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تحدث سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين إيتان نائيه في حوار شامل مع صحيفة “البالد” عن زيارات 
قريبــة لــوزراء إســرائيليين للمنامــة لتوطيــد التعــاون في مجــاالت مختلفــة. وأعلن عن خطته للقاء رئيســة 

مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح.

البنـــاء  تـــدرس اســـتيراد معـــدات  بـــاده  وقـــال إن 
مـــن  رغبـــة  وتوجـــد  البحريـــة،  الثـــروة  ومنتجـــات 
البحريـــن باســـتيراد الفواكه والخضـــروات الطازجة 

من إسرائيل. 
ولفت إلى أن قرابة 4 آالف إسرائيلي زاروا البحرين 

منذ توقيع البلدين على إعان تأييد السام.

وأشـــار إلـــى أن قرب هبـــوط طائرات شـــركة “العال” 
وشركة “يســـرائير” للطيران بالمنامة لزيادة خيارات 

السفر إلسرائيل.
وعمـــا نشـــر بشـــأن تجديـــد المقبـــرة اليهوديـــة، بيـــن 
الســـفير أن أبناء شـــيمون كوهين زاروا المنامة قبل 
أسابيع، وابنه الوحيد جاء على كرسي متحرك وهو 

في عمر التســـعين، وقال أحضرونـــي هنا، حتى ولو 
كان هذا آخر شيء أشاهده في حياتي، 

فـــي  ألمـــوت  جاهـــز  وأنـــا 
البحرين، وأخـــذ عائلته 
البحريـــن،  بـــاب  لتـــرى 

ليريهم المكان الذي نشـــأ 
فيه، وكذلـــك زاروا المقبرة، 

وهنـــاك قـــرروا أنهـــم يريدون 
تجديد المقبرة.

قــرب هبــوط طائــرات “العال” و“يسرائير” بالمنامة... السفير اإلسرائيلي في حوار شامل مع “^”:

رغبة بحرينية باستيراد الفواكه والخضروات من إسرائيل

)03 - 02(

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

جهود مكثفة لـ”األشغال” للتعامل مع تجمعات المطر...وخلف يتفقد العمل ميدانيا
األشغال  وزارة  أكــدت 
وشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات 
العمراني  والتخطيط 
طـــــــوارئ  فــــريــــق  أن 
األمطار قام منذ وقت 
بالتفقد  أمــــس  مــبــكــر 
لمحافظات  الميداني 
الــمــمــلــكــة الــمــخــتــلــفــة، 
لــــلــــتــــعــــامــــل بـــشـــكـــل 
تجمع  أي  ــع  مـ ــوري  ــ فـ
ــار، وإثــر  ــطـ لــمــيــاه األمـ

ذلـــــك تـــمـــت مــبــاشــرة 
مياه  ســحــب  عمليات 
ــفــور  ــار عــلــى ال األمــــطــ
لــمــنــع تــجــمــع األمــطــار 
ــيـــل األضــــــــرار  ــلـ ــقـ ــتـ ولـ
عليها  تترتب  قد  التي 
قــدر اإلمــكــان.وأكــدت 
ســحــب  أن  الــــــــــوزارة 
مياه األمطار من نقاط 
تــتــم حسب  ــتــجــمــع  ال

األولويات.

 المنطقة الريفية الواعدة المنسية تضم مجموعة 
من المشاريع العقارية

)05(

 خلف ســـتار النخيـــل ومنفذ 
يفتـــرش  اليتيـــم،  أحيائهـــا 
تـــراب  العمرانـــي  الضجيـــج 
قرية جدالحـــاج، إحدى قرى 
الغربـــي  الشـــمالي  الســـاحل 

مـــن مملكة البحريـــن، التي ظلت لســـنوات مديدة خـــارج معادالت 
التسويق العقاري.

اليوم أصبحت تلك المنطقة الريفية الواعدة المنسية إحدى القرى 
التـــي تضـــم مجموعة بارزة مـــن المشـــاريع العقارية، وتشـــرئب لها 

أعناق الباحثين عن منزل األحام.

جدالحاج... ضجيج عمراني خلف ستار النخيل
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8 وجوه جديدة و3 سيدات في قائمة 
سمير ناس بانتخابات “الغرفة”

علم “البـــاد االقتصـــادي” من مصدر 
مطلـــع أن قائمـــة “كتلة تجـــار 2022” 
االنتخابيـــة التـــي سيرأســـها رئيـــس 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
ســـمير نـــاس المزمـــع اإلعـــان عنهـــا 
رسميا اليوم ستتضمن 8 شخصيات 
فـــي  يمثلـــوا  لـــم  جديـــدة  تجاريـــة 
كمـــا  الســـابق،  اإلدارة  مجلـــس 
ســـتتضمن القائمة، التي ستشمل 18 

مرشحا، 3 سيدات أعمال.

يذكر أن موعد اإلعان الرســـمي عن 
أســـماء المرشـــحين فـــي قائمة ناس 
اليـــوم فـــي مؤتمـــر  ســـيكون عصـــر 
صحافي ســـيعقد فـــي حديقة منزل 
منطقـــة  فـــي  الكائـــن  نـــاس  ســـمير 

الجسرة.
عـــن  المؤتمـــر  أثنـــاء  ســـيعلن  كمـــا 
تفاصيـــل الحملـــة االنتخابية للقائمة 
واهدافهـــا في الفتـــرة المقبلة والتي 

مدتها 4 سنوات.
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“المنامة لحقوق اإلنسان”: تقارير “هيومن رايتس” مسيَّسة
المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

أكـــد مركـــز المنامـــة لحقـــوق اإلنســـان أن التقرير 
العالمـــي لمنظمـــة “هيومن رايتس ووتـــش” لعام 
2022 يثبت بما ال يدع مجاالً للشـــك اســـتمرارها 
فـــي تســـييس العمـــل الحقوقـــي والتدخـــل فـــي 

شـــؤون الـــدول والقضـــاء المســـتقل، وارتباطهـــا 
بمـــا يحاك سياســـيًا لبعض الـــدول، حيث تحاول 
شـــرعنة تحـــركات إجراميـــة وإرهابيـــة كان مـــن 
الواجب عليها أن تحاربها؛ لحفظ أمن واســـتقرار 

العالـــم، وتطبيـــق مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان التـــي 
تضمـــن حـــق األمن لـــكل فرد فـــي العالـــم، وعدم 
اعتبار اإلرهابيين نشـــطاء في حقوق اإلنسان أو 

)٠٨(مدونين أو سجناء رأي.

أكدت مديرية شـــرطة المحافظة الجنوبية أنها باشـــرت إجراءاتها األمنية والقانونية، فور 
تلقيهـــا باغا عند الســـاعة 6 من مســـاء الجمعة 14 ينايـــر 2022 بتغيب طفلة )15 عاما( عن 
منزلها في مدينة عيســـى وأوضحت أن الجهود األمنية وكل اإلجراءات المتخذة مســـتمرة 

للكشف عن مابسات الواقعة والعثور على المتغيبة.

“الداخلية”: مباشرة اإلجراءات للبحث عن الطفلة المتغيبة
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تعاون بين “قرطبة” و “الرفاع”وساطة إفريقية لحل في السودان
تسلم رئيس مجلس السيادة  «

االنتقالي في السودان الفريق أول 
ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، رسالة 

خطية من رئيس مفوضية االتحاد 
اإلفريقي، موسي فكي، تتعلق برؤية 

االتحاد عن التطورات السياسية 
بالسودان وسبل الخروج من األزمة.

عقد مسؤولو نادي قرطبة  «
االسباني، اجتماعا مثمرا مع 

مسؤولي نادي الرفاع بحضور عدد 
من أعضاء مجلس إدارة نادي 

الرفاع والجهازين الفني واإلداري 
في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه النادي اإلسباني في 

المملكة ويستمر حتى 18 يناير الحالي.

زيـارات قريبـة لـوزراء إسرائيلييـن للمنامـة لتوطيـد التعـاون فـي مجـاالت مختلفـــة
تـل أبيـب تـدرس استيـراد معـدات البنـاء ومنتجـات الثـروة البحريــة مــن المنامــة

هبة محسن

سمير ناس

12

سيدعلي المحافظة
المنامة - وزارة األشغال
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زيارات قريبة لوزراء إسرائيلييـــــــن للمنامة لتوطيد التعاون
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استيراد الفواكه

ما مدى رضاك وكيف تقّيم  «
مسار العالقة بين البحرين 
وإسرائيل؟ وهل آن الوقت 

لتحقيق عالقات وتفاعل بين 
الشعبين؟ 

- لقـــد بدأت عملي ســـفيرا منذ وقت 
ألن  راٍض؛  لســـت  وبالطبـــع  قريـــب، 
هـــذه البدايـــة، وهنـــاك الكثيـــر لعمله. 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الفـــرص الواعدة، 
التي أنا في طور بحثها مع الحكومة 
البحرينية والوزراء المعنيين وخالل 
لقائـــي مع جاللـــة الملك وســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقـــد قابلـــت ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
الصناعـــة  حمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر 
والتجارة والســـياحة، ورجال أعمال، 
وتحدثنـــا عمـــا يمكننـــا عملـــه لتعزيز 
العالقـــات االقتصاديـــة. أعتقـــد أنـــه 
بإمكاننـــا التوســـع في التجـــارة، وقد 
بدأنا بالفعل باســـتيراد األلمنيوم من 
أصبحـــت  إســـرائيل.  إلـــى  البحريـــن 
هناك شركات إســـرائيلية كثيرة اآلن 
تود اســـتيراد األلمنيوم من البحرين، 

وهذا جيد.
ندرس أيضا اســـتيراد معدات البناء 
ومنتجات الثـــروة البحرية، وبالطبع 
هنـــاك رغبـــة مـــن البحرين باســـتيراد 
الفواكـــه والخضـــروات الطازجة من 
إسرائيل. أعتقد أن التجارة والشحن 
من الممكن أن تكون مجاالت واعدة، 
ولـــدى البحريـــن مميـــزات نســـتطيع 

االستفادة منها.
للتـــو وقعنـــا اتفاقية تتعلق بالشـــحن 
الجـــوي عندمـــا كان وزيـــر الخارجية 

اإلسرائيلي موجودا في البحرين.
رحالت طيران الخليج إلى إسرائيل 
استؤنفت مرة أخرى، وستبدأ شركة 
“العـــال” وشـــركة “يســـرائير” للطيران 
وهـــذا  للبحريـــن،  رحالتهـــا  بتســـيير 

أيضا في طور المباحثات.
فيما يتعلق باالســـتثمار، هناك الكثير 
البحريـــن  موقـــع  فـــي  الفـــرص  مـــن 
نوعهـــا،  مـــن  الفريـــدة  والمميـــزات 
وبالنظـــر لموقـــع البحريـــن بالمنطقـــة 
فإن البحريـــن على مر التاريخ كانت 
الشـــرق  مـــن  البضائـــع  لنقـــل  بوابـــة 
الهنـــدي إلـــى بـــالد مـــا بيـــن النهريـــن 
وشواطئ البحر المتوسط، وما علينا 
فعلـــه هو إعـــادة إحياء هـــذه الطرق 
التجاريـــة. بالطبع أعتقـــد كلما تكلمنا 
أكثر، واستكشفنا أكثر، سنجد مزيدا 

مما يمكننا فعله مًعا.

الفن والثقافة

وماذا عن الفن والثقافة؟ «

- بالطبـــع الفـــن والثقافـــة، والرياضة 
هـــو  أراه  أن  أود  ومـــا  والمأكـــوالت، 
زيارة البحرينيين إلسرائيل، ورؤيتها 
بأعينهم، وليس من خالل الشاشـــات 

أو من الصحف.

الفيزا بالبلدين

هل يحتاج البحريني إلى تأشيرة  «

دخول لزيارة إسرائيل؟

- نعم، يحتاج البحريني إلى تأشيرة 
لدخول لزيارة إســـرائيل، كما يحتاج 
اإلســـرائيلي لتأشـــيرة دخـــول لزيارة 

البحرين.

التقدم مسبقا

هل يمكن استخراج التأشيرة  «
عند الوصول للمطار أو التقديم 

عليها مسبًقا؟

- يجـــب التقديـــم مســـبقا للحصـــول 
على التأشـــيرة. ونـــود أن نرى وفودا 
شـــبابية بحرينيـــة وســـياحا. وأعتقد 
أن الســـياح يســـاهمون فـــي التعرف 
والتعود علـــى المأكـــوالت وما يمكن 
فعله في إســـرائيل. هناك الكثير مما 
علينا فعلـــه وقد بدأنا للتـــو بعالقات 

وطيدة وودية ودافئة.

تكنولوجيا رائعة

إذا نظرنا إلى قطاع إدارة  «
موارد المياه فإن إسرائيل 

دولة متطورة في هذا المجال 
وبشكل مشهود، وفي 

المنطقة العربية فإن التحدي 
األكبر هو بشأن موارد المياه، 

هل تمت أي محادثات بهذا 
الشأن؟

لديهـــا  إســـرائيل  بالطبـــع.   -
تكنولوجيـــات متطـــورة فـــي مجال 

تحليـــة مياه البحر بنظـــام التناضح 
العكســـي، ونحـــن نأتي فـــي مقدمة 
الدول عندمـــا يتعلق األمـــر بتحلية 
الميـــاه. إســـرائيل تقـــوم بتحلية 80 
% مـــن موارد المياه، وتعتبر األولى 
علـــى مســـتوى العالـــم فـــي مجـــال 
إعـــادة تدويـــر المياه المســـتخدمة. 
أعتقد أن إســـبانيا تأتـــي في المركز 
إذ  كبيـــر،  بفـــارق  وخلفنـــا  الثانـــي، 
تقـــوم بتدوير ما يقـــارب 20 % من 
المياه لديها فقط، بالتالي فإن إدارة 
موارد المياه والتكنولوجيا النظيفة 
هي من المجـــاالت التي تتميز فيها 
لتبـــادل  إســـرائيل، ونحـــن ســـعداء 
خبراتنـــا في هذا المجال. وقد بدأنا 
للتـــو بالتعـــاون في هـــذه المجاالت، 

وهناك مجاالت أخرى كاألدوية.
إدارة  عـــن مجـــال  نتكلـــم  وعندمـــا 
الميـــاه، فهنـــاك تكنولوجيـــا متقدمة 
ومميـــزة جدا، تقـــوم بها إســـرائيل، 
الهـــواء،  مـــن  الميـــاه  توليـــد  وهـــي 
وهـــي تكنولوجيا رائعـــة وفي طور 
التطويـــر، إذ إن مصـــدر الطاقـــة لها 
هو الشـــمس، وهي آلـــة ذاتية يمكن 
وضعهـــا فـــي الصحـــراء مـــع ألـــواح 
شمســـية، وكل مـــا عليـــك هـــو فتح 
صنبـــور المـــاء لتحصـــل علـــى الماء 
مـــن الهـــواء، وأنـــا أرى ذلك كشـــيء 
مـــن الســـحر، خصوصا فـــي مناخنا 
الحـــار، ودون الحاجـــة ألنابيـــب أو 
آخـــر، وقريبـــا ســـتوضع  أي شـــيء 
على القطارات والشـــاحنات العابرة 
للصحراء، وللمســـافرين بالسيارات، 

ولكنهـــا  لتطويـــر  تحتـــاج  وهـــي 
موجودة.

ال خاسر

هذه اإلجراءات التي ستطمئن  «
الناس والتي ستساهم في 

السالم والتعاون وتوطيد 
العالقات، وكما تعلم أن هناك 

عددا من الناس الذين تتأصل 
في أفكارهم وعقولهم قصص 

وقناعات الماضي، وتحديدا 
األشخاص من جيلنا، هناك من 
تمكن من فهم وقائع األمور 

ولكن ما زال هناك شريحة تريد 
أن ترى وتقتنع، ونحن بطريقة 

أو أخرى نأمل أن تساهم هذه 
العالقة المتقاربة في تأسيس 
السالم عموما في المنطقة، 

خصوصا مع ما يتعلق بحل 
القضية الفلسطينية، هل ترى 

أي سبيل تجاه حل الدولتين بناء 
على المبادرة العربية؟ 

- بالطبـــع أتفـــق معـــك ويجـــب علينا 
جميًعـــا كبـــارا أو شـــبابا أن نتذكر أن 
الســـالم هـــو األمـــر الوحيـــد الـــذي ال 
خاســـر فيه، هو دائما مكسب لجميع 
األطراف، ولذلك عندما تتوجه لبناء 
عالقات جديدة، بالطبع لم يكن بيننا 
حـــروب مســـبقا، ولكـــن عندمـــا تبني 
عالقـــات جديـــدة فإن عليـــك بناءها 
على أســـاس مرٍض للجميع، ال خاسر 

فيه.

ثم يجب أن تتذكر، أنه ال يمكن تغيير 
الماضـــي، وأن هنـــاك قصـــة مؤســـفة 
لنحكيها، والطـــرف اآلخر لديه قصة 
مؤســـفة ليحكيهـــا، وعلينـــا التوقـــف 
عـــن تبادل هـــذه القصص المؤســـفة، 
وأنا ال أدعو هنا إلى نسيان الماضي، 
ولكني ال أستطيع تغيير الماضي، وال 
إصالح ما جرى فيه، وإنما أســـتطيع 
حل المشـــكالت المســـتقبلية وتغيير 
المســـتقبل، لـــذا دعونـــا نجلـــس معـــا 
ونتحـــدث عـــن المســـتقبل، ونتوقف 
عـــن محاولـــة إقنـــاع بعضنـــا البعض 
الصحيحـــة،  الروايـــة  لديـــه  أيهمـــا 
فهـــذا ال يقـــود إلى شـــيء، أســـتطيع 
إخبـــار أبنائنا بقصتنـــا، فهم يجب أن 
يعرفـــوا، مـــن أيـــن أتـــوا، وهـــم يمكن 
أن يخبروا قصصهـــم ألبنائهم، ولكن 
بعدها نجلس معا، وننظر للمستقبل، 
وكيـــف نبني مســـتقبال مشـــتركا في 
المنطقـــة، وكيـــف نوفر المـــاء عندما 
ال يتوافـــر، وكيـــف نحســـن الرعايـــة 
نطـــور  وكيـــف  لشـــعوبنا،  الصحيـــة 
الوضـــع االقتصادي، وكيف نســـتثمر 
معـــا، وكيـــف نجلـــس معـــا ونتفاهـــم 
ونتعلـــم تقاليد بعضنـــا، ونعرف أكثر 
عـــن بعضنا البعـــض. وهذان شـــيئان 
مهمان، أننا ال يمكن أن نغير الماضي، 
المســـتقبل،  تغييـــر  نســـتطيع  ولكـــن 
فيهـــا  الـــكل  عالقـــة  نصنـــع  وبذلـــك 

كاسب.
بشـــكل  نتفـــاوض  أن  نحـــاول  نحـــن 
مباشـــر مع الفلســـطينيين، وألسباب 
لذلـــك،  الســـبيل  نجـــد  لـــم  مختلفـــة 

اعتقدنـــا أننـــا نجحنـــا فـــي ذلـــك في 
التســـعينات، ولكننـــا لـــم ننجـــح فـــي 
التوافـــق مع وجهات الكثيرين لنصل 
علـــى مـــا نحـــن عليـــه اليـــوم، لذلـــك 
يمكننـــا المحاولـــة فـــي تحقيـــق ذات 
األمـــر ذلك مرة تلو األخرى أو يمكننا 
المحاولـــة بطرق جديـــدة، وهنا تأتي 
اإلبراهيمـــي،  الســـالم  اتفـــاق  قيمـــة 
ليوفـــر أســـلوبا جديـــدا وطريقـــا لـــم 

نسلكه من قبل.
لنبـــدأ بخلـــق أجـــواء جديـــدة مبنيـــة 
المنطقـــة،  فـــي  التفاهمـــات  علـــى 
وعندما يجلس الناس، ويستوعبون 
أن بإمكاننـــا الجلـــوس معـــا، وعندمـــا 
أقول الناس هنـــا فأنا ال أعني العرب 
حتـــى  بـــل  فقـــط  والفلســـطينيين 

اإلسرائيليين. 
عندما تفتح الحدود، وعندما تتمكن 
مـــن الحضور في المنامة، وتســـتمتع 
بوجبة شـــهية مـــع أصدقـــاء جيدين 
أو عندمـــا تتمكـــن مـــن الحضـــور في 
الشـــيء،  نفـــس  وفعـــل  أبيـــب  تـــل 
وعندمـــا تتمكـــن مـــن الحضـــور فـــي 
دبـــي أو أبوظبـــي أو الربـــاط فجأة ال 
تـــرى أن المســـتقبل بذلـــك الغموض، 
وتســـتوعب واقعـــا أن ذلـــك ممكـــن، 
بعضنـــا  وفهـــم  التحـــدث  ويمكننـــا 
البعـــض وبنـــاء الثقـــة، ما يســـهم في 
حـــل قضايا يبدو في الوقت الحاضر 

أنه ال يمكن حلها.
ســـأخبرك قصـــة، عندما كنت ســـفيرا 
)عاصمـــة  باكـــو  فـــي  إلســـرائيل 
التاريـــخ،  أحـــب  وأنـــا  أذربيجـــان(، 
عندمـــا كنت هنـــاك درســـت وتعلمت 
وتنقلـــت فـــي أرجـــاء باكو، ألســـتمع 
األولـــى،  العالميـــة  الحـــرب  لقصـــص 
كان الجميع يتنافس للســـيطرة على 
نفـــط باكـــو، مثـــل األلمـــان واألتـــراك 
واإلنجليـــز،  واإليطالييـــن  والـــروس 
وكلهم كانوا يتقاتلون للوصول لباكو 
أوال ويقتلـــون بعضهـــم البعض، وبعد 
90 عامـــا مـــن ذلـــك، جلـــس الجميـــع 
مجتمعيـــن، وأسســـوا شـــركة واحدة 
إلنتاج النفط، وباعـــوه للغرب. يمكن 
أن نتعلم درًســـا من تلك األمور، التي 
نتحـــارب عليهـــا اليوم بعد 90 ســـنة، 
ولـــَم 90 ســـنة، ربما العـــام المقبل، أو 
ربمـــا بعـــد ســـنوات قليلـــة ســـتجعلنا 
ننظـــر ألنفســـنا باســـتصغار. وأبناؤنـــا 
سيســـألوننا ما الـــذي كنتـــم تفعلونه، 
وتضيعـــون حياتكم في اآلالم. لذلك 
دعنـــا نخلـــق هـــذه األجـــواء، وهـــذه 

الثقة، ونبدأ من الخارج أوال.
فـــي اإلمـــارات وهنـــا،  عندمـــا كنـــت 
وتحدثت لرجال أعمال فلسطينيين، 
كانوا يتفقون معي بوضوح في هذه 
الموضوعات، وقالـــوا نعم دعنا نضع 
السياســـة جانبا، ولنناقـــش ما يمكننا 
فعله معـــا، وليس مـــا ال يمكننا فعله، 

وهذه بداية جيدة.

مساهمة بحرينية

هل يمكن لدول مجلس التعاون  «
وبالتحديد البحرين المساهمة 

في هذه الجهود؟

- بكل تأكيد.

“البالد” تحاور السفير اإلسرائيلي
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ابن كوهين تسعيني وقرر تجديد المقبرة اليهودية بعد زيارة عائلته للمنامــــــــــــــة... السفير اإلسرائيلي في حوار شامل مع “^”:

حسن النوايا

تأسيس هكذا عالقات سيساهم  «
في تحقيق السالم في 

المنطقة مع األخذ بعين االعتبار 
حقوق الشعبين الفلسطيني 

واإلسرائيلي.

- فتـــح األبـــواب، وأن نكـــون نموذجا 
أن  آمـــل  والـــذي  النوايـــا،  لحســـن 
أشـــهده كوني ســـفيرا إســـرائيليا هنا، 
وأنا لســـت الوحيد الـــذي يحمل هذه 
الرؤيـــة، حيـــث لمســـت ذلـــك عندمـــا 
كنـــت على رأس البعثـــة في أبوظبي، 
أن نصنـــع  هـــو  نـــوده  مـــا  أن  أعتقـــد 
مثـــاال يحتذى بـــه، وأن نبين للمنطقة 
مـــا تعنيـــه إقامـــة عالقـــات متقاربـــة 
وطيدة وودية، وإظهار حســـن النية، 
وتعريـــف اآلخريـــن، وبنـــاء نمـــوذج، 
يدعو اآلخرين لطرح تساؤل، لماذا ال 

نحتذي بذلك أيضا؟
المعرفـــة  نتبـــادل  أن  أيضـــا  نـــود 
والفـــرص، ونود أن نتبـــادل ثمار هذه 
العمليـــة، وهل تعلم عندمـــا كنت في 
أبوظبـــي وهنـــا فـــي المنامـــة تصلني 
الكثيـــر مـــن الرســـائل علـــى وســـائل 
وغيرهـــا  االجتماعـــي  التواصـــل 
مـــن شـــباب يعيشـــون فـــي باكســـتان 
والعراق وســـوريا ولبنان والسعودية 
وعـــدد مـــن الفلســـطينيين والمغـــرب 
وآخريـــن يدعون لتقريـــب العالقات، 
وأن هذا التوجه وهذا القرار الشجاع 
الذي أخذته القيـــادة البحرينية وفي 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة قـــد غّير 
توجه الشـــعوب في المنطقـــة بالفعل 

من ناحية السالم. 
أنـــا ال أقول إن النـــاس اآلن قد بدأت 
بالرقـــص  وبـــدأت  بعضهـــا،  بمعانقـــة 
سويا، ولكن يمكنك تحسس اختالف 
اآلراء، فقـــد غيرنا التوجه، ونأمل أن 
يقـــود ذلك لعالقات متقاربة أكثر في 

المستقبل وإلحالل السالم.

الرؤية واضحة

أعتقد أن الجيل الجديد الذي  «
سينشأ على هذا المبدأ القائم 
على أهمية السالم، وهذا ما 

نراه واقعا من جانبنا، يوجب 
علينا أن نحاول دعم كل هذه 
المبادرات وهذه التوجهات، 

ويبقى السؤال المتعلق بمبدأ 
حل الدولتين، ما وجهة نظرك 

بهذا الخصوص؟

- كمـــا تعلم أنا لســـت سياســـيا، لذلك 
أترك هذا األمر للسياســـيين، لمناقشة 
كيف يمكن تحقيـــق ذلك، وأعتقد أن 
الرؤية واضحة كيف سنتعايش معا، 

نحقـــق  كيـــف  ولكـــن 
ذلك هو غير واضح.

مـــا نحتـــاج عمله هو 
زرع الثقة، وبناء العالقات، 

ونجلس لنرى ما يمكن 
تحقيقـــه، وننظـــر لهذه 

العمليـــة بواقعيـــة، وأنه 
ال يمكن لكل طرف الحصول على كل 

ما يريده.
وعندمـــا نســـتوعب ذلـــك، يمكننـــا أن 

نجلـــس معا، ونجـــد حـــال، وال أود أن 
أضـــع حـــال مســـبقا، كيف ســـيكون أو 
كيـــف يمكن، ولكن أعتقـــد أن القيادة 
وهـــي  قالتهـــا  طالمـــا  اإلســـرائيلية 
االعتـــراف بإســـرائيل موطًنـــا لليهود، 
وغيـــر  لليهـــود،  آمنـــة  جنـــة  وكونهـــا 
لليهـــود، وإيقـــاف اإلرهـــاب والعنـــف 

ويمكننا االنطالق من هناك.

رقصة الناتغو

هل ترى أي إمكان إلعادة  «
المفاوضات مع الفلسطينيين 

في الوقت الراهن؟

لطرفيـــن  تحتـــاج  التانغـــو  رقصـــة   -
)يقصد ضرورة وجود نية مشـــتركة(، 

وعليك أن تسأل العروس.. 

االزدهار االقتصادي

هل أنتم جاهزون لذلك؟ «

- أؤكـــد أنـــه عندمـــا تســـعى لتحقيـــق 
شيء ما، ســـواء مفاوضات سياسية 
أو صفقـــة تجاريـــة، فـــإن التوقعـــات 

والمطالبات يجب أن تكون واقعية
لذلـــك أعتقـــد أنه مـــا إن يتحقق ذلك، 
يمكننا أن نحقق أكثر من السالم، وما 
هو الهدف من الســـالم أصال؟ الهدف 
منـــه األمـــن، والـــذي بالنتيجـــة يحقق 

االزدهار االقتصادي.

- االستقرار..

- االســـتقرار.. وكل ذلـــك هـــو بهـــدف 
مـــن  ليمكننـــا  االقتصـــادي،  االزدهـــار 
يجـــب  كلنـــا  واالزدهـــار.  العيـــش 
نتحكـــم  وأن  واقعييـــن،  نكـــون  أن 
بتوقعاتنا، وعندما يتحقق ذلك يمكن 
أن نجـــد األرضية المشـــتركة ونعيش 

في سالم. 

أواخر األربعينات

عندما نعود للحديث عن  «
البحرين، فإن لدينا موقعا مميزا 

في المنطقة بالنظر لوجود 
أحد أقدم وأكبر المجتمعات 
اليهودية، والذين يعيشون 

معنا، وما أزال أتذكر طلبة معنا 
في المدارس، ونزورهم في 

بيوتهم، ويوجد كنيس يهودي، 
وربما نحن الدولة الوحيدة التي 

أقيم فيها ذلك، 
ولدينا مقبرة 
لليهود، وأنا 

أعرف أهمية 
ذلك في الثقافة 

اليهودية وللمبادئ 
اليهودية، لدينا 

هذه األهمية فكيف تقيم وترى 

ذلك؟

- مـــا تفضلـــت به صحيـــح بخصوص 
الوجـــود اليهـــودي هنـــا منذ ســـنوات 
قبـــل  وحتـــى  وبمجيئـــي  طويلـــة، 
مجيئي سعدت بلقاء وصداقة أفراد 

من الجالية اليهودية في البحرين.
كمـــا التقيـــت بمواطنين إســـرائيليين 
لهـــم أصـــول بحرينية، ومئـــات منهم 
وزاروا  إســـرائيل،  فـــي  يعيشـــون 
البحريـــن فـــي زيـــارة تثيـــر العواطف 
في أول زيـــارة لهم، بعدما رحلوا عن 
البحريـــن فـــي أواخـــر األربعينات من 

القرن الماضي.
هنـــاك  آخـــر،  بشـــيء  وســـأخبرك 
إســـرائيليون مـــن أصـــول بحرينيـــة، 
ممـــن يـــودون زيـــارة البحريـــن، لبناء 
الجســـور بين الشـــعبين، ومنهم نائب 
بالجامعـــة  البحـــوث  قســـم  رئيـــس 
العبريـــة فـــي أورشـــليم )القـــدس( هو 

من أصول بحرينيـــة، ووالده ولد في 
البحريـــن، وهناك أيضا أحد الرؤســـاء 
مـــن  إســـرائيلية  لشـــركة  التنفيذييـــن 

أصول بحرينية.

أي شركة بالتحديد؟ «

- تديـــران. فـــي هذه اللحظـــة، ونحن 
نتحدث هناك الكثيرين ممن يبحثون 
عـــن فرص االســـتثمار وفتـــح مصانع 
هنا. لذا تـــرى هذه الصلة من الماضي 
تعود مرة أخرى، وهو ما يســـاعد كما 
قلت أنت في بناء جسور العالقات. 

تجديد المقبرة

سمعنا عن الدعوة لتجديد  «
المقبرة اليهودية هنا في 

البحرين من قبل الحاخام 
باإلمارات ايلي أبادي، هل هذا 

مشروع مقبل سنراه قريبا؟

- قبـــل أســـابيع عـــدة زارت ســـالالت 
البحريـــن،  كوهيـــن  شـــيمون  أبنـــاء 
فـــي  للبحريـــن  وصلـــت  وعائلتـــه 
رحلـــة مشـــوقة، وابنـــه الوحيـــد جاء 
علـــى كرســـي متحـــرك وهو فـــي عمر 
التســـعين. قال أحضروني هنا، حتى 
ولـــو كان هـــذا آخـــر شـــيء أشـــاهده 
فـــي حياتـــي، وأنـــا جاهز ألمـــوت في 
البحريـــن، ولكن أود أنا أرى البحرين. 
وأخـــذ عائلتـــه لتـــرى بـــاب البحريـــن، 
ليريهم المكان الذي نشأ فيه، وكذلك 
زاروا المقبـــرة، وهنـــاك قـــرروا أنهـــم 
يريـــدون تجديد المقبـــرة. وقد قرأت 
اليـــوم في الصحف أنهـــم بدأوا حملة 
جمع أموال، ليعودوا ويجددوا مقبرة 
أجدادهم، وكانت تلك الزيارة مؤثرة 

عاطفيا حتى بالنسبة لي. 
أنـــا جئـــت مـــن مدينـــة صغيـــرة فـــي 
إســـرائيل، وكنت مندهشـــا من وجود 
أناس يعيشون في مدينتي يعودون 

ألصول بحرينية. 
روابـــط  لتأســـيس  بجـــد  نعمـــل 
اقتصاديـــة قويـــة؛ ألننـــي أعتقـــد أن 
ذلك ســـيكون جســـرا مهمـــا، وأود أن 
تبنـــى عالقتنا على أســـاس متين كما 
هي العالقـــات المعروفـــة والناجحة. 
العالقـــات االقتصاديـــة كمـــا أســـلفت 
أنت العالقة المباشـــرة بين الشعبين، 
والتي تتضمن برامج تبادل الشـــباب 
والمأكـــوالت،  والثقافـــة  والرياضـــة 
يؤســـس الســـتقرار  مـــا  فعـــال  وهـــذا 
النـــاس  يجعـــل  والـــذي  العالقـــات 
تتمســـك ببعض، وذلـــك عندما نخلق 

االهتمام والفهم والمعرفة والتآلف.
مـــن  زيـــارات  هنـــاك  ســـتكون  قريبـــا 
وزراء إســـرائيليين، والذين ســـيأتون 
للبحريـــن في أقـــرب وقت فـــي إطار 
توطيد التعاون في مجاالت مختلفة. 
أعتقـــد أن أكبر عنـــوان عريض ممكن 
أن يكون هو أننا نتطلع لمستقبل أكثر 
إشراقا، عندما يتعلق األمر بالعالقات 

الثنائية بين البلدين. 

األمن واالستقرار

هل تفكرون في برامج عمل  «
مشتركة كبرنامج مشترك مثال 

بين غرفتي التجارة في البلدين؟

- بالطبـــع، أنت تصيب كبـــد الحقيقة، 
والواقـــع أن العمـــل قائـــم علـــى ذلك، 
وللعلـــم فإن كل ذلـــك بهدف الوصول 
ألعلى مســـتويات األمن واالستقرار 
ليـــس فقـــط فـــي البحريـــن، ولكن 
علـــى مســـتوى المنطقـــة 

بالكامل.
وأكرر هنا، ســـينظر 
اآلخرون ألنفسهم، 
لمـــاذا ال  ويســـألون 
نفعل نفس الشيء؟

من الناس

هل سنرى قريًبا  «
تأسيس جمعية بحرينية 

إسرائيلية ضمن برامج 
التواصل بين الشعبين؟

- أتمنى، وســـأرحب بذلك 

بشـــكل كبير، وهذه المبـــادرة ال يجب 
أن تأتـــي من الحكومة، بـــل يجب أن 
تأتـــي مـــن النـــاس. وإذا حصـــل ذلـــك 
ســـأكون أول من يحييهم، وأتمنى أن 

يدعوني لالفتتاح.

عدد المسافرين

كم يبلغ عدد المسافرين من  «

إسرائيل إلى البحرين وبالعكس 

منذ توقيع إعالن تأييد السالم؟

- ليـــس عددا كبيرا بســـبب الجائحة 
التـــي أثرت بشـــكل كبيـــر. أعتقد أن 
4000 إســـرائيلي قـــد زاروا البحرين 
بالفعـــل لحد اآلن، وأن عددا أقل من 
البحرينيين قد زاروا إسرائيل، ليس 

الكثير مجرد عدد قليل.
الحـــدود اإلســـرائيلية كانـــت مغلقـــة 
أعدنـــا  وقـــد  الجائحـــة،  بســـبب 
طيـــران  ورحـــالت  اآلن،  افتتاحهـــا 
اســـتؤنفت.  إلســـرائيل  الخليـــج 
“العـــال” وشـــركة  وســـتنضم شـــركة 
“يســـرائير” للطيران لزيـــادة خيارات 
الســـفر إلســـرائيل، وبالتأكيد ســـنرى 
رحـــالت فـــي الصيـــف بأعـــداد أكبر، 
فـــي  ســـيجدون  اإلســـرائيليين  وأن 
قريبـــة  شـــتوية  وجهـــة  البحريـــن 
البحرينييـــن  أن  وأعتقـــد  ودافئـــة، 
وجهـــة  إســـرائيل  فـــي  ســـيجدون 
دافئة، وليست بحرارة البحرين في 

الصيف.
أســـتطيع أن أرى أن هنـــاك ترتيبـــات 
البحريـــن،  فـــي  مؤتمـــرات  إلقامـــة 
وأعتقـــد أن ســـياحا مـــن دول أخرى 
ســـيرغبون بالزيـــارة، ليعيشـــوا هذه 
إســـرائيل  مـــن  بالتنقـــل  التجربـــة، 
بطريقـــة  للبحريـــن  ثـــم  لإلمـــارات 

مثالية 

زيارات برلمانية

لم نشهد أي تواصل بين  «

الكنسيت والبرلمان البحريني 

بالفترة الماضية فهل يوجد أي 

اتصال قريب؟ 

- لـــم يمـــض علـــى وصولـــي ســـوى 5 
أســـابيع، وهنـــاك بالفعـــل طلـــب مـــن 
للتواصـــل،  اإلســـرائيلي  البرلمـــان 
وأنـــا علـــى اتصـــال مع عضـــو مجلس 
الشـــورى نانســـي خضـــوري كصديـــق 
جيـــد ومتعـــاون، وآمل التعـــرف على 

أصدقاء آخرين.
وأخطـــط للقاء رئيس مجلس النواب 
ورئيـــس مجلـــس الشـــورى، وأعطني 

بعض الوقت.

الطيران للمنامة

متى ستبدأ طيران “العال”  «

بتسيير رحالتها للبحرين؟

إنهـــا مجـــرد مســـألة  جـــدا..  قريبـــا   -
وقت.. أسابيع أو أشهر، ولكن رحالت 
“يســـرائير”  وشـــركة  “العـــال”  شـــركة 

ستبدأ بالطيران للمنامة.

رغبة بحرينية باستيراد الفواكه والخضـــــــــراوات الطازجة من إسرائيل
أخطـط للقاء رئيسة مجلس النواب ورئيس “الشورى”

تصلني رسائل من شباب عرب لتقريب العالقات
4 آالف إسرائيلي زاروا البحرين منذ إعالن السالم

تحــدث ســفير دولــة إســرائيل لــدى مملكــة البحريــن إيتــان نائيــه فــي 
حوار شامل مع صحيفة “البالد” عن زيارات قريبة لوزراء إسرائيليين 

للمنامة لتوطيد التعاون في مجاالت مختلفة.
وأعلــن عــن خطتــه للقــاء رئيســة مجلس النــواب فوزية بنــت عبدهللا 

زينل ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح.
وقــال إن بــالده تــدرس اســتيراد معــدات البنــاء ومنتجــات الثــروة 

البحريــة، وتوجــد رغبة من البحرين باســتيراد الفواكــه والخضروات 
الطازجــة مــن إســرائيل.  ولفت إلى أن قرابة 4 آالف إســرائيلي زاروا 

البحرين منذ توقيع البلدين على إعالن تأييد السالم.
وأشــار إلى أن قرب هبوط طائرات شــركة “العال” وشــركة “يســرائير” 

للطيران بالمنامة لزيادة خيارات السفر إلسرائيل.
وعما نشر بشأن تجديد المقبرة اليهودية، بين السفير أن أبناء شيمون 

كوهيــن زاروا المنامــة قبــل أســابيع، وابنــه الوحيــد جاء على كرســي 
متحــرك وهــو في عمر التســعين، وقال أحضرونــي هنا، حتى ولو كان 
هذا آخر شــيء أشــاهده فــي حياتي، وأنا جاهز ألمــوت في البحرين، 
وأخذ عائلته لترى باب البحرين، ليريهم المكان الذي نشأ فيه، وكذلك 
زاروا المقبرة، وهناك قرروا أنهم يريدون تجديد المقبرة. وفيما يأتي 
قــرب هبــوط طائــرات “العال” و“يسرائير” بالمنامةنص الحوار مع السفير اإلسرائيلي بالمنامة من مقر صحيفة “البالد”:

ندرس استيراد معدات البناء 
ومنتجات الثروة البحرية من المنامة
توليد المياه من الهواء ووضع اآلالت 
على القطارات وبسيارات المسافرين

مئات من اإلسرائيليين من 
أصول بحرينية زاروا المنامة

القرار البحريني واإلماراتي 
شجاع وغّير توجه الشعوب

شركات إسرائيلية كثيرة تود استيراد األلمنيوم من البحرين
ما أود أن أراه هو زيارة البحرينيين إلسرائيل ورؤيتها بأعينهم
إسرائيل تقوم بتحلية 80 % من موارد المياه واألولى عالميا

ال يمكن تغيير الماضي وعلينا التوقف عن تبادل القصص المؤسفة
نحاول التفاوض المباشر مع الفلسطينيين ولم ننجح 
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بســبب مــا يواجهونــه فــي ســفرهم للــدول األوربيــة مــن تعقيــدات في 
اســتصدار تأشــيرات الســفر كون اســمهم الخامس مركًبا أقام 3 أخوة 
دعواهــم ضــد وزارة الصحــة وشــئون الجنســية والجــوازات لتعديــل 

أسمائهم إلى رباعية وتسجيل ذلك بالسجالت الرسمية.

وخالًفا لتوصية لجنة دعاوي اكتساب 
األسماء واأللقاب التي رفضت تعديل 
المحكمـــة  حكمـــت  المدعيـــن  أســـماء 
عليهـــم  المدعـــى  بإلـــزام  الصغـــرى 
الجنســـية  وشـــئون  الصحـــة  )وزارة 
والجـــوازات( عليهـــم بتعديـــل أســـماء 
المدعيـــن مـــن خـــالل حـــذف الخامس 
المركـــب والمكون من اســـمين وكتابة 
ذلـــك  وبتســـجيل  رباعيـــة،  أســـمائهم 
بسجالتهم الرسمية، وألزمت المدعين 

بالمصروفات.
وكيلـــة  أشـــارت  التفاصيـــل،  وفـــي 
المدعين المحامية عائشة عبد اللطيف 
إلى أن أســـماء موكليها سداســـية مما 
يتسبب لهم بالصعوبات عند استصدار 
تأشـــيرات الســـفر )الفيـــزا( حيث تدرج 
أســـماؤهم كرباعيـــة فقط بالفيـــزا مما 
يتســـبب بذلـــك اختـــالف االســـم فـــي 
التأشيرة والجواز ويؤدي بدوره لخلق 
عوائق في إتمـــام اإلجراءات للدخول 

إلى الدول األوروبية.
إحالـــة  قـــررت  المحكمـــة  أن  وذكـــرت 
الدعـــوى للجنة المختصـــة المنصوص 
عليهـــا فـــي المـــادة )7( مـــن المرســـوم 
بقانـــون رقـــم 26 لســـنة 2000 بشـــان 
اكتســـاب  دعـــاوى  إجـــراءات  تنظيـــم 
األســـماء واأللقـــاب وتعديلها، مشـــيرة 
عملهـــا  باشـــرت  قـــد  اللجنـــة  أن  إلـــى 
وتداولـــت في طلب موكليهـــا بتعديل 
االســـم وأودعت تقريرهـــا التي انتهت 

فيه إلى التوصية برفض الطلب.
 وبينـــت أنـــه وفًقا لنص المـــادة )7( من 
المرسوم بقانون رقم )26( لسنة 2000 
أنيـــط بلجنـــة تشـــكل بقـــرار من ســـمو 
اختصـــاص  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
التحقيـــق فـــي دعاوى إثبـــات واقعات 

الميالد وتاريخهـــا ودعاوى تصحيح 
أو  وإضافـــة  وتغييرهـــا  األســـماء 
تغيير لقـــب العائلـــة وتعديل محل 

وتاريخ الميالد في شهادات الميالد، 
تحقيـــق  ســـبيل  فـــي   - خولتهـــا  كمـــا 
الدعـــاوى والتثبـــت مـــن صحة مـــا بها 
مـــن وقائـــع ـ الســـلطات والصالحيـــات 

التي تتمتع بها المحكمة المدنية وفًقا 
لقانـــون اإلثبات، علـــى أن تقوم اللجنة 
بإعداد تقريـــر بذلك وإحالته للمحكمة 
المختصة خالل ستة أشهر من تاريخ 

اإلحالة إليها.

شـــؤون  أن  المحاميـــة  وأوضحـــت 
الجنســـية والجـــوازات تقدمت بمذكرة 
دفاع بأن االســـم المراد حذفه من قبل 
موكليهـــا هـــو اســـم يعتبر مـــن األصول 
وثابت في الســـجالت الرسمية وحذفه 
يعتبـــر مخالفـــة صريحـــة تمـــت إحالـــة 
وأودعـــت  المختصـــة  للجنـــة  الدعـــوى 

تقريرها الذي انتهى برفض الطلب.
المحاميـــة  اســـتندت  دفاعهـــا،  وفـــي 
عائشـــة عبد اللطيف لنص المادة 1 من 
مرســـوم بقانون 26 لســـنة 2000 بشأن 
اكتســـاب  دعـــاوى  إجـــراءات  تنظيـــم 
األســـماء واأللقـــاب والتـــي تنـــص على 
أن )يكـــون لـــكل شـــخص اســـم يتكـــون 
من اسمه الشـــخصي واسم أبيه وجده 

ألبيه ولقب عائلته”.
 وتعقيًبـــا على تقرير اللجنة دفعت عبد 

اللطيـــف بـــأن االســـم المـــراد 
حذفه اسم مركب 

لقب  وليس 
ئلـــة  لعا

المركبـــة  موكليهـــا حيـــث إن األســـماء 
تســـبب في خلـــط كبير فـــي المعامالت 
واألوراق الرســـمية، وهذا ما يعاني منه 
موكلوهـــا، وحيث إن أصول الشـــخص 
تكـــون باســـمه الشـــخصي واســـم أبيـــه 
ولكـــون  عائلتـــه  ولقـــب  جـــده  واســـم 
المدعين ال يملكون لقًبا فإن نص المادة 
ســـالفة الذكـــر تتوافـــق بإيقاعهـــا علـــى 
موكليها. وختمت أن المحكمة اطمأنت 
بأحقيـــة موكليها بتعديل أســـمائهم إلى 
رباعيـــة وقضـــت بإلزام المدعـــى وزارة 
الصحة وشـــؤون الجوازات والجنسية 
بحذف االســـم وكتابة أسمائهم رباعية 
وبتســـجيل ذلك بســـجالتهم الرســـمية. 
وقضـــت الصغرى الدائـــرة الثالثة بإلزام 
المدعى عليهم بتعديل أسماء المدعين 
من خالل حذف اســـم اسمهم الخامس 
رباعيـــة  األســـماء  وكتابـــة  المركـــب 

وبتسجيل ذلك بسجالتهم الرسمية.

تفاجــأ طيــار مدنــي بدعــوى قضائيــة ضــده اتهــم فيهــا باختــالس الكهرباء طــوال 10 
ســنوات لعقــاره الــذي ال يــزال قيد اإلنشــاء فــي إحدى قــرى المحافظة الشــمالية، في 
حيــن أنــه يقضــي معظم وقته خارج البالد، فضال عن كونه متزوجًا، وزوجته وأبناؤه 

مقيمون خارج البالد.  

وتمكـــن المحامـــي أســـامة المال مـــن تبرئة 
موكله المتهم باختالس واستهالك بطريق 
الغـــش والتدليـــس كميـــة الكهربـــاء والماء 
منـــذ نوفمبـــر 2010 وحتـــى أكتوبر 2020 
بالدفـــع ببـــراءة موكله لعدم ثبـــوت التهمة 

وانتفاء صلته بها.
وبيـــن المحامـــي المـــال أن النيابـــة العامـــة 
قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية اســـتنادًا 
إلـــى شـــبهة وجـــود توصيلـــة كهربـــاء غير 
قانونيـــة، وهـــذه التوصيلـــة علـــى فـــرض 
وال  المتهـــم،  بعقـــار  تتصـــل  ال  وجودهـــا 
يســـند وجودهـــا وانتهائهـــا لعقـــار المتهـــم 
أي دليـــل فنـــي أو قولـــي، إذ خلت األوراق 
مـــن أي دليل أو شـــاهدة أو قرينة على أن 
المســـتفيد مـــن هـــذه التوصيلـــة هـــو عقار 

مملوك للمتهم.
وبين أن التقرير الفني جاء بالقول بوجود 
توصيلة مباشرة من صندوق القواطع ولم 
يثبـــت أن هذه التوصيلـــة تمد عقار موكله 
بالكهربـــاء وهو ما ال يصـــح التعويل عليه 
فـــي المحاكمـــة الجنائيـــة؛ ألنـــه يجـــب أن 

تثبـــت الجريمـــة بدليل يقينـــي قاطع على 
أن هـــذه التوصيلـــة تخـــدم عقـــار المتهـــم 
وأنـــه بالفعـــل اســـتفاد واســـتهلك الكميات 

موضوع االتهام.

وأوضح أنه ورد بمحضر الضبط أن العقار 
الذي يســـتخدم التوصيلة عقار قائم بينما 
عقـــار المتهم ال يزال تحت اإلنشـــاء، وهو 
ما يؤسس لوجود خطأ من جانب مأموري 
الضبـــط فـــي بيـــان العقـــار المســـتفيد مـــن 

التوصيلة. 
وأكمل المحامي أن النيابة العامة أو هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء لـــم تثبـــت قيـــام المتهم 
بعمل التوصيلة محل التهمة ســـواء بصفة 
أصلية أو بالمســـاهمة مع آخرين، حيث إن 
موكلـــه طيار مدني ويقضـــي معظم وقته 
خـــارج مملكـــة البحرين باإلضافـــة إلى أنه 
متزوج من خارج البـــالد وزوجته وأبناؤه 
مقيمون خارج البالد، كما أنه أســـند أعمال 
وال  لمقـــاول  والتشـــطيبات  اإلنشـــاءات 

عالقـــة لـــه بعمليـــة اإلنشـــاءات أو األعمال 
التي يتم تنفيذها فـــي العقار وفق الثابت 

من عقد المقاولة.
 وتابع أن المقاول يســـتخدم مولد كهرباء 
فـــي تشـــغيل أدواتـــه ومـــا يحتـــاج إليـــه، 
منـــزل  مـــن  كهربـــاء  توصيـــالت  وكذلـــك 
جـــاره إن احتاج إلـــى ذلك، وهـــو ما يؤكد 
وجـــود خطـــأ من جانـــب مأمـــوري الضبط 
المنتســـبين لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء فـــي 
بيان العقار المستفيد من التوصيلة والتي 
اســـتفاد منهـــا علـــى مـــدار عشـــر ســـنوات 
وبكمية ال تستقيم مع كون عقار المتهم ال 
يزال تحت اإلنشـــاء وال يعقل أن يستهلك 
كل هـــذه الكميـــات مـــن الكهربـــاء وخـــالل 
المـــدة، حيـــث ذكر مأمـــور الضبـــط من أن 
العقار موضوع المخالفة مأهول بالســـكان 

وليس تحت اإلنشاء.
المحكمـــة  وانتهـــت 

ببراءة  الجنائيـــة  الصغرى 
المتهم مما أســـند إليه بعد 
اســـتماعها شـــاهد نفي من 

الكهربـــاء  بتركيـــب  مكلـــف 
بمنـــزل المتهم قبل 3 ســـنوات 
وتبين أن شخصًا آسيويًا قام 
كهربائيـــة  توصيـــالت  بعمـــل 
منـــزل  داخـــل  قانونيـــة  غيـــر 

المتهـــم مـــن دون علمـــه عندمـــا 
كان المتهـــم خـــارج المملكة، كما 
المتهـــم  زوجـــة صديـــق  شـــهدت 

بأنـــه ومنـــذ عـــام 2010 كان يطلب 
من زوجهـــا تزويده بالكهربـــاء إلتمام 

األعمـــال بمنزلـــه قيد اإلنشـــاء؛ كـــون أن 
منـــزل المتهـــم لـــم يكـــن بـــه تيـــار كهربائي 
وأن المتهم لم يقم بالســـكن بالمنزل وكان 
يحتـــاج الكهربـــاء إلنهاء عمليات اإلنشـــاء 

بالمنزل.
وذكـــرت المحكمة أن األدلـــة التي أوردتها 
للواقعـــة  مثبتـــة  جـــاءت  العامـــة  النيابـــة 
تـــدل  ال  أنهـــا  إال  االتهـــام  محـــل  الماديـــة 

بذاتهـــا علـــى أن المتهـــم هو مرتكـــب تلك 
الواقعة أو مشـــتركًا بارتكابهـــا؛ األمر الذي 
يشكك المحكمة في قيام المتهم بالواقعة 

منســـوبة إليـــه ومـــدى علمـــه عـــن وجـــود 
توصيـــالت كهربائيـــة غيـــر قانونيـــة مـــن 

عدمه.

أسامة المال

عائشة عبداللطيف
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أكدت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني أن فريق طوارئ 
األمطار قام منذ وقت مبكر اليوم بالتفقد الميداني لمحافظات المملكة المختلفة، 
للتعامل بشكل فوري مع أي تجمع لمياه األمطار، وإثر ذلك تمت مباشرة عمليات 
ســحب ميــاه األمطــار علــى الفــور لمنع تجمــع األمطــار ولتقليل األضــرار التي قد 

تترتب عليها قدر اإلمكان، مشيرًة إلى أن الفريق يعمل على مدار الساعة.

وأوضحـــت الـــوزارة بأن  وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني  
عصـــام خلـــف، علـــى تواصل مســـتمر مع 
فـــرق العمـــل لتوجيههم لضمـــان التعامل 
مـــع تجمعات ميـــاه األمطـــار وبما يضمن 
فتح الشوارع الرئيسة، وانسيابية حركة 
المـــرور علـــى شـــبكة الطـــرق والحيلولـــة 
دون حدوث أي اختناقات مرورية جراء 

األمطار.
ولفتت إلى اســـتمرار التنسيق ومواصلة 
التعـــاون بيـــن جميـــع الجهـــات المعنيـــة 
واإلدارة  المحافظـــات،  فـــي  والمتمثلـــة 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي، واإلدارة العامة 
وذلـــك  البلديـــة،  والمجالـــس  للمـــرور، 
للحفاظ على شـــبكة الطرق سالكة وعدم 
تعّطل الحركة المرورية، والحد من اآلثار 

التي قد تنتج عن هطول أمطار الخير. 
وأكدت الوزارة بأنها قامت برصد مواقع 
تجمـــع مياه األمطـــار، وتوفير المضخات 
وتوزيع الصهاريج بشكل مسبق ليساهم 
ذلك في سحب المياه المتجمعة مباشرة.

وفي الســـياق ذاته كشـــفت الـــوزارة أنها 
قامت بإعـــادة تنظيف فتحـــات تصريف 
األمطار للحفاظ على انســـيابية تصريف 
الميـــاه، حيـــث تم إعـــادة تنظيـــف 1288 
القنـــوات  تنظيـــف  جانـــب  إلـــى  فتحـــة، 
المفتوحـــة، بعـــد هطـــول األمطـــار خالل 
األيـــام الماضيـــة، بنـــاء علـــى األولويـــات 
التـــي تـــم تحديدهـــا. وأشـــارت إلـــى أن 
أعمال التنظيف شـــملت تنظيف فتحات 
بالشـــوارع  األمطـــار  ميـــاه  تصريـــف 
والطرقـــات، وغـــرف صناديـــق التفتيش 

للبحـــر،  المؤديـــة  المائيـــة  والمصبـــات 
المفتوحـــة،  الميـــاه  تصريـــف  وقنـــوات 
والخزانات األرضية المعدة لتخزين مياه 

األمطار وتصريفها فيما بعد.
وأشـــارت الوزارة إلى إنه تم حصر نقاط 
تجمـــع المياه في المحافظـــات المختلفة 
وتم إدخالها في النظام وقاعدة البيانات 
المخصصة وذلك لوضع اآللية المناســـبة 
للتعامـــل معها، الفتًة إلـــى إنه تم تحديد 
المواقـــع وتصنيفهـــا وتحديـــد أولويـــات 

التعامل.

وأوضحت إنه تم توفير صهاريج شـــفط 
ميـــاه األمطار والمضخـــات المتحركة في 
جميـــع المناطق المرصـــودة لفترة هطول 
األمطـــار مـــع التأكد مـــن مـــدى جاهزيتها 
للقيـــام بســـحب الميـــاه المتجمعـــة علـــى 
الطـــرق  ســـالمة  علـــى  للحفـــاظ  الفـــور 
ومرتاديهـــا فـــي مختلـــف المناطق، حيث 
تـــم توزيع عدد مـــن المضخات في أماكن 
متفرقـــة مـــن الشـــوارع والمناطـــق التـــي 
تتجمـــع فيها مياه األمطار وال يوجد فيها 

قنوات تصريف.

وأكدت أن ســـحب مياه األمطار من نقاط 
التجمع تتم حســـب األولويـــات، حيث أن 
الوزارة تضع انســـيابية الشـــوارع الرئيسة 
علـــى رأس األولويات لما تمثله الشـــوارع 
يربـــط  شـــريان  مـــن  والرئيســـية  العامـــة 
مختلـــف المناطق، والمســـاجد والمدارس 

ومن ثم المناطق السكنية.
وذكـــرت الوزارة بأن جهود قطاع شـــؤون 
البلديات ممثالً في أمانة العاصمة وبلدية 
المحـــرق والشـــمالية والجنوبيـــة بتنظيف 
قنـــوات تصريف مياه األمطـــار المفتوحة 
فـــي المحافظـــات المختلفـــة وذلـــك بقطع 
وإزالـــة  واألشـــجار  النباتيـــة  الحشـــائش 
أن  إذ  والمخلفـــات،  المتراكمـــة  النفايـــات 
قنـــوات تصريف مياه األمطـــار المفتوحة 
تتأثـــر على مـــدار العـــام بتراكـــم النفايات 
والمخلفات والحشائش النباتية، مما يحد 
مـــن فاعليتهـــا فـــي تصريف الميـــاه، األمر 
الذي يســـتدعي إعادة التنظيف والصيانة 

لهذه القنوات بشكل دوري.
وأشـــارت الـــوزارة الى أن أمانـــة العاصمة 
والبلديات األربع باشرت فور االنتهاء من 
شفط مياه األمطار خالل الفترة الماضية 

الرئيســـة  الشـــوارع  وتنظيـــف  بكنـــس 
والشـــوارع الداخلية مـــن الوحل والطين 

ومخلفات تجمع مياه األمطار.
التـــزام  بضـــرورة  الـــوزارة  ونوهـــت 
المواطنيـــن والمقيمين بعدم فتح أغطية 
غـــرف التفتيـــش التابعة لشـــبكة الصرف 
الصحـــي فـــي جميـــع األوقـــات وبخاصـــة 
خالل فترة تساقط األمطار، وذلك تفاديا 
لحدوث الفيضانات بالشـــوارع وهو األمر 
الذي يؤدي إلى تفاقم المشـــكلة في حال 
حدوثها وزيادة حدتها. وفي الوقت ذاته 
دعـــت المواطنين إلى التعـــاون وااللتزام 
بعـــدم رمـــي مخلفـــات البنـــاء والنفايـــات 
داخل القنوات المفتوحـــة لتصريف مياه 

األمطار مما يتسبب في عدم فعالياتها.
وخصصت شؤون البلديات بالوزارة خطًا 
ساخنًا لكل بلدية لتلقي البالغات، ويجري 
التعامـــل المســـتمر مـــع البالغـــات الواردة 
علـــى مـــدار الســـاعة، حيـــث يعمـــل فـــي 
فريـــق الطـــوارئ نخبة مـــن المتخصصين 
بالقطاعـــات المختلفة من مهندســـين في 
قطـــاع الطرق والصرف الصحي والشـــأن 

البلدي الى جانب العمال.

باشـــرت االدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
ومديريـــات  للمـــرور  العامـــة  واالدارة 
الشـــرطة بالمحافظات وشـــرطة النجدة، 
على مدار اليوم، ما يزيد عن 479 بالغا، 
تتعلق بتداعيات موجة األمطار الغزيرة 
التي تشـــهدها البـــالد، حيث قامت إدارة 
الطـــواريء  خطـــة  بتفعيـــل  العمليـــات 
بالتنســـيق مع الجهات األمنية المختصة 
ســـاهمت  ميدانيـــة،  إجـــراءات  واتخـــاذ 
فـــي تســـيير الحركة المروريـــة ومعالجة 
ســـقوط  علـــى  المترتبـــة  التداعيـــات 

األمطار.
فقـــد تعامل الدفاع المدني مع 4 بالغات 
تعلـــق بتمـــاس كهربائـــي وســـقوط عمود 
إنارة فضال عن بالغات مســـاعدة وإنقاذ 
وســـحب ميـــاه األمطـــار، فيمـــا باشـــرت 
إدارة العمليـــات 315 بالغـــا، منهـــا تعطل 
إشـــارات ضوئيـــة وســـيارات عالقـــة في 
اإلدارة  باشـــرت  بينمـــا  األمطـــار،  ميـــاه 
العامـــة للمـــرور 160 بالغـــا منهـــا تعطـــل 
بســـيطة،  مروريـــة  وحـــوادث  مركبـــات 
حيـــث عمل رجـــال المرور علـــى التحكم 
يدويـــا فـــي اإلشـــارات المعطلـــة لحيـــن 
إصالحهـــا. كما قامـــت الدوريات بتنظيم 
الحركـــة المرورية في بعض الطرق التي 
شـــهدت تجمع مياه األمطـــار. فيما تؤكد 
المعلومـــات أن هـــذه الوقائـــع لم تســـفر، 

ولله الحمد، عن أي خسائر بشرية.
وحرصت اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
األمنيـــة علـــى بـــث رســـائل توعويـــة من 
خالل حساب وزارة الداخلية على موقع 
تويتر، تدعو إلى التزام سائقي المركبات 
بالقواعـــد المروريـــة فـــي ظـــل األجـــواء 
الســـرعة  تخفيـــف  بينهـــا  مـــن  الماطـــرة 
وعدم االنشغال بغير الطريق، ومضاعفة 

مسافة األمان بين المركبات.
هـــذا، وتواصل اإلدارات األمنية المعنية، 
موجـــة  اســـتمرار  ظـــل  فـــي  إجراءاتهـــا 

األمطار.

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة الداخلية

“طــــوارئ األمطـــار” يباشــــر سـحب ميــــاه األمطـــار

مباشــرة 479 بالغــا عن تداعيــات األمطـــار الغزيـــرة

التعامل مع البالغات على مدار الساعة...والوزير خلف يتابع العمل ميدانيا

“الداخلية”: الدفاع المدني والمرور والشرطة تعمل على مدار الساعة... وال خسائر بشرية



المنامة - وزارة الخارجية

تســـلم صاحـــب الجاللـــة الملك 
فيليـــب، ملـــك مملكـــة بلجيـــكا 
الصديقـــة، فـــي القصـــر الملكي 
فـــي بروكســـل، أوراق اعتمـــاد 
عبدهللا الدوسري، سفيًرا فوق 
العادة مفوًضا لمملكة البحرين 

لدى مملكة بلجيكا.
وخالل مراســـم تســـليم أوراق 
الدوســـري  نقـــل  االعتمـــاد، 
صاحـــب  البـــالد  تحياتعاهـــل 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة، إلى صاحب الجاللة 
وتمنياتهمـــا  فيليـــب،  الملـــك 
لحكومة وشعب مملكة بلجيكا 
الرقـــي  مـــن  بمزيـــد  الصديقـــة 
والتقـــدم واالزدهار. من جانبه، 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  هنـــأ 
بمناســـبة  الدوســـري  فيليـــب 
تعيينه ســـفيًرا لمملكة البحرين 
لـــدى مملكة بلجيـــكا، معرًبا عن 
تطلعه لتعزيـــز التعاون الثنائي 
بين المملكتين الصديقتين في 
شتى المجاالت، متمنًيا للسفير 
فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  دوام 

مهمته الدبلوماسية.

الملك فيليب يتسلم أوراق 
سفير البحرين في بروكسل

local@albiladpress.com
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المطلوب من “بيت التجار”
قد يكون هذا السؤال متأخًرا: ماذا نحتاج من “بيت التجار”؟، وما هو 
المطلــوب لكــي تتحقق له عدالة التعاطي مــع هموم القطاع الخاص؟ 
ومــا هي االعتبارات التي تدفــع الجامعات الخاصة إلى التعويل على 
“غرفة البحرين” باعتبارها الممثل الشــرعي والوحيد للقطاع الخاص 

في البالد؟
مــن خــالل الســجاالت الواســعة فــي كواليس الشــارع التجــاري، وعن 
طريــق النشــر شــبه المقتضــب حــول انتخابــات مجلــس إدارة الغرفة 
فــي شــهر مــارس القــادم، وذلــك اإلصــرار المحمود مــن “البعــض” إلى 
إعادة الترشــح والوصول إلى مقاعد هذا المجلس العتيق، يمكننا أن 
نعيــد المطالــب الخافتة، وأن نتحلى بالصبر على المكاره كلها، ســواء 
ساقتنا محاسن الصدف إلى وسيط معتبر لعالج مشكالت الجامعات 
الخاصــة كونهــا أعضــاء في الغرفة أم ال، وســواء كــون من حقها على 

هذه الغرفة أن تدافع عنا، وأن تساهم في عالج مشكالتنا أم ال.
نحــن نعلــم أن مجلــس اإلدارة الحالــي لــم يتحــرك لــه ســاكًنا باتجــاه 
المساهمة في عالج المشكالت التي واجهت الجامعات الخاصة ربما 
منــذ عشــرين عاًمــا أي منــذ انطالقــة جامعتنــا األهليــة باعتبارها أول 

جامعة خاصة في المملكة.
قــد يكــون للغرفــة همومهــا، وقــد تكــون جائحــة كورونــا ســباقة فــي 
الوصــول إلــى ذهنيــة مجلــس إدارتهــا حتــى يتــم الدفاع عــن مصالح 
القطاعــات المتأثرة وتلك التــي داهمتها تداعيات الجائحة، قد يكون 
ذلك مربط فرس يمكن الركون إليه ونحن بصدد الحديث عن ماضي 
الغرفــة فــي التعاطــي مــع مشــكالت الجامعــات الخاصــة، حيــث لــم 
تكلــف نفســها اي مشــقة لتشــرح إلــى الجهــات المعنية حجــم األضرار 
التــي تعرضــت لها هــذه الجامعات وينبغــي إدراجها ضمــن القطاعات 
المتأثــرة، لكــن األكيــد أن المســتقبل ســوف يتيــح المجــال للمجلــس 
القــادم أًيــا كانــت األســماء المرشــحة وأًيا كانــت المقاعد التي ســوف 
يجلســون عليهــا، حيــث الجميع سواســية أمام مســئولياتهم كأســنان 
المشــط، والجميــع يفهمــون في تقاليــد المواجهة لو أصاب أي نشــاط 
اقتصادي مكروه ال ســمح هللا، أو لو تعرض أي قطاع ينتمي للملكية 
الخاصــة إلــى هزة مثلما حدث في الماضــي واألمثلة على ذلك كثيرة 

ومثيرة.
نحن ال نريد أن ُنحمل “الغرفة” تبعات أخطاء أو خطايا من سبقوهم، 
أو مــن زاملونــا، ونحــن ال نســعة إال للطــرق علــى الحديد وهو ســاخن 
مــن أجــل أن يتصــدر الهــم األكاديمي الخــاص الذي هو هــم مجتمعي 
هــو  والــذي  االنتخابــات،  لهــذه  المرشــحين  برامــج  ضمــن  وشــعبي 
حــق ملــزم لــكل مجلــس إدارة ســواء كانــت البرامــج متنبهــة لمطالبة 
الســبل  تهيــأت  ســواء  عنهــا،  متغافلــة  أنهــا  أم  الخاصــة،  الجامعــات 
للمترشــحين لكــي يضعوا في أجندتهم الوثيرة هــم التعليم الجامعي 
كأداة تأهيل، ومعول حركة، بل ومحرك بحث عن فرص عمل أفضل، 
وعــن حيــاة أزهــى وأجمــل، أم لــم تتهيأ هذه الســبل وينشــغل البعض 
بقضايا التجارة المباشــرة وحالة البيع والشــراء في األسواق كمخرج 

طوارئ تقليدي في كل برنامج عمل.
الجامعــات الخاصــة منــذ تأسيســها وهــي تكافــح مــن أجــل أن تكون 
عند حســن الظن، حققت الكثير في مضامير جودة التعليم، وتقلدت 
العديــد مــن المواقع على مســتوى التصنيفات الدولية من مؤسســات 
التصنيــف األكاديمــي العالميــة المرموقــة، بــل أنهــا وصلــت إلــى هــذه 
العالميــة مــن خــالل اعتماديتهــا األكاديميــة المعتبــرة التــي يشــهد لها 
القاصــي والدانــي وتتمتع باالعتــراف األممي من أكبر جامعات ودول 

العالم المتقدم.
هــذا يعنــي أن مهمــة “الغرفــة” ســوف تكــون ســهلة، لكنهــا فــي غايــة 
األهميــة، هــي حجر ثقيل إضافي يمكن أن نلقيــه ليحرك الماء الراكد 
في بحيرة شــديدة الســكون وتحتاج لمن يداعبها، وهي صوت عاقل 
تســتمع إليــه األجهــزة المعنيــة دائًمــا مــن حيــث أنــه لــم يعــد وســيًطا 
وحســب مــع الجهــات الحكوميــة، إنمــا وحســب قانــون الغرفــة ذاتــه 
هــي ممثــل شــرعي للقطــاع الخاص البحرينــي، تدافع عنه أمــام الغير 

وتحمل رسالته بأمانة ودقة وعناية إلى صانع القرار.
لهــذه  المرشــحة  القوائــم  لكافــة  حاســمة  إعالنــات  ُبعــد  علــى  نحــن 
االنتخابــات، تماًمــا مثلما نقف على مســافة واحدة من الجميع، حيث 
الخيــر كل الخيــر منهــم وفيهــم، وهللا الموفــق وكل انتخابــات وأنتــم 

بخير.

د. عبد اهلل الحواج

إبراز صورة المملكة المشرفة في الخارج.. دبلوماسيون شباب:

قادرون على مواكبة التطورات الدبلوماسية بكل اقتدار

أكد دبلوماسيون شباب اهتمام مملكة 
واهتمـــام  الشـــباب  بعنصـــر  البحريـــن 
الشـــباب  بتمكيـــن  الخارجيـــة  وزارة 
أعلـــى  وفـــق  دبلوماســـًيا  البحرينـــي 
درجات التخصص والمهارة المطلوبة، 
مـــن  الدبلوماســـي  المجـــال  وتغييـــر 
إلـــى  المحضـــة  بالسياســـة  االهتمـــام 
بالبيئـــة  تتعلـــق  جديـــدة  مواضيـــع 
والتغيير المناخي واألمن الســـيبراني، 
أصبحـــت  الجديـــدة  فالدبلوماســـية 

نامية ومتغيرة وأكثر شمولية.
إلـــى  الشـــباب  الدبلوماســـيون  ولفـــت 
الشـــأن  فـــي  المتحققـــة  النجاحـــات 
ثمـــرة  تعتبـــر  والتـــي  الدبلوماســـي 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  لتوجيهـــات 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، لما يوليـــه من اهتمـــام ودعم 
عموَمـــا  الخارجيـــة  لـــوزارة  مســـتمر 
ولـــي  واهتمـــام  والشـــباب خصوًصـــا، 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
فـــي  الشـــباب  دور  خليفة،لتعزيـــز  آل 

القطاعات المختلفة.
إذاعـــي  برنامـــج  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
خاص بثتـــه إذاعة البحرين بمناســـبة 
اليوم الدبلوماســـي لمملكـــة البحرين، 
الســـفراء  مـــن  عـــدًدا  اســـتضاف 
والدبلوماســـيين على مـــدى 3 حلقات 
خاصـــة؛ و هـــي مـــن إعـــداد وتقديـــم 
اإلعالميـــة ســـبيكة الشـــحي وإخـــراج 
راشـــد ســـند، إذ أوضح الدبلوماسيون 
الشـــباب قدرتهم الكبيـــرة على التفهم 
واإلدراك التام للمتطلبات والمتغيرات 
الدوليـــة وتحدياتهـــا المختلفـــة، وهو 
ما يؤكـــد تعاطي الشـــباب المهني في 
مختلـــف الظروف، إلى جانب قدرتهم 
علـــى بناء شـــبكة قوية مـــن العالقات 
الشـــقيقة  الـــدول  مـــن  زمالئهـــم  مـــع 

والصديقة.
و أعربـــت شـــمول أحمـــد البوعينيـــن 
الخارجيـــة(  بـــوزارة  ثالـــث  )ســـكرتير 
عن فخرها واعتزازهـــا بتفضل جاللة 
لالحتفـــاء  يـــوم  بتخصيـــص  الملـــك، 
باليوم الدبلوماســـي لمملكة البحرين، 
وأوضحت أنهـــا التحقت بالوزارة عام 
بعـــد تخرجهـــا مـــن  2017 كمترجمـــة 
الجامعة، ثم تقدمت لاللتحاق بالحقل 
لبرنامـــج  وانضمـــت  الدبلوماســـي 

متخصـــص  دبلوماســـي  تدريبـــي 
ومكثـــف، لتواصـــل عملهـــا فـــي قطاع 

االتصال.
الشـــباب  البوعينيـــن دور  وأوضحـــت 
الثقافـــة  نقـــل  فـــي  الدبلوماســـي 
البحرينيـــة والمواقـــف الوطنيـــة، إلى 
جانب اهتمام الشباب بترجمة األخبار 
وغيرهـــا  والمراســـالت  والمواثيـــق 
بلغـــات مختلفة، فالعمل الدبلوماســـي 
عمـــل متجـــدد ومتغير وهـــام يتطلب 
الدقـــة دائًما والمعرفـــة التامة باللغات 

األخرى.
وبينـــت البوعينين شـــمولية الدورات 
التدريبية المقدمة للشـــباب والمتعلقة 
بالتاريـــخ والثقافة والخطابة وتنظيم 
الوقـــت، وقالـــت إن وزارة الخارجيـــة 
تقوم بابتعاث الشباب للتدريب خارج 
مملكـــة البحريـــن، على ســـبيل المثال 
فقـــد تـــم ابتعاثهـــا لمدينـــة بروكســـل 
فـــي بلجيكا بالتعاون مع حلف شـــمال 
األطلسي )الناتو(، واطلعت مع زمالئها 
على طريقـــة عمل الحلـــف إلى جانب 
المشـــاركة فـــي االجتماعـــات متعددة 
األطـــراف، وفي ظـــل كل ذلك تميزت 
أكاديميـــة محمد بن مبـــارك آل خليفة 
للدراسات الدبلوماسية بتقديم برامج 
نوعية لتعلم اللغات، والتي أتاحت لها 
فرصة تعلم لغة جديدة أال وهي اللغة 
الفارســـية، إذ تتطلـــع لتطويرها حتى 
تصـــل إلى مرحلـــة الترجمـــة واإلتقان 

التام للغة.
شـــمولية  إلـــى  البوعينيـــن  وأشـــارت 
الدبلوماسية بمفهومها الجديد كذلك، 
وكبيـــرة  واســـعة  قضايـــا  تشـــمل  إذ 
مثل البيئـــة والتغيـــر المناخي واألمن 
الســـيبراني، فالدبلوماســـية أصبحـــت 
ناميـــة ومتغيـــرة وأكثر شـــمولية، ولم 

تعد متعلقة بالشأن السياسي فقط.
مملكـــة  تميـــز  البوعينيـــن  وأكـــدت 
البحرين في قوتهـــا الناعمة، إذ تتميز 
و  وان  الفورمـــال  بســـباقات  المملكـــة 
الدراجـــات وتحـــدي الرجـــل الحديدي 
الرياضيـــة  األنشـــطة  مـــن  وغيرهـــا 
النوعيـــة، كمـــا تتميـــز المملكـــة أيًضـــا 
بالتعايـــش والســـالم إذ يتجلـــى هـــذا 
االهتمـــام بتخصيـــص كرســـي الملـــك 
حمد فـــي جامعـــة ســـابيينزا بإيطاليا، 
وإنشـــاء مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي 

مـــن  وغيرهـــا  الســـلمي  للتعايـــش 
الخطوات الداعمة للسالم، إلى جانب 
االهتمـــام بالشـــأن الثقافـــي والتراثـــي 
مثـــل تســـجيل المواقـــع األثريـــة فـــي 
اليونســـكو، وهي فـــي مجملها نموذج 
البحريـــن،  قـــوة  تبـــرز  التـــي  للجهـــود 

وتنوع مجاالت اإلنجاز فيها.
من جهته أشـــار الملحق الدبلوماســـي 
فـــي وزارة الخارجيـــة خالـــد الخياط، 
منذ التحاقه عام 2020، إلى أن وزارة 
الخارجيـــة تعمل علـــى تطبيق مفهوم 
الدبلوماســـي الشـــامل، تحقيًقا لرؤية 
جاللـــة الملـــك، وبمتابعة مســـتمرة من 
وزيـــر الخارجية، عبداللطيف الزياني،  
تحقيـــق  علـــى  الـــوزارة  تحـــرص  إذ 
أعلـــى المهـــارات لـــدى الدبلوماســـيين 
فـــي  المجـــاالت المختلفـــة، وهـــو مـــا 
أدى إلـــى تنوع األعمـــال التي قام بها، 
إذ تـــم تكليفه، باإلضافـــة إلى األعمال 
الدبلوماسية، أعمااًل إعالمية وإدارية 
وتنظيـــم المؤتمـــرات وغيرهـــا، وكلها 
الدبلوماســـي الشـــاب  تجـــارب تثـــري 
ليكـــون مســـتعدا لتولـــى أي مهمة في 

المستقبل باقتدار كبير.
االمتحانـــات  أن  الخيـــاط  وأوضـــح 
الشـــباب  واختيـــار  بقبـــول  الخاصـــة 
الدبلوماسي كانت امتحانات تنافسية 
ومتقدمـــة  مدروســـة  معاييـــر  وذات 
جـــًدا، وتحدث عن تجربتـــه قائاًل بأنه 
كان أحـــد المتدربين من ضمن الدفعة 
الثالثة لبرنامج الدبلوماسي المستجد 
فـــي أكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفـــة للدراســـات الدبلوماســـية فـــي 
عـــام 2020، واســـتفاد مـــن الخبـــرات 
المـــواد  تضمنتهـــا  التـــي  والمهـــارات 
التدريبيـــة التـــي تم إعدادهـــا بطريقة 
فالـــدورات  محكـــم،  بشـــكل  علميـــة 
تطرقت إلى مختلف المهارات العلمية 
والعملية التي يحتاجها الدبلوماســـي 
الشـــاب من نظريـــات القانـــون الدولي 
والخطابـــة  الدوليـــة  والعالقـــات 
والتعامل مع وسائل اإلعالم، واللغات، 
توفيـــر  علـــى  حريصـــة  فاألكاديميـــة 
التدريـــب على اللغـــات المختلفة، وقد 
أنهـــى دراســـة اللغـــة الفرنســـية وبـــدأ 
بدراســـة اإلســـبانية كلغة أخرى بدعم 

من األكاديمية.
ونـــوه الخيـــاط بأهميـــة إتقـــان اللغات 

بوابـــة  بمثابـــة  هـــي  التـــي  األخـــرى 
الشـــعوب وضرورية في إنجاح العمل 
الدبلوماســـي، وهـــي جـــزء مهـــم مـــن 
القـــوة الناعمة للدبلوماســـية الناجحة 
والمميزة للدول، موجًها الشـــكر لمدير 
عـــام األكاديميـــة الشـــيخة منيرة بنت 
خليفـــة آل خليفة وطاقـــم األكاديمية 
علـــى الجهـــود التي يبذلونهـــا في هذا 

الصدد.
وأكـــد الخيـــاط أهمية تحلي الشـــباب 
بالمهـــارات المتعلقـــة بالتفكيـــر النقدي 
بالمســـتقبل  التنبـــؤ  علـــى  والقـــدرة 
والتحليـــل، فالتاريـــخ البشـــري متغير 
متســـارعة،  تحـــوالت  وهنـــاك  دائًمـــا، 
وعلـــى الدبلوماســـية أن تتواكب وأن 
تتغير أيًضـــا، فالثورة الرقمية تنتشـــر 
متاحـــة  وأصبحـــت  مهـــول  بشـــكل 
المســـتقبلية  فالدبلوماســـية  لألفـــراد، 
لـــن تكـــون مقتصرة فقـــط على عالقة 
الســـفراء مع المســـؤولين، بل ستشمل 
بشـــكل أكبـــر التعامـــل مع الـــرأي العام 

والجمعيات األهلية والجمهور.
ولفـــت الخياط إلى أن العولمة مفهوم 
إلغـــاء  التعايـــش معـــه، دون  يتطلـــب 
الهوية، فاالنفتاح والقرية الصغيرة ال 
يعني إلغاء الذات، وأكد على أن العالم 
اليوم يشـــهد انفتاح األسواق وسهولة 
التصديـــر واالســـتيراد، باإلضافـــة إلى 
نقل الخبرات والمعرفة بطريقة سهلة، 
فبطبيعة العمل الدبلوماسي يجب أن 
نســـتفيد من هـــذه الظاهـــرة اقتصادًيا 
مع تصديـــر ثقافتنـــا والمحافظة علي 

استمراريتها.
وختـــم الخياط حديثـــه بالتأكيد على 
البحرينـــي  الشـــبابي  العنصـــر  تميـــز 
برغبتـــه فـــي تطوير العمل وتحســـين 
األداء، فالشـــباب قـــادرون علـــى طرح 
األفكار الجديـــدة وتقديم المقترحات 
الـــى  التـــي  تواكـــب العصـــر، إضافـــة 
المبـــادرات النوعيـــة التـــي تفتح آفاق 
الوطـــن  خدمـــة  أجـــل  مـــن  اإلبـــداع 
والمواطـــن بالخـــارج، وإبـــراز صـــورة 
المملكة المشـــرفة الرامية إلى تحقيق 

السالم وخلق الفرص والنماء.

المنامة - بنا

حمد بن محمد: توحيد المفاهيم لمواجهة كل أنواع التهديدات

انطالق “أمن الخليج العربي 3” بالسعودية
شـــارك مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام لشـــؤون 
الشـــيخ  الركـــن  العميـــد  العمليـــات والتدريـــب 
حمـــد بن محمد آل خليفة في انطالق التمرين 
بـــدول  األمنيـــة  لألجهـــزة  المشـــترك  التعبـــوي 
 ”3 العربـــي  الخليـــج  “أمـــن  التعـــاون  مجلـــس 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة تحت 
رعاية مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات 

الفريق اول سعيد القحطاني.
وبهذه المناسبة أكد مساعد رئيس األمن العام 
لشـــئون العمليات والتدريـــب، رئيس الوفد، أن 
المشـــاركة في التمريـــن تأتي تنفيـــًذا لقرارات 

وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.
وأشـــاد مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام لشـــؤون 
العمليات والتدريب بتوجيهات وزير الداخلية 
ومتابعـــة رئيس األمـــن العام، في إطـــار العمل 
علـــى تكثيـــف الجهـــود لتعزيـــز العمـــل األمنـــي 
التعـــاون  مجـــاالت  فـــي  المشـــترك  الخليجـــي 
والتنســـيق والتخطيـــط بين األجهـــزة األمنية، 
أنـــواع  كل  لمواجهـــة  المفاهيـــم  وتوحيـــد 
الخبـــرات  وتبـــادل  والمخاطـــر،  التهديـــدات 
والمعلومـــات، وبما ينعكـــس إيجابا على األمن 

واالستقرار.
كمـــا تقـــدم العميـــد الركـــن الشـــيخ حمـــد بـــن 
محمد آل خليفة بالشـــكر إلـــى وزارة الداخلية 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة علـــى 
حسن التنظيم، متمنيا نجاح فعاليات التمرين 

وتحقيق أهدافه المرجوة.

المنامة - وزارة الداخلية

شمول البوعينينخالد الخياط اليوم الدبلوماسي
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خلف ستار النخيل ومنفذ أحيائها اليتيم، 
يفتـــرش الضجيـــج العمرانـــي تـــراب قرية 
جدالحـــاج، إحدى قرى الســـاحل الشـــمالي 
الغربـــي مـــن مملكـــة البحريـــن، التي ظلت 
لســـنوات مديدة خارج معادالت التسويق 
العقـــاري. اليـــوم أصبحـــت تلـــك المنطقـــة 
الريفيـــة الواعـــدة المنســـية إحـــدى القـــرى 
التـــي تضـــم مجموعة بارزة من المشـــاريع 
العقارية، وتشرئب لها أعناق الباحثين عن 

منزل األحالم.
القريـــة،  لتلـــك  الجغرافيـــة  الطبيعـــة 
ومشـــاريعها الحديثة المقامة على أنقاض 
نشـــاطها  وضـــع  وفضـــاء،  زراعيـــة  أراض 
التعميـــري أمام تحديـــات جاهزيـــة البنية 
العمرانـــي  النمـــو  الســـتيعاب  التحتيـــة 
المختصـــة  الجهـــات  وحمـــل  المتســـارع، 
فـــي الدولة مســـؤولية الرقابـــة والتفتيش 
علـــى المخالفـــات، وصياغـــة المخططـــات 
التطويرية للمنطقـــة وتوفير االحتياجات 

الخدمية لسكانها.
ألحيائهـــا  المســـتمرة  القاطنيـــن  شـــكاوى 
خدمـــات  توفيـــر  تأخـــر  مـــن  الجديـــدة 
البنيـــة التحتيـــة للمنطقـــة، شـــكل الدافـــع 
التخاذ حلول مســـتعجلة لبعض المشـــاكل 
تفاقمهـــا،  ومنـــع  الطارئـــة،  والمالحظـــات 
واالنطالق في جولة ميدانية استطالعية 
للمنطقـــة، لرســـم خارطة التنفيـــذ للحلول 

المستعجلة.
الجولة التـــي نظمها ممثـــل الدائرة البلدي 
شـــبر الوداعـــي وممثلـــو عدد مـــن الجهات 
المختصـــة فـــي بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
وشـــؤون  أورباســـير  النظافـــة  وشـــركة 

األشـــغال رصدت مجموعة مـــن التعديات 
علـــى الطريـــق العـــام، نتيجـــة عـــدم التزام 
مقاولـــي البنـــاء بالحدود المقـــررة لمعدات 
وأدوات العمـــل، وانتشـــار أكـــوام مخلفات 
بتوفيـــر  االلتـــزام  عـــدم  نتيجـــة  البنـــاء 

حاويـــات البنـــاء وإلقـــاء مخلفاتها بشـــكل 
عشوائي على طرقات المنطقة واألراضي 
غيـــر المبنيـــة منهـــا، إلـــى جانـــب طرقاتها 
المتعرجة والمليئـــة بالمفاجآت التي تهدد 
ســـالمة المركبـــات، وهـــو مـــا شـــكل محور 

شـــكوى عدد من األهالي الذين تم االلتقاء 
بهم خـــالل الجولة. وخلصـــت الجولة إلى 
أهميـــة البـــدء فـــي حصر المشـــكالت التي 
تعانـــي منهـــا المنطقـــة، من خـــالل تطبيق 
القانـــون على المخالفين، وإزالة المخلفات 

وفقـــًا لآلليـــات المتبعة في هـــذه الحاالت، 
إلـــى جانب اإلســـراع فـــي تســـوية وتهيئة 
الطرق، وبحث حلول توافقية لفتح منافذ 
أخـــرى للمنطقة عن طريق أحد المشـــاريع 

السكنية الحديثة المحاذية للمنطقة.

جدالحــاج... ضجيــج عمـرانـــي خلــف سـتــار النخيـــل
مخالفات ومخلفات... وطرق مهددة ألمن المركبات

سيدعلي المحافظة

قـــال مديـــر إدارة المتاحف واآلثـــار بهيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار ســـلمان المحاري 
إن مبـــادرة “اآلثاري الصغير” التي انطلقت 
أولى ورشـــها صباح أمس السبت الموافق 
15 ينايـــر الجـــاري بموقـــع تالل جنوســـان 
األثريـــة، تأتي لســـد فجـــوة المعرفـــة لدى 
المجتمـــع بأهمية اآلثـــار والحفـــاظ عليها، 

وتعريـــف األجيـــال المعاصـــرة واألجيـــال 
القادمة كيفية المساهمة في الحفاظ على 

اآلثار.
ولفت إلى أن األجيال السابقة كانت تتخذ 
مـــن المواقـــع األثريـــة أماكـــن للعـــب فيهـــا 
والعبـــث بما تتضمنه من آثـــار مهمة؛ لعدم 
وجود من يرشدها ألهمية الحفاظ عليها.

وأشـــار إلى أن خوض األطفال المشاركين 
التنقيـــب  لتجربـــة  الفعاليـــة  هـــذه  فـــي 

والكشـــف عـــن اآلثـــار ومـــن ثـــم صيانتها، 
يتيـــح لهم فرصة التعـــرف على علم اآلثار 
بأفضل الطرق المحببة والمفضلة لديهم. 

وأضـــاف أن األطفـــال ســـنحت لهم فرصة 
ممتعة من أجل معايشـــة لحظات الكشـــف 
الـــذي  والفضـــول  األثريـــة  القطـــع  عـــن 
يصاحـــب عمليـــة ترميـــم وإعـــادة تجميـــع 

القطع الفخارية المكسورة. 
يشـــار إلى أن سلســـلة الورش مـــن المؤمل 

مملكـــة  مـــن  عديـــدة  مناطـــق  تشـــمل  أن 
البحريـــن والتـــي تضم مواقـــع أثرية غنية 
وعريقـــة، وبذلـــك تتـــاح لمختلـــف فئـــات 
األطفـــال فرصة التعرف علـــى أهمية تلك 

المواقع األثرية المجاورة لهم.
جـــاء ذلك خـــالل المبـــادرة التـــي أطلقتها 
تحـــت  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
تـــالل  الصغيـــر” بموقـــع  “اآلثـــاري  عنـــوان 
جنوســـان األثريـــة التـــي تعرف عنـــد أهل 

المناطق المجاورة باسم “جبال جنوسان”، 
بمشاركة أكثر من 40 طفاًل.

وتأتـــي هـــذه المبادرة التـــي تنظمها الهيئة 
فـــي  األهليـــة  الجمعيـــات  مـــع  بالتعـــاون 
المناطـــق الغنيـــة باآلثـــار؛ من أجـــل تعزيز 
الشـــراكة المجتمعيـــة تجـــاه حفظ وصون 

التراث األثري البحريني. 
وتهـــدف سلســـلة ورش “اآلثـــاري الصغير” 
فئـــة  لـــدى  الوطنيـــة  الهويـــة  إلـــى تعزيـــز 

األثـــري  بالتـــراث  وتعريفهـــا  األطفـــال 
والتاريخ العريق لمملكة البحرين.

وتعـــّرف األطفال المشـــاركون في ورشـــة 
العمـــل علـــى أساســـيات التنقيـــب، إذ تـــم 
تجهيـــز الموقع بعدد من األواني الفخارية 
المعدة مسبًقا ليقوم األطفال من بعد ذلك 
بالتنقيب عنها واستكشـــافها، كما وشهدت 
األختـــام  تلويـــن  نشـــاط  العمـــل  ورشـــة 

الدلمونية.

المحاري: لتعريف األطفال بأهمية الحفاظ على اآلثار

“جبال جنوسان” تحتضن أولى ورش عمل “اآلثاري الصغير”

الزميلة الصحافية سارة نجيب

قال خبير التراث بمنظمة األمم المتحدة 
)اليونســـكو(  والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة 
ومستشار هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
لشـــؤون التراث العالمي منير بوشـــناقي 
بالمقابـــر  تشـــتهر  البحريـــن  مملكـــة  إن 
التـــي تعود للفتـــرات التي تضاهي العهد 
وعهـــد  الرافديـــن  بـــالد  فـــي  الســـومري 

الفراعنـــة في مصر، والتي وثقتها القطع 
الفخارية التي عثر عليها فيها، واألختام 
والنقـــوش والكتابة المســـمارية القديمة 

التي تعود للعهد الدلموني.
وقـــال في حديثه لـ “البالد” على هامش 
مبـــادرة “اآلثاري الصغيـــر” التي نظمتها 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار عنـــد 
تـــالل جنوســـان األثريـــة، إن البحريـــن 
وحضـــارات،  جـــًدا  قديـــم  ماضـــي  لهـــا 

المعدنيـــة  الفخـــاري واألدوات  فالعمـــل 
تـــدل علـــى وجـــود الحضارة ومســـتوى 
وعي المجتمعات التي اســـتوطنت هذه 
الرقعة الجغرافيـــة، ومهارتهم في صنع 
هـــذه األدوات التـــي تعد اليوم تحف لها 

قيمتها التاريخية.
وأشـــار بوشـــناقي إلـــى مـــا تمثلـــه تالل 
جنوســـان األثرية مـــن أهمية كونها أحد 
المواقـــع األثريـــة المدرجـــة علـــى قائمة 

اليونســـكو للتراث العالمي، والتي تعود 
إلى فتـــرة حضارة تايلـــوس، أي حوالي 

1000 سنة قبل الميالد.
باآلثـــار  المجتمـــع  وعـــي  أن  وأردف 
والتـــراث يعد مـــن األمـــور ذات األهمية 
لدى منظمة اليونسكو، إذ بدأت المنظمة 
توزيع برنامج باســـم “التـــراث في أيدي 
وعـــي  فـــي  الفجـــوة  لســـد  األطفـــال”؛ 

األطفال باآلثار والتنقيبات األثرية.

تالل جنوسان األثرية أحد معالم فترة تايلوس... خبير التراث العالمي بوشناقي:

مقابر البحرين األثرية تضاهي عصور الفراعنة

منير بوشناقي الواقف على يسار الصورة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة
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إقرار قانون العدالة 
اإلصالحية لألطفال 

وهو ما لم يتوفر 
بدول متقدمة حقوقًيا

افتتاح مقر لـ “الصحة 
العالمية” بالبحرين 
نظير تميزها  في 

التصدي للجائحة

المنظمة تجاهلت 
إنجازات الدولة في 

“كورونا” وادعت إقصاء 
العمالة األجنبية

المحاكمات علنية 
وتحظى بالضمانات 

ويحضرها ممثلو السفارات 
والمنظمات المحلية

تسييس كورونا خطوة 
ال تتناسب مع الواقع 
وانتشار الجائحة في 

كل العالم

البحرين حافظت 
على وظائف األجانب 

ووفرت لهم العالج 
والتطعيم بالمجان

أكد مركز المنامة لحقوق اإلنسان أن التقرير العالمي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” لعام 2022 يثبت بما ال يدع مجاالً للشك استمرارها في تسييس العمل 
الحقوقي والتدخل في شــؤون الدول والقضاء المســتقل، وارتباطها بما يحاك سياســيًا لبعض الدول، حيث تحاول شــرعنة تحركات إجرامية وإرهابية كان 
من الواجب عليها أن تحاربها؛ لحفظ أمن واستقرار العالم، وتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان التي تضمن حق األمن لكل فرد في العالم، وعدم اعتبار اإلرهابيين 

نشطاء في حقوق اإلنسان أو مدونين أو سجناء رأي.

خلط مفهوم حقوق اإلنسان

لحقـــوق  المنامـــة  مركـــز  رئيـــس  وذكـــرت 
اإلنســـان المحامية دينا اللظي أن المنظمة 
تتســـبب فـــي خلـــط مفهـــوم الدفـــاع عـــن 
حقوق اإلنســـان والمدافعيـــن عن اإلرهاب 
مـــن خـــال ارتباطهـــم الوثيـــق بمنظمـــات 
إرهابيـــة تعمـــل علـــى تقويض أمـــن العالم 
من خال األعمال اإلرهابية أو اإلجرامية، 
معربـــة عن أســـفها مـــن اعتبـــار من حرض 
على اإلرهـــاب وأدار أحداثـــًا أمنية دقيقة 
ناشـــطا  النـــاس  حيـــاة  وخطيـــرة عطلـــت 

حقوقيا أو صاحب رأي سياسي.
وقالـــت إن تعامل الدول مـــن خال األمن 
وبمـــا تنص عليه القوانين مســـألة تحددها 
ســـيادة كل دولـــة بحيـــث ال يتـــم التعـــدي 
على مبادئ حقوق اإلنسان، وال االتفاقات 
الدوليـــة، والبحريـــن تقوم بـــدور مهم في 
استتباب األمن داخليًا وخارجيًا من خال 
تعاونهـــا الدولـــي فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب، 
وقـــد ســـاهمت في ضبـــط خايـــا إرهابية 
تمتلـــك أســـلحة وقنابـــل إيرانيـــة الصنـــع 
ممـــا يؤكد اســـتمرار التدخل في الشـــؤون 
زعزعـــة  ومحـــاوالت  للبحريـــن  الداخليـــة 
أمنهـــا واســـتقرارها؛ مـــن خـــال تجنيدها 
بعـــض  وفـــي  البحريـــن  داخـــل  أشـــخاصًا 
الـــدول الخليجيـــة والعربيـــة، وهـــذا مـــا ال 
تضعـــه المنظمة في االعتبـــار عند قراءتها 
أوضـــاع التدخات الخارجيـــة التي تعمل 

البحرين على التصدي لها.

تسييس ملف كورونا

عـــن  اللظـــي  دينـــا  المحاميـــة  وأعربـــت 

اســـتغرابها من اســـتمرار تســـييس جائحة 
كورونا التي أصابت العالم لتشـــويه سمعة 
بعـــض الـــدول بمـــا فيهـــا البحريـــن؛ بهدف 
االفـــراج عن إرهابيين كانـــوا يعملون على 
إسقاط دســـتور البحرين بالقوة، ومارسوا 
وحرضوا على أعمال إرهابية بنطاق واسع 
وبعمالـــة لـــدول أجنبيـــة مـــن بينهـــا إيران 
ودولـــة خليجيـــة تدخلـــت بشـــكل مباشـــر 
في األحداث، وتم تســـخير قنوات إيرانية 
باإلضافة لقناة الجزيرة؛ لبث الســـموم في 
البحريـــن ومحاولـــة قلـــب نظـــام الحكـــم، 
ومع ذلـــك تطالب منظمـــة هيومن رايتس 
باإلفراج عـــن هؤالء اإلرهابيين في توجه 
ال يمت لحقوق اإلنسان بصلة، وعملت مع 
منظمـــات تدعـــي العمـــل بحقوق اإلنســـان 
بأن وضـــع مراكـــز اإلصـــاح والتأهيل في 
حـــال ســـيئة، بينما كانـــت البحريـــن تتخذ 
أقصى اإلجـــراءات للحيلولـــة دون انتقال 
الفيروس لداخل الســـجن، ومـــن الطبيعي 
أن ينتشـــر كما حدث فـــي كل أنحاء العالم 
في منشـــآت حكومية وتعليمية ورياضية 
وثقافيـــة وأمنيـــة إال أن البحريـــن تميزت 
فـــي حمـــات التوعية والتطعيـــم والعاج 
المجانـــي لجميـــع المواطنيـــن والمقيمين، 
دعـــم  فـــي  إمكاناتهـــا  كافـــة  وســـخرت 
المواطنيـــن؛  ودعـــم  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
التجاريـــة  مؤسســـاتهم  علـــى  للحفـــاظ 
لألنشطة الصغيرة والمتوسطة كي تستمر 
بالعمل والحفاظ على وظائفهم مع العمالة 

البحرينية واألجنبية.
وأضافت “تقرير المنظمة انتقد عدم توفير 
دعـــم مالـــي للعمالـــة األجنبيـــة وتجاهلـــت 
جميـــع الجهـــود الوطنيـــة والشـــعبية فـــي 

توزيـــع المـــواد الغذائية والمـــواد الصحية 
والوعي بكافة اللغات واســـتمرار األنشطة 
التجاريـــة بفضل ما ضخته البحرين بأكثر 
مـــن 4.3 مليـــارات دينـــار؛ بهـــدف الحفاظ 
على وظائف جميع المواطنين والمقيمين، 
كمـــا تـــم مراعـــاة المقيمين بعـــدم تحصيل 
تأجيـــل  وتـــم  والمـــاء،  الكهربـــاء  فواتيـــر 
األقســـاط البنكيـــة فـــي أول 6 أشـــهر دون 
فوائـــد، وتســـهيات مجانيـــة خاصـــة فـــي 
القطـــاع الطبـــي وذلـــك مـــن دون أخـــذ أي 
مقابـــل مالي، وهذا ما لـــم تذكره المنظمة، 
فـــي حيـــن أن دوالً متقدمـــة انهـــارت فيها 
منظوماتهـــا الصحيـــة، ولـــم توفـــر العـــاج 
المجانـــي للمواطنيـــن والمقيمين، وتعطل 
لديهـــم حـــق التعليم وهـــو جـــزء ال يتجزأ 
من حقوق اإلنسان، ولقد افتتحت منظمة 
الصحـــة العالميـــة مقـــرًا لهـــا فـــي البحرين 
نظيـــر تميزهـــا عالميـــًا وتحقيقهـــا المركـــز 

األول في التعافي”.

حرية التعبير والتجمع السلمي

وحول مـــا طرحته منظمة هيومن رايتس 
ووتـــش بخصوص حريـــة التعبير وتكوين 
الجمعيـــات والتجمع الســـلمي، وادعاءات 
تقييد اإلعام، فقد أشارت إلى أن البحرين 
مقبلة على قانون جديد للصحافة يتضمن 
تطويـــرًا إيجابيًا ضمن ما يحظى به قطاع 
الصحافة واإلعام من رعاية واهتمام في 
ظـــل المشـــروع اإلصاحي لجالـــة الملك، 
ولـــم يتـــم ســـجن أي صحافي فـــي مجال 
عملـــه، كمـــا أن غلق صحيفة فـــي البحرين 
اإلعـــام  وزارة  مـــن  مؤقتـــًا  قـــرارًا  كان 

لمخالفتهـــا القانـــون وتكـــرار نشـــر وبث ما 
يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على عاقات 
مملكة البحريـــن بالدول األخرى. وتابعت، 
وبدورها قررت الصحيفة أن تغلق نشاطها 
نهائيًا بقـــرار من مجلس اإلدارة وال عاقة 
لذلـــك بأي تدخل حكومـــي أو تضييق كما 
تدعـــي المنظمة التي طرحـــت نقاًطا تعود 
ألكثـــر مـــن 10 ســـنوات وليـــس لهـــا عاقة 
بتقرير واقع البحريني المتقدم في حقوق 
تخصـــص  بحســـب   2021 فـــي  اإلنســـان 
التقرير الذي يشير إلى أكاذيب وادعاءات 
غير حقيقية منها تقييد التجمع الســـلمي، 
بالرغـــم مـــن معرفتها أن العالـــم يعاني من 
جائحة كورونا والتجمعات تســـبب خطرًا 
حقيقيًا على المجتمع، ومن واجب الدولة 
حمايـــة المواطنيـــن والمقيميـــن من خال 
قرارات مؤقتة تمنع انتشـــار الفيروس، إذ 
تم تقليل أعـــداد الموظفين في وظائفهم، 
والتوجيـــه بالعمـــل مـــن المنـــزل، والتعليم 
مـــن المنزل، وطلـــب االستشـــارات الطبية 
عـــن بعد، وغيرها من القرارات التي راعت 
توقـــف  بعـــد  بأطفالهـــا  لاهتمـــام  المـــرأة 
الدراســـة حضوريـــًا، ومـــع ذلك لـــم تلتفت 
المنظمة لكل هذه االنجازات وادعت وقف 
التجمع الســـلمي الذي تمت الموافقة عليه 
في حـــاالت محـــددة ووفقًا لاشـــتراطات 

الصحية مع تحسن األوضاع الصحية.

حقوق الطفل

لحقـــوق  المنامـــة  مركـــز  رئيـــس  وقالـــت 
اإلنســـان حول ادعـــاءات منظمـــة هيومن 
رايتس ووتـــش بخصوص تعامل الجهات 

فـــي  القانـــون  إن  األطفـــال،  مـــع  األمنيـــة 
الجميـــع،  علـــى  تطبيقـــه  يتـــم  العالـــم  كل 
وفيمـــا يخص البحرين، فقد ّســـنت قانونا 
للطفل وآخر للعدالـــة اإلصاحية لألطفال 
وهـــذه  المعاملـــة،  ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم 
القوانيـــن المتقدمة لم يتم ســـّنها في كثير 
الديمقراطيـــة،  التـــي تدعـــي  الـــدول  مـــن 
تســـتنكر  أن  المنظمـــة  علـــى  أن  مردفـــة 
اســـتغال األطفال في األعمال التخريبية 
واإلرهابية ووضعهم كدرع من المنظمات 

اإلرهابية بقصد اإلخال باألمن.
وتابعـــت، وتعمـــل البحريـــن علـــى إصـــاح 
األطفـــال مـــن خـــال مراكـــز متخصصـــة؛ 
كـــي يعـــود الطفـــل إلـــى المجتمـــع عنصـــرًا 
فاعـــاً بعد أن يســـتكمل تعليمـــه في فترة 
تأهيله، كما أن القوانين الجديدة الخاصة 
بالطفل تشـــكل تطويًرا مهًما على مستوى 
المنظومة اإلصاحيـــة لألطفال، إذ يهدف 
إلى تحقيـــق العدالـــة اإلصاحية لألطفال 
ورعايتهـــم وحمايتهم من ســـوء المعاملة، 
وإخـــراج الطفل من إطـــار القانون العقابي 
وإجراءاتـــه الجنائية إلـــى مفاهيم قوامها 
وإيجـــاد  واإلصـــاح،  والحمايـــة  الوقايـــة 
البيئـــة المناســـبة لرعايـــة الطفـــل وتعديل 
وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط 
المجتمعي، وتعزيز المســـؤولية المشتركة 
مـــع األســـرة، وتقديـــم الفـــرص المناســـبة 

لتكوين شـــخصيته ومشـــاركته اإليجابية 
اســـتحداث  خـــال  مـــن  المجتمـــع  فـــي 

منظومة عدلية وإصاحية.

االعتماد على الرأي وتجاهل الرأي اآلخر

واختتمـــت رئيـــس مركـــز المنامـــة لحقوق 
اإلنســـان دينا اللظي تصريحها بأن منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش تجاهلـــت كليـــًا 
المنظمـــات المحليـــة والتقاريـــر الرســـمية 
فـــي  مســـتمر  بشـــكل  نشـــرها  يتـــم  التـــي 
اإلعـــام البحريني والدولـــي، والذي يبين 
مـــدى اإلنجـــازات الحقوقيـــة والخطـــوات 
الرائـــدة التـــي تقوم بهـــا مملكـــة البحرين، 
في حين أنها تعتمد على معلومات من أي 
فرد يدعي بأنه يعمل في حقوق اإلنســـان 
وتكون لديه خلفية من األحكام القانونية 
وفضائـــح  ســـرقة  وأعمـــال  جرائـــم  فـــي 
وعمـــد  باإلرهـــاب،  وارتبـــاط  أخاقيـــة 
للهـــروب من األحكام القضائية الســـتغال 

حقوق اإلنسان في تشويه وطنه.
المحليـــة  المنظمـــات  أن  علـــى  وشـــددت 
والمعنية بحقوق اإلنســـان مستقلة ولديها 
معلومات مـــن خال تعـــاون الحكومة مع 
جميـــع ماحظاتهـــا وتقاريرهـــا، وتتيح لها 
المجـــال للزيارات لكافـــة الجهات وخاصة 

األمنية ومراكز اإلصاح والتأهيل.
وذكـــرت اللظـــي أن المحاكمات في مملكة 
البحريـــن تحظى بكل ضمانـــات المحاكمة 
العادلـــة من حضور ممثلي الســـفارات في 
حـــال رغبتهـــم والمنظمـــات الحقوقية في 
اســـتمرار  وأن  علنيـــة،  وتكـــون  البحريـــن 
المنظمـــة فـــي التدخـــل في قضـــاء الدول 
هو تدخل ســـافر ال يمت بحقوق اإلنســـان 
بصلة وال يســـتند إلى معلومات واقعية أو 
حقيقيـــة، بل هـــي مناكفات سياســـية؛ من 
أجـــل تمرير أجندات معينة تعمل المنظمة 

كاعب أساس فيها.

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

“المنامة لحقوق اإلنسان”: تقارير “هيومن رايتس ووتش” مسيَّسة وتخدم أجندات مشبوهة
مصدر معلوماتها هاربون من العدالة ويسعون لتشويه وجه الوطن

دينا اللظي

غداء في القدس .. منسف بمئة دوالر
Û  بعــث لــي صديق قصة جميلة تدور أحداثها في إحدى

هّمــة   مــن  ترفــع  أن  معلمــة  أرادت  عندمــا  المــدارس 
طابها، فقررت إجراء امتحان لهم والذي يحصل على 
عامــة “ممتــاز” ســوف تهديــه هديــة بســيطة ورمزيــة 

وهي عبارة عن حذاٍء جديد.
Û  فرح األطفال بهذا التحدي وبدأ كل منهم بالكتابة بجد

والمفاجــأة كانــت بعــد جمــع األوراق أن الجميــع أجاب 
بشــكل ممتــاز والعامــات كانــت كاملة، فلمن ســتعطى 

الهدية؟
Û  شكرت المعلمة الجميع على ما بذلوه من جهد، ولكنها

حــارت لمــن تعطــي الجائــزة والجميــع قد نــال العامة 
لينــال أحدهــم  الكاملــة. فطلبــت منهــم حــًا مناســبًا؛ 
الجائــزة ويكــون مرضيــًا للجميــع. كان رأي الطاب أن 
يكتــب كل منهــم اســمه فــي ورقــة مطويــة ويضعوهــا 
فــي صنــدوق تختــار منــه المعلمــة ورقــة تســحبها مــن 
بيــن األوراق، فيكــون صاحبها هو الفائز بتلك الجائزة. 
وفعــًا ســحبت المعلمــة ورقــة أمامهــم  وقــرأت اســم 
الطفلــة “وفــاء عبــد الكريــم”، وهــي صاحبــة الجائــزة 
فلتتقــدم لتأخــذ الجائزة بيدهــا، تقدمــت الطفلة وفاء 
والفرحة والدموع تغمر عينيها وســط تصفيق المعلمة 

واألطفال جميعهم.
Û  شــكرت الطالبــة الجميــع وقبلــت معلمتهــا علــى تلــك

الهديــة الرائعــة بالنســبة لهــا والتــي جاءت فــي مكانها 
وزمانهــا، فلقــد مّلــت لبــس  حذائهــا القديــم والــذي لــم 
يستطع والداها شراء حذاء جديد لها. رجعت المعلمة 
إلــى بيتهــا، وعندمــا ســألها زوجهــا عــن القصــة أخبرته 
وهي تبكي بما جرى! فرح الزوج بعد سماع تلك القصة 
من زوجته، ولكن اســتغرب بكاءها، وعندما ســألها عن 
ذلك قالت: عندما عدت وفتحت بقية األوراق وجدت 

أن الجميــع كتــب فــي الورقــة التــي يجــب أن يكــون 
فيهــا اســمه اســم الطفلة وفــاء عبدالكريــم! فقد الحظ 
األطفــال حالتهــا وتكاتفــوا معــا يــدا واحــدة؛ ليدخلــوا 

السعادة إلى قلبها. 
Û  عــادت بــي هــذه القصــة إلــى حادثــة مشــابهة وقعــت

معــي في القدس، عندما تشــرفت بزيــارة هذه المدينة 
المباركــة الغاليــة علــى قلــب كل عربي ومســلم، والتي 
القبلتيــن ومســرى  تحتضــن المســجد األقصــى أولــى 

الرسول صلى هللا عليه وسلم.
Û  كانــت المهمــة التــي كلفــت بها مــن قبل ســيدي حضرة

صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
الرئيــس  ورعــاه  هللا  حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل 
الفخري للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنسانية أن تقوم 
المؤسسة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
بإنشاء مكتبة عامة في القدس قرب المسجد األقصى 
ألشــقائنا الفلســطينيين، وذلــك ضمــن مســاعي جالــة 
الملك اإلنســانية في مســاعدة األشــقاء الفلســطينيين 
والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف دول العالم.

Û  ،كانــت تلك هي زيارتــي األولى لهذه المدينــة المباركة
وبحكم أن عملنا في المؤسسة ينصب بالدرجة األولى 
في العناية باأليتام كنت قد طلبت من الفريق المرافق 
أن نقــوم بزيــارة إلــى إحــدى دور األيتــام، وفعــًا وبعد 
أن أنهينــا صاتنــا فــي المســجد األقصــى ذهبنــا إلــى 
إحدى دور األيتام، ووجدت بأن األشــقاء المقدســيين 
وبكرمهــم المعهــود قــد أعدوا لنــا مائدة مقدســية فيها 
هــذه  ويتصــدر  فلســطين،  بهــا  تشــتهر  التــي  الفواكــه 
الشــهير،  المقدســي  المنســف  طبــق  العامــرة  المائــدة 
وإلــى جانــب هــذه المائــدة أعدت مائــدة طويلــة ألتف 

حولهــا حوالــي اثنيــن وعشــرين يتيمًا كأنهــم البدر في 
ليلــة تمامــه، وبعفويــة ومــن دون شــعور منــي أو قصد 
وجدتنــي أذهب إلــى هؤالء األيتام المائكة وأســحب 
كرسيًا ألجلس بينهم أالعبهم وأمزح معهم، حتى طال 
انتظار اإلخوة في المائدة، وبكل أدب طلب مني رئيس 
الوفــد المرافق بــأن أنتقل إلى المائدة الرئيســة المعدة 
لكبار الشخصيات، فقلت له وهل هناك شخصيات أكبر 
من هؤالء األيتام المائكة يلبسون ثيابًا جميلة نظيفة 
زادتهم حسنًا وجمااًل يجلسون بنظام وهدوء، وبنظرة 
فاحصة بســبب طبيعة عملي ودرايتي بنفسية األيتام 
أحسســت بنســبة من الحزن فــي قلوبهم، فــكان واجبًا 
علــيَّ أن ألطــف الجو وأمزح معهم وأعطيهم األمل من 
خال السؤال عن دراستهم وهواياتهم، فأصررت على 
الجلــوس مع األيتام لمشــاركتهم تناول طبق المنســف 

اللذيذ وأنا في قمة السعادة.
Û  كان أمــام كل طفــل طبــق بــه كميــة كبيــرة مــن اللحــم

والــرز، ولكننــي الحظــت خجلهــم وترددهم فــي تناول 
الطعام بســبب الحــزن الذي في قلوبهــم، فخطرت في 
بالــي فكــرة، فأخرجت ورقة مئة دوالر ووضعتها فوق 
المائــدة، وقلــت لهــم من يتنــاول طبقه كامــًا، فله مئة 

دوالر.
Û  كان لهــذه الكلمــة مفعــول ســحري في نفــوس األطفال

ومــع الماطفة والمزاح والضحك والحديث معهم عن 
دراســتهم وهوايتهم ومع هذه األجواء الودية انشــغل 
الجميــع بــاألكل، فتفاجــأت بــأن كل يتيــم قــد تنــاول 
طعامــه كامــًا واألطبــاق خالية مــن الطعام تلمــع كأنها 
غســلت غســًا، عندها تنبهت إلى الورطــة التي وقعت 
فيهــا، فقــد كان عليَّ أن أفَي بوعــدي لهم بأن أمنح كل 

من يتناول طعامه مئة دوالر!

Û  نظرت إلــى الوجوه المائكية البريئة، فوجدت األعين
تحــدق بــي بانتظــار مــا وعدتهــم بــه، ولكن العــدد كان 
كبيرًا، فهم اثنان وعشرون شخصًا، ففكرت بأن إجراء 
قرعــة بينهــم الختيــار الفائــز، وهكذا أكــون قد خرجت 
من هذا المأزق وأفي بالوعد الذي قطعته على نفسي.

Û  قــررت أن أعلــن عــن إجــراء القرعــة ولما فكــرت بذلك
وجــدت تــرددًا كبيرًا في نفســي وتخيلــت الحزن الذي 
ســيعم الواحــد والعشــرين قلبــًا ثــم إنني لم أقــل بأنني 
ســأعطي أول واحــد يســتكمل أكلــه، بــل قلــت كل مــن 
يتنــاول طعامه بالكامل ســأعطيه مئــة دوالر، فأدخلت 
يــدي فــي جيــب معطفــي وأخرجــت النقــود، وبــدأت 
أحصــي ما بها مــن دوالرات واألعين تحدق بي وتنظر 
إلــى ما فــي يدي، كانت مشــاعر اإلحــراج واالضطراب 
، فأنا ال أعلم كم في جيبي من النقود، فقد  تسيطر عليَّ

أخذت مجموعة من الدوالرات للضرورة والطوارئ.
Û  والحمــد للــه كان فــي جيبي ألفين ومئــة دوالر إضافة

إلــى المئــة دوالر التــي علــى الطاولــة، فكانــت جميــع 
المبالغ التي معي ألفين ومئتي دوالر بالتمام والكمال؛ 
هللا  فحمــدت  دوالر،  مئــة  طفــل  كل  نصيــب  ليكــون 
وشــكرته أن ألهمنــي بأن آخذ معي هــذا المبلغ، وكأنما 
هللا قــد ســاقني إليهــم وأرســلني مــن البحريــن ألعبــر 
كل هــذه المســافات وأرفــض الجلــوس مع كبــار القوم 
ألنقــل  األيتــام؛  مائــدة  علــى  وأجلــس  والشــخصيات 
لهــم رزقــًا قــد كتبــه هللا لهــؤالء األطفــال، وشــرفني 
بــأن أوصلــه لهــم. ولــك أن تتخيل مقــدار الفرحة التي 
معــي  جميعــًا  قفــزوا  وكيــف  األطفــال  هــؤالء  عمــت 
حينمــا صرخت فرحًا بأن الجميــع فائزون والكل ينال 

المكافأة. والحمد لله الذي أكرمني بذلك.

* بقلم: الدكتور مصطفى السيد

* األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

نـأســــــف العتبــــــــار اإلرهــابـــــــي ناشطــــــــاً حقوقيــــــاً أو صــــاحــــب رأي سـيـــاســـــي
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36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس
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مرتضى المتوج

+973 17111444
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+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف
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B201803\0052 
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smartbh.re@gmail.com :ايميل
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POWER CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact
 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM

Al Karama for vegetables and fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33344254  or  HAS2007SAN@HOTMAIL.COM

AL-MANARA ELECTRICAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 33335442  or  HATIM@ALMANARA.COM.SA

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM

Harith electrinics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33700528  or  RUSHDA_87@YAHOO.COM

Almahanda  telephone equipment & accessorrise 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17430033  or  ALAUZDIYA@HOTMAIL.COM

ISA  AHMED ISA ALBUFALAH / HAROON 8488 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39106106  or  JABARAH.A8115@GMAIL.COM

MANNA STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39828148  or  MIRZA.ABDULLAALI@EWA.BH

ALKARAMA GRILL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM

GOOD MORNING FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 37221112  or  ABUMUSSA99@GMAIL.COM

DAY TO DAY DISCOUNT CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17441000  or  SA1985@LIVE.COM

JADOON A-C WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17227705  or  jadoongarage@gmail.com

LUCKY COLLECTION BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33410020  or  ALNAHEA.BOUTIQUE@GMAIL.COM

SIT ALSHAM GRILLS & SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33933899  or  info@sitalsham.com

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM

HANNA MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17280806  or  SKHANNAMARINE@GMAIL.COM

MALAYSIA EXPRESS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17290666  or  MBURWAIH@GMAIL.COM

Wood line carpentry workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36922339  or  BURASHED20@GMAIL.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

RUQAIYAT ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36776376  or  alabasi31@hotmail.com

Barari Foods Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33017200  or  STARFISH.BAHRAIN@GMAIL.COM

ALFARES EQUESTRIAN SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 35010201  or  ADMIN@ALFARESQUESTRIAN.COM

SAFE WAY EXPRESS CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

, suitably qualified applicants can contact
 17214024  or  BAH.TEAM@SAFEWAYXP.COM

AL BINKHALIL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17213262  or  binkhalildecor@gmail.com

FALAFEEL ALTABI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17311399  or  AMNAALI1948@HOTMAIL.COM

MARINA GOLD ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33529757  or  BHS.CLIENT@GMAIL.COM

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

  DIRECTOR 
, suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com

ABU MOHAMMED CLOTHES IROUING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact
 39556709  or  BASSIM22131@GMAIL.COM

RANGER LOGISTICS GENERAL TRADE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INTERPRETER 
, suitably qualified applicants can contact

 38834999  or  SULTAN@RANGERLOGISTICS.NET

CORELINE WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

 36595976  or  SATHA@BRAINLABWLL.COM

ABDULLA KHAMIS MIRRORS & GLASSES FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17784553  or  AKHAMIS@BATELCO.COM.BH

KHABAZ BUNAIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 36650780  or  BBUNIREY@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77998636  or  JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM

MOHAMMAD ANSARI FOR TAILORING COMPANY- BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33442216  or  AMIRANSARI280@GMAIL.COM

CROP PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33288488  or  CROPGROP.BH@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

VILLAGE GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17441163  or  mohd_aljaboori@hotmail.com

ALPATA ALMAREHA PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17441163  or  MOHD.ALJABOORI@GMAIL.COM

DESIGN ONE DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17403839  or  DESIGN1@BATELCO.COM.BH

ALWASMI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 36396202  or  alwasmi.decor@gmail.com

AL MASYAN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39611355  or  HEND.ALBUSMAIT@GMAIL.COM

UNITCO AL BAHRAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 17789200  or  binu@unitcogroup.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

NEPTON ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39222086  or  ABRAR.ALMAJED@LIVE.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

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

HOUSE OF UNIFORMS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36660577  or  UNIFORMS@BATELCO.COM.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh

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

  PLANT / UNIT OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

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

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

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

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

Danesh Food Stuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39664685  or  RAOOFALI@YMAIL.COM

Westline International Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  geepasbahrain@gmail.com

BLIZZARDS ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17591067  or  blizzardsac1@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

NOTRE DAME CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 35618402  or  ANTONYCSC@GMAIL.COM

CAMP SHOES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39639797  or  SASB9797@GMAIL.COM

A.R TAILORING AND FASHION CO BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33111179  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM

DEIRAT HALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36366646  or  MAJISTEC_MOBILE@HOTMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@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

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.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

HOUSE OF UNIFORMS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36660577  or  UNIFORMS@BATELCO.COM.BH

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

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

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

UNI LINE FOR VETERINARY EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 39650359  or  ASHRAFMOHAMED6@YAHOO.COM

UNION PRESS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC

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

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

SIEMENS ENERGY L.L.C BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP MANUFACTURING& FITTNG) 
, suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM

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

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

ALDEREIH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17778798  or  aldiriyah@yahoo.com

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.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

Friends Decoration S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35543692  or  friendsrealestate4@gmail.com

FARHADI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39939770  or  A.ALI.FARHADI@GMAIL.COM

ALDEREIH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17778798  or  aldiriyah@yahoo.com

KARAMI CORNER RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 36329393  or  ALI@KARAMIGROUP.COM

ALPHA INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 34134469  or  BERNARD@ALPHABH.NET

BH FOR INSULATION SYSTEMS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17640744  or  BHINSULATION21@GMAIL.COM

HOUSE OF UNIFORMS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36660577  or  UNIFORMS@BATELCO.COM.BH

Wahat albashaer restaurant and pastries 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

Innovazia Technologies Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 38851080  or  ADMIN@INNOVAZIA.NET

303SECURE SHIELD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH

DARAE RESTAURANT MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39624943  or  DAREEMANAGEMENT@YAHOO.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM

RAMLI ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33336138  or  ramli.aluminum@gmail.com

Ganesh Bhavan Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  INTER.ISLAND.BH@GMAIL.COM

303SECURE SHIELD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

MAHER BEIK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 34501885  or  SHAHBAZMEHAR7@GMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

HUSAIN JAAFAR ALI SHARAF ( RAHAQ / 9218 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33800108  or  SHUSSAINJAAFAR@HOTMAIL.COM

ELDORADO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33233113  or  KHALIDALMANASEER@HOTMAIL.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

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

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

 17532010  or  m.vishal@exibah.com

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

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

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM

EXHAUST MART 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17785717  or  MAKKI003@BATELCO.COM.BH

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

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

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

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

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

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

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17587748  or  lmra@jasmis.com

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

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

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

CROP PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33288488  or  CROPGROP.BH@GMAIL.COM

AYOON ALRIFFA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36292745  or  ASIF80@BATELCO.COM.BH

ABDULRIDHA JAFFAR ALI ALMEABAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17344802  or  Malmabad@gmail.com

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

  CONCIERGE(HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact
 36843001  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

ASIA BEAUTY SPA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34186387  or  FATMA_TOTOZ@HOTMAIL.COM

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

MECHATEC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39857850  or  YUMYUMMARKET.BH@GMAIL.COM

London action market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 13631364  or  abdullahmohammed81255@gmail.com

LEVISH CARGO HANDLING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34569303  or  LEVISH820@GMAIL.COM

MAHMOOD AL NOOH SMITHERY AND ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39677337  or  INFO@MANCOBH.COM

INFINITY ELECTRICAL EQUIBMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact
 36621229  or  INFINITY.ELC@GMAIL.COM

Najran garage for cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17591041  or  HAMOOD_F200@HOTMAIL.COM

KARBABAD SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36909003  or  ALSINDI.92@HOTMAIL.COM

MK Food Delivery Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM

METRO EXPRESS  LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact
 39617586  or  ILYASRUBAB@GMAIL.COM

NADER ABDULLA SAIF GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33392230  or  NADER.SAIF11@GMAIL.COM

AWLADI BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17678796  or  AWLADI@BATELCO.COM.BH

Basharat Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM

ALETIHAD FOR SELLING FRESH MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39811128  or  HUSSAIN.ALI@FOULATH.COM.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

Krishna for Construction of Floating Structures W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39804140  or  BALAJIKRISHNACONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM

AL SAEGH AGRICULTURE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39654365  or  HOMELAND22@HOTMAIL.COM

ZAYT ZAYTOON 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17220038  or  INFO@SUNCITYVENTURES.COM

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

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36000560  or  lmra1@binhindi.com

PRIVATE DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17216140  or  AHMEDALYAFIE83@GMAIL.COM

ANAND BHAVAN Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 39460468  or  A.RAHMAN.ALTAMIMI@GMAIL.COM

Efficient Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39444890  or  KF39444@GMAIL.COM

Property One Investment W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 36221177  or  PROP1@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33326167  or  TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM

Al Faw Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33838710  or  K.ALGANIM@HOTMAIL.COM

Alsadafa welding and fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39900801  or  ALI40024@HOTMAIL.COM

SUNNY VALE MARKET CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17741040  or  BAHCRPT@BATELCO.COM.BH

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM

ALAWAFI MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17294881  or  dhiyaa69@yahoo.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33660133  or  shakeel@bassmanbh.com

ALRAKWAH GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

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

EMESSA GOLD & JEWELLERY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39654630  or  z.alhaiki@elegant-palace.com

AL FANAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17580220  or  SA-MEERJS@HOTMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33660133  or  shakeel@bassmanbh.com

GHAREEB RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36784833  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

ALRAKWAH GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

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

Taste of chanie restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33300177  or  tahaha@batelco.com.bh

Alraiaheen Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39634740  or  shad.bayan@gmail.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  arjun@devji.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  STATIONARY JIB-CRANE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH

NMERA TOWERS PAINTING CONSTRUCION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  anusif@HOTMAIL.COM

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

  GARDENER 
, suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34567437  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM

White hair gents barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 36660029  or  JAFFAR10622@HOTMAIL.COM

Serv U Facility Support Solutions Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39757501  or  INTEGRALBAHRAIN@GMAIL.COM

KHODMOONI BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

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

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

ALKARAMA GRILL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

CALIFORNIA PETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17600833  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.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

MJC cleaning and maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 34419231  or  MJC1SERVICES@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39429987  or  gro@turk.bh

AL-KARAMA Restaurant & Grill co wll 
has a vacancy for the occupation of

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

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

Jassim Mohammed Ali Abbas Zayer Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17785199  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM

VOICE RESTAURANT & CAFE  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 39089080  or  jassimalmutawa@hotmail.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

Delmon Optical Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17294171  or  deloptic@batelco.com.bh

EFEL LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
, suitably qualified applicants can contact
 33345110  or  faroooha75@hotmail.com

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 66661666  or  M.66661666@GMAIL.COM

SONIAS BEAUTY SALON AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33933997  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33660133  or  shakeel@bassmanbh.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

ADVANCED POWER ENGINEERING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33048142  or  SMARTSTEELIN@GMAIL.COM

ALNAJJAR GATE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36099331  or  NAJJAR500@HOTMAIL.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

HI MART 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
, suitably qualified applicants can contact

 17792771  or  ali.hi.mart@gmail.com

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@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

BAB AL JAWAD SUPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33230102  or  LATHEEFABDULLATHEEKUNI@GMAIL.COM

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

GRIP MACHINERY AND RELIABILITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36228808  or  gripservices.com@gmail.com

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

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

  WIRING ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

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

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

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39100088  or  HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34567437  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM

MC MATAR CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17600457  or  ALMATTRMETALWORK@GMAIL.COM

Polyplast Gulf Traders W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39520646  or  AMMAR.PPGT@GMAIL.COM

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

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

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.COM

HOF events and conferences W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33339591  or  DANO@COMMUNIONME.COM

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

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

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co

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

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

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

HATLAR CONSTRUSTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39809594  or  MOON4_HONNEY@YAHOO.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77118845  or  EBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM

BAHAA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39322275  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM

SAYED NEAMA GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17400951  or  SKYONEE@HOTMAIL.COM

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

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

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM

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

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

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@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

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of
  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

, suitably qualified applicants can contact
 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

MINHAS SHAWARMA AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 
, suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM

RADHWAN GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17644345  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.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

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH

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

  HOSPITAL ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33307994  or  hussain.alali@royalbhrn.com

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com

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

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact
 17742000  or  hr2@ramadabahrain.com

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com

ALI TRADITIONAL FOOD RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33088847  or  BIRD.BAHRAIN@YAHOO.COM

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact
 17742000  or  hr2@ramadabahrain.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

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

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

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

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17293040  or  Y.ALMAHROOS@GMAIL.COM

ALI ALBI CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17234022  or  AACBAH@GMAIL.COM

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17293040  or  Y.ALMAHROOS@GMAIL.COM

ALBAYAREQ WELDING SMITHERY & FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 39173859  or  JAMES@GCCBAH.COM

TRANS GULF CAR RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17230101  or  CEO@EATCORP.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

ABDULLA ALHAJARI CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39893797  or  NEZAR78@HOTMAIL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

UNION WORLD BUILDING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH

MOROCCAN PALACE SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
, suitably qualified applicants can contact

 17211110  or  ABUJHAD@GMAIL.COM

EDINBURGH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39274827  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

NEXT WAY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.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

NETPEAS LIBRARIES AND ARCHIVES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  NA060R@GMAIL.COM

DAR ALKRAM TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 39108091  or  daralkaram77@gmail.com

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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH

NEXT WAY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

EDINBURGH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39274827  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG

Asdal Gulf Inn W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GUEST ARRANGEMENT SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17564033  or  ABBAS.FARDAN@ASDALGULFINN.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.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

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

KHALEEJEYA 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17292818  or  mmohammed130@yahoo.com

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

Asdal Gulf Inn W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17564033  or  ABBAS.FARDAN@ASDALGULFINN.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.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

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

AL MARZOOQ CATRING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786040  or  MARZOOQBAKERY@GMAIL.COM

ARSHI SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33356623  or  ARSHISWEETS41A@GMAIL.COM

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38974616  or  Srwaqas@yahoo.com

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

ALMEER BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 39662942  or  ZHMEER@YAHOO.COM

AVIN FOOD PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39848768  or  THATTANTAVADABASHEERHAJI@GMAIL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com

DR. GHASSANA SADEK MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17273527  or  dr.ghassanacenter@gmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17672655  or  manditrading56@gmail.com

AL BAAHEYA LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39841111  or  FATIHAGHAZAOUI65@LIVE.COM

ALMUBARAKIYA ALKUWAITIA FOR TRADING AND CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17001566  or  QZ.ALASKER@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com

AL MARZOOQ CATRING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786040  or  MARZOOQBAKERY@GMAIL.COM

ALMEER BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 39662942  or  ZHMEER@YAHOO.COM

AL SHAFA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36714075  or  shibu_saju@yahoo.com

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36850066  or  DHAIF57@GMAIL.COM

GOLDEN IDEAS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33840081  or  ABBASSWAR2@GMAIL.COM

Shams alnahar airconditionig plant repair and electroncs 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17305434  or  SHAMSAIRCONDITIONING@GMAIL.COM

BAHRAIN TIRES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17784640  or  INFO@BATREP.BIZ

M M WASIF SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39322288  or  SALOONBEAUTY0@GMAIL.COM

Al Sokari Corner Carpentry Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39455880  or  SEKRI123@HOTMAIL.COM

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

HABIB ABBAS ABDULLA SALMAN”ADWAA ALFAUR”8780 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN, HUNTERS & RELATED WORKERS 
, suitably qualified applicants can contact

 37100400  or  Alibh355@gmail.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net

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

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@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

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM

DAY TO DAY DISCOUNT CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17441000  or  SA1985@LIVE.COM

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

SUPERJAZ MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 35301525  or  DESA.LEXOR@GMAIL.COM

KMGIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77082204  or  INFO.QMC.BH@GMAIL.COM

Yathreb gate trading 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36663188  or  YATHRIB.GATE@GMAIL.COM

MOHAMED ALI ABDULLA EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MOHAMEDALIBH32@GMAIL.COM

KMGIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77082204  or  INFO.QMC.BH@GMAIL.COM

AL MADEENA MEAT SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17772239  or  MRADC2020@GMAIL.COM

Shams al iraq bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SH.ALAIRAQ.CARGO@GMAIL.COM

Washing SPA Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact

 38087117  or  RJOSEPHMILTON@GMAIL.COM

Pure Living Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
, suitably qualified applicants can contact

 17273052  or  SARMAT@BATELCO.COM.BH

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  NASERAWADBH@GMAIL.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

TEA world cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 39919980  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM

SUPERSTAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 36091800  or  SALEH.596@HOTMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM



أغلق “تويتر” حساب المرشد اإليراني، علي خامنئي، وذلك على 
خلفية تهديده باغتيال الرئيس األميركي السابق دونالد ترمب.

وكان خامنئي نشـــر مقطع فيديو يحاكي عملية اغتيال للرئيس 
األميركـــي الســـابق، علـــى خلفيـــة اغتيـــال قائـــد فيلـــق القـــدس 
اإليراني، قاســـم ســـليماني، قبل عامين.وقالت وكالة أنباء “مهر” 
اإليرانية إن “موقع شـــركة تويتر أغلق الحساب الرسمي للمرشد 
بعدمـــا نشـــر رســـومًا متحركـــة تحاكـــي عمليـــة اغتيـــال ترمـــب، 

لالنتقام منه بسبب تورطه في اغتيال قاسم سليماني”.
ورفضـــت الســـكرتيرة الصحافيـــة للبيت األبيض، جين بســـاكي، 
التعليـــق علـــى مقطـــع فيديو نشـــر علـــى موقـــع المرشـــد األعلى 
اإليراني يصور ضربة بطائرة بدون طيار تقتل الرئيس األميركي 
الســـابق دونالد ترمب. وردا على ســـؤال، رفضت بســـاكي مسألة 

إدانة نشر الفيديو أو التعليق على المسألة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة إيران لألنباء )إرنا( عن مصدر مطلع 
قوله، أمس الســـبت، إنه تمت معالجة الكثير من “نقاط الخالف” 
فـــي مفاوضات فيينا الراميـــة إلحياء االتفاق النووي المبرم بين 
إيـــران وقـــوى عالميـــة، فيمـــا تتباحث الوفـــود حاليا حول ســـبل 
تنفيذ االتفاق المحتمل. وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة 

عـــن اســـمه أن “المفاوضات جاريـــة حاليا حـــول القضايا الصعبة 
وكيفيـــة صياغـــة القضايـــا التـــي تـــم االتفـــاق علـــى مبادئهـــا إلى 
عبـــارات وإدراجها في الوثيقة”.وأوضح أنه تمت معالجة الكثير 
مـــن المســـائل ذات الصلـــة بالعقوبـــات والقضايا النوويـــة، مؤكدا 
أن “العمـــل جـــاٍر حاليا بشـــكل متزايد على الملحـــق الثالث حول 

التنفيذ والتسلسل لالتفاق المحتمل”.
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بغداد - وكاالت

أعلنـــت خليـــة اإلعـــالم الحربـــي فـــي 
العـــراق أن 3 طائرات مســـيرة اقتربت 
المحيـــط  مـــن  الســـبت  أمـــس  فجـــر 
فـــي  الجويـــة  بلـــد  لقاعـــدة  الجنوبـــي 
الدين.وأوضحـــت  صـــالح  محافظـــة 
الخليـــة فـــي بيان أنـــه تمت مشـــاهدة 
مـــن  المجـــردة  بالعيـــن  الطائـــرات 
قبـــل القـــوة المكلفـــة بحمايـــة األبـــراج 
طائـــرات  بأنهـــا  والتأكـــد  الخارجيـــة 
معاديـــة، مشـــيرا إلى أن القـــوة قامت 
بفتـــح النار باتجاه هذه الطائرات التي 

الذت بالفرار.
وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية 
غربية باســـتمرار في العـــراق لهجمات 
بصواريخ وقنابل، وينسب األميركيون 

ومســـؤولون عراقيـــون تلـــك الهجمات 
لفصائل مسلحة مقربة من إيران.

وقد أصيبت امـــرأة وطفالن الخميس 
علـــى  إثـــر ســـقوط صـــاروخ  بجـــروح 
مدرســـة تقـــع فـــي المنطقـــة الخضراء 
ســـقط  فيمـــا  بغـــداد،  فـــي  المحصنـــة 
الســـفارة  مجمـــع  فـــي  صاروخـــان 
األميركية الواقعة في المنطقة نفسها.
وال يعلن أي طرف عادة مسؤوليته عن 
هذه الهجمات، لكن واشـــنطن تنســـبها 
إلـــى فصائـــل عراقيـــة مواليـــة إليران، 
تطالب مرارًا بانســـحاب كامل القوات 
األميركيـــة الموجودة فـــي العراق في 
إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم 

الدولة االسالمية.

العراق يحبط هجوما بـ”درونز” على قاعدة بلد الجوية

بريست - وكاالت

أعلن جوزيب بوريل المســـؤول عن 
السياســـة الخارجيـــة فـــي االتحـــاد 
األوروبـــي أن قّمـــة بيـــن مســـؤولي 
االتحاد والصين مرتقبة في مارس.

وقـــال بوريـــل فـــي ختـــام اجتمـــاع 
غيـــر رســـمي لـــوزراء الخارجية في 
االتحاد األوروبي ُعقد في بريســـت 
)غرب فرنســـا( “يتـــم التحضير لقّمة 
والصيـــن  األوروبـــي  االتحـــاد  بيـــن 
مبدئيـــا في نهاية مارس. وســـتتاح 
الصيـــن  إلـــى  الســـفر  فرصـــة  لـــي 
االجتماع”.وُعقـــدت  لهـــذا  لالعـــداد 

بيـــن  األخيـــرة  القّمـــة 
االتحـــاد  مســـؤولي 
ومســـؤولين صينيين 
 2020 يونيـــو  فـــي 
الفيديـــو.وكان  عبـــر 
المجلـــس  رئيـــس 
األوروبـــي البلجيكـــي 

شارل ميشـــال ورئيســـة المفوضية 
األوروبيـــة األلمانيـــة أورســـوال فون 
جوزيـــب  واإلســـباني  الييـــن  ديـــر 
بوريـــل قد بحثـــوا األمر مـــع رئيس 
الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قبل 

التشاور مع الرئيس شي جينبينغ.
ومـــن شـــأن قّمة مارس  أن “تشـــّكل 
محّطـــة مهمة للوقوف على عالقتنا 
مـــع الصيـــن. بعـــض األمـــور على ما 
يـــرام، لكنهـــا ليســـت حـــال مســـائل 
بوريل.وكشـــف  بحســـب  أخـــرى”، 
خـــالل  التطـــّرق  تـــّم  أنـــه  بوريـــل 
االجتمـــاع الـــذي ُعقد 
إلـــى  بريســـت  فـــي 
الصينيـــة  التدابيـــر 
ليتوانيـــا  حـــّق  فـــي 
علـــى  وتداعياتهـــا 
األعضـــاء  الـــدول 

األخرى.

قّمة مرتقبة بين االتحاد األوروبي والصين في مارس

إجالء ملك تونغا 
بسبب تسونامي

التحالف يحبط محاوالت متعمدة للحوثيين الستهداف المدنيين

الجيش وألوية العمالقة يواصلون التقدم بجنوب مأرب
طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، 
في بيان هام المدنيين بعدم استخدام الطرق القادمة 
مـــن مـــأرب والبيضـــاء إلـــى حريـــب وعيـــن وبيحـــان 
وعسيالن، مطالبًا اليمنيين بعدم التواجد بالقرب من 

المناطق المشار إليها، حفاظًا على سالمتهم.
وأكـــد التحالـــف أن طيرانـــه يراقـــب المناطق المشـــار 
إليهـــا على مدار الســـاعة، “وسنســـتهدف أي تحركات 
عليها محددًا موعد عدم استخدام الطرق ابتداء من 
عصـــر أمـــس وحتى إشـــعار آخر”. في ســـياق متصل، 
قـــال التحالـــف إنـــه نّفـــذ 33 عمليـــة اســـتهداف ضـــد 
الميليشـــيات في مـــأرب خالل الـ24 ســـاعة الماضية، 
وأوقعـــت خســـائر  آليـــة عســـكرية   21 لتدميـــر  أدت 
بشـــرية بأكثر مـــن 190 عنصرًا. كما نّفـــذ التحالف 27 
عملية اســـتهداف للميليشيات في البيضاء خالل 24 
ساعة، أدت لتدمير 16 آلية عسكرية وأوقعت خسائر 
بشـــرية تجـــاوزت 150 عنصرًا. كما أكـــد التحالف أنه 
للميليشـــيات الحوثيـــة  أحبـــط “محـــاوالت متعمـــدة 
الســـتهداف المدنيين واألعيان المدنية”، مضيفًا: “أي 
محاولة عدائية للميليشيات الحوثية سيترتب عليها 
اســـتجابة فوريـــة للتهديد”. وتابع “نحذر وبشـــدة من 
اســـتمرار محـــاوالت اســـتهداف المدنييـــن واألعيـــان 
المدنية”.  واستهدف طيران التحالف، أمس، منصات 
لميليشـــيا  التابعـــة  الباليســـتية  الصواريـــخ  إطـــالق 
الحوثي بالقرب من المعهد التقني بمديرية الصومعة 
بمحافظة البيضاء، وذلك بعد قيام الميليشيا بإطالق 
صواريخ باليســـتية باتجاه المحافظات المحررة. كما 
اســـتهدف الطيران آليات وســـيارات حوثية يستقلها 
قيـــادات وعناصر حوثية بذات المنطقة، مما أدى إلى 
سقوط عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، 
بحســـب مصـــادر محليـــة. مـــن جهتهـــا، أعلنـــت ألوية 
العمالقـــة أمـــس تحريـــر مناطـــق جديدة فـــي حريب 
بمـــأرب من ســـيطرة الميليشـــيا. بدوره، أكـــد الجيش 
اليمني أن قوات الجيش والمقاومة الشـــعبية وألوية 
العمالقـــة تواصـــل التقـــدم جنـــوب مـــأرب مـــن كافـــة 
المحـــاور. وقـــال ركـــن عمليـــات العمليات المشـــتركة، 
العميد الركن علي حاتم اليعيســـي إن طالئع الجيش 
والمقاومـــة فـــي جبهـــة ملعـــا باتـــت علـــى مقربـــة من 

االلتحام من ألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب.
وقد شارفت قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة، 
أمـــس الســـبت، علـــى االنتهـــاء مـــن تحريـــر مديريـــة 
الحريـــب وقريـــة جوبـــة التابعتيـــن لمحافظـــة مأرب، 
وأفـــاد مراســـلون  إلـــى اليمـــن بـــأن قـــوات الجيـــش 

والمقاومة أطبقت حصارها بالكامل على ميليشـــيات 
الحوثي جنوب المحافظة.

وســـاندت طائرات التحالف تلك المعارك، مســـتهدفة 
عـــدة شـــاحنات عســـكرية تتبـــع الميليشـــيا كانت في 

طريقها لتقديم تعزيزات للعناصر الحوثية.
فيمـــا تتمركز عناصر الحوثي في المناطق الســـكنية، 
كمـــا تقوم بـــزرع األلغام فـــي المناطق التي أوشـــكت 
تحريرهـــا  علـــى  العمالقـــة  وألويـــة  الجيـــش  قـــوات 
جنـــوب مأرب. كما ســـيطرت قـــوات الجيش الوطني 
والمقاومة على معظم أجزاء جبل الشـــرقي، مع فرار 
الكثيـــر من العناصر الحوثية التي كانت تتمركز فوق 
الجبـــل، وتمت محاصرتها بصـــورة كاملة من المحور 
الرملـــي، حيـــث دارت اشـــتباكات في منطقـــة اللجمة 

على أطراف البلق.

اإلرياني يرفض تدخالت حزب اهلل باليمن

اإلريانـــي،  معمـــر  اليمنـــي،  اإلعـــالم  وزيـــر  رحـــب 
باألصـــوات التـــي ارتفعـــت مؤخـــرا داخل لبنـــان” ضد 
تدخـــالت ميليشـــيات حـــزب هللا وتورطـــه المتزايـــد 
في الدم اليمني وإدارة وتســـليح ميليشيات الحوثي 

اإلرهابيـــة”. وقـــال اإلريانـــي فـــي بيـــان، إن اليمنيين 
دفعـــوا ثمنـــا باهظا لتدخالت ميليشـــيا حزب هللا في 
الشـــأن اليمنـــي، والتـــي قال إنها “لم تقـــف عند حدود 
إدارتهـــم إلـــى جانـــب نظام طهـــران انقالب ميليشـــيا 
الحوثـــي علـــى الدولـــة وتزويدهـــا بالدعم السياســـي 
واإلعالمي والعسكري والمالي طيلة سنوات الحرب، 
العســـكرية  العمليـــات  وتوجيـــه  قيـــادة  حـــد  لتصـــل 

والمشاركة في القتال على األرض ”.
وأشـــار إلـــى أن النظـــام اإليراني زرع ميليشـــيا حزب 
هللا واســـتخدمها شـــأنها شـــأن ميليشـــيات إيران في 
المنطقـــة، ومنهـــا ميليشـــيا الحوثـــي، أداة الختطـــاف 
لبنـــان بعيدا عـــن محيطـــه العربي، واتخـــاذ األراضي 
اللبنانية قاعدة لنشر الفوضى واإلرهاب في المنطقة، 
الطائفيـــة  بجـــذوره  التوســـعي  مشـــروعه  وتنفيـــذ 

وأحقاده التاريخية على األمة العربية .
التـــي  باألصـــوات  اليمنـــي،  اإلعـــالم  وزيـــر  ورحـــب 
ارتفعـــت داخـــل لبنـــان وتنادي بوقف ميليشـــيا حزب 
هللا لتدخالتها في شـــؤون اليمن، والتوقف عن إدارة 
وتســـليح وتمويل ميليشيا الحوثي والتحرك كوكيل 
إقليمـــي لنظام طهران، وســـحب خبرائهـــا ومقاتليها، 
لبنـــان  مصلحـــة  وتغليـــب  المســـيرة،  قنـــاة  وإغـــالق 

والشعب اللبناني على األجندة اإليرانية.
واإلعالمييـــن  والنخـــب  السياســـية  القـــوى  ودعـــا 
والصحافييـــن والشـــعب اللبنانـــي عامـــة للدفـــاع عن 
هويتهـــم وعروبتهم، والتصدي لممارســـات ميليشـــيا 
حزب هللا وأنشـــطتها اإلرهابية التي أضرت بعالقات 
لبنـــان مع أشـــقائه وأصدقائـــه ولطخـــت صورته كبلد 
بيـــن مختلـــف  للتعايـــش  الحـــب والســـالم ونمـــوذج 

أطياف المجتمع.

دبي، عدن - وكاالت

طيران التحالف مستمر في استهداف الميليشيا الحوثية 

معمر اإلرياني

 دبي - العربية.نت

إلعادته نشر فيديو افتراضي الغتيال ترمب

“توتيــــر” يغلـــق حســـــاب خـامنئـــي

خامنئي

الخرطوم - سونا

تســـلم رئيس مجلـــس الســـيادة االنتقالي 
في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح 
البرهـــان، أمـــس الســـبت، رســـالة خطيـــة 
مـــن رئيس مفوضيـــة االتحـــاد اإلفريقي، 
موســـي فكي، تتعلق برؤية االتحاد حول 
التطـــورات السياســـية بالســـودان وســـبل 

الخروج من األزمة التي تشهدها البالد.
وأكـــد المبعوث اإلفريقي اديوي بانكولي، 
الذي ســـّلم البرهان الرســـالة، في تصريح 
اإلفريقـــي  االتحـــاد  اســـتعداد  صحافـــي، 
كافـــة  بيـــن  السياســـي  التوافـــق  لدعـــم 
األطـــراف السياســـية مـــن أجـــل تحقيـــق 
بالسودان.وشـــدد  السياســـي  االنتقـــال 
بانكولـــي علـــى التـــزام االتحـــاد اإلفريقي 
وأصحـــاب  الحكومـــة  مـــع  بالتشـــاور 
المصلحـــة وكافـــة المكونـــات المجتمعية 
من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي 

قابل للتنفيذ.

وعّبـــر عن قلـــق االتحـــاد اإلفريقـــي تجاه 
األوضاع التي يمر بها الســـودان باعتباره 
أحد الدول المؤسســـة لالتحاد اإلفريقي، 
باحتـــرام  االتحـــاد  التـــزام  إلـــى  مشـــيرًا 
ســـيادة الســـودان.ودعا مفـــوض االتحـــاد 
اإلفريقـــي إلى نبـــذ العنـــف والتركيز على 
المصلحـــة الوطنيـــة وازدهـــار الســـودان، 

الفتـــًا إلـــى أن األمـــر يتطلـــب إرادة قوية 
مـــن كافة أصحـــاب المصلحة.وأضاف أن 
االتحاد اإلفريقـــي حريص على التواصل 
مـــع جميع الشـــركاء الدولييـــن والمجتمع 
الدولـــي للوصول إلى اتفـــاق ينهي األزمة 
السياســـية بالســـودان دون التجاوز لدور 

االتحاد اإلفريقي في هذا الصدد.

التشاور مع الحكومة وكافة المكونات المجتمعية

وساطة إفريقية لحل سياسي في السودان

من المظاهرات بالخرطوم

 ، تونغا، أمس  أرخبيل  فر سكان 
حدوث  بسبب  المرتفعات،  نحو 
ناجم عن ثوران هائل  تسونامي 
جديد لبركان “هونغا تونغا هونغا 
إلى  تداعياته  وصلت  ابـــاي”،  هــا 
ــرات، كــمــا تم  ــتـ مــئــات الــكــيــلــو مـ
إجالء ملك تونغا توبو السادس 
مـــن الــقــصــر الــمــلــكــي فـــي نــوكــي 
بعيدة عن  إلى فيال  الوفا، ونقل 

الساحل.

نوكو ألوفا- أ.ف.ب

واشنطن - وكاالت

قالـــت نائبـــة وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
نوالنـــد،  فيكتوريـــا  السياســـية  للشـــؤون 
إن إدارة الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
حضـــرت 18 احتماال للـــرد في حالة الغزو 
الروســـي ألوكرانيا.وأضافـــت نوالند، في 
مقابلة نشـــرت أمس السبت في صحيفة 
“فايننشـــال تايمـــز” البريطانيـــة: “مبدئيـــا 
الــــ18  الســـيناريوهات  لـــن أتحـــدث عـــن 
المختلفة. ســـأقول فقط إننـــا مع الحلفاء 
على اســـتعداد للتســـبب بألم حاد بشـــكل 
خطـــوة  أي  روســـيا  اتخـــذت  إذا  ســـريع 
أن  علـــى  نوالنـــد  وشـــددت  عدوانيـــة”. 

التـــي تفرضها  العقوبـــات 
المتحـــدة  الواليـــات 
والـــدول األوروبيـــة على 
روســـيا قـــد تختلـــف عن 

بعضها البعض. 
يكـــون  “أحيانـــا  وقالـــت: 
أصعـــب علينا مـــن أوروبا 

القيام ببعض األشياء، من الصعب علينا، 
وأحيانا يكون العكس”. وقالت المتحدثة 
باســـم البيـــت األبيـــض جيـــن بســـاكي إن 
الواليات المتحدة حددت توقيت “الغزو” 

الروسي ألوكرانيا.
 ووفقـــا لهـــا، قد تختلق موســـكو الذريعة 
الضروريـــة لمثل هذه األعمـــال فيما نفت 
روســـيا مـــرارا وجـــود أي خطـــط لديهـــا 
لشـــن أي جهـــوم على أوكرانيـــا، ورفضت 
االتهامـــات الغربيـــة واألوكرانيـــة بذلـــك. 
وكانت الواليات المتحدة اتهمت الجمعة 
أوكرانيـــا  إلـــى  بإرســـال عناصـــر  روســـيا 
لتنفيذ عمليات “تخريب” 
تهدف إلى إيجاد “ذريعة” 
لعملية غـــزو، وهو ما زاد 
من حدة التوتر في وقت 
بالالئمـــة  كييـــف  أنحـــت 
على موســـكو في هجوم 

إلكتروني على وزاراتها.

واشنطن: 18 سيناريو للرد على الغزو الروسي ألوكرانيا
تونس - وكاالت

أكـــد الرئيـــس التونســـي قيس ســـعيد 
المشـــبوهة  المحـــاوالت  كل  رفضـــه 
أو  الداخلـــي،  الشـــأن  فـــي  للتدخـــل 
إســـقاط  يحـــاول  مـــن  مـــع  التســـامح 

الدولة.
وقال قيس ســـعيد، خالل تصريحات 
مـــن  كل  مـــع  نتســـامح  “لـــن  أمـــس 
يحـــاول إســـقاط الدولـــة، أو توظيـــف 
مرافقها التـــي يجب أن تظل عمومية 
ومحايدة”.وتابـــع الرئيـــس التونســـي: 
“نحـــث القضـــاة علـــى المشـــاركة فـــي 
عمليـــة اإلصـــالح لتحقيق العـــدل في 

البالد”. 
ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
شـــوارع  عجـــت 
تونـــس  العاصمـــة 
مناهضـــة  بشـــعارات 
خـــالل  لإلخـــوان 
لحـــزب  مســـيرات 

العمال التونسي، ذي التوجه اليساري، 
في ذكرى الثورة.

زعيـــم  بقيـــادة  المحتجـــون  ورفـــع 
الحزب حمة الهمامي شـــعارات أبرزها 
)الحـــزب  دســـاترة  ال  للشـــعبوية..  “ال 

الدستوري(.. ال إخوانجية”.
وانطلقت المسيرة من ساحة الباساج 
بالعاصمـــة إلـــى مقـــر البنـــك المركـــزي 
المحاذي لشـــارع حبيب بورقيبة، بعد 
غلـــق الشـــارع األخير منـــذ فجر أمس، 
ضمن خطة أمنيـــة لمواجهة تحركات 
حركـــة النهضـــة . وحـــزب العمـــال هـــو 
اليســـار  أحـــزاب  أكبـــر 
الناشـــطة فـــي تونس، 
وجـــرى تأسيســـه فـــي 
طـــرف  مـــن   1986
عـــدد مـــن المناضليـــن 
الســـابقين في منظمة 

العامل التونسي.

قيس سعيد: لن نتسامح مع من يحاول إسقاط تونس
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إّنهـــا القرية األكبر مســـاحة واكتظاظا ســـكانيا، لكنها فـــي ذات الوقت 
األقـــل نصيبـــا فـــي المشـــاريع الخدميـــة، النـــداءات المتكـــررة طـــوال 
العقديـــن الفائتين لذوي االختصاص لم تفلح في إنجاز ما كان يطمح 

له األهالي.
كانـــت اآلمـــال معلقة علـــى النواب ممـــن تعاقبوا على تمثيـــل الدائرة، 
بقريـــة ســـار، لكـــن الجميـــع حطمـــوا آمالهم ولـــم يقدموا ســـوى وعود 
تالشت مع مرور األيام، فممثل الدائرة لم يِف بما قطعه أمام الناخبين 

وعاد هؤالء منكسري األحالم.
“ال تنتظروا من النائب أن يحقق لكم شيئا ولو األدنى مما تطمحون”، 
هكذا قال أحد أبناء المنطقة بلهجة مليئة باليأس، ليأتي الرد من أحد 
األفراد الذي ال يقل يأســـا ومرارة عنه: ومن قال إننا ننتظر منه شـــيئا! 
آمالنـــا تبخـــرت منذ أمد بعيد. إن ذاكرتنـــا مثقلة بما حفلت به البرامج 
االنتخابيـــة، حيـــث كانت شـــعارات انتخابية فحســـب، وكل الرهانات 
تحولـــت إلى أضغاث أحـــالم، فالنائب ال يكف عن اإلعـــالن بأّن أبواب 
مكتبه مشرعة لألهالي ومن صّدق منهم بقيت مشكلته بعد أن أخذته 

قدماه إلى المكتب في الملفات.
لو أن سعادة النائب استجاب ولو لمرة واحدة بزيارة القرية واالستماع 
للمطالب وبحث المشـــاريع المعطلة أو المؤجلـــة، ولو أنه أثار ولو مرة 
واحدة إحدى مشـــكالت األهالي مع ذوي الشـــأن ألمكن تخفيف وطأة 

الشعور باأللم والخيبة، لكنه تجاهل كل النداءات وحتى المكالمات.
منذ ســـنوات بعيدة أطلقت بلدية الشـــمالية وعـــدا ألهالي الدائرة بأّنه 
تـــم تخصيص أرض لحديقة عامة للقرية، وأخـــرى للجمعية الخيرية، 
ودار لرعايـــة الوالدين على غرار ما تم إنشـــاؤه في قرى قريبة، حيث 
تندرج تحت مشـــروع تنمية القرى، وغمرهم شـــعور كبير بالفرح، لكن 
الّذي برهنه الزمن أنها بقيت مشـــروعات على الورق ولم تجد طريقها 

للتنفيذ.
بقـــي القـــول إّن مـــا يقلـــق قاطنـــي المنطقة طـــوال هذه الســـنوات أنه 
لماذا هم مســـتثنون من مشـــروع إســـكانّي واحد رغم توافر األراضي 
الشاســـعة؟ إّنهـــم يعتقدون أن النحس بات مالزما لهـــم وال ُيراد له أن 

يرحل!!.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

أّيها النائب متى تتحرك؟!

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

للتواصل: 17111483

الفريق الوطني الطبي منح العلوم اإلنسانية والصحية مسارا تاريخيا
ما يميز الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بقيادة ســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعاه، الثقـــة بالنفس والوثوق في 
المســـتقبل والجهـــد المخلـــص الصادق تجـــاه الوطـــن والمواطنين، وما 
عرفناه ولمســـناه، وما ســـمعناه عن هذا الفريق بقيادة سموه حفظه هللا 
ورعاه الذي يضيء لنا نبراســـا ينير لنا طريق المســـتقبل يدعونا للفخر 
واالعتـــزاز، وإن جـــرى قلمـــي بالتعليق علـــى بعض القصـــص والمواقف 
فليســـت إال مشـــاعر مواطـــن يفخـــر بعزيمـــة قيادته القويـــة وتصميمها 

القاطع على تحقيق اإلنجازات في كل مجال.
أحـــد األقربـــاء أصيـــب مع أفراد عائلتـــه قبل أيام بفيـــروس كورونا، مع 
ازديـــاد الحـــاالت المســـجلة يوميا، وبعـــد أن تم الفحـــص واتخاذ كامل 
اإلجـــراءات والتعليمـــات “حجـــروا أنفســـهم فـــي البيت” كالمعتـــاد، لكن 
الخبـــر الـــذي يبعث النســـيم ويمـــأل الصدور بهجـــة وتخضر لـــه الحقول 
هـــو االتصـــاالت اليومية المباشـــرة من األطباء لقريبـــي لالطمئنان على 
صحته والمتابعة أوال بأول، إذ يقول لي.. “يتصل بنا األطباء فردا فردا 

ويســـألوننا عن آخر التطـــورات وعن أية أعراض جانبيـــة وما نحتاجه، 
وال يقفلـــون الهاتـــف إال بعـــد التأكـــد مـــن كل خدمات الرعايـــة الصحية 
التي تقدم لنا”، ويضيف في لهفة االســـتغراب والفخر في الوقت نفسه 
“ترى كم عدد المرضى الذين يتم االتصال بهم على مدار اليوم الواحد 
لالطمئنـــان على صحتهـــم، مع األخذ فـــي االعتبار األســـاليب المختلفة 
للمرضـــى وتكوينهم وشـــخصياتهم وأمزجتهم؟ بالفعـــل نحن في نعمة 

كبيرة في البحرين”.
إن هـــؤالء األطبـــاء وكل الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
بقيادة ســـيدي ســـمو ولي العهد من مفاخر هذا الوطن العزيز، فقد أثار 
اهتمام الكثير من الدول شـــرقا وغربا جنوبا وشماال بوقفته المتماسكة 
وإنجازاتـــه ونجاحـــه فـــي كل الخطـــوط والزوايا، وقد منـــح في العمل 
الوطني والفكر والعلوم اإلنسانية والصحية مسارا تاريخيا، ونحن في 

انتظار المزيد من رحيق النجاح واالنتصار. 
شكرا سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي  «

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حتى ال تهدم البيوت
حال مؤسف وصل إليه البعض، من الماهرين في شعللة المشاكل 
الزوجيـــة عند أية بادرة تدخل منهـــم، وأنا ال أعني أهل الزوجين 
فقـــط، إنما األصدقـــاء والمحيط االجتماعي نفســـه، والذي يغرق 

بالسلبية والنكدية، وتقديم النصائح الهدامة للبيوت واألسر.
وال يعـــي هؤالء خطر مـــا يفعلونه، أو يقدمون عليه، إال بعد فترة 
طويلـــة مـــن إحـــداث الضـــرر، وشـــق األســـرة، وتعميـــق الخالف، 
وبتوقيت فارغ ال بصيص أمل فيه، تكون األمور حينها مشرذمة 

وممزقة، وال نتيجة بإصالحها.
يجـــب الحـــذر حين يكون الفرد طرفا بمشـــكلة زوجية أو عائلية، 
وأن يتخطـــى صلة القرابـــة أو الصداقـــة أو المعرفة ألحد طرفي 
النـــزاع، بحيـــث ال يغلـــب ذلك على تقديـــم المشـــورة الصادقة أو 

الصحيحة.
األطفال أول المتضررين وآخرهم عند حدوث األزمات األسرية، 
وهـــم مـــن يدفع فاتورة الظلمة، ممن تخنقهـــم رؤية اآلخرين في 
ســـعادة وهنـــاء، وفـــي نعمة األســـرة المســـتقرة، عبر إثـــارة الفتن 

والتحريض على الطالق.
وكمـــا أن البيـــوت تهـــدم، واألســـر تتفكك بســـبب هـــذا وذاك، فإن 
الدوائـــر تـــدور علـــى مـــن يفعـــل ذلـــك، وإن تأخـــرت، بتصفيـــات 

حسابات ربانية تطال الجميع بال استثناء.
وأن يكـــون المـــرء طـــرف خير وصالح، فـــي كل أمـــر، مهما صغر 
أو عظـــم، أو ليصمـــت، خصوصـــًا فيما يتعلق باألمور األســـرية أو 
العائلية، ألنها ترتبط باستمرارية الحياة، وبقاء المجتمع الصالح، 

واستقراره، من عدمه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

معضلة التواصل التفاعلي!
نحـــن اآلن وبال شـــك في عصر تفاعلي رفيع المســـتوى، التواصل 
بيـــن المجموعـــات البشـــرية أصبح فائقا بشـــكل ال مثيـــل له، فمن 
منا كان يســـتطيع في الســـابق أن يتواصل مع مشهور أو ممثل أو 
مطرب أو حتى صاحب فقه أو علم لطلب المشورة أو االستعانة 
بـــه، أو إبـــداء آرائنا حول قضية ما أو موقف معين، لقد خلقت لنا 
التكنولوجيـــا بيئة خصبة للتواصل المباشـــر مع كل من كان بعيدا 
وصعـــب الوصول، حتى خيل للبعض أنـــه فرضا عليه أن يجيبهم 
وأن يســـمح لهم باقتحام مســـاحته الخاصة، واألمر هنا ال يشـــمل 
وسائل التواصل االجتماعي فقط، إنما يتخطاه إلى كل ما يتسعه 
هـــذا الفضـــاء اإللكترونـــي من مســـاحة كبيـــرة للبرامـــج والتعليم 

والثقافة والفن والطب والعلوم وغيره.
ويبـــدو أن هـــذا األمـــر خلق ثقافـــة ال واعية بعدم احتـــرام أوقات 
الغير وحياة الغير، إال لمن رحم ربي ممن يقدرون ذلك، والمشكلة 
هنا ال تتعلق باألشـــخاص البالغين الراشـــدين ممن تخطوا مراحل 
الدراســـة إلـــى اكتســـاب العمـــل والمهـــارة، لكنهـــا تتعلـــق بالطالب 
بالمـــدارس والجامعـــات الذيـــن باتـــوا يغتالون أوقات مدرســـيهم 
بتكرار األســـئلة في كل وقت ســـمح لهم، والتطفـــل عليهم في أي 
وقـــت حال لهـــم، وقد خلقـــت أزمة كورونا إشـــكالية كبيـــرة تكمن 
في شـــعورهم المبالغ باستحقاقهم غير المفهوم للدرجات، وأرجع 
الســـبب في ذلك إلى أن أغلب هؤالء يســـتعينون بأحد الوالدين، 
أو األهـــل أو األصدقاء في عمل واجباتهم ودروســـهم، والحقيقه 
أنني كأســـتاذ أرى أن ال ضير في االســـتعانة في حـــدود التعلم أو 
االســـتجابة للمعلومة، لكن مع وجود المســـؤولية الكاملة من قبل 
الطالـــب تجاه ما يواجـــه أو يدرس من مـــواد ومعلومات، واألهم 
من ذلك كله احترام أســـتاذ المادة حتى إن كان ال يراه عن كثب، 
فالتكنولوجيا خلقت لكي تســـهل لدينا األمور من علوم وخدمات 
وغيرهـــا، لكن يجب أن ننتبه إلى أن ال تســـلبنا أخالقنا واحترامنا 

ذاتنا قبل اآلخرين.

سمر األبيوكي
الدبلوماســـية أداة السياســـة الخارجيـــة أليـــة دولة من الـــدول، وهي من 
أهـــم أدوات صنع الصورة الذهنية للدولة لدى حكومات وشـــعوب العالم 
المختلفـــة، ودائمـــا يكـــون ملـــك الدولـــة أو رئيســـها القائـــد األعلـــى لهذه 
الدبلوماســـية، ويطلق على ما يقوم به من أنشطة في الشأن دبلوماسية 

القمة، حيث تدار هذه الدبلوماسية على مستوى القادة.
وتســـتند التحـــركات الدبلوماســـية للدولـــة علـــى سياســـات هـــذه الدولة 
والمصالـــح التـــي تســـعى إلـــى تحقيقهـــا وقـــرارات هـــذه الدولـــة ومـــدى 

تصالحها أو تصادمها مع غيرها من الدول.
وهنا تكمن النقطة المهمة فيما يتعلق بالدبلوماســـية البحرينية الناجحة 
فـــي تحقيـــق مصلحة البـــالد في الخـــارج وتســـويق الصـــورة البحرينية 
بشكل جيد، ولتوضيح هذا المعنى نقول إن سياسة احترام الغير وعدم 
التدخـــل فـــي شـــؤون الـــدول والتركيز علـــى مصالـــح الدولـــة البحرينية 
والشـــعب البحرينـــي دون أي اعتـــداء علـــى الغيـــر، كنهـــج ثابـــت لجاللة 
الملـــك المفدى حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد، قد يســـرت مهمة 
الدبلوماســـية البحرينيـــة إلى حـــد بعيد في بناء عالقـــات طيبة مع دول 

العالم المختلفة.
الدبلوماسية البحرينية ليست بحاجة للسعي كثيرا إلى تجميل الصورة 
البحرينية وليســـت بحاجة إلى تحويل التـــراب إلى ذهب كما هو الحال 
لدى دول أخرى، ألن السياسة الحكيمة لجاللة الملك واضحة، وهي على 
قدر فهمي البســـيط تقوم على احترام الغير والقيام ما أمكن بالمساعدة 

في القضايا اإلنسانية في أنحاء العالم.
لهـــذا فنحـــن نفتخر بالسياســـة الخارجيـــة لجاللة الملـــك ونفتخر بنجاح 
الدبلوماســـية البحرينيـــة في تنفيذ هذه السياســـة ورســـم صـــورة طيبة 

للبالد في الخارج.
فالبحرين كانت دوما حاضرة في مســـاعدة الشعوب األخرى في أوقات 
المحـــن، وعلـــى ســـبيل المثـــال كان للبحريـــن دور مشـــرف في مســـاعدة 
الشـــعب األفغانـــي والمشـــاركة فـــي عمليـــات اإلجـــالء التي تلـــت دخول 
حركـــة طالبان إلى العاصمة األفغانية كابول، وهو الدور الذي نال تقدير 
واحتـــرام الواليات المتحدة األميركية وبقيـــة دول العالم، وحافظ على 
صورة الدولة البحرينية كدولة داعمة للعمل اإلنساني في كل المناسبات.

الدبلوماسية البحرينية انعكاس للسياسة الحكيمة لجاللة الملك

B7747@
hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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سمو الشيخ خالد بن حمد خالل متابعته المنافسات

  شـــهد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، بمعّيـــة أخيه صاحب الســـمو 
الســـيد ذي يزن بن هيثم آل ســـعيد وزير 
بســـلطنة  والشـــباب  والرياضـــة  الثقافـــة 
عمان، فعاليات اليوم الرياضي البحريني 
العماني، والذي أقيم في فندق ميلينيوم 
بوالية المصنعة بسلطنة عمان الشقيقة.  
  وقـــد حضر هذه الفعالية، ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، وســـفير مملكة 
ســـعادة  عمـــان  ســـلطنة  لـــدى  البحريـــن 
د. جمعـــة بـــن أحمـــد الكعبـــي، والرئيـــس 
التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة د. 
عبدالرحمن صادق عسكر، ووكيل وزارة 
العمانـــي  والشـــباب  والرياضـــة  الثقافـــة 
ســـعادة الســـيد أحمـــد بن عامـــر الرواس، 
وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشـــباب 
للثقافـــة العمانـــي ســـعادة الســـيد ســـعيد 
بن ســـلطان البوســـعيدي، مستشار وزارة 
العمانـــي  والشـــباب  والرياضـــة  الثقافـــة 
ســـعادة الســـيد خالد بن ســـالم الغساني، 
ورئيس اللجنة األولمبية العمانية سعادة 
السيد خالد بن حمد البوسعيدي، واألمين 
العـــام للجنة األولمبية البحرينية ســـعادة 
السيد فارس مصطفى الكوهجي، وعدد 
من المســـئولين بوزارة الثقافة والرياضة 

والشباب العمانية.  
  وبهذه المناســـبة، قال سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة: “ســـعداء بالتواجد 
في بلدنا الثاني ســـلطنة عمان الشـــقيقة، 
وإذ  نؤكد على عمق العالقات التاريخية 
الراســـخة التي تربط البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقية. ونشـــيد بما وصلت إليه هذه 
العالقـــات مـــن مســـتويات متقدمـــة، وما 
حققـــه التعـــاون المشـــترك مـــن خطوات 
علـــى  النجاحـــات  فـــي  ســـاهمت  كبيـــرة 
مختلـــف األصعـــدة، وذلك بفضـــل رعاية 
واهتمـــام حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملـــك مملكة 
البحرين، وأخيه حضرة صاحب الجاللة 
المعظـــم  طـــارق  بـــن  هيثـــم  الســـلطان 

حفظهما هللا“.  
وتابـــع ســـموه: “نتطلـــع من هـــذه  الزيارة 
إلـــى تعزيـــز الجهـــود فـــي تنفيـــذ برامـــج 
المكاســـب  تحقـــق  مشـــتركة،  رياضيـــة 
اإليجابيـــة وتدفـــع بقطـــاع الرياضـــة في 

البلديـــن إلـــى مراحـــل متقدمـــة، والتـــي 
لتنفيـــذ  والتعـــاون  الشـــراكة  مـــن  تعـــزز 
الخطط والبرامج التي ترفع من مستوى 
الرياضة والرياضيين، وتدفعهم لتحقيق 
المزيـــد مـــن المنجـــزات الرياضيـــة، بمـــا 
يلبـــي الطموحات للمســـاهمة الفاعلة في 
االرتقاء بالمجال الرياضي بدول مجلس 
التعـــاون بدول الخليـــج العربيـــة”، مثمنا 
ســـموه الجهود المتميزة لصاحب الســـمو 
الســـيد ذي يزن بن هيثم آل ســـعيد وزير 
بســـلطنة  والشـــباب  والرياضـــة  الثقافـــة 
عمـــان الشـــقيقة، وإســـهامات ســـموه في 
دعم الحركة الرياضية الخليجية، متمنيا 

لسموه داوم التوفيق والنجاح. 
  وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة بالنجـــاح الـــذي حققتـــه فعاليـــة 
العمانـــي،  البحرينـــي  الرياضـــي  اليـــوم 
مؤكـــدا ســـموه أن تنظيـــم هـــذه الفعالية 
الرياضيـــة  الفعاليـــات  ضمـــن  تأتـــي 
المشـــتركة، التي ســـتعزز من الجهود في 
تلبيـــة التطلعات التي تحقـــق المزيد من 
النهضـــة والتقـــدم للرياضـــة وتســـهم في 
تعزيـــز العالقـــات واللحمة بيـــن رياضيي 

البلدين الشقيقين. 
  هـــذا، وقد أطلق ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة شارة االنطالق في سباق 
الترايثلـــون، إيذانـــا ببدء فعاليـــات اليوم 
الرياضي البحريني العماني. بعدها، شهد 
ســـموه عرضا لرياضـــة الكابويـــرا، والتي 

تعد إحدى الفنون القتالية البرازيلية.  
ثـــم زار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة وصاحب الســـمو الســـيد ذي يزن 
بـــن هيثـــم آل ســـعيد معرضـــا للطيـــران 
الســـمو  كمـــا وشـــهد صاحبـــا  الشـــراعي، 
عرضـــا للطيـــران الشـــراعي الـــذي تضمن 
الـــدول وصـــورة لحضـــرة  أعـــالم  حمـــل 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك مملكة البحرين، وصورة 
لحضرة صاحب الجاللة الســـلطان هيثم 

بن طارق المعظم حفظهما هللا.  
     وفي ختام الفعالية، كرم سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة وصاحب السمو 
بـــن هيثـــم آل ســـعيد،  يـــزن  الســـيد ذي 
الفائزيـــن بالمراكز األولى في منافســـات 
هـــذه الفعاليـــة، والتي كانت مـــن نصيب 
فـــي  للترايثلـــون  البحرينـــي  المنتخـــب 
الفئتين رجال وســـيدات، حيث حاز على 
المركـــز األول فـــي فئـــة الرجـــال  الالعب 
عمـــر عبـــدهللا حمـــزة فيما حقـــق الالعب 

عبدالرحمـــن مبارك محمـــد المركز الثاني 
والمركـــز الثالث كان مـــن نصيب الالعب 

محمد مبارك محمد. 
     وحـــازت الالعبـــة ســـميرة زيد البيطار 
المركز األول في فئة السيدات، وحققت 
الالعبـــة فاطمـــة عبدالمحســـن المحميـــد 

المركـــز الثاني فيما احرزت الالعبة مريم 
منصور العريض المركز الثالث. 

 وقد هنأ صاحبا السمو الفائزين، مشيدين  
بالمســـتويات الفنيـــة التي قدموها خالل 
الفعالية، متمنيين لبقية المشاركين حظا 

أوفر في بقية المشاركات.

مسقط - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

خالد بن حمد يشهد فعالية اليوم الرياضي البحريني العماني
سموه يطلق شارة البداية ويكرم الفائزين بالمراكز األولى
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عقـــد مســـؤولو نـــادي قرطبـــة االســـباني، 
اجتماعـــا مثمرا مع مســـؤولي نادي الرفاع 
بحضـــور عـــدد من أعضـــاء مجلـــس إدارة 
نـــادي الرفـــاع والجهازين الفنـــي واإلداري 
في إطار المعســـكر التدريبـــي الذي يقيمه 
النـــادي االســـباني فـــي المملكـــة ويســـتمر 

حتى 18 يناير الحالي.
الوديـــة  مباراتـــه  خـــاض  قرطبـــة  وكان    
األولـــى في المعســـكر وفاز علـــى الخالدية 
البحرينيـــة بثالثـــة أهـــداف مقابـــل هدف، 
وســـيخوض مباراتـــه الثانية أمـــام الرفاع 
غدا االثنين على استاد البحرين الوطني.

  وخالل االجتماع، بحث النادي االســـباني 
مع الرفـــاع العديد من الجوانـــب المتعلقة 
الجانبيـــن خـــالل  بيـــن  المشـــترك  بالعمـــل 
الفنـــي  الجانبيـــن  فـــي  القادمـــة  الفتـــرة 
واإلداري، كمـــا اطلع الوفد االســـباني على 
العديـــد مـــن الجوانـــب المتعلقـــة بالفريـــق 
األول لكـــرة القـــدم ومســـيرة الفريـــق فـــي 
علـــي  الكابتـــن  بقيـــادة  الحالـــي  الموســـم 
عاشـــور مـــدرب الفريـــق وتصـــدره للقســـم 
األول لـــدوري ناصر بن حمـــد الممتاز لكرة 
القـــدم، ورحلـــة الدفـــاع عن لقبـــي الدوري 
وكأس جاللـــة الملـــك المفدى بعد أن حقق 

الرفاع اللقبين الموسم الماضي.
  أعـــرب مســـئولي قرطبـــة عـــن اعجابهـــم 
باالمكانيات اإلدارية والفنية التي يمتلكها 
نـــادي الرفـــاع، متمنين لهـــم دوام التوفيق 
والنجاح.   واكد الوفد االسباني أن النادي 

حريـــص على التعـــاون المشـــترك مع نادي 
الرفـــاع واكتســـاب المزيـــد مـــن الخبـــرات 
في ســـبيل تحقيـــق أهـــداف الفريق خالل 
المرحلـــة القادمـــة بعـــد أن تصـــدر القســـم 

 nd RFEF( األول من الدوري االسباني
2(.    مـــن جانبهـــم، أعـــرب مســـؤولو نادي 
الرفاع عن شـــكرهم وتقديرهم إلى ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب وإلى سمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة على دعم ســـموهما المتواصل 
وفتـــح آفاق رحبـــة مع األنديـــة األوروبية 
فـــي ســـبيل مواصلـــة تطويـــر كـــرة القـــدم 

البحرينية.
أن  الرفـــاع  نـــادي  مســـؤولو  وأوضـــح    
االجتماع المثمر مع نادي قرطبة االسباني 
لـــه أهـــداف عديـــدة وتطلعات كبيـــرة في 
ســـبيل تبـــادل الخبرات بيـــن الجانبين في 
شـــتى المجـــاالت منهـــا الفنيـــة واإلداريـــة، 
التوفيـــق  االســـباني  للنـــادي  متمنيـــن 

والنجاح.

     زيارة أكاديمية وينيرز
  وزار مسئولي قرطبة اإلسباني، أكاديمية 
وينيـــرز، حيـــث اطلـــع الوفـــد علـــى مرافق 
مالعـــب االكاديميـــة ومرافقهـــا، وعقـــدوا 

اجتماعا مثمرًا مع مسئولي األكاديمية.

  وأعـــرب الوفـــد االســـباني عـــن اعجابـــه 
باالمكانيات البارزة التي تمتلكها أكاديمية 
وينيـــرز وحـــرص المســـئولين علـــى إبـــراز 
المواهـــب البحرينيـــة واكتشـــافها بصورة 
مميزة عبر امتالك الكوادر الفنية المتميزة، 

متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

  تدريب صباحي اليوم

  وسيخوض قرطبة تدريبا صباحيا اليوم 
األحـــد علـــى المالعـــب الخارجيـــة التابعة 
لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم تحضيرًا 
لمواجهته الودية الثانية أمام الرفاع التي 
ســـتقام غـــدا االثنين على اســـتاد البحرين 

الوطني.

     برنامج اليوم
  وسيعقد مســـئولي نادي قرطبة اجتماعًا 
اليوم مع مسئولي االتحاد البحريني لكرة 

القدم، ثم زيارة إلى أكاديمية تيكيرز.

     تدريب مشترك مع المحرق
  وستشهد الفترة المسائية خوض تدريب 
مشـــترك بين ناديي قرطبـــة والمحرق في 
إطـــار تبـــادل الجوانـــب الفنية واكتســـابها 
بصـــورة مميزة بيـــن الجانبين، حيث يأتي 
التدريـــب المشـــترك بيـــن النادييـــن تأكيدًا 
على الروابط التي تربط قرطبة االســـباني 
كامـــل  وتحقيـــق  البحرينيـــة  باألنديـــة 
المكتســـبات من إقامة المعســـكر التدريبي 

في البحرين.

تغطية - المكتب اإلعالمي

قرطبة االسباني يعقد اجتماعا مثمرا مع الرفاع وتعاون مشترك قادم
زار أكاديمية وينيرز في إطار المعسكر التدريبي في المملكة

من زيارة أكاديمية وينيرز

من زيارة نادي الرفاع

العلوي والصالحي يتوجان البستكي بلقب المسابقة الكبرى
الرميحي يتألق في بطولة خالد بن حمد لقفز الحواجز

تحت رعاية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية، توج السيد غالب العلوي أمين 
ســـر االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة والســـيد توفيـــق الصالحـــي مدير 
المعلومـــات  ومركـــز  االعالمـــي  المكتـــب 
لســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
رئيـــس لجنـــة العالقـــات العامـــة واالعالم 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  باالتحـــاد 
القدرة، الفارس هيثم البســـتكي من فريق 
وزارة الداخليـــة بلقـــب المســـابقة الكبـــرى 
لبطولـــة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد لقفز 
الحواجـــز والتـــي أقيمت بميـــدان االتحاد 
الرياضي العســـكري بمشـــاركة واسعة من 
الفرسان من مختلف االسطبالت المحلية 
والتـــي اتســـمت بمنافســـات عاليـــة حتـــى 
رمقها األخير.   وثمن العلوي الدعم الكبير 
والالمحدود من قبل راعي البطولة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، مؤكدا 
أن رعاية ســـموه السنوية إلحدى بطوالت 
القفـــز حققـــت نجاحـــات كبيرة وســـاهمت 
في تطـــور رياضة القفـــز بالمملكة، ويولي 
ببطولـــة  كبيـــرة  أهميـــة  الملكـــي  االتحـــاد 

سموه التي عادة ما تشهد منافسات عالية 
المستوى، مشيدًا في الوقت نفسه بالدعم 
الكبيـــر الذي تحظـــى به رياضـــة القفز من 
قبـــل رئيس مجلـــس ادارة االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة سمو الشيخ 

عيسى بن عبدهللا آل خليفة.
  وأشـــاد العلـــوي بالمســـتويات 
الفرســـان  قدمهـــا  التـــي  العاليـــة  الفنيـــة 
والفارســـات فـــي جميع المســـابقات، مثنيًا 
والجهـــود  العالـــي  الفنـــي  األداء  علـــى 
الحثيثـــة التـــي يبذلونهـــا مع اســـطبالتهم 
مـــن أجـــل الوصـــول ألفضـــل المســـتويات 
الفنية وتحقيق أفضل النتائج، مشـــيرًا أن 
مـــا يتحقق من نجاحـــات في رياضة القفز 
يعكـــس مـــا وصلـــت إليه مـــن تطـــور كبير، 
مهنئًا في الوقت نفســـه الفرســـان الفائزين 

بالمراكز األولى.

     تتويج األبطال 

  وتـــوج العلـــوي والصالحـــي الفـــارس 
وزارة  فريـــق  مـــن  البســـتكي  هيثـــم 
الكبـــرى  المســـابقة  بلقـــب  الداخليـــة 
والفائزيـــن بالمراكـــز األولـــى فـــي هذه 
المســـابقة، حيـــث تمكن البســـتكي مع 
جـــواده الباتـــرون من تحقيـــق المركز 
األول في هذه المسابقة وهي مسابقة 

مختلفيـــن  مســـلكين  علـــى  جولتيـــن 
ضـــد الزمـــن وارتفـــاع حواجزهـــا 140 
ســـم، سرعة المســـلك 350 متر/ دقيقة 
ثانيـــة   51.81 وبلـــغ  زمـــن  بأفضـــل 
وثمانيـــة أخطـــاء ليتـــوج بطـــالً لهـــذه 
فـــي  جـــاء وصيفـــًا  بينمـــا  المســـابقة، 
المركز الثاني الفارس حســـين دادهللا 
مـــن فريـــق وزارة الداخلية مع الجواد 
تشـــامبين بزمـــن بلـــغ 51.55 ثانية مع 
11 خطـــأ، في المركز الثالث من فريق 
معيـــوف  الفـــارس  الداخليـــة  وزارة 
الرميحـــي مـــع الجـــواد ألفيـــرا بزمـــن 

بلـــغ 54.15 ثانية و12 خطـــأ.   وحقق 
الفارس ســـلطان الرميحـــي من فريق 
وزارة الداخلية لقب المســـابقة الثالثة 
فئـــة المبتدئيـــن من العموم المســـتوى 
األول، وهي )مســـابقة على مرحلتين( 
وإرتفاع حواجزها  110 ســـم وسرعة 
المســـلك 350 متر/ دقيقـــة مـــع جواده 
تعديـــة  مـــن  تمكـــن  أن  بعـــد  آيريـــش 
جميـــع الحواجز دون اســـقاط أي منها 
وبأسرع زمن في المسلك وبلغ 27.10 
ثانيـــة متفوقـــًا على جميع منافســـيه، 
الثانـــي  بالمركـــز  خلفـــه  جـــاء  بينمـــا 

الفـــارس عبـــاس يوســـف مـــع الجـــواد 
مانـــي 28.65 ثانية، في المركز الثالث 
جاء الفـــارس معيـــوف الرميحي مرة 
أخـــرى مـــع الجـــواد هوليـــود بزمن بلغ 

29.33 ثانية.   وفي المســـابقة الرابعة 
للمتقدمين )مسابقة السرعة( وإرتفاع 
حواجزها  120 ســـم، ســـرعة المسلك 
350 متر/ دقيقـــة تمكـــن فـــارس فريق 
الرميحـــي  معيـــوف  الداخليـــة  وزارة 
مـــن خطف لقب هـــذه المســـابقة التي 
شهدت مشـــاركة 30 فارسًا مع جواده 
مستر تي منهيًا المسلك المكون من 9 
حواجز بأســـرع زمن بلـــغ 39.00 ثانية 
بعد منافسة قوية مع المرشح الفارس 
المخضـــرم ســـامي غزوان مـــع جواده 
مســـتر تي والـــذي جاء وصيفـــًا بزمن 
بلـــغ 42.22 ثانيـــة، أمـــا المركـــز الثالث 
فذهب للفـــارس العائد لبطوالت القفز 
مـــن جديـــد أحمد الهاشـــلي مع جواده 

نورالين بزمن بلغ 44.63 ثانية.  
    وواصـــل فـــارس فريـــق وزارة الداخلية 
تألقـــه وتميـــزه خـــالل مشـــاركته ببطولـــة 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لقفـــز الحواجـــز ليضيـــف لقبًا ثالثـــًا للفريق 
بعدنـــا تمكـــن مـــن احـــراز لقـــب المســـابقة 
الخامسة فئة المتقدمين المستوى الثالث 

مسابقة على مرحلتين وارتفاع حواجزها 
130 ســـم، منهيًا المســـلك بأســـرع زمن بلغ 
31.41 ثانيـــة مـــع جـــواده ألفيـــرا، وجـــاء 
خلفـــه في المركز الثاني من الفريق نفســـه 
أيضـــًا الفـــارس حســـين محمـــد دادهللا مع 
الجواد تشـــامبين بزمن بلـــغ 34.43 ثانية، 
وفـــي المركز الثالث جـــاء الفارس محمود 
عبدالقادر مع الجواد زيفا بزمن بلغ 35.54 

ثانية.

  منافسات قوية 

  الفـــارس المتميز محمد الكوهجي يفتتح 
مشـــاركاته في هذا الموســـم ببطولة سمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة وقال “ 
بطولة رائعة ومنافســـاتها قوية، لم أتمكن 
الثـــالث  البطـــوالت  فـــي  المشـــاركة  مـــن 
الماضية بســـبب ارتباطي بالعمل وســـفري 
خارج المملكـــة، اليوم تمكنت من التواجد 
في هذه البطولة التي فاجأتي مســـتويات 
فرســـانها، بإذن هللا سأســـعى للتواجد في 
بقيـــة البطوالت والمشـــاركة فـــي مختلف 

مسابقاتها”. 
المميـــز  بالتنظيـــم  الكوهجـــي  وأشـــاد    
والمشـــاركة الواســـعة مؤكـــدًا أن رياضـــة 
القفز بالمملكة الحبيبة تشهد تطورًا كبيرًا 

في كل موسم.

تتويج الفائزين بالمسابقة الكبرى

تغطية - اللجنة االعالمية

من تدريبات فريق قرطبة
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طارق البحار

حقق فيلم اإلثارة Dune إيرادات 
وصلت إلى 396 مليونا و127 ألف 

دوالر، منذ طرحه 22 أكتوبر الماضي، 
وانقسمت اإليرادات بين 107 و227 

ألفا بدور العرض األميركية، في 
حين وصلت اإليرادات حول العالم 

أجمع إلى 288 مليونا و900 ألف، 
وكان الفيلم حصل على تقييم وصل 
إلى 82 في المئة من قبل 392 ناقدًا 

عالميًا.

tariq_albahhar

شاهدت لكم: The King’s Man والتراجع عن القتال أفضل لكسب الحرب
ليـــس مســـليا  بالتأكيـــد   The King’s Man فيلـــم  لعـــل 
كمـــا هـــو الحال في الجزأين الســـابقين، لكنـــه ممتع جدًا 
للمتابعـــة لمعرفة أصل األجزاء التي قدمت بنجاح كبير 
في الســـينماءات، وهو يعرض حاليا في شركة البحرين 
أن  الســـابقين  الجزأيـــن  فـــي  رأينـــا  ســـينيكو.  للســـينما 
”كينغســـمان“ هي بالفعل وكالة راسخة تعمل على أعلى 
المســـتويات وتســـتأصل التهديدات التي يمكن أن تضر 
أنحـــاء العالم أو يمكن أن تغير مســـار التاريخ من خالل 

جعل العالم جنة خضراء أو أكبر مكان للمخدرات! 
فـــي هذا الجـــزء نشـــاهد الكثير من المشـــاعر الجياشـــة 

الســـابقين،  الجزأيـــن  مـــن  أكثـــر 
ويمكـــن التنبـــؤ بذلـــك فـــي 
العديـــد مـــن األماكـــن مـــع 
وهنـــاك  هنـــا  الكوميديـــا 
مع النجوم الكبـــار بقيادة 
رالـــف فينيس بدور يمتاز 
والحركـــة  بالكالســـيكية 
والنجم دجايمون هونسو 
في دور المســـاعد شـــوال، 
وتقـــدم جيمـــا آرتيرتـــون 
الســـرية  المنـــزل  مدبـــرة 
الفيلـــم  وفـــي  بولـــي، 
راســـبوتين الـــذي يقدمـــه 
ريس إيفانـــز بآتقان، وهو 

من إخراج ماثيو فون، مخرج الثالثية، وتســـتند قصته 
على الكتاب الهزلي The Secret Service لـ مارك ميالر 
وديـــف جيبونـــز، وفيه نستكشـــف قصة دوق أكســـفورد 
الذي يثير أن يصبح دعاة الســـالم بعد تعرضه لفقد 
زوجتـــه، ووســـط ذلـــك يصارع ابنـــه الذي 
يســـعى للقتال مـــن أجل 
بالده بحماسة كبيرة. 
فـــي  تفكـــر  عندمـــا 
 The كفيلـــم  فيلـــم 
فمـــن   ،King’s Man
تبحـــث  بـــأن  المؤكـــد 
القتـــال  عـــن جـــوالت 
كانت  والتي  المتقنـــة 
فـــي  هنـــا  مفقـــودة 
الجزء الجديد نسبيا، 
أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
معركـــة الرقـــص فـــي 
روســـيا كانـــت رائعـــة 

مـــن ناحيـــة التنفيـــذ، وشـــخصيا أحببـــت مشـــهد وضـــع 
الكاميرا وراء البندقية والســـيف والذي يعطي المشاهد 
إحساس 3D. لقد خلطوا مسار التاريخ مع قصتهم التي 
تبدو رائعة، وشـــعرت بالسوء تجاه شخصيات الشر في 
الفيلم بعض الشيء والذي تم دمجها ببعض الكوميديا، 
ولكن بإتقان شـــديد من قبـــل فريق حركات متمكن جدًا 
فـــي التنفيـــذ يضـــم برادلـــي جيمـــس آالن، وأليـــن جون، 
وإيـــم إينيس، وواين دالغليـــش، وغيرهم، فهم يقدمون 
رؤية إبداعية في مشاهد القتال تجعل المشاهد يندمج 

بذكاء معها.
يقـــدم الفيلـــم العديـــد مـــن الـــدروس بيـــن األب واالبـــن 
مثـــل “اســـتمع إلى أبيـــك” وال تذهب إلـــى الحرب لتكون 
مســـتعدًا للمـــوت، لكـــن حـــارب إذا كنـــت تريـــد أن تكون 
مســـتعدًا للقتـــال؛ ألن هـــذه هي الطريقة التـــي تعمل بها 
في الحروب، والمعلومات وهي أفضل ســـالح وإذا كنت 
تســـتطيع إنقـــاذ مئـــات األرواح دون المخاطـــرة، فهذا ال 
يعنـــي أنـــك جبـــان؛ ألن في بعـــض األحيـــان التراجع عن 

القتال أفضل لكسب الحرب.

على الرغم من أن النجمة الشهيرة جينيفر أنيستون تحدثت عن  «
حياتها الشخصية عدة مرات على مر السنين، إال وأن أنيستون 

عادت لتتحدث عن موضوع عدم إنجابها األطفال الذي حظي 
بتساؤل عدد كبير من الناس وذلك في مقابلة حديثة مع هوليوود 

 ريبورتر.  
وأصبحت الممثلة منفتحة أكثر من أي وقت مضى للكالم عن 

أمور خاصة جداً بها، فتحدثت عن الشائعات “السيئة” المتعلقة 
بخصوبتها والطريقة التي تنتشر بها وسائل التواصل االجتماعي 

أن آخذ جعل القيل والقال أسوأ وقالت أنيستون “اعتدت 
كل شيء على محمل شخصي للغاية - 

شائعات الحمل وكلها” أوه، لقد فضلت 
 اختيار مهنتها على إنجاب األطفال”. 

وأضافت “ليس لديك أدنى فكرة 
عما يحدث معي شخصًيا، لماذا 
ال أستطيع.. هل يمكنني إنجاب 

أطفال؟ “إنهم ال يعرفون أي شيء، 
وكان األمر مؤلًما حًقا وسيًئا 
فقط”. كما انتقدت أنيستون 

“المعايير المزدوجة” التي 
يفرضها المجتمع على 

النساء الالئي يخترن 
عدم اإلنجاب مقارنة 

بالضغط الذي يمارس 
على الرجال،  وعلقت 

بسخرية الممثلة 
الحسناء: “يمكن أن 

يتزوج الرجال عدة مرات 
كما يريدون“!

جينيفر أنيستون تختار 
مهنتها على إنجاب األطفال!

تحــت رعايــة  مديــر عــام الثقافة والفنون الشــيخة هال بنــت محمد آل خليفــة افتتح معرض فن 
الكوالج للفنانة ليلى البسام في صالة المرحومة عزيزة البسام بمقر جمعية نهضة فتاة البحرين 

بحضور عدد من الفنانين والفنانات وأعضاء الجمعية والصحافة وبعض المدعوين.

قدمت البســـام في المعرض عالما من األشـــكال 
الغنيـــة مصاغة على يد فنـــان ملك قدرة األداء، 
التعبيريـــة  طاقاتـــه  أقصـــى  فيـــه  واســـتخلص 

وعالج األعمال بنهج جديد.
وفـــي تصريـــح خـــاص للبـــالد قالـــت مديـــر عام 
الثقافـــة والفنـــون الشـــيخة هال بنـــت محمد آل 

خليفة: 
“ســـعيدة جـــًدا أن يقـــام هـــذا المعـــرض الغنـــي 
والمثير للبصر؛ ألن الفنانة ليلى البســـام اختارت 
عناصـــر عديدة من تـــراث الوطـــن العربي، ومن 
البحريـــن، ومن المغرب العربـــي، ومصر، وتركيا 
والهنـــد وجمعتهـــا في فـــن الكـــوالج، والذي ربما 
يكون هذا الفـــن مختصًا بالورق، ولكن في هذه 
التجربة، نرى أن كوالج الفنانة البسام انتقل من 
الـــورق إلى المعدن إلى الســـيراميك والخشـــب، 
وتســـتحق كل الشـــكر على هذه التجربة الغنية 

بصرًيا”.
وعن المعرض قالت الفنانة ليلى البســـام “إن فن 
الكـــوالج هـــو دمج األشـــياء مع بعضهـــا البعض، 
وغالًبـــا معظمهـــا قائـــم علـــى الجرائـــد وقصهـــا 
ولصقهـــا مـــع بعضهـــا؛ لتكويـــن عمل فنـــي منها، 
إما رســـم أو تشـــكيل معين. أما أنا لم ألتزم بهذا 
الشيء، فأدخلت في بعضها األقمشة واألوراق، 
أمـــا البعـــض اآلخـــر، فقمـــت باســـتخدام القطـــع 
اســـتخدام  إلـــى  باإلضافـــة  والذهبيـــة  الفضيـــة 
مجالت وجرائـــد قديمة، وتتميز األعمال الفنية 
بأنهـــا تعكس الطابـــع العربي واإلســـالمي. وهذا 
الفـــن مختلـــف عـــن باقي الفنـــون األخـــرى؛ ألنه 
يســـتخدم فيه عدة مواد ويتم تشـــكليها لتكون 
لوحـــات مختلفـــة عـــن بعضهـــا البعـــض.  وقـــال 
إبراهيم بشـــمي زوج الفنانة ليلى البسام للبالد: 
“هـــذا أول معـــرض للفنانـــة ليلى، وهـــو المعرض 

الذي قامت عليه من بدايته حتى هذه اللحظة، 
ويضم العديد من اللوحات تحتوي على عناصر 
ومـــواد مـــن مختلـــف البلـــدان مثـــل فلســـطين، 
مصـــر وإيطاليـــا، باإلضافـــة إلـــى بعـــض األعمال 
الشـــعبية مثـــل المالبـــس، ويتميز هـــذا المعرض 
بفـــن الكوالج المختلف عما اعتدنا عليه ســـابًقا، 
باالضافة إلى وجود العديد من المواد المختلفة 
فـــي اللوحـــة الواحـــدة.  يذكـــر أن المعرض يقام 
في صالة جمعية نهضة فتاة البحرين، ويســـتمر 
لغاية 30 من الشـــهر الجاري وســـيتم تخصيص 
جـــزء من ريـــع هذا المعرض لمركز عائشـــة يتيم 
لإلرشاد األسري وجمعية نهضة فتاة البحرين. 

 “فن الكوالج ال يقتصر على الورق وأدخلت قطعًا نادرة وأثرية فيه”
افتتاح معرض فن الكوالج للفنانة البسام برعاية الشيخة هال بنت محمد... البسام لـ “^”:

وديعة الوداعي
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“بيتك” يّدشن برنامج التمويل الجامعي
يصل 30,000 ديناٍر بمعدل ربح منخفض

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحرين عن طرح برنامج تمويل شــخصي الجامعي متوافق مع أحكام الشــريعة اإلســامية، بحيث 
يمكن اســتخدامه في دفع الرســوم الدراســية للجامعات. التمويل الجامعي الجديد يوفر فترة ســماح حصرية تصل إلى عامين مع 
احتســاب األربــاح لهــذه الفترة وتمويــاً يصل إلى 30,000 ديناٍر بحريني بمعدل ربح منخفض وفقًا لألحكام والشــروط المطبقة. تم 

تصميم برنامج التمويل الجديد؛ ليوفر فترة سداد مرنة على مدى سبع سنوات، شاملة فترة السماح.

يأتـــي طـــرح هـــذا التمويـــل فـــي إطار 
عمالئـــه  دعـــم  علـــى  البنـــك  حـــرص 
خصوصا فـــي ظل األوضـــاع العالمية 
الراهنـــة التـــي نشـــهدها حاليـــًا وتلبية 
الســـتكمال  التمويليـــة؛  احتياجاتهـــم 
دراســـة أبنائهم العليـــا. ويصبو بيتك-
البحريـــن مـــن خـــالل هـــذا البرنامـــج؛ 
بيـــت  ومنتجـــات  خدمـــات  لتعزيـــز 
التمويل الكويتي – البحرين ولتشـــمل 

جميع فئات المجتمع واحتياجاتهم.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات 
المصرفيـــة لألفراد في بيـــت التمويل 
الكويتـــي – البحريـــن، حامـــد مشـــعل 
التمويـــل  برنامـــج  نقـــدم  أن  “يســـرنا 
الجامعي الذي سُيمكن عمالئنا الكرام 
مســـيرتهم  فـــي  ُقدًمـــا  المضـــي  مـــن 
تعليمهـــم  واســـتكمال  األكاديميـــة 
أو تعليـــم أبنائهـــم الجامعـــي، والـــذي 

فـــي تحقيـــق طموحاتهـــم  سيســـاهم 
المهنيـــة. ونـــود التأكيـــد هنـــا علـــى أن 
التمويـــل التعليمي يوفر فترة ســـماح 
تصـــل إلى عاميـــن؛  لتخفيـــف العبء 
المالـــي على العمالء. ونأمل أن يحقق 
هذا التمويل التأثير اإليجابي المرجو 
فـــي المجتمع، حيث إننا نســـعى دائمًا 
لتلبيـــة احتياجـــات عمالئنـــا ومنحهم 

تجربة مصرفية فريدة”.

أميـــركا،  فـــي  العمالـــة  نقـــص  وســـط 
خصوصـــًا العمالة التقنية الماهرة، بدأت 
واليـــة أركنســـاس فـــي جـــذب موظفـــي 
الواليـــة  فـــي  للعيـــش  التكنولوجيـــا؛ 
بتكويـــن  يعـــرض  برنامـــج  عـــن طريـــق 
دوالر  آالف   10 يعـــادل  بمـــا  مجانـــي 
مقابـــل انتقالهـــم للواليـــة. يعتبـــر ذلـــك 
بدايـــة على طريق وضـــع الوالية كمركز 
للعمـــالت المشـــفرة، حيـــث تبنـــت هـــذا 
البرنامج منظمة غير ربحية في شـــمال 
غرب الوالية هذا الشـــهر، بعـــد أن كانت 
عرضـــت المبلـــغ نفســـه العـــام الماضـــي 
نقدًا. يحاول المجلس البلدي في شمال 
غـــرب أركنســـاس أن يعـــزز األبحاث في 
تقنيـــات البلوكتشـــين، حيـــث ســـبق أن 
أطلـــق مركزًا ألبحـــاث البلوكتشـــين في 
العملـــة  واصلـــت  أركنســـاس.  جامعـــة 
خـــالل  تراجعاتهـــا   Bitcoin المشـــفرة 

عطلة نهاية األســـبوع الماضي، لتقترب 
من مســـتوى 40 ألف دوالر للمرة األولى 
هـــذه  ودفعـــت  ســـبتمبر.  أواخـــر  منـــذ 
الخســـائر بيتكوين؛ لتســـجيل تراجعات 
منـــذ الـــذروة قبـــل ثالثـــة أشـــهر إلى أن 
وصلـــت إلـــى 42 % مـــن قيمتهـــا. كمـــا 
تراجعـــت أيضا الـ Ether ثاني أكبر عملة 
مشـــفرة وسط إشـــارات بأن االحتياطي 
الفيدرالـــي يســـتعد لمكافحـــة التضخـــم 

المستمر من خالل سحب التحفيز.

برنامج يجذب موظفي التكنولوجيا للعيش في أركنساس

أثناء تسليم جائزة الحلم

حامد مشعل

تجـــاوزت القيمة الســـوقية لشـــركة فـــورد األميركية 100 مليـــار دوالر ألول مرة في 
تداوالت الخميس الماضي، حيث يراهن المســـتثمرون على خطط الشـــركة لتصنيع 
الســـيارات الكهربائية. وتأتي مكاســـب فورد وسط خططها لمضاعفة إنتاج سيارات 
F-150 إلى 150 ألف ســـيارة كجزء من إســـتراتيجية الرئيس التنفيذي جيم فارلي، 
الـــذي تولـــى منصبه في العام 2020، ووعد باســـتثمار أكثر مـــن 30 مليار دوالر على 

السيارات الكهربائية بحلول العام 2030، بحسب “رويترز”.
وتمكنت الشـــركة من تجاوز منافســـتها التاريخية جنرال موتـــورز التي تبلغ قيمتها 
 Rivian الســـوقية 88 مليار دوالر، والشركة الناشئة في صناعة السيارات الكهربائية
Automotive وقيمتهـــا نحـــو 80 مليار دوالر، لكن هذه الشـــركات مازالت بعيدة عن 

قيمة شركة تسال التي تتجاوز تريليون دوالر.
يذكـــر أن “فـــورد” هي شـــركة دوليـــة ذات أصل أميركي لتصنيع الســـيارات. أسســـها 
هنـــري فـــورد فـــي مدينة ديربورن في والية ميشـــيجان األميركيـــة وال تزال مقرات 
الشـــركة األساسية في تلك المدينة. والشـــركة تعتبر من أكبر 10 مصنعي السيارات 

في العالم. تتمتع سيارات فورد، السيما فورد كراون فكتوريا، بشعبية كبيرة.

قيمة فورد تتخطى 100 مليار 
دوالر.. للمرة األولى بتاريخها

“NBB” يعلن الفائزين بجائزة الحلم.. ومحظوظ يحصد “الراتب الشهري”

مليون دوالر لكل من ناجي محفوظ وأحمد فردان ضمن “ادخار الوطني”

أعلن بنك البحريـــن الوطني )NBB( عن 
اســـمي الفائزيـــن المحظوظيـــن بجائـــزة 
الحلم الُمنتظرة ضمن سحوبات برنامج 
“ادخـــار الوطنـــي”، حيـــث تســـّلم كالهما 
أكبـــر جوائـــز نهايـــة العـــام الُمقدمـــة من 
البنك حتى اآلن. وتم الكشـــف أيًضا عن 
الفائـــز المحظـــوظ بآخـــر جوائـــز الراتب 

الشهري للعام.
وكانـــت جائـــزة الحلـــم للعـــام 2021 من 
الثالثـــة  الفائزيـــن  مـــن  اثنيـــن  نصيـــب 
فـــي برنامـــج “ادخـــار الوطنـــي”، ويبلـــغ 
مجموعهـــا 2,000,000 دوالر أميركـــي. 
وقد حـــاز كل مـــن ناجي محفـــوظ علي 
وأحمـــد هالل فـــردان علـــى 1,000,000 
دوالر أميركـــي لـــكل منهمـــا، بينمـــا نـــال 
الفائـــز الثالث، وهو عبـــدهللا علي أحمد، 
جائـــزة الراتب الشـــهري البالغة 50,000 
دوالر أميركـــي والتـــي ُتقســـم علـــى 12 

شهًرا.
ونّظـــم بنـــك البحريـــن الوطنـــي فعاليـــة 
خاصة لالحتفال بالفائَزين بجائزة الحلم 
فـــي مقره الرئيـــس في المنامـــة بتاريخ 
15 يناير، وذلك بحضور كل من الرئيس 
التنفيـــذي للخدمات المصرفيـــة لألفراد 
ورئيـــس المنتجـــات المصرفيـــة لألفراد. 
ودعوتهـــم  بالفائزيـــن  االتصـــال  وتـــم 
للحضـــور إلـــى البنـــك مـــن غيـــر إبالغهم 
بقيمـــة الجائزة، وتم بعد ذلك مفاجأتهم 
بخبر فوزهم في الســـحب، حيث عبّروا 
عـــن بالـــغ ســـعادتهم وامتنانهـــم لألخبار 
السارة التي من شأنها أن تساهم بتغيير 

حياتهم لألفضل.
وفـــي حديثـــه حـــول المناســـبة، صـــّرح 
الرئيـــس  الزيانـــي،  صبـــاح عبداللطيـــف 
التنفيـــذي للخدمات المصرفيـــة لألفراد 
قائـــاًل:  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  فـــي 
“يســـعدني جـــًدا أن أتقـــّدم بالنيابـــة عن 
الفائزيـــن  بتهنئـــة  الوطنـــي  البحريـــن 
المحظوَظين بجائزة الحلم للعام 2021. 
ويتواصـــل التزامنـــا تجـــاه إثـــراء حياة 
العمالء األعزاء من خالل توفير تجربة 

مصرفيـــة ُمميـــزة لهـــم، باإلضافـــة إلـــى 
مكافأتهم بجوائز نقدية قّيمة ومتعددة 
عبـــر برنامـــج “ادخـــار الوطنـــي”. ونحـــن 
نتطلـــع لالحتفـــاء بالمزيـــد مـــن العمالء 
عبر ســـحوبات البرنامج، ونجدد التأكيد 
على أهمية المبـــادرة باالدخار والتوفير 
مـــن مرحلة ُمبّكرة، حيـــث إن هذا النهج 
ســـيدعم تحقيـــق األهـــداف والتطلعات 
بالـــغ  عـــن  أعبـــر  أن  وأود  المســـتقبلية. 

تقديـــري لكافـــة عمـــالء البنـــك، وأتمنى 
ســـحوبات  فـــي  أوفـــر  فـــرص  للجميـــع 
برنامـــج “ادخـــار الوطني” لنســـخة العام 

.”2022
ُيتابـــع بنـــك البحريـــن الوطنـــي التزامـــه 
العمـــالء  أحـــالم  بتحقيـــق  ووعـــده 
“ادخـــار  برنامـــج  جوائـــز  خـــالل  مـــن 
الوطنـــي”. وباســـتطاعة العمـــالء التأهل 
خـــالل  مـــن  البرنامـــج  ســـحوبات  فـــي 

الحســـابات  فـــي  واالدخـــار  اإليـــداع 
غيـــر المســـتندة علـــى شـــهادات اإليداع 
والتي تشـــمل حســـاب “التوفير السريع” 
و”Savewave”، وذلك بجانب حصولهم 
بنـــك  وُيشـــّجع  ســـنوية.  أربـــاح  علـــى 
البحريـــن الوطنـــي عمالئه علـــى متابعة 
إيداع مدخراتهـــم؛ ليحظوا بفرص أكثر 
للفوز، حيـــث تنتظرهم مكافآت وجوائز 

نقدية جديدة خالل العام 2022.

37 % من مقدمي الخدمات الصحية بالمنطقة عّرضوا بيانات مرضاهم للخطر
نتائج دراسة استطالعية عالمية أجرتها “كاسبرسكي”

كشــفت دراســة اســتطاعية عالمية أجرتها كاسبرســكي عن أن 37 % من مقدمي الرعاية الصحية العاملين في منطقة الشــرق األوســط وشمال إفريقيا واجهوا حاالت عّرض 
فيهــا موظفوهــم بيانــات المراجعيــن الشــخصية للخطــر أثناء جلســات االستشــارات والتطبيب التي ُتعقد عــن ُبعد.  كذلك أظهرت الدراســة أن ما يقرب من نصف المؤسســات 
الطبية )45 %( قالت إن األطباء وغيرهم من العاملين في تقديم الخدمات الصحية لديها ال يفهمون بوضوح ُســبل حماية بيانات المرضى والمراجعين. ومع ذلك، رأى 71 % 

من المستطلعة آراؤهم في الدراسة أن من المهم لقطاع الرعاية الصحية جمع المزيد من المعلومات الشخصية ضماًنا لتطّوره.

وال تقـــع حـــوادث اختـــراق البيانـــات دائًما 
نتيجـــة هجمـــات الجهـــات التخريبيـــة، بل 
يمكـــن فـــي أحيـــان كثيرة أن يحـــدث ذلك 
على أيدي أشـــخاص من داخل المؤسســـة 
أو الشـــركة. وتجمـــع المؤسســـات الطبيـــة 
البيانـــات الحساســـة  مـــن  كميـــات كبيـــرة 
بهـــا  وتعالجهـــا وتتعامـــل معهـــا وتشـــارك 
جهات أخرى، ما ُيلزمها إيالء ســـالمة هذه 
البيانات أقصى قـــدر من االهتمام. وازداد 
عـــبء المســـؤولية الملقـــاة علـــى عواتـــق 
مقدمـــي الخدمات الصحية منـــذ االنتقال 
العالمي الواسع حديًثا إلى تقديم خدمات 
الرعايـــة الصحيـــة عـــن ُبعـــد عبـــر القنوات 

الرقمية. 
وفي هذا الســـياق، استطلعت كاسبرسكي 
الرعايـــة  فـــي مجـــال  القـــرار  ُصنـــاع  آراء 

الصحيـــة في أنحـــاء العالـــم، للتعّرف على 
واقع القضايا المرتبطة بأمن التطبيب عن 

ُبعد وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها.
وأظهـــرت الدراســـة أن 45 % من مقدمي 
الرعاية الصحيـــة مطمئنون إلى أن معظم 
العامليـــن فـــي التطبيـــب عـــن ُبعـــد لديهم 
يتمتعون برؤية واضحة عن ســـبل حماية 
بيانـــات مراجعيهـــم، وذلك بالرغـــم من أن 
80 % مـــن المؤسســـات الطبية قد أقامت 
دورات تدريبيـــة لتوعيـــة العامليـــن لديهـــا 
بأمن تقنية المعلومات. ويمكن اعتبار هذه 
األرقام عالمة على أن غالبية الممارســـات 
التعليمية المتبعة في مجال األمن الرقمي 
ال تتناســـب مع الواقع وتفشـــل في تغطية 
أهـــّم الموضوعـــات المتعلقة بالممارســـات 

اليومية لمقدمي الرعاية الصحية.

وأقـــّر 61 % من المشـــاركين في الدراســـة 
بأن بعض العاملين لديهم ُيجرون جلسات 
استشـــارات وتطبيب عن ُبعد باســـتخدام 
تطبيقات لم ُتصّمم خصيًصا لهذا المجال، 
Facebook Messen-و FaceTime  مثل

ger وWhatsApp وZoom وغيرها.
وقال بيتر زيغل الرئيس التنفيذي لشـــركة 
arztkonsultation.de، أحـــد أبرز مقدمي 
خدمـــات االستشـــارات الصحيـــة عـــن ُبعد 
فـــي ألمانيا، إن اســـتخدام التطبيقات غير 
المتخصصـــة فـــي بيئـــة الرعايـــة الصحية 
أن  موضًحـــا  مخاطـــر،  علـــى  ينطـــوي 
التطبيقـــات الخاصـــة بتقديـــم الخدمـــات 
الصحية عن ُبعـــد مصّممة ومصادق عليها 

لحماية البيانات الشخصية الحساسة. 
ورأى األطبـــاء أن جمع البيانات يمثل أحد 

أهـــم جوانـــب تطويـــر التقنيـــات الطبيـــة، 
بالرغم مـــن الصعوبـــات الحاليـــة المتعلقة 

بسالمة البيانات. 
وأفـــاد 71 % من المســـتطلعة آراؤهم في 
الدراســـة بـــأن القطـــاع بحاجـــة إلـــى جمع 
معلومات شـــخصية أكثر لتدريـــب الذكاء 
االصطناعي وضمان إجراءات تشخيصية 
أكثر دقـــة وموثوقية، األمـــر الذي يتطلب 
من مقدمي الرعاية الصحية تعزيز تدابير 
األمـــن الرقمي واالســـتعداد لحقبة جديدة 

من الطب الرقمي.
مـــن ناحيتـــه، قـــال أســـتاذ االســـتراتيجية 
فـــي كليـــة “إنســـياد” الخبيـــر فـــي التحّول 
الرقمـــي تشـــينغي ليـــن إن تســـريع وتيـــرة 
تطور الصحة الرقمية يفرض على القطاع 
الحساســـة  الصحيـــة  البيانـــات  تنظيـــم 

والحـــرص على إدارتهـــا ومراقبتها بعناية، 
مشـــيًرا إلـــى القيمـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا 
هـــذه المعلومـــات لألفـــراد ونظـــام الرعاية 
الصحية ومســـاهمتها في تحســـين نتائج 

الرعاية الصحية وخفض التكاليف. 
بدوره، أّكـــد رئيس أكاديمية كاسبرســـكي 
دينيـــس بارينـــوف أن الحاجـــة إلى توعية 

تـــزداد  المختلفـــة  التقنيـــات  مســـتخدمي 
كلمـــا زاد تعقيد هـــذه التقنيـــات وارتفعت 
أهميتهـــا، قائـــاًل إن هـــذا ينطبـــق خصوصا 
علـــى قطاع الرعاية الصحيـــة الذي يدخل 
ويواجـــه  الجديـــدة  الرقميـــة  المرحلـــة 
مشـــكالت متزايـــدة تتعّلـــق بالخصوصيـــة 

واألمن.

عبدهللا أحمد 
ينال الراتب 

الشهري البالغ 
50,000 دوالر 

البنك ملتزم 
بتحقيق أحالم 

العمالء من برنامج 
“ادخار الوطني”

الوطني” ينظم  
فعالية خاصة 

لالحتفال بالفائَزين 
في مقره الرئيس 



دشــنت شــركة مطــار البحريــن لوقــود الطائــرات عملياتهــا التشــغيلية فــي مجّمع مســتودعات 
وقود الطائرات الجديد رســمًيا. وبهذه المناســبة قام كل من رئيس مجلس إدارة شــركة مطار 
البحريــن لوقــود الطائــرات الرئيــس التنفيــذي لشــركة مطار البحريــن محمد يوســف البنفالح، 
والمدير التنفيذي للمشــروع عبد المجيد القّصاب، وعضو مجلس إدارة شــركة مطار البحرين 
لوقود الطائرات خالد حداد بزيارة إلى مجّمع مستودعات وقود الطائرات وتفّقد مرافقه المتطورة التي تقع داخل منشآت مطار البحرين الدولي، 
حيث يؤدي دوًرا حيوًيا في عملية إعادة هيكلة قطاع وقود الطائرات في المملكة وتحويلها إلى مركز إقليمي بارز لخدمات إمداد وقود الطائرات. 
وبهذا التدشــين الرســمي للمنشــأة الجديدة تعلن الشــركة عن توقف العمل كلًيا في مســتودعات وقود الطائرات القديمة الواقعة في منطقة عراد، 

وذلك كجزء من عملية نقل األنشطة التشغيلّية إلى المجّمع الجديد.

وبهذه المناســـبة أكد البنفـــاح أهمية هذا 
المشروع الوطني التنموي الذي بدأ يؤتي 
ثماره، ويفتـــح الباب لتغييـــرات جوهرّية 
فـــي قطـــاع النقـــل الجـــوي فـــي المملكـــة، 

بنـــاًء علـــى توجيهـــات  أنـــه  إلـــى  مشـــيًرا 
مجلس الـــوزراء الموّقر، تـــم اتخاذ القرار 
بنقل مجّمع مســـتودعات وقود الطائرات 
مـــن موقعه الســـابق فـــي عراد إلـــى موقع 

المطـــار،  منشـــآت  حـــدود  داخـــل  أفضـــل 
مضيًفا أن شـــركة مطـــار البحريـــن لوقود 
الطائـــرات، المســـؤولة عـــن إدارة المجّمـــع 
ونظـــام صنبـــور الوقـــود فـــي المطـــار، قد 

وّقعـــت عقـــًدا للتشـــغيل والصيانـــة مدته 
عامـــان مع شـــركة البحريـــن لتزويد وقود 
الطائـــرات )بافكـــو(، موضًحـــا أنـــه ســـيتم 
تزويد مختلـــف أنواع الطائـــرات بالوقود 
من خال نظام الصنبور الجديد والمطّور 
وعبـــر خطـــوط األنابيـــب التـــي تـــم مدها 
حديًثـــا بمـــا يتفـــق مـــع متطلبـــات موقف 
مبنـــى  يخـــدم  الـــذي  الرئيـــس  الطائـــرات 

المسافرين الجديد.
مجّمـــع  “يمثـــل  البنفـــاح  وأضـــاف 
مستودعات وقود الطائرات جزًءا أساسًيا 
البحريـــن  مطـــار  تحديـــث  برنامـــج  مـــن 

الدولـــي، إذ ســـيضيف قيمـــة كبيـــرة إلـــى 
مـــن  الجوّيـــة  الخطـــوط  أعمـــال شـــركات 
خـــال تيســـير عمليـــات اإلمـــداد بالوقـــود 
والتشـــغيل داخل المطار. وسيســـاعد هذا 
المجّمع الجديد على ترسيخ مكانة مملكة 
البحريـــن كمركـــز بـــارز ومتطـــور لخدمات 
إمـــداد وقود الطائـــرات فـــي المنطقة، كما 
سيســـاهم في دفع عجلة النمو المســـتدام 
لقطـــاع النقل الجوي بمـــا يتفق مع أهداف 

رؤية البحرين االقتصادّية 2030”.
ويضم المجّمع عدًدا من مستودعات وقود 
الطائرات بسعة إجمالّية تصل إلى 30 ألف 

متـــر مكعب، ويمتد على مســـاحة 77 ألف 
متر مربع، بما في ذلك المباني المخصصة 
مجهـــز  أنـــه  كمـــا  والخدمـــات.  للتشـــغيل 
بأفضـــل مزايـــا األمن والســـامة المتطورة 

وأحدث تقنيات خدمة الطائرات.
لوقـــود  البحريـــن  مطـــار  شـــركة  وتمثـــل   
الطائـــرات مشـــروًعا مشـــترًكا بيـــن شـــركة 
مطـــار البحرين والشـــركة القابضـــة للنفط 
والغاز، إذ تأسست في العام 2016؛ بهدف 
إعـــادة هيكلة قطـــاع وقـــود الطائرات في 
تولـــي مســـؤولية  إلـــى  باإلضافـــة  البـــاد، 

إنشاء المجّمع وإدارته.

“المطار لوقود الطائرات” تدشن العمليات التشغيلية رسمًيا بـ “المستودعات الجديدة”
المجّمع بسعة إجمالّية تصل 30 ألف متر مكعب ويمتد 77 ألف متر مربع

البنفالح متفقداً مرافق مجمع المستودعات أثناء زيارة مجمع المستودعات الجديد

قالـــت الســـفيرة األميركيـــة فـــي لبنـــان 
رئيـــس  ســـلمت  إنهـــا  شـــيا،  دوروتـــي 
الـــوزراء اللبنانـــي نجيب ميقاتـــي كتابًا 
الخزانـــة األميركيـــة  مـــن وزارة  خطيـــًا 
يتعلـــق باتفاقات الطاقـــة اإلقليمية بين 
لبنـــان واألردن ومصر. جاء اإلعان في 
مؤتمر صحافي للســـفيرة األميركية في 
العاصمـــة بيروت، عقـــب لقاء جمعها مع 
ميقاتي. وقالت شيا “نقلت إلى ميقاتي 
كتابًا رســـميًا خطيـــًا مـــن وزارة الخزانة 
بعـــض  علـــى  فيـــه  أجابـــت  األميركيـــة، 
الهواجـــس التـــي كانـــت لدى الســـلطات 
اللبنانيـــة فيمـــا يتعلق باتفاقـــات الطاقة 
الواليـــات  ســـاعدت  التـــي  اإلقليميـــة، 
تســـهيلها  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 

وتشجيعها بين لبنان واألردن ومصر”.
وكان وزيـــر البتـــرول المصـــري، طـــارق 
المـــا قال فـــي 23 ديســـمبر الماضي إن 
بـــاده لـــم تحصـــل بعـــد علـــى الموافقة 
النهائيـــة مـــن اإلدارة األميركيـــة؛ لبـــدء 
لبنـــان عبـــر  إلـــى  المصـــري  الغـــاز  ضـــخ 
الخـــط العربي، عبر ســـوريا التي تخضع 

الســـفيرة  وقالـــت  أميركيـــة.  لعقوبـــات 
األميركيـــة “لن يكون هنـــاك أي مخاوف 

من قانون العقوبات األميركي”.
وأوضحـــت شـــيا أن “الرســـالة التـــي تم 
تســـليمها تمثل زخمًا إلـــى األمام وحدثًا 
رئيســـًا، فـــي الوقت الـــذي نواصـــل فيه 
أكثـــر  طاقـــة  لتحقيـــق  تقـــدم؛  إحـــراز 
فـــي  والمســـاعدة  ونظافـــة  اســـتدامة 
يعانيهـــا  التـــي  الطاقـــة  أزمـــة  معالجـــة 
الشـــعب اللبنانـــي”. ويعانـــي لبنـــان منـــذ 
سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، 
تصاعـــدت في األشـــهر األخيرة؛ بســـبب 
شـــح الوقـــود إثـــر االنهيـــار المالـــي فـــي 

الباد.

واشنطن توافق على إمداد لبنان بالغاز المصري

أنيسة السليس تفور بجائزة “تجوري الكبرى” 600,000 دوالر
“البحرين اإلسالمي” يدشن حملة ترويجية لفتح الحساب

 ،)BisB( أعلن بنك البحرين اإلســـامي
البنـــك الرائـــد فـــي تقديـــم الخدمـــات 
المصرفية الرقمية اإلســـامية بمملكة 
مبـــارك  أنيســـة  فـــوز  عـــن  البحريـــن، 
حســـاب  بجائـــزة  الســـليس  يوســـف 
تجـــوري الكبـــرى والتـــي تبلـــغ قيمتها 
600,000 دوالر أميركي، أّي ما ُيعادل 
50,000 دوالر  بقيمـــة  شـــهري  راتـــب 

أميركي لمدة عام كامل.
وفـــي نهايـــة شـــهر ديســـمبر الماضـــي، 
ُعقدت احتفالية خاصة؛ لتســـليم أكبر 
جائـــزة راتـــب فـــي البحريـــن للفائـــزة 
المحظوظـــة وذلـــك بحضـــور كل من: 
جـــرار،  حّســـان  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الخدمـــات  رئيـــس  بأعمـــال  والقائـــم 
العـــرادي،  علـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 

وعدد من موظفي البنك.
الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 

التنفيـــذي لبنـــك البحرين اإلســـامي، 
حّســـان جرار “نود أن نتقـــدم بالتهنئة 
فوزهـــا  بمناســـبة  الســـليس  ألنيســـة 
بالجائزة الكبرى لحســـاب تجوري في 
العـــام 2021م، متمنين لها االســـتفادة 

مـــن هـــذه الجائـــزة وتحقيـــق كل مـــا 
تتمناه. كمـــا ندعو الجميع لاســـتثمار 
فـــي فتـــح حســـاب تجـــوري أو إعادة 
تعبئة حســـاباتهم الحالية عبر تطبيق 
اإلســـامي الرقمي أو زيارة فروعنا أو 

مجمعاتنـــا الماليـــة لمضاعفـــة فرصهم 
بالفوز”.

وعلـــى صعيـــد ذي صلـــة، دشـــن بنـــك 
البحريـــن اإلســـامي حملـــة ترويجية 
البحريـــن  فـــي مجمـــع ســـيتي ســـنتر 
مـــن تاريـــخ 8 إلى 18 ديســـمبر 2021؛ 
فتـــح حســـاب  مـــن  الزبائـــن  ليتمكـــن 
تجـــوري جديـــد أو زيـــادة مدخراتهـــم 
الحالية عـــاوة على المشـــاركة ضمن 
ألعاب تفاعلية، والحصول على فرص 

لربح جوائز نقدية فورية.
حســـاب  تفاصيـــل  عـــن  لاستفســـار 
تجـــوري اإلســـامي يرجـــى التواصل 
مع مركـــز اتصاالت البنـــك على هاتف 
17515151 أو زيـــارة أقـــرب فرع من 
أو  اإلســـامي  البحريـــن  بنـــك  فـــروع 
المجمعات المالية أو عبر زيارة الموقع 

.www.bisb.com  الرسمي للبنك

أثناء تسلم الجائزة
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عميـــد  أجـــور،  محمـــد  عبدالرحمـــن  المرحـــوم 
عائلـــة أجور، كان عضـــًوا مؤسًســـا بالبنك األهلي 
التجـــاري - البحريـــن، وســـاهم في إنشـــاء الكثير 
مـــن الشـــركات، كمـــا كان عضـــًوا بغرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين، وعضًوا بلجنة التحكيم وفض 

المنازعات التجارية بالغرفة.
ولـــد الفقيد فـــي العام 1924 بفريـــج الفاضل في 
مدينة المنامة ألسرة تجارية معروفة، عملت في 
تجارة األقمشـــة واألدوات الرياضية والكماليات 
في متجرها الكائن في شارع ولي العهد بالمنامة، 
ثـــم متجريهـــا الكائنيـــن فـــي شـــارع الحضرمـــي، 
وحالًيا ما يزال لديها متجر في شارع الحضرمي 
بســـوق الطواويـــش، ورحل عن عالمنـــا في العام 
1994. ينتمي عبدالرحمن أجور لعائلة مكونة من 
6 أبنـــاء وبنات، وكان ترتيبـــه بين األوالد الثالث، 
وهم: جاسم، علي، عبدالرحمن، إبراهيم، عائشة، 

ومريم.
التحق بالمدرســـة الغربيـــة آنذاك )حالًيا مدرســـة 
أبوبكـــر الصديق االبتدائية للبنين(، وبعد تخرجه 
التحق بشركة العائلة للعمل، إذ بدأ حياته العملية 
بالعمـــل مـــع والـــده المرحـــوم محمـــد أجـــور فـــي 
تجارة األقمشـــة واألدوات الرياضية والكماليات، 
وأخويـــه المرحوميـــن علـــي وإبراهيـــم، ثم تطور 
مجـــال العمـــل وتـــم التخصـــص بشـــكل أكبـــر في 
المستشـــفيات  ومســـتلزمات  األقمشـــة  تجـــارة 

واألثاث والعقارات. 
سافر الراحل الســـتيراد األقمشة والكماليات من 
مدينتـــي مومبـــاي وكراتشـــي بالهنـــد وباكســـتان 
بدايـــة فـــي المراكـــب ثـــم بعـــد ذلـــك علـــى متـــن 
الرحـــات الجويـــة، ثـــم تطـــورت األعمـــال وبـــدأ 
اســـتيراد األقمشـــة من بريطانيا إذ يتم اســـتيراد 
األصـــواف من منطقـــة يوركشـــاير واألقطان من 
منطقة مانشســـتر، كما استورد األقمشة القطنية 
مثل “الويل” التي تســـتخدم في صناعة المابس 
النســـائية والمطرزات ثم الغتر من منطقة سانت 
غال في سويســـرا، ومن سوريا اســـتوردت الغتر 

والعقال والعبايات )الدفاف( واألقمشة.
كان الراحـــل عميـــد العائلة، حيث تستشـــيره في 
جميع أمورها من بينها الزواج، وتوقيع شـــهادات 
المـــدارس، وحضـــور حفـــات الـــزواج، كمـــا كان 
التجار في السوق يستشيرونه ويتواصلون معه 

في أي مشكلة تحدث معهم. 

كانـــت للراحـــل أيضـــا عاقـــات قويـــة مـــع التجار 
فـــي دول الخليـــج، حيـــث يأتون لشـــراء البضائع 
)البيـــت  العائلـــة  منـــزل  فيســـتضيفهم  بالجملـــة، 
العـــود( ألنـــه لـــم تكن في تلـــك الفتـــرة فنادق في 
البحريـــن، وكان المنزل الكائن في فريج الفاضل 

بمدينة المنامة يطل على البحر.
وكانـــت عائلـــة أجـــور ضمـــن العوائـــل التجاريـــة 
الذين اختارتهـــم الحكومة أثناء الحرب العالمية 
الثانيـــة للبيـــع بالبطاقة )عرفت بســـنين البطاقة(، 
إذ فـــي تلـــك الفتـــرة لـــم تكـــن المراكب تســـتورد 
ترتفـــع  وبالتالـــي  شـــحيحة  والبضائـــع  البضائـــع 

األســـعار وتافًيـــا لهذه المشـــكلة قامت الحكومة 
باختيار مجموعة من التجار لبيع المواد الغذائية 
واألقمشـــة ومـــواد البنـــاء وغيرهـــا بالجملة، وتم 
تحديـــد األســـعار وتخصيـــص بطاقة لـــكل عائلة، 
وبهـــذه البطاقـــة خصصـــت حصـــة من األقمشـــة 
والمواد الغذائية وغيرهـــا. كما كانت عائلة أجور 
من ضمن المتاجر التي خصصتها الحكومة لتبيع 
األقمشـــة والمابس بالجملـــة، خصوًصا أنهم من 
تجـــار البيع بالجملـــة، وكانت عائلة أجـــور معنية 
بالتوزيع بالبطاقة على المنامة والقرى بالبطاقة.

وعلى صعيد األعمال الخيرية، فقد كانت للراحل 

يـــد بيضـــاء فـــي هـــذا المجال، إذ شـــهد لـــه بحبه 
لألعمـــال الخيرية، ومســـاعدة الفقـــراء خصوصا 
فـــي موســـم الشـــتاء، كمـــا كان لديـــه الكثيـــر من 
األعمـــال الخيريـــة ومـــن بينها مركـــز عبدالرحمن 
أجور لتحفيظ القرآن بمدينة حمد الدوار العاشر 
بالمحافظة الشـــمالية الذي يعتبـــر من أكبر مراكز 
تحفيظ القرآن في المحافظة الشـــمالية، كما قام 
ببنـــاء جامـــع أجور الذي قـــدم مبلغ تشـــييده من 

عبدالرحمن وإبراهيم أبناء محمد أجور.
أما على الصعيد الرياضي، فقد كان المرحوم من 
مؤسســـي نادي الشـــباب الـــذي انبثق منـــه النادي 
األهلي، وعضوا فعاال بالنادي حتى وفاته )رحمه 

هللا( في العام 1994.

عميد عائلة أجور 
ومساهم بتأسيس 
الكثير من الشركات

المرحوم من مؤسسي 
نادي الشباب المنبثق 

منه “األهلي” الرياضي

أمل الحامد

عبدالرحمن أجور... قطب تجارة األقمشة ومستلزمات المستشفيات واألثاث
مؤسس أحد أكبر مراكز تحفيظ القرآن الكريم في “الشمالية”



قالـــت مصادر مصرفيـــة إن مجموعة من 
البنوك الخليجية انتهت من ترتيب قرض 
مشـــترك للقاهـــرة بنحو 3 مليـــارات دوالر 
مناصفـــة بيـــن تمويـــل إســـامي وباكورة 
القـــروض الخضـــراء للقاهـــرة بواقـــع 1.5 

مليار دوالر لكل منهما ألجل 3 سنوات.
وأضافـــت المصـــادر أن التمويـــل الذي تم 
إغاقه في مطلع الشـــهر األخير من العام 
الماضـــي بلغ العائد عليـــه نحو 260 نقطة 
أســـاس فوق ســـعر الليبـــور، فيما حصلت 
البنـــوك المرتبـــة، التـــي قدمـــت تمويات 
بأكثـــر مـــن ربع مليـــار دوالر، على رســـوم 
بواقع 50 نقطة أساس من قيمة التمويل 

المقدم.
وفـــي أواخـــر نوفمبـــر، نقلـــت رويترز عن 
مصـــادر مصرفيـــة قولها إن مصـــر رفعت 
تـــم  قـــد  كان  مصرفـــي،  تمويـــل  حجـــم 
اإلعان عن في أكتوبر، من ملياري دوالر 

إلى 3 مليارات دوالر.
وقال مصدر بأحد المصارف العاملة على 
الصفقـــة إن قائمـــة البنـــوك التـــي عملـــت 
علـــى ترتيـــب توفيـــر التمويـــل تضمنـــت 
اإلمـــارات دبـــي الوطنـــي وبنـــك أبوظبي 

األول واللذيـــن عما كمنســـقين رئيســـين 
للتمويـــل. فيمـــا تضمنـــت قائمـــة البنـــوك 
المشاركة في التمويل بنوكا خليجية عدة 
من بينها بنك أبوظبي اإلســـامي والبنك 
العربيـــة  والمؤسســـة  الكويتـــي  األهلـــي 
المصرفيـــة وبنك ســـتاندرد أند تشـــارترد 
وربـــة  وبنـــك  الوطنـــي  الكويـــت  وبنـــك 
الكويتـــي. وأوضـــح المصـــدر أن التمويل 
تمـــت تغطيتـــه بنحـــو 2.5 مرة، ما ســـمح 
لـــوزارة الماليـــة بخفـــض تكلفـــة التمويل. 

وحصلـــت مصر علـــى تمويل مشـــابه في 
أغســـطس من العام قبـــل الماضي بتكلفة 
بلغت نحو 365 نقطة أســـاس فوق ســـعر 
الليبور المرجعي وألجل عام فقط. وتابع 
المصـــدر “لقد نجحوا فـــي الحصول على 
شـــروط تمويليـــة أفضـــل مـــع انخفـــاض 
التكلفـــة وزيادة اإلطـــار الزمني للقرض... 
جـــرت األمور على نحو جيـــد ربما أفضل 
ممـــا توقعتـــه وزارة الماليـــة المصرية في 

بادئ األمر”.

بلغ العائد عليه 260 نقطة أساس فوق سعر الليبور

مصر تكمل قرضا بـ 3 مليارات دوالر بـ “تمويل أخضر وإسالمي”
قدمت مجموعة فنادق الخليج تبرعها السنوي 
لصالـــح الجمعيـــة البحرينيـــة لنقـــص االنتبـــاه 
وفـــرط الحركة. وقام جارفيلـــد جونز الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة فنـــادق الخليـــج بتقديم 
شـــيك التبـــرع لرئيس مجلـــس إدارة الجمعية، 

أحمد مال هللا األنصاري بمقر المجموعة.
وأشـــاد األنصـــاري بالجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا 
المجموعـــة فـــي مجـــال دعـــم العمـــل الخيـــري 
واإلنســـاني في المملكة والمساهمة في توفير 
مـــع  للتعايـــش  المســـتمرة  العاجيـــة  البرامـــج 
المـــرض والحد مـــن آثاره الســـلبية، مثنيا على 
الـــدور اإليجابي الذي تقوم بـــه المجموعة في 
دعم قطاع الرعاية الصحية والعمل اإلنســـاني 

والخيري عموما.
مـــن جانبه، قـــال جارفيلـــد “إننا نحـــرص دائًما 
علـــى دعم المؤسســـات الخيرية وذلـــك التزاًما 
من المجموعة بنشـــر قيـــم التكافل االجتماعي 
والنهـــوض بالعمـــل الخيـــري واإلنســـاني تجاه 
المجتمـــع. ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار برنامجنـــا 
مـــن  نطلـــق  الـــذي  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
خالـــه العديد من المبـــادرات؛ إيمانا منا بدعم 
ومســـاعدتها  الخيريـــة  الجهـــات  ومـــؤازرة 

لتحقيق أهدافها”.

األنصاري يشيد بالجهود المجموعة بالعمل الخيري واإلنساني

“فنادق الخليج” تدعم “البحرينية لنقص االنتباه وفرط الحركة”
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أعلنـــت ديار المحرق، الشـــركة الرائدة 
في قطـــاع التطويـــر العقـــاري بمملكة 
مـــع  اتفاقيـــة  توقيـــع  عـــن  البحريـــن، 
شـــركة زين البحريـــن لتركيب برجين 

لاتصاالت في المدينة.
المشـــتركة  الفـــرص  مناقشـــة  وتـــم   
وكفـــاءة  الحيـــاة  نوعيـــة  لتحســـين 
العمليـــات والخدمات الحضارية وفق 
إطـــار المدن الذكية، ويأتي ذلك ضمن 
مســـاعي ديار المحرق لتعزيز التعاون 
مع شـــركات االتصاالت وهيئة تنظيم 
االتصاالت لتوفير نطاق تغطية يشمل 

جميع مناطق مدينة ديار المحرق.
بـــرج  وتشـــغيل  تشـــييد  وســـيتم 
العيـــون،  ديـــرة  فـــي  لاتصـــاالت 
وســـيجري إعـــداد برج اتصـــاالت آخر 
ومشـــروع  النســـيم  مشـــروع  ليخـــدم 
ERA؛ بهـــدف توفيـــر خدمـــات أفضل 
وشـــبكة اتصـــاالت وإنترنـــت بتغطية 

أقوى للمقيمين والزوار.
 وسيســـاهم كا البرجيـــن في تحقيق 
هدف ديـــار المحرق المتمثل ببناء 13 

بـــرج ضمـــن المرحلـــة الحاليـــة لخطة 
شبكة االتصاالت في المدينة. 

تنظيـــم  هيئـــة  لخطـــة  وتنفيـــًذا 
االتصاالت المعنيـــة بتصحيح أوضاع 
أبـــراج االتصـــاالت القائمـــة والتقليـــل 
من التعدد غير الضروري لها، ســـتكون 
أبراج االتصاالت مشـــتركة بين جميع 
شـــركات االتصـــاالت العاملـــة بمملكـــة 

البحرين. 
وفـــي حديثه عن هذه المناســـبة، قال 
المدير المنتدب لشـــركة زين البحرين 
محمد زيـــن العابدين “إنه لمن دواعي 

ســـرورنا أن نوســـع نطاق شـــراكتنا مع 
ديـــار المحـــرق، إحـــدى أهم الشـــركات 
بالقطـــاع العقـــاري، عبـــر توقيـــع هـــذه 
ـــع تغطية شـــبكتنا  االتفاقية التي ُتوسِّ
المملكـــة،  مناطـــق  مختلـــف  لتشـــمل 
البحريـــن  تنفيـــذ رؤيـــة  إلـــى  إضافـــة 
تحتيـــة  بنيـــة  توفيـــر  فـــي  المتمثلـــة 
وشـــبكة قوية لاتصـــاالت واإلنترنت 

للقاطنين والزوار”.
مـــن جانبه، صـــّرح الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ديار المحـــرق أحمـــد العمادي 
قائـــًا “نعتز جـــًدا بتنفيذ هذه الخطوة 

التـــي ُتعزز مـــن أهدافنا الســـاعية إلى 
وذات  شـــاملة  تحتيـــة  بنيـــة  توفيـــر 
جـــودة عاليـــة للمقيمين والـــزوار على 
حد ســـواء. وفي ظل اســـتمرار تطور 
ونمـــو مدينة ديار المحرق، سُتســـاهم 
األبـــراج الجديـــدة فـــي تغطيـــة نطاق 
أكبـــر لشـــبكات االتصـــاالت واإلنترنت 

بأنحاء المنطقة. 
ونحن نتطلـــع ُقدًما للتعاون مع جميع 
مـــزودي الخدمـــة لتشـــييد المزيد من 

أبراج االتصاالت مستقباً”.
قـــد  البحريـــن  يذكـــر أن شـــركة زيـــن 

ســـاهمت بوضع مملكـــة البحرين على 
خارطـــة صناعـــة االتصـــاالت العالمية 
كونها إحدى أبرز الشـــركات المساهمة 
بدعـــم ازدهار مســـتقبل المملكـــة. كما 
أنها جزء من مجموعة “زين”، الشركة 
الرائدة في مجال االتصاالت المتنقلة 
في منطقة الشـــرق األوسط وإفريقيا، 
والتي تقدم خدمات اتصاالت متنقلة 
متنوعـــة إلى مـــا يزيد عـــن 50 مليون 

عميل.
وُتعـــد ديـــار المحرق مـــن أكبـــر المدن 
مملكـــة  فـــي  المتكاملـــة  الســـكنية 

البحرين، حيث تتســـم بطابعها الفاخر 
واحتفاظهـــا بالقيم العائليـــة للمجتمع 
بأرجائهـــا  وتحتضـــن  البحرينـــي، 
خيـــارات متنوعـــة مـــن حلول الســـكن 

وسبل الحياة العصرية الراقية.
 يأتـــي هـــذا بجانـــب المزيـــج الفريـــد 
الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق 
والترفيهيـــة  والتجاريـــة  الســـكنية 
والصحية التي تأصل نموذج المدينة 

العصرية المتكاملة والمستقبلية.

“ديار المحرق” تتعاون مع “زين” لتشييد أبراج اتصاالت بالمخطط الرئيس
مناقشة الفرص المشتركة لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضارية

عقب توقيع االتفاقية أثناء توقيع االتفاقية بين الجانبين 
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أكـــد المديـــر العام لمعهـــد يونـــي للتدريب 
فضـــل الدرازي  دعم المركـــز لجهود وزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعيـــة في خططها 
للبحرنـــة فـــي جميـــع قطاعـــات العمل في 
البـــاد؛ نظًرا لما يتمتـــع به البحرينيون من 
كفاءة ومهارة وقدرة على شغل الوظائف 
المختلفـــة وفـــي كل المجـــاالت بمـــا فيهـــا 

المجاالت الفنية. 
وأشار الدرازي إلى أن الدورة التي يقيمها 
معهـــد يوني للتدريب في مركزه لتشـــغيل 
المعـــدات الثقيلـــة تكتســـب أهميـــة كبيرة 
وتشهد إقبااًل كبيًرا؛ نظًرا لما تتمتع به مثل 
هذه الدورات من شـــراكة بين مؤسســـات 
التدريب وصندوق العمل “تمكين” ووزارة 
العمل والتنميـــة االجتماعية، باإلضافة لما 
يتمتع به البرنامج التدريبي من اعتمادية 
دوليـــة لهـــذا المركـــز التدريبـــي المرمـــوق 
والـــذي تمتـــد خبرتـــه ألكثر من 120 ســـنة 

منذ تأسيسه في المملكة المتحدة، مشيرا 
كذلك إلـــى أن المرحلة المقبلة من النهضة 
الصناعيـــة واالقتصادية في الباد تتطلب 
وجـــود أعـــداد كبيرة مـــن مشـــغلي اآلالت 

الثقيلة. 
وأضـــاف الدرازي أن دورة تشـــغيل اآلالت 
الثقيلة التـــي يقيمها معهد يوني للتدريب 
هـــي األولى من نوعها في المملكة وتتمتع 
بصفـــة التأهيـــل والتدريب، كمـــا أنها تقام 
في بيئة تدريبيـــة مراعية لجميع التدابير 
االحترازية وإجراءات الصحة والســـامة، 
وتحمـــل ترخيًصـــا لمنـــح رخصة لتشـــغيل 
تلك المعدات، األمر الذي سيوفر للباحثين 
عـــن عمل رخصة معتمدة لتشـــغيل اآلالت 
والمعدات الثقيلة، حيث ستؤهلهم الدورة 
لتعلـــم المهنـــة وتيســـر عليهـــم إجـــراءات 
الوظيفـــة ضمـــن قوائـــم  علـــى  الحصـــول 
الباحثيـــن عـــن العمـــل فـــي وزارة العمـــل 

والتنميـــة االجتماعيـــة، ومـــن خـــال دعم 
تمكين، عوًضا عن اللجوء لمؤسسات غير 
مرخصة لذلك وهو مـــا كانوا يلجأون إليه 

قبل افتتاح المعهد.
الـــدرازي عـــن أن عـــدد مشـــغلي  وكشـــف 

المعـــدات واآلليـــات الثقيلـــة فـــي البحرين 
يتجاوز الــــعشرة آالف مشـــغل أغلبهم من 
آخـــر إحصـــاء أجرتـــه  األجانـــب بحســـب 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية، األمر 
الـــذي نجد فيه فرصة كبيـــرة بالتعاون مع 
وزارة العمـــل وصنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( 

للمســـاهمة فـــي تأهيـــل وتدريـــب أعـــداد 
كبيرة من البحرينيين لشغل هذه الوظيفة 

ودخول هذا القطاع الحيوي.
وقـــال الـــدرازي إن المتدربيـــن يخضعـــون 
أفضـــل  أيـــدي  علـــى  مكثفـــة  لتدريبـــات 
المدربين من قبل شركة لويدز البريطانية 

الشهيرة، والتي تتمتع بأكثر من 200 سنة 
مـــن الخبرة وتقدم خدماتهـــا في 11 دولة 
حول العالم )تأسســـت فـــي العام 1812م(، 
إذ تـــم التعاقد معها لذلك الشـــأن ولضمان 
أفضل النتائج، داعًيا الشركات التي تعمل 
فـــي ذلـــك القطـــاع للمســـاهمة فـــي بحرنة 

قطاع مشغلي المعدات واآلليات الثقيلة.
يقـــدم  للتدريـــب  يونـــي  معهـــد  أن  يذكـــر 
دورات تدريبيـــة احترافيـــة معتمـــدة مـــن 
معاهـــد دوليـــة مرموقـــة، مـــن بينهـــا دورة 
تشـــغيل المعـــدات واآلالت الثقيلـــة والتي 
تقام بشكل متكرر وحسب الطلب وتستمر 
لمدة أســـبوع واحد فقط لـــكل معدة، وأن 
هـــذه الـــدورة الحالية يقيمهـــا المعهد لعدد 
مـــن الباحثيـــن عـــن عمل والمســـجلين في 
قوائـــم وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 

وتستمر حتى 25 من يناير الجاري.

“يوني للتدريب” يستهدف بحرنة قطاع مشغلي المعدات واآلليات الثقيلة
دعما لجهود “وزارة العمل” وبدعم من “تمكين”... الدرازي:

فضل الدرازي
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تقيــم جمعيــة البحريــن للتدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية يومي األربعــاء والخميس 
19 و20 ينايــر 2022 المؤتمــر الدولــي الثالــث لتنميــة المــوارد البشــرية الــذي ســيكون 
تحــت عنــوان “الصحــة النفســية فــي بيئــة العمل”، تحــت رعاية وزيــر العمــل والتنمية 
االجتماعيــة جميــل حميــدان، وســوف يتطــرق المؤتمــر من خــال 14 ورقــة عمل إلى 
أبرز وأفضل الممارسات والتجارب في مجال الصحة النفسية في بيئة العمل؛ بهدف 
تعزيــز التوعيــة بقضايا الصحة النفســية واألخذ بنتائج الدراســات والبحوث العلمية 
التي تؤكد ضرورة وجود بيئة مهنية صحية تدعم احتياجات الموظفين في مختلف 
القطاعات من خال حسن إدارة أدوات وتقنيات الدعم الازمة والتي تتضمن برامج 
الرعاية النفسية واإلرشاد وبرامج التدريب وتنمية مهارات الموظفين بما يسهم في 

تطوير األداء ورفع اإلنتاجية.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد 
عطية بأن المؤتمر ســـيتضمن أوراق عمل 
سيشـــارك في تقديمها متحدثون مميزون 
والمـــوارد  النفســـية  الصحـــة  فـــي مجـــال 
البشـــرية بمشـــاركة محلية ودوليـــة، ومن 
أبرز المتحدثين في الدورة الثالثة للمؤتمر 
ممثل منظمة الصحـــة العالمية في مملكة 
البحرين، حيث سيسلط الضوء من خالل 
نخبة المتحدثين على العديد من التجارب 
والممارسات الناجحة لبناء استراتيجيات 
موجهـــة لألفـــراد والمؤسســـات فـــي هـــذا 

المجـــال وبيان أهمية تظافـــر الجهود بين 
مختلـــف القطاعات ذات العالقة؛ من أجل 
رفـــع مســـتوى خدمـــات الدعـــم النفســـية 
المقدمة باعتبارها ركيزة أساســـا لتحقيق 
مفهـــوم الصحـــة الشـــامل. كمـــا يســـتهدف 
المؤتمـــر عـــدًدا كبيـــًرا مـــن العامليـــن فـــي 

مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
كمـــا أكـــد عطيـــة أن هـــذا االختيـــار جـــاء 
كجـــزء مـــن عمـــل الجمعيـــة المبنـــي على 
نهـــج القيـــادة والمرتكـــز علـــى العمـــل يدًا 
بيـــد مـــن خـــالل طـــرح برامـــج مختلفـــة 

وأنشـــطة متنوعة تهدف للتبادل المعرفي 
واالستثمار الدائم في العقول والطاقات، 
ولتحقيق أســـس الجمعية اإلستراتيجية 

من االستدامة والتنوع واإلبداع، إذ تؤمن 
الجمعيـــة أن مـــن أســـس النجـــاح الوعـــي 
واستشـــراف المســـتقبل من خـــالل النظر 

للمتغيـــرات التـــي يشـــهدها العالـــم بهدف 
للبرامـــج والخدمـــات  التطويـــر  مواصلـــة 

التي تقدمها الجمعية. 

كمـــا ســـيخرج المؤتمر بنتائـــج وتوصيات 
وتثـــري خطـــط  المؤسســـات  أداء  تدعـــم 
وبرامـــج المســـؤولين فـــي القطاعين العام 
والخـــاص عمومـــا والقائميـــن علـــى قطاع 
إدارة الموارد البشرية خصوصا، من خالل 
التركيز على أهمية جعل الصحة النفســـية 
مـــن أولويات الخطـــط االســـتراتيجية مع 
االهتمـــام بالجوانـــب التدريبية للموظفين 
لتوفيـــر بيئة عمل مالئمة تعـــزز اإلنتاجية 
وترفع كفاءة العمل على جميع األصعدة.

انطالق مؤتمر جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية األربعاء

175 دينارا أو 5 % أعلى رسم للقروض متناهية الصغر

تحت شعار “الصحة النفسية في بيئة العمل”... و “^” الراعي اإلعالمي

المصرف المركزي يضع سقفا لمؤسسات التمويالت األصغر

رامين مهاجر تسنيم عطاطرةأحمد عطيةجميل حميدان

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  يواصـــل 
جهـــوده نحو تنظيـــم الرســـوم المصرفية 
في مختلـــف القطاعات، إذ بـــدأ المصرف 
المتعلقـــة بمؤسســـات  الرســـوم  بتوحيـــد 
التمويـــل متناهـــي الصغـــر خصوصـــا تلك 
المتعلقـــة بالتمويـــالت والقـــروض والتي 
المنتجـــة  األســـر  مـــن  شـــريحة  تخـــص 

والمؤسسات الصغيرة.
ويرخـــص المصـــرف المركـــزي حالًيا لبنك 
اإلبـــداع وبنـــك األســـرة ضمـــن تراخيـــص 

مؤسسات التمويل المتناهي الصغر.
وفتـــح المصرف المركزي استشـــارة فيما 

الرســـوم  لبعـــض  ســـقف  بوضـــع  يتعلـــق 
تقدمهـــا  التـــي  للخدمـــات  والمصاريـــف 
الصغـــر،  المتناهـــي  التمويـــل  مؤسســـات 
إطـــاره  لتعزيـــز  أهدافـــه  مـــن  كجـــزء 
تقديـــم  المؤسســـات  وعلـــى  التنظيمـــي، 
تصوراتهـــا بشـــأن الجـــدول الجديد حتى 
12 فبرايـــر المقبـــل، حيـــث يتوقـــع إقـــرار 
هـــذا الجـــدول العـــام الجـــاري بعـــد انهـــاء 

المشاورة.
تكـــون  أن  المركـــزي  المصـــرف  واقتـــرح 
الرســـوم اإلداريـــة المفروضـــة للحصـــول 
على القروض والتمويالت من مؤسسات 
التمويـــل متناهـــي الصغـــر تبلـــغ 5 % من 

المبلـــغ أو 175 دينارا أيهما أقل، في حين 
يسدد العميل ما مجموعه 1.5 % لتأخير 

اإلقساط أو إعادة الجدولة.
أمـــا فيمـــا يتعلق برســـوم الســـداد المبكر، 
فســـيكون الســـقف األعلى عنـــد 1 % من 
مبلغ التمويل متناهي الصغر أو 20 دينارا 
أيهمـــا أقـــل. أمـــا فيمـــا يتعلق بالشـــهادات 
دنانيـــر   10 تتجـــاوز  فـــال  والرســـائل، 
لشـــهادات الرصيـــد القائم والمســـتحقات، 

و5 دنانير لشهادات إبراء الذمة.
المرخـــص  المؤسســـات  علـــى  وســـيكون 
لهـــا أن تحصـــل علـــى موافقـــة المصـــرف 

المركزي قبل فرض أي رسوم أخرى.
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14 ورقة عمل 
تناقش أبرز وأفضل 

الممارسات بـ 
“الصحة النفسية” 

األسر المنتجة والمشروعات الصغيرة تستفيد من الخطوة 

ضرورة وجود بيئة 
مهنية تدعم 

احتياجات الموظفين 
بمختلف القطاعات

المؤتمر يستهدف 
عدًدا كبيًرا من 

العاملين بالقطاعات 
الحكومية والخاصة

علي الفردان

 Facebook االجتماعـــي  التواصـــل  عمـــالق وســـائل  يواجـــه 
جماعيـــة  دعـــوى   Meta Platforms باســـم  اآلن  المعـــروف 
بقيمـــة 2.3 مليار جنيه )3.2 مليار دوالر( في بريطانيا بســـبب 
اتهامـــات بـــأن المجموعـــة اســـتغلت البيانات الشـــخصية لـ 44 
مليون مستخدم بين العامين 2015 و2019 مستغلة هيمنتها 
علـــى الســـوق. وتزعـــم الدعـــوى، التـــي ســـتنظر فيهـــا محكمة 
االســـتئناف خصوصا بقضايا المنافســـة في لندن، أن الشـــركة 
كســـبت مليـــارات الجنيهات من خالل فرض شـــروط وأحكام 

غير عادلة تطالب المستهلكين بتسليم بيانات شخصية قيمة 
للوصـــول إلـــى الشـــبكة. من جانـــب آخر، فرضـــت محكمة في 
موســـكو الشـــهر الماضي غرامة كبيـــرة على “ميتا” )فيســـبوك 
ســـابقا( قدرهـــا 27 مليون دوالر؛ لعـــدم حذفها محتوى تعتبره 
موســـكو مخالفا للقانون، في وقت تكّثف الســـلطات الروسية 

الضغط على شركات التكنولوجيا األجنبية العمالقة.
وأفـــادت خدمة اإلعالم التابعة للمحكمة على تطبيق “تلغرام” 

بأنه فرض غرامة قدرها 1.9 مليار روبل على الشركة.

“ميتا” تواجه دعوى بـ 3.2 مليار دوالر الستغاللها بيانات 44 مليون مستخدم

تعيين مقاول لبناء دانات السيف 2

يخطط بنك اإلسكان لتعيين مقاول لبناء 
مشروع دانات السيف 2 الذي يتكون من 
11 محـــال تجاريـــا و153 وحـــدة ســـكنية 

و328 موقفا للسيارات.
الموقـــع  علـــى  مناقصـــة  البنـــك  وطـــرح 
المناقصـــات  لمجلـــس  اإللكترونـــي 
لبنـــاء  مقـــاول  لتعييـــن  والمزايـــدات 
مشـــروع دانات الســـيف 2، الـــذي يقع في 
منطقـــة المنامـــة ويبلـــغ ارتفاعـــه 120.5 
متـــر، ويحتـــوي علـــى محـــالت تجاريـــة 

فـــي الطابـــق األرضي ومواقف ســـيارات، 
إضافـــة إلـــى 4 أدوار لمواقف الســـيارات، 

و26 طابق للوحدات السكنية. 
وتقـــدر مســـاحة البنـــاء حوالـــي 46,333 
متـــرا مربعـــا. ويتكـــون المشـــروع من 11 
محـــال تجاريـــا، و328 موقفـــا للســـيارات، 
وحـــدة   153 تضـــم  ســـكنيا  طابقـــا  و26 

سكنية من 4 تصاميم مختلفة. 
علـــى  المناقصـــة  هـــذه  البنـــك  واقتصـــر 
المقاوليـــن المؤهلين مســـبًقا قبـــل أو يوم 

إصدار المناقصة من درجة )A( لدى وزارة 
اإلســـكان كمقاول لبناء المباني الشـــققية 
ودرجة )AA( لدى وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي كمقاول 

لبناء المشروعات.
اســـتالم  إغـــالق  يتـــم  أن  المقـــرر  ومـــن 
مظاريـــف عطـــاءات الشـــركات المتقدمة 
يـــوم األحـــد الموافـــق 27 فبرايـــر المقبل، 
علـــى أن يتـــم فتـــح المظاريف فـــي اليوم 

التالي.

أمل الحامد

“آبل” ترفع أسعار تطبيقات “آب ستور” في البحرين

أعلنت شركة آبل عن تحديثات لألسعار والعوائد 
مـــن التطبيقـــات فـــي متجـــر “آب ســـتور” لمملكة 
البحريـــن وعـــدد مـــن الـــدول بســـبب التغييـــرات 
المضافـــة،  القيمـــة  ضريبـــة  أبرزهـــا  الضريبيـــة 
التـــي تتجـــدد  الســـابقة  باســـتثناء االشـــتراكات 

تلقائيا.
اآليفـــون  ألجهـــزة  المصنعـــة  الشـــركة  وذكـــرت 
واآليباد أن مملكة البحرين رفعت ضريبة القيمة 
المضافـــة مـــن 5 % إلـــى 10 %، ولذلـــك ســـيتم 

احتســـاب نســـبة 10 % على المشتريات الرقمية 
من المتجر المعتمد

فـــي  الموجوديـــن  للمســـتخدمين   App Store
المملكة، مشـــيرة إلى أنه يمكن للمطورين اختيار 
تغيير أســـعار تطبيقاتهم واشـــتراكاتهم أو تحمل 

التكلفة اإلضافية بأنفسهم.
وكانـــت ســـلطنة ُعمـــان قد فرضت أيضـــا ضريبة 
قيمـــة مضافـــة جديـــدة بنســـبة 5 %، إضافة إلى 
زيمبابـــوي التـــي فرضـــت أيضا ضريبـــة خدمات 

رقمية جديدة بنسبة 5 %.

هبة محسن


