTH AND FITNESS CENTER W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
 suitably qualified applicants can contact

 17727198  or  ADMIN@ALIREZA-GROUP.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

KHALAF SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822550  or  JAMEEL.ALSABBAGH@YAHOO.COM 

FINAL TOUCH CLEANING SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33446443  or  ESSAMALYAHYA@GMAIL.COM 

ARADOS TRANSPORTING SERVICES COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17732213  or  THAMER780@GMAIL.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.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 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17272998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

KHALAF SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822550  or  JAMEEL.ALSABBAGH@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

SUN & SAND SPORTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39448544  or  aljawad75@hotmail.com 

FINAL TOUCH CLEANING SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33446443  or  ESSAMALYAHYA@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

TEA CLUB WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39693934  or  NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17364858  or  admin@confab.com.bh 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL HAIBA ELECTRCAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN (BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact
 33116174  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

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

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36000560  or  lmra1@binhindi.com 

BISMI PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36900035  or  SHUKKOORMP1@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16668777  or  accounts@loumageseef.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696373  or  KHAKAF.REALSTATE@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

DAR ALABRAJ CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33334003  or  DARYOOSH33334003@GMAIL.COM 

TAIBAT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39424244  or  H_ALAWADHI@YAHOO.COM 

EBA CONTRACTING AND DOCUMENTS CLEARANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39122825  or  HASANALJUMAAN5566@GMAIL.COM 

Dar Aldallal Abayat 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36202303  or  ALAMEERDALAL@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696373  or  KHAKAF.REALSTATE@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

LUCKY STAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39617070  or  SALAH697697@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

NEW ALHAZMEA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  HOORALAND@GMAIL.COM 

OTHMAN ALMAHMOOD TRADING & CONTRACTING E 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17294197  or  OTHMAN@OMTCE.COM 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17104842  or  info@najadbh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALSUQAYA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

DAN SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39478776  or  dansweets@hotmail.com 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALNOOR OPTICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(SPECTACLES FRAMES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224407  or  NAYYER19@GMAIL.COM 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

AHMED ISA BLOCK FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551002  or  info@ahmediablock.com 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17104842  or  info@najadbh.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

Razan carpantry workshop 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39966131  or  EMANSHUKRALLA@GMAIL.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 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  amal.almousawi@fakhro.com 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

STRAND POPERTY MANAGMENT AND MAINTENCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17828877  or  info@strandpropertiesbh.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

Bukuvara star Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

AHMED ISA BLOCK FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551002  or  info@ahmediablock.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

Bu tariq garage 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36393669  or  BUTARIQ.GARAGE@GMAIL.COM 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

Plated Restaurant W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DINING HALL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33055554  or  K.RASHDAN@HOTMAIL.COM 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

Kenz Interiors consulting W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KENZ.BH@GMAIL.COM 

AHMED ISA BLOCK FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551002  or  info@ahmediablock.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 

WORLD DECOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17291853  or  WD5862@BATELCO.COM.BH 

HORIZON CONSTRUCTION SPECIALISTS 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17210333  or  BHARATHI_R_IN@YAHOO.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

ALUMAR ALUMINIUM FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.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 

Delmon Ready Mixed Concrete & Products Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

ALUMAR ALUMINIUM FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 

has a vacancy for the occupation of

  ECONOMIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.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 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

Bourashad Car Spare Parts 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36544465  or  SALAHALMAHMEED365@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.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  
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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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

ABDULGHAFOOR ABDULLA EST. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784341  or  AGAEST@BATELCO.COM.BH 

A N P CARS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34306903  or  ALDADA7211@GMAIL.COM 

Maham International (Mahamco) 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39002288  or  mohdalshoala@gmail.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ROSE ATELIER & TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33311971  or  AFROZ.MIRZA4@GMAIL.COM 

Venice 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 39444991  or  OFFICE.VENICE@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830707  or  TAWFIQ@MEBA.BH 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

SUSHI YA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39922266  or  sushiya.bh@gmail.com 

AMMAR OPTICIAN (Partnership) 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17593001  or  ABOAMMAR72@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

HSB Solomon Associates - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (INDUSTRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300601  or  jon.stroup@solomoninsight.com 

KARAMI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17684413  or  hr.trading@karamigroupbh.com 

SUSHI YA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39922266  or  sushiya.bh@gmail.com 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77088800  or  SERVICE@COOLKITSERVICE.COM 

SAMAHEEJ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33933090  or  ALINASER@GMAIL.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Triveni Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17448281  or  trivenicontracting@gmail.com 

SALEEM ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34219654  or  attaurrehman003155@gmail.com 

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 

TARIQ GILL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33382677  or  ASADABBASBUTT7@GMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34444609  or  AZIZALYASI1@GMAIL.COM 

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

UNION ENVELOPS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC 

WADI ALMELOK GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

SAAR SERVICES STATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17691527  or  sajan.saarss@gmail.com 

REIZO AUTOMATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35959418  or  WR.APS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

Alzaeem towers electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17626440  or  I.ZAINAL666@GMAIL.COM 

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

WISHAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33523333  or  WISHAMMARKET@GMAIL.COM 

ANAND BHAVAN Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460468  or  A.RAHMAN.ALTAMIMI@GMAIL.COM 

AL KUWAITI MOTORS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39669952  or  HR@ALKUWAITI.COM 

MINARWA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33009600  or  FATEMA1970ME@GMAIL.COM 

AL IMRAN ADVERTISING & PUBLICITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 33182829  or  IMRANASHRAF.BH@GMAIL.COM 

AL QASEER TAILORING STORES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17291518  or  ALQASEERTAILORING@GMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

Kids Island Fashion 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(CLOTHES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17413052  or  TOTTEE77@GMAIL.COM 

AL - RIMAL UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39222086  or  BU-SARA566@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36240595  or  MINDOSERVICES91@GMAIL.COM 

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

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

ALHALLAY DRY FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233858  or  HAMOOD20000002@GMAIL.COM 

ABU KAMRAN PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36997376  or  KAMRAN.SHENO@GMAIL.COM 

AROOW EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344650  or  ARROWEXPRESS.BH@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39812665 

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH

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

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.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 

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 

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 

WOSTR General Trading Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38794993  or  CEO@WOSTR.COM 

AAZ ALAWTAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17311715  or  MOHAMEDALHASHEMI66@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

Alsamer international trading Co 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17700510  or  TAMER_SF@HOTMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

CERAMICA DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17608208  or  md.delmon@GMAIL.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

CERAMICA DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17608216  or  md.delmon@gmail.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AL ASRIA CONSTRUCTION Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34461253  or  ALASRIACONSTRUCTION@GMAIL.COM 

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

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 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34561904  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

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

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34561904  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

Go Alive Media Houes Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact
 33656534  or  rakesh@goalivemedia.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  HOSPITAL ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

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

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

SHAN FOR REPAIR OF ELECTRIC BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34096813  or  Mushan102@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

MAHER WELDING & SMITHERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17673308  or  maherws@batelco.com.bh 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAREHOUSE KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

BAHRAIN BEACH BAY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39736644  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAREHOUSE KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

BAE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38838281  or  MOHAMED.ALSHAMLAN9@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WAANDMASERVICESBH@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

SYDNY TOURIST SERVICES RESTU W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39944089  or  SC7.GROUP@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578000  or  l.abdulghani@tfoco.com 

USMANS on way cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35609260  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35609260  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

BAB ALAMAL FOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL00@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  AHMED@BTSBAH.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 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALMAHMOOD CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211440  or  almahmod@batelco.com.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

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

CROWN GOLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 37733893 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Adnan abdullah for repair electronic Bahraini partnership compan 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66927651  or  RJANI55555@GMAIL.COM 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33444545  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

WAHAT SAAR CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34483074  or  ALIALI1984BH@GMAIL.COM 

GUL BIBI LADIES TAILORING AND BOTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILORING FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33863721  or  BIBICONSTRUCTIONCLEANING@GMAIL.COM 

Muhammad Ramzan for Installation of industrial machinery and equ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33980014  or  NAVEEDAHMED1114@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

TAHA Sale of second-hand goods 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33572848  or  A.HAFEEZ45@YAHOO.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 

WAHAT SAAR CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34483074  or  ALIALI1984BH@GMAIL.COM 

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

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

Ashkal for birds 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39800071  or  LAB69@HOTMAIL.COM 

WAHAT SAR FOR PERSONAL EVENTS PLANNERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34483074  or  ALIALI1984BH@GMAIL.COM 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33444545  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

Nardeen city fashions 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39319041  or  IMPEL.MD@GMAIL.COM 

MONIR 11 MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33420120  or  MDMONIR33420@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

CLICK TOP SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33268512  or  LOVELYROSEBH1111@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38231800  or  SHAHIDUDDIN.66786@GMAIL.COM 

ALANSARI MODERN LIGHTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293433  or  mariam@ALANSARILIGHTS.COM 

AL JAR FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33777519  or  seeeyadi@gmail.com 

AL THARA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39733449  or  HUSSAIN.ALZYANI@GMAIL.COM 

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33435050  or  pd.docm21@gmail.com 

SHOW SHHA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33522212  or  SHOWSHHA@GMAIL.COM 

Eighty Line For Commodity Contracts Brokerage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33419310  or  BAIGSHAKIL3@GMAIL.COM 

Salman ebrahim salman ajlan ebrahim ( algarbi - 2 / 9320 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39466410  or  ES.AJLAN58@GMAIL.COM 

HAMEEDA MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

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

FIVE MOON EST FOR PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343361  or  fmepcbh@yahoo.com 

ALMEAMARI BOUTIQUE 2 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33031332  or  SIDHEEKNASHIK@GMAIL.COM 

CELEBRITY EMPIRE SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39422733  or  ABDULLAALJAWAD@HOTMAIL.COM 

ABRAR AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33880209  or  AASHOORI2021@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17661296  or  abigael@dar-albinaa.com 

BAB ALAMAL FOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL00@GMAIL.COM 

GULF RESOURCE BUSINESS CONSULTANCY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 36081717  or  NAVEEDPKM@GMAIL.COM 

Seven Plus Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39411622  or  AM.KAM99@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR FOR BUILDING MAINTENANCE 
 suitably qualified applicants can contact

 38231800  or  SHAHIDUDDIN.66786@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17246710  or  BABU@NEWTECHMARBLE.COM 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610065  or  CALIFORNIAHY@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17749616  or  ajlan.almannai@gmail.com 



داداهلل: نفتخر برعاية خالد بن حمد لبطولة سموه لقفز الحواجز
تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة تنطلــق يــوم غــد الجمعــة بطولة ســموه لقفــز الحواجز 
على ميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفة بمشــاركة نخبة من فرســان 
وفارســات المملكــة مــن مختلــف اإلســطبالت، حيث مــن المقــرر أن تنطلق 
المسابقات رسميًا عند الساعة الثامنة صباحًا بمسابقتي الناشئين على أن 

يشمل برنامج المسابقات 6 مسابقات تنافسية.

وبهذه المناســـبة، رفع مدير بطوالت 
القفـــز محمـــد دادهللا جزيـــل الشـــكر 
الشـــيخ  لســـمو  االمتنـــان  وعظيـــم 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة على دعمه 
البحرينيـــة  للرياضـــة  الالمحـــدود 
خصوصـــًا،  القفـــز  ورياضـــة  عمومـــًا 
تحمـــل  بطولـــة  وجـــود  أن  مؤكـــدًا 
اسمه ســـموه ضمن موســـم بطوالت 
القفـــز بحـــد ذاتـــه يؤكـــد هـــذا الدعم 
واالهتمـــام، حيـــث إنهـــا تعـــد إحدى 
قفـــز  موســـم  بطـــوالت  وأبـــرز  أهـــم 
الفرســـان  “جميـــع  وقـــال  الحواجـــز، 
والفارســـات يضعـــون اهتمامـــا كبيرا 
لهـــذه البطولـــة الغاليـــة علـــى قلوبنـــا 
جميعا، حيث إنها تحمل اسما عزيزا 
وغاليـــا علينا ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة، والفوز بمســـابقاتها 
شيء كبير بالنسبة للجميع؛ لذا فهي 

بطولـــة لها طابع خـــاص ومهم، لذلك 
فالفرســـان يضعـــون هـــذه البطوالت 
العزيـــزة والغاليـــة ضمـــن أجندتهـــم 
للفـــوز بألقابهـــا، وهـــذا أمـــر إيجابـــي 
جـــدًا بالنســـبة لنـــا فـــي بطوالتنا في 
كل موسم ويرفع مستوى الجاهزية 
ويصـــل  الميـــدان  فـــي  والتنافـــس 
بمســـتوى رياضـــة القفز لمســـتويات 
متطـــورة أعلى، لذلك نحـــن نعتبرها 
ظاهـــرة رياضة صحية جـــدًا ونحث 
جميـــع الفرســـان على تقديـــم أفضل 
ما لديهم خالل المنافســـات، وهنا أنا 
أشـــمل فـــي حديثي فئات الناشـــئين 

والكبار على حٍد سواء”.
وثمن دادهللا الدور الكبير الذي يلعبه 
االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
القدرة برئاســـة ســـمو الشيخ عيسى 
بن عبدهللا آل خليفة وجميع أعضاء 

مجلس اإلدارة ولجنة قفز الحواجز، 
مؤكـــدًا أن هـــذا االهتمـــام أثمـــر فـــي 
تطور رياضة القفز واكتشاف العديد 
مـــن الوجـــوه والخامات التـــي ينظر 
لها بمســـتقبل واعد في رياضة القفز 
ســـواء علـــى المســـتوى المحلـــي أو 

الخارجي.
وأضـــاف دادهللا فـــي حديثـــه قائـــال 
“في هذا الموســـم بالنسبة لمسابقات 
الناشـــئين التـــي نقيمهـــا فـــي الفتـــرة 
الصباحيـــة قمنا باســـتبدال مســـابقة 
علـــى مرحلتيـــن إلى مســـابقة حاجز 
التحـــدي  مســـتوى  لرفـــع  الجوكـــر؛ 
الفرســـان  وحماســـة  والتنافـــس 
ذلـــك،  جانـــب  إلـــى  والفارســـات، 
فهدفنـــا اآلخـــر هـــو أن يســـيروا فـــي 
برنامـــج مســـابقاتهم بمثـــل مســـتوى 
مســـابقات الكبار وبالطبع مع مراعاة 
االرتفاعـــات المناســـبة، ونحـــن علـــى 
رفـــع  فـــي  ذلـــك سيســـاهم  أن  ثقـــة 
مســـتوى اإلثارة والتشـــويق بالنسبة 

الميـــدان،  فـــي  الناشـــئين  للفرســـان 
الثالثـــة  البطولـــة  مـــع  وصلنـــا  فقـــد 
الرتفاعـــات بلغـــت 140 ســـم خـــالل 
البطولة الماضية بالنســـبة لمسابقات 
الكبار، وهذا الموســـم مميز أيضًا في 
جانب آخر، فلدينا مجموعة ووجوه 
جديدة من الفرســـان يشـــاركون في 
مســـابقات وبطوالت القفز ألول مرة 
أو بعد توقـــف فترة، وهذا يدل على 
نجـــاح الخطـــة فـــي تطويـــر رياضـــة 

القفز بالمملكة الحبيبة”.
وأشـــار مدير بطوالت قفـــز الحواجز 
أن اللجنـــة المنظمـــة قد أنهـــت كافة 
التجهيـــزات الخاصة النطالق بطولة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

للقفـــز، وهـــي رابع بطوالت الموســـم 
الحالي، مؤكدًا سعي الجميع من أجل 
إنجـــاح البطولة من جميـــع النواحي 
وتحقيق أعلـــى درجات النجاح فيها 
التـــي  الالئقـــة  بالصـــورة  وإظهارهـــا 

تليق باسم راعيها سمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفـــة ولتعكس مكانة 
رياضة قفـــز الحواجز البحرينية وما 
وصلت إليه من مســـتوى متطور في 

اآلونة األخيرة.

اللجنة اإلعالمية

انطالق البطولة 
بمشاركة واسعة 

غدا

محمد داد الله

من مسابقة قفز الحواجز

خالد بن حمد يستقبل فريق KHK للتجديف الشعبي الفائز بكأس آل مكتوم
مهنئا سموه أفراد الفريق بهذا اإلنجاز المتميز

استقبل النائب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
فريـــق  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
KHK للتجديـــف الشـــعبي الفائز بلقب 
النســـخة 24 مـــن بطولـــة آل مكتـــوم 
للتجديف الشـــعبي فئة 30 قدما، التي 
نظمها نادي دبي للرياضات البحرية. 

وقد حضر اللقـــاء، نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة سمو الشيخ سلمان بن 
محمد آل خليفـــة، والرئيس التنفيذي 
للهيئـــة العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن 

عسكر. 
ســـمو  رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
للتجديـــف   KHK فريـــق  بأفـــراد 
الشـــعبي، حيـــث هنـــأ ســـموه الفريـــق 
بهـــذا اإلنجـــاز الـــذي يضـــاف لسلســـلة 
النتائـــج المتميزة التـــي حققها الفريق 

خـــالل مشـــاركاته المختلفـــة، مؤكـــدا 
المشـــرفة  النتيجـــة  هـــذه  أن  ســـموه 
جـــاءت بفضل المســـتوى الفني الكبير 
فـــي  الفريـــق  أفـــراد  بـــه  ظهـــر  الـــذي 
هـــذه البطولـــة، متســـلحين بالعزيمـــة 

واإلصـــرار والتحـــدي؛ إلحـــراز اللقـــب 
ورفع اســـم مملكة البحريـــن عاليا في 
متمنيـــا  الخليجيـــة،  المشـــاركة  هـــذه 
ســـموه للفريق دوام التوفيق والنجاح 
إلحراز المزيد مـــن النجاحات لرياضة 

الموروث الشعبي. 
 KHK من جانبهم، أعرب أفراد فريق
شـــكرهم  عـــن  الشـــعبي  للتجديـــف 
وتقديرهم العميق إلى ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدين أن 

ما تحقق من إنجاز في هذه البطولة 
يأتـــي بفضـــل مـــا حظـــي بـــه الفريق 
مـــن رعايـــة ودعـــم مـــن قبل ســـموه، 
مضيفيـــن أن الفريق يتطلع لمواصلة 
البطـــوالت  فـــي  اإلنجـــازات  حصـــد 

القادمـــة، بمـــا يعـــزز مـــا وصلـــت إليه 
رياضة الموروث الشـــعبي البحريني 
والتـــي  متقدمـــة،  مســـتويات  مـــن 
فرضـــت نفســـها بقـــوة على الســـاحة 

الخليجية.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد
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مباريات اليومنتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة

المحرق

بني جمرة

األهلي

3

الساعة 6 مساًء

3

0

0

عالي

داركليب

النبيه صالح

دوري ناصر بن حمد لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

الحد

األهلي

الساعة 5.45 مساًء

الساعة 8.20 مساًء

المحرق

الحالة

بنا

تحــت رعايــة ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة حفظه هللا، تنطلق يوم الجمعــة الموافق 14 يناير 
الجــاري بطولــة كأس ســمو ولــي العهــد الســنوية للجولــف بتنظيــٍم مــن نــادي 
البحرين للجولف بالتعاون مع نادي عوالي للجولف، وذلك بمشــاركة 95 العًبا 

يمثلون مختلف الفئات.

وتنطلق الجولة األولى على كأس 
ســـمو ولـــي العهد للفـــرق الزوجي 
بين نادي البحرين للجولف، حامل 

اللقـــب في النســـخة األخيرة، في 
مواجهـــة نادي عوالي، إذ يســـعى 
بالـــكأس  للفـــوز  النادييـــن  العبـــو 

الغاليـــة فـــي جـــٍو تنافســـي بيـــن 
أعضاء األندية، مع االلتزام بكافة 
والتدابير  االحترازية  اإلجراءات 

الوقائية المعلن عنها. 
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب رئيـــس 
نـــادي البحريـــن للجولف الشـــيخ 
عبـــدهللا بن ســـلمان بـــن خالد آل 
األركان  هيئـــة  ورئيـــس  خليفـــة، 
نائـــب رئيس النادي الفريق الركن 

ذياب بن صقر النعيمي، وبالنيابة 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  عـــن 
عـــن  النـــادي،  منتســـبي  وجميـــع 
جزيل الشكر والتقدير لولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة حفظه هللا على 
مـــا يوليه مـــن دعٍم مســـتمر لهذه 
الرياضـــة والقائميـــن عليهـــا، كمـــا 

نـــادي  وأعضـــاء  إدارة  تقدمـــت 
عوالـــي والنادي الملكـــي للجولف 
بالشـــكر الجزيل لصاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى دعمـــه الالمحدود 
للقطـــاع الرياضي عمومـــًا وللعبة 

الجولف.
يذكـــر أن نـــادي البحرين للجولف 
البطولـــة  لهـــذه  االســـتعداد  بـــدأ 

مبكـــرًا بمـــا يســـهم فـــي ظهورهـــا 
مـــن  يناســـبها  الـــذي  بالمســـتوى 
حيث التنظيم اإلداري والمستوى 
الفني ونجاحها، والمســـاهمة في 
خلق أفضـــل األجواء التنافســـية 
للمشـــاركين، مما يســـاعدهم على 
حصولهـــم علـــى أفضـــل النتائـــج 
المســـتوى  وارتفـــاع  اإليجابيـــة 

الفني لديهم.

تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

انطالق بطــولــة كــأس سمـو ولي العـهد للجــولــف



وجـــه النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة إلقامـــة النســـخة األولى من 
القتـــال  لفنـــون  الســـوبر  كأس  بطولـــة 
المختلطة للهواة ضمن فعاليات أسبوع 
والـــذي   ،2022 للقتـــال  الدولـــي  بريـــف 
ســـتحتضنه مملكة البحريـــن في الفترة 

-7 12 مارس المقبل. 

الدعم الملكي 

الـــذي أواله  وقـــال ســـموه: “إن الدعـــم 
ســـيدي الوالـــد حضرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه 
هللا ورعـــاه بقطـــاع الرياضـــة جعـــل من 
مملكـــة البحريـــن مركـــزا عالميـــا رئيســـا 
لرياضة فنـــون القتـــال المختلطة. ومن 
هذا المنطلق، وجهنا إلقامة بطولة كأس 
الســـوبر األولى لفنون القتال المختلطة 
للهواة، حيـــث جاءت فكرة إطالق هذه 
البطولـــة األولى مـــن نوعها فـــي العالم؛ 
ترجمـــة لتوجيهات جاللة الملك المفدى 
رعـــاه هللا، وتعزيـــز إســـهامات البحرين 
فـــي دعـــم وتطويـــر الرياضـــة العالميـــة 
القتـــال  فنـــون  رياضـــة  فـــي  خصوصـــا 

المختلطة”. 

اهتمام ولي العهد 

وثمـــن ســـموه اهتمام ودعـــم ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
مـــن  الرياضـــي  بالقطـــاع  هللا  حفظـــه 
خـــالل حـــرص ســـموه الواضـــح بتوفير 
وتطويـــر  لنمـــو  المناســـبة  الظـــروف 
الرياضـــة عبـــر المشـــاريع التنموية التي 
والتـــي  الموقـــرة،  الحكومـــة  تنفذهـــا 
انعكســـت بصـــورة كبيـــرة علـــى تقـــدم 
مســـتوى األلعاب الرياضية ومنتسبيها، 
والتي دفعتهم إلحراز النتائج المشـــرفة 

للرياضة البحرينية. 

جهود ناصر بن حمد 

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا 
ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ لتطويـــر األلعـــاب 
الرياضية بمـــا فيها رياضة فنون القتال 
المختلطة، حيث أثمر ذلك عن تحقيقها 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات التـــي دفعتهـــا 
لتتبـــوأ مكانة متقدمة في هذه الرياضة 

العالمية. 

BRAVE إيجابيات أسبوع

وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
 BRAVE أســـبوع  تنظيـــم  “إن  خليفـــة: 

الدولـــي للقتـــال 2022، يحمـــل العديـــد 
لمملكـــة  واإليجابيـــات  الفوائـــد  مـــن 
البحريـــن، مـــن أبرزهـــا تعزيـــز الجهـــود 
فـــي دعـــم الســـياحة الرياضيـــة، والتـــي 
تشـــكل فرصة حقيقية لتنشيط الحركة 
االقتصادية، وهذا ما يسهم في التأكيد 
علـــى دور الرياضة في تحقيقها أهداف 
رؤيـــة البحريـــن 2030”، مؤكـــدا أن هذا 
الحـــدث يعـــزز مـــن جهـــود البحرين في 
تطويـــر الحركة الرياضية، وإســـهاماتها 
المتواصلـــة فـــي تقدم وازدهـــار رياضة 
فنـــون القتـــال المختلطـــة حـــول العالم، 
مضيفا سموه أن هذا الملتقى الرياضي 
قـــدرة  علـــى  حقيقـــي  مؤشـــر  الدولـــي 
المملكـــة علـــى االبتـــكار فـــي الرياضات 
القتاليـــة علـــى مســـتوى العالـــم، والدور 

الريـــادي الذي تلعبه فـــي إعداد البرامج 
التطويرية لهذه الرياضة على المستوى 
العالمـــي، عبـــر إقامـــة النســـخة األولـــى 
والـــذي   ،MMA الســـوبر  كأس  لبطولـــة 
ســـيكون أكبر حـــدث عالمـــي للهواة في 
رياضة فنون القتـــال المختلطة، متمنيا 
للجنـــة  والنجـــاح  التوفيـــق  كل  ســـموه 
المنظمـــة في اإلعداد والتحضير إلقامة 
هـــذا التجمع الرياضي فـــي أبهى صورة 

على أرض مملكة البحرين. 

 اإلعالن الرسمي 

وهـــذا، وقـــد شـــهد نائب رئيـــس الهيئة 
المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
البحريني لأللعاب القتالية سمو الشيخ 
ســـلمان بـــن محمد آل خليفـــة، اإلعالن 

البحريـــن  مملكـــة  لتنظيـــم  الرســـمي 
النســـخة األولـــى لبطولة كأس الســـوبر 
لفنون القتال المختلطـــة للهواة، ضمن 
فعاليات أســـبوع بريـــف الدولي للقتال 
2022، وذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي عقد يوم اإلثنين الماضي بفندق 
الجفيـــر  بمنطقـــة  جـــاردن”  “وينـــدام 
بالعاصمـــة البحرينيـــة المنامة، وســـط 
حضور رئيـــس االتحـــاد الدولي لفنون 
كاريـــث   IMMAF المختلطـــة  القتـــال 
البحرينـــي  االتحـــاد  ورئيـــس  بـــراون، 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة محمد علي 
قمبـــر، ورئيـــس منظمـــة بريـــف محمد 
شـــاهد، ورجال الصحافة واإلعالم من 
مختلـــف الجهـــات اإلعالميـــة المحلية 

واألجنبية. 

المؤتمر الصحافي 

وتحـــدث فـــي المؤتمر الصحافـــي الذي 
أداره اإلعالمـــي المميـــز محمد جناحي، 
رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لفنـــون القتال 
بـــراون،  كاريـــث   IMMAF المختلطـــة 
ورئيس االتحاد البحريني لفنون القتال 
المختلطـــة محمـــد علـــي قمبـــر، ورئيس 
منظمة بريف محمد شاهد، عن ُمشاركة 
8 فرق ضمن بطولة العالم لفنون القتال 
المختلطة للهواة، على لقب أفضل دولة 
فـــي العالم والـــذي يتضمن أكبـــر جائزة 
ماليـــة ســـيتم منحها في بطولـــة للهواة 
فـــي رياضـــة فنـــون القتـــال الُمختلطـــة، 
مؤكديـــن أن إقامـــة هـــذه البطولة تأتي 
إحـــدى اإلنجـــازات التـــي أثمـــرت عنهـــا 
الرؤيـــة الثاقبـــة لســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة لتطويـــر رياضة فنون 
القتال المختلطة، وتغييرها من نشـــاط 
تجـــاري إلـــى رياضـــي فـــي ظـــل نموذج 
مـــن  يعـــزز  عالمـــي،  وتنظيـــم  جديـــد 
المكانـــة المرموقة لمملكة البحرين على 
خارطة رياضة فنـــون القتال المختلطة 
للمحترفين والهواة على مستوى العالم. 

 الفرق المشاركة في البطولة 

وعن تفاصيل الفرق المشـــاركة، فقد تم 
اختيار الفرق بناًء على ترتيبها الخاص 
فـــي تصنيـــف االتحـــاد الدولـــي لرياضة 
فنـــون القتال الُمختلطـــة، ومنح المراكز 
ألفضل ســـت دول فـــي التصنيف، وهي 
كالتالـــي: روســـيا، أوكرانيـــا، البحريـــن، 
وطاجيكســـتان،  أيرلنـــدا  كازاخســـتان، 
البلقـــان  فريـــق  إليهـــم  ســـينضم  كمـــا 
الخاســـر  فئـــة  فـــي  العربـــي،  والفريـــق 
“خـــروج المغلـــوب”. ويتألـــف كل فريـــق 
مـــن 9 مقاتليـــن )7 رجال و2 ســـيدات(، 
واحـــد لكل فئـــة وزن، كما ُيســـمح أيًضا 
بثالثة بدالء، رياضيان “رجال” وواحدة 

“السيدات” لكل فريق. 
وبعـــد القرعـــة األوليـــة التي تحـــدد ربع 
النهائي، تتألف كل جولة من 9 مباريات 
بيـــن فريقيـــن. يتألـــف كل قتـــال مـــن 3 
جـــوالت مـــدة كل منهـــا 3 دقائـــق، ولـــن 
ُيسمح بأي تعادالت، مع إضافة جوالت 
إضافية حتـــى يفوز أحـــد المقاتلين إذا 
انتهـــت المباراة بالتعادل، ســـيتم إعالن 
فوز الفريق الـــذي حقق انتصارات أكثر 

بعد كل المعارك. 

 الجوائز المالية للفائزين 

ويجتمـــع الفائـــزون األربعة فـــي الجولة 
األولى في الدور قبـــل النهائي، وأخيرًا، 
ســـيتنافس الفائزّيـــن فـــي الـــدور نصف 
النهائي فـــي النهائي الكبيـــر، على كأس 
الســـوبر وشـــيك بقيمة 100,000 دوالر 
أمريكـــي. ســـيحصل الفريـــق الوصيـــف 
على 75000 دوالر أمريكي، وسيحصل 
الفائـــز فـــي مبـــاراة المركـــز الثالث على 

50000 دوالر أمريكي.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

MMA خالد بن حمد يوجه إلقامة كأس السوبر
تقام ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال مارس المقبل

سمو الشيخ خالد بن حمد 

محمد جناحي محمد شاهد رئيس االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطةمحمد قمبر

سمو الشيخ سلمان بن محمد خالل المؤتمر الصحافي

سمو الشيخ سلمان بن محمد 

سمو الشيخ سلمان بن محمد يشهد اإلعالن الرسمي لبطولة كأس السوبر
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تنفيذا لتوجيهـــات النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، ينظم 
االتحاد البحرينـــي للبادل التجمع األول 

علـــى مـــدار يومـــي الخميـــس والجمعة 
الموافقيـــن 13 و14 ينايـــر الجاري على 
بمنطقـــة   PADEL AVENUE مالعـــب 

الزالق.
وسيشـــارك فـــي هـــذا التجمـــع 40 العبًا 
خاللـــه  مـــن  ســـيحدد  والـــذي  والعبـــة، 
بأســـماء  المنتخـــب  قائمـــة  االتحـــاد 
المنتخـــب  الذيـــن ســـيمثلون  الالعبيـــن 

الوطني في االستحقاقات القادمة.
ويعتبر هذا التجمع أول أنشطة االتحاد 
بعـــد إشـــهاره مـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفة، برئاســـة فهد كانو، 
وعضوية كل من يوســـف عبـــدهللا نائبا 
ومريـــم  الرميحـــي،  ومحمـــد  للرئيـــس، 
وحبيـــب  رشـــدان،  وخليفـــة  تركـــي، 
وعبـــدهللا  الريـــس،  وخالـــد  الخيـــاط، 

بوعلي، وعلي شريف وعلي المطر.
وكان اتحـــاد البـــادل، قد قـــام في األيام 
الماضيـــة بالتواصـــل مع جميع مشـــاريع 
مالعـــب البادل فـــي المملكـــة، وعددهم 
14 مشـــروعا؛ وذلـــك مـــن أجل تنســـيق 
الجهـــود والتعـــاون فـــي الفتـــرة المقبلة 
عبر تخصيص بعض المالعب لتحتضن 
المنتخـــب  والعبـــات  العبـــي  تدريبـــات 

الوطنـــي، باإلضافـــة ترشـــيح 24 العبـــا 
و16 العبـــة للمشـــاركة في هـــذا التجمع 

الختيار العبي والعبات المنتخب.
وحرص االتحـــاد البحريني للبادل على 
إجـــراء حصـــص تدريبيـــة قبـــل انطالق 
هـــذا التجمع، حيث انطلقـــت التدريبات 
 THE منذ الجمعة الماضي على مالعب

PADEL CLUB في منطقة دلمونيا.

اتحاد البادل يقيم التجمع األول الختيار العبي المنتخب
اللجنة اإلعالمية

سموه: الدعم 
الملكي جعل 

البحرين مركزا عالميا 
MMA لرياضة

نثمن عاليا جهود 
ولي العهد رئيس 

الوزراء في دعم 
القطاع الرياضي

نشيد بجهود ناصر 
بن حمد لتطوير 

رياضة فنون القتال 
المختلطة

 BRAVE أسبوع
الدولي للقتال 

سيعزز مكانة 
البحرين قاريا ودوليا



قرطبة يختتم تحضيراته استعداداً لمواجهة الخالدية
خاض تدريبه األول على المالعب الخارجية.. واليوم تدريب صباحي

المعســكر  إطــار  فــي  البحريــن  فــي  تدريباتــه  اإلســباني  قرطبــة  فريــق  بــدأ 
التحضيــري الــذي يخوضه حاليًا في المملكة ويســتمر حتى 18 يناير الجاري، 

وسيلتقي من خالله مواجهتين وديتين مع ناديي الخالدية والرفاع.

على  األول  تــدريــبــه  قرطبة  وخـــاض 
لالتحاد  التابعة  الخارجية  المالعب 

البحريني لكرة القدم.
إطار  في  التدريبي  المعسكر  ويأتي 
لخوض  اإلسباني  الفريق  تحضيرات 
اإلسباني  الـــدوري  من  الثاني  القسم 
الفريق  اخــتــار  حيث   ،)2nd RFEF(
البحرين  خوض معسكر تدريبي في 
التي  الوثيقة  الــعــالقــة  على  تــأكــيــدًا 
ــادي اإلســبــانــي  ــن ــال تــربــط الــبــحــريــن ب
دورهــا  فــي  المملكة  مكانة  وتجسد 
الـــحـــيـــوي والـــمـــهـــم فــــي احـــتـــضـــان 
لتسليط  البارزة؛  الرياضية  األحــداث 
حاضنًا  كونها  المملكة  على  الــضــوء 

ومستقبالً لكافة الفرق.

ــى الــفــريــق اهــتــمــامــًا بـــــارزًا في  والقــ
التدريب  بمقر  الخاصة  التجهيزات 
على المالعب الخارجية، حيث أبدى 
الــوفــد ارتــيــاحــه الــكــبــيــر مــن خــوض 

التدريب األولى.
الفريق تشافي فلوريز أن  وأكد قائد 
واالهتمام  والمتابعة  الكبير  الــدعــم 
ممثل  مــن  الــفــريــق  بها  يحظى  الــتــي 
ــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة  جـــاللـــة ال
ناصر  الشيخ  سمو  الشباب  وشــؤون 
ــن حــمــد آل خــلــيــفــة مــحــل تــقــديــر  بـ
حــافــزًا  الالعبين  وأعــطــت  واعـــتـــزاز، 

كبيرًا في تحقيق النتائج اإليجابية.
يمثل  المعسكر  أن  فلوريز  وأوضـــح 
عامالً رئيسًا ومهمًا للفريق في سبيل 

اإليجابية  النتائج  تحقيق  مواصلة 
 )2nd RFEF( اإلسباني  الـــدوري  في 
أن  إلـــى  ــقــادمــة، مبينًا  ال الــفــتــرة  فــي 
كبير  واهتمام  بدعم  يحظى  الفريق 
مــن رئــيــس الــنــادي وأعــضــاء مجلس 

اإلدارة
 وأوضح فلوريز أن المباريات الودية 
زيادة  أجل  من  لالعبين؛  مكسبًا  تعد 

العالية  اإلمكانات  وتأكيد  االحتكاك 
إلــى  الــفــريــق، مبينًا  بــهــا  يــمــتــاز  الــتــي 
الخالدية  أمــام  األولــى  المواجهة  أن 
سبيل  في  للفريق  مهمة  خطوة  تعد 

اكتساب المزيد من الخبرات.
وقدم شكره وتقديره إلى المسؤولين 
للفريق  عــلــى دعــمــهــم  الــمــمــلــكــة  فـــي 
ــم عـــلـــى تــهــيــئــة األجــــــواء  ــهـ ــرصـ وحـ

المثالية للفريق منذ وصوله إلى أرض 
البحرين.

 تدريب صباحي

وحيدا  تــدريــبــا  قرطبة  وســيــخــوض   
سيضع  الصباحية  الفترة  فــي  الــيــوم 
فــيــه الـــمـــدرب الــتــشــكــيــلــة األســاســيــة 
اللقاء األول أمام  بها  التي سيخوض 

الخالدية غدا.

غدا المواجهة األولى

في  األولــى  مباراته  قرطبة  وسيلعب 
أمــام  البحرين  فــي  الحالي  معسكره 
اســتــاد  عــلــى  الجمعة  غـــدا  الــخــالــديــة 
الساعة  تــمــام  فــي  الوطني  البحرين 

السادسة مساًء. 

 برنامج سياحي اليوم

ــســيــاحــي؛  وفــــي إطـــــار الـــبـــرنـــامـــج ال
للتعرف على معالم البحرين واألماكن 
ــفــريــق الــيــوم  الــســيــاحــيــة، ســيــقــوم ال
في جولة  العرين  إلى محمية  بزيارة 
ــى حلبة  ــ ــم ســيــنــتــقــل إل ســيــاحــيــة، ثـ
البحرين الدولية لالطالع على الحلبة 
برنامج  إقامة  إلى  إضافة  ومرافقها، 
خــاص للفريق عــبــارة عــن ســبــاق في 

رياضة الكارتنغ للسيارات.

المكتب اإلعالمي

جانب من تدريبات الفريق

أعلــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم إطالق سياســة حماية األطفــال الرائدة 
فــي االتحــاد، وذلك ضمن التزامه بواجبــه في رعاية وحماية حقوق األطفال 

والشباب، وضمان تنظيم كافة فعاليات كرة القدم في بيئة آمنة وإيجابية.

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  وشــدد 
االتحاد  لرئيس  األول  النائب  الــقــدم 
الشيخ سلمان بن  القدم  لكرة  الدولي 
إبراهيم آل خليفة على ضرورة رعاية 
والشباب  األطفال  الالعبين  وحماية 
ــاد، وقــــال:  ــحـ ــالتـ كـــواجـــب أســـــاس لـ
وهم  المستقبل،  هم  وشبابنا  أطفالنا 
أجل  من  وطموحاتنا؛  آمالنا  يمثلون 
إرث أفضل وأكثر إشراقًا لكرة القدم 

اآلسيوية.
وتساعد  آمنة  بيئة  توفير  ــاف:  وأضـ
يعتبر  وشبابنا  ألطفالنا  اإلبــداع  على 
عنه؛  التنازل  يمكن  وال  أساسيا،  أمــرا 
ــقــدم، ونحن  ــار كــرة ال مــن أجــل ازدهــ
في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إلى 
جانب االتحادات الوطنية واإلقليمية 
األعضاء نمتلك التصميم على تحقيق 
تقدم كبير في هذا الجانب، واالرتقاء 

بمعايير حماية األطفال والشباب في 
أرجاء القارة كافة.

تاريخيًا  يومًا  يعتبر  اليوم  وأوضــح: 
يوم  وهو  األطفال،  حماية  رحلة  في 
ــن أجــل  يــشــهــد وضــــع األســــاســــات مـ
الحاضر  أجيال  سالمة  على  التأكيد 
منحهم  ضــمــان  وكــذلــك  والمستقبل، 
قيم  وتــطــويــر  للنمو  ــفــرص  ال أفــضــل 
من  الــحــيــاة،  مـــدى  تستمر  إيــجــابــيــة 

خالل هذه اللعبة الجميلة.
وتم تصميم سياسة حماية األطفال؛ 
من أجل االرتقاء بمعايير الرعاية في 
كــافــة أرجــــاء الـــقـــارة، حــيــث يــتــم من 
االتحاد  رغبة  على  التشديد  خاللها 

الـــقـــاري بــحــمــايــة األطـــفـــال والــشــبــاب 
واإلقليمية  الوطنية  االتــحــادات  في 
توفير  عــبــر  الــلــعــبــة،  مجتمع  وعــمــوم 
والشباب،  لأطفال  آمنة  بيئة  أفضل 
وتطوير وتطبيق إطار شامل للحماية 

والرعاية.
ــة عــلــى  ــايـ ــمـ ــحـ ــة الـ ــاسـ ــيـ وتــــشــــدد سـ
واألدوار  الـــمـــنـــتـــظـــرة  الـــتـــوقـــعـــات 
في  العاملين  لجميع  والمسؤوليات 
كما  المعنية،  األطـــراف  وكافة  اللعبة 
أنها تؤكد دعم االتحاد اآلسيوي لكرة 
كافة  فــي  الــقــاصــريــن  لحماية  الــقــدم 
فعاليات كرة القدم، والترويج لحماية 

هذه الحقوق.

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم: ملتزمون بتوفير بيئة آمنة لألجيال القادمة
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يطلق سياسة رائدة لحماية األطفال

سلمان بن إبراهيم

اتحاد الكرة

االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ أكـــد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن 
إمكانات  تسخير  خليفة  آل  خليفة 
ــاح الــمــعــســكــر  ــجــ ــ ــة إلن ــافـ االتــــحــــاد كـ
قرطبة  نــادي  يقيمه  الــذي  التدريبي 
اإلسباني في مملكة البحرين ويستمر 

حتى 18 يناير الجاري.
ــار، أشــاد الشيخ علي  وفــي هــذا اإلطـ
بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة بــالــخــطــوات 
الملك  بــهــا ممثل جــاللــة  يــقــوم  الــتــي 
الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لأعمال 
ــي رئــيــس  ــنـ ــوطـ مــســتــشــار األمــــــن الـ
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
االتحاد  إدارة  مجلس  أن  إلى  مشيًرا 
مملكة  لجعل  سموه  توجهات  يدعم 
الــبــحــريــن وجــهــة الحــتــضــان مختلف 
أن  ومبيًنا  والمعسكرات،  البطوالت 
حدًثا  يعد  اإلســانــي  قرطبة  معسكر 
اهتماًما  االتحاد  يوليه  مميًزا  رياضًيا 

بالًغا، وبما يتوافق أيًضا مع توجيهات 
الــمــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول  الـــنـــائـــب 
األعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة رئــيــس 
اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
دور  تفعيل  فــي  خليفة،  آل  حمد  بــن 
االتحادات الرياضية بمملكة البحرين 
وتعزيز عملها باستضافة المعسكرات 
الرياضية على النحو الذي يعود عليها 

بالمكتسبات الفنية واإلدارية. 
واجــهــة  المعسكر  “يــشــكــل  ــاف:  ــ وأضـ
رياضية لمملكة البحرين؛ كونها مكاًنا 
الرياضية،  المعسكرات  إلقامة  مميًزا 
ــة إلــــى واجـــهـــة تــرويــجــيــة  ــافـ ــاإلضـ بـ
لمملكة البحرين، والتعريف بما تملكه 
جميع  على  ومكتسبات  إنجازات  من 

األصعدة بما فيها الرياضية”.
ولفت إلى أن إقامة النادي اإلسباني 
معسكًرا تدريبًيا في مملكة البحرين 
لكرة  التطويرية  األهـــداف  من  يعزز 
ــبــحــريــنــيــة، خــصــوًصــا أنــه  ــدم ال ــقـ الـ
سيلعب مباراتين وديتين أمام ناديي 
الخالدية والرفاع، وهو ما يسهم في 
محترفين  بالعبين  العبينا  احتكاك 
ــقــارة األوروبـــيـــة وأمـــام فريق  مــن ال
على  عــالوة  مميزة،  عناصرة  يمتلك 
اكــتــســاب الــخــبــرات وتــبــادلــهــا ســواء 
في مجال العمل الفني أو اإلداري أو 

الرياضي.

تسخير اإلمكانات لنجاح معسكر نادي قرطبة اإلسباني

علي بن خليفة يشيد بخطوات ناصر بن حمد

علي بن خليفة

لجنة الموروث

الصيد  تفتتح منافسات بطوالت 
ــك  بــالــصــقــور، الــخــمــيــس، وذل

بــقــريــة الــبــحــريــن الــدولــيــة 
ضمن  الــقــدرة  لسباقات 

ــة الـــثـــامـــنـــة  ــخــ ــســ ــ ــن ــ ال
لموسم ناصر بن حمد 

للصقور والصيد. 
وتــــــبــــــدأ فـــعـــالـــيـــات 
ببطولة خالد  الموسم 
ــد لـــلـــصـــقـــور،  ــمـ ــن حـ ــ بـ

الخميس، حيث تفتتح 
عملية  المنظمة  اللجنة 

على  والتشبية  التسجيل 
الرئيسة  األشـــواط  تنطلق  أن 

على مدى يومي الجمعة والسبت، 
على فترتين صباحية ومسائية.

وخصصت اللجنة أشواطا للعموم في كافة الفئات 
يشارك  فيما  للصقور،  حمد  بن  خالد  بطولة  ضمن 
يقام  كما  كذلك.  بهم  خاصة  بأشواط  المحترفون 
“الطيارة”، إضافة إلى  شوط خاص بسباق التحمل 

إلى  يهدف  الذي  الصغير  الصقار  شوط 
إشــراك األطــفــال في رياضة اآلبــاء 

واألجداد. 
محمد  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 
بـــن عـــايـــض الـــعـــذبـــة الــمــري 
اللجنة  إدارة  مجلس  عضو 
ــات  ــاضــ ــ ــري ــ ــة ل ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
التابعة  الشعبي  ــمــوروث  ال
للشباب  األعــلــى  للمجلس 
اللجنة  رئــيــس  والـــريـــاضـــة 
ــقـــور إن  ــلـــصـ لـ ــنـــيـــة  الـــبـــحـــريـ
منافسات هذا العام تقام وسط 
إجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة مــشــددة 
الوطني  الــفــريــق  لتعليمات  تطبيقا 

لمكافحة فيروس كورونا. 
ــــى أن دخــــول مــوقــع الــمــســابــقــة  وأشـــــار الـــمـــري إل
األخضر  ــدرع  ال حاملي  المحصنين  على  سيقتصر 
اللجنة  أن  موضحا  واعــي”،  “مجتمع  بتطبيق  فقط 
لفحوصات  المشاركين  جميع  ستخضع  المنظمة 

سريعة أثناء التواجد.

وسط إجراءات وقائية استثنائية

افتتاح موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد اليوم
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مؤتمر االتحاد اآلسيوي لألمناء العامين ينطلق اليوم
يــنــطــلــق الـــيـــوم الــخــمــيــس فـــي الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض مؤتمر االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم لأمناء العامين في االتحادات 
االتحاد  ينظمه  الــذي  واإلقليمية،  الوطنية 
القاري بالتعاون مع االتحاد السعودي لكرة 

القدم على مدار ثالثة أيام. 
الشراكة  روح  تعزيز  إلــى  المؤتمر  ويهدف 
ــوي واالتـــــحـــــادات  ــ ــيـ ــ ــاد اآلسـ ــ ــحـ ــ بـــيـــن االتـ
المؤتمر  هــذا  أن  كما  واإلقليمية،  الوطنية 
ويسهل  مثمر،  حوار  لتأسيس  منصة  يوفر 
ــمــعــرفــة، ويــشــجــع عــلــى تطبيق  ال ــبـــادل  تـ
الممارسات، مما يساعد على تقوية  أفضل 
ويؤسس  واإلقليمية  الوطنية  االتــحــادات 

لجعل أسرة القدم اآلسيوية أكثر حيوية. 
ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات التي 
اآلســيــوي  لالتحاد  الــعــام  األمــيــن  يفتتحها 
ــون الــذي  ــو ويــنــدســور جـ ــ ــكــرة الــقــدم دات ل
بتعزيز  ــقــاري  ال االتــحــاد  ــتــزام  ال سيتناول 
الوطنية  االتــحــادات  فــي  التطوير  بــرامــج 
واإلقليمية، حسب إطار الرؤية والمهمة في 

االتحاد القاري. 
يتم خاللها تسليط  ذلك تجري جلسة  بعد 
عبر  األمد،  المخرجات طويلة  على  الضوء 
بحث خلق ثقافة التعليم؛ من أجل تطوير 
الجيل المقبل من قادة كرة القدم اآلسيوية، 
مؤسسة  فــي  التنفيذي  الرئيس  ويقدمها 

سيحظى  كما  آيــــزال،  انــتــر  ــغ،  وانـ كلينمان 
المشاركون في اليوم األول بفرصة تطوير 
الفريق  إدارة  قيمة  جلسة  خــالل  قدراتهم 
الشريك  يقدمها  والتي  المواهب،  وتطوير 
مؤسسة  في  التنفيذي  والمدير  المؤسس 

دابل باس، كوين بات.
تقديم محاضرة  الثاني، سيتم  اليوم  وفي 
الــعــالــمــي، يقدمها  الــجــانــب  تــطــويــر  ــول  حـ
اإلفريقي  االتحاد  السابق في  العام  األمين 
ومؤسس  التنفيذي  والرئيس  القدم  لكرة 
اتش اي ايه لإلدارة الرياضية واالستشارات 
هشام العمراني، حيث سيركز على التعاون 

اإلفريقي-اآلسيوي.

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

 صورة جامعة للمتحدثين في المؤتمر 



طرحــت المطربة أصالة نصري كليبهــا الجديد الذي يأتي 
بعنــوان “أنــا دخيــل الله”، حيث نشــرت عبر حســابها 
الشخصي بموقع إنســتغرام مقطع فيديو من الكليب 
الجديــد، وكتبــت: اآلن يمكنكــم مشــاهدة فيديو كليب 

أغنيتي الجديدة أنا دخيل الله.
وكانت النجمة السورية قد أزاحت، في منشور سابق، الستار 

عن أســماء من تعاونوا معها على األغنية الجديدة، وكتبت: األغنية من كلمات 
سعود البابطين، وألحان الموسيقار طالل، وتوزيع ميثم عالء الّدين.

قــال النجم محمد رياض عن دوره في مسلســل “حلم” 
الذي يعرض حالًيا على قناة الحياة أقدم شخصية عماد 
الونــش، وهــي شــخصية اجتماعية جديــدة، ولم أعتد 

تقديم هذا النوع من األدوار. 
وأضاف رياض: “أنا ســعيد أني أقدمها، وسعيد بتعاوني 

مــع المخرج الكبير حســني صالح المخرج للمــرة الثانية، 
بينما الشــخصية فيها أحداث كثيرة ومراحل تطور كبيرة جًدا ال أستطيع أن 

أحرق تفاصيلها اآلن، ولكنها شخصية من الشخصيات الحلوة.

شخصية حلوةأنا دخيل اهلل
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تم اختيار 
النجمة “آن 

هيثاواي” 
و”توماسين 

ماكنزي” لبطولة 
فيلم Eileen من 

إخراج “ويليام 
 Lady ”أولدرويد

Macbet المقتبس 
 My“ من كتاب
 Year of Rest

and Relax-
.”ation

tariq_albahhar

بعد انقطاٍع دام اثني عشر عاًما.. خالد فرحان يطلق “حنين”
”إيميلي لن تترك باريس لفترة طويلة!“ هكذا  «

علقت مجلة بيبول المعنية بالمشاهير 
مؤخرا بعد إعالن نتفلكس بأنها ستقدم 

موسمين آخرين من مسلسلها الكوميدي 
الرومانسي الذي تم تقديم الموسم 

الثاني الناجح منه مؤخرا، وهو من بطولة 
النجمة الجميلة ليلي كولينز. وأعلنت 

المنصة عن جزأين قادمين 3 و4 في 
فيديو تم تحميله في حساب ”إميلي في 

باريس“ على إنستغرام مؤخرا تضمن عبارة 
“سنة جديدة إمكانيات جديد“.

واختتمت أحدث الحلقات العشرة بمجموعة  «
نهائية بعدما استدعاء إيميلي من قبل 
رئيسها السابق سافوير سيلفي )ليروي 

بوليو( إلجابة حول ما إذا كانت ستمدد 
عامها في الخارج في باريس للعمل في 

شركة التسويق الجديدة أم ال.
ال توجد وعود عن متى سيصل الموسم  «

الثالث إلى نتفلكس، على الرغم من أننا نعلم 
أن ليلي كولينز ستكون سعيدة لتصوير 

مجموعة أخرى من الحلقات الناجحة 
جماهيريا، وقالت إنها تأمل في موسم 

آخر، وقالت للمجلة األمريكية: “أحب 
هذه الفرصة وتقديم جزء جديد ثالث من 

المسلسل، وشخصيا ال أعرف مدى طلب 
الناس ذلك، لكنني أوعد بأنها أنها ستكون 

مليئة بالدراما، األزياء والكثير من المرح 
والرومانسية“.

 أصـــدرت اللجنة الثقافية بنـــادي مدينة 
عيسى وبمناســـبة العيد الوطني المجيد 
الطبعة الثانية من كتاب قصائد لألطفال 
للشـــاعر الكبيـــر علـــي الشـــرقاوي بعنوان 
“البحريـــن بـــادي”. يقـــع الكتـــاب في 28 
صفحة من الحجم المتوســـط، ويحتوي 
علـــى مجموعـــة مـــن القصائـــد الوطنيـــة 
مزينة بالرسومات، ومن عناوين الكتاب 
“القائـــد”،  “الشـــارع”، “البيـــت”، “من أرض 
البحريـــن”، “عناق المحبة”، “تشـــجير”، “ال 
مســـتحيل”، “ظـــل العلم”، “بـــذرة حلم”، “ 
أقول لكم”، “ شـــباب المملكـــة”، “البحرين 

بادي”.
وفي ســـياق متصـــل صرح رئيـــس نادي 

المدينـــة لـ “الباد” أحمد جاســـم العكبري 
الثقافيـــة  للجنـــة  التالـــي  اإلصـــدار  أن 
وطـــن  الغريـــر  “علـــي  كتـــاب  ســـيكون 
الكاتـــب  إعـــداد وتحريـــر  مـــن  المحبـــة” 
وتصميـــم  الماجـــد،  أســـامة  الصحافـــي 

الغـــاف واإلشـــراف العـــام للفنـــان خالـــد 
عاصـــم  الفنـــي  واإلخـــراج  الرويعـــي، 
الكوهجي، والذي ســـتقوم وزارة شؤون 
اإلعام بطباعته -مشكورة- على أن يتم 

تدشينه خال األيام المقبلة. 
يشـــتمل الكتـــاب علـــى كلمات للمســـارح 
األهلية، ونادي مدينة عيسى الذي يعتبر 
المحطـــة األولـــى فـــي رحلة علـــي الغرير 
-رحمه هللا- فـــي عالم التمثيل، ولقطات 
فـــي  ســـجلت  حياتـــه  مـــن  صحافيـــة 
مناسبات مختلفة، وقصائد رثاء شعرية، 
وماحـــق صور وكذلك شـــهادات للعديد 
مـــن المبدعيـــن والفنانيـــن والمخرجيـــن 
والمؤلفيـــن والكتاب مـــن داخل البحرين 

وخارجها.

بتنظيـــم مـــن ملتقـــى الخطاطيـــن 
للفـــن  البحريـــن  جمعيـــة  فـــي 
المعاصر، انطلقـــت دورة “الزخرفة 
العثمانيـــة” فـــي أول أيامهـــا يـــوم 
المزخرفـــة  مـــع  الماضـــي  األحـــد 
التركية القديرة زينب قورلو، وقد 
ســـيرتها  المزخرفـــة  اســـتعرضت 
فـــن  مفهـــوم  وشـــرحت  الذاتيـــة، 
“التذهيب”، وعرضت أهم األدوات 
المســـتخدمة بهـــذا الفـــن، تبع ذلك 
شـــرح عملي مفصل لرســـم جدول 
زخرفـــي مع ذكر أبعاده المتناســـبة 
مع اللوحة الخطية، وشرح طريقة 
رســـم بعض أنـــواع الزنجير داخله، 
وطريقـــة البـــدء بالتذهيـــب، وقـــد 

أشـــرفت المزخرفـــة علـــى تطبيـــق 
لمـــا  والمشـــاركات  المشـــاركين 
إلـــى أن دورة  تـــم شـــرحه. يشـــار 

“الزخرفة العثمانية” ستستمر لمدة 
ثاثة أيام متواصلة حتى الثاثاء 

المقبل.

أحمد العكبري

غالف الكتاب

“ البحرين بالدي” إصدار جديد لنادي مدينة عيسى

دورة “الزخرفة العثمانية” بالفن المعاصر

أقــام فريق عمل مسلســل “أمينــة حاف 2”، الجــاري تصويره 
لينافس في موسم رمضان المقبل، حفال لالحتفال بخطوبة 
الفنانيــن المشــاركين في العمل طالل باســم، نجــل الفنان 
والمنتج باســم عبد األمير، والفنانة والفاشنيستا السعودية 

جود عزيز.
وكانت نجمة العمل الفنانة إلهام الفضالة أول المحتفلين، حيث 

هنأت العروســين، ونشــرت صورة طالل وهــو يضع خاتم الخطوبة فــي يد جود، كما 
حرص العديد من نجوم الوسط الفني بالكويت على تقديم التهنئة للعروسين.

حفل خطوبة

أحالم سعيدة ليسرا في شهر رمضان

تبدأ النجمة يســـرا هذا األسبوع 
بتصويـــر دورهـــا فـــي مسلســـل 
أحـــام ســـعيدة المقـــرر عرضـــه 
في شهر رمضان المقبل، وتدور 
أحداثـــه فـــي إطـــار مـــن الدراما 
وهـــو  والتشـــويق،  االجتماعيـــة 
مـــن تأليف هالـــة خليل، وإخراج 
أن  ســـبق  الـــذي  عرفـــة  عمـــرو 
تعـــاون مـــع يســـرا مـــن قبـــل في 

مسلسل سرايا عابدين.
فـــي  يشـــارك  ســـعيدة  أحـــام 
بطولته يسرا وغادة عادل ومي 
كســـاب ونور محمود ونبيل نور 
الديـــن، باإلضافة إلـــى مجموعة 
أخـــرى من النجوم الذين ســـيتم 

اإلعان عنهم الحقًا.
موســـم  وفـــي  التلفزيـــون،  فـــي 

رمضان تحديدًا، يعتبر مسلســـل 
يســـرا حدثـــًا ال يمكـــن تفويتـــه، 
فمنـــذ أين قلبي؟ فـــي 2002 ثم 
ملـــك روحي في 2003، تحرص 
يســـرا علـــى تقديـــم مسلســـات 
تلفزيونية تناقـــش أهم القضايا 
مـــن  تقـــدم  المجتمعيـــة، كذلـــك 
خالهـــا الوجـــوه الشـــابة الذيـــن 
نجومـــًا  بعـــد  فيمـــا  يصبحـــون 
مشـــهورين، من أبرز مسلســـات 
يسرا في موسم رمضان، قضية 
أمينـــة،  أيـــٍد  وفـــي  عـــام،  رأي 
وشـــربات لـــوز، وفـــوق مســـتوى 
الشـــبهات، وخيانـــة عهـــد، وفـــي 
أهليـــة  حـــرب  الماضـــي،  العـــام 
خيـــاط  باســـل  مـــع  بالمشـــاركة 

وجميلة عوض.

محرر مسافات 

عودة “إيملي في باريس” بأجزاء جديدة!
 ترجمة: طارق البحار

انطلـــق مؤخـــرا معـــرض )حنيـــن( فـــي 
فيـــه  قـــدم  للفنـــون،  فولـــك  مســـاحة 
النحـــات خالد فرحـــان أعمـــااًل نحتية 
مســـتوحاة من أعمال الفنان المصري 

آدم حنين كتحية له.
ويعد هذا المعرض عودًة للفنان خالد 
بعـــد  الشـــخصية  للمعـــارض  فرحـــان 

انقطاٍع دام اثني عشر عاًما.
عـــودًة  أيًضـــا  يشـــكل  المعـــرض  هـــذا 
لمســـاحة فولك للفنون بعد انقطاعهم 

في فترة الحجر الوبائي.
وصـــرح محمـــد جـــواد مـــن فولـــك أن 
“الشرارة التي ومضت إثر وفاة الفنان 
حنيـــن فـــي مايو 2020 اســـتلزمت أن 
يتـــم تكريمـــه بمعرٍض فنـــّي يليق به”. 
وقـــد اســـتمر التحضيـــر للمعـــرض من 
فـــي  تدشـــينه  2021م وحتـــى  مايـــو 

يناير 2022.
ويعتبـــر آدم حنين مـــن أكثر النحاتين 
اســـتثنائية؛ وذلك لنبوغـــه في تحدي 
شـــروط الشـــكل والفراغ، قـــدم حنين 
علـــى  قـــادرة  أصيلـــة  نحتيـــة  أعمـــاال 
فنانـــا  وكان  الجمهـــور.  فـــي  التأثيـــر 
واســـًعا، مـــا مّكـــن خالـــد من اســـتلهام 

المعـــرض،  فـــي  المقدمـــة  مجموعتـــه 
حنيـــن  آدم  أعمـــال  تكويـــن  وإعـــادة 
الشهيرة كالعربة والخزانة وأم كلثوم 
ينتهجـــه  الـــذي  الشـــرائح  بأســـلوب 

الفنان. 
ولـــد حنيـــن فـــي 1929 فـــي القاهـــرة، 
الحلـــّي،  صياغـــة  فـــي  تعمـــل  لعائلـــة 
درس الفنـــون الجميلـــة فـــي مصر، ثم 
انتقـــل ُمبتعًثـــا إلـــى ميونـــخ بألمانيـــا. 

عاش في باريس مع زوجته لخمســـة 
وعشـــرين عامـــا متفرًغـــا للعمـــل على 
تجربته الفنيـــة. تميزت أعماله بالقوة 
والحداثـــة، وكان رســـاًما إلـــى جانـــب 
كونـــه نحاًتـــا، وقد اعتمد فـــي لوحاته 
علـــى ورق البـــردي، األصمـــاغ العربية 
واأللـــوان الطبيعية. يســـتمر المعرض 
حتـــى الـ 9 من مارس 2022 بمســـاحة 

فولك للفنون.

تصوير: حوراء مرهون
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الخاجة الفائزة في “الجمعة البيضاء” بـ “سيف المحرق”

تطوير آليات التعاون وتسريع اإلجراءات والخدمات للمسافرين

حصدت 5 آالف دينار نقًدا ضمن جوائز حملة “تسوق واربح”

جولة تفقدية بالمطار لوزير “المواصالت” ووكيل الجوازات

فازت نـــورة خالـــد الخاجة بمبلـــغ 5,000 
دينـــار نقـــًدا ضمن مراســـم الســـحب على 
جوائز حملة “تســـوق واربـــح في الجمعة 
البيضـــاء” فـــي مجمع الســـيف – المحرق 
والتي أطلقتها شركة عقارات السيف في 
الفتـــرة 25 - 27 نوفمبر الماضي. وجرت 
مراســـم الســـحب مؤخًرا في مقر الشركة 
الشـــركة ووزارة  عـــن  ممثليـــن  بحضـــور 

الصناعة والتجارة والسياحة.
اســـتفادة  علـــى  الحملـــة  واشـــتملت 
المتســـوقين خـــال التخفيضـــات الكبرى 
فـــي  الدخـــول  فـــي  البيضـــاء  للجمعـــة 
الســـحب على الجائـــزة عنـــد إنفاقهم 30 
دينار فأكثر في مجمع السيف – المحرق. 
عالميـــا  حدثـــا  البيضـــاء  الجمعـــة  وتعـــد 
سنويا تحييه جميع المراكز التجارية في 
مختلف دول العالم أواخر كل عام لطرح 
مختلـــف الســـلع والبضائع بأقل الخســـائر 

وبتنزيـــات غيـــر مســـبوقة، وكان مجمع 
السيف – المحرق جزًءا من هذه الظاهرة 
العالميـــة؛ نظًرا لمـــا يحتضنه من عامات 

تجارية إقليمية وعالمية.
وبهذه المناســـبة، صّرح مدير أول - إدارة 

العقارات بشـــركة عقارات الســـيف محمد 
القائـــد “يأتـــي هذا الســـحب ضمن ســـعي 
عقارات السيف المتواصل في ابتكار كل 
مـــا هـــو نوعي وفريـــد في عالم التســـوق 
بهدف تهيئة أفضل تجربة تســـوق لكافة 

المواطنين والمقيمين والزوار من األفراد 
والعوائل من داخل وخارج المملكة، وهو 
مـــا يعكـــس مـــدى حـــرص الشـــركة علـــى 
رد الجميـــل لزوارهـــا المخلصيـــن. ونحن 
تســـوقية  بيئـــة  تقديـــم  فـــي  ملتزمـــون 
مميـــزة لجميـــع أفـــراد العائلة تلبـــي كافة 
احتياجاتهم في مختلف المناسبات على 

مدار السنة”. 
بدورهـــا، وجهـــت الفائـــزة نـــورة الخاجة 
شـــكرها وتقديرهـــا للقائميـــن على مجمع 
الســـيف - المحـــرق على مـــا يقدمونه من 
باقـــات ترويجية وجوائز قيمـــة لمرتادي 
المجمـــع، والتـــي تترجـــم مـــدى حرصهم 
علـــى مكافأة الـــزوار وتهيئـــة أفضل بيئة 
تسوقية لكافة شـــرائح المجتمع، مشيرة 
إلـــى أن مجمـــع الســـيف – المحـــرق كان 
خيارهـــا المفضل لاســـتفادة من عروض 

الجمعة البيضاء أواخر نوفمبر الفائت.

قـــام وزير المواصـــات واالتصاالت، 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة مطـــار 
البحريـــن الدولـــي كمـــال بـــن أحمـــد 
محمد يرافقه وكيل وزارة الداخلية 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  واإلقامـــة 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
المطـــار  بمرافـــق  تفقديـــة  بجولـــة 
وذلك بحضور عدد من المســـؤولين 
الجهـــود  تعزيـــز  بهـــدف  المعنييـــن؛ 
الســـفر  حركـــة  لتســـهيل  المبذولـــة 
مـــن وإلـــى مملكة البحريـــن وتطوير 
حيـــوي  كمنفـــذ  المطـــار  إمكانـــات 

وعصري، وذلك 
متابعـــة  علـــى  الحـــرص  إطـــار  فـــي 
وتقييـــم إجـــراءات الســـفر المتبعـــة 
في مطار البحرين الدولي واالطاع 
التكنولوجيـــة  التقنيـــات  علـــى 

المتقدمة في هذا الشأن. 
وأثنـــاء الجولـــة، تـــم االطـــاع علـــى 
منظومـــة  حـــول  موجـــز  عـــرض 
تعمـــل  التـــي  المطـــار  جـــوازات 
للقادميـــن  كابينـــة   44 خـــال  مـــن 

والمغادريـــن، من بينها كبائن مجهزة 
لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة، و22 
بوابـــة إلكترونية تعمل بنظام بصمة 
 6 بجانـــب  الوجـــه،  وبصمـــة  اليـــد 
كبائن فـــي المنطقـــة الخاصة إلنهاء 

إجـــراءات وصـــول المســـافرين مـــن 
حملة تأشـــيرات هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل. كما تم خـــال الجولة، بحث 
وتســـريع  التعـــاون  آليـــات  تطويـــر 
اإلجـــراءات وجـــودة الخدمات التي 
تقدمها شؤون الجنسية والجوازات 

واإلقامة للمسافرين.
الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــاد 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
واإلقامة، بتوجيهات وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبد 
علـــى  تؤكـــد  التـــي  آل خليفـــة،  هللا 
ســـهولة حركـــة المســـافرين وتقديم 
التســـهيات الازمة في هذا الشأن، 
مثمنـــا الشـــراكة القائمـــة مـــع وزارة 
المواصات وشـــركة مطار البحرين 
فـــي مجـــال تقديـــم خدمـــات عالية 

الجودة للمسافرين.

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، في أعمال قمة “مستقبل المعادن”، 
التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض بمشـــاركة أكثر من 2000 مشـــارك 
مـــن أكثر من 100 دولـــة، وأكثر من 150 من كبار المســـتثمرين العالميين، و100 متحدث 
دولـــي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة االســـتثمار التعديني 
علـــى مســـتوى العالـــم، باإلضافـــة إلـــى قـــادة القطاعـــات المالية، ورؤســـاء كبرى شـــركات 
التعدين، من مختلف الدول.  وتعد هذه القمة األولى من نوعها التي تســـلط الضوء على 
قطاع التعدين بدول الشـــرق األوســـط وآســـيا الوســـطى وإفريقيا، واستعراض جملة من 
الموضوعات التي تشمل واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة مشاريع 
التعدين في تنمية المجتمعات، وإمكانات وفرص القطاع في المملكة العربية الســـعودية 
واإلقليـــم.  وتهـــدف قمة مســـتقبل المعادن التـــي تعد من أهم األحـــداث التي أقيمت في 
تاريـــخ قطاع التعدين في المملكة العربية الســـعودية، لخلق تفاهمات وشـــراكات طويلة 
األمد في هذا المجال، وفقا لتوقعات ازدياد الطلب على المعادن في المستقبل بمقدار 7 

أضعاف نتيجة التحول الكبير إلى استخدامات الطاقات النظيفة.

أعلنت شـــركة كانـــو للصناعة والطاقة، الُمـــزّود الرائد 
لخدمـــات قطـــاع الصناعات األساســـية فـــي البحرين 
والســـعودية ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، عن 
تعاونهـــا مع شـــركة “كليـــن ماكس” الرائـــدة في قطاع 
الطاقة المتجددة بقارة آســـيا، لتزويـــد حلول الطاقة 

الشمسية المستدامة للعماء في المملكتين. 
وتهـــدف هـــذه الحلول لتعزيـــز االعتماد علـــى مصادر 
والشـــركات  المشـــاريع  مـــن  لـــكل  النظيفـــة  الطاقـــة 
خفـــض  فـــي  سيســـاهم  مـــا  والصناعيـــة،  التجاريـــة 

االنبعـــاث الكربوني ودعم االســـتدامة البيئية بالتوافق مع التوّجهـــات المحلية والعالمية 
المرتبطة بهذا المجال. يأتي طرح حلول “كانو - كلين ماكس” للطاقة المستدامة، كجزء 
مـــن جهود شـــركة كانو للصناعـــة والطاقـــة لتحفيز االســـتفادة من الطاقة الشمســـية في 
المملكتين بأسعار مائمة. وستساعد هذه الحلول على خفض فواتير الكهرباء، باإلضافة 
إلى االسترداد التدريجي لكلفة االستثمار في الطاقة الشمسية وذلك خال فترة تتراوح 
بيـــن 4 و6 ســـنوات، مـــع اســـتمرار عملها بكفـــاءة وبعمر افتراضـــي يصل حتـــى 25 عاًما. 
وســـيتمكن العمـــاء مـــن التوفير عبر تقليل اســـتهاك الطاقة من الشـــبكة خال ســـاعات 

الذروة، فضًا عن مساهمتهم في دعم انخفاض انبعاث غازات الدفيئة.
وقـــال رئيـــس شـــركة كانو للصناعـــة والطاقة علي عبدهللا كانـــو “يســـرنا أن ُنوّفر للعماء 
التجارييـــن والصناعييـــن فـــي مملكة البحريـــن والمملكة العربية الســـعودية، حلواًل رائدة 

ومتطّورة ألنظمة الطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركة “كلين ماكس”.

150 من كبار المستثمرين العالميين 
بقمــة مستقبــل المعــادن

“كـانــو للصناعــة” و“كليــن مــاكــس” 
تـوفـران حلــول الطاقـة الشمسيـة

أكملت طيران الخليج، وألول مرة في تاريخها وبنجاح، أطول تمرين الستمرارية األعمال 
عن بعد بساسة ودون انقطاع لعمليات طيران الخليج. وقد تم التخطيط للتمرين لعدد 
من الوظائف الحيوية في الناقلة؛ وذلك لقياس الكفاءات الفردية والجماعية واستعداد 
الناقلـــة لمواصلـــة العمليات في حالة وقـــوع معوقات أو حوادث غيـــر متوقعة في إدارة 

الشركة من المركز الرئيس.
 وقد اســـتقبل القائم بأعمال الرئيس التنفيـــذي لطيران الخليج وليد العلوي رئيس لجنة 
إدارة استمرارية العمليات ورئيس القطاع التقني بطيران الخليج جمال هاشم إثر نجاح 
التمرين، إذ اطلع هاشم العلوي على نتائج تقرير التمرين التدريبي النهائية. وبدوره شكر 
العلوي أعضاء اللجنة على جهودهم لتنفيذ هذا التمرين، وشدد على األهمية التقنية في 

إنجاز عمليات الناقلة بدقة ونجاح. 
وُأجـــري التمرين على عمليـــات الناقلة الوطنية الفعلية الشـــهر الماضي من خال اعتماد 
نمـــوذج “العمـــل عـــن بعـــد” لمدة 3 أيـــام، إذ تولت فـــرق العمل التـــي كانت تعمـــل عن بعد 
الســـيطرة الكاملة على العمليات وقامت بتنفيذ جميع األنشـــطة التشـــغيلية بما في ذلك 

العمليات التشغيلية واالتصال المباشر بالطائرات والمحطات الخارجية.

“طيــران الخليـــج”: 100 % نجــاح 
تمرين الستمرارية العمليات عـن بعـد

مجمل المعامالت تجاوزت 13 مليون شهريا

“بنفت” تستثمر 1.6 مليون دينار لتطوير التحويالت اإللكترونية
ا في المعامالت  أعلنت شركة بنفت، الشركة البحرينية الرائدة إقليميًّ
المالية اإللكترونية، مؤخًرا عن استثمارها لـ 1.6 مليون دينار بحريني 
لتطويــر خدمــة نظــام التحويالت الماليــة اإللكترونــي )EFTS ( لديها 
بالكامــل والمتضمــن خدمــات فــوري وفــوري بــالس وفواتيــر؛ بهــدف 
تلبيــة االســتخدام والطلــب المتزايديــن لخدمــات هــذا النظــام داخل 

المملكة. 

وأكدت الشـــركة أنه قد تم تطوير 
النظـــام علـــى جميـــع المســـتويات 
التـــزام  بذلـــك  ليعكـــس  مؤخـــرا،، 
شـــركة بنفـــت الراســـخ بالتطويـــر 
الحلـــول  وتقديـــم  المســـتمر 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  المتقدمـــة، 
المســـتقبلية  الشـــركة  مبـــادرات 
والتوجـــه االســـتراتيجي الجديـــد 

لها.
إصـــدار  أحـــدث  تطويـــر  وتـــم 
الماليـــة  التحويـــات  نظـــام  مـــن 
اإللكترونـــي باســـتخدام الميـــزات 
التكنولوجيـــة المتقدمة والمعززة 
لتلبيـــة تطـــورات الدفـــع المتغيرة 

المالـــي،  القطـــاع  فـــي  باســـتمرار 
التحديثـــات  حيـــث تســـمح آخـــر 
المضافـــة بـــأداء أفضل يتماشـــى 
وأفضـــل  المعاييـــر  أحـــدث  مـــع 
ممـــا  الصناعـــة،  فـــي  الممارســـات 
يضمـــن الكفـــاءة ويمّكـــن البنـــوك 
والهيئـــات  والشـــركات  واألفـــراد 
الحكوميـــة مـــن تحقيـــق أقصـــى 
استفادة من هذه المبادرة المهمة.
تصميـــم  تـــم  فقـــد  ذلـــك،  إلـــى   
النظام الجديـــد خصوًصا للتعامل 
مـــع حجـــم أكبـــر مـــن المعامـــات 
وتحقيـــق معالجة أســـرع. كما تم 
تحســـين قاعـــدة البيانات بأحدث 

التقنيـــات لتحقيـــق األداء العالـــي 
والوصـــول والتوافر عند الحاجة. 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فقد تـــم أيًضا 
دمـــج البنيـــة التحتيـــة للنظام مع 
أحـــدث الخوادم وأجهزة الشـــبكة 
األمـــان  تعزيـــز  تقنيـــات  لدعـــم 

وحماية البيانات الحساسة.
المديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه   
العام المســـاعد لتقنية المعلومات 

في شـــركة بنفت ريـــاض المعراج 
مـــع  والتنســـيق  التوجيـــه  “وفـــق 
مصـــرف البحرين المركـــزي، فإننا 
نســـعى دائًمـــا فـــي شـــركة بنفـــت 
ونضمـــن  ســـّباقين  نكـــون  ألن 
تحديـــث حلولنـــا وأنظمتنـــا بآخر 
التقنيات والميزات، بما يتماشـــى 
المســـتخدمين  احتياجـــات  مـــع 
أهميـــة  ونـــدرك  والشـــركاء، 
اســـتمرارية هـــذه المهمـــة، حيـــث 
نقـــوم باســـتمرار بتعزيـــز النظـــام 
بأعلى المعايير العالمية والتدابير 
تجربـــة  أفضـــل  لتقديـــم  األمنيـــة 

ممكنة لعمائنا”.
التـــي  المدفوعـــات  حجـــم  وبلـــغ 
تمت من خـــال نظام التحويات 
العـــام  فـــي  اإللكترونـــي  الماليـــة 
159 مليـــون  الماضـــي أكثـــر مـــن 
معاملة، في حين تجاوزت القيمة 
اإلجماليـــة للمدفوعـــات 20 مليـــار 

دينار بحريني.

رياض المعراج

“المصارف” تثمن دعم ولي العهد رئيس الوزراء للقطاع
ثمنـــت جمعيـــة مصـــارف البحرين 
دعـــم ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
للقطـــاع المالـــي والمصرفـــي كأحد 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  أهـــم 
مشـــيرة  األولويـــة،  ذات  الواعـــدة 
الجمعيـــة إلـــى أن تدشـــين ســـموه 
للمبنـــى الجديـــد لمعهد الدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة يؤكـــد حرص 
ســـموه على تكامل أركان الصناعة 
الماليـــة والمصرفيـــة فـــي البحرين 
بمـــا فـــي ذلـــك مؤسســـات التعليـــم 

والتدريب والتأهيل.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية 

عدنان يوســـف إن صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس الوزراء 
يؤكـــد دائما دعمـــه للقطـــاع المالي 

وحرصـــه علـــى تطويـــره وتوفيـــر 
ريادتـــه،  علـــى  محافظتـــه  لـــوازم 
مضيفـــا أن الجمعيـــة تجـــد نفســـها 

في صلب تنفيذ رؤية ســـموه ذات 
الصلـــة بتطوير االقتصـــاد الوطني 
الـــدور  مـــن  انطاقـــا  وذلـــك  ككل، 
المهـــم الذي تقـــوم به المؤسســـات 
تنميـــة  فـــي  والمصرفيـــة  الماليـــة 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  مختلـــف 

األخرى.
مـــن جانبه، قال الرئيـــس التنفيذي 
إن  القاســـم  وحيـــد  للجمعيـــة 
جمعيـــة مصـــارف البحريـــن تبنـــي 
اســـتراتيجيتها وعملهـــا بنـــاء على 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  توجيهـــات 
بهـــدف تحقيـــق  الـــوزراء  مجلـــس 
تطلعات ســـموه في تطوير القطاع 

المصرفي.

عدنان يوسف وحيد القاسم

أثناء تسلم الجائزة

أثناء الجولة في المطار

الزياني مشاركا في القمة

الرياض - بنا



حياكم

ملتزمـــًا  هـــاوس  ميرتشـــانت  ذا  فنـــدق  واليـــزال  كان 
ومرحبـــًا بإضافة المزيد من الخيارات الصحية، واليوم 
يســـر فندق ذا ميرتشـــانت هاوس اإلعـــان عن تعاونه 
مـــع RAWK ME؛ لتقديـــم األفضل لضيوفـــه من خال 
إضافـــة مجموعة مـــن أصناف الكعـــكات الصحية ذات 
المـــذاق اللذيذ، خاليـــة من منتجات األلبـــان والغلوتين 
والســـكر. في هذه المناســـبة المميزة قـــال المدير العام 
لــــ “ذا ميرتشـــانت هاوس”، جاســـتن كيم “لقـــد قمنا في 
وقت سابق من هذا العام بإعداد قائمة خاصة لألطعمة 
النباتيـــة، واليوم أردنا توســـيع خياراتنا وتقديم المزيد 
لألشـــخاص النباتييـــن والمهتمين بالخيـــارات الصحية 
فـــي البحرين من خال تقديـــم مجموعة من األصناف 
المختارة من الكعك. نحن متحمســـون للغاية لتوســـيع 
 Rawk قائمتنا النباتية من خال شـــراكتنا الجديدة مع
Me. إننـــا نخطو خطـــوات كبيرة وواثقة نحو أســـلوب 
حيـــاة أكثر صحة؛ ألننا نعلم بشـــعبية األطعمة الغذائية 
النباتيـــة الخاليـــة مـــن الغلوتيـــن فـــي البحريـــن ودول 

مجلس التعاون”.
تم إنشـــاء مجموعة الكعك لتغذية الجسم، والتعامل برفق 
مع البيئة والتماشـــي مع عقلية المستهلكين الذين يبحثون 
عن بدائل صحية. خيارات الكعك المتاحة هي الشوكوالتة 
بالبنـــدق وهي بنكهة النوتيـــا التي يحبها الجميع، من دون 
آالف الســـعرات الحرارية! باإلضافة الى كعك الشـــوكوالتة، 
كعكة الشـــوكوالتة الكريمية بتوت العليـــق، وكعك الكوكيز 
لـــه. وأيًضـــا كعـــك الشـــوكوالتة  الـــذي ال مثيـــل  بالكريمـــة 
المزدوجة المقرمشة بالكريمة، كعك الليمون بالتوت األزرق 
الطـــازج، كعـــك الفراولة، وأخيرًا، ال شـــيء يعبـــر عن الحب 
مثـــل كعكـــة الفلفـــت راوك. في حين أن هـــذا التعاون يوفر 

لحلويـــات  خيـــارات 
مثـــل  وهشـــة  شـــهية 
حلـــوى الموز اللذيذة، 
الشـــوكوالتة  وحلوى 
وحلـــوى  بالبرتقـــال، 
الشـــوكوالتة  طحينة 
اللذيـــذة والمدهشـــة، 
الفســـتق  وحلـــوى 
الـــوردي الـــذي يعتبـــر 
كاسيكًيا مع لمستنا الخاصة، وحلوى التوت اللذيذ للغاية. 
كل كعكة وحلوى لدينا مثالية لُتهدى لمن تحب أو لاحتفال 
بمناســـبة خاصـــة. لطالما تبنى فندق ذا ميرتشـــانت هاوس 
مفهـــوم وجود خيـــارات نباتية لقيـــادة المبادرات الرئيســـة 
التـــي تعمل من أجل االســـتدامة. وفي ظـــل الوباء الحالي، 
ارتفعـــت نســـبة الوعـــي واالهتمـــام بالصحـــة، مـــع إعطـــاء 
األولويـــة لألطعمـــة المصنوعة من مكونـــات عالية الجودة.  
ومن هنا، فإن هذه الشراكة هي مثال رائع على الرؤية التي 
يعمل الفندق من أجلها من خال توفير خيارات خالية من 
الغلوتيـــن والســـكر في الدولة. حـــان الوقـــت لتقديم كعكة 

صحية لذيذة لمن تحب!

 ”RAWK ME“ ذا ميرتشانت هاوس” و“
يبرمان شراكة لتقديم كعكات نباتية

انفوجرافيك

عـــّول أصحـــاب مكاتـــب ســـفر وســـياحة، على 
بالطيـــران  يعـــرف  مـــا  أو  الشـــارتر”  “طيـــران 
العارض، في تحقيق عوائد اقتصادية وتعزيز 
مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، 
داعيـــن الجهـــات المعنيـــة فـــي البحريـــن إلـــى 
االهتمـــام وتقديم التســـهيات المالية والدعم 
لهـــذا النوع من الرحـــات الســـياحية التي من 

شأنها تشغيل مرافق الدولة.
الســـياحة  تنشـــيط  إمكانيـــة  إلـــى  وأشـــاروا 
الداخليـــة في المملكـــة من خـــال التعامل مع 
مكاتـــب زميلة فـــي وجهات “الشـــارتر”؛ لجذب 
ســـواح من تلك البلـــدان، والعمـــل على ترويج 
مملكـــة البحريـــن بمـــا تمتلـــك مـــن حضـــارات 
وتاريخ ومراكز ترفيه وجزر سياحية وغيرها.

منعـــم  “اليعقـــوب”،  ســـفريات  رئيـــس  وأكـــد 
اليعقوب، أنه أول من شـــغل “رحات الشارتر” 
مع الناقل الوطني للبحريـــن )طيران الخليج(، 
داعيـــًا مكاتب الســـفر التـــي تمتلـــك المقومات 
واإلمكانيات لتشـــغيل هذا النوع من الرحات 
لدعم الناقل الوطني وتشغيل وجهات جديدة، 
الفتـــًا الـــى أن اإلدارة الحديثة لطيران الخليج 
طـــوّرت وحّدثت األســـطول الجـــوي من حيث 
وسائل الترفيه واإلمكانيات العالية والمريحة 

للمسافر.
وأوضـــح أن “رحـــات الشـــارتر” بحاجـــة إلـــى 
فـــي  المســـؤولة  الجهـــات  مـــن  قـــوي  اهتمـــام 
البحرين، خصوصًا أن مكاتب السفر والسياحة 
تحتـــاج إلى تمويـــل ودعم لتقديـــم الضمانات 
المطلوبة لتشـــغيل الطائرات وحجـــز المقاعد، 
وذلـــك يتطلـــب توجيهًا مـــن الجهـــات المعنية 
إلـــى القطـــاع المصرفـــي وغيرها مـــن الجهات 
للتعاون مع القطاع الســـياحي؛ لتعزيز الحركة 
االقتصاديـــة في المملكة، مشـــيرًا فـــي الوقت 
ذاته إلى أن “رحات الشـــارتر” تنشـــط مكاتب 
الســـفر والســـياحة مقابـــل منافســـة المنصـــات 

والمواقع اإللكترونية.
وأضـــاف اليعقـــوب: “نـــدرس إطاق عـــدٍد من 
أوروبـــا  فـــي  الجديـــدة  الســـياحية  الوجهـــات 

الشـــرقية فـــي الفتـــرة المقبلـــة، والتـــي يمكننا 
مـــن خالها تبـــادل األفواج الســـياحية، بحيث 
تكون الرحات بينية وليست في اتجاه واحد 
فقط، وهو ما يخدم االســـتراتيجية السياحية 
لمملكـــة البحريـــن التـــي تهدف لزيـــادة الحركة 
الســـياحة في المملكة وتعزيز مساهمة القطاع 
اإلجمالـــي”،  المحلـــي  الناتـــج  فـــي  الســـياحي 
الفتـــًا إلى أن ذلك يتطلـــب تكاتف الجهود بين 
جميـــع الجهـــات العاملة في القطاع الســـياحي 
كالفنـــادق ومراكـــز الترفيـــه وغيرهـــا لتنظيـــم 

عروض جاذبة للسواح. 
من  جانبه، كشف رئيس مكتب سفريات بوابة 
المســـافر، حســـين الفهد، عن أنه سيطلق قريبًا 
رحات مباشـــرة مـــن البحريـــن إلـــى أوكرانيا، 
مؤكدًا أن مستقباً واعدًا ينتظر مكاتب السفر 
والســـياحة والحركة الســـياحية فـــي البحرين 
جـــراء النشـــاط المتوقـــع لــــ “طيران الشـــارتر”، 
الشرســـة  المنافســـة  ظـــل  فـــي  أنـــه  موضحـــًا 
وغيـــر المتكافئة مـــن قبل المواقـــع والمنصات 
اإللكترونية لمكاتب الســـفر والســـياحة أصبح 
“طيران الشـــارتر” حل مناسب وبفوائد أفضل 

لهذه المكاتب.
ودعـــا الفهـــد الجهات المعنية فـــي المملكة إلى 
النظر فـــي موضـــوع تفعيل “طيران الشـــارتر” 
لمـــا له من عوائد كبيرة على االقتصاد الوطني 
الناتـــج  فـــي  القطـــاع  مســـاهمة  مـــن  ويعـــزز 
المحلـــي اإلجمالـــي من خال تنشـــيط الحركة 
في مطـــار البحرين ومرافـــق الدولة، الفتًا إلى 
أنهـــم يتطلعون إلى إطاق عـــدد من الوجهات 
الســـياحية فـــي الفترة القادمة بنظـــام “طيران 
الشـــارتر” مـــع بحث تفعيـــل التبادل الســـياحي 
“الســـياحة العكســـية” إلى مملكـــة البحرين، ما 
يســـاهم فـــي جـــذب ســـواح مـــن تلـــك البلدان، 
خصوصًا أن البحرين لديها إمكانيات تاريخية 

وترفيهية مميزة.

سرعة التسجيل

ولفـــت الفهد إلـــى أن هـــذا النوع مـــن الطيران 
يتميـــز بســـرعة التســـجيل إلنجـــاز المعامـــات 
يمنـــح  كمـــا  النواحـــي،  فـــي جميـــع  وتســـهيل 
المســـافر أسعار تنافســـية، فضاً عن كونه من 
أقل األســـعار المعروضة في الســـوق مع توفير 

جهـــد فـــي اإلرشـــاد الســـياحي الدائـــم طـــوال 
الرحلة وغيرها.

وأشار الفهد إلى أنهم في السابق يعملون بهذا 
النظـــام، ويخصصون البحرين كوجهة انطاق 
للســـائح الخليجـــي، بحيث يأتـــي الخليجيون 
إلـــى المملكة لقضاء ليلة هنا ومن ثم االنطاق 
نحـــو الوجهـــة المطلوبة، الفتًا إلـــى أنهم اليوم 
بحاجـــة إلى المزيد من التســـهيات والتعاون؛ 
مـــن أجـــل تنشـــيط الحركـــة الســـياحية وإبراز 

صورة المملكة.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت المديـــر التنفيـــذي لــــ “ابن 
أحمـــد،  فاطمـــة  والســـياحة”،  للســـفر  فرنـــاس 
أن “طيـــران الشـــارتر” فرصـــة لمكاتـــب الســـفر 
والسياحة للخروج من آثار الجائحة ومنافسة 
المواقـــع اإللكترونيـــة للحصـــول علـــى أســـعار 
تنافســـية جـــدًا علـــى مقاعـــد الطيـــران، وخلق 
ســـوق وفرص جديدة لانتعاش، مشـــيرة في 
الوقـــت ذاتـــه إلـــى أن مســـتقبل هـــذا الطيران 
واعـــد جـــدًا، بـــل إن هنالـــك دوالً تعتمـــد عليـــه 

بصورة كلية.
وأضافـــت: “البحريـــن بحاجـــة لطائـــرات تعمل 
بهذا النوع من الطيران، وأنا مستعدة للدخول 

فـــي هذا النوع من االســـتثمار لما له من عوائد 
مجزية ومردود كبير على االقتصاد”.

وبينـــت أن العمـــل فـــي هـــذا اإلطـــار من شـــأنه 
جذب الســـياح األجانب من مختلف الوجهات 
وتعزيـــز  للبحريـــن،  الترويـــج  إلـــى  باإلضافـــة 
الســـياحة الـــواردة للمملكـــة مـــن خـــال تبادل 
األفـــواج الســـياحية بأســـاليب متنوعـــة، وهـــو 
لتبـــادل  المشـــاركة؛  للمكاتـــب  جيـــدة  فرصـــة 

الخبرات وعمل شراكات جديدة.
وتّعـــرف رحـــات “طيـــران الشـــارتر” برحـــات 
الطيـــران العـــارض التـــي يتم إطاقها حســـب 
الطلب، حيث يطلب عميل أو أكثر من منظمي 
الرحـــات مثـــا أو الشـــركات، هـــذه الرحـــات 
لمناسبة معينة، وتجهز شركة الخطوط الجوية 
الطائرة بالكامل على أســـاس سعر متفق عليه 
ويشـــمل ذلك الطيار والطاقـــم، ويتولى عميل 
الطيران العارض وحده المخاطر االقتصادية، 
وتقـــوم شـــركات ســـياحة مثـــا ببيـــع المقاعـــد 
للـــركاب، وهـــو ما يتـــم في الغالـــب كحزمة مع 

اإلقامة الفندقية واالنتقاالت.

“رحالت الشارتر” تحقق عوائد اقتصادية وتعزز مساهمة القطاع بالناتج المحلي
تنعش السياحة وتخفف أعباء منافسة المنصات اإللكترونية ... سياحيون:

دعوات للتعاون مع الناقل الوطني لتفعيل رحالت الطيران العارض

حسن عبدالنبي
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األفواج السياحية
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فاطمة أحمد: 
“الطيران العارض”  

فرصة جديدة  النتعاش 
“السياحة”

business@albiladpress.com

الخميس 13 يناير 2022 - 10 جمادى الثانية 1443 - العدد 4839

 سياحة
وضيافة 17 إعداد :هبة محسن



أمل الحامد

أمل الحامد

أمل الحامد

واالتصـــاالت  المواصـــات  وزيـــر  أكـــد 
كمـــال أحمـــد، أن اســـتراتيجية قطـــاع 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت 
 )2026  -  2022( الرقمـــي  واالقتصـــاد 
تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات 
الواعـــدة بخطـــة التعافـــي االقتصادي، 
الدولـــة  قطاعـــات  تنميـــة  وبهـــدف 
واالقتصاديـــة  والخدميـــة  اإلنتاجيـــة 
والتـــي مـــن بينهـــا قطـــاع االتصـــاالت 
واالقتصـــاد  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
لتنميـــة  للوصـــول  وذلـــك  الرقمـــي، 
اقتصاديـــة شـــاملة األبعاد وفـــق رؤية 
عاهـــل البـــاد حضرة صاحـــب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
المؤتمـــر  خـــال  الوزيـــر  وأشـــار 
عـــن  لإلعـــان  الصحافي،أمـــس، 
االتصـــاالت  قطـــاع  اســـتراتيجية 
واالقتصـــاد  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
أن  إلـــى   )2026  -  2022( الرقمـــي 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  خليفـــة 
الـــوزراء، تولي دعم قطـــاع االتصاالت 
واالقتصـــاد  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
الرقمي اهتماًما كبيًرا بما يرفد مسيرة 
البنـــاء والتطوير في المملكة، ويســـهم 
فـــي خلق المزيـــد من الفـــرص النوعية 

للمواطنين.
وأوضـــح الوزيـــر أن مواصلـــة تطويـــر 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع 

الرقمـــي  واالقتصـــاد  المعلومـــات 
أحـــد  باعتبـــاره  رئيســـة  أولويـــة  يعـــد 
القطاعـــات ذات األولويـــة في المملكة، 
والـــذي يأتـــي تحقيًقـــا ألهـــداف رؤيـــة 
2030، مؤكـــًدا  البحريـــن االقتصاديـــة 
بأن االســـتراتيجية ستسهم في تعزيز 
موقع ومكانة المملكة االقتصادية، من 
خال جملـــة مـــن المبـــادرات المبتكرة 
والخاقـــة وبما يلبي تطلعات المواطن 

الذي هو أساس ومحور التنمية.
وذكر الوزير أن االستراتيجية تتضمن 
4 محاور رئيســـة وهي: تطويـــر البنية 
ودعـــم  االتصـــاالت،  لقطـــاع  التحتيـــة 
االقتصـــاد الرقمـــي، وتعزيـــز الحوكمـــة 
اإللكترونية، وتطوير القدرات الرقمية. 
االســـتراتجية  أهـــداف  أن  وأوضـــح 
بشـــكل  القطـــاع  هـــذا  ريـــادة  تضمـــن 
مســـتدام، حيـــث تتمثـــل في تحســـين 

المشـــاركة  بمؤشـــر  البحريـــن  مرتبـــة 
األمـــم  تقريـــر  ضمـــن  اإللكترونيـــة 
اإللكترونيـــة،  للحكومـــة  المتحـــدة 
لابتـــكار  مركـــًزا  المملكـــة  وجعـــل 
الرقمـــي فـــي المنطقـــة، وتوفيـــر بنيـــة 
تحتيـــة رقميـــة متطورة ذات مســـتوى 
عالمي، واســـتقطاب الشـــركات الرائدة 
المتقدمـــة،  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
الســـيبراني  األمـــن  معاييـــر  وتطويـــر 
الحـــوادث  ورصـــد  مراقبـــة  وتعزيـــز 
والتصـــدي  اإللكترونيـــة  والهجمـــات 
لهـــا، عاوة علـــى تعزيز وزيـــادة كفاءة 
التحـــّول  عبـــر  الحكوميـــة  الخدمـــات 
اإللكتروني للخدمات، ورقمنة الوثائق 
والتحـــّول  الحكوميـــة  والمســـتندات 
والتوســـع  للمدفوعـــات،  اإللكترونـــي 
الـــذكاء  تطبيقـــات  اســـتخدام  فـــي 
االصطناعي إليجـــاد طرق مبتكرة في 

تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب 
تعزيز الشـــراكة مع القطاع الخاص في 

تطوير أداء الخدمات الحكومية.
البنيـــة  تطويـــر  محـــور  وبخصـــوص 
التحتيـــة لقطـــاع االتصـــاالت، أوضـــح 
بأنـــه ســـيتم من خالـــه تطويـــر اإلطار 
القانوني والتنظيمـــي للقطاع، وضمان 
توافـــر تغطية شـــاملة لشـــبكة األلياف 
الســـكنية  المناطـــق  فـــي  البصريـــة 
ســـعات  توفـــر  وضمـــان  والتجاريـــة، 
احتياجـــات  تلبـــي  دوليـــة  ومســـارات 
القطاع الحالية والمســـتقبلية، وإنشاء 
بأفضـــل  االتصـــاالت  أبـــراج  وتطويـــر 
الممارســـات الدوليـــة، وتطويـــر أنظمة 
إدارة ورصد الطيـــف الترددي، وإعداد 
الخطة الوطنية السادســـة لاتصاالت، 
وضمان االستفادة من جاهزية القطاع 
المباشـــرة،  االســـتثمارات  الســـتقطاب 

عـــاوة علـــى حمايـــة البنيـــة التحتيـــة 
وأمن الشبكات.

وأشـــار إلـــى أنه تـــم تحديد مؤشـــرات 
قطـــاع  اســـتراتيجية  أداء  قيـــاس 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت 
واالقتصـــاد الرقمـــي، والتي تتمثل في 
زيادة نســـبة تغطيـــة الشـــبكة الوطنية 
للنطاق العريض بجميع أنحاء المملكة 
 ،2026 العـــام  بحلـــول   %  100 إلـــى 
وزيـــادة عـــدد الشـــركات الناشـــئة فـــي 

قطاع تقنية المعلومات بنســـبة 20 %، 
ورفع نســـبة الكوادر الوطنية العاملين 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي 
 %  35 إلـــى   %  30 مـــن  المعلومـــات 
خال العامين المقبلين، فضاً عن بناء 
القـــدرات البشـــرية الوطنيـــة في األمن 
الســـيبراني من خـــال توعية وتدريب 
20 ألـــف مواطـــن حتـــى العـــام 2026، 
وأتمتـــة مـــا ال يقـــل عـــن 200 خدمـــة 

حكومية إضافية بحلول العام 2026.

20 % زيادة عدد الشركات الناشئة بقطاع تقنية المعلومات
رفع نسبة تغطية “النطاق العريض” في 2026 إلى 100 % ... وزير “االتصاالت”:

جانب من المؤتمر الصحافي 

للســـجل  المســـاعد  الوكيـــل  أوضـــح 
بـــوزارة الصناعـــة  التجـــاري والشـــركات 
محمـــد  نبـــراس  والســـياحة،  والتجـــارة 
علـــي طالـــب، أّن الـــوزارة ستســـاهم في 
تنفيـــذ اســـتراتيجية قطـــاع االتصـــاالت 
واالقتصـــاد  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
الرقمي بشـــكل مباشـــر من خـــال محور 
عبـــر  وذلـــك  الرقمـــي،  االقتصـــاد  دعـــم 
فـــي  اإللكترونيـــة  التجـــارة  دور  تعزيـــز 
تنمية االقتصـــاد، ولتحقيق ذلك أطلقت 
الوزارة اإلســـتراتيجية الوطنية للتجارة 

اإللكترونية )2019 - 2022(.
وبّين أن إطاق اإلســـتراتيجية الوطنية 
للتجارة اإللكترونية يأتي تعزيًزا ألهمية 
ممارســـة التجـــارة اإللكترونيـــة، وإيماًنا 
االقتصـــاد  دعـــم  فـــي  الكبيـــر  بدورهـــا 
الرقمـــي، مشـــيًرا إلـــى أنهـــا تهـــدف إلـــى 
خلق بيئة متكاملة للتجارة اإللكترونية، 
وجعـــل البحرين المركز المفضل للتجارة 
اإللكترونيـــة فـــي المنطقـــة عبـــر تطويـــر 
السياسات واألطر التنظيمية، وتحسين 
ثقة المســـتهلك في التجارة اإللكترونية، 

باإلضافة إلى دعم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة.

أهـــداف  لتحقيـــق  أنـــه  طالـــب  وتابـــع 
هـــذه اإلســـتراتيجية، تـــّم وضـــع وتنفيذ 
جملـــة مـــن المبـــادرات وأبرزهـــا: تنظيـــم 
وتعزيـــز التجارة اإللكترونيـــة في مملكة 
البحرين، ورفع مســـتوى معايير التجارة 
المؤسســـات  وتمكيـــن  اإللكترونيـــة، 
الســـوق  والمتوســـطة، ودعـــم  الصغيـــرة 
الشـــركات  اســـتقطاب  عبـــر  المحليـــة 
العالمية في التجارة اإللكترونية، وتعزيز 

القدرة التنافسية التصديرية للمملكة.
إســـتراتيجية  بمبـــادرات  يتعّلـــق  وبمـــا 
التجـــارة اإللكترونيـــة التي تـــم إطاقها، 
أردف طالـــب بأنهـــا تمّثلـــت فـــي إطـــاق 
 ،MALL.Bh اإللكترونـــي   المجمـــع 
الشـــركات  الســـتقطاب  معاييـــر  ووضـــع 
العالميـــة لنشـــاط البيـــع عبـــر االنترنـــت، 
اإلنترنـــت  عبـــر  البيـــع  نشـــاط  وإدراج 
ضمن برنامج ســـجلي، فضاً عن تعريف 
 eMarketplace اإللكترونيـــة  الســـوق 
وتنظيـــم  التجاريـــة،  األنشـــطة  ضمـــن 
مؤتمر التجارة اإللكترونية للمؤسســـات 
مـــع  والعمـــل  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
القطاع الخاص لتطوير حزم من الحلول 
التقنية؛ لمســـاعدتهم في عملية التحّول 
الى التجـــارة الرقمية، إلـــى جانب العمل 
علـــى بنية تحتية مرنـــة لتحفيز التجارة 
اإللكترونيـــة وإعدادها علـــى النحو الذي 
يحّفز االنتقال إلى االعتماد على عمليات 
الدفـــع اإللكترونيـــة، وتحقيـــق مزيٍد من 

التعاون بين القطاعين العام والخاص.

“التجارة تدعم “إستراتيجية االتصاالت” بتعزيز االقتصاد الرقمي

نبراس طالب

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق 
العمـــل “تمكين” حســـين رجـــب أّن 
علـــى  بالعمـــل  ملتزمـــٌة  “تمكيـــن” 
اســـتراتيجية  أهـــداف  تحقيـــق 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع 
الرقمـــي؛  واالقتصـــاد  المعلومـــات 
إعطـــاء  بضـــرورة  منهـــا  إيماًنـــا 
األولوية للقطاعات ذات اإلمكانات 
العاليـــة بما فيها قطـــاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات واالقتصاد 
“تمكيـــن”  فـــإّن  لذلـــك  الرقمـــي، 
مســـتمرة بتقديم أحدث الخيارات 
يســـهم  بمـــا  المبتكـــرة،  والحلـــول 
بتمكين العنصر البحريني وتطوير 
مســـتوى احترافيتـــه، وتعزيـــز دور 
المؤسســـات والمســـاهمة فـــي رفد 

االقتصاد الوطني.
سيســـاهم  “تمكيـــن”  بـــأن  وبّيـــن 
قطـــاع  إســـتراتيجية  تنفيـــذ  فـــي 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 -  2022( الرقمـــي  واالقتصـــاد 
2026(، مـــن خال تطوير القدرات 

البرمجـــة  إدخـــال  عبـــر:  الرقميـــة 
المناهـــج  فـــي  اآللـــي  والتفكيـــر 
الدراسية من خال خلق جيل ذي 
فكر مبدع تواكـــب قدراته التطور 
التكنولوجـــي فـــي كافـــة مجـــاالت 
الحيـــاة، وذلك بالتعـــاون مع وزارة 
مـــن  وغيرهـــا  والتعليـــم  التربيـــة 
بالتعليـــم  المعنيـــة  المؤسســـات 
والتدريـــب لطلبـــة المـــدارس مـــن 
تحديـــد  فـــي  المســـاعدة  خـــال 
الحالية والمستقبلية  االحتياجات 

فـــي هذا المجـــال؛ إلطـــاق برامج 
تأهيـــل احترافيـــة عالميـــة لتنمية 
مهـــارات البحرينييـــن عبـــر العمـــل 
مهنـــي  تدريـــب  برامـــج  علـــى 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  لقطـــاع 
المعلومات، بالشـــراكة مـــع القطاع 
تدريبيـــة  منـــح  لتوفيـــر  الخـــاص 
وتهيئـــة  البحرينـــي،  للشـــباب 
وتدريب الكوادر الوطنية للدخول 
إلـــى ســـوق العمـــل بصـــورة فاعلة، 
والمهـــارات  الخبـــرات  وإكســـابهم 
الازمـــة لجعلهـــم الخيـــار األمثـــل 
للتوظيـــف، زيادة عـــدد الخريجين 
مجـــال  فـــي  المتخصصيـــن 
العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة 
والرياضيـــات )STEM( عبر تحفيز 
الطلبـــة علـــى التســـجيل فـــي هذه 
العمـــل  خـــال  مـــن  التخصصـــات 
على حزمة من البرامج المدرســـية 
التربيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 

والتعليم.

“تمكين” ملتزمة بتحقيق أهداف اإلستراتيجية عبر تطوير القدرات الرقمية

حسين رجب

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية، 
ملتزمـــة  الهيئـــة  أن  القائـــد،  محمـــد 
أهـــداف  تحقيـــق  علـــى  بالعمـــل 
االتصـــاالت  قطـــاع  اســـتراتيجية 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالقتصاد 
بمـــا   )2026  -  2022( الرقمـــي 
يمكنهـــا مـــن تقديـــم الدعـــم لألفـــراد 
والمؤسســـات فـــي البحريـــن، وذلـــك 
من خـــال مجموعـــة من المبـــادرات 
والبرامـــج والمشـــاريع الريادية التي 
ستســـهم فـــي إحـــداث تغيـــر إيجابي 
فـــي  االقتصـــاد وتســـهم  علـــى  أكبـــر 
تطوير مســـتوى أداء الخدمات التي 
تقدمهـــا الهيئة بما يواكـــب التغيرات 

الحالية.
تعزيـــز  محـــور  أن  القائـــد  وأوضـــح 
أحـــد  يعـــد  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
محاور استراتيجية قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالقتصاد 
الرقمـــي، وســـتعمل الهيئـــة عن كثب 
التحـــول  أولهـــا  يلـــي:  مـــا  لتحقيـــق 
والشـــهادات  للوثائـــق  االلكترونـــي 
التقنيـــات  باســـتخدام  الحكوميـــة 
الحديثة مـــن خال التحـــول الكامل 
والشـــهادات  المســـتندات  لتصديـــق 
والتوكيـــات بجميـــع أنواعهـــا ورقية 
إلى إلكترونية، حيث إن هذه الوثائق 

قـــد تكـــون صـــادرة فـــي المملكـــة أو 
خارجها وتكون صالحة لاســـتخدام 

داخل المملكة أو خارجها.
وأضـــاف ان الخطـــة تتضمـــن ايضـــا 
تطوير خدمات المفتـــاح اإللكتروني 
ومحفظـــة المدفوعـــات اإللكترونيـــة 
عبر تحســـين وتطوير نظـــام المفتاح 
اإللكترونـــي؛ لضمان مواكبـــة التطور 
مـــن حيث وفـــرة الخيارات وســـهولة 
تطويـــر  جانـــب  إلـــى  االســـتخدام، 
عمليـــات  معـــدل  لرفـــع  المحفظـــة 
وزيـــادة  اإللكترونيـــة  المدفوعـــات 
النقديـــة،  غيـــر  المعامـــات  حصـــة 
وخفـــض  الدفـــع  عمليـــات  وتســـهيل 
علـــى  النقـــدي  التعامـــل  تكاليـــف 
االقتصاد المحلي، وتعزيز الشـــفافية 
في التعامات، إلى جانب رفع كفاءة 

االقتصاد.

القائد: تطوير منصة البيانات المفتوحة

معيار وطني لقياس أداء الشركات خالل أيام
إطالق استراتيجية وطنية لألمن السيبراني ... سلمان بن محمد:

كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي للمركـــز 
الوطني لألمن الســـيبراني، الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد بن عبـــدهللا آل 
إطـــاق  ســـيتم  أنـــه  عـــن  خليفـــة، 
معيـــار وطنـــي يمكن الشـــركات من  
قياس ادائها، وهذا المعيار الوطني 
للتأكد مـــن رفع جاهزية الشـــركات 
المعيـــار  أن  مؤكـــًدا  والمؤسســـات، 
األيـــام  إطاقـــه  وســـيتم  جاهـــز 
الهجمـــات  أن  إلـــى  المقبلة.ولفـــت 
اإللكترونيـــة التي تمت خال العام 
أصابـــع  عددهـــا  يتجـــاوز  ال   2021
اليديـــن، وتمكـــن المركز بالتنســـيق 
مع الفريق الفنـــي بالجهات المعنية 
علـــى  التأثيـــر  مـــن  الخصـــم  منـــع 

المؤسسات.
وذكـــر الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد 
تطبيـــق  علـــى  عـــازٌم  المركـــز  أن 
أحـــدث المعاييـــر األمنيـــة العالمية، 
والتـــي من شـــأنها تقليـــل المخاطر 
مملكـــة  مؤسســـات  علـــى  األمنيـــة 
البحريـــن بقطاعيها العام والخاص، 
موضًحا اســـتمرار المركز في تبادل 
المعلومـــات حـــول مخاطـــر األمـــن 

الســـيبراني واالســـتجابة لحـــوادث 
أمن المعلومات، إضافة إلى التعاون 
في مجال تبادل البرامج التعليمية 
والتدريبية بشـــأن أمـــن المعلومات 

وأطر البرامج التوعوية.
كما أضاف أن المركز الوطني لألمن 
السيبراني يعمل على تحقيق أعلى 
المعلومـــات  أمـــن  مجـــال  معاييـــر 
االلكترونية،  للتحديـــات  والتصدي 
التـــي تســـتهدف قواعـــد البيانـــات 

وأنظمة المعلومات.
وحول أهداف اســـتراتيجية قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 -  2022( الرقمـــي  واالقتصـــاد 
أن  ســـلمان  الشـــيخ  أفـــاد   ،)2026
المركـــز الوطنـــي لألمن الســـيبراني 
ســـيعمل على تحقيق مجموعة من 
والمشـــاريع  والمبـــادرات  البرامـــج 
الهادفة التي تندرج ضمن محوري 
لقطـــاع  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 
االتصاالت ودعم االقتصاد الرقمي 
والمتمثلـــة بمـــا يلي: حمايـــة البنية 
التحتيـــة وأمـــن الشـــبكات، ضمـــن 
التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  محـــور 

لقطـــاع االتصـــاالت، حيـــث يجـــري 
العمل حالًيا على وضع السياســـات 
بـــإدارة  المتعلقـــة  واألنظمـــة 
مخاطـــر البنية التحتية األساســـية 
لاتصاالت وخطة طوارئ وتعافي 
مـــن الكـــوارث خاصـــة فـــي قطـــاع 
االتصـــاالت ومتابعـــة تنفيذها، إلى 
جانب العمل علـــى إجراء تدريبات 
جاهزيـــة  مـــدى  الختبـــار  دوريـــة 
للتهديـــدات  لاســـتجابة  القطـــاع 
المادية للبنية التحتية والسيبرانية 
بالتنسيق مع الجهة المعنية، بما في 
ذلك األخـــذ بعين االعتبار المخاطر 

المتزايـــدة والناتجة عـــن التقنيات 
الناشـــئة أو المبتكرة والمستخدمة 

في القطاع.
وفيما يخص محور دعم االقتصاد 
ســـلمان  الشـــيخ  أوضـــح  الرقمـــي، 
اســـتراتيجية  إطـــاق  ســـيتم  أنـــه 
وطنيـــة لألمـــن الســـيبراني بهـــدف 
آمنـــة  إلكترونيـــة  بيئـــة  توفيـــر 
وموثوقـــة فـــي جميـــع القطاعـــات 
الحيويـــة بالبحريـــن، ورفـــع الوعي 
والكفـــاءات في المجال ومســـتوى 
االســـتعداد والجاهزيـــة فـــي مجال 
األمن الســـيبراني، وتنسيق الجهود 
وفـــق أفضـــل الممارســـات المحلية 
مـــع  الشـــراكة  وتعزيـــز  والعالميـــة، 
الـــدول األخـــرى واغتنـــام الفـــرص 
وتأميـــن  االقتصـــادي،  لابتـــكار 
مســـتوى أمٍن عاٍل ومـــرن وحوكمة 
الشـــراكة  وتعزيـــز  فّعالـــة،  معاييـــر 
والتعـــاون، وتنميـــة القـــوى العاملة 
في المجال، وتحليل ما يتم رصده 
مـــن حـــوادث وهجمات ســـيبرانية، 
للتشـــريعات  المســـتمر  والتطويـــر 

والقواعد واألنظمة.

الشيخ سلمان بن محمد
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محمد القائد



قـــام بنك اإلثمار، بتركيـــب جهاز الخدمة المصرفيـــة الذاتية في 
كل مـــن فرع مجمع الســـيف وفـــرع عراد، ليقـــدم للعمالء تجربة 
مصرفيـــة رقمية جديدة كلًيا. إن هـــذه التقنية الجديدة تتضمن 
مجموعـــة مـــن المعامـــالت التـــي يمكـــن إنجازهـــا إلكترونًيا مثل 
طباعـــة كشـــوفات الحســـابات والبطاقـــات، طباعـــة الشـــهادات 
المصرفيـــة، تحديـــث بيانات العميل، إعادة إصدار الرقم الســـري 
لبطاقـــة الخصم واإلصدار الفوري لبطاقـــات الخصم واإلنترنت. 
ويتضمـــن الفرعـــان أيًضا جهاز إيـــداع نقدي مطـــور حيث يمكن 
للعمـــالء إيـــداع لغايـــة 200 ورقـــة نقدية في آن واحـــد. ونتيجة 
لذلك فإن كفاءة عمل هذه الفروع الرقمية ستتحسن، خاصة مع 
عـــدم حاجة العمالء لالنتظار في الطوابير الســـتكمال مثل هذه 

المعامالت البسيطة.
 وقـــال مديـــر عـــام، مجموعـــة األعمـــال المصرفيـــة لألفـــراد في 
بنـــك اإلثمـــار محمد جناحـــي “إن الراحـــة والســـرعة واألمان من 
أهـــم العناصـــر التـــي يبحث عنها العميـــل عند إجـــراء المعامالت 
المصرفيـــة. وتماشـــًيا مع اســـتراتيجيتنا الرقميـــة طويلة المدى، 
فإننـــا نقـــوم بافتتـــاح فـــروع رقميـــة متكاملـــة تتضمـــن أحـــدث 
التقنيات من أجل تعزيز وتحسين تجربة عمالئنا المصرفية. إن 
أجهـــزة الخدمـــة الذاتية الجديدة والتي تســـمح بتمكين العمالء 
مـــن التحكم فـــي احتياجاتهم المصرفيـــة، تتضمن مجموعة من 
أنظمـــة التحقق لضمان توفير األمان والحماية عند إجراء جميع 

المعامالت”. 
 مـــع حصـــول أجهـــزة الخدمة الذاتيـــة على رد فعـــل إيجابي من 
العمـــالء، فـــإن بنك اإلثمار يتوقـــع توفير مثل هـــذه األجهزة في 

فروع أخرى في المستقبل القريب. 
 وقـــال مديـــر شـــركة ريل تايـــم سليوشـــن، عبدهللا حســـين “لقد 
أصبـــح عمـــالء البنـــوك أكثر تطـــوًرا ويبحثـــون عن حلـــول ذكية 
وفوريـــة لتلبيـــة احتياجاتهـــم المتطـــورة باســـتمرار. وتوفر هذه 
التقنيـــة مجموعـــة واســـعة من الخدمـــات عبر الجهـــاز والذي تم 
تصميمـــه وتطويـــره فـــي البحريـــن لتلبيـــة تطلعـــات ومتطلبات 
عمالئنا. ونحن فخورون بالعمل مع مؤسســـات مبتكرة مثل بنك 
اإلثمار ليظل عمالئهم على معرفة بأحدث التحوالت الرقمية”. 

 إن هـــذه األجهـــزة مصممـــة للعمـــالء مـــن األفـــراد والمؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة والشركات على حد سواء. وتسمح خدمة 
اإلصـــدار الفـــوري لبطاقـــة الخصـــم واإلنترنـــت لألفـــراد بطباعة 
بطاقات جديدة واســـتبدال البطاقات المفقودة أو المسروقة أو 

التالفة بشـــكل فوري. كما يمكن للعمالء إصدار رقم ســـري جديد 
لبطاقات الخصم في الحال. 

إضافة إلى ذلك، تســـمح خدمة تحديث بيانات العميل بتحديث 
تاريـــخ انتهـــاء البطاقة الذكية وتحديث عنـــوان اإلقامة والبريد 
اإللكترونـــي ورقـــم الهاتـــف النقـــال باســـتخدام البطاقـــة الذكية 
وكذلك باستخدام جواز السفر وتأشيرة اإلقامة بالنسبة للعمالء 

غير البحرينيين. 
 وتوفـــر هذه األجهزة أيًضا خدمة طباعة الشـــهادات المصرفية، 
وتســـمح للعمـــالء فـــي الحـــال بطباعة رقـــم الحســـاب المصرفي 
IBAN، رصيـــد الحســـاب، طلـــب شـــهادة رصيد التمويـــل وطلب 
شـــهادة عـــدم المديونيـــة. كمـــا يمكن بســـهولة طباعة كشـــوفات 
الحســـابات والبطاقات مع توفير خيار اســـتالم الكشـــوفات عبر 

البريد اإللكتروني. 
الصغيـــرة  والمؤسســـات  الشـــركات  مـــن  للعمـــالء  وبالنســـبة   
والمتوســـطة، فإنـــه يمكنهـــم اآلن عبـــر أجهـــزة الخدمـــة الذاتيـــة 
طباعة كشـــوفات الحسابات وشـــهادات رقم الحساب المصرفي 

IBAN وشهادات أرصدة الحسابات. 
 وتتضمـــن طـــرق التحقـــق مـــن المعامـــالت للعمـــالء مـــن األفراد 
إدخال البطاقة الذكية ورمز التحقق لبطاقة الخصم. أما بالنسبة 
للشـــركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن يجب إدخال 
رمز التحقق لبطاقة الخصم والخدمات المصرفية اإللكترونية. 

إضافة إلى ذلك، ومع جهاز اإليداع النقدي الجديد، فإن العمالء 
من الشركات والمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم إيداع 
لغايـــة 200 ورقة نقدية في آن واحد باســـتخدام بطاقة الخصم 
أو بطاقـــة اإليداع مـــن بنك اإلثمار. ويتم إصـــدار بطاقة اإليداع 
بتقديـــم طلـــب عبـــر الفـــروع أو من خـــالل مدير حســـاباتهم في 

البنك. 
تتكـــون شـــبكة فروع بنك اإلثمـــار حالًيا مـــن 13 فرًعا و38 جهاز 
صـــراف آلي موزعين فـــي مواقع اســـتراتيجية بمختلـــف أنحاء 

البحرين.   المعمول بها.
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أعلنــت صــادرات البحريــن عــن قيامهــا بتيســير 
دوالر  مليــون   14 عــن  قيمتهــا  تزيــد  صفقــات 
تــم توقيعهــا خــال معــرض إكســبو 2020 دبــي 
فــي العــام 2021. وشــملت هــذه الصفقات المميزة اتفاقيات بين شــركة أريهانت وشــركة 
مجوهرات وصال التابعتين لـمجموعة أريهانت، ومشترين إقليميين ودوليين في قطاع 

الذهب.

 وتمـــت الصفقـــات عبـــر الدعـــم المقـــدم من 
المجوهـــرات  لتصديـــر  البحريـــن  صـــادرات 
فـــي  جـــدد  لعمـــالء  الثمينـــة  والمعـــادن 
السعودية و اإلمارات وسلطنة عمان وهونغ 
كونـــغ وماليزيـــا، حيث تم توقيـــع الصفقات 
الجديـــدة فـــي شـــهر ديســـمبر الماضـــي فـــي 
إكســـبو 2020 دبـــي. وتأتـــي هـــذه الصفقات 
لتعكـــس التزام صـــادرات البحرين الراســـخ 
مـــن  البحريـــن  فـــي  المؤسســـات  بتمكيـــن 
إتمـــام صفقـــات التصديـــر مـــع عمـــالء جـــدد 
فـــي الخارج عبـــر االســـتفادة مـــن مجموعة 
الحلول المتنوعة والشبكة العالمية الواسعة 

لصادرات البحرين.
عـــالوة علـــى ذلـــك، وكجزء مـــن الدعم الذي 
تقدمه صـــادرات البحرين لعمالئها شـــركتي 
أريهانت ومجوهرات وصال، اللتين تتخذان 
مـــن البحريـــن مقـــًرا لهمـــا، نظمت صـــادرات 
البحريـــن ورشـــة عمـــل خالل إكســـبو 2020 
دبـــي، إذ جمعت الورشـــة أصحاب المصلحة 
المحليين واإلقليميين والدوليين ونظرائهم 
في قطاع المعادن الثمينة والذهب، لتمكنهم 
بذلـــك مـــن تســـليط المزيد من الضـــوء على 
قطاع الذهب بشـــكل عام ومناقشـــة الفرص 

التجارية وتبادل الخبرات.

المعـــادن  قطـــاع  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
الثمينـــة والمجوهـــرات في البحريـــن يتمتع 
بســـمعة إقليمية وعالمية واســـعة، إذ يشتهر 
منذ قـــرون بجودتـــه العالية وتميـــزه. وبناًء 
على ذلك، تســـعى صـــادرات البحرين لتعزيز 
صـــادرات هـــذا القطـــاع الحيـــوي والبارز من 
خالل دعم الشركات العاملة فيه عبر تقديم 
مجموعـــة متنوعة من الحلـــول والخدمات، 
وذلـــك بهـــدف زيـــادة مســـاهمة القطـــاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.
وقالـــت مديـــر تطويـــر األعمـــال بصـــادرات 
صـــادرات  مهدي”تولـــي  فاطمـــة  البحريـــن 
البحريـــن اهتماًمـــا كبيـــًرا لرعايـــة وتســـريع 
نمـــو األعمال التجاريـــة المحلية، إضافة إلى 
الترويـــج للمنتجـــات والخدمـــات المصنوعة 
فـــي مملكـــة البحريـــن. كما تســـعى صادرات 
البحريـــن باســـتمرار لتمكيـــن المصدرين من 
التعامـــل مع أســـواق تصدير أكبـــر. ومن هذا 
المنطلـــق، تحرص صـــادرات البحريـــن دائًما 
علـــى االســـتفادة مـــن الفـــرص مثـــل إكســـبو 
2020 دبـــي، وذلـــك بهـــدف تمهيـــد الطريـــق 
للمؤسسات في البحرين، للوصول إلى آفاق 
أوســـع من النمـــو واالزدهـــار. ومنـــذ انطالق 
إكسبو 2020 دبي، قدمت صادرات البحرين 

الدعم لشـــركة أريهانت وشـــركة مجوهرات 
وصـــال إلبـــرام صفقات تصدير مـــع عدد من 
العمـــالء الجدد فـــي المنطقة وحـــول العالم، 
لتضمن توســـيع نطاق وصول منتجاتها في 
األســـواق الجديدة وتشكل بوابة لها لدخول 
األســـواق المحتملـــة خارج المنطقـــة. نطمح 
في صـــادرات البحريـــن لالســـتفادة من هذا 
الحـــدث العالمـــي المهـــم لتأميـــن المزيد من 
الصفقات للمؤسسات التي تتخذ من مملكة 
البحريـــن مقـــرًا لهـــا والمســـاهمة فـــي تنمية 

الصادرات البحرينية”.

مـــن جانبهـــا، قالت رئيـــس العالقـــات العامة 
واالتصـــال لـــدى مجموعـــة أريهانـــت، مريـــم 
غـــازي “قامـــت صـــادرات البحريـــن بتزويدنا 
بالدعـــم الـــالزم لتحقيـــق المزيـــد مـــن النمـــو 
في األســـواق اإلقليميـــة والدولية من خالل 
الحلـــول والخدمات المبتكـــرة التي تقدمها. 
وكوننـــا شـــركة تتخذ من البحريـــن مقًرا لها، 
نحن سعداء بالدعم المقدم لنا من صادرات 
البحرين إلتمام صفقات تصدير تزيد قيمتها 
عن 14 مليـــون دوالر أمريكي العام الماضي 
2020 مـــع عمـــالء جـــدد فـــي  فـــي إكســـبو 

المنطقـــة، إضافـــة إلى المزيد مـــن الصفقات 
المحتملـــة هـــذا العـــام. نتطلـــع إلـــى المزيـــد 
مـــن االســـتفادة من المجموعة الواســـعة من 
الحلـــول والخدمـــات التي تقدمهـــا صادرات 
البحريـــن فـــي المســـتقبل، حيـــث نطمح إلى 
التوسع في المزيد من األسواق حول العالم 
وزيـــادة خط اإلنتاج لدينا لتلبية احتياجات 
الجديـــدة  والعالميـــة  اإلقليميـــة  األســـواق 

المحتملة”.
تقـــدم  أريهانـــت  مجموعـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
المعادن الثمينة والحلي وتتخذ من البحربن 
قامـــت  وقـــد   .1991 العـــام  منـــذ  لهـــا  مقـــًرا 
المجموعة بتوســـيع أعمالها بإنشاء شركتين 
تابعتيـــن لهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، وذلـــك 
نتيجـــة للنجاح الذي حققتـــه ولتلبية الطلب 
المتزايد بشكل مطرد. كما قامت المجموعة 
بتعزيـــز وجودهـــا علـــى مســـتوى القـــارة من 
خالل الوصـــول إلى دولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة وسنغافورة والهند.
المؤسســـات  البحريـــن  صـــادرات  ســـاعدت 
الصغيـــرة والمتوســـطة في مملكـــة البحرين 
بشـــكل اســـتراتيجي لتصديـــر أكثـــر مـــن 56 
المنتجـــات والخدمـــات  مـــن  فئـــة مختلفـــة 
عبر مختلـــف القطاعـــات االقتصادية. ومنذ 
إنشـــائها في نوفمبـــر 2018، قامت صادرات 
البحريـــن بدعم المنتجـــات والخدمات التي 
يتـــم تصنيعها في البحريـــن لتصل إلى أكثر 
مـــن 57 ســـوًقا فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
وأوروبـــا،  وإفريقيـــا،  وآســـيا،  الخليجـــي، 
وأســـتراليا، والمملكـــة المتحـــدة والواليـــات 

المتحدة األميركية.

“صادرات” تدعم “أريهانت” ومجوهرات وصال لتوقيع صفقات بـ 14 مليون دوالر

“اإلثمار” يطلق جهاز الخدمة الذاتية بفرعي مجمع السيف وعراد

نظمت ورشة عمل في “إكسبو دبي” وجمعت أصحاب المصلحة المحليين والدوليين

يمكن العمالء من إيداع 200 ورقة نقدية في آن واحد

عقب توقيع االتفاقيات

business@albiladpress.com
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 بـــدأ جـــد العائلة، الراحل المغفور له حســـن الزين، عمله كتاجر للؤلؤ 
فـــي بدايـــة الثالثينات من القـــرن الماضي. كان مشـــهد التجارة في 
البحريـــن حينئـــذ يعتمـــد فـــي الغالب علـــى الزراعة وصيد األســـماك 
والغوص بحًثا عن اللؤلؤ، إذ يمتهن الجد طواشـــه اللؤلؤ، وبعد وفاة 
الجد حســـن الزين امتهن األب عبدهللا حســـن الزين الطواشه فكان 
مدركه أوســـع من والده، إذ وســـع جغرافية عملـــه من خالل حرصه 
على أن تكون مجوهرات الزين من أولى الشركات التي جمعت بين 
صناعـــة اللؤلؤ والمجوهـــرات في الخليج. كان لديه شـــغف متأصل 
بالآللئ وموهبة فريدة في رصد الجمال، إضافة إلى عقلية تقدمية 
ورؤى ثاقبة في مجال األعمال، حيث بدأ في دمج أعمال الساعات 
فـــي تجـــارة المجوهرات الخاصة به وســـافر إلى إيطاليا وسويســـرا 
بحًثا عن أعلى جودة للمنتجات. وفي أوائل الخمســـينات من القرن 
الماضي، افتتح أول متجر رئيس له خارج البحرين في شارع خالد 
بالخبر. وكان هذا بمثابة انتصار حقيقي للشركة، والمتجر األول من 

بين العديد من المتاجر األخرى في المنطقة.
وتـــم افتتـــاح متجـــر جديـــد على طريـــق التجـــار في ســـوق المنامة 
القديـــم. ونجـــح أبنـــاء المرحـــوم عبد هللا الزيـــن، نبيل وجهـــاد عبد 
هللا الزيـــن إلى جانب المدير الرائـــع والصديق القديم الراحل محمد 
حسن، في إدارة أهم عملية انتقال إلى مركز يتيم الواقع في سوق 
باب البحرين، وهذا هو المكان الذي تأسست فيه ورشة الزين ألول 
مـــرة وضمـــت 8 حرفيين فقط، واســـتمرت في االزدهـــار والنمو من 
حينهـــا، وتوظـــف اليـــوم أكثـــر من 100 شـــخص في مصنـــع حديث 
لصناعـــة المجوهـــرات، بدايـــًة من التصميـــم وحتى المنتـــج النهائي 

المصنوع يدوًيا. وقد تم إعادة تأسيس شركة مجوهرات الزين في 
العام 1977.

وتعمـــل المجموعـــة حالًيـــا فـــي صناعـــة وتصميـــم المجوهـــرات من 
الذهب واللؤلؤ واأللماس وبيعها من خالل متاجر عديدة في أنحاء 

دول مجلس التعاون الخليجي.
 مـــن أهـــم التصاميـــم التـــي تميـــزت بهـــا مجوهـــرات الزيـــن مؤخًرا، 
تصاميـــم أنثويـــة راقيـــة لالرتـــداء اليومي، تناســـب جميـــع األعمار 
المريـــة  العربـــي منهـــا مجموعـــة  التاريـــخ  لكونهـــا مســـتوحاة مـــن 
وحـــب الهيل والمرتعشـــة وأيًضا شـــملت مجموعتيـــن “آراب ديكو”، 
“فلوديتي”، وتضم كال منهما قطًعا تتصف بأنها على نفس القدر من 
“الفخامـــة والتفرد”؛ كونها روائع عربية أصيلة تعكس البراعة الفنية 
التي طالما اشـــتهرت بها منطقة الشرق األوسط والخليج، بفضل ما 

تنطويان عليه من مستويات استثنائية من المهارة الحرفية. 
ومجموعـــة “آراب ديكو”، مصممـــة ليتوارثها جيل بعد جيل، مزدانًة 
باأللمـــاس والزمـــرد النـــادر والياقـــوت المرصع علـــى الذهب األبيض 
عيـــار 18 قيراًطـــا. أمـــا المجموعة الثانيـــة فتحمل اســـم “فلوديتي” 
)الســـيولة واالنسيابية(، احتفاًء بالماء بوصفه شريان الحياة لجميع 
المخلوقـــات. وتمتاز أطقـــم المجوهرات في هذه المجموعة بتراص 
أحجـــار األلمـــاس فـــي تناغم منقطـــع النظيـــر على الذهـــب األبيض، 
لتســـتعرض بذلـــك تماثالً بارًعـــا يمكن تمييزه عن ُبعد، فيما تكشـــف 

عن أبعاد تفصيلية عند النظر إليها عن ُقرب.
وتعمل مجوهرات الزين على التوســـع من خالل فتح فروع جديدة 

حول العالم وفي مصانعها. 

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

مجوهرات الزين من أولى الشركات التي جمعت بين صناعة اللؤلؤ والمجوهرات في الخليج، وبدأت عملها على يد جد 
العائلة، الراحل المغفور له حسن الزين في العام 1930. “الباد” تنشر نبذة عن الشركة وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية. 

مجوهرات الزين
تأسست في العام 1930

عنوان الشركة:

العنوان: ص.ب: 5848 - المنامة.  الهاتف: 17212444. 
.www.alzainjewellery.com :الموقع اإللكتروني 

وسائل التواصل االجتماعي:
Alzainjewellery
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التغييرالسعر - 0.9150.002 دوالر
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.1750.000 دينار 
شركة عقـارات السيف ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.57+0.525 دينار 
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.25+0.812 دينار 
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.3500.008 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

أبوظبي - بنا

11.7 برميل متوسط استهالك الفرد من الطاقة عربًيا

حاز جواز الســـفر البحريني على 
المركـــز 62 عالميـــًا والمركز الرابع 
عربيًا في مؤشر “هينلي” العالمي 
لقياس قوة جوازات السفر حول 
العالـــم، حيث يمكن لحامل جواز 
الســـفر البحريني دخول 84 دولة 
دون تأشـــيرة أو إمكان الحصول 

عليها عند منافذ الدخول. 
فيمـــا حافظت اإلمـــارات العربية 
المتحدة على المركز األول عربيا 
والمركـــز 15 عالميـــا ضمـــن أقوى 
مســـتوى  علـــى  ســـفر  جـــواز   20
العالـــم، حيـــث يمكـــن لمواطنـــي 
اإلمارات دخـــول 175 دولة دون 
تأشـــيرة. فـــي حيـــن جـــاء جـــواز 
المرتبـــة  فـــي  العراقـــي  الســـفر 
األخيـــرة عربيا )18( وقبل األخير 
عالميا )110( كأضعف جواز سفر 
بإجمالـــي 29 دولـــة فقط يســـمح 
دون  مـــن  دخولهـــا  للعراقييـــن 

تأشيرة.

ويعرف مؤشر “هينلي” لجوازات 
الســـفر علـــى أنه تصنيـــف عالمي 
حســـب  العالـــم  دول  يصنـــف 
جوازات السفر األقوى من حيث 
حرية تنقـــل مواطنيها في جميع 

أنحاء العالم.
ســـفر  جـــواز  ترتيـــب  ويتحـــدد 
البحريـــن بالنســـبة إلى جـــوازات 
عـــن  األخـــرى  العالـــم  ســـفر دول 
طريـــق احتســـاب مجمـــوع عـــدد 
الدول التي تسمح لحاملي جواز 
ســـفر البحرين بالدخول إليها من 
دون تأشـــيرة )أي الـــدول التي ال 
يحتـــاج مواطنـــو البحريـــن إلـــى 
تأشـــيرة للســـفر إليهـــا( باإلضافة 
إلـــى الدول التي تســـمح لحاملي 
جواز الســـفر البحريني بالدخول 
إمـــا عـــن طريـــق الحصـــول علـــى 
مـــن  أو  الوصـــول  عنـــد  تأشـــيرة 
خـــال الحصـــول علـــى تصريـــح 

سفر إلكتروني.

الجواز البحريني الرابع عربيا 
ويدخل 84 دولة دون تأشيرة

تغطية لـ “األلياف البصرية” بجميع مناطق البحرين خالل 4 سنوات
بدء اإلعداد للخطة الوطنية السادسة لالتصاالت... وزير المواصالت:

كشف وزير المواصات واالتصاالت، 
كــمــال أحــمــد، عــن بـــدء الــعــمــل على 

الخطة  إعـــداد 

ــيــة الـــســـادســـة لـــاتـــصـــاالت،  ــوطــن ال
جميع  مــع  العمل  مــواصــلــة  وسيتم 
مجلس  خاصة  الحكومية  الجهات 
الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة لــشــرح 
ــا الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ ــزاي مــ
والبيئة االستثمارية في 
الستقطاب  البحرين؛ 
شـــركـــات فـــي قــطــاع 
ــا  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
واالتصاالت للمملكة.

أهمية  ــر  الـــوزيـ ــد  ــ وأك
تغطية  تـــوافـــر  ضــمــان 
األلــيــاف  لشبكة  شــامــلــة 
البصرية في جميع 
ــق  ــاطــ ــ ــن ــمــ ــ ال
لسكنية  ا

والتجارية ضمن إستراتيجية قطاع 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
 2022 لألعوام  الوطني  واالقتصاد 
أصبحت  أنها  إلــى  الفًتا   ،2026 إلــى 
أساسية وليست ثانوية، لذلك نهدف 
لــتــغــطــيــة جــمــيــع مــنــاطــق الــبــحــريــن 
اإلستراتيجية  الخطة  تنفيذ  خــال 

في غضون 4 سنوات.
وذكـــر الوزيـــر أن الخطـــة الوطنيـــة 
الخامسة لاتصاالت تم رسمها ويتم 
العمـــل علـــى تنفيذهـــا وتتلخص في 
تطويـــر اإلطار القانونـــي والتنظيمي 
للقطـــاع الـــذي يشـــهد تطـــوًرا كبيـــًرا 
فـــي مختلـــف المجـــاالت؛ لذلك على 
الحكومـــة وهيئة تنظيـــم االتصاالت 
التطـــورات،  هـــذه  مـــع  تتماشـــى  أن 

القوانيـــن  مراجعـــة  ســـيتم  ولذلـــك 
التنظيمية للقطاع.

لديهـــا  البحريـــن  أن  الوزيـــر  وأفـــاد 
الخطة الوطنية الخامسة لاتصاالت 
المملكـــة  أن  بوضـــوح  فيهـــا  وُذِكـــر 
رخـــص  طـــرح  فـــي  حالًيـــا  تفكـــر  ال 
جديـــدة لمـــزودي االتصـــاالت خال 
مؤكـــًدا  المقبلـــة،  الثالـــث  الســـنوات 
“لدينا في البحرين ســـوق تنافســـية 
بيـــن 3 شـــركات اتصـــاالت، ويعتبـــر 
متوســـط األسعار في البحرين األقل 
والعالميـــة،  المجـــاورة  الـــدول  بيـــن 
تنافســـي  وضـــع  فـــي  والبحريـــن 
جيـــد، مؤكـــًدا بالقول “ال نفكـــر حالًيا 
فـــي رخصـــة رابعـــة لقطـــاع خدمات 

االتصاالت”.

العربـــي  االقتصـــادي  التقريـــر  أظهـــر 
الموحد 2021، أن متوســـط استهاك 
الفرد مـــن الطاقة في الـــدول العربية 
11.7 برميـــل مكافـــئ نفط فـــي العام 
2020، مرتفعة عن متوسط استهاك 
الفرد في دول آســـيا المحيط الهندي 

وأميركا الجنوبية والوسطى.
وأشـــار التقريـــر الصادر عـــن صندوق 
النقـــد العربـــي، ومقـــره أبوظبـــي، إلى 
بالمرتبـــة  يأتـــي  “الديـــزل”  زيـــت  أن 
األولـــى في قائمة االســـتهاك العربي 
بلغـــت  البتروليـــة بكميـــة  للمنتجـــات 
2.057 مليـــون برميـــل مكافـــئ نفـــط 
يومـــي بنســـبة 31.9 % مـــن إجمالي 
بلغـــت  التـــي  البتروليـــة  المنتجـــات 
6.450 مليـــون برميـــل مكافـــئ نفـــط 

يومي خال 2020. 
وبّيـــن أن الغازولين جـــاء في المرتبة 

الثانيـــة بقائمـــة اســـتهاك المنتجـــات 
البتروليـــة بحصـــة 27.1 % وبكميـــة 
بلغـــت 1.748 مليـــون برميـــل مكافئ 
نفـــط يومـــي، ومنتـــج زيـــت الوقـــود 
فـــي المرتبـــة الثالثة بنســـبة 18.2 % 
وبكميـــة بلغت 1.173 مليـــون برميل 
مكافـــئ نفـــط يومـــي، وغـــاز البترول 
وبكميـــة   %  8.6 بحصـــة  المســـال 
بلغـــت 554 ألـــف برميـــل مكافئ نفط 
يومـــي، ومنتـــج الكيروســـين بحصة 
0.7 % وبكميـــة بلغت 45 ألف برميل 
مكافئ نفط يومي، فيما بلغت حصة 

المنتجـــات األخـــرى 8.2 % وبكميـــة 
بلغـــت 528 ألـــف برميـــل مكافئ نفط 

يومي.
وأظهر التقرير أن الصادرات النفطية 
مـــن الـــدول العربيـــة شـــكلت حوالـــي 
الصـــادرات  إجمالـــي  مـــن   %  32.3
النفطيـــة العالمية، واســـتحوذت أربع 
دول عربيـــة علـــى 87 % من إجمالي 
العـــام  خـــال  النفطيـــة  الصـــادرات 

.2020
وأوضح التقرير أن عدد الســـكان في 
الـــدول العربيـــة ارتفـــع بنهايـــة 2020 
إلـــى 341 مليون نســـمة بنســـبة 1.14 
% عن العام 2019 ومشكًا ما نسبته 
5.5 % من إجمالي عدد ســـكان الكرة 
األرضية، كما بلغ عـــدد القوى العاملة 
من سكان الدول العربية نحو 139.8 

مليون نسمة.
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ال رخصـــة لشـــركة اتصـــاالت رابعـــة فـــي المملكـــة
متوســـط أســـعار خدمـــات االتصـــاالت األقـــل بالمنطقـــة والعالـــم

المشروع سيحقق وفورات كبيرة.. القائد:

التحول اإللكتروني للوثائق والشهادات الحكومية خالل عام

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمـــد القائـــد أن الهيئـــة تعمـــل علـــى 
التحـــول اإللكترونـــي الكامـــل للوثائق 
باســـتخدام  الحكوميـــة  والشـــهادات 
التقنيـــات الحديثة، ســـيتم تنفيذ ذلك 
خـــال عـــام واحـــد بحســـب الجـــدول 
تـــم  أنـــه  مؤكـــًدا  الموضـــوع،  الزمنـــي 
البـــدء في تنفيذ هذا التوجه. وأوضح 
القائد أن سيتم التحول الكامل لجميع 
الســـمتندات  وتصديـــق  المســـتندات 
بجميـــع  والتوكيـــات  والشـــهادات 
أنواعهـــا مـــن ورقيـــة إلـــى إلكترونيـــة، 
تكـــون  أن  باإلمـــكان  الوثائـــق  وهـــذه 
صـــادرة داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا، 
كمـــا أنـــه باالمـــكان اســـتخدامها داخل 

المملكة أو خارجها.
وصرح القائد للصحافيين، على هامش 
إطاق إســـتراتيجية قطاع االتصاالت 
واالقتصـــاد  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
 2026 إلـــى   2022 لألعـــوام  الرقمـــي 
أمس، أنه تـــم تحويل بعض الخدمات 
إلـــى إلكترونية فـــي التطبيقات، ومنها 
والملكيـــة  الســـياقة  رخصـــة  توفيـــر 

المـــرور، وباإلمـــكان طباعـــة  بتطبيـــق 
الرخصة، وســـيتم العمل على مواصلة 
هذا المشوار، وأيًضا شهادات التطعيم 
والفحـــص التابعة لـــوزارة الصحة يتم 
الحصـــول عليهـــا حالًيـــا إلكترونية مع 
 ،)QR code رمز االســـتجابة السريعة(
وتكـــون أكثر اعتمادية من الشـــهادات 
الورقيـــة التي تصدر من الوزارة لكون 
األخيـــرة بحاجـــة لتصديـــق خارجـــي، 
مؤكًدا أنه يتم العمل على التوسع في 

هذا الجانب.
وأكـــد القائـــد أن التحـــول اإللكترونـــي 
الحكوميـــة  والشـــهادات  للوثائـــق 
ســـيحقق وفـــورات كبيـــرة، مدلا على 
ذلك بأن تحويل فاتـــورة الكهرباء من 

ورقيـــة إلى إلكترونيـــة حقق وفورات 
سنوية بنحو 1.5 مليون دينار.

ولفت القائد إلى أن الهيئة ستعمل على 
إطـــاق التطبيـــق الموحـــد للخدمـــات 
الحكوميـــة ضمن إســـتراتيجية قطاع 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت 
واالقتصاد الرقمي لألعوام 2022 إلى 
2026، مشيًرا إلى أن التطبيق الموحد 
سيشمل مجموعة من التطبيقات دون 

تحديد عدد محدد لها.
وتابع “أنه يجـــري حالًيا العمل على ما 
بيـــن تطبيقيـــن إلـــى 3 تطبيقات ضمن 
مجموعـــة التطبيقات التي سيشـــتمل 
عليهـــا التطبيـــق الموحد، ويتـــم حالًيا 
وضع تصور للخدمات التي سيشـــتمل 
عليها التطبيق، وســـيتم مستقبا عند 
الصـــورة اإلعـــان عـــن اســـم  اتضـــاح 

التطبيق ومحتوياته”.
وأوضـــح القائـــد أن التطبيـــق الموحـــد 
يتكـــون من مجموعة مـــن التطبيقات، 
مـــن  مجموعـــة  يشـــمل  تطبيـــق  وكل 
ومـــن ضمنهـــا  الحكوميـــة،  الخدمـــات 
التطبيقـــات  مـــن  أشـــمل  تطبيقـــات 
الحالية، مشـــيًرا إلـــى أن مجموعة من 

هـــذه التطبيقات قائمـــة، كما أن هنالك 
مجموعـــة مـــن التطبيقات يتـــم العمل 
عليهـــا، وقـــد وضـــع تصـــور للتطبيقات 
وكيفيـــة تنفيذهـــا، إال تنفيـــذ التطبيق 
الواحـــد بحاجة لفترة مـــا بين 3 إلى 9 

أشهر.

حسن عبدالنبي

محمد القائد


