
إيران كثفت مناوراتها العسكرية في الشهور األخيرة

طهران ـ وكاالت

ذكـــرت وكاالت أنباء محلية ومنشـــورات على مواقـــع التواصل االجتماعي 
أنـــه تـــم ســـماع دوي انفجارات قوية فـــي مدن عدة بغرب إيـــران في وقت 
مبكـــر من األحد، لكن لم تعرف بعد طبيعـــة تلك االنفجارات. وبعد حوادث 
عـــدة مماثلـــة فـــي األشـــهر القليلـــة الماضيـــة، قالـــت الســـلطات إن الجيش 
اإليرانـــي يجري تدريبات غير معلنة للدفاعات الجوية وســـط تزايد التوتر 

مع إسرائيل والواليات المتحدة.

دوي انفجارات قوية متزامنة 
في مدن عدة غرب إيران

المنامة - وزارة الداخلية

عواصم ـ وكاالت

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  أكـــدت 
تواصـــل  زالـــت  مـــا  أنهـــا  الجنوبيـــة، 
جهودهـــا وإجراءاتها األمنيـــة للعثور 
علـــى الفتـــاة “15 عامـــا” التـــي تغيبت 
عن منزلها بمدينة عيســـى، وذلك منذ 
تلقـــي بـــاغ بالواقعـــة الســـاعة 6 مـــن 

مساء الجمعة 14 يناير 2022.
األوليـــة  المعلومـــات  أن  وأوضحـــت 
تشـــير إلـــى أن المتغيبـــة خرجـــت من 
منـــزل أســـرتها بمحـــض إرادتهـــا، إثـــر 
خـــاف عائلـــي، وأنهـــا مـــا زالـــت فـــي 

البحرين.
وأشـــارت مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة إلى تكثيـــف أعمال البحث 
والتحـــري لكشـــف مابســـات الواقعة 
والعثـــور على المتغيبـــة، على أن يتم 
الكشـــف عـــن التفاصيـــل فـــي وقـــت 

الحق.

“شرطة الجنوبية”: 
خالف عائلي وراء 

خروج الفتاة المتغيبة
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المغربي يحلق بالذهب في بطولة سعودي كالسيك برواستعدادات “العين السينمائي 4”إغالق “الجزيرة مباشر” بالخرطومزيادة التبادل التجاري مع سوريا150 دولة تعتمد الجواز اإللكتروني
أكد وكيل شؤون الجنسية  «

والجوازات واإلقامة الشيخ هشام 
بن عبدالرحمن آل خليفة استمرار 

اإلدارة في السير بنهج األبواب 
المفتوحة مع الجميع. وقال إن 

هناك 150 دولة تعتمد استخدام 
الجواز اإللكتروني.

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة  «
البحرين سمير ناس تطلع الغرفة 

لزيادة آفاق التجارة البينية بين 
البلدين من خالل إقامة المشاريع 

المشتركة والتشجيع على زيادة 
حجم التبادل التجاري وتبادل 

الزيارات بين الوفود االقتصادية.

سحبت السلطات السودانية  «
ترخيص قناة “الجزيرة مباشر” 

وأغلقت مكتبها بالخرطوم، 
متهمة القناة بالتناول غير 

المهني للشأن السوداني 
ومخالفتها لشروط الترخيص، 

حسب وسائل إعالم محلية.

تنطلق فعاليات مهرجان  «
“العين السينمائي” في 

دورته الرابعة والتي ستقام 
في مدينة العين في الفترة 

من 23 وحتى 27 يناير 
الجاري، تحت شعار “سينما 

المستقبل”.

أحزر بطل المنتخب الوطني لكمال  «
األجسام الالعب المحترف محمود 

 Saudi المغربي لقب بطولة ببطولة
classic pro لفئة الفيزيك والتي أقيمت 

منافساتها الجمعة الماضي بالرياض 
وسط مشاركة واسعة من العبي كمال 

األجسام من مختلف الدول والجنسيات.

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

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  أكـــدت 
طـــوارئ  فريـــق  أن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
األمطـــار باشـــر قـــام منـــذ وقـــت مبكـــر أمـــس 
بالتفقد الميداني لمختلف محافظات المملكة، 
للتعامـــل بشـــكل فـــوري مـــع أي تجمـــع لميـــاه 
األمطـــار، وإثـــر ذلـــك تمـــت مباشـــرة عمليـــات 
ســـحب ميـــاه األمطار علـــى الفـــور لمنع تجمع 
األمطـــار ولتقليـــل األضـــرار التـــي قـــد تترتب 
عليهـــا قدر اإلمـــكان، مشـــيرًة إلـــى أن الفريق 

يعمل على مدار الساعة.
وأوضحت الوزارة أن وزير األشـــغال وشؤون 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خلـــف، علـــى تواصل مســـتمر مع فـــرق العمل 
لتوجيههم لضمـــان التعامل مع تجمعات مياه 
األمطار وبما يضمن فتح الشـــوارع الرئيســـة، 
وانســـيابية حركـــة المرور على شـــبكة الطرق 
والحيلولة دون حدوث أي اختناقات مرورية 

جراء األمطار.

“األشغال” تسيطر على تجمعات مياه األمطار
تعامل مبكر.. والوزير عصام خلف على تواصل مستمر مع فرق العمل

تنظيف فتحات تصريف المياه

المنامة - وزارة األشغال

بـــإدارة  مســـؤول  مصـــدر  ذكـــر 
بـــوزارة  الجويـــة  األرصـــاد 
المواصـــات واالتصـــاالت أنه من 
المتوقع أن تعاود الفرص لتشكل 
الغيـــوم الماطرة فـــي وقت الحق 
مـــن اليـــوم اإلثنيـــن، والتـــي قـــد 
تكـــون رعديـــة مصحوبـــة بهبات 
شـــديدة السرعة، بســـبب اقتراب 
شـــبه  شـــمال  جـــوي  منخفـــض 
الجزيـــرة العربيـــة، ومـــن المتوقع 
أن تســـتمر حتى األربعاء وتكون 

على فترات زمنية متقطعة.
وأضـــاف المصدر “تشـــير خرائط 
الريـــاح الســـطحية إلـــى معـــاودة 
الرياح الشـــمالية الغربية من يوم 
غـــد لتصل من قوية إلى شـــديدة 
الســـرعة أحيانـــًا، تصحبها موجة 
فـــي  المملكـــة  بهـــا  تتأثـــر  بـــاردة 
األيـــام المقبلة تتدنـــى على إثرها 
درجـــات الحرارة إلى أقل من 10 
درجـــات مئوية خـــال نهاية هذا 

األسبوع”.

درجات حرارة تحت 10 مئوية بنهاية األسبوع
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خلف: مدينة سلمان مقبلة على مشروعات خدمية
المنامة - بنا

البلديـــات والتخطيـــط  قـــام وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي عصـــام خلـــف بزيـــارة تفقديـــة للمشـــروعات 
التطويريـــة والخدميـــة بمدينة ســـلمان فـــي المحافظة 
الشمالية. وتأتي المشروعات ذات الطابع الخدمي بناًء 
على موافقة مجلس الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة. 
وأفـــاد الوزيـــر بـــأن مدينة ســـلمان مقبلة علـــى عدد من 
المشـــروعات الخدميـــة ومـــن ضمنهـــا مشـــروع إنشـــاء 
 ،580 بمجمـــع   13 رقـــم  الجزيـــرة  فـــي  حديقـــة عامـــة 

وزير األشغال في زيارة تفقدية للمشروعات التطويرية والخدمية بمدينة سلمانبمساحة تفوق 27 ألف متر مربع. )03()08(
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تدريب أكثر من 750 بحرينيا على تقنيات الحوسبة السحابية

خفض المصروفات التشغيلية للبنية التقنية 80 %
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
البحريـــن  مملكـــة  أن  القائـــد  محمـــد 
وبفضـــل رؤى عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، وتوجيهات الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، نجحت في تبني 
واعتماد سياســـة الحوسبة السحابية 
أواًل علـــى المســـتوى الحكومـــي، مـــن 
خـــال سلســـلة اإلنجـــازات المتميـــزة 
العـــام  خـــال  التـــي حققتهـــا خاصـــة 
2021، إذ تمكنت من نقل أكثر من 70 
% مـــن العمليات واألنظمة الحكومية 
التابعـــة لــ 72 جهة حكومية إلى نظام 
واســـتكملت  الســـحابية،  الحوســـبة 
وبصورة كلية نقـــل 32 جهة حكومية 
إلـــى الســـحابة، مـــع  وغيـــر حكوميـــة 
تأســـيس 4 جهـــات حكوميـــة جديـــدة 

مع بناها التقنيـــة لتكون بالكامل على 
الحوسبة السحابية.

مشـــاركته  لـــدى  القائـــد،  واســـتعرض 
فـــي مؤتمـــر صحافي أمـــس منجزات 
ومؤشـــرات نجاح مملكة البحرين في 
تبنـــي واعتمـــاد الحوســـبة الســـحابية 
أواًل على المســـتوى الحكومي، والتي 
تمّثلت في تقليص فترة تجهيز البنية 

الحكوميـــة  للمشـــروعات  التحتيـــة 
وخفـــض   ،%  60 بنســـبة  التقنيـــة 
المصروفات التشغيلية للبنية التحتية 
واألنظمـــة الحكوميـــة التقنية بنســـبة 
تتـــراوح بيـــن 60 و80 %، مضيًفا في 
هـــذا الســـياق أنه تم تدريـــب أكثر من 
750 بحرينيـــا على تقنيات الحوســـبة 

السحابية.

جانب من المؤتمر الصحافي 

دعوة إلعادة النظر بقيمة العقار لألجنبي كشرط للحصول على اإلقامة
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
والجـــوازات واإلقامة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن آل 
خليفـــة مـــع رئيس جمعيـــة التطويـــر العقـــاري البحرينية، 
عارف هجرس، بحضور الوكيل المساعد للمنافذ والبحث 
إدارة  ومديـــر  الســـنان،  عبدالرحمـــن  اللـــواء  والمتابعـــة 

التأشـــيرات واإلقامة الشـــيخ أحمد بن عبدهللا آل خليفة، 
وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. واوضح الشيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن أن هـــدف االجتمـــاع العمـــل على 
تذليل المعوقات ودراســـة المقترحات الهادفة إلى تطوير 
الخدمات المقدمة بما يضمن جذب وتشجيع المستثمرين 
العقاريين. وتمت دراســـة الســـبل الكفيلة بتسهيل دخول 

وبقـــاء المســـتثمرين فـــي البـــاد، حيـــث طالبـــت جمعيـــة 
التطوير العقاري باختصار وسرعة اإلجراءات، منوهة إلى 
عدد من االقتراحات منها تخصيص تأشيرة للمستثمرين 
ورجـــال األعمال، وإعادة النظر فـــي قيمة العقار لألجنبي 
الـــذي يملك ســـكنا في مملكـــة البحرين كشـــرط للحصول 

على اإلقامة بالكفالة الشخصية.

العمليـــات  دائـــرة  مديـــر  أعلـــن 
الحربية بـــوزارة الدفاع اليمنية 
علـــي محســـن الهـــدي أن قوات 
الشـــعبية  والمقاومـــة  الجيـــش 
ورجـــال القبائـــل حققـــوا خـــال 
نصـــًرا  الماضيـــة  الســـاعات 

فـــي  الحوثييـــن  تاريخًيـــا ضـــد 
جبهات القتال جنوب محافظة 

مأرب.
وأشـــار إلى أن هـــذه االنتصارات 
هي بداية العد التنازلي للميليشيا 

اإليرانية في اليمن.

الدفاع اليمنية: نصر تاريخي جنوب مأرب
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بدء تلقي طلبات الترخيص للمنفذ الخاص
المنامة - وزارة العدل

فـــي إطـــار توجيهـــات ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بتوفيـــر البنيـــة 
الازمة لتطبيق المرســـوم بقانون 
بشـــأن التنفيذ في المواد المدنية 
والتجاريـــة، أصـــدر وزيـــر العـــدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة، 
وبعـــد موافقـــة المجلـــس األعلـــى 

لســـنة   )4( رقـــم  قـــراًرا  للقضـــاء، 
2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط 

المنفذ الخاص.
والشـــؤون  العـــدل  وكيـــل  وبيـــن 
عيســـى  القاضـــي  اإلســـامية 
المناعي أنه طبًقا للقرار، ُيشـــترط 
لمنـــح الترخيـــص بمزاولة نشـــاط 
المنفـــذ الخـــاص أن يكـــون طالب 
اعتباريـــا  شـــخصا  الترخيـــص 

مرخصا له بالعمل في المملكة.

المنامة - بنا
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منح مستشار األمن 
الوطني قائد الحرس 
الملكي وسام الكلية

تطوير عالقات عسكرية أوثق لتحقيق الدفاع الجماعي الفاعل

ناصر بن حمد يرعى حفل اللقاء الثالث لخريجي الشرق األوسط
أقيـــم تحـــت رعاية مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة صباح أمـــس األحد، حفل اللقاء 
الثالث لخريجي الشـــرق األوســـط الذي نظمته قوة 

دفاع البحرين بكلية عيسى العسكرية الملكية.
ولـــدى وصول ســـمو مستشـــار األمن الوطنـــي قائد 
الحرس الملكي إلى موقع الحفل، كان في استقباله 
قائـــد قـــوة الحـــرس الملكـــي الخاصة ســـمو المقدم 
الركن الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، والمدعوين 
من قـــادة الكليـــات واألكاديميات العســـكرية البرية 
والجوية والبحرية للقوات المســـلحة بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
واســـتهل الحفـــل بتـــاوة آيـــات عطـــرة مـــن الذكـــر 
الحكيـــم، ثم تم عرض فيلم عن الكليات المشـــاركة، 
بعدهـــا ألقـــى ســـمو مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائد 

الحرس الملكي كلمة بهذه المناسبة قال فيها:
إنه لشرف لي أن أرحب بكم في حفل اللقاء الثالث 

لخريجي الشرق األوسط في مملكة البحرين.
لقـــد كلفني حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى بهذه المناسبة 
أن أنقل لكم تحيات جالته وتمنياته الطيبة بنجاح 

هذا اللقاء الدولي.
يمثـــل هذا الحـــدث لقـــاًء مهًمـــا لقـــادة األكاديميات 
العســـكرية والخريجيـــن مـــن دول مجلـــس التعاون 
الكليـــات  إلـــى  باإلضافـــة  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 

العسكرية الثاث في المملكة المتحدة.
كمـــا يجمع هذا الحدث اليـــوم العديد من األصدقاء 
والزمـــاء القدامى الذين يتشـــاركون جميعهم تراًثا 
فريـــًدا ومميًزا خاضوه في األكاديميات العســـكرية 
فـــي رحلتهـــم  الشـــروع  قبـــل  بهـــا،  التحقـــوا  التـــي 

العسكرية التي تخللها عدد من التحديات.
إن لـــم شـــمل األصدقـــاء والزماء القدامـــى هو أمر 
مهـــم با شـــك، ولكن هـــذا الحدث هو فرصـــة أيًضا 
لكسب معارف جديدة مع األشقاء في دول مجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية والمملكـــة المتحدة 
ســـواء كنـــا ضمـــن القـــوات البحريـــة أو البريـــة أو 
الجوية فإننا جميًعا نتشارك خلفية عسكرية مماثلة 
واتبعنا مسارات واحدة، وهذه الروابط المتينة هي 
التي تجمعنا بغض النظر عن نوع القوة التي ننتمي 

إليها.
في هـــذا اللقاء للخريجين الدولييـــن وعبر المعرفة 
تطويـــر  علـــى  مًعـــا  ســـنعمل  المشـــتركة،  والخبـــرة 
عاقـــات عســـكرية أوثق لتحقيق الدفـــاع الجماعي 

الفاعل، وأتمنى أال تؤدي الرؤية المشتركة بيننا إلى 
تعزيز روابطنا المتينة فحســـب، بل تســـاعدنا أيًضا 

على تبادل المعلومات والخبرات والتطور مًعا.
يجـــب أن يكـــون الخريجـــون قادريـــن علـــى تجاوز 
حـــدود الفكـــر والجغرافيـــا بغض النظر عن الســـياق 
فيـــه،  يتواجـــدون  الـــذي  العســـكري  أو  السياســـي 
سيشـــهد المؤتمر يوم غد عرًضا شاماً لمؤسساتكم 
التـــي  التحديـــات  علـــى  الوقـــوف  مـــع  العســـكرية 
تواجهكـــم فـــي أداء أعمالكـــم، وأنـــا علـــى ثقـــة بأن 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مواجهـــة  بروتوكـــول 
ســـيكون أحد الموضوعات المهمة في مناقشـــاتكم، 
لقد فرضت الجائحة تغييًرا كبيًرا في الطريقة التي 
نتدرب ونعمل بها بشكل يومي ولكن ذلك لن يشكل 
تغييـــًرا في المســـتقبل ألن شـــعار التكيـــف وتجاوز 
التحديات هو جزء أساسي من شخصياتنا جميًعا.

أتطلع إلى لقائنا المقبل الذي سيشهد انضمام المزيد 
مـــن كليـــات منطقة الشـــرق األوســـط باإلضافة إلى 
المعاهد األكاديمية العســـكرية التي ستضيف قيمة 
كبيرة لهذه المنظمة وســـيتم دعـــوة دول من خارج 
منطقة الشـــرق األوســـط للحضور وعـــرض تجاربها 

الثريـــة فـــي هذا المجـــال، أتمنى االجتمـــاع مع أكبر 
عـــدد ممكن منكم وآمل أن أكون قادًرا على تحقيق 
االســـتفادة القصـــوى من الفـــرص إلقامـــة العاقات 

وتجديدها وتقويتها بيننا في مختلف المجاالت.
بعـــد ذلـــك ألقيـــت كلمـــاٍت مـــن قبـــل اللـــواء الركـــن 
دانســـن كابـــس Duncan F Capps آمـــر أكاديميـــة 
ســـاند هيرست العســـكرية الملكية، والقبطان روجر 
رادويـــن Roger R Readwin آمـــر كليـــة دارتمـــوث 
An�  البحريـــة الملكية والعميد جوي انـــدرو ديكينز
drew Dickens آمر كلية كرنويل الجوية الملكية.

 Andrew بعدهـــا قـــام العميـــد جوي انـــدرو ديكينـــز
الملكيـــة  الجويـــة  كرنويـــل  كليـــة  آمـــر   Dickens
بتســـليم مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس 
الملكي ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة وســـام الكلية، كمـــا قام بتكريـــم ضباط قوة 
دفـــاع البحرين مـــن خريجي كليـــة كرنويل الجوية 
الملكيـــة بالمملكـــة المتحـــدة، ثـــم توجه آمـــر الكلية 
لقاعة كبار الشـــخصيات ألخذ صورة جماعية، وفي 
ختـــام االحتفال التقطت صـــورة جماعية مع جميع 

الحضور أمام مبنى قيادة الكلية.
حضـــر الحفل آمـــر كلية عيســـى العســـكرية الملكية 
اللـــواء الركـــن عبدالرحمـــن خليفة النعيمـــي، ومدير 
التدريب العسكري اللواء الركن صاح راشد السعد، 
وعدد من خريجي الكليات العسكرية المشاركة في 
الحفـــل من ضبـــاط قوة دفـــاع البحريـــن، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
صبـــاح امس، ســـفير دولة إســـرائيل 
لـــدى مملكـــة البحريـــن ايتـــان نائيه، 
بحضـــور  وذلـــك  تعيينـــه،  بمناســـبة 
رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طـــارق 

الحسن.
وفي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب الوزير 
تمنياتـــه  عـــن  لـــه  معربـــا  بالســـفير، 
بالتوفيـــق والنجاح في مهـــام عمله، 
ومؤكـــدا أن النهج اإلصاحي لعاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيســـى آل خليفة، يقوم على تعزيز 
قيم التفاهم والحوار واالنفتاح على 

اآلخر.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
العاقـــات الثنائية بيـــن البلدين، في 
ضـــوء توقيـــع إعـــان تأييد الســـام 
واتفاق مبادئ إبراهيم، والذي يسهم 
فـــي تعزيز األمـــن واالســـتقرار ومن 
أجل أن يعم السام في المنطقة، كما 
تـــم بحث مجـــاالت التعـــاون األمني 
وتبـــادل الخبـــرات بين البلديـــن، بما 

يخدم المصالح المشتركة.

تعاون أمني بحريني إسرائيلي

الُمســـاعد  الوكيـــل  رعايـــة  تحـــت 
للخدمـــات التعليميـــة القائـــد العام 
نظـــم  العنـــزور،  كفايـــة  للُمخيـــم 
قســـم الُمرشـــدات بـــإدارة التربيـــة 
التربيـــة  وزارة  فـــي  الرياضيـــة 
والتعليـــم ُمخيـــم الـــوالء الســـنوي 
الــــ15، والـــذي ُاقيـــم عبـــر التقنيـــة 
المرئيـــة للعـــام الثالث تماشـــيًا مع 
الظروف الحالية، إذ حملت نسخة 
هذه الســـنة شـــعار “إفرست” تيمنًا 
باإلنجاز التاريخي الُمشـــرف الذي 
ســـطره رجـــاالت الحـــرس الملكي 
بوصولهم لقمة جبل إفرست العام 
الماضي بفضل توجيهات وُمتابعة 
اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، مستشـــار األمن 

الوطني قائد الحرس الملكي.
مـــن   400 الُمخيـــم  واســـتقطب 

والاتـــي  والُمرشـــدات،  الزهـــرات 
أيـــام  مـــدى ثاثـــة  شـــاركن علـــى 
في باقـــة من األنشـــطة والبرامج، 
مـــن  العديـــد  حملـــت  والتـــي 
األهـــداف، وأهمهـــا ترســـيخ قيـــم 
الـــوالء واالنتماء، وإعـــاء مبادئ 
التســـامح، والتعايش، والُمشاركة، 
وتغليـــب المصلحـــة العامـــة علـــى 

بمـــا  الخاصـــة، واالحتـــرام وذلـــك 
يتوازى مع المساعي الحثيثة التي 
تبذلها وزارة التربية والتعليم في 
هذا الصـــدد لتأكيد المكانة العالية 
لمملكـــة البحريـــن كمركـــز عالمـــي 
لنشـــر الســـام والمحبة بين األمم 

بُمختلف ُمعتقداتها وثقافاتها.
وفي هـــذا الصدد، قالـــت العنزور: 

“هـــذه الُمناســـبة تســـتقي أهميتها 
من الرســـالة النبيلة التـــي تحملها 
األهـــداف  مـــن  لُجملـــة  للوصـــول 
الســـامية والنابعـــة مـــن الثوابـــت 
التنمويـــة  للمســـيرة  الوطنيـــة 
الشـــاملة التي أطلقها عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، حيـــث يضـــم 
الـــورش  مـــن  مجموعـــة  الُمخيـــم 
والبرامـــج الهادفة لرفـــد الُمجتمع 
ُيشـــاركن  صالحـــات  بُمواطنـــات 
المســـيرة  هـــذه  فـــي  بفاعليـــة 
الُمباركـــة للمملكة، ولذلـــك أطلقنا 
)افرســـت(  النســـخة  هـــذه  علـــى 
اعتـــزازًا باإلنجـــاز التاريخي الذي 
حققـــه الحرس الملكـــي بالوصول 
لقمـــة جبـــل افرســـت بعـــد أشـــهر 
مـــن التدريـــب والتضحيـــة ورغم 
الظروف االستثنائية التي يمر بها 

العالم”. 

وزارة التربية والتعليم
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صــدر عــن ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )3( لســنة 2022 بتعيين 

مديرين في وزارة النفط، جاء فيه:

المادة األولى: 
ُيعين في وزارة النفط كل من:

علـــي  أحمـــد  عـــز  الســـيدة   -  1
المناعي

السياســـات  إلدارة  مديـــًرا 
والتخطيط االستراتيجي

2 - الســـيد عدنـــان ســـعيد محمد 

المخرق
مديًرا إلدارة الرقابة والتراخيص

المادة الثانية:
 علـــى وزيـــر النفط تنفيـــذ أحكام 
هذا القـــرار، وُيعمل به من تاريخ 
صـــدوره، وُينَشـــر فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

تعيين مديرين في “النفط”

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
امس األحد، فـــي القيادة العامة، 
وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
خليفـــة.  وبعـــد أن رحـــب القائـــد 

العام لقوة دفـــاع البحرين بوزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني، تم 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  بحـــث 
التعـــاون  بمجـــاالت  المتعلقـــة 
قـــوة  بيـــن  القائـــم  والتنســـيق 
دفـــاع البحريـــن ووزارة الماليـــة 

واالقتصاد الوطني.

التنسيق بين قوة الدفاع و “المالية”

المنامة - بنا

أعلنـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة دفاع 
رمايـــة  ســـتجرى  أنهـــا  البحريـــن 
بالذخيـــرة الحيـــة، يقـــوم بها ســـاح 
البحريـــة الملكـــي البحريني، بمنطقة 
)هير شتية(، وذلك اعتباًرا من اليوم 
االثنيـــن، الموافق 17 ينايـــر الجاري، 
مـــن الســـاعة الثامنة صباًحـــا ولغاية 
يوم غـــد الثاثاء، 18 يناير، الســـاعة 

الثالثة عصرا.
ولفتـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة دفاع 
البحريـــن، فـــي إعانهـــا الصـــادر عن 
مديرية اإلعـــام والتوجيه المعنوي، 
مـــن  األمـــر،  مـــن يهمهـــم  انتبـــاه كل 
مواطنيـــن ومقيميـــن، إلـــى االبتعـــاد 
عن منطقة الرماية المذكورة حفاًظا 

على سامتهم.

رماية بالذخيرة الحية في “هير شتية”

“مرشدات التربية” ُينظم مخيم الوالء السنوي
عنزور: أطلقنا “افرست” على هذه النسخة اعتزاًزا بإنجاز الحرس الملكي

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
مملكـــة بلجيـــكا، عبـــدهللا الدوســـري 
الشـــرق  شـــؤون  عـــام  مديـــر  مـــع  
بهيئـــة  أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
العمل الخارجي، فيرناندو جنتليني، 
ونائب المدير العام لشـــؤون الشـــرق 
األوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل 

الخارجي، كارل هيليغارد.
الســـفير  أشـــاد  االجتمـــاع،  وخـــال 
مملكـــة  بيـــن  والتعـــاون  بالشـــراكة 

البحريـــن واالتحاد األوروبي، مؤكًدا 
التعـــاون  عاقـــات  تعزيـــز  أهميـــة 
ومواصلـــة العمـــل المشـــترك وتبادل 
العديـــد  فـــي  والمعرفـــة  الخبـــرات 
مـــن المجـــاالت المختلفـــة كمشـــروع 
 Foreign( آلية السياســـة الخارجيـــة
مـــن  وعـــدد   ،)  Policy Instrument
المشـــاريع والـــدورات المختلفـــة من 
أجل تحقيق األهداف المشـــتركة مع 

مملكة البحرين.

تعزيز عالقات التعاون مع االتحاد األوروبي

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمد آل خليفة فـــي مكتبها، رئيس 
مجلـــس إدارة مســـرح الدانـــة عارف 
رحيمـــي، بحضور الرئيـــس التنفيذي 
للمســـرح شـــين تشـــالمرز، حيث جاء 
ذلك في إطار مناقشـــة سبل التعاون 
مـــا بيـــن الجهتيـــن مـــن أجـــل تعزيـــز 
فـــي  الثقافيـــة  واألنشـــطة  البرامـــج 
مملكة البحريـــن، وباألخص مهرجان 

ربيع الثقافة السنوي.
ورّحبت الشـــيخة مي بنت محمد آل 
خليفة بوفد مسرح الدانة مؤكدة أن 
االرتقاء بالعمل الثقافي في البحرين 
الجهـــات  مختلـــف  تعـــاون  يتطلـــب 
يعـــد إضافـــة  المســـرح  أن  ومؤكـــدة 

نوعيـــة على البنيـــة التحتية الداعمة 
للعمل الثقافي فـــي البحرين. وقالت 
إن مهرجـــان ربيـــع الثقافـــة يعد أحد 
أهم المواســـم الثقافية التي تحرص 
الهيئـــة علـــى اســـتدامتها، معربة عن 
الثقافـــي  العمـــل  بعـــودة  ســـعادتها 
المباشـــر من بعد انقطاع تســـببت به 

األزمة الصحية العالمية.
ويشـــارك مســـرح الدانـــة هـــذا العـــام 
في مهرجـــان ربيع الثقافة الســـادس 
عشر كشريك أساسي لهيئة البحرين 
للثقافة واآلثار في تنظيم المهرجان، 
مـــن  مشـــاركة  كذلـــك  يشـــهد  الـــذي 
العديد مـــن الجهات العامـــة الخاصة 

مملكـــة  فـــي  األهليـــة  والمؤسســـات 
البحرين.

ومـــن جانبـــه، توجه رحيمي بالشـــكر 
إلـــى هيئة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
علـــى عملهـــا الدائم مـــن أجـــل تنفيذ 
متنوعـــة  ثقافيـــة  وأنشـــطة  برامـــج 
علـــى مدار العـــام والترويـــج للمملكة 
إقليمـــي وعالمـــي،  كمركـــز حضـــاري 
مبديًا اســـتعداده الدائـــم للتعاون مع 
الهيئـــة من أجـــل تحقيـــق المزيد من 
المنجـــزات الحضاريـــة. وأعـــرب عن 
ســـعادته لمشاركة مســـرح الدانة في 
مهرجـــان ربيـــع الثقافـــة، متأمـــاً أن 
تكون النســـخة السادســـة عشـــرة من 
مهرجان ربيع الثقافة على المستوى 
الـــذي لطالمـــا شـــهده الجمهـــور فـــي 

مملكة البحرين.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

“الدانة” شريك أساس في تنظيم “ربيع الثقافة” هذا العام
الشيخة مي: سعيدون بعودة العمل الثقافي المباشر بعد انقطاع
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انتخاب البحرين عضوا في لجنة المراجعة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة
شـــارك رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا فـــي أعمـــال افتتاح 
الدورة الثانية عشرة للجمعية العمومية 
IRE� (للوكالـــة الدولية للطاقة المتجددة 

NA(، التـــي عقدت عن بعد في نســـختها 
االفتراضيـــة الثانيـــة بتنظيـــم مـــن إمارة 
أبوظبي بدولة االمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، اتســـاقا مـــع الجهـــود العالمية 
للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 
19( مـــع الحفـــاظ علـــى وتيـــرة المســـيرة 
العالميـــة  والجهـــود  الشـــاملة  التنمويـــة 
لتحقيـــق أهداف األمـــم المتحدة للتنمية 
المستدامة، خصوصا الهدف السابع منها 
المتعلق بالطاقة المستدامة، الذي يشكل 
محورا أساســـا ألعمـــال الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة المتجـــددة )IRENA( إضافة إلى 

جهود التصدي للتغير المناخي.

ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع ضمـــن فعاليـــات 
أســـبوع أبوظبـــي لالســـتدامة ويحضـــره 
عـــدد كبيـــر مـــن الـــوزراء وصنـــاع القرار 
فـــي مجال الطاقة المتجـــددة وما يفوق 
1000 مشـــارك من أكثر و167 من الدول 
األعضـــاء فـــي الوكالـــة من جميـــع أنحاء 
العالم، إضافة إلى حضور واسع لجلسات 
الجمعيـــة العموميـــة واجتماعات الدورة 
من خالل قناة اليوتيوب التابعة للوكالة، 
ومملكـــة البحريـــن هـــي عضـــو دائـــم في 
هـــذه الوكالـــة الدولية منذ تأسيســـها في 
العـــام 2009. وتم تعيين مملكة البحرين 
عضًوا في لجنة المراجعة والتدقيق في 
الـــدورة المنعقـــدة، وهـــي إحـــدى اللجان 
اإلداريـــة التـــي تتبـــع ســـكرتارية الوكالة 
وترفع تقريرها لرئيس الدورة لالعتماد.

وشارك ميرزا بمداخلة في هذا االجتماع 
تحـــدث فيها عن إعـــالن مملكة البحرين 

خـــالل مؤتمر األمـــم المتحـــدة لألطراف 
 ،)COP26( المناخـــي  للتغيـــر  للتصـــدي 
الذي ُعِقد في جالســـكو نوفمبر الماضي، 
عـــن اعتماد الهدف الوطني للوصول إلى 
الحياد الصفري الكربوني بحلول 2060، 
وتبنـــي المملكـــة مجموعة مـــن األهداف 
لتحقيـــق  المـــدى  والقصيـــرة  المرحليـــة 
هـــذا الهدف المهـــم، ومن هـــذه األهداف 
المرحليـــة هـــو هـــدف تقليـــل االنبعاثات 
الكربونيـــة بنســـبة 30 % بحلـــول العـــام 

2035، مـــن خـــالل العمل علـــى مبادرات 
إزالـــة الكربون واالســـتثمار في مبادرات 
تعزيـــز كفاءة الطاقـــة، ومضاعفة الهدف 
الوطنـــي لزيـــادة حصـــة مصـــادر الطاقة 

المتجـــددة فـــي المزيـــج الكلـــي للطاقـــة 
لتكون 20 % بحلول العام 2035، وزيادة 
أشـــجار نبات القرم إلـــى 4 أضعاف العدد 
الحالي، ومضاعفة عدد األشـــجار بشكل 

عام في البحرين، إضافة إلى االســـتثمار 
المباشـــر في تقنيـــات احتجـــاز الكربون، 
مؤكـــًدا أن هـــذه التوجهـــات إنمـــا تعكس 
للعالـــم أجمـــع جدية الخطـــوات الحثيثة 
التـــي تتخذها القيـــادة الرشـــيدة لمملكة 
البحريـــن فـــي مســـيرة تحقيـــق التنميـــة 
الوطنـــي  المســـتوى  علـــى  المســـتدامة 
واإلقليمـــي وااللتـــزام تجـــاه تفعيل دور 
المملكـــة فـــي منظومة المجتمـــع الدولي 

في التصدي للتغير المناخي. 
أن  مداخالتـــه  فـــي  ميـــرزا  أعلـــن  كمـــا 
البحريـــن اســـتطاعت فـــي نهايـــة العـــام 
2021 تحقيـــق األهداف الوطنية للطاقة 
المتجـــددة المقـــرر تحقيقهـــا فـــي العـــام 
2025، الـــذي هـــو زيـــادة نصيـــب مـــوارد 
الطاقـــة المتجـــددة فـــي المزيـــج الكلـــي 
الموعـــد  قبـــل  أي   % 5 بنســـبة  للطاقـــة 

المحدد بـ 4 سنوات.

 هيئة الطاقة المستدامة

ميرزا يمثل المملكة 
بـ “الجمعية 

العمومية” بحضور 
أكثر من 167 دولة

البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  وزيـــر  قـــام 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف بزيارة 
تفقدية للمشروعات التطويرية والخدمية 
بمدينـــة ســـلمان فـــي المحافظة الشـــمالية 
الطابـــع  ذات  المشـــروعات  هـــذه  وتأتـــي 
الخدمي بناًء على موافقة مجلس الوزراء 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة. 
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماًما بالًغا 
وجهـــوًدا متواصلة من أجل تأمين وصول 
جميع الخدمات التنموية المســـتدامة في 
مختلـــف مناطـــق مملكة البحرين، مشـــيًرا 
إلـــى أن الحكومـــة حريصة على اســـتمرار 
التواصـــل بيـــن المســـؤولين واألهالـــي في 
مناطقهـــم مـــن خـــالل الزيـــارات الميدانية 

واحتياجاتهـــم،  مالحظاتهـــم  لالســـتماع 
والمـــوارد  اإلمكانـــات  بحســـب  وتلبيتهـــا 

المتاحة. 
وذكـــر أن مدينـــة ســـلمان تعتبـــر مـــن أهم 
المشـــروعات اإلســـتراتيجية فـــي مملكـــة 
مـــن  كبيـــرا  عـــددا  تتضمـــن  إذ  البحريـــن، 

الوحدات الســـكنية التي تم إنشاؤها وفق 
أعلـــى المعايير، مشـــيًرا إلى أنها تطل على 
حدائق ومساحات خضراء شاسعة، منوًها 
بـــأن المدينـــة تتضمن مســـارات مخصصة 
للمشاة والدراجات الهوائية كما أنها تتميز 

بسهولة الوصول إلى مرافقها المتعددة. 

وأفـــاد الوزيـــر بـــأن مدينـــة ســـلمان مقبلة 
على عدد من المشـــروعات الخدمية ومن 
ضمنها مشـــروع إنشـــاء حديقـــة عامة في 
الجزيـــرة رقـــم 13 بمجمـــع 580، بمســـاحة 
تفـــوق 27 ألـــف متر مربع، مبيًنا أن إنشـــاء 
هـــذه الحديقة يعـــد من أحد المشـــروعات 
المهمـــة التـــي ســـتقدم إضافة مهمـــة على 

مستوى المرافق الخدمية بالمدينة.
وتابـــع بـــأن المشـــروع يتكون مـــن عناصر 
متنوعة مثل ســـاحات إلحياء االحتفاالت 
وممشـــى،  الوطنيـــة،  والمناســـبات 
ومســـاحات عائليـــة متعـــددة، ومســـاحات 
للجلـــوس، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن العناصر 
لألطفـــال  لعـــب  كمســـاحات  الترفيهيـــة 
بمختلـــف فئاتهم العمرية مـــع األخذ بعين 
االعتبار المتطلبـــات الخاصة لذوي الهمم، 
علـــى أن تكـــون هنـــاك مســـاحات مظللـــة 
حســـب  مطاطيـــة  بأرضيـــات  ومـــزودة 

المعاييـــر المعتمـــدة دولًيـــا، باإلضافـــة إلى 
أن الحديقـــة ســـتتضمن مســـاحات خاصة 
لمزاولة األنشـــطة الرياضيـــة المختلفة من 

مالعب وأجهزة اإلحماء الرياضية. 
وقال خلف إن المشـــروع يهدف إلى زيادة 
الرقعـــة الخضـــراء وتكثيـــف المزروعـــات 
بأشـــجار الظـــل دائمة الخضرة والمناســـبة 
فـــي  تســـهم  والتـــي  البحرينيـــة،  للبيئـــة 
الســـتراتيجية  وفًقـــا  المنـــاخ  تحســـين 
التشـــجير والتخضير والتجميـــل وحفاًظا 
على المنظـــر الجمالي والبيئـــي كجزء من 
التنميـــة  فـــي تحقيـــق  الـــوزارة  أولويـــات 

المستدامة بمملكة البحرين.
ورافـــق الوزيـــر خـــالل الزيـــارة الميدانيـــة 
النائـــب فاطمـــة القطـــري ووكيـــل الـــوزارة 
لشـــؤون البلديات الشـــيخ محمد بن أحمد 
آل خليفـــة، والمدير العام لبلدية الشـــمالية 
لميـــاء الفضالـــة، وعضـــو المجلـــس البلدي 

مســـؤولي  مـــن  وعـــدد  إبراهيـــم  بدريـــة 
الوزارة.

من جانبها، أشـــادت عضـــو مجلس النواب 
الحكومـــة  توليـــه  بمـــا  القطـــري  فاطمـــة 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء مـــن اهتمـــام بالغ 
وحرص على تنفيذ المشروعات الخدمية 
وترجمـــة  التحتيـــة،  بالبنيـــة  واالرتقـــاء 
تطلعـــات المواطنين فـــي مختلف مناطق 
المقبـــل  المشـــروع  أن  مبينـــة  المملكـــة، 
والمتمثل بإنشـــاء حديقـــة عامة بالجزيرة 
المرافـــق  مـــن  الكثيـــر  ســـيتضمن   ،13
نوعيـــة  إضافـــة  وسيشـــكل  والخدمـــات 

للمنطقة.
القطـــري جهـــود وزارة األشـــغال  وثمنـــت 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
في تنفيذ برامجها وخططها التنموية، بما 

ُيحقق تطلعات واحتياجات المواطنين.

المنامة - بنا

خلف: مدينة سلمان مقبلة على عدد من المشروعات الخدمية
اإلعالن عن إنشاء حديقة عامة بمساحة تفوق 27 ألف متر مربع
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مع األمير تركي الفيصل والملف األفغاني
Û  حصلــُت قبل أيام على نســخة من كتــاب “الملف

األفغانــي” لصاحــب الســمو الملكي األميــر تركي 
الفيصــل آل ســعود، فوضعتــه علــى رأس الكتب 
المتراكمــة علــى طاولــة مكتبتــي، والتــي أنــوي 
قراءتهــا، وقــد صــدر الكتاب في األســاس باللغة 
اإلنجليزيــة، وصدرت النســخة العربيــة منه قبل 
بضعــة أشــهر، وبعــد أن شــرعت فــي قراءتــه لــم 

أستطع التوقف إال بعد إتمامه.
Û  وقــد ُكتب الكتاب بأســلوب رصين مشــوق، وهو

بكل وضوح من الكتب التي ال غنى عن قراءتها 
للمهتميــن بشــؤون وقضايا المنطقة وما شــهدته 
أو تشهده من تطورات، ويوفر في الوقت نفسه 
مــادة قيمــة؛ لتتبــع جــذور المشــاكل التــي تعاني 
األدوار  طبيعــة  والســتيعاب  أفغانســتان  منهــا 
التــي أداهــا الالعبون األساســيون على المســرح 
البلــد  لذلــك  الســوفييتي  الغــزو  منــذ  األفغانــي 
العنيــد فــي العام 1979 حتــى العام 2001 عندما 
انتهت مهمة األمير تركي الفيصل كرئيس لجهاز 
االســتخبارات الســعودية وقبيــل كارثــة الحادي 

عشر من سبتمبر من ذلك العام. 
Û  والكتاب يتضمن تدوينا مترابطا وتوثيقا محكما

لسلســلة األحــداث والتطــورات والمآســي التــي 
شــهدتها أفغانســتان فــي تلــك الفتــرة، كمــا يؤكد 
الــدور الحاســم للمملكــة العربيــة الســعودية فــي 
توجيــه وقيادة الجهود التــي أدت إلى دحر غزو 
الســوفييت وانســحابهم الُمهيــن من أفغانســتان 
فــي العــام 1989 مــا أدى بالنتيجــة إلــى انهيــار 
االتحاد الســوفييتي بعد ثالث سنوات وانحسار 

المد الشيوعي ونهايته.
Û  الســعودية العربيــة  المملكــة  قــرار  يكــن  ولــم 

بنصرة الشــعب األفغاني فــي مقاومته االحتالل 
السوفييتي منطلقا من قناعات مبدئية فقط، بل 
كان مرتكــزًا أيًضا على قضايا االســتقرار واألمن 
فــي المنطقــة وعلــى ضــرورات حمايــة المصالح 

الوطنيــة العليــا للمملكــة فــي مواجهــة األطمــاع 
الســوفييتي،  لالتحــاد  التوســعية  والسياســات 
الــذي بــدأ بالفعــل فــي التغلغــل وتوســيع رقعــة 
نفــوذه فــي منطقــة الشــرق األوســط، فقــد نجح 
فــي خلــق أو دعــم أنظمة عربيــة انقالبية صارت 
تعمــل تحــت مظلتــه وتــدور فــي فلكــه متبنيــة 
معتقداتــه االشــتراكية واليســارية، وكان أبرزهــا 
النظــام القائم وقتها في اليمن الجنوبي المتاخم 
للحــدود الجنوبية للمملكة والذي اعتنق العقيدة 
هــذا  وفــي  والتــزام،  صرامــة  بــكل  الشــيوعية 
الســياق جــاء دور أفغانســتان لجرهــا إلــى بيــت 
تغييــر  إلــى  الســوفييت  ســعى  عندمــا  الطاعــة 
النظام فيها عبر سلسلة من االنقالبات التي أدت 
بالنتيجــة إلــى اســتباحتهم ســيادتها واحتاللهــم 
أن  الســعودية  القيــادة  أدركــت  وقــد  أراضيهــا، 
الخطوة التالية في مخطط التوســع السوفييتي 
بعــد احتالل أفغانســتان ســتكون مــن دون أدنى 
شــك احتــالل باكســتان وضمهــا إلــى المنظومــة 
الشــيوعية أو االشــتراكية وتحقيق حلم االتحاد 

السوفييتي في الوصول إلى المياه الدافئة.
Û  وتنبع بل تتضاعف أهمية هذا الكتاب من أهمية

الفيصــل  تركــي  كاتبــه؛ فاألميــر  موقــع ومكانــة 
مــن بيــن أبــرز أعــالم وأقطــاب األســرة الملكيــة 
والمباشــر  األول  المســؤول  وكان  الســعودية، 
للملــف األفغانــي بحكــم موقعــه علــى رأس جهاز 
االســتخبارات العامــة للمملكة ألكثر من عشــرين 
عاًمــا )1977 � 2001(، وهــي فتــرة كانــت حافلــة 

ومتخمة باألحداث والتحديات. 
Û  واألميــر تركي الفيصل موصوف بطرحه المتزن

الرزيــن وبتواضعــه ودماثة خلقــه، وهو متحدث 
مقتدر لبق ووجه محبوب ومألوف على مختلف 
المنصات والمنابر اإلعالمية. وما ورد في الكتاب 
جــاء ليؤكــد ما هــو معــروف أيًضا عــن كاتبه من 
أنــه إداري محنك يؤمن بالقيــادة من األمام، فلم 

يكتف باالضطالع وتأدية مســؤولياته وواجباته 
تجــاه الملــف األفغانــي مــن وراء طاولــة مكتبــه، 
بل أصر على المتابعة الميدانية المباشــرة، فكان 
يتنقل بين عواصم القرار األساســية وبين المدن 
األفغانيــة التــي كانــت مســرًحا لالشــتباكات بين 
بذلــك  وهــو   ، والمتقاتلــة  المتنازعــة  األطــراف 
لــم يكــن شــاهدا مــن قلــب الحــدث فحســب، بــل 
العــب محوري، ومحــرك رئيــس، ومتابع للحدث 
وتطوراته عن كثب، ومطلع على أدق تفاصيله.

Û  وفــي عجالــة هذا المقال القصير لن نســتطيع أن
نعطي كتاب “الملف األفغاني” وكاتبه حقهما من 
اإلشادة و الثناء، كما أن المجال الضيق لن يسمح 
لنا باستعراض ما ورد فيه من تفاصيل وتحاليل، 
لكننــا ســنكتفي بالتوقف القصيــر المقتضب عند 
هــذا  مــن صفحــات  أو صفحــة واحــدة  محطــة 
الملــف الشــائك، وهــي الصفحــة المتعلقــة بأســوا 
منعطــف علــى طريــق التطورات واألزمــات التي 
عصفت بأفغانســتان بعد االنسحاب السوفييتي 
وال تــزال تعصــف بها، وهو تخلي الــدول الغربية 
المســاندة وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة عــن 
مســؤوليتها وعن اهتمامهــا بهذا البلد المضطرب 
بعــد أن شــعرت فــي العــام 1989 بأنها قد حققت 
هدفهــا بهزيمة االتحاد الســوفييتي وإجالئه عن 
األراضــي األفغانية، علــى خالف المملكة العربية 
السياســي  الفــراغ  أن  أدركــت  التــي  الســعودية 
الــذي أحدثــه االنســحاب الســوفييتي  واألمنــي 
ســيؤدي إلــى حالــة مــن االضطــراب والفوضــى 
الفصائــل  بيــن  واالقتتــال  االســتقرار  وعــدم 
الســوفييتي،  االتحــاد  حاربــت  التــي  المســلحة 
فاستمرت في تقديم الدعم بكل أشكاله وكثفت 
بيــن  الصــدع  لــرأب  مــن جهودهــا ومحاوالتهــا؛ 
رفــاق الســالح وشــركاء الوطن ووقــف االقتتال 
بينهم وتشــكيل حكومة مستقرة، لكن األمر أخذ 
فــي التشــعب واالتجاه إلــى المزيد مــن التعقيد، 

وقــد نتــج عــن هــذا الفــراغ وحالــة االضطــراب 
أفغانســتان  تعيشــها  كانــت  التــي  واالســتقطاب 
أســامة  بقيــادة  القاعــدة”  “تنظيــم  نجــم  صعــود 
بــن الدن الــذي كان يحمــل الجنســية الســعودية، 
وتوُســع هــذا التنظيــم ثــم تورطــه فــي هجــوم 
الحادي عشــر من ســبتمبر 2001 الذي شارك فيه 
الجنســية  يحملــون  ممــن  إرهابيــا  انتحاريــا   15
الســعودية أيًضــا؛ مــا جعــل الســعودية تتعــرض 
إلى ضغوط وحمالت إعالمية وسياســية شرسة 
ومجحفــة واتهامها بتمويــل المنظمات اإلرهابية 
الحماقــة  تلــك  ارتكبــت  التــي  القاعــدة  مثــل 
والجريمة البشعة التي كان لها في الواقع أخطر 
التداعيات على المجتمع السعودي في الجوانب 

السياسية واألمنية واالجتماعية وغيرها.
Û  إن القــارئ لكتــاب األمير تركــي الفيصل ال يمكن

إال أن يهتــز ضميــره ويحــس بالتقديــر واإلكبــار 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــع  والتعاطــف 
واألســلوب الذي اتبعته فــي معالجتها وتعاطيها 
مــع الملــف األفغانــي منــذ اللحظة األولــى عندما 
هبــت دون تردد لنصرة الشــعب األفغاني ودعمه 
واســتقالل  حريــة  اســتعاد  أن  إلــى  حــدود  بــال 
بالده. والشــك أن القادة الســعوديين قد أحســوا 
بالخــذالن وخيبــة األمل عندما عجــزت الفصائل 
المتناحرة وفشــلت في االستفادة من المبادرات 
بذلهــا  التــي  المضنيــة  والجهــود  المتكــررة 
الســعوديون؛ بهدف لم شملهم وتجنب االنشقاق 
واالقتتــال فيمــا بينهم، كما أن طالبان المســتفيد 
األكبــر خذلــت الســعودية عندمــا تولــت الســلطة 
ورفضــت االســتجابة لطلبهــا بوقــف نشــاط بــن 
الدن وتســليمه للواليات المتحــدة بعد أن أصبح 
وجــوده فــي أفغانســتان يشــكل خطــرًا وتهديدًا 
موقــف  فــكان  الدوليــة،  وعالقاتهــا  لمصالحهــا 
طالبــان هــذا مــن أبشــع صــور الجحــود ونكــران 

الجميل.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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دورة تدريبية عن حقوق اإلنسان في القانونين الوطني والدولي
ضمن النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي الخاص لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني

انطلقت النســـخة الرابعة مـــن البرنامج 
جهـــاز  لمنتســـبي  الخـــاص  التدريبـــي 
المخابرات الوطني في حقوق اإلنسان، 
وذلك عبر تقنية االتصال المرئي، حيث 
ســـتقوم المؤسســـة خالل هذا البرنامج 
الـــذي ســـيمتد لغاية شـــهر فبراير 2022 
بتقديـــم مجموعة مـــن المحاضرات في 

مجال حقوق اإلنسان.
وقـــد تناولـــت المحاضـــرة األولـــى مـــن 
الوطنيـــة  المؤسســـة  دور  البرنامـــج 
تعزيـــز  مجـــال  فـــي  اإلنســـان  لحقـــوق 
وحماية حقوق اإلنســـان، قدمها رئيس 
وحدة الشؤون القانونية محمد النجار، 
تضمنت عددا من المحاور أبرزها نشـــأة 

اآلليات الوطنية، والـــدور الذي تضطلع 
بـــه، والضمانـــات القانونية التي ُيســـتند 
عليهـــا لقيـــام المؤسســـات بدورها على 

نحو متكامل.
فيما تناولت المحاضرة الثانية مفاهيم 
حقـــوق اإلنســـان بيـــن القانـــون الدولي 
والقانون الوطني، قدمها عضو مجلس 
مفوضـــي المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان بـــدر محمـــد عـــادل، تضمنـــت 
محاورهـــا مفاهيـــم عامة حـــول حقوق 
لحقـــوق  الدوليـــة  والشـــرعة  اإلنســـان، 
اإلنسان، باإلضافة إلى القيمة القانونية 
لالتفاقيـــات الدوليـــة الخاصـــة بحقوق 

اإلنسان وسبل تنفيذها.

المستشـــار  أوضـــح  المناســـبة،  وبهـــذه 
ياســـر غانم شاهين أمين عام المؤسسة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان، أن البرنامج 
التدريبـــي في نســـخته الرابعة ســـيركز 
على المفاهيم المتعلقة بحقوق اإلنسان 
بين القانون الدولـــي والقانون الوطني، 
والضمانـــات الحقوقيـــة المنظمـــة للحق 
والمعنويـــة،  الجســـدية  الســـالمة  فـــي 
وحقـــوق  ضمانـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
فضـــال  المقيـــدة حريتهـــم،  األشـــخاص 
عـــن الـــدور الرقابـــي الـــذي تضطلـــع بـــه 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في 

مملكة البحرين.
مـــن جانبه، أشـــاد المفتش العـــام بجهاز 

المخابـــرات الوطنـــي محمـــد الرميحي، 
بجهـــود القائميـــن علـــى هـــذا البرنامج، 
وباإلنجـــاز الـــذي حققـــه منـــذ انطالقـــه 
عـــام 2018، والـــذي ســـاهم جليـــًا فـــي 
زيادة تعزيز ثقافة حقوق اإلنســـان لدى 

منتسبي جهاز المخابرات الوطني.
لمذكـــرة  تفعيـــال  البرنامـــج  هـــذا  يأتـــي 
التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان ومكتب المفتش العام 
بجهاز المخابرات الوطني، وانطالقا من 
الشـــراكة المجتمعية مـــع جميع أطراف 
المجتمـــع مـــن أجـــل تحقيـــق التكامـــل 
الممارســـات  أفضـــل  تطبيـــق  إلنجـــاح 

المتعلقة بحقوق اإلنسان.

ضاحية السيف -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

هل أصبـح عمــال التوصيــل قنابــل موقوتــة بالشــوارع؟
تنامــت شــكاوى المواطنيــن والمقيميــن مــن حالــة الفوضى التي تشــهدها 
بعض الشوارع نهارًا ومساًء؛ بسبب السياقة السيئة والالمسؤولة لعمال 
توصيــل طلبــات الطعــام، والذيــن تزايــدت أعدادهــم مــع تفشــي جائحــة 

كورونا، ومع التوجه العام للبقاء في المنزل.

وال يكاد يخلو شارع اليوم من تواجد 
الدراجـــات الناريـــة الصغيـــرة لعمـــال 
التوصيـــل وهـــم يتحركون بحماســـة 
التوصيـــل،  طلبـــات  لنقـــل  وســـرعة؛ 
وخلـــف كل دراجـــة صنـــدوق معدني 
طلبـــات  يحمـــل  الحجـــم،  متوســـط 
المســـتهلكين، مع حرصهم على لبس 
الخـــوذة والتـــي تميزهـــم، ولكن ماذا 

عن سلوكياتهم بالسياقة؟
ويشـــير البعض ســـواء عبـــر منصات 
حديثهـــم  أو  االجتماعـــي  التواصـــل 
المســـتمر مـــع المحيـــط االجتماعـــي 
إلـــى أن العديـــد مـــن ســـائقي طلبات 
التوصيـــل ال يحترمـــون أقـــل معايير 
ســـياقتهم  واصفيـــن  الســـياقة، 

بالخطرة والمهددة لحياة اآلخرين.
مـــن جهته، أكد نائب رئيس المجلس 
البلدي للمنطقة الجنوبية عبداللطيف 
المجيـــرن لــــ “البـــالد” “ضـــرورة أخـــذ 
إجـــراءات صارمة نظيـــر تجاوزاتهم 
اليومية ســـواء بالتجاوزات من جهة 
اليميـــن، أو الدخـــول بين الســـيارات 
علـــى األرصفـــة وقبـــل  أو  بطريقـــة  

اإلشارات الضوئية بين المماشي”.
هنالـــك  تكـــون  “أدعـــو ألن  وأضـــاف 
حمـــالت مرورية منظمة ومســـتمرة؛ 
لرصدهـــم ومخالفتهـــم، ووضـــع خط 
هاتفـــي لتلقـــي شـــكاوى المواطنيـــن 

والمقيمين بهذا الشأن”.
التأكـــد مـــن كفـــاءة  “إلـــى  كمـــا دعـــا 

هـــؤالء فـــي الســـياقة، والنظـــر فـــي 
مـــدى إلمامهـــم بالقوانيـــن المروريـــة 
بالشـــوارع؛  المتبعـــة  واإلرشـــادات 
حماية ألرواح الناس، وتفاديًا لوقوع 

الحوادث”.
مـــن جهته، قال عضو بلدي الجنوبية 
مال هللا شـــاهين إن الوضع الراهن ال 
يطـــاق، وبأن هنالك شـــكاوى تلقيتها 

بســـبب اســـتخدام ســـائقي التوصيل 
الشـــوارع الضيقـــة والصغيرة وحتى 
األمـــر  الوقـــت،  الفرجـــان؛ الختصـــار 
ألهالـــي  باإلزعـــاج  يتســـبب  الـــذي 

المناطق.
الســـائق  “إن  شـــاهين  وأضـــاف 
يستخدم “ســـتاند” صغير يضع عليه 
التلفـــون لكـــي يســـير علـــى الخريطة 
متجهـــا للعنـــوان، ولقد حدثـــت ذات 
مـــرة حادثـــة بليغـــة ألحدهم بســـبب 
تركيزه على الهاتف بدال من الشارع، 
وكان ذلـــك بشـــارع الدوحـــة بمدينـــة 
عيسىى، وهو الشارع الفاصل ما بين 

المجمعين 809 و813”.
وأردف “يجـــب تنظيـــم هـــذه المهنة، 
خصوصـــًا مـــع تزايـــد حـــوادث عمال 
التوصيـــل، ممن يقـــودون الدراجات 
النارية تحديدًا، خالفا لنظرائهم ممن 
يقودون الســـيارات والذين يتلزمون 

بقوانين الشوارع بشكل جيد”.
واختتم شاهين قائال “رصدنا الكثير 
مـــن عمـــال التوصيـــل وهـــم يقودون 
الدراجـــات النارية مـــن دون الخوذة، 
وهـــذه داللـــة علـــى االســـتهتار وعدم 

االهتمام بقوانين السالمة”.

اســتقبل الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني، الســفير الشــيخ علي بن عبدالرحمن بن 
علي آل خليفة، وذلك بمناســبة صدور المرســوم الملكي الســامي بتعيينه ســفيرا لمملكة البحرين لدى المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.

الماليـــة  وزيـــر  هنـــأ  اللقـــاء  وخـــالل 
واالقتصـــاد الوطني الســـفير الشـــيخ 
علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة 
بمناســـبة نيله الثقة الملكية السامية 
بتعيينه ســـفيرا لمملكة البحرين لدى 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 
متمنيـــا لـــه دوام التوفيق والســـداد، 
لمواصلـــة تعزيز العالقات والشـــراكة 
االســـتراتيجية الراسخة بين البلدين 
الشـــقيقين، منوهـــًا بعمـــق العالقـــات 

تربـــط  التـــي  التاريخيـــة  األخويـــة 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 
تشـــهده  ومـــا  الشـــقيقة،  الســـعودية 
مـــن تطور ونمـــاء مســـتمر على كافة 
األصعـــدة بفضل الرعايـــة واالهتمام 
صاحـــب  مـــن  بـــه  تحظـــى  الـــذي 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد، وأخيـــه خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ علـــي بن 
عبـــد الرحمن بن علـــي آل خليفة عن 
بالـــغ اعتزازه وامتنانـــه للثقة الملكية 
الســـامية بتعيينه في هـــذا المنصب، 
المزيـــد  بـــذل  علـــى  مؤكـــدا حرصـــه 
مـــن الجهـــود لتطويـــر وتعزيـــز آفاق 
التعـــاون المشـــترك بيـــن البلدين في 
كافة المجـــاالت لما فيه خير وصالح 

الشعبين الشقيقين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

تطور ونماء مستمر بالعالقات التاريخية مع السعودية
وزير المالية: بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون المشترك

 وزير المالية واالقتصاد الوطني يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية

االستثمار في التعليم يدفع بعجلة التنمية االقتصادية
وزير المالية: تعزيز اإلبداع واالبتكار يعود بالنفع على المواطنين

أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
أهمية مواصلة االستثمار في التعليم 
وتطوير رأس المال البشري بما يسهم 
في الدفـــع بعجلة التنمية االقتصادية 
فـــي مملكة البحريـــن، مشـــيرًا إلى أن 
االســـتثمار فـــي التعليـــم ينعكس أثره 
اإليجابي على دعم مســـارات التطور 
وتعزيـــز  القادمـــة  لألجيـــال  المهنـــي 
اإلبداع واالبتكار بما يعود بالنفع على 

الوطن والمواطنين.
جـــاء ذلك لدى اســـتقباله أمـــس وائل 
المبارك وزير شـــؤون الكهرباء والماء 
رئيـــس مجلس أمنـــاء كليـــة البحرين 
التقنية )بوليتكنيك البحرين( وكيران 
أوكذيـــان الرئيـــس التنفيـــذي الجديد 
لبوليتكنيـــك البحريـــن، حيـــث رحـــب 
بكيـــران أوكذيـــان متمنيـــًا لـــه النجاح 
فـــي مســـيرته األكاديمية فـــي مملكة 
البحريـــن، منوًهـــا بالـــدور الـــذي تقوم 

به كلية البحريـــن التقنية )بوليتكنيك 
البحرين( في رفد المســـيرة التعليمية 
بالمملكـــة وتعزيز قطـــاع التعليم نحو 
مزيٍد من التطوير بما يحقق األهداف 

المنشودة.
كمـــا جـــرى خـــالل االجتماع مناقشـــة 
عـــدٍد من الموضوعـــات ذات االهتمام 
المشترك وســـبل تعزيز التعاون لدعم 
بوليتكنيـــك  كليـــة  وبرامـــج  خطـــط 

البحرين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

المجيرن: أدعو إلطالق حمالت مرورية وخط ساخن لتلقي الشكاوى

إبراهيم النهام
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

“طوارئ األشغال” يقوم بسحب المياه وتنظيف فتحات التصريف
جميع الشوارع سالكة بفضل التعامل المبكر مع األمطار المتجمعة
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أكــدت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي أن فريق طوارئ األمطــار  قام منذ وقت مبكر أمس بالتفقــد الميداني لمختلف 
محافظات المملكة، للتعامل بشكل فوري مع أي تجمع لمياه األمطار، وإثر ذلك تمت مباشرة عمليات سحب مياه األمطار على الفور لمنع تجمع 

األمطار ولتقليل األضرار التي قد تترتب عليها قدر اإلمكان، مشيرًة إلى أن الفريق يعمل على مدار الساعة.

وأوضحـــت الوزارة أن وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف، 
على تواصل مســـتمر مع فرق العمل لتوجيههم 
لضمـــان التعامل مع تجمعات مياه األمطار وبما 
يضمـــن فتـــح الشـــوارع الرئيســـية، وانســـيابية 
حركة المرور على شبكة الطرق والحيلولة دون 

حدوث أي اختناقات مرورية جراء األمطار.
ومواصلـــة  التنســـيق  اســـتمرار  إلـــى  ولفتـــت   
التعـــاون بين جميع الجهـــات المعنية والمتمثلة 
في المحافظات، واإلدارة العامة للدفاع المدني، 
البلديـــة،  للمـــرور، والمجالـــس  العامـــة  واإلدارة 
وذلك للحفاظ على شـــبكة الطرق سالكة وعدم 
تعّطل الحركـــة المرورية، والحد من اآلثار التي 

قد تنتج عن هطول أمطار الخير. 
وأكـــدت الوزارة أنها قامـــت برصد مواقع تجمع 
وتوزيـــع  المضخـــات  وتوفيـــر  األمطـــار،  ميـــاه 
الصهاريـــج بشـــكل مســـبق ليســـاهم ذلـــك فـــي 
ســـحب المياه المتجمعة مباشـــرة. وفي السياق 
ذاته كشـــفت الوزارة بإنها قامت بإعادة تنظيف 
فتحات تصريف األمطار للحفاظ على انسيابية 
تصريـــف المياه، حيث تم إعـــادة تنظيف 1288 
فتحـــة، إلى جانب تنظيف القنـــوات المفتوحة، 
بعد هطول األمطار خالل األيام الماضية، وذلك 

بناء على األولويات التي تم تحديدها.
شـــملت  التنظيـــف  أعمـــال  أن  إلـــى  وأشـــارت   

األمطـــار  ميـــاه  تصريـــف  فتحـــات  تنظيـــف 
بالشوارع والطرقات، وغرف صناديق التفتيش 
والمصبـــات المائيـــة المؤديـــة للبحـــر، وقنـــوات 
تصريف الميـــاه المفتوحة، والخزانات األرضية 
المعـــدة لتخزين ميـــاه األمطـــار وتصريفها فيما 

بعد.
وأشـــارت الوزارة إلى أنه تـــم حصر نقاط تجمع 
الميـــاه فـــي مختلـــف المحافظات وتـــم إدخالها 
في النظام وقاعـــدة البيانات المخصصة، وذلك 
لوضع اآللية المناســـبة للتعامل معها، الفتًة إلى 
إنـــه تـــم تحديـــد المواقـــع وتصنيفهـــا وتحديـــد 

أولويات التعامل.
 وأوضحـــت أنه تم توفير صهاريج شـــفط مياه 
جميـــع  فـــي  المتحركـــة  والمضخـــات  األمطـــار 
المناطـــق المرصـــودة لفترة هطـــول األمطار مع 
التأكد من مدى جاهزيتها للقيام بســـحب المياه 
المتجمعـــة علـــى الفـــور للحفـــاظ علـــى ســـالمة 
الطـــرق ومرتاديها في مختلـــف المناطق، حيث 
تم توزيع عدد من المضخات في أماكن متفرقة 
من الشـــوارع والمناطق التـــي تتجمع فيها مياه 

األمطار وال يوجد فيها قنوات تصريف.
 وأكـــدت أن ســـحب ميـــاه األمطـــار مـــن نقـــاط 
التجمع تتم حسب األولويات، حيث إن الوزارة 
تضـــع انســـيابية الشـــوارع الرئيســـية على رأس 
األولويات لما تمثله الشوارع العامة والرئيسية 

من شـــريان يربط مختلف المناطق، والمساجد 
والمدارس ومن ثم المناطق السكنية.

شـــؤون  قطـــاع  جهـــود  أن  الـــوزارة  وذكـــرت   
البلديـــات ممثـــالً فـــي أمانـــة العاصمـــة وبلديـــة 
بتنظيـــف  والجنوبيـــة  والشـــمالية  المحـــرق 
قنـــوات تصريـــف ميـــاه األمطـــار المفتوحة في 
مختلـــف المحافظـــات وذلـــك بقطع الحشـــائش 
النباتيـــة واألشـــجار وإزالة النفايـــات المتراكمة 
والمخلفـــات، حيـــث إن قنـــوات تصريـــف ميـــاه 
األمطار المفتوحة تتأثر على مدار العام بتراكم 
النفايـــات والمخلفات والحشـــائش النباتية، مما 
يحـــد مـــن فاعليتهـــا في تصريـــف الميـــاه، األمر 
الذي يســـتدعي إعـــادة التنظيف والصيانة لهذه 

القنوات بشكل دوري.
العاصمـــة  أمانـــة  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
والبلديـــات األربـــع باشـــرت فـــور االنتهـــاء مـــن 
شـــفط ميـــاه االمطـــار خـــالل الفتـــرة الماضيـــة 
بكنس وتنظيف الشـــوارع الرئيســـية والشوارع 
الداخليـــة من الوحل والطيـــن ومخلفات تجمع 

مياه األمطار.
ونوهـــت الـــوزارة بضـــرورة التـــزام المواطنيـــن 
والمقيميـــن بعـــدم فتح أغطية غـــرف التفتيش 
التابعـــة لشـــبكة الصـــرف الصحـــي فـــي جميـــع 
األوقات وخصوصا خالل فترة تساقط األمطار، 
وذلـــك تفاديـــا لحـــدوث الفيضانـــات بالشـــوارع 

وهـــو األمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشـــكلة في 
حال حدوثها وزيـــادة حدتها. وفي الوقت ذاته 
دعـــت المواطنين إلـــى التعـــاون وااللتزام بعدم 

رمـــي مخلفات البناء والنفايـــات داخل القنوات 
المفتوحـــة لتصريف مياه األمطار مما يتســـبب 

في عدم فعالياتها.

وخصصت شؤون البلديات بالوزارة خطًا ساخنًا لكل بلدية لتلقي البالغات، ويجري التعامل المستمر 
مع البالغات الواردة على مدار الساعة، حيث يعمل في فريق الطوارئ نخبة من المتخصصين بمختلف 
القطاعات من مهندسين في قطاع الطرق والصرف الصحي والشأن البلدي الى جانب العمال، حيث 
يمكن التواصل للبالغات على األرقام التالية: شؤون األشغال -الشوارع الرئيسية 17875493، الصرف 
الصحـــي 80001810، أمانـــة العاصمة الفتـــرة الصباحية 39144976_17983033، الفترة المســـائية 
33922083، بلديـــة المحـــرق الفتـــرة الصباحيـــة 17984324_17984326_17984322، الواتس اب 
17984327، بلدية المنطقة الشمالية الفترة الصباحية17985020_17985477_17985030، واتس 
اب: 17985024_39160110_17985477_39611659، الخط الساخن 80070000، بلدية المنطقة 
الجنوبيـــة الفتـــرة الصباحيـــة 17986145_17986180 الخـــط الســـاخن 39641880، اإلدارة العامـــة 

للدفاع المدني 17239300،هيئة الكهرباء والماء17515555.
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 فـــي إطـــار التوجيهـــات الملكية الســـامية 
بتوفيـــر 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، وتنفيًذا 
ألمرولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
2000 وحـــدة  بتوزيـــع  آل خليفـــة،  حمـــد 
ســـكنية إضافية علـــى المواطنيـــن، قامت 
وزارة اإلســـكان أمـــس بتســـليم شـــهادات 
التخصيص بمدينة شرق سترة، والمفاتيح 
في مدينة شـــرق الحـــد ألصحاب الطلبات 
ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة 
مســـبقة، حيث تمت عملية التســـليم وفًقا 
لإلجـــراءات االحترازية والوقائية الالزمة 

في عملية التوزيع.
 وأكـــدت وزارة اإلســـكان مواصلـــة عملية 
التوزيعـــات اإلســـكانية علـــى المواطنيـــن 
محافظـــات  مختلـــف  مـــن  المســـتحقين 
مملكـــة البحريـــن بوتيرة عمل متســـارعة 
ومســـتمرة. ضمـــن جـــدول زمنـــي ينتهـــي 
خـــالل شـــهر فبرايـــر المقبل، مشـــيرة إلى 
تكامـــل خطـــة العمـــل فيما يتعلق بإنشـــاء 
مـــدن جديـــدة ومشـــاريع تنمويـــة تســـهم 
في خلق المزيد من المشـــاريع اإلســـكانية 
التـــي يمكـــن للمواطنين االســـتفادة منها، 

وذلـــك تحقيًقـــا ألهـــداف خطـــة التعافـــي 
اإلســـكان  وزارة  االقتصـــادي.  ولفتـــت 
إلـــى أن هـــذه المشـــاريع اإلســـكانية توفر 

المشـــي  رياضـــة  لممارســـة  مســـارات 
والدراجـــات الهوائيـــة، فضـــالً عـــن توفـــر 
واالهتمـــام  المفتوحـــة  المســـاحات 

بالتشـــجير والمســـاحات الخضـــراء، كمـــا 
علـــى  المطلـــة  بمواقعهـــا  بعضهـــا  يتميـــز 
واجهـــات بحرية، وذلك فـــي إطار حرص 

الحكومـــة علـــى توفيـــر مقومـــات جـــودة 
الحياة بالمشـــاريع اإلسكانية. مشيرة إلى 
حرصهـــا الدائـــم علـــى توفيـــر المتطلبـــات 

اإلســـكانية والتنمويـــة مـــن أجـــل تقديـــم 
أفضـــل الخدمـــات للمواطنين التـــي تلبي 

كافة التطلعات المستقبلية.

وزارة اإلسكان

“اإلسكان” تواصل توزيع 2000 وحدة سكنية إضافية في شرَقي سترة والحد
في إطار التوجيهات الملكية وتنفيًذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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القضيبية - مجلس النواب

عقـــدت اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة لبحرنـــة 
الوظائـــف فـــي القطاعين العـــام والخاص 
بمجلـــس النواب، اجتماعها الحادي عشـــر، 
فـــي دور االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الرابع، 
مـــن الفصل التشـــريعي الخامس، برئاســـة 
النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي، أمـــس األحـــد، 
وبحضـــور النـــواب أعضاء اللجنـــة: النائب 
أحمد الدمستاني، النائب زينب عبداألمير، 
النائب ســـيد فالح هاشم، النائب محمد بو 

حمود.
والتقـــت اللجنة، خـــالل االجتماع، بممثلي 
نفـــط  شـــركة  وممثلـــي  “أســـري”،  شـــركة 
البحريـــن )بابكـــو(، وممثلي شـــركة تطوير 
البتـــرول، إذ تم مناقشـــة االقتـــراح برغبة 
بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف 
فـــي الوزارات والشـــركات الحكومية التي 
تملـــك الحكومـــة فيهـــا أكثـــر مـــن 50 %، 

ومناقشـــة االقتـــراح برغبـــة بشـــأن قيـــام 
الوزارات والشـــركات الحكومية والهيئات 
باالنضمـــام إلـــى برنامـــج فرص؛ مـــن أجل 
زيـــادة تعزيـــز بحرنة الوظائف، ومناقشـــة 
االقتـــراح برغبـــة بشـــأن بحرنـــة الوظائف 
في الشـــركة العربية لبناء وإصالح السفن 

)أسري(.
وأشـــار النفيعـــي إلى أن اللجنة تســـتهدف 
الوصـــول إلى توطيِن أصحـــاب الكفاءات 
والمؤهـــالت ومختلـــف التخصصـــات مـــن 
البحرينييـــن في الوظائـــف العامة وكذلك 
زيـــادة نســـب البحرنـــة إلى أعلى مســـتوى 

لها في شـــركات القطاع الخـــاص؛ انطالقًا 
مـــن ثقـــة اللجنة فـــي المواطـــن البحريني 
وإمكاناتـــه فـــي تحقيـــق كفـــاءة عالية من 
اإلنتـــاج فـــي ســـوق العمل وأنه قـــادر على 
أن يحل محل أي تخصص شـــغله موظف 

األجنبي في مملكة البحرين.

نفـــط  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
البحريـــن “بابكـــو” أنه منذ توليـــه المنصب 
لزيـــادة  يســـعى  وهـــو  بالشـــركة  الجديـــد 
نســـبة البحرنة بالشركة، إذ تم وضع خطة 
خمســـية لبحرنة الوظائف للسنوات 2022 
- 2026 على أن تصل نســـبة البحرنة سنة 

2026 إلـــى 90 %، أمـــا العضـــو المنتـــدب 
لشـــركة تطويـــر فأكـــد أن نســـبة البحرنـــة 
خطـــة  هنـــاك  وأن   %  85 هـــي  الحاليـــة 
خمسية لبحرنة الوظائف جاٍر العمل عليها 
في الشـــركة، وأكد العضو المنتدب لشركة 
فـــي  الحاليـــة  البحرنـــة  نســـبة  أن  أســـري 
الشركة هي 27 % وجار العمل على زيادة 
نســـبة البحرنة منذ تولي اإلدارة الجديدة 

للشركة.
لبحرنـــة  الدائمـــة  النوعيـــة  اللجنـــة  يذكـــر 
الوظائـــف فـــي القطاعين العـــام والخاص 
بمجلـــس النـــواب تضـــع ضمـــن أولوياتهـــا 
ونقاشـــها في اجتماعها المتعددة، مناقشة 
وتقييـــم ومراجعـــة الجهـــود المبذولـــة من 
قبـــل الشـــركات والمؤسســـات الحكوميـــة 
والخاصة، ودراســـة الخطـــط الموضوعة؛ 
من أجل إحـــالل البحرينيين فـــي المواقع 

الوظيفية المختلفة في سوق العمل.

بلغت 27 % بـ “أسري” و85 % بـ “تطوير” وجار العمل لزيادتها

خطة خمسية لبحرنة الوظائف في “بابكو” إلى 90 %

اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية لبحرنة الوظائف في القطاعين العام  والخاص

عقـــدت لجنـــة التحقيـــق البرلمانية بشـــأن 
شـــركة طيـــران الخليـــج بمجلـــس النواب، 
اجتماعها التاسع، في دور االنعقاد السنوي 
التشـــريعي  الفصـــل  مـــن  الرابـــع،  العـــادي 
الخامـــس، برئاســـة النائـــب األول لرئيســـة 
مجلـــس النواب النائب عبد النبي ســـلمان، 
امـــس األحـــد، وبحضـــور النـــواب أعضـــاء 

اللجنة.
وزيـــر  حضـــره  الـــذي  االجتمـــاع  وخـــالل 
المواصـــالت واالتصـــاالت كمـــال بن أحمد 
والســـياحة  والصناعـــة  التجـــارة  ووزيـــر 
طيـــران  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الخليج زايـــد الزياني والى جانب ممثلين 
عـــن اإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة، حيث تم 
مناقشـــة عـــدد مـــن القضايـــا والتســـاؤالت 
والمواضيـــع ذات العالقـــة بعمـــل اللجنـــة، 
كما اســـتعرضت اإلدارة التنفيذية لشـــركة 
طيـــران الخليج أمام اللجنة خطط الناقلة 

الوطنية المســـتقبلية فيمـــا يتعلق بتطوير 
عمـــل الشـــركة والعديـــد مـــن الممارســـات 
الجديـــدة  والوجهـــات  المتبعـــة،  اإلداريـــة 
والخســـارة  الربـــح  عمليـــات  وتقييـــم 
لـــدى الشـــركة، إذ جـــرى التأكيـــد مـــن قبل 
المجتمعيـــن علـــى ما تمثله شـــركة طيران 
الوطنـــي  لالقتصـــاد  بالنســـبة  الخليـــج 
للمملكـــة، والدور الرائـــد الذي اضطلعت به 

الشـــركة في ازدهـــار صناعـــة الطيران في 
البحرين والمنطقة عموما.

وفيمـــا يتعلق بسياســـة توطيـــن الوظائف 
في الناقلة الوطنية، أكدت لجنة التحقيق 
البرلمانيـــة علـــى ضـــرورة وضـــع الخطـــط 
الهادفـــة  واالســـتراتيجيات  والبرامـــج 
لالرتقـــاء بـــدور الشـــركة والعامليـــن فيهـــا 
وتعزيـــز مســـتويات الشـــفافية والتطويـــر 

اإلداري على أسس تلتزم بمعايير الكفاءة 
وإعطاء األولوية فـــي التدريب واإلحالل 
للكفـــاءات الوطنية ضمـــن خطط وبرامج 
مدروســـة فـــي جميـــع أقســـام ومحطـــات 
الشـــركة داخليـــا وخارجيـــا. مـــن جانبهـــم، 
أوضـــح ممثلو طيران الخليج أن الشـــركة 
تســـعى إلى زيادة نسبة البحرنة في جميع 
اإلدارات واألقســـام المختلفة في الشركة، 

وأن هناك دراسة للقيام بخطة الستقطاب 
المواهـــب البحرينيـــة فـــي المســـتقبل، كما 

تسعى الشركة إلى العودة إلى الربحية.
وأشارت اإلدارة التنفيذية للشركة إلى أن 
نســـبة البحرنـــة بلغت 71 %، وبحســـب ما 
ذكـــروا فإن الشـــركة لن تتوقـــف عند هذه 
النســـبة بل تســـعى باســـتمرار إلى زيادتها، 
مشـــيرة إلـــى إعـــالن الشـــركة مؤخـــرًا عن 

وجـــود 100 وظيفـــة شـــاغرة للبحرينيين 
والبحرينيـــات فـــي قطاع الضيافـــة وجار 
تسكينها، مؤكدة أن شركة طيران الخليج 
بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، 
ملتزمـــة أيضـــًا بتنفيـــذ برامـــج عديدة في 

هذا الشأن.
وكانـــت لجنـــة التحقيـــق البرلمانية بشـــأن 
شـــركة طيران الخليج قـــد حددت محاور 
عملهـــا فـــي التحقق من إجـــراءات الفصل 
وأسبابها بحق بعض العاملين البحرينيين 
اإلداريـــة  األنظمـــة  وبحـــث  بالشـــركة، 
واإلرشـــادات وتقارير المحاســـبة اإلدارية 
والمالية، ومناقشـــة السياســـات التدريبية 
والتطويـــر الوظيفي وإحـــالل البحرينيين 
محل األجانب، والتحقق من عقود العمل، 
وسياســـات األجور المتبعـــة، والتحقق من 
اإليـــرادات والمصروفـــات، ومـــدى التـــزام 
الشـــركة بقانـــون المناقصـــات والمزايدات 

والمشتريات والمبيعات الحكومية.

71 % نسبة البحرنة في الشركة وخطة الستقطاب المواهب الوطنية

“طيران الخليج”: 100 وظيفة شاغرة للبحرينيين في قطاع الضيافة

اجتماع لجنة التحقيق في طيران الخليج مع وزيري المواصالت والتجارة

القضيبية - مجلس النواب
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^ طـــرح النائب األول لرئيس 
فخـــرو  جمـــال  الشـــورى  مجلـــس 
عدد من التســـاؤالت بشأن القانون 
الجديـــد، والمتعلـــق بتعديل بعض 
لســـنة   11 رقـــم  القانـــون  أحـــكام 

1975بشأن جوزات السفر.
المذكـــرة  “فـــي  فخـــرو  واســـتدرك 
هيئـــة  مـــن  الـــواردة  التفســـيرية 
تـــم  القانونـــي  والـــرأي  التشـــريع 
اإلشـــارة إلى أنـــه سيســـهل دخول 
األجانـــب، فهـــل هنالـــك عالقة بين 
قانون جـــوازات الســـفر البحرينية 

ودخـــول األجانب؟ أمـــا أن دخول األجانب ينظم دخولهـــم وخروجهم بموجب قانون 
الهجرة للعام 1965”.

وتابع “ذكرت المادة بأن وزير الداخلية ســـيحدد وســـائل أخرى للمغادرة، فما هي هذه 
الوسائل والتي قد تطرأ في المستقبل؟”.

وزاد “تـــم اإلشـــارة إلـــى أن القانـــون سيســـاهم فـــي تعزيـــز األمـــن ومكافحـــة الجريمة 
وتسهيل عملية تحديد األشخاص وإيقاف المبعدين محليا ودوليا في المنافذ، ونحن 

بحاجة لمعرفة مقدرة هذا التعديل على تحقيق ذلك؟”.
ويقول “هل المقصود بتسهيل دخول األجانب هم المقيمون ببطاقات الهوية فقط أم 

إنه أيُّ أجنبي آخر؟”.

أسئلة فخرو بمناقشة قانون الجوازات

مدير الجوازات: التعرف على بصمة اإلصبع والعين عبر البوابات اإللكترونية

العرادي: تعديل قانون الجوازات لمكافحة الجريمة
^ قال عضو مجلس الشورى علي عبدهللا العرادي 
إن القانـــون الجديد ســـيحقق جملة من األهداف ترتبط 
باألساس بتعزيز األمن وتعزيز التعاون األمني الدولي.

وأضاف العرادي “يمكن االعتماد عليه أيضا في مكافحة 
الجريمـــة، وفـــي تحديـــد هوية األشـــخاص لألشـــخاص 
المخالفيـــن في البحرين أو خليجيـــا، ومعرفة المبعدين 
محليـــا ودوليا، ومعرفـــة المخالفين القادميـــن للبحرين 

عن طريق الدول األخرى”.
وتابـــع “قانـــون جـــوازات الســـفر ال يطبـــق فقـــط علـــى 
البحرينييـــن، بخالف قانون الجنســـية الذي يطبق على 
البحرينييـــن فقط، وأتصور أن تحديد األماكن المحددة 
للدخـــول أمـــر مهـــم جًدا، سيســـاعد على تســـهيل حركة 
المـــرور، وكذلـــك الوســـائل المتبعـــة، التقليديـــة وغيـــر 

التقليدية كالبوابات اإللكترونية”.
وقال مدير الجوازات الشـــيخ عبدالرحمن بن دعيج آل 
خليفة بشأن الوسائل األخرى التي قد يطرأ استخدامها 
بالمســـتقبل “هنالك دراسات كثيرة عن إمكان استخدام 
الهاتـــف النقال كوســـيلة النتقال المعلومـــة، وهي قائمة 

قيد الدراسة ما بين هولندا وكندا”.
عـــن  العـــرادي  علـــي  الشـــوري  للتســـاؤل  إجابـــة  وفـــي 
إمـــكان عـــودة المبعدين بجوازات أخرى، أجاب الشـــيخ 

عبدالرحمن آل خليفة “البوابات اإللكترونية بها تقنيات 
حديثة ومتطورة، كالتعرف على الشـــخصية عن طريق 

بصمة األصبع أو بصمة العين”.
وأضـــاف “منظمـــة الطيران المدنـــي ومقرهـــا مونتريال 
تنظـــم كيفية وضع الجوازات والمعلوماتية اإللكترونية 
بهـــا، فإن كانت البصمة موجودة وتم نقلها، فإنها ترصد 

الشخص مباشرة”.
وقـــال رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي صالـــح الصالـــح 
“التســـاؤل المطـــروح هو: هـــل بإمكان الشـــخص المبعد 

العودة للبحرين مجدًدا بجواز آخر؟”.
الجنســـية  شـــؤون  وكيـــل  أجـــاب  لـــه،  مداخلـــة  وفـــي 
والجوازات واإلقامة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن آل 
خليفـــة “بالتعاون مع هيئة تنظيم ســـوق العمل، فإن أي 
شـــخص يعمـــل فـــي البحرين، فـــإن الهيئة تأخـــذ صورة 
للشـــخص، فـــي حيـــن تأخـــذ إدارة الهجـــرة والجوازات 
بصمتـــه والتـــي تمكـــن من اكتشـــافه من خـــالل البصمة 
إرجـــاع  إثرهـــا  علـــى  ويتـــم  النظـــام،  فـــي  الموجـــودة 

الشخص”.

علي العرادي

جمال فخرو

النعيمي: األجانب ال يستخدمون البوابات اإللكترونية بالمطار

الفاضل: خطة التعافي االقتصادي بوصلة العمل
^ وافق مجلس الشورى على تعديل تشريعي 
بقانون جوازات السفر يتضمن حظر مغادرة مملكة 
البحرين أو العودة إليها إال من األماكن المخصصة 
لذلك، باســـتخدام جواز الســـفر أو أي وثيقة أخرى 

تقوم مقامه أو بطاقة الهوية.
وأجاز مشروع القانون لوزير الداخلية إصدار قرار 
بتحديد وســـائل أخـــرى لمغـــادرة مملكـــة البحرين 
أو العـــودة إليها، وكذا األماكـــن المخصصة لدخول 

مملكة البحرين والخروج منها.
وقبـــل التصويـــت، علقـــت رئيـــس لجنـــة الخدمات 
بمجلـــس الشـــورى جهـــاد الفاضـــل بأنه “لم نســـجل 
حـــوادث بدخـــول غير مشـــروع لحـــاالت كثيرة، أو 
عناصـــر تضر بأن األمن الوطنـــي، ووزارة الداخلية 

تقوم بدور مشكورة بشأن ذلك”.
وزادت الفاضـــل “خطـــة التعافـــي االقتصادية هي 
وهنالـــك  المقبلـــة،  الفتـــرة  خـــالل  العمـــل  بوصلـــة 
العديـــد مـــن االســـتراتيجيات والتـــي مـــن ضمنهـــا 
االســـتراتيجية الســـياحية، مـــا يعنـــي أن البحرين 
ستشـــهد خـــالل المرحلـــة المقبلـــة حركـــة نشـــطة 
للمســـافرين عبـــر المنافـــذ التعامـــل التقنـــي مع من 
ســـيدخل، والبوابـــات اإللكترونيـــة ســـتقلل هامش 
الخطـــأ لمـــن ســـيدخل، خصوصـــا للغيـــر المرغـــوب 

فيهم، أو من ينتحلون شخصيات غيرهم”.
وأشـــادت النائـــب الثانـــي لرئيس مجلس الشـــورى 
جميلة علي ســـلمان، متســـائلة “النص جاء بشـــكل 

عـــام، وهنالك بعـــض التفاصيل التـــي ذكرتها هيئة 
التشـــريع والـــرأي القانونـــي فيما يتعلـــق بالبوابات 
اإللكترونيـــة، وهـــل هـــي مفعلـــة مـــع دول مجلـــس 
التعاون؟ وهل هنالك ســـن محدد الســـتخدام هذه 

البوابات؟”.
وأكـــد العضـــو فـــؤاد الحاجـــي أن المنافســـة علـــى 
تتطلـــب تحديـــث  والدولـــي  اإلقليمـــي  المســـتوى 
المشـــروعات والقوانين لتواكـــب متطلبات العصر، 

مع وجود المنافسة الشرسة بين الدول الستقطاب 
األموال واالستثمارات.

وقـــال رئيـــس لجنـــة الشـــئون الخارجيـــة والدفاع 
واألمـــن الوطني بمجلس الشـــورى فيصل النعيمي 
إن “اســـتخدام البوابـــات اإللكترونيـــة فـــي المنافذ 
مقصـــورة علـــى المواطنين والمقيميـــن في مملكة 
وافـــد  أي  يســـتطيع  “ال  وزاد  فقـــط”،  البحريـــن 

استخدامها”.

^ أمضى مجلس الشورى بالموافقة على االقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم )7( لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري 
وطب األســـنان )التأمين على األخطاء الطبيـــة(، والمقدم من األعضاء: أحمد 
ســـالم العريض، عبدالرحمن محمد جمشـــير، درويش محمـــد المناعي، محمد 

علي حسن، منى يوسف المؤيد.
وانتهـــى المجلس بعد مناقشـــات مســـتفيضة لالقتراح بقانـــون، إلى الموافقة 

على جواز النظر في االقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

الموافقة على اقتراح تأمين األخطاء

^ أكـــد رئيس لجنة الشـــؤون 
بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
علـــى  المســـقطي  خالـــد  الشـــورى 
أهميـــة وجـــود إشـــارة إلـــى جـــواز 
بالتعديـــل  اإللكترونـــي  الســـفر 

التشريعي الجديد.
وتابع المســـقطي “فـــي العام 2020 
صدر قرار من قبل سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تعني 
اإللكترونـــي،  البحرينـــي  بالجـــواز 
والذي سيأخذ باالعتبار الكثير من 

األمور التي نتحدث عنها اليوم”.
وفـــي رد منـــه، قـــال مدير الجوازات الشـــيخ عبدالرحمـــن بن دعيـــج آل خليفة “هنالك 
توصيات معينة تصدر من منظمة الطيران الدولي وتحدد ســـنويا، وتحدد المعلومات 

التي يجب وضعها بالشريحة اإللكترونية”.
وقـــال عضو مجلس الشـــورى عـــادل المعاودة إن المـــادة التشـــريعية الجديدة فيها ما 
يكفي، وبأن الوســـائل متروكة للمســـؤولين ســـواء بالبصمة أو بالعيـــن، ألن المتغيرات 

سريعة، وتتطلب المواكبة.
وأكمـــل المعـــاودة “ما يجب أن نركز عليه ليس الســـياحة فقط، وإنما االســـتثمار، فإذا 
لم يتم تســـهيل دخول المســـتثمر بسالســـة فغيره غير مهم، وأرجو أن يسهل مثل هذا 

التشريع، وال يصعب”.
ورأى عضو مجلس الشـــورى بســـام البنمحمد أن التعديل التشريعي الجديد سيساعد 

في مكافحة الجريمة وتسهيل اإلجراءات وغيرها.

المعاودة: لتسهيل دخول المستثمرين

عادل المعاودة
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جهاد الفاضل

أكـــد وكيـــل شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة اســـتمرار 
اإلدارة في السير بنهج األبواب المفتوحة مع الجميع.

وأوضـــح الشـــيخ هشـــام رًدا علـــى تســـاؤالت بعـــض 
أعضاء مجلس الشـــورى بشأن التعديالت على بعض 
أحـــكام القانـــون رقـــم 11 لســـنة 1975بشـــأن جوزات 
الســـفر بأنه “القانون لم يحدد جواز الســـفر البحريني 

فحسب، وإنما الجوازات بشكل عام”.
وتابـــع “بالنســـبة للعمـــر الـــذي يمكـــن أن يســـجل بهذا 
النظام، هو لعشر سنوات فما فوق، وستكون البوابات 
اإللكترونيـــة مرتبطـــة بنظـــام الجـــوازات، وســـتكون 

هـــي  األولـــى  المرحلـــة  فـــي  الموجـــودة  المعلومـــات 
للمواطنيـــن والمقيمين، وكل مـــا توافرت المعلومات، 
يســـتطيع الشخص اســـتخدام البوابة سواء بالبصمة 
أو بصمـــة العين مســـتقباًل، فالتكنولوجيـــا في تطور، 

وعلينا أن نواكب هذا التطور”.
وفـــي مداخلـــة أخرى، قـــال وكيل شـــؤون الجنســـية 
والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل 
خليفـــة إن هنالك 150 دولة تعتمد اســـتخدام الجواز 

اإللكتروني.
وأضـــاف “الجـــواز اإللكترونـــي هو جواز عـــادي، لكنه 
يحتـــوي علـــى شـــريحة بهـــا كل المعلومـــات المتعلقة 

بصاحبـــة، وللمســـافر مفتـــاح خـــاص تقرأ مـــن خالله 
المعلومات في أي بلد بالعالم”.

وزاد الشـــيخ هشـــام “الموضوع قيد الدراســـة، ونأمل 
تطبيقه قريًبا، ولقد أعطى القانون مرونة؛ ألن التغير 
ســـريع، والكثير من الـــدول تعتمد علـــى نظام بصمة، 
وبحيـــث تخـــزن فـــي قاعـــدة البيانات لديهـــم، لتمكن 

المسافر من استخدام البوابات اإللكترونية الحقا”.
وأردف “لدينـــا اآلن 22 بوابـــة إلكترونيـــة، 12 منهـــا 
للمغـــادرة و10 للقـــدوم، ومرتبطـــة بنظـــام الجوازات 

لدينا”.

إبراهيم النهام

الكثير من الدول تعتمد على نظام بصمة لتخزين البيانات

وكيل الجوازات: 150 دولة تعتمد الجواز اإللكتروني

^ قال مدير إدارة المنافذ المقدم فواز ناصر الجيران إن القانون الجديد 
سيسهم بتعزيز األمن وتحديد الهوية.

وأضاف “القانون الســـابق حدد بأن المسافر يجب أن يمر من خالل الموظف، 
في حين القانون الجديد يوفر ميزة البوابات اإللكترونية بذلك”.

وتابع الجيران “اســـتخدام الذكاء الصناعي أو البيانات البيومترية أفضل من 
التدقيق الشـــخصي؛ ألن باإلمكان ألن يتحل شـــخصية أي فرد آخر، ولكن مع 

استخدام الذكاء الصناعي فإن األخطاء قليلة جدا”.

مدير المنافذ: استخدام الذكاء الصناعي

المشاركون بالجلسة عن بعد
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لشـــئون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة مع رئيس 
البحرينيـــة،  العقـــاري  التطويـــر  جمعيـــة 
عـــارف هجـــرس، وذلـــك بحضـــور الوكيل 
والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ  المســـاعد 
اللـــواء عبدالرحمن صالح الســـنان، ومدير 
إدارة التأشـــيرات واإلقامـــة الشـــيخ أحمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، وعـــدد من أعضاء 

مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري.
وكيـــل  أشـــاد  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية  شـــئون 
بـــدور جمعية التطويـــر العقـــاري في دعم 

االقتصـــاد الوطنـــي وجـــذب المســـتثمرين 
وتشـــجيعهم علـــى اإلقامـــة فـــي البحرين، 
موضحـــا أن هـــدف االجتمـــاع العمل على 
المقترحـــات  ودراســـة  المعوقـــات  تذليـــل 
الهادفـــة إلـــى تطويـــر الخدمـــات المقدمـــة 
بمـــا يضمن جذب وتشـــجيع المســـتثمرين 
العقارييـــن. وتـــم خالل االجتماع، دراســـة 
الســـبل الكفيلـــة بتســـهيل دخـــول وبقـــاء 
المســـتثمرين فـــي البـــالد، حيـــث طالبـــت 
باختصـــار  العقـــاري  التطويـــر  جمعيـــة 
وســـرعة اإلجراءات، منوهـــة إلى عدد من 
االقتراحات في هذا الشأن، منها تخصيص 
األعمـــال،  ورجـــال  للمســـتثمرين  تأشـــيرة 
وإعـــادة النظـــر في قيمـــة العقـــار لألجنبي 

الـــذي يملـــك ســـكنا فـــي مملكـــة البحريـــن 
كشـــرط للحصـــول علـــى االقامـــة بالكفالة 
اقتراحـــات  إلـــى  باإلضافـــة  الشـــخصية، 
أخـــرى تتعلـــق بتشـــجيع شـــراء العقـــارات 
علـــى الخرائط في المشـــاريع الجديدة بما 

يسهم في جذب المستثمرين.
وأكـــد الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة أن شـــئون الجنســـية والجـــوازات 
واإلقامـــة، تعمـــل علـــى تقديـــم العديد من 
خدمـــة  منهـــا  للمســـتثمرين،  التســـهيالت 
االقامـــة بالكفالة الشـــخصية لثـــالث فئات 
الذيـــن  األجانـــب  المســـتثمرون،  وهـــم 
واألجنبـــي  المملكـــة  فـــي  ســـكنًا  يملكـــون 
المتقاعـــد، وتكون المدة ســـنتين أو خمس 

أو عشـــر ســـنوات، مضيفا أن بإمكان كافة 
المقيمين بدول مجلس التعاون، الحصول 
علـــى تأشـــيرة فورية عنـــد الوصـــول، في 
إطـــار تشـــجيعهم علـــى شـــراء العقـــار في 
المملكة ومنحهم كافة التســـهيالت للسكن 
 69 لمواطنـــي  يمكـــن  كمـــا  مـــع عوائلهـــم، 
دولـــة الحصول علـــى تأشـــيرة فورية عند 

التنســـيق  أهميـــة  إلـــى  الوصـــول. وأشـــار 
والمتابعـــة وفتـــح مزيد من آفـــاق التعاون 
المثمـــر، خصوصـــا مـــع القطـــاع العقـــاري، 
منوها إلـــى أهمية هذه اللقـــاءات ودورها 
فـــي وضـــع آليات عمل تســـهم في تســـريع 
جهتـــه،  مـــن  الخدمـــات.  تقديـــم  وتيـــرة 
أعـــرب رئيـــس جمعيـــة التطويـــر العقـــاري 

وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــن تقديرهـــم 
لدور وجهود شـــئون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة ومـــا يوليـــه الشـــيخ هشـــام بـــن 
عبدالرحمـــن آل خليفة من دعـــم واهتمام 
للشركاء االســـتراتيجيين ورجال األعمال 
دراســـة  علـــى  وحرصـــه  والمســـتثمرين 
مقترحات وتطلعات هذا القطاع الحيوي.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجوازات” و“التطوير العقاري”: تذليل المعوقات وتشجيع المستثمرين العقاريين
بحث اآلليات الكفيلة بجذب رجال األعمال وتشجيعهم لإلقامة بالبحرين

المنامة - وزارة الصحة

رصـــد  عـــن  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
الزيـــارات  خـــالل  مخالفـــة   11
والمقاهـــي  للمطاعـــم  التفتيشـــية 
وذلـــك مســـاء أمس األول )الســـبت(، 
إذ تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة تجاههم بتحريـــر مخالفات 
والمقاهـــي،  المطاعـــم  لهـــذه 
لمخالفتهـــا اإلجـــراءات االحترازيـــة 
واالشـــتراطات المعلن عنها للتصدي 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
المدرجـــة تحـــت المســـتوى األصفـــر 
الضوئيـــة  اإلشـــارة  آليـــة  ضمـــن 
لمســـتوى انتشـــار فيـــروس كورونـــا، 
وتم إحالتها للجهات القانونية. جاء 
ذلك خالل الزيارات التفتيشية التي 
تمـــت بالتعاون والتنســـيق مع وزارة 

الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين 
للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية، التي 

تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت 
الصحية واإلجراءات  باالشتراطات 
المدرجـــة ضمـــن المســـتوى األصفـــر 
وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
ورصـــد  كورونـــا.  فيـــروس  انتشـــار 
مفتشـــو الجهات المعنية المخالفات 
خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية، حيث 
تمت زيارة 227 منشأة من المطاعم 

والمقاهي.
إلـــى ذلك، دعت الجهـــات الحكومية 
مواصلـــة  إلـــى  الجميـــع  المختصـــة 
بالمســـؤولية  والتحلـــي  االلتـــزام 
الوطنيـــة، واإلبـــالغ الفـــوري عن أية 
مخالفـــات أو تجاوزات يتم رصدها، 
موضحـــة أن هذه الخطـــوات المهمة 
تأتـــي لتأميـــن الصحـــة العامـــة فـــي 
البـــالد بما يســـهم في الحد من انتشـــار فيـــروس كورونا وضمان 

صحة وسالمة الجميع.

“الصحــة” تخالـف 11 مطعمــا ومقهــى

المنامة - بنا

شـــهدت المملكة خالل يوم أمس الســـبت 
تســـاقط أمطار متفاوتة الغـــزارة تخللتها 
بعـــض الخاليـــا الرعديـــة حيث اســـتمرت 
حتـــى صبيحـــة يـــوم األحـــد، تلتهـــا فترة 
استقرار في حالة الطقس وقد بلغت كمية 
الهطول كمـــا رصدتها محطات الرصد 17 
ملـــم في بعض محافظات المملكة.  وذكر 
مصدر مســـؤول بـــإدارة األرصـــاد الجوية 
أنـــه  واالتصـــاالت  المواصـــالت  بـــوزارة 
مـــن المتوقـــع أن تعـــاود الفـــرص لتشـــكل 
الغيـــوم الماطـــرة فـــي وقـــت الحـــق مـــن 
اليـــوم اإلثنيـــن، والتـــي قد تكـــون رعدية 
مصحوبة بهبات شـــديدة الســـرعة، وذلك 
بسبب اقتراب منخفض جوي شمال شبه 
الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن تستمر 
حتـــى يـــوم األربعاء وتكون علـــى فترات 

زمنية متقطعة. وأضاف المصدر: “تشـــير 
خرائـــط الريـــاح الســـطحية إلـــى معاودة 
الرياح الشـــمالية الغربية من يوم الثالثاء 
الموافـــق 18 ينايـــر لتصـــل مـــن قوية إلى 
شـــديدة الســـرعة أحيانًا، تصحبها موجة 
باردة تتأثر بها المملكة في األيام القادمة 
تتدنـــى على إثرهـــا درجات الحـــرارة إلى 
أقـــل مـــن 10 درجات مئوية خـــالل نهاية 

هـــذا األســـبوع”.  ودعـــت إدارة األرصـــاد 
الجويـــة بوزارة المواصـــالت واالتصاالت 
المواطنيـــن الكرام وخاصة مرتادي البحر 
إلى أخذ الحيطة والحـــذر اثناء التقلبات 
الجويـــة، كما تنصحهم بمتابعة النشـــرات 
والتحذيرات الرســـمية الصادرة من إدارة 
األرصـــاد الجوية عبـــر القنوات الرســـمية 

المتعددة.

استمرار األمطار حتى األربعاء على فترات زمنية متقطعة

البحرين تشهد درجات حرارة تحت 10 مئوية بنهاية األسبوع

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

البحريـــة  الرقابـــة  إدارة  مديـــر  قـــال 
بوكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية خالد 
الشـــيراوي إن الفـــرق التابعـــة لـــإدارة 
قامت في العـــام الماضي )2021( وفي 
إطار في تنفيذ المرسوم رقم 20 لسنة 
2002 بشـــأن تنظيـــم صيد واســـتغالل 
طًنـــا   3.5 بضبـــط  البحريـــة،  الثـــروة 
مـــن الثـــروة البحريـــة التي تـــم صيدها 
بطـــرق مخالفـــة للقانون واتخـــاذ كافة 
اإلجـــراءات القانونية تجـــاه المخالفين 
المخالفيـــن  أن  إلـــى  وأشـــار  منهـــم. 
البحرينييـــن بلـــغ عددهـــم 78 بحرينًيا، 
فـــي مقابـــل 41 مخالًفـــا مـــن األجانب، 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  وتـــم 
الالزمـــة حيالهـــم. وأوضـــح الشـــيراوي 
أن عـــدد المخالفـــات بلـــغ 195 مخالفـــة 
صيـــد، مـــن أهمهـــا 92 مخالفـــة لعـــرض 
 وبيع صغار األســـماك، 52 مخالفة لقرار 
 منع صيد الروبيان بطريقة شـــباك الجر 
القاعية “الكـــراف”، و25 مخالفة تتعلق 
بشـــباك صيـــد ممنوعـــة وفقـــا للقانون. 
وأكـــد الشـــيرواي مضـــي اإلدارة ووفًقا 

والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  لتوجيهـــات 
الحـــواج  حســـن  إبراهيـــم  البحريـــة 
باتخـــاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة بمنـــع أية 
مخالفات تؤثر على المخزون الســـمكي 
لمملكـــة البحرين.   ودعت إدارة الرقابة 
البحريـــة جميـــع الصياديـــن ومرتديـــن 
البحـــر لاللتـــزام بمـــا ورد في المرســـوم 
رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد 
واســـتغالل الثروة البحريـــة والقرارات 
المنفـــذة بهـــدف الحفـــاظ علـــى الثروة 

البحرية في مملكة البحرين.

مصادرة 3.5 أطنان من الثروة البحرية جراء 195 مخالفة صيد
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تخصيص تأشيرة 
للمستثمرين 

ورجال األعمال

تشجيع شراء العقارات 
على الخرائط بالمشاريع 

الجديدة لجذب المستثمرين

إعادة النظر بقيمة 
العقار لألجنبي كشرط 
للحصول على اإلقامة 

المنامة - وزارة الصحة

أفـــادت مراكـــز الرعايـــة الصحّيـــة األولية فـــي بيان 
ردت فيـــه أمـــس، على الخبر المنشـــور في صحيفة 
تحـــت   2022 ينايـــر   15 الموافـــق  الســـبت  البـــالد 
األوليـــة  الرعايـــة  أطبـــاء  مـــن  “مجموعـــة  عنـــوان 
يناشـــدون: بقاؤنـــا بنظـــام النوبـــات مخالـــف ويؤثر 
علـــى أدائنـــا”، بأّنـــه وفقـــًا لتعليمـــات جهـــاز الخدمة 
المدنيـــة فـــإن تحديد نظـــام العمل يدخـــل في إطار 
السلطة التقديرية للجهة الحكومية بما تراه محققًا 

للمصلحـــة العامة والتي تســـتلزم دائمًا ضمان ســـير 
العمـــل بانتظـــام فـــي المرافـــق العامة الســـيما التي 

ُتعنى بصحة المواطنين والمقيمين.
وأضافـــت أن تحديـــد مواعيد العمـــل لبعض الفئات 
مـــن الموظفيـــن أو لوظائـــف ُمعّينة يكـــون من قبل 
الجهة اإلدارية بحســـب طبيعة العمـــل الخاصة بها؛ 
وذلـــك وفقـــًا لما نّصـــت عليه المـــادة )25( من الئحة 
الصحيـــة  بالمؤسســـات  العامليـــن  شـــؤون  تنظيـــم 
الحكومية، والمادة )19( من قانون الخدمة المدنية، 
والمـــادة )26( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 

المدنيـــة، ومـــن ثم فإن عمـــل بعض أطبـــاء الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة بالمراكز الصحية بنظـــام النوبات 
بدالً من العمل بالنظام االعتيادي، يّتفق مع صحيح 

الواقع والقانون.
وتابـــع البيـــان، وبمـــا أن صميم عمل مراكـــز الرعاية 
الصحيـــة يرتكـــز علـــى تقديـــم الخدمـــات الصحيـــة 
للمواطنيـــن والمقيمين، فإن أنظمة العمل بها توجه 
بشـــكل أساســـي لتحقيق هذه المهمة النبيلة بأعلى 
درجات الكفاءة، ويســـاهم نظام النوبات على وجه 
الخصـــوص في تحقيق ذلك، وهـــو نظام معمول به 

في مختلف المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وأورد أن كافـــة مســـارات العمـــل بالمراكـــز تخضـــع 
لضمـــان  الدوريـــة  والمراجعـــة  المســـتمر  للتقييـــم 
فـــي  بمـــا  الخدمـــة،  وجـــودة  الفضلـــى  االنســـيابية 
ذلـــك الجوانـــب المختلفـــة المتعلقـــة ببيئـــة العمـــل، 
مؤكـــدًة حرصها علـــى التطويـــر المســـتمر لها ضمن 

استراتيجياتها وخطط العمل الموضوعة.
األوليـــة  أنهـــا  الصحّيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  وذكـــرت  
ُتمّثـــل حلقة الوصل األولى بيـــن المجتمع ومقدمي 
علـــى  بنـــاًء  بأنـــه  مؤّكـــدة  الصحيـــة،  الخدمـــات 

اســـتراتيجية التســـيير الذاتي، تلعب مراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة دورًا محوريـــًا ضمـــن المنظومـــة 
الصحيـــة بمملكة البحرين من خـــالل تعزيز المبادئ 
المرتبطـــة بتكويـــن منظومـــة للصحة األوليـــة ُتدار 
بشـــكل ذاتـــي، إلـــى جانـــب تقديم خدمـــات صحية 
متكاملة ومســـتدامة، مؤكدة فخرها بدور كوادرها 
المخلـــص فـــي مجابهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين 
الواحد، والعمل بالتوازي مع ذلك لتأمين استمرارية 
خدمات الرعاية الصحية األولية المقدمة للمجتمع.

تقييم مستمر لضمان االنسيايبة وجودة الخدمة.. “الرعاية الصحية األولية” ترد:

عمل بعض األطباء بنظام النوبات غير مخالف للقانون

خالد الشيراوي

فتح باب تلقي طلبات الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص
وكيل العدل: يجوز له مباشرة إجراءات الحجز وبيع العقارات والسيارات واألسهم والسندات

فـــي إطـــار توجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
 ، خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بتوفيـــر البنيـــة الالزمـــة لتطبيق المرســـوم 
بقانـــون بشـــأن التنفيذ في المـــواد المدنية 
العـــدل  وزيـــر  معالـــي  أصـــدر  والتجاريـــة، 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ 
خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، وبعـــد موافقة 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء، قـــراًرا رقم )4( 
لســـنة 2022 بشـــأن تنظيـــم مزاولة نشـــاط 
العـــدل  وكيـــل  وبيـــن   الخـــاص.  المنفـــذ 
عيســـى  القاضـــي  اإلســـالمية  والشـــؤون 
ســـامي المناعي أنـــه طبًقا للقرار، ُيشـــترط 
لمنـــح الترخيـــص بمزاولـــة نشـــاط المنفـــذ 
الخاص أن يكون طالب الترخيص شخصا 
اعتباريـــا مرخصا لـــه بالعمل فـــي المملكة. 
وأضاف  أن ال يكون قد ســـبق الحكم على 
الممثل القانوني للشخص االعتباري بحكم 

نهائـــي فـــي جنايـــة أو فـــي جنحـــة مخلـــة 
بالشـــرف أو األمانـــة، مالم يكن قـــد رد إليه 
اعتباره، وال يكون قد سبق فصله من عمله 
أو عزلـــه مـــن منصبه أو شـــطب اســـمه من 
جدول ممارسة مهنة بحكم قضائي نهائي 
أو بقـــرار تأديبي نهائي مالم تمض على أي 

منهما ثالث سنوات على األقل.

علـــى  أشـــخاص   3 يســـمي  وكذلـــك  أن 
لمزاولـــة  لديـــه  العامليـــن  مـــن  األقـــل 
الترخيـــص  محـــل  واإلجـــراءات  األعمـــال 
كمنفذيـــن خاصيـــن طبيعيين، وذلـــك تبًعا 
للشـــروط المقـــررة ومنهـــا أن يجتاز بنجاح 
االختبارات والتدريبات التي يقررها معهد 
الدراسات القضائية والقانونية، وأن يقدم 
ممثـــل الشـــخص االعتبـــاري وثيقـــة تأمين 
ســـارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد 
المســـئولية عـــن األخطاء المهنيـــة، صادرة 
صة في  عن إحدى شـــركات التأميـــن المرخَّ
المملكـــة، علـــى أال يقـــل مبلـــغ التأميـــن عن 
ثالثيـــن ألـــف دينـــار. وأعلـــن  وكيـــل العدل 
والشؤون اإلسالمية عن فتح الباب لتلقي 
لمزاولـــة  بالترخيـــص  الراغبيـــن  طلبـــات 
أعمـــال المنفـــذ الخـــاص، وذلك مـــن خالل 
تقديـــم الطلبـــات لـــدى إدارة التنفيـــذ عبـــر 
 ،Bailiffs@moj.gov.bh البريد اإللكتروني
مـــن خالل مـــلء االســـتمارة المعـــدة لذلك 
www.moj. والمنشورة على موقع الوزارة

gov.bh، وذلك اعتباًرا من أمس.
وتًبعا للقرار، يجوز للمنفذ الخاص مباشرة 
اإلجراءات الالزمة للحجز على المنقوالت 
والســـيارات  العقـــارات  وبيـــع  وبيعهـــا، 
واألسهم والســـندات، والتنفيذ العيني، مع 
وجوب االلتزام بأحكام القانون والقرارات 
الصادرة تنفيذًا له والقرارات واألوامر التي 
يصدرهـــا قاضـــي محكمة التنفيـــذ في هذا 
الشـــأن. كما يجوز للمنفذ الخاص بالنســـبة 
للتنفيذ على األشخاص الخاضعين للفصل 
الثانـــي مـــن القانـــون أن يعرض الوســـاطة 
علـــى أطراف الســـند التنفيـــذي قبل تقديم 
طلب التنفيـــذ، ويجوز له بالنســـبة للتنفيذ 
على الشركات الخاضعة للفصل الثالث من 
القانـــون أن يعرض الوســـاطة على أطراف 
السند التنفيذي خالل واحد وعشرين يومًا 
مـــن تاريـــخ تقديم طلـــب التنفيـــذ، ويكون 
عـــرض الوســـاطة في جميع األحـــوال بناء 

على طلب المنفذ له أو المنفذ ضده. 

المنامة - وزارة العدل

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف



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

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

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

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

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

17564404

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

17111504- 17111444 - 17111503 - 17111501

التاريخ 12/1/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -  إدارة التسجيل

CR2021-170821 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد حسن احمد حسن قائدي

االسم التجاري الحالي : محمد قائدي للمقاوالت
االسم التجاري الجديد : رؤية 2050 للمقاوالت

قيد رقم : 121249-1

التاريخ 12/1/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -  إدارة التسجيل

CR2022-7444 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا لينا اوليج فالنتين ديمشينكوفا بطلب تحويل المحل التجاري التالي : 
إلى محمد رضا مجيد عباس حسن بناهي فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري :  ترست مى للعقارات

قيد رقم : 1-142564

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
 شركة كريمة ايفا لخدمات دعم المرافق ذ.م.م  

      
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 KAOSUR RAFIQULISLAM RAFIQUL السيد/السيدة  
ISLAMباعتباره المصفي القانوني  لشركة كريمة ايفا لخدمات دعم المرافق 
ذ.م.م   والمسجلة بموجب القيد رقم 136975-1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال 
وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية 
لسنة   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

 شركة النخبة األولى للخدمات ذ.م.م        
سجل تجاري رقم  1-137101

تقدم  قد  بأنه  والسياحة   والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة بموجب قيد رقم  للخدمات ذ.م.م(  النخبة األولى  إليها شركة )شركة 
137101-1 بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة )عواد حميد 

الجبرين( مصفيا للشركة. 
عنوان المصفي: )عواد حميد الجبرين(

+973  35490880 
aaljabreen@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

 شركة النور للحفالت والمسارح ذ.م.م          
سجل تجاري رقم  1-110033

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها 
رقم  قيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  والمسارح  للحفالت  النور  )شركة  شركة 
110033 بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة )محمد محمد 

أحمد البيومي( مصفيا للشركة. 
عنوان المصفي: )محمد محمد أحمد البيومي(

36414364
gajdfjd@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
 إعالن لسنة   2022

إعالن بشأن تخفيض رأسمال شركة
شركة تخزين للمستودعات و المخازن تخزين) ش م ب مقفلة (

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة  نيابة عن  القانونية  واالستشارات  للمحاماة  محمد  هدى  مكتب  السادة 
اصحاب شركة شركة تخزين للمستودعات و المخازن )تخزين( ش م ب مقفلة 
المسجلة بموجب القيد رقم 73466 طالبين تخفيض رأسمال الشركة المصرح 
به من 11,850,000 دوالر امريكي إلى 10,000,000 دوالر امريكي و راس 
مال الصادر من 11,850,000 دوالر امريكي الى 1,000,000 دوالر امريكي

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

وزارة العدل والشؤون االسالمية واالوقاف
ادارة المحاكم

CS 3005428923 : رقم الخطاب
تاريخ االصدار 13/01/2022

المحكمة : المحكمة الكبرى الدائرة الثانية – المدنية
اطراف الملف : عبد الواحد احمد علي مال هللا ضد ياسر احمد مال هللا واخرون
احمد  الواحد  عبد  المدعي  بان  المدينة  الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
علي مال هللا محامي المدعي : فاطمة خضير قد اقام هذه الدعوى ضد المدعى 
للعقار  ملكيته  اثبات   : فيها  طالب  العقاري  والتسجيل  المساحة  : جهاز  عليه 
)االرض( الكائنة بمنطقة العكر المقيدة بالمقدمة رقم 1405/2003 والمسجلة 
برقم الوثيقة 104360 لذا فان كل من لديه اعتراض على الطلب المدعين ان 
يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع باوجه اعتراضه وقد حددت المحكمة جلسة 

20/01/2022 لنطر الدعوى 

تاريخ   13/01/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة السجل التجاري
  CR2022-6100   إعالن رقم

تنازل   عن المحل التجاري  

المحل  بتحويل  الجواد   احمد حسين  الجبار  عبد  امنه  ادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ ورده ناصر مصلح شاجي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 113524 – 2  
االسم التجاري : كافتريا العراب للكرك االصيل

التاريخ   12 - 1 - 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-5606 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فهد عيسى محمد الشيخ عبدالعزيز ال محمود

االسم التجاري الحالي : ابروف للترجمة
االسم التجاري الجديد : لينجو ترانسليشن

قيد رقم : 124464 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير اسم شركة )شركة الربوة هيوج للعقارات والخدمات ذ.م.م(        
 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )شركة الربوة هيوج للعقارات والخدمات ذ.م.م(، المسجلة بموجب القيد 

رقم 92379-1 ،بطلب تغيير اسم الشركة
من : )شركة الربوة هيوج للعقارات والخدمات ذ.م.م(                     

                       AL-RABWA HUGE FOR REAL ESTATE AND SERVICES CO. W.L.L 
إلى : ) الربوة هيوج ذ.م.م( 

                       AL-RABWA HUGE W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه 
إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 16/01/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2022-1618 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   سكينه خليل ابراهيم الخالص                         

االسم التجاري الحالي: مغسلة ناريس          
االســـــم التجـــاري الجديد : ناريس داتا أند ديجيتال شيرز       

قيد رقم :76010-5

القيد : 81666   -   التاريخ : 2022/1/16
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )2530( لسنة 2022

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة شركة سيجما لخبراء اإلستشارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة  ذ.م.م  اإلستشارات  لخبراء  سيجما  شركة  شركة  اصحاب  السادة 

بموجب القيد رقم 81666، طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة سيجما لخبراء اإلستشارات ذ.م.م

الى شركة سيجما لخبراء اإلستشارات والتدريب ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

09االثنين 17 يناير 2022 - 14 جمادى الثانية 1443 - العدد 4843



11 االثنين 17 يناير 2022 - 14 جمادى الثانية 1443 - العدد 4843 Vacancies Available Vacancies Availableاالثنين 17 يناير 2022 - 14 جمادى الثانية 1443 - العدد 104843
INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

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

  CARPENTER 
 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 

DYNAMICS SOLUTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  COMMUNICATION  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17295603  or  KENNEDY@DYNAMICSSOLUTIONSGROUP.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 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

GOLDEN BUBBLES LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 33022299  or  SAMEERALFAYEZ99@HOTMAIL.COM 

PATTAYA SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17772132  or  PATTAYA.BH@GMAIL.COM 

RING AND TYRE FOR VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33182280  or  A.AHMED6886@GMAIL.COM 

YOUSIF AHMED SHARIF ALALAWI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17280373  or  khaibercargo@yahoo.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33378673  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

Bent Al Dhaen Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36650686  or  RASHIDALDHAEN@GMAIL.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783276  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM 

NAWAB WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17277064  or  ALI.NAJEEB@GMAIL.COM 

FATEMA ABDULRAHMAN AHMED ALDOSERI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33697127  or  n78nasser@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33878746  or  NZ.MA.BH@GMAIL.COM 

INJEE PASTRIES & PROSTED SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39621233  or  MUNEERA_MOON@HOTMAIL.COM 

MAHMOOD MERZA ABDULWAHAB ABDULRASOOL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 38390207  or  MAHMOOD_V_V@HOTMAIL.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 

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

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

MOHAMMAD SHAREEF NOOR MOHAMMAD MAWLA BAKHSH 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17254392  or  DELWAR54321@GMAIL.COM 

WAHAT AL DIRAZ CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 33363999  or  QASSIM.890@GMAIL.COM 

JADOON GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227705  or  JADOONGARAGE@GMAIL.COM 

MINHAS SHAWARMA AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

RANEEM PIZZA AND BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39063609  or  ALMOHSEN.83@HOTMAIL.COM 

CAFETERIA FOUR MOON 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36358282  or  MASOMA123@GMAIL.COM 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33089058  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

JOIAS ALDANA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39608789  or  BONITA.BUDAGHER@HOTMAIL.COM 

MRT performance for repairing jet ski and motorcycle 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38457555  or  MAHMOODALMARKHI.90@GMAIL.COM 

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

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

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

ALDIRAZ BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33976637  or  TARIQBAH52@GMAIL.COM 

Metropolitan Builders Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717717  or  md@mhcwll.com 

SHAFQAT MOHAMMAD ISHAQ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33102396  or  FAQEERHUSSAIN1982@GMAIL.COM 

VILLAGE GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441163  or  mohd_aljaboori@hotmail.com 

Najran garage for cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591041  or  HAMOOD_F200@HOTMAIL.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

YASER ABDULLA AHMAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464432  or  YASERABDULLAAHMED@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39833725  or  ABBADBAHRAIN@GMAIL.COM 

KARAK & CAETERIA VILLAGE QATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441163  or  MOHD.ALJABOORI1@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701871  or  subashvenmony@gmail.com 

Alqabas Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17783718  or  adooollalotman@gmail.com 

ALPATA ALMAREHA PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441163  or  MOHD.ALJABOORI@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

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

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33006343  or  SANTANANETWORKS@GMAIL.COM 

FARSAN ALRIFFA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 35380515  or  goldenlink.bh@gmail.com 

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

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33306332  or  J.MARZOOQ@HOTMAIL.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

DAWAA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33306622  or  THANI6646ALDOSSRI@GMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

AL MESHAL FOR MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 66719977  or  ALMESHALMANPOWER@GMAIL.COM 

MAGABAH MECHANICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39446634  or  MAGABAH@GMAIL.COM 

ALHARAMEEN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17294041  or  RAED.MAHMOOD.AMEEN@GMAIL.COM 

FAWAZ J. M. ALKOWARI / THARWAT NOORA-6279 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33399331  or  NAWAFALKUWARI@GMAIL.COM 

ORIGIN AAA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17100032  or  AAAZEZO@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

FUTURE LINE BROKERAGE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

AL HARAM WELDING BLACKSMITH AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33359159  or  NAWAZALIRIND1981@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

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 

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 

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 

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

  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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34128860  or  SAADAUNBH@GMAIL.COM 

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

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

Belle et zen Beauty Center 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17506098  or  MSHAKH98@GMAIL.COM 

ALMATTAR INTERIOR EXECUTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600045  or  ALMATTARMETALWORK@GMAIL.COM 

PARAVATH GROUP FOR MOBILES & ELECTRONIC GAMES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36007172  or  JABEREBRAHIM65@GMAIL.COM 

GULF & EAST WORLD W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77113349  or  GULF.EAST.WORLD@GMAIL.COM 

METRO LINE MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233717  or  Hyaga2006@gmail.com 

JASIM MIAH PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

THE FIRST TECHNOLOGY HOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66905668  or  TARIQ400@HOTMAIL.COM 

Alaliaa Plastic Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251216  or  GHAREEB9@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

APACHE MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

EURO MOTORS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

HAPPY PAWS PET STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39499299  or  ABDULLAQMALIK@HOTMAIL.COM 

CIEANNA FASHION HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32266399  or  ASHIKKA@CIEANNAONLINE.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

EBTESAM EBRAHIM AL SOWAIDI BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39466041  or  AHMED.ALMUQLA@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

Ketone Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36499565  or  KETOCAFE.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

AL RAED HEAT, AIR-CONDITIONING AND  REFRIGERATION INSTAIIATION MA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273553  or  ALSARRAJAC@GMAIL.COM 

CITY LIFTS TRADING AND ENGINEERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17722211  or  hr@suhainvestments.com 

IRON SCRAP METAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

SPEED GATE TO SELL CLOTHES AND SHOES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32029999  or  ALI5ALHULW@GMAIL.COM 

444CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33247176  or  ADBULAZIZ593@GMAIL.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

FIRE MASTER SAFETY AND SECURITY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(MECHANICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39873308  or  alikoya.pk@gmail.com 

AL ADHAM GATE GENTS SALON . 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33976637  or  ZAHRAG346@GMAIL.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

SAMA SAFETY AND SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17684492  or  SAMA@SAMASAFETY.NET 

ABDULAZIZ HAMAD ALSALEH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17256552  or  BHALSALEH@HOTMAIL.COM 

CAPTIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17292565  or  HAKIM@ALAMALTRAVEL.COM 

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

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

ALHADI CARGO AND COURIER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35490165  or  alhadicargo.courier@gmail.com 

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

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

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

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

MIAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33976637  or  TARIQBAH52@GMAIL.COM 

PAINT WITH COLOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39936654  or  PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM 

ASMA CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211995  or  contactasmacity@gmail.com 

Qahwa sada cafe 
has a vacancy for the occupation of

  PREPARER(COFFEE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36786660  or  BUJASSIM8294@HOTMAIL.COM 

SAROONA TAILORING& UPHOLSTERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17673683  or  CR.RONALDO7@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

Almoasher CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

DIGGING & CONSTRACTION SPECIALST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  INFO@SSS.BH 

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HAKIM@BCCI.BH 

ANWAR ALKAMIS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39290293  or  HUSSAINKHAMIS86@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

ANWAR ALKAMIS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39290293  or  HUSSAINKHAMIS86@GMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39192111  or  YASSER260112@GMAIL.COM 

DAR ALOFOGH FOR ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664919  or  JAFAR2021A@OUTLOOK.COM 

JAMEELA HATIM ABBAS HATIM ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17344152  or  ali_al-mulla@hotmail.com 

SALTOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36466440  or  AMINATHANI@HOTMAIL.COM 

TACO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33662622  or  MALNOOH1973@GMAIL.COM 

AL HARAMAIN ELECTRICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402440  or  ALHARAMAINELECTRICAL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

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

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

GLOBAL POWER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@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 

WORK WISE FOR ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34451065  or  WALIDELBAZ2010@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

NOTEBOOK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66614441  or  SAMARKANDPALACE@GMAIL.COM 

BOX MAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17231660  or  layla@haridasp.com 

SALOON 90 MEN HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38307115  or  haithamelsheshini@gmail.com 

EDHAIM CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33376370  or  JAFFER88A@GMAIL.COM 

ALASKARIAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39834432  or  AKHONNA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

HASSAN ABDULLA GLASS & MIRRORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GLASS CUTTING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17341758  or  AHGLASSM@BATELCO.COM.BH 

AL QUDUS AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17874785  or  BOMBOJ@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 

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

SAUDIA ELECTRICAL SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17246268  or  MOHAMMEDALITARIQ@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17608216  or  md.delmon@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

Noor Gate Foodstuff Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17257843  or  SAIMABUTTBAHRAIN@GMAIL.COM 

PASCAL LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33458931  or  SARHANLINE@GMAIL.COM 

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  LIFEGUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720333  or  falameen@fccstransport.com 

GOLDEN BELT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39932361  or  FAS.HAFEEZ.AH@GMAIL.COM 

SHUMOOKH ALEZZ ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33331008  or  SHUMOOKHALEZ@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 37177882  or  shakir.azlano@gmail.com 

SMILE  HOME  SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33463888  or  MANAGEMENT@SMILEHOMEBH.COM 

SMILE  HOME  SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33463888  or  MANAGEMENT@SMILEHOMEBH.COM 

Albadiyah Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39876057  or  ALI.ALARADI66@GMAIL.COM 

SMILE  HOME  SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33463888  or  MANAGEMENT@SMILEHOMEBH.COM 

DOHAT ARAD MARKET
has a vacancy for the occupation of

SALESMAN 
suitably qualified applicants can contact

39111798  or  KHALIFAYASEEN2016@GMAIL.COM

SMILE  HOME  SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER 
suitably qualified applicants can contact

33463888  or  MANAGEMENT@SMILEHOMEBH.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 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALWALDAH KARA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33175885  or  FOOOD.MAX@GMAIL.COM 

CORTADO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33651762  or  CORTADO.BH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33089058  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

Alfanar Company Bahrain - Branch of a Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17464112  or  MOHAMMAD.KUTKUT@ALFANAR.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

CUP COFFEE GOLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37167977  or  ALALAMASPOINT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34483074  or  ALIALI1984BH@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 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33089058  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700663  or  info@gcts-bahrain.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 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

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

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ZAWEYAT QAWS AL MATAR SHAWARMA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36255252  or  NAVASNK2238@GMAIL.COM 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

CASH FOR CLOTHES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39050863  or  WORLDDEVE@GMAIL.COM 

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

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

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

ADVIS AQUA PARK MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17587116  or  ADMIN@ADVISAVIA.COM 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

La Costurera Fashion 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

MINDTECK MIDDLE EAST LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17534469  or  ali.mahdi@mindteck.com 

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

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

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact
 17784422  or  GGM.JANAHI@GMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

SULTANA HOME CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP OWNED BY HAMEED ALWEDAEI AND HIS PARTNER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33900911  or  SAYEDHAMEED2016@GMAIL.COM 

LAHORE DARBAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535123  or  SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 35618402  or  ANTONYCSC@GMAIL.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 

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 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  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 

RAPID GLOBAL CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35103241  or  RAPIDGLOBALCARGO@GMAIL.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 

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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39251604  or  ABDUL.MAJEED@NOVELTYLOGISTICS.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39251604  or  ABDUL.MAJEED@NOVELTYLOGISTICS.COM 

SLIDE AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33326989  or  tublani82@live.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 

ALLIED MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

Shomeli Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39699663  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39251604  or  ABDUL.MAJEED@NOVELTYLOGISTICS.COM 

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 

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

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

Almoayyed Fire and Safety Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Yaseen Ahmad for Repair of electrical and optical equipment S.P. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36549635  or  YASEENNISAR106@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

Noor Sports Academy Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66364111 

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

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

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 

RAWAN SHOWAITER SWEETS CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17342252  or  FALRAYES@HOTMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

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

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

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

Quality wire products w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WIRE DRAWER (MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17456343  or  ADMIN@QUALITYWIRE.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

F&Z ADVERTISING AND  HEAD OFFICE MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36454949  or  ZAINAB@DADEDO.COM 

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

  SURVEYOR (QUANTITY) 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Mahmood akbar alireza co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  info@maargcms.com 

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

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

HD cars polishing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39451110  or  ALIAL3AMER1977@GMAIL.COM 

EAGLES GENERAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35386088  or  NEWEAGLES1957@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Moroccan House Restaurant 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 33503340  or  MOR.BAHR@GMAIL.COM 

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

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

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.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 

R.A.F Aluminium Factory 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17685667  or  JORS_TRD@OUTLOOK.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 

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

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

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 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  amal.almousawi@fakhro.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Atyab restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17295879  or  HASAN@ARABASIAN.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.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 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Almoayed ICT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17828828  or  AMMAR@ALMOAYEDICT.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Atyab restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17295879  or  HASAN@ARABASIAN.COM 

Aqua Global Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17465418  or  barani@aquagloballogistics.com 

The Convoy Contracting Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77367717  or  CONVOYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

TAQI MOHAMMED ALBAHARNA TRADING .EST 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17814666  or  hr-BH@continental-grp.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

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

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

NASS COMMERCIAL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39155275  or  HANDSOMEGUY10@HOTMAIL.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

RAMZANA JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39900786  or  ISHTIAQTRAMBOO@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 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

Anaqat Dubai Trading Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33344415  or  ALITH2000002@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

AL MOJTABA GATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39080571  or  HOTLINE.AUTOPARTS@HOTMAIL.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

KAMCO TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35517903  or  ABDULMAJEEDCK09@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

Bu kowarah palace keys 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777728  or  SHAWQI.ALMEER64@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  NOUSHADSKNAFS@GMAIL.COM 

ALBASHEER SERVICE STATION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39686668  or  BOFAHADME@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 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 37700995 

ALI SABT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 66600771  or  ALISABTCONTRACTING@GMAIL.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33878746  or  NZ.MA.BH@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI ABDULLA EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MOHAMEDALIBH32@GMAIL.COM 

JASSIM SANITARY WARE ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39859377  or  jasim_murad@hotmail.com 

WARF CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355009  or  warfce@gmail.com 

PALESTINE FOR CURTAINS AND BLINDS PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17223275  or  NATIQ11@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 
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كوليفيل - وكاالت

حرر فجـــر األحد أربعة أشـــخاص كانوا 
مدينـــة  فـــي  كنيـــس  فـــي  محتجزيـــن 
كوليفيل في والية تكساس األميركّية، 
وخرجـــوا جميعهـــم ســـالمين، في حين 
ُقتـــل منّفـــذ العملّيـــة الـــذي كان ُيطالـــب 
بإطالق سراح باكســـتانّية مدانة بتهمة 
الشـــرطة  اقتحـــام  خـــالل  اإلرهـــاب، 

للمكان.
وأعلـــن قائـــد شـــرطة كوليفيـــل مايـــكل 
ميلـــر أّن الرجـــل الـــذي احتجـــز الرهائن 
في الكنيس قد “مات”. وقال في مؤتمر 
الرهائـــن  تحريـــر  “فريـــق  إّن  صحافـــي 

اقتحم الكنيس” و”المشتبه به مات”.
أبـــوت  غريـــغ  تكســـاس  حاكـــم  وكان 
أعلـــن فـــي وقـــت ســـابق أّن “الصلـــوات 

الرهائـــن  اســـُتجيَبت”، مضيًفـــا “جميـــع 
خرجوا أحياء وسالمين”.

وقـــال صحافّيون كانـــوا موجودين في 
مكان الواقعة إّنهم ســـمعوا دوي انفجار 
قـــوي وأعيـــرة نارية فـــي الكنيس قبيل 

تصريح أبوت.
وقبـــل ســـاعات، وبينمـــا كانـــت ُتجـــرى 
مفاوضـــات شـــاقة بين الشـــرطة ومنّفذ 

العملّية، ُأطِلق سراح أّول رهينة.
وكانـــت قناة “إيه بي ســـي نيـــوز” نقلت 
عن مصـــدر في موقع احتجـــاز الرهائن 
قولـــه إن المشـــتبه به مســـّلح ويحتجز 
مـــا ال يقـــّل عـــن أربعـــة أشـــخاص بينهم 
أنـــه زرع قنابـــل فـــي  حاخـــام واّدعـــى 

مواقع مجهولة.

تحرير رهائن داخل كنيس في تكساس ومقتل المهاجم

مقديشو - وكاالت

الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  نجـــا 
الصوماليـــة أمـــس األحـــد مـــن محاولة 
اغتيـــال حيـــن قفز انتحـــاري من حركة 
الشـــباب المتطرفة على ســـيارته وفجر 
بينمـــا  االعتـــداء  يأتـــي  فيمـــا  قنبلـــة، 
انتخابـــات مثيـــرة  يفتـــرض اســـتئناف 
للجدل كانت قد تأجلت مرات عدة في 
خضم أزمة سياســـية بالبلد الذي يشهد 

اضطرابات أمنية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الصومالي 
والشـــرطة أن الناطـــق باســـم الحكومة 
الفيدرالية محمد إبراهيم معلمو ُأصيب 
األحد في هجـــوم إرهابي في العاصمة 

مقديشو، مضيفا أن جروحه ليست 
خطيرة.

عـــدة،  مصـــادر  ووفـــق 
حـــاول  المهاجـــم  فـــإن 
بســـيارة  التشـــبث 
الناطق باسم الحكومة 

قبل أن يفّجر القنبلة ما تســـبب بتدمير 
فـــي  الضابـــط  وأكـــد  الســـيارة جزئيـــا. 
الشـــرطة محمد فرح من موقع الهجوم 
أن “انتحاريـــا قفـــز علـــى الســـيارة التي 
كانـــت تقّل المتحـــدث باســـم الحكومة 
محمـــد إبراهيـــم. إنـــه محظـــوظ للبقاء 
علـــى قيـــد الحيـــاة وإلصابتـــه بجـــروح 
طفيفـــة”، مضيفا أن “شـــخَصين آخَرين 
ُأصيبا في االنفجار”. وأكد شـــهود عيان 
أن المهاجـــم اندفـــع نحـــو الســـيارة قبل 
دوي انفجار قوي. وأشـــار شاهد يدعى 
عبدالرحمن ُمَعلين علي إلى أّن “أشـــالء 
بشرية متناثرة شوهدت في المنطقة”.

وتبنت حركة الشـــباب الهجـــوم. وأكد 
المقاتلـــون الجهاديـــون فـــي بيـــان 
أن “الهجوم كان يســـتهدف أحد 
الحكومـــة  فـــي  المســـؤولين 
كان  لمـــا  وفقـــا  وُنفـــذ 

متوقعا”.

استهداف المتحدث باسم الحكومة الصومالية
الخرطوم ـ وكاالت

الســـودانية  الســـلطات  ســـحبت 
ترخيـــص قنـــاة “الجزيرة مباشـــر” 
بالخرطـــوم،  مكتبهـــا  وأغلقـــت 
متهمة القناة بالتناول غير المهني 
ومخالفتهـــا  الســـوداني  للشـــأن 
لشروط الترخيص، حسب وسائل 

إعالم محلية.
وأبلغت وزارة اإلعالم الســـودانية 
بالخرطـــوم،  الجزيـــرة  مكتـــب 
بإغـــالق مكتـــب “الجزيرة مباشـــر” 
المراســـل  ترخيـــص  وســـحب 
محمد عمر والمصور بدوي بشـــير 
النســـيج  بــــ “ضـــرب  لمـــا وصفتـــه 

االجتماعي بالبالد وبث محتوى 
إعالمي مخالف لسلوكيات 

وأخالقيـــات  وأعـــراف 
وأدبيـــات  المهنـــة 
الشـــعب الســـوداني”، 
حســـبما جاء في نص 

رسالة الوزارة التي نشرتها مواقع 
إخبارية محلية.

ونقـــل موقع “إرم نيوز” عن مصدر 
مســـؤول قولـــه، إن مكتـــب قنـــاة 
إلـــى  “عمـــد  بالخرطـــوم  الجزيـــرة 
الســـودان  فـــي  إشـــعال األوضـــاع 
لألوضـــاع  المحايـــد  غيـــر  بالنقـــل 

السياسية في البالد”.
فضـــل  الـــذي  المصـــدر  وأضـــاف 
عدم الكشـــف عن اســـمه “شـــهدت 
الفتـــرة  تظاهـــرات  الخرطـــوم 
الماضيـــة أضفـــت عليهـــا الجزيرة 
الكثير من التلفيق الضار بالمشـــهد 
فـــي الســـودان، إلى جانب نشـــر 
صـــورا  تضمنـــت  تقاريـــر 
دقيقـــة  غيـــر  وإفـــادات 
المشـــهد السياســـي  عن 
الســـودان خالل  فـــي 

الفترة الماضية”.

إغالق مكتب قناة “الجزيرة مباشر” في الخرطوم
فيينا ـ وكاالت

فيمـــا تســـتمر المحادثـــات النووية في 
فيينـــا بيـــن مجموعـــات العمـــل للبلدان 
المعنيـــة، على الرغم من عـــودة الوفود 
إلـــى عواصمهـــا للتشـــاور، أكـــد منســـق 
المفاوضـــات  فـــي  األوروبـــي  االتحـــاد 
إنريكـــي مورا، أن النجـــاح ما يزال غير 

مؤكد.
وقـــال فـــي تغريـــدة علـــى حســـابه في 
تويتر أمس األحد: إن نجاح المحادثات 
في العاصمة النمســـاوية بشان االتفاق 

النووي اإليراني غير مؤكد.
إال أنـــه أعـــرب عـــن إشـــادته بالجهـــود 
المبذولة، قائال “ال يســـعني إال أن أشيد 
المفاوضـــات  بنجـــاح  الوفـــود  بالتـــزام 

بشـــأن االتفاق النووي اإليراني.. 
فـــي  منطقـــي  أمـــر  وهـــو 

المفاوضـــات  هـــذه  مثـــل 
المعقدة”.

إلـــى  أشـــار  ذلـــك،  إلـــى 

عقـــد  العمـــل  لمجموعـــة  اجتماعـــا  أن 
أمس لمناقشـــة مســـألة رفـــع العقوبات، 
مضيفـــا أنـــه من المقـــرر عقـــد مزيد من 

االجتماعات الحقا.
الروســـي،  المبعـــوث  أعلـــن  بـــدوره 
علـــى  بتغريـــدة  أوليانـــوف  ميخائيـــل 
حسابه في تويتر، أن مجموعات العمل 
المختلفـــة التقـــت لبحـــث مســـألة رفـــع 

العقوبات األميركية عن إيران.
األوروبيـــة  التصريحـــات  أن  يذكـــر 
واألميركية على حد ســـواء كان أعلنت 
خالل األيام الماضية تحقيق تقدم في 
المفاوضات الهادفة إلى إحياء االتفاق 
النووي المبـــرم العام 2015، والذي 
انحسبت منه اإلدارة األميركية 
الســـابقة العام 2018، إال أنها 
شـــددت في الوقـــت عينه 
على أن التقـــدم بطيء 
جدا، وأن الوقت ينفد.

“األوروبي”: نجاح محادثات فيينا ما يزال غير مؤكد

األردن: مقتل ضابط وإصابة 3 
جنود على حدود سوريا

ــي الــجــيــش  ــيـــب 3 جـــنـــود فـ قــتــل ضـــابـــط وأصـ
ــــي، أمــس األحـــد، مــن جــراء إطــاق النار  األردن
عليهم على الحدود مع سوريا، وفق ما أوردت 

وكالة األنباء األردنية الرسمية “بترا”.
نبأ  “تــويــتــر”  ــتــرا” على  “ب وكــالــة  وأورد حــســاب 
استشهاد  المسلحة:  “الــقــوات  فيه  جــاء  عاجا 
ضــابــط وإصــابــة 3 أفـــراد فــي إطـــاق نــار على 
الحدود الشرقية”. والمقصود بالحدود الشمالية 
الشرقية هي الحدود مع سوريا.  وقال الجيش 
أثناء اشتباك  إن اإلصابات في صفوفه وقعت 

مع مهربين على الحدود.

بالرغم من محادثات فيينا... طهران تختبر صاروخا مثيرا للجدل

دوي انفجارات قوية متزامنة في مدن عدة غرب إيران
ذكـــرت وكاالت أنباء محلية ومنشـــورات على مواقع 
التواصـــل االجتماعي أنـــه تم ســـماع دوي انفجارات 
قويـــة في عدة مدن بغرب إيـــران في وقت مبكر من 

األحد، لكن لم تعرف بعد طبيعة تلك االنفجارات.
القليلـــة  األشـــهر  فـــي  مماثلـــة  حـــوادث  عـــدة  وبعـــد 
الماضية، قالت الســـلطات إن الجيش اإليراني يجري 
تدريبـــات غيـــر معلنة للدفاعات الجوية وســـط تزايد 

التوتر مع إسرائيل والواليات المتحدة.
وقال مســـؤول بوزارة الداخلية اإليرانية أمس األحد 
“بعـــد التواصـــل مع األجهزة األمنية والعســـكرية ذات 
الصلـــة، تبيـــن أن األصـــوات ناجمة عـــن صواعق برق 

ولم يقع أي حادث خاص”.
وأكـــدت وكالـــة “صابرين نيـــوز” المقربة مـــن الحرس 
الثوري اإليراني سماع دوي االنفجارات، لكنها ذكرت 
أنها نجمت عن “مناورة للدفاع الجو اإليراني الختبار 

أنظمة دفاع جديدة”.
ونقلـــت وكالـــة أنباء فارس شـــبه الرســـمية عن حاكم 
بلـــدة أســـد أبـــاد قولـــه إن “صوتـــا مروعـــا” ســـمع لكن 
مصـــدره لم يتضح بعد. وأفاد المســـؤول “في البداية 
ســـاد اعتقاد بـــأن الصوت ناجم عـــن عواصف رعدية 
بســـبب األحـــوال الجويـــة لكـــن هـــذا االحتمـــال تـــم 
اســـتبعاده”. وقال موقع ركنـــا اإلخباري اإليراني على 
اإلنترنـــت وقناته على تليغرام إن “شـــدة الصوت في 
بعـــض األماكن هـــزت أبواب ونوافـــذ المنازل وجعلت 

الناس يغادرون منازلهم”.
عـــن  المحلـــي  انترناشـــيونال”  “إيـــران  موقـــع  ونقـــل 
مـــدن  فـــي  االنفجـــارات  دوي  ُســـمع  أنـــه  مواطنيـــن 
كرمانشـــاه وســـنندج وهمدان وكاميـــاران وجوانرود 

وباوه وثالث باباجاني.
وأظهر مقطع مصـــور على تويتر انفجارات يبدو أنها 

من مدفع مضاد للطائرات.
وفـــي 4 ديســـمبر الماضي، ُســـمع دوي انفجار بالقرب 

مـــن منشـــأة نطنـــز النوويـــة. وقـــال الدفـــاع الجـــوي 
اإليرانـــي بعـــد الحادث أنه “تـــم اختبار أحـــد األنظمة 
الصاروخيـــة في المنطقـــة”، فيما قالت وكالة “فارس” 
أن “األنباء غير الرســـمية تفيد بتدمير طائرة مســـيرة 

مجهولة”.
وتصاعـــدت حـــدة التوتـــر بين إيـــران وإســـرائيل في 
الوقـــت الـــذي تجـــري فيـــه طهـــران محادثـــات غيـــر 
مباشـــرة مع الواليات المتحـــدة إلنقاذ االتفاق النووي 
المبـــرم بين إيـــران والقوى العالمية فـــي العام 2015، 

الذي انسحبت منه واشنطن العام 2018.
ومنذ أن اســـتؤنفت قبل شـــهرين الجولـــة الثامنة من 
المفاوضات المباشرة بين إيران والدول التي مازالت 
طرًفا في االتفاق النووي، زادت طهران من مناوراتها 

الصاروخية المثيرة للجدل.
وظهـــرت مؤخـــًرا مســـاعي الحـــرس الثـــوري لصنـــع 

صاروخ يبلغ مداه 5 آالف كيلومتًرا.

أعلـــن قائد القـــوة الجوفضائية في الحـــرس الثوري، 
أمير علي حاجي زاده، عن تجارب صاروخية جديدة 
“بمحـــركات قوية تعمـــل بالوقود الصلب واســـتخدام 
مـــواد مركبة في جســـم الصاروخ بداًل مـــن المعادن”، 
بحســـب ما نقلـــت عنه صحيفـــة “فرهيختغـــان” التي 

تصدرها الجامعة اإليرانية الحرة.
ووفـــق الصحيفة، فـــإن هذا األمر قد يســـمح لطهران 
بتجـــاوز أقصى مدى للصواريـــخ اإليرانية في الوقت 

الحاضر، وهو 2000 كيلومتر.
يشـــار إلى أن إيران ترفض التفـــاوض على برنامجها 
الصاروخي المثيـــر للجدل، وتصفه بـ “الخط األحمر”، 
فـــي الوقـــت الـــذي تعرب فيـــه بلـــدان إقليميـــة وغير 
إقليميـــة، عـــن قلقها بشـــأن تطوير طهـــران لبرنامجها 
الصاروخـــي وتدعـــو التفـــاق شـــامل مـــع إيـــران فـــي 
مختلـــف القضايـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الحـــد مـــن برنامج 

الصواريخ اإليراني.

طهران ـ وكاالت

إيران كثفت مناوراتها العسكرية في الشهور األخيرة

عواصم ـ وكاالت

الحربيـــة  العمليـــات  دائـــرة  مديـــر  أعلـــن 
بوزارة الدفاع اليمنية علي محسن الهدي 
أن قـــوات الجيـــش والمقاومـــة الشـــعبية 
ورجـــال القبائـــل حققـــوا خالل الســـاعات 
الماضيـــة نصـــًرا تاريخًيـــا ضـــد الحوثيين 
محافظـــة  جنـــوب  القتـــال  جبهـــات  فـــي 
مأرب، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه االنتصارات 
للميليشـــيا  التنازلـــي  العـــد  بدايـــة  هـــي 

اإليرانية في اليمن.
للمركـــز  تصريـــح  فـــي  الهـــدي،  وأوضـــح 
اإلعالمي للقوات المســـلحة، أمس األحد، 
أن قـــوات الجيـــش والمقاومـــة الشـــعبية 
ورجـــال القبائـــل تمكنوا خالل الســـاعات 
الردهـــة  جبهـــة  تطهيـــر  مـــن  الماضيـــة 

والفليحة بالكامل.
كمـــا أكـــد أن قـــوات الجيـــش يواصلـــون 
التقـــدم بوتيرة عالية فـــي جميع المحاور 
وســـط فـــرار ميليشـــيات الحوثـــي التـــي 

تركت وراءها أسلحتها وعتادها.

دعـــم  لتحالـــف  شـــكره  عـــن  عبـــر  كذلـــك 
الشـــرعية على الدعـــم المتواصل للقوات 
دحـــر  معركـــة  فـــي  اليمنيـــة  المســـلحة 
الميليشيات الحوثية اإليرانية اإلرهابية.

وكان التحالـــف قد أعلن في وقت ســـابق 
أمـــس األحـــد تنفيـــذ 45 اســـتهداًفا ضـــد 
ميليشـــيات الحوثي فـــي محافظة مأرب 

خالل الـ24 ساعة الماضية.

كمـــا أوضـــح فـــي بيـــان أن الضربـــات في 
المحافظة الواقعة شـــمال شـــرقي البالد، 
دمـــرت 17 آليـــة عســـكرية للميليشـــيات، 

وقتلت أكثر من 220 عنصًرا.
كما أشـــار إلـــى تنفيـــذ 19 اســـتهدافا ضد 
 24 الــــ  البيضـــاء خـــالل  فـــي  الحوثييـــن 
ســـاعة الماضية، دمرت 13 آلية عسكرية 
للميليشيات، وقتلت أكثر من 60 عنصرا.

التحالف العربي ينفذ 45 استهدافا ويصفي أكثر من 220 حوثيا

“الدفاع اليمنية” تتحدث عن نصر تاريخي جنوب مأرب

مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية

بغداد ـ واع

كشـــف خبير عراقي في مكافحة الفســـاد 
أن فاتـــورة الفســـاد واإلهـــدار فـــي بـــالده 

بلغت 360 مليار دوالر.
ونقلت وكالة األنبـــاء العراقية )واع(، عن 
الخبير سعيد موسى أن البيان الحكومي 
المهـــدورة  األمـــوال  حجـــم  أن  يكشـــف 

نتيجة الفساد يبلغ 300 مليار دوالر.
وأضـــاف أن “العراق يبحث عن مبلغ 360 
مليـــار دوالر، وهـــو عبـــارة عـــن تكاليـــف 
االســـتثمارية  المشـــاريع  فـــي  الفســـاد 

الوهمية والمتلكئة”.
وأشـــار إلى أن عملية استعادة واسترداد 
األمـــوال المنهوبـــة عمليـــة مرهقـــة للغاية 
وقـــد تســـتغرق ســـنوات طويلـــة، إضافـــة 

لتكاليف المالحقة.
وقال النائب الســـابق فالح الخفاجي: إن 
هـــذه المبالغ الطائلة أهدرت في مشـــاريع 

لم تكتمل بأغلب المحافظات.
مـــن جانب آخر، أكد زعيم التيار الصدري 

في العـــراق مقتدى الصـــدر، أمس األحد، 
األغلبيـــة  “حكومـــة  أســـماها  لمـــا  دعمـــه 

الوطنية”.
وكتب على حســـابه في تويتر “ال شرقية 

وال غربية. حكومة أغلبية وطنية”.
وهـــذه ليســـت المـــرة األولـــى التـــي يؤكد 
فيهـــا الصـــدر علـــى موقفـــه مـــن تشـــكيل 

الحكومـــة وفـــق الرؤيـــة التـــي يطرحهـــا 
حكومـــة  غربيـــة.  وال  شـــرقية  ال  وهـــي: 
أغلبية وطنيـــة. وتعتبر “الكتلة الصدرية” 
التـــي يقودهـــا الصـــدر، هـــي الفائـــز األكبر 
في االنتخابات التشريعية العراقية التي 
جرت فـــي أكتوبـــر الماضي، بــــ 73 مقعدا 

برلمانيا من أصل 329.

مقتدى الصدر يعلن تمسكه بـ “حكومة األغلبية الوطنية”

360 مليار دوالر فاتورة الفساد في العراق

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر

دبي ـ العربية.نت: تجمع المتقاعدون  «
وأصحاب المعاشات في مختلف مدن 

إيران، أمس األحد، لالحتجاج على ظروفهم 
المعيشية وعدم تنفيذ مشروع معادلة 

الرواتب وعدم موافقة البرلمان على مشروع 
قانون تم تقديمه بهذه الخصوص. فقد تجمع 

آالف المتقاعدين وأصحاب المعاشات أمام 
مبنى البرلمان وسط طهران، مرددين هتافات 

مثل “المتقاعد يموت، ال يقبل التمييز”، 
و”موائدنا فارغة، كفوا عن إطالق الوعود”، و”ال 
تراوغونا ونفذوا مشروع معادلة الرواتب”. كما 

صرخوا “سمعنا الكثير من الوعود، لكن لم 

نَر العدل”. يشار إلى أن المتقاعدين يطالبون 
بمصادقة البرلمان على مشروع قانون 

للمساواة في الرواتب، وإدراج المعلمين 
المتقاعدين ضمن القانون المذكور، وزيادة 

المعاشات التقاعدية لتناسب التضخم 
الحقيقي الحاصل في البالد.

متقاعدو إيران يهتفون أمام البرلمان.. “موائدنا فارغة”

عمان ـ بترا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ال عليكم من نيران حرب المتخلفين والمتشددين
عندما يكتب األديب أو يقف الفنان أمام الكاميرا أو على خشـــبة 
المســـرح، فإنـــه قادر علـــى تصوير الحيـــاة بكامل أبعادهـــا، بل إنه 
قـــادر على أن يصور الحب والجمال، وقـــادر على أن يبعث الرعد 
فـــي النفوس، ويبعث الطمأنينـــة والراحة والصفاء فينا، وفي كل 
مجتمـــع ومرحلة تاريخية يبـــرز المتخلفون والمتشـــددون الذين 
ينادون بمحاكمة األقالم والكتاب ضمير األمة، فهؤالء المتخلفون 
وكمـــا يقول أحد الكتاب المصريين “يقرأون عن األشـــخاص أكثر 

مما يقرأون عن األشياء”.
إن محاكمـــة الثقافـــة ال تكـــون حادثـــة تاريخيـــة عابـــرة، بل حدثا 
إنســـانيا هائـــال، نموذجـــا حيا لما يحيـــط بالمجتمـــع المتحضر من 
أخطار تضافرت عليها قوى الشر والتخلف، لقد لعبت الديمقراطية 
وحرية الرأي في مجتمعنا دورا أساســـيا في تحطيم كل الجمود 
وشـــق الطريق أمـــام كل األدبـــاء والفنانين، وإفســـاح المجال لهم 
للتعبيـــر عن أنفســـهم، عن مشـــاعرهم، عن آرائهـــم وأفكارهم بكل 
حريـــة وبال مواربة والتواء، لذا مـــن المفترض أن تتبادل مفاهيم 

الفن من السعي وراء الفرجة إلى السعي وراء التعبير عن الشعور 
اإلنســـاني الصادق، عن المشاركة اإلنســـانية بكل مداها وعلى كل 

المستويات.
إن محاكمـــة الثقافـــة فـــي أي مجتمـــع كان، يفتـــرض أن تمنحـــه 
قـــوة مضاعفـــة، تهـــز النفـــوس وتوقظ النـــاس من الغفلـــة وتفجر 
الثورات في شـــتى المياديـــن بما فيها الفنيـــة والثقافية، وترفعها 
إلى المســـتوى الذي يحتم عليها أن تطل منه، وال مجال لعوارض 
القلـــق وبـــوادر الشـــكوك والخـــوف. لقـــد كان ابن حزم األندلســـي 
مبتليا في زمانه بحســـد الحســـاد، فأثاروا عليـــه الخاصة والعامة 
وأحرقـــوا كتبه وحرموا قراءتـــه فقال: “لئن تحرقوا القرطاس لن 
تحرقوا الذي مألت به القرطاس، بل هو في صدري”، ثم بقى ابن 
حزم في كتبه المأثورة وزال حاســـدوه فال يذكرهم الناس إال إذا 

ذكروه ليصغروهم ويكبروه.
إلى األمام أيها األدباء والفنانون، حرثا وزرعا، وفي نور المعرفة، 

وال عليكم من نيران حرب المتخلفين والمتشددين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يتأثـــر الفـــرد داخل أي مجتمع من المجتمعات بما يقـــرأه من أخبار وأحداث وتحليل 
وغيرهـــا مـــن الصـــور والفنـــون اإلعالميـــة التـــي يتـــم تداولها عبـــر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، حيث باتـــت هذه المواقع والمنصـــات على اختالفها من أكثر الوســـائل 
فعاليـــة فـــي نقـــل المعلومات بين الناس، نظرًا لســـهولة الوصول إليها وســـرعة إنتاج 
المادة اإلعالمية من خاللها، حيث أصبحت واقعا جديدا لإلعالم وأحد مصادر الثقة 

للمستخدمين في مختلف الدول.
وظهـــر لنـــا مصطلـــح “صحافـــة المواطـــن” الـــذي ُيعـــرف بأنـــه صحافـــة لشـــخص أو 
مجموعة من األشـــخاص غير مختصين بالعمل الصحافي، يلعبون بشـــكل كبير دورًا 
نشـــطًا في اختيـــار وجمع وتحليل ونشـــر المعلومـــات والموضوعـــات المختلفة، عبر 
وســـائل التواصل االجتماعي، خصوصـــًا في عصر اإلنترنـــت والتكنولوجيا الحديثة 

والمتسارعة في وقتنا الحاضر.
وقد برزت ظاهرة صحافة المواطن كشـــكل جديد من أشكال الممارسات الصحافية 

غير المهنية، وبدأت تأخذ حصتها من الدراسة واألبحاث في البلدان المتقدمة على 
المستوى اإلعالمي، وبناء على ذلك ظهرت عدة تيارات بحثية تدعو لالهتمام بهذه 
األنواع الجديدة من األشـــكال الصحافية، وإحداث تغييرات في طبيعة الممارسات 

الصحافية واإلعالمية المتبعة في وسائل اإلعالم التقليدية.
وانطالقًا من ذلك يمكن القول إن صحافة المواطن دخلت وسائل اإلعالم عبر آليات 
جديدة، وساعدت على ذلك التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها 
من تغيرات بشـــرية شـــهدها العالم في الســـنوات األخيرة، والتي لعبت فيها صحافة 
المواطـــن دورًا ال يمكـــن إنكاره، مـــا دفع الجمهور للبحث عن وســـائل جديدة لمعرفة 
األخبـــار التـــي تـــدور من حولـــه، ومن هنا جـــاءت الحاجة إلى دراســـة هـــذه الظاهرة 
اإلعالمية الجديدة وهذا النمط االتصالي الجديد، كي يكون أحد الروافد اإلعالمية 

المستحدثة لخدمة الدول فيما يتعلق بنشر المعلومات واألخبار.

د. خالد زايد

صحافة المواطن

إنـــه العاُم ألفان وثالثون للميالد، الشـــوارُع شـــبه خاليـــة، والمجمعاُت 
َع العالُم  التجاريـــة والمقاهـــي تبعـــث علـــى الهـــدوء والراحـــة، قـــد ودَّ
ُملفـــت.. ال  المروريـــة بشـــكٍل  الحـــوادث  االزدحـــام وانحـــدر معـــدُل 
مهاتـــرات وال مشـــاجرات فـــي الشـــارع والعمـــل، وبيـــن أفراد اأُلســـر، 
الجميع يملك جهازًا مصاحبًا لهواتفهم النقالة، يســـتخدمونه أكثر من 
جواالتهـــم األثيرة حتى، جهاُز “الحظر والحذف”، ليس معقدًا بالمرة، 
فهو يشبُه جهاز التحكم عن بعد، تتحكُم فيه باألشخاِص من حولك، 
وهو ال يحتوي سوى على ثالثة أزرار، “حظر، حذف، ومتابعة”، حين 
يســـتفزك شـــخٌص مـــا أو ُيؤذيـــك، أو يتحـــرُش بـــك، فما عليك ســـوى 
الضغـــط علـــى زر الحظـــر، والحذف، أما إْن كان هذا الشـــخص ملتزمًا 
باالحتـــراِم والـــذوق العام، فيكفـــي أْن تضغط علـــى زِر متابعة.. بهذه 
البســـاطة، وهذا ما خفف االختناقات المرورية والتفجر السكاني في 
العالـــم، وجعل التســـوق والذهـــاب لمراكز الترفيه أكثـــَر متعة، وباتْت 
الكـــرُة األرضيـــة أكثـــَر أمانًا من ذي قبـــل، “اْحظر الســـيئين واحذفهم، 
وأبـــق علـــى الخيريـــن وقربهم”، هي الرؤيـــُة الحاضرة لهـــذه المرحلة، 
فهـــل نحـــن بصدد تحقيق هـــذه الرؤية لمســـتقبلنا وســـالمنا الداخلي 
لنحيا بمأمٍن من المتطفلين والفضوليين في زمن عصفْت به العولمة، 

وحشَر ُكٌل أنفُه في حياِة اآلخر؟

هل نقوُل للمتدخلين في حياتنا الخاصة وداعًا، ال حاجة لمعرفتكم؟ 
لكِل أولئَك الذين يظنون أنهم مدعوون لفتِح حواٍر أو إجراِء اتصاالٍت 
معـــك عبـــر السوشـــال ميديـــا؛ ألنـــك أحـــُد المشـــاهير، أو ألن خاصيَة 
طلـــِب الصداقـــة أو المتابعة متاحٌة في بعض وســـائل التواصل، أنتم 

مدعوون للمتابعة والتعليق بكل احتراٍم، إْن شئتم، ليس إال.
ليس عبر وســـائل التواصِل االجتماعي فحســـب تقابُل هذا النوع من 
البشـــر، بـــل وحتى فـــي المجتمع الـــذي تحيا فيه، حيث يـــدسُّ بعُض 
زمالء العمل أو المعارف أنوَفهم في كل خصوصياتَك ويسألونك عن 
كل شـــيء، وإْن كان خاصًا وحساســـًا بالنســـبة لك في حضرِة آخرين 
يشـــاطرونه فضوله فتشرئبَّ أعناُقهم لسماِع إجاباٍت ال يجدُر بَك أْن 
ْل جهـــاَز عقلك، وامنْح قلبَك الطيب  تتفضـــَل بها أمام المأل. أقول، فعِّ
إجازة، واْحظر هؤالء واحذفهم من حياتك لألبد، وإْن عزَّ عليك ذلك، 
فأفش بينهم السالم وال ُتفش شيئا من أسرارَك ألحد، قل لهم ال دونما 
خجـــل، ال لـــن أجيب على ســـؤالك، ال دخل لكم فـــي حياتي الخاصة، 
ليس لكم مني سوى حسن الُخُلق والتعامل، حياتي تخصني وحدي، 
وأنـــا فقط مـــن يقرر أْن يشـــارككم بعـــَض أحداثها، أعِطهـــم فرصًة أو 
اثنتين، وإن لم ينتهوا فلن ُينهيهم سوى الحظر والحذف من حياتَك 

افتراضا وواقعا.

حْظر... حْذف!

االرتقاء بالعمل الصحي
يرتقـــي المجتمـــع ويتطـــور أفـــراده بمـــا تقدمـــه الدولة مـــن خدمات، مـــن تعليم 
وصحة وبنية تحتية وغيرها، وُيساهم العمل الصحي في تحسين حياة الناس 
واســـتدامتها، بفضـــل الرعايـــة الصحية الطبيـــة والعالجيـــة والدوائية، وظروف 
جائحـــة كورونـــا التي مرت بالبـــالد أثبتت قـــدرة الطاقم الطبـــي البحريني على 
تحمـــل األعبـــاء اإلضافيـــة التراكميـــة، وجدارتـــه بتحمـــل المســـؤولية المهنيـــة 
واإلنســـانية تجـــاه المجتمـــع، فالصحـــة المســـتدامة جزء مـــن التنميـــة الوطنية، 
واالرتقـــاء بالقطـــاع الصحـــي ِعلمًيـــا وتكنولوجًيـــا وبحثًيـــا ومهنًيـــا يســـاهم في 
نهوض القطاع الصحي، ويتم ذلك باســـتثمار العمل الجيد في تطوير السياســـة 
الصحيـــة وأنظمة الرعاية الصحية، وتنميـــة الُبنى التحتية في القطاع الصحي، 
واالســـتفادة مـــن التقنيات العالية، واالســـتفادة مـــن كل جديد، وتعزيـــز الثقافة 

الصحية المجتمعية.
ُيَمِكـــن االرتقـــاء بالقطاع الصحي عبر رفع مســـتوى جاهزيتـــه من خالل تحويل 
المعرفة الطبية والِعلمية إلى سياسات وتوصيات وخطط َعملية قابلة للتطبيق، 
وصقـــل قـــدرات الطواقـــم الصحيـــة، فالصحـــة تعتبـــر أمنـــا قوميا يحمـــي أفراد 
ـ من األوبئة واألمـــراض، وتوفير  ــــ الذين ُيعتمـــد عليهم بتنمية البـــالدـ  المجتمـــعـ 
الرعايـــة الصحية لهم لتســـتمر قدرتهم على العمل، كمـــا أن االرتقاء بهذا القطاع 
الحيـــوي لتحســـين قدرتـــه على مواجهـــة أية تحديـــات ألوبئة قادمـــة، وليكون 

مؤهاًل لالستجابة ألداء مهمته بتقنية ِعلمية عالية وباحتراف مهني سديد.
وكشـــفت جائحـــة كورونـــا عـــن مـــدى فاعليـــة أنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة بجميع 
دول العالـــم، وعن مســـتوى أدائهـــا المهني، وقدرة اســـتجابتها ألية أزمة صحية، 
والمتطـــور منهـــا وظـــف قدراتـــه وابتكاراتـــه التكنولوجية، فاألزمـــات ال تتوقف 
واألوبئة تتنوع وتتجدد، وقد تكون أشرس، لذا، فالتعامل مع الجانب الصحي ال 
يكون آنيا بل برؤية متقدمة قادرة على التعامل مع كل أزمة صحية مستقبلية. 
ويعتبر إنشـــاء مراكز لألبحاث العلمية والطبيـــة والصحية والدوائية في الدول 
مـــن التجهيزات األساســـية للقطـــاع الصحي، وأال يكون عملهـــا التنبؤ باألحداث؛ 
بل وضع اســـتراتيجيات عـــن كيفية مواجهتها، لتكون قادرة وُمســـتعدة بجانب 
دورهـــا بتقييـــم األداء الصحـــي، وتعبيد ُســـبل تطوره، ومتابعة خطط تحســـين 

الوضع الصحي واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

عبدعلي الغسرة

الجائحة ووجوه أخرى لإلرهاب
مـــن المالحـــظ أن هناك انخفاًضا في األنشـــطة اإلرهابيـــة التقليدية منذ 
بدايـــة جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد 19” قبل عاميـــن، فلم نعد نســـمع كثيًرا 
عـــن تفجيـــرات ضخمة أو أعمـــال انتحارية كبيرة، إال أن هـــذه الجائحة 
قـــد تزيد األرضيـــة التي تلجأ إليهـــا التنظيمات اإلرهابيـــة لضمان البقاء 

واالستمرار وربما التمدد بعد ذلك.
فدراســـة مهمة لمركز تريندز للبحوث واالستشـــارات بأبوظبي ونشـــرها 
موقع سكاي نيوز عربية على اإلنترنت تدق ناقوس الخطر وتنبه الجميع 
من مواطنين ومســـؤولين لروافد قد تكون مســـتترة للتطرف واإلرهاب 
ا  ترتبـــط بتداعيـــات الجائحة، محذرة من زيادة النشـــاط اإلرهابي عالميًّ
عام 2022، حيث صبت الجائحة في صالح نشاط التنظيمات اإلرهابية 
حول العالم، رغم االحتياطات األمنية من جانب السلطات على مستوى 

غالبية الدول لمواجهة التطرف واإلرهاب.
من الوجوه التي حذرت منها الدراسة ما يتعلق بأبنائنا وبناتنا، إذ تشير 
إلـــى أن حظـــر الخـــروج والتزام المنـــازل أدى إلى زيـــادة عمليات دخول 
األفـــراد إلـــى شـــبكة اإلنترنـــت، ومن ثـــم زيـــادة احتمالية الوصـــول إلى 
المحتوى المتطرف، وهو أمر يجب أن ينتبه إليه اآلباء واألمهات بزيادة 
جرعـــات المراقبة ومحاولة فـــك االرتباط طويل المـــدى بين المراهقين 

واإلنترنت حتى ال يتم التالعب بهم واستغاللهم.
رافـــد محتمـــل آخر للتنظيمـــات اإلرهابيـــة يتمثل في هـــؤالء الرافضين 
والمتضررين من إجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا من تطعيم 
وإغـــالق وحظر وغيرها من اإلجـــراءات، حيث كانت هذه الفئات محط 

اهتمام اليمين المتطرف في أوروبا على سبيل المثال.
جانب خطير ومهم أشارت إليه الدراسة وهو أن زيادة هروب السجناء 
مـــن المنتمين للتنظيمـــات اإلرهابية مثل داعش وغيرهـــا نتيجة تراجع 
الحالة االنضباطية المشددة والمعهودة على مثل هذه السجون في ظل 

خوف المعنيين من اإلصابة بالفيروس.
ثـــم يأتـــي الجانـــب المالي ليكون مدخـــال آخر للتنظيمـــات اإلرهابية بعد 
أن أنهكـــت الجائحـــة موارد جميع دول العالم التـــي ركزت جهودها على 
القطـــاع الصحـــي حفظـــا لصحـــة وســـالمة أبنائهـــا، ما كان على حســـاب 
المـــوارد المخصصـــة لغيرهـــا مـــن االســـتخدامات ومـــن بينهـــا مكافحـــة 

اإلرهاب وتراجع االهتمام الدولي المشترك في هذا المجال.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

هدى حرم



المغربي يحلق بالذهب في بطولة سعودي كالسيك برو
أحــزر بطــل المنتخــب الوطنــي لكمــال األجســام الالعــب المحتــرف محمــود المغربــي لقــب بطولــة 
ببطولة Saudi classic pro لفئة الفيزيك والتي أقيمت منافساتها يوم الجمعة الماضي بالعاصمة 
السعودية الرياض وسط مشاركة واسعة من العبي كمال األجسام من مختلف الدول والجنسيات 
ليقص بذلك شــريط انجازات منتخب كمال األجســام الوطني للعام الجديد، وبهذا االنجاز الرفيع 
الذي أحرزه المغربي يتأهل بذلك لبطولة مســتر أولمبيا للمحترفين والتي ســتقام منافساتها بالس 

فيغاس بالواليات المتحدة األميركية خالل منتصف شهر أغسطس القادم.

وبهـــذه المناســـبة وهـــذا االنجاز 
المشـــرف رفـــع ســـامي الحـــداد 
رئيـــس مجلـــس ادارة االتحـــاد 
األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
واللياقة البدنيـــة أجمل التهاني 
القيـــادة  لمقـــام  والتبريـــكات 
الرشـــيدة، وإلـــى ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال االنســـانية 
وشئون الشباب، رئيس المجلس 

األعلى للشـــباب والرياضة وإلى 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضـــة، رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة بمناســـبة مـــا تحقق 
في هذه البطولة واالنجاز الذي 
حققه البطـــل البحريني المتألق 
وتشـــريفه  المغربـــي  محمـــود 

للوطـــن فـــي المحفـــل الرياضي 
مشـــاركاته  وأولـــى  الجديـــد 
محتـــرف  كالعـــب  الخارجيـــة 
وتأهلـــه ألقـــوى بطـــوالت العالم 
في كمال األجسام بطولة مستر 
أولمبيـــا للمحترفيـــن بالواليـــات 

المتحدة األميركية. 
البطـــل  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
البحريني محمـــود المغربي عن 
بالغ ســـعادته باإلنجاز المشـــرف 

منافســـة  وســـط  حققـــه  الـــذي 
شرســـة ومشـــاركة واســـعة مـــن 
قبـــل نخبـــة مـــن العبـــي كمـــال 
األجســـام، وأشـــار المغربـــي أنه 
عاهد نفســـه برفع علـــم المملكة 
فـــي  وتشـــريفها  شـــارك  أينمـــا 
الرياضيـــة  المحافـــل  مختلـــف 
وامتنانـــه  شـــكره  موجهـــًا 
الجزيليـــن لـــكل مـــن يقـــف معه 
ويســـانده، هاديـــًا انجـــازه هـــذا 

لمقام القيادة الرشيدة.

اتحاد كمال األجسام

تأهل إلى بطولة 
مستر أولمبيا 
بالس فيغاس

محمود المغربي متوجًا بالمركز األول ببطولة سعودي كالسيك برو
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دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

األهلي

النجمة

٣

١

٠

٣

عالي

داركليب

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

المحرق

النبيه صالح

6 مساء

7.30 مساء

النصر

بني جمرة

اتحاد البادل

ثمن االتحاد البحريني للبادل االهتمام الكبير الذي حظي به وذلك بتفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضة رئيــس اللجنة األولمبيــة البحرينية 
بزيــارة التجمــع األول الختيــار العبــي والعبــات المنتخــب الوطني للبــادل، وتوجيهات ســموه بأهمية الســير قدمًا في 
االرتقاء بلعبة البادل لتكون منافســة في االســتحقاقات الخارجية القادمة، وكذلك تمنيات ســموه بالتوفيق والنجاح 

ألعمال االتحاد.

وكان ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة قـــد حـــرص علـــى التواجد 
ميدانيـــًا فـــي التجمـــع األول الختيـــار 
العبـــي والعبـــات المنتخـــب الوطنـــي 
للبـــادل ورافقـــه خـــالل الزيـــارة ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة 
نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة وســـمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة مالك 
للرياضـــة   PADEL AVENUE مركـــز 
والدكتور عبدالرحمن عســـكر الرئيس 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
وفارس الكوهجي األمين العام للجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة. كمـــا كان فـــي 
اســـتقبال ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
اعضـــاء ومنتســـبو االتحـــاد البحريني 

للبادل
وبهـــذه المناســـبة، أكد رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي للبادل فهد فـــوزي كانو أن 
زيارة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة تشـــكل دافًعـــا كبيـــرا لمجلس 
الفنيـــة  األجهـــزة  وكذلـــك  اإلدارة 
والالعبين والالعبات لبذل المزيد من 
الجهـــد والعطـــاء فـــي الفتـــرة القادمة 
من أجل الوصول لألهداف المنشودة 
المتمثلـــة فـــي إرســـاء قواعـــد اللعبـــة 
بالشكل المطلوب محليًا وتنظيمها بما 
يضمن تشـــكيل منتخبات قوية قادرة 
المشـــرف  المنافســـة والتمثيـــل  علـــى 
المحافـــل  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 

الرياضية المختلفة.

وكان االتحـــاد البحرينـــي للبـــادل قـــد 
أقام خالل يومـــي الخميس والجمعة 
الختيـــار  األول  التجمـــع  الماضييـــن 
العبيـــن والعبـــات للمنتخبين الوطني 
شـــهد  حيـــث  والســـيدات،  للرجـــال 
التجمع مشـــاركة ما يقارب 40 إلى 45 
العبا والعبة على مدار يومين، وتقرر 
أن تســـتمر التجمعات في األسبوعين 
األســـماء  الختيـــار  وذلـــك  القادميـــن 
النهائيـــة للمنتخبيـــن، وذلـــك بالتعاون 
مـــع مراكز البادل فـــي مملكة البحرين 
والتـــي ســـتوفر البعـــض منهـــا مالعبـــا 
الحتضان التجمعات في إطار الجهود 
“االتحـــاد  الطرفيـــن  بيـــن  التنســـيقية 

صورة الجماعية لسمو الشيخ خالد بن حمد مع مجلس إدارة االتحاد البحريني للبادلومراكز البادل”.

بعد زيارة سموه لباكورة أنشطته

اتحـــاد البـــادل يثمــن اهتمـــام خالـــد بن حمـــد
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أشـــاد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
النائـــب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
بالنجـــاح المتميز لفعاليـــات مؤتمر االتحاد 
لالتحـــادات  العاميـــن  األمنـــاء  اآلســـيوي 
المحليـــة واإلقليمية في آســـيا، الذي أقيم 
في العاصمة الســـعودية الرياض بمشاركة 
نخبـــة مـــن خبـــراء كـــرة القـــدم فـــي آســـيا 

والعالم.
 ووجـــه رئيـــس االتحاد اآلســـيوي الشـــكر 
والتقديـــر لالتحـــاد الســـعودي لكـــرة القدم 
علـــى جهـــوده المبذولـــة إلنجـــاح المؤتمـــر 
قائـــال: ننظر بعيـــن التقدير واالحتـــرام لما 
أظهرته أســـرة االتحاد الســـعودي برئاســـة 
األخ ياســـر المســـحل مـــن احترافية عالية 
وكفاءة تنظيمية متميزة الســـتضافة هذا 
الحـــدث القـــاري، وهـــو أمر غير مســـتغرب 

مـــن االتحـــاد الســـعودي الذي يعتبـــر حاليا 
أحـــد أهم النمـــاذج الناجحة قاريـــا ودولًيا 
وفًقـــا للمخرجـــات المتميـــزة التـــي تواكب 

مسيرته.
 وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
أن مفاهيـــم العمل االســـتراتيجي لالتحاد 
اآلســـيوي أعطـــت أهمية كبيرة للمشـــاركة 
الفاعلـــة التحـــادات كـــرة القـــدم الوطنيـــة 
واإلقليميـــة فـــي برامـــج االتحـــاد القـــاري، 
ممـــا أثمـــر عن اســـتقرار إيجابي ومســـيرة 
متصاعدة لكل البرامج والمســـابقات رغم 

ظروف أزمة كوفيد 19 العالمية.
 وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
“ لقـــد وضعنـــا العمل المشـــترك أولوية في 
صناعة القرار الكروي بالقارة، والمؤتمرات 
واللقـــاءات الدائمـــة للقيـــادات التنفيذيـــة 
تعبـــر  واإلقليميـــة  الوطنيـــة  باالتحـــادات 

فعلًيـــا عن الوحدة اآلســـيوية في مواجهة 
تجســـيد  نحـــو  والدافعيـــة  التحديـــات، 
اآلســـيوية،  للكـــرة  المشـــرق  المســـتقبل 
كمـــا تعـــزز من أواصـــر التعاون والتنســـيق 
وتبـــادل الخبرات واالطالع على التجارب 
والمشـــاريع المختلفـــة، ومناقشـــة الواقـــع 
والمستقبل بشكل أعمق للوصول لتحقيق 

األهداف المرسومة قارًيا ودولًيا “
 وأوضـــح الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم أن 
كرة القدم اآلســـيوية تعيش مرحلة مهمة 
فـــي التكيف مع كافة المتغيـــرات العالمية 
علـــى الصعيـــد الكـــروي، وذلـــك مـــن خالل 
جســـور الترابط المســـتمرة مع االتحادات 
القارية والوطنية في العالم قائال “نستلهم 
التطويـــر وتنميـــة المكاســـب العمليـــة مـــن 
خالل فتح قنـــوات التواصل مـــع الجميع، 
واألخذ بالتجارب الناجحة التي تتناســـب 

مـــع واقع كرة القدم اآلســـيوية، ويتجســـد 
ذلـــك عبر مشـــاركة نخبـــة مـــن الرياضيين 
االقتصـــاد  قطاعـــات  بفـــي  واإلدارييـــن 
والتســـويق العالميـــة في المؤتمر الســـنوي 

لألمناء العامين”.
 وشـــارك فـــي مؤتمـــر االتحـــاد اآلســـيوي 
المحليـــة  لالتحـــادات  العاميـــن  األمنـــاء 
واإلقليميـــة فـــي آســـيا، نخبـــة من كـــوادر 

آيـــزال  انتـــر  أمثـــال  العالميـــة  الرياضـــة 
الرئيـــس التنفيـــذي في مؤسســـة كلينمان 
المؤســـس  الشـــريك  بـــات  وكويـــن  وانـــغ 
دابـــل  مؤسســـة  فـــي  التنفيـــذي  والمديـــر 
العـــام  األميـــن  العمرانـــي  وهشـــام  بـــاس 
الســـابق في االتحـــاد اإلفريقي لكرة القدم 
والرئيـــس التنفيـــذي ومؤســـس اتـــش اي 
واالستشـــارات،  الرياضيـــة  لـــإدارة  ايـــه 
ورازفـــان بورليانـــو عضو مجلـــس االتحاد 
األوروبـــي لكـــرة القـــدم ورئيـــس االتحـــاد 
الرومانـــي لكرة القـــدم، ودوريان اســـتيرر 
الرئيـــس التنفيـــذي فـــي أكاديميـــة أعمال 
كرة القدم، الشريك األكاديمي في االتحاد 
اآلســـيوي لكرة القدم، ومستشار التسويق 
جيوف ويلســـون المدير السابق للتسويق 
واالتصـــال فـــي االتحـــاد االيرلنـــدي لكـــرة 

القدم.

سلمان بن ابراهيم 

لقاء النجمة ودراكليب بدوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة

أشاد بجهود االتحاد السعودي في استضافة مؤتمر األمناء العامين

سلمان بن إبراهيم: يعزز وحدة األسرة اآلسيوية في مواجهة التحديات



اعتمــاد القائمــة النهائيــة لبطــولــة اليــد اآلسيــويـــة
اعتمــد االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد القائمــة النهائيــة لمنتخــب الرجــال للبطولــة 
اآلسيوية العشرون والتي تنطلق يوم الثالثاء المقبل في مدينتي الدمام والقطيف 

بالمملكة العربية السعودية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.

 ومـــن المقـــرر أن تغـــادر بعثـــة المنتخب 
صبـــاح اليـــوم )اإلثنين( عن طريق جســـر 
فـــي  المنتخـــب  وســـيبدأ  فهـــد،  الملـــك 
برنامجه التدريبي مباشرة يوم الوصول 
اســـتعدادًا للمباراة األولى التي تقام يوم 
الثالثـــاء أمـــام منتخب فيتنـــام في تمام 

الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة.
 ويتـــرأس الوفد البحريني فـــي البطولة 
اآلسيوية علي إســـحاقي رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد، وتتكـــون البعثـــة 
مـــن مديـــر المنتخبـــات إســـماعيل باقـــر، 

أحمـــد الناجـــم مديـــر المنتخـــب، مـــدرب 
المنتخـــب أرون كريستانســـون، مســـاعد 
المـــدرب عصام عبـــدهللا، المحلـــل الفني 
حســـين علـــي أحمـــد، أخصائـــي العـــالج 
الطبيعـــي ميثـــم مشـــيمع، وعمـــاد فاضل 
مدلـــكًا للمنتخب.  واختـــار الجهاز الفني 
19 العبـــًا فـــي القائمـــة، ضمـــت كل مـــن 
حســـين علـــي الصياد)النـــور الســـعودي(، 
محمد عبدالحسين، محمد ميرزا سلمان، 
بالل بشـــام أســـكاني، علـــي عبدهللا عيد، 
مهدي عبدهللا ســـعد، محمد حبيب ناصر 

الســـماهيجي، محمـــد  )النجمـــة(، حســـن 
علـــي عبدالرضـــا، عبـــدهللا علي، حســـين 
محفـــوظ )األهلـــي( محمد حبيـــب، أحمد 
الكويتـــي(،  )القادســـية  المقابـــي  جاســـم 

علـــي ميـــرزا ســـلمان )برقـــان الكويتـــي(، 
علي عبدالقادر سلمان )كاظمة الكويتي(، 
أحمد جالل فضل )الشـــباب(، قاسم قمبر 
)باربـــار(، هشـــام أحمـــد عيســـى )الديـــر(، 

حسن ميرزا سلمان )التضامن(.
الـــدور  مباريـــات  جـــدول  وبحســـب   
التمهيـــدي فـــي البطولـــة، فقـــد أوقعـــت 
القرعـــة منتخبنا في المجموعـــة الرابعة 

إلى جانب منتخبات فيتنام، أوزبكستان، 
المنتخـــب  يلعـــب  هونـــج كونـــج حيـــث 
مواجهـــات الدور التمهيدي أيام الثالثاء، 
يســـتأنف  فيمـــا  الخميـــس،  األربعـــاء، 
الـــدور الرئيســـي بالبطولـــة يـــوم الســـبت 
المقبـــل بتوزيع المنتخبـــات المتأهلة إلى 
مجموعتين تضم أربع منتخبات في كل 

مجموعة.

اتحاد اليد

يخـــوض فريـــق قرطبة االســـباني مباراتـــه الودية 
الثانيـــة في المملكة أمام الرفاع في تمام الســـاعة 
السادســـة مـــن مســـاء اليـــوم االثنيـــن على اســـتاد 
البحريـــن الوطنـــي فـــي إطـــار المعســـكر التدريبي 
الـــذي يقيمـــه قرطبـــة ويســـتمر حتى يـــوم غد 18 
ينايـــر 2022 ضمـــن تحضيـــرات الفريق االســـباني 
 nd( الســـتئناف القســـم الثانـــي للـــدوري االســـباني
RFEF 2(.  وســـتكون مبـــاراة قرطبـــة والرفاع هي 
الثانيـــة للفريـــق االســـباني فـــي البحريـــن بعـــد أن 
خـــاض مواجهته األولى امام الخالدية واســـتطاع 

أن يفوز )3/1(.
 ويمتلـــك قرطبـــة والرفـــاع عناصـــر مميـــزة فـــي 
صفوفهما وهو مؤشر بأن المواجهة ستكون قوية 
ومثيـــرة بين الجانبين وسيســـعى كالهما لتحقيق 

كامل األهداف من المباراة الودية.
 مدرب قرطبة يســـعى لكســـب المواجهة وحصول 
الفريق على دفعة عالية قبل خوض القســـم الثاني 
مـــن الـــدوري، ولديـــه العبيـــن جيدين مثل شـــافي 
فلوريـــز وســـيمو وكاســـاس وألونســـو ولويســـمي 

وفيسوس وغيرهم.
 أمـــا الرفـــاع بقيادة مدربه علي عاشـــور، فيســـعى 
لتحقيـــق كامل االســـتفادة مـــن المواجهـــة وزيادة 
االحتـــكاك واالنســـجام وكســـب الخبـــرات، ولديـــه 

عناصر جيدة من الالعبين مثل هزاع علي وكميل 
األســـود ومحمـــد جاســـم وعلـــي جوهـــر ومحمـــد 
عنـــز ومؤيـــد العجان وجاســـم الشـــيخ إضافة إلى 
فريـــح  وعبـــدهللا  الفـــردان  عبدالكريـــم  الحـــراس 

وغيرهم من الالعبين.

نقل مباشر

وســـوف تكون مباراة قرطبـــة والرفاع منقولة على 

الهواء مباشر على قناة البحرين الرياضية.

تدريب أخير اليوم

وســـيخوض فريق قرطبة تدريبـــه األخير في 
البحريـــن اليـــوم االثنيـــن وذلك علـــى المالعب 
الخارجيـــة التابعـــة لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم، حيـــث ســـيقام التدريـــب فـــي الفتـــرة 

الصباحية.

خليفة بن علي يستقبل الوفد اإلسباني 

اســـتقبل نائب رئيس االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن عيســـى آل خليفة، 
وفد مســـؤولي إدارة نادي قرطبة اإلســـباني، وذلك 
فـــي مقـــر االتحـــاد بالرفـــاع، بحضور عضـــو مجلس 
مهنـــد  المســـابقات  لجنـــة  رئيـــس  االتحـــاد  إدارة 
األنصاري.  جاء ذلك ضمن إطار المعسكر التدريبي 
الـــذي يقيمـــه نـــادي قرطبـــة اإلســـباني فـــي مملكـــة 

البحرين، ويختتم الثالثاء 18 يناير الجاري. 
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء، نقـــل ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علي بـــن عيســـى آل خليفة تحيـــات رئيس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفة إلى مســـؤولي إدارة نادي قرطبة 
اإلســـباني، مرحًبـــا ســـموه بالوفـــد فـــي بيـــت الكـــرة 

البحرينية. 
 وتنـــاول الجانبـــان في اللقاء العديـــد من المواضيع 
ذات االهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون خالل 

الفترة المقبلة على المستويات الفنية واإلدارية. 
 وأعرب ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن عيسى آل 
خليفة عن شـــكره وتقديره إلـــى ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 

العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، على دعم 
ســـموهما المتواصـــل وفتح آفاق رحبـــة مع األندية 
األوروبية في ســـبيل االرتقاء والتطوير لكرة القدم 

البحرينية. 
 وأشاد سموه بمكتسبات المعسكر الذي يقيمه نادي 
قرطبة اإلســـباني في مملكة البحرين، مؤكًدا سموه 
الـــدور البارز لهـــذا المعســـكر وانعكاســـاته المتعددة 
علـــى الكـــرة البحرينية، خصوًصا مـــع خوض النادي 
اإلســـباني لمباراتيـــن وديتين أمام ناديـــي الخالدية 
والرفـــاع، عـــالوة على ما يمثلـــه التواجد من فرصة 
لتبادل الخبرات الفنية واإلدارية.   واطلع وفد نادي 
قرطبة اإلســـباني على المكتسبات الفنية واإلدارية 
التي حققها االتحـــاد البحريني لكرة القدم، إذ أبدى 
الوفد إعجابه الكبير بما تحقق للكرة البحرينية من 

إنجازات. 
 وقـــدم نائب رئيـــس االتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن عيســـى آل خليفة، 
هديـــة تذكاريـــة لوفـــد نـــادي قرطبة اإلســـباني، كما 
سلمهم علم االتحاد البحريني لكرة القدم، باإلضافة 

إلى القميص الرسمي الخاص بمنتخبنا الوطني. 
 حضر اللقاء رئيس قســـم الشـــؤون الفنية باالتحاد 
عابـــد األنصـــاري ورئيـــس قســـم تقنيـــة المعلومـــات 

باالتحاد مجدي الدوسري.

تواجه بطولة األندية العربية الـ 40 للكرة الطائرة مجددا قرار اإللغاء أو التأجيل بسبب فايروس 
أوميكرون المتحور “ كوفيد – 19”، رغم أن البطولة قائمة رسميا حتى اآلن.

تأتي تلك المخاوف في ظل اإلجراءات الجديدة 
التـــي أعلنـــت عنهـــا تونس فـــي مجابهـــة الوباء، 
إذ تقـــرر ابتـــداء مـــن 13 يناير ولمدة أســـبوعين 
للجامعـــات  العامـــة  الجلســـات  جميـــع  تأجيـــل 
الرياضيـــة )االتحـــادات الرياضيـــة( وإقامة كافة 
المسابقات والرياضية من دون حضور الجمهور، 
مع الحرص على تطبيق البروتوكوالت الصحية 
الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة مع تشديد 

مراقبة جوازات التلقيح لكافة المشاركين.
وأوردت صحيفة الشروق التونسية عن احتمال 
تأجيـــل البطولة في ظل تفاقـــم الوضع الصحي 

بالبالد والمتعلق بفايروس كورونا.

عشـــرة  السادســـة  العربيـــة  البطولـــة  وكانـــت 
لمنتخبـــات الناشـــئين المقرر إقامتهـــا في تونس 
بشـــهر أغســـطس الماضـــي 2021 قد تـــم إلغائها؛ 

بسبب تفشي الوباء حينذاك.
ويمثـــل مملكـــة البحريـــن نـــادي داركليـــب، فيما 
تســـلمت األمانة العامة موافقة 20 ناديا يمثلون 
12 دولة للمشـــاركة فـــي بطولة األنديـــة العربية 
وهم كال من الترجي، مستقبل المرسى )تونس(، 
الشـــعلة  خيبـــل،  )الكويـــت(،  كاظمـــة  الكويـــت، 
)اليمـــن(، األهلـــي طرابلـــس، الســـويحلي )ليبيـــا(، 
عمـــان(،  ســـلطنة   ( والوافـــي  الكامـــل  الســـيب، 
الريـــان، األهلي )قطر(، ســـنجل، خدمـــات جباليا 

)فلســـطين(، غـــاز الجنوب، البيشـــمركة ) العراق(، 
داركليب )البحرين(، الترجي )السعودية(، شباب 
الكتامـــي  الميلـــي  األولمبـــي  )األردن(،  الحســـين 

)الجزائر(.
وستجرى مراسم ســـحب قرعة البطولة بتاريخ 
23 ينايـــر 2022 بمملكـــة البحريـــن مقـــر االتحاد 

العربي للكرة الطائرة.
يذكـــر أن النســـخة األخيـــرة مـــن بطولـــة األندية 
العربية أقيمت بشهر فبراير 2020 في جمهورية 
مصـــر العربية، وفـــاز بلقبها األهلـــي المصري بعد 
فـــوزه علـــى الزمالك بــــ 3 أشـــواط نظيفة وذهب 
المركز الثاني لصالح األخير، فيما خطف األهلي 
البحرينـــي المركز الثالـــث والميداليـــة البرونزية 
بعـــد فـــوزه علـــى كاظمـــة الكويتـــي بـ 3 أشـــواط 
نظيفـــة فـــي مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن الثالـــث 

والرابع.

المكتب اإلعالمي:

ــا اليــوم قــرطبــة االسبانــي يــواجــه الرفــاع وديًّ

هــل تلغــى بطـولـة األنديـة العربيـة للطائـرة مجـدًدا؟

في ثاني مباريات الفريق ضمن معسكره التدريبي

بسبب الوباء وإجراءات تونس

فريق قرطبة اإلسباني

جانب من لقاء خليفة بن علي ووفد قرطبة اإلسباني

 منتخبنا الوطني لكرة اليد

Sports@albiladpress.com
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األهلي المصري حامل اللقب العربي

بعثة األحمر تتوجه إلى السعودية اليوم اإلثنين
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أصبحت رسميا 
النجمة كايلي 
جينر أكثر 
امراة حول 
العالم متابعة 
حول العالم، 
بأكثر من 300 
مليون، أمام 
كريستيانو رونالدو 
389 مليونًا، 
علمًا أن صاحب 
المرتبة األولى 
هو الحساب 
الرسمي للشبكة 
االجتماعية 
نفسها بـ 460 
مليونًا!

tariq_albahhar

تنطلــق فعاليــات مهرجــان “العيــن الســينمائي” فــي دورتــه الرابعــة والتــي ســتقام في 
مدينــة العيــن، تحت رعايــة  عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي الشــيخ ســلطان 
بن طحنون آل نهيان، وبحضور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان في الفترة من 23 
وحتى 27 يناير الجاري، تحت شــعار “ســينما المســتقبل”، حيث يســتمر المهرجان في 
تقديم وعرض باقة من أبرز األفالم المحلية والخليجية والعربية والعالمية المتميزة، 

منها عروض أولى وحصرية على شاشات “العين السينمائي”.

وأعلن عن تفاصيل المهرجان الذي يحمل 
فـــي جعبته هذا العام عـــددًا من المبادرات 
الجديـــدة والبرامـــج المختلفـــة واتفاقات 
فـــي خدمة “الفـــن الســـابع” في اإلمـــارات، 
ليكون المنصة األبرز؛ لدعم صناع السينما 
والمواهـــب اإلبداعيـــة المحليـــة، وتقديـــم 
أفضـــل إنتاجـــات الســـينما فـــي المنطقـــة، 
وذلـــك خـــال مؤتمر صحفـــي، حضره كل 
من مؤســـس ومديـــر عام المهرجـــان عامر 
ســـالمين المـــري، والمديـــر الفنـــي لبرنامج 
وإيفـــان  ســـالمين،  ســـعيد  العالـــم  ســـينما 
خضيـــر مديـــر العمليـــات، وســـلطان المري 
المدير التنفيذي لـ “سينما فيجين” الشركة 

المنظمة للمهرجان.
خـــال  المـــري  ســـالمين  عامـــر  وأوضـــح 
المؤتمـــر الصحفـــي أن “العين الســـينمائي” 
ســـيظل المنصـــة األبـــرز لاحتفـــاء بصناع 
الســـينما فـــي المنطقـــة مـــن المخضرميـــن 
محبـــو  ســـيعيش  إذ  الشـــابة،  والمواهـــب 
وعشـــاق “الفـــن الســـابع” 5 أيـــام فـــي حب 
الســـينما، وذلـــك بعد النجـــاح الافت الذي 
حققـــه المهرجـــان خال الســـنوات الثاث 
الماضيـــة، وخصوصًا العاميـــن الماضيين، 
فرغـــم أزمـــة جائحـــة “كورونـــا”، وتأثيرها 
الكبيـــر علـــى الحركـــة الفنيـــة فـــي العالـــم 
أجمع، إال أن المهرجان اســـتطاع أن يثبت 
يســـتقطب  وأن  واســـتمراريته  حضـــوره 
األفـــام العربية واألوروبيـــة األكثر أهميًة 
و تميـــزًا، منهـــا أفـــام ُرشـــحت بعضها إلى 
جوائـــز األوســـكار 2021، منهـــا الجزائـــري 
بنتولـــد”  “لمـــا  والمصـــري  “هيليوبوليـــس” 
ظهـــره”،  بـــاع  الـــذي  “الرجـــل  والتونســـي 
إلـــى جانب االتفاقـــات والمبـــادرات الفنية 
التـــي تهـــدف إلى دعـــم الســـينما وصناعها 
والكفـــاءات والمواهـــب اإلماراتيـــة؛ األمر 

الذي أسهم في إدراج اسم مهرجان العين 
علـــى خارطة المهرجانات الســـينمائية في 

المنطقة.

المسابقات الرسمية

العـــام  هـــذا  دورة  أن  إلـــى  المـــري  لفـــت 
اســـتقطبت العديـــد من األفـــام المتفردة، 
المختلفـــة،  المهرجـــان  مســـابقات  فـــي 
الخليجـــي  “الصقـــر  مســـابقة  وخصوصـــًا 
الـــذي يتنافـــس علـــى جائزتهـــا  الطويـــل” 
 ”B82“ هـــي  إماراتيـــة،  أفـــام   4 الكبـــرى 
للمخرج خالـــد محمود، “ســـفران” للمخرج 
للمخـــرج  و”كروموســـوم”  كرامـــة  صالـــح 
ســـعيد  للمخـــرج  و”حيـــن”  جمـــال،  علـــي 
هـــي  خليجيـــة  أفـــام  و3  ســـعيد،  راشـــد 
الســـعودي “حيـــاة امـــرأة” للمخـــرج ســـمير 
عـــارف، والبحريني “هـــوا” للمخرج محمد 
القفاص، والُعماني “الزيج” للمخرج صاح 

الحضرمي.
وفي الســـياق نفســـه ذكر المـــري، أن دورة 
هـــذا العام اســـتقطبت العديد مـــن األفام 
المتميـــزة والمتنوعـــة، التي تـــم اختيارها 
بعناية ودقـــة فائقتين؛ حتى يســـتمتع بها 
عشـــاق الســـينما، ويســـتفاد منهـــا األجيال 
الســـينمائية الواعـــدة، حيـــث مـــن المقـــرر 
أن يتنافـــس ضمـــن مســـابقات المهرجـــان 
الرســـمية 47 فيلمًا، فـــي “الصقر اإلماراتي 
15 فيلمـــًا، و”الصقـــر الخليجـــي  القصيـــر” 
و”الصقـــر  فيلمـــًا،   15 والقصيـــر”  الطويـــل 

ألفـــام الطلبـــة” 8 أفـــام، و”الصقر ألفام 
المقيمين” 9 أفام.

ونوه المري أن العين الســـينمائي سيستمر 
فـــي تعاونـــه مجـــددًا مـــع بعثـــة االتحـــاد 
األوروبـــي لدى دولـــة اإلمـــارات، حيث تم 
اختيار 3 أفام من بوالندا ولتفيا ولتوانيا؛ 
لعرضها على شاشات المهرجان في عرض 
خليجي أول، والتي حصدت سابقًا العديد 
مـــن الجوائز من أهـــم المهرجانات الدولية 

السينمائية.

“الركن الكالسيكي”

وكشـــف المري عن مبادرة جديدة تســـلط 
الضـــوء علـــى أبـــرز اإلنتاجات مـــن األفام 
اإلماراتية القصيرة التي تستحق إدراجها 
وعرضهـــا ضمـــن “الركـــن الكاســـيكي” لما 
تحتويـــه من أفـــكار ومضاميـــن اجتماعية 
االنطاقـــة  بمثابـــة  أغلبهـــا  وكان  هادفـــة، 
الحقيقيـــة لصانعيهـــا فـــي عالـــم اإلخراج، 
محمـــود،  خالـــد  للمخـــرج  “ســـبيل”  منهـــا 
و”تنبـــاك” للمخـــرج عبـــد هللا حســـن أحمد، 
و”باب” للمخرج وليد الشحي، ونوه المري 
أن الهـــدف مـــن “الركن الكاســـيكي” الذي 
ســـيتم إدراجه ضمـــن فعاليـــات المهرجان 
الســـنوية، هـــو إبـــراز األفـــام الســـينمائية 
المحليـــة القصيـــرة األكثـــر أهميـــًة وتميزًا، 
التـــي حصدت جوائـــز مهمة فـــي عدد من 

المهرجانات الخليجية والعالمية.

“موسوعة السينما اإلماراتية”

التـــي  المبـــادرات  مـــن  أنـــه  المـــري  وذكـــر 

وســـيتم  الســـينمائي”  “العيـــن  سيشـــهدها 
إطاقهـــا فـــي دورتـــه الرابعة، “موســـوعة 
عـــن  عبـــارة  وهـــي  اإلماراتيـــة”،  الســـينما 
كتاب أرشـــيفي يتضمـــن تاريـــخ ومراحل 
تطـــور الســـينما في االمـــارات ومســـيرتها 
وإنجازاتهـــا خـــال الــــ 50 عامـــًا الماضية، 
بدءًا من تأســـيس أول دور عرض وأماكن 
الســـينما القديمة الشهيرة، وتطور صاالت 
العـــرض فـــي اإلمـــارات، وبدايـــات الفيلـــم 
أو  القصيـــر  ســـواء  وتطـــوره  االماراتـــي 
الطويـــل؛ بهـــدف تقديـــم محتـــوى معرفي 
تاريـــخ  عـــن  الخليجـــي والعربـــي  للقـــارئ 
وأن  اإلماراتيـــة،  الســـينما  وإنجـــازات 
تكون الموســـوعة بمثابة مرجـــع للباحثين 
والمتخصصيـــن والمبدعين والطلبة ولكل 

صناع السينما عمومًا.   

تكريمات

“العيـــن  وجمهـــور  ضيـــوف  تعـــود  وكمـــا 
السينمائي” في كل دورة بتكريم نخبة من 
المؤثرين في صناعة “الفن السابع”، كشف 

المري أن المهرجان سيستمر في االحتفاء 
بأبـــرز صنـــاع الســـينما فـــي المنطقة ضمن 
برنامـــج “إنجـــازات الفنانيـــن”؛ لمســـيرتهم 
الفنيـــة الحافلـــة بالعديـــد مـــن اإلنجـــازات 
وإســـهاماتهم الكبيـــرة لارتقاء بالســـينما، 
وهم: المنتـــج والكاتب والمخرج الكويتي 
الراحـــل خالـــد الصديـــق، وهـــو مـــن رواد 
الحركـــة الســـينمائية فـــي الكويـــت، حيث 
أنتـــج وأخـــرج أول فيلـــم كويتـــي روائـــي 
طويـــل بعنوان “بس يا بحـــر” العام 1972، 
ونـــال العديـــد مـــن الجوائـــز والتكريمـــات 
العالمية والعربية  احتفاًء بمسيرته الفنية 
اإلماراتـــي  والفنـــان  والمنتـــج  الطويلـــة، 
حياتـــه  ســـخر  الـــذي  النيـــادي،  ســـلطان 
وإبداعاتـــه الفنية من أجـــل االرتقاء بالفن 
اإلماراتـــي، مقدمـــًا العديـــد مـــن األعمـــال 
المحلية التي جسد من خالها شخصيات 
المشـــاهد  ذاكـــرة  فـــي  تـــزال محفـــورة  ال 
اإلماراتـــي والخليجي والعربي حتى اآلن، 
كما اســـتعرض من خالها مراحل مختلفة 
ومهمة من تاريخ دولـــة االمارات، والناقد 
السينمائي المصري طارق الشناوي، حيث 
يعتبـــر من أهم وأبـــرز النقاد الســـينمائيين 

فـــي المنطقـــة، ونـــال العديـــد مـــن الجوائز 
والتكريمات عن كتاباته النقدية وتأثيرها 
اإليجابي على المشـــهد السينمائي العربي 

والخليجي. 

أفالم سينما العالم

من جهته، لفت سعيد سالمين في المؤتمر 
إلـــى أنـــه وبعـــد مـــا حققـــه برنامـــج أفـــام 
“سينما العالم” من نجاح كبير خال دورات 
المهرجـــان الســـابقة، والتي تأخـــذ جمهور 
رحلـــة  فـــي  المهرجـــان  وضيـــوف  وزوار 
حول العالـــم؛ لتبادل الخبـــرات والثقافات 
الســـينمائية المختلفـــة، تـــم اختيـــار باقـــة 
مـــن األفام ضمـــن برنامج “ســـينما العالم” 
التي شـــاركت فـــي أهم مهرجانـــات العالم 
وحصـــدت جوائز متعددة، وبعضها رشـــح 
مـــن دولتهـــا إلـــى األوســـكار؛ لعرضها على 
شاشـــات المهرجان طوال فتـــرة فعالياته، 
الدراميـــة  بيـــن  قصصهـــا  تتنـــوع  والتـــي 
للمخـــرج  “ريـــش”  منهـــا  واالجتماعيـــة، 
المصري عمر الزهيري، و”الست” للمخرجة 
و”الهديـــة”  مرغنـــي،  ســـوزانة  الســـودانية 

للمخرجة الفلسطينية فرح نابولسي.

إذا كان شكسبير قد ترك الضحكات تدوى 
فـــي تراجيدياتـــه، والدمـــوع تســـيل فـــي 
كوميدياتـــه، فإنمـــا كان يبتغـــي مـــن وراء 
ذلـــك الخلط أن يصور لنـــا حقيقة الحياة، 
ثم إنه كان يهدف من وراء إدخال العنصر 
الكوميدي في مآســـيه إلـــى عدة أغراض، 
أولها أن يزيد من حدة الحدث التراجيدي 

بأن يتبعه بمنظر، أو حدث كوميدي.
مـــا يفعله شكســـبير علـــى المســـرح يفعله 
الفنـــان الكوميـــدي “الخارق” محمد ســـعد 
أو “ اللمبي” الذي اســـتطاع خال مشواره 
فـــي الســـينما أن يقـــدم كوميديـــا مختلفة 
بـــكل معانـــي الكلمة عمـــا تقدمه الســـينما 
العربيـــة قاطبـــة، الكوميديـــا التي تحتفي 
بالخيال والحرية واإلنســـانية، الكوميديا 
التي تعطينا دروســـا نتعلمها وتحررنا من 
طبيعة األشـــياء ومن الواقـــع المرير؛ لكي 
نفـــرح ونبتهـــج حتى لـــو عصرتنـــا الحياة 

وسحقتنا. 
ســـعد  محمـــد  أفـــام  معظـــم  شـــاهدت 
الكوميديـــة “اللمبـــي”، “اللـــي بالـــي بالك”، 
“تتـــح”،  “كركـــر”،  “كتكـــوت”،  “عـــوكل”، 
جيجـــا”   8 “اللمبـــي  مبهدلـــة”،  “حياتـــي 

وغيرهـــا، ووجـــدت فيهـــا أنـــه ال يعتـــرف 
إنـــه  بـــل  للكوميديـــا،  التقليـــدي  بالنظـــام 

الفارس الـــذي يقول للجميع فليذهب 

يقـــدم  ألنـــه  الجحيـــم”؛  إلـــى  شـــيء  كل 
وبشـــكل منفـــرد الكوميديـــا المعاصرة إن 
صحت التســـمية، وهي خليط عجيب من 
الكوميديا البدائيـــة العفوية والمتحضرة، 
الفلســـفة  مـــن  المفجـــع والمضحـــك،  مـــن 
والطقـــوس، تغيـــر نوع القيـــود التي تقيد 
اإلنســـان، فأصبـــح عقله هو الســـجن الذي 
يقيده أكثر من جســـده أو مجتمعه، وهذا 
يعني أن اإلنسان يصبح مخلوقا مضحكا 
عندما يؤمن بأنه يستطيع العمل بمساندة 
معتقداته، ويخطئ المشـــاهد الذي يقول 
إن محمد ســـعد يقدم الشـــخصية المغفلة 

المجنونة أو الكوميدية المبتذلة إطاقا.
محمـــد ســـعد يعرف أدق تفاصيل دراســـة 
النفس اإلنســـانية، ورأينـــا ذلك في كيفية 

رســـمه الشـــخصيات التـــي قدمهـــا، منهـــا 
على ســـبيل المثـــال ال الحصر شـــخصيته 
في فيلم “محمد حســـين” السائق البسيط 
الـــذي يتـــورط دون قصد في لعبـــة كبيرة 
يلعبها األثرياء بعد أن قام الرسام العالمي 
شـــريف كمال “ســـمير صبري” برســـم آخر 
لوحـــة فـــي حياتـــه علـــى ظهـــر الســـائق، 
ليتحـــول ظهر ذلك الســـائق البســـيط إلى 
كنـــز ياحقـــه الكثيـــر. هنـــا يقدم لنا ســـعد 
التهاب العاقات اإلنسانية وغرائبها وكأن 
اإلنســـان بلحمـــه ودمـــه يبـــاع فـــي المزاد 

العلني يديره األثرياء من فوق المنصة. 
إذا نظرنـــا إلـــى الكوميديـــا التـــي يقدمهـــا 
محمـــد ســـعد مـــن وجهـــة النظـــر األخـــرى 
ســـنجد أنها الكوميديا التـــي تعطينا حالة 

عصبية لعالمنا الصغير ومشـــاكله الكثيرة 
واألحـــكام  بالمـــادة  اإلنســـان  وعاقـــة 
الواقعيـــة والمنطقية والقصة التي تخرج 
مـــن حيـــز الفرد إلـــى حيـــز البشـــرية كلها، 
بالصـــدق  تتســـم  التـــي  الكوميديـــا  إنهـــا 
الفني وتناقـــش قضايا اإلنســـان المعاصر 
فـــي عصر تجتاحـــه نقلة جديـــدة مخيفة 

للغاية، وهذا ما بينته شخصية “بوحه 
الصبـــاح” فـــي فيلـــم “بوحـــه”،  فمـــن 
البحـــث عـــن الميـــراث إلـــى الرقص 
على مســـرح تجار اللحوم الفاسدة 
والعصابـــات، حيـــث وجـــد البطـــل 
نفســـه ضائعـــا تائهـــا ويبحـــث عن 
الظـــروف  لعنـــة  مـــن  الخـــاص 

والفساد والمحسوبية.  
محمـــد  يقدمهـــا  التـــي  الكوميديـــا 
ســـعد هي كوميديا الصوت البشري 

الذي تقوده قـــوة خفية إلى جهة غير 
وعظمـــة  تتناســـب  كوميديـــا  معلومـــة، 

المأســـاة التـــي نعيشـــها في إطـــار جديد. 
الكوميديـــا التـــي تتوقـــف دائمـــا لتتأمـــل 
وتعيد تركيب الصورة. كوميديا اكتشاف 
حـــاالت الضعـــف والقـــوة فـــي اإلنســـان. 

كوميديـــا االســـتعداد والرحيـــل في 
مسالك الحياة الغامضة.
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محمد سعد: الكوميديا التي تعطينا دروسا نتعلمها وتحررنا من الواقع المرير
كوميديا االستعداد والرحيل في مسالك الحياة الغامضة



أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية )BIBF( برنامجه 
التدريبــي األول حــول االقتصــاد الدائــري، المصمــم بالتعــاون مــع 
برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة “UNEP” حيث تم تصميــم البرنامج 
للمهتمين بالتعرف على االقتصاد الدائري ضمن جدول أعمال 2030 
للتنميــة المســتدامة، لتمكينهــم مــن فهــم النهــج الشــامل والنظريــات الدائرية وبعض 

تطبيقاتها، من أجل تحديد مجال الدوران الذي يرغبون أن االستثمار فيه.

 ،BIBF وقـــد صـــرح مدير عـــام معهـــد
إلـــى  “التحـــول  أن  الشـــيخ،  أحمـــد 
أمـــٌر  دائريـــة  أكثـــر  اقتصاديـــات 
لتحقيـــق  فقـــط  ليـــس  األهميـــة  بالـــُغ 
التـــوازن بيـــن األهـــداف االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة والبيئيـــة، ولكـــن أيًضـــا 
لتحقيـــق إمكانية تحقيـــق تخفيضات 
غـــازات  النبعاثـــات  وســـريعة  كبيـــرة 
الدفيئة )GHG( في جميع القطاعات. 
وعليـــه، يتحتـــم إجراء تغييـــرات في 
المنتجـــات،  اإلنتـــاج، ومتانـــة  أنمـــاط 
وإعادة االســـتخدام، وإعادة التدوير، 
وعيـــًا،  األكثـــر  العمـــاء  وتفضيـــل 
والتحـــول الســـلوكي. يجـــب أن تكون 

جميعهـــا متجـــذرة بقوة فـــي األنظمة 
االقتصادية والسياسية”.

الدراســـات  مركـــز  رئيـــس  وأضافـــت 
المعهـــد،  فـــي  والماليـــة  المصرفيـــة 
زيبـــا عســـكر “ســـتتناول هـــذه الدورة 
التمهيدية مفاهيـــم االقتصاد الدائري 
األنظمـــة  علـــى  القائمـــة  واألســـاليب 
إعـــادة  يمكننـــا  كيـــف  الستكشـــاف 
اختـــراع أنظمتنـــا وســـلعنا وخدماتنـــا 
لخلـــق طريقـــة أكثـــر ازدهـــاًرا للجميع، 
والمســـاعدة علـــى إعـــادة التفكير في 
نعيشـــها  التـــي  االقتصاديـــة  البيئـــة 

يومًيا”.
وبهذه المناســـبة، ســـلط ممثل برنامج 

والمديـــر  للبيئـــة  المتحـــدة  األمـــم 
اإلقليمـــي لمكتب غرب آســـيا، ســـامي 
ديماســـي، الضـــوء علـــى أهميـــة بنـــاء 
مثل هـــذا التعاون المثمـــر مع المعاهد 
“التوزيـــع  أن  إلـــى  مشـــيًرا  الوطنيـــة، 
أن  يجـــب  خيـــاًرا.  يعـــد  لـــم  الدائـــري 
تعمل المجتمعـــات والمعاهد الوطنية 
والحكومات جنًبـــا إلى جنب إلحداث 
تحـــول ملمـــوس نحـــو مســـتقبل أكثر 

استدامة ومرونة”.
علـــى  الضـــوء  ديماســـي  ألقـــى  كمـــا 
الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه برنامـــج األمم 
المتحـــدة للبيئة في دعـــم البلدان في 
المنطقـــة فـــي تحقيق الهـــدف 12 من 
 SDG( المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
12( وخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعام 
2030 ، قائـــاً: “يركـــز هـــذا التدريـــب 
التمهيدي علـــى التعميم وكيف يخدم 

خطـــة عام 2030، واستكشـــاف أوجه 
التـــآزر والترابط. االعتراف بأن مبادئ 
بشـــكل  تتنـــاول  الدائـــري  االقتصـــاد 
مباشر الهدف الثاني عشر من أهداف 
الهـــدف  وهـــو  المســـتدامة،  التنميـــة 
المســـؤول عـــن االســـتهاك واإلنتـــاج 
المســـتدامين. تهدف هذه الدورة إلى 
التحقـــق مـــن االختافات بيـــن نماذج 
الخطـــوط الماحيـــة المنتظمـــة لدينـــا 

حالًيـــا في أنظمتنا والتحول المطلوب 
واألنظمـــة  النمـــاذج  نحـــو  للتحـــول 
النفايـــات  تصمـــم  التـــي  الدائريـــة 
والتلـــوث، وتحافـــظ علـــى المنتجـــات 
وتجـــدد  االســـتخدام  قيـــد  والمـــواد 

النظم الطبيعية”.
إضافـــة إلى ذلك، أشـــار ديماســـي إلى 
أن دور القطـــاع الخـــاص والشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة هو دور حاسم 
فـــي إحداث هـــذا التحول، قائـــاً: “إن 
الهـــدف مـــن هذا النشـــاط ليـــس فقط 
للمشـــاركين  نظريـــة  مبـــادئ  إعطـــاء 
حـــول التدوير ، ولكن أيًضا لتزويدهم 
بالمبـــادئ النظرية. األدوات المناســـبة 
لتعميم التوزيع الدائري بين الشركات 
النهـــج  فهـــم  والمـــدن.  والمؤسســـات 
أثنـــاء  اتباعـــه  يجـــب  الـــذي  الشـــامل 
تحويـــل نمـــاذج األعمـــال إلـــى نمـــاذج 
داعمة أكثر دائرية. التركيز على دورة 
حيـــاة المنتجات، ومشـــاركة أصحاب 

المصلحة وسلسلة التوريد”.
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خالد الجشاري يحصد سيارة “كيا بيجاس” من شركة بن هندي
للعنايـــة  هنـــدي  بـــن  شـــركة  أعلنـــت 
بالســـيارات التـــي تضـــم مجموعـــة من 
المراكـــز االحترافيـــة المتخصصـــة في 
)مركـــز  بالســـيارات  العنايـــة  خدمـــات 
عنايـــة ومراكـــز كويـــك فيكـــس ومركز 
EPCC للعناية االحترافية بالســـيارت( 
عن الفائـــز بالجائزة الكبرى في حملتها 
ســـيارة  )إربـــح  الناجحـــة  الترويجيـــة 
وجوائـــز أســـبوعة( وهـــي عبـــارة عـــن 
ســـيارة كيـــا بيجـــاس والتـــي كانت من 

نصيب خالد علي بن علي الجشاري. 
وقـــد قام محمد بن هنـــدي – مدير عام 
شـــركة بـــن هنـــدي للعنايـــة بالســـيارات 
بتســـليم السيارة للفائز أواخر األسبوع 

الماضي في مركز عناية في الرفاع. 
 وقـــد قدمـــت حملـــة شـــركة بـــن هندي 
للعناية بالســـيارات الترويجية الفرصة 
لجميـــع الزبائن الذي قامـــوا بإجراء أي 

خدمة لســـياراتهم خال فتـــرة الحملة 
بأي مركـــز مراكز الشـــركة المتخصصة 
في العناية بالســـيارت بقيمـــة 5 دنانير 
أو مضاعفاتها بالمشـــاركة في السحب 
للفوز بالجوائز األســـبوعية القيمة منها 
بوصـــة،   65 سامســـونج  تليفزيونـــات 
هواتـــف سامســـونج نـــوت 20 وغيرها 
مـــن الجوائـــز القيمـــة األخـــرى بجانـــب 
الجائـــزة الكبـــرى ســـيارة كيـــا بيجاس. 
الزبائـــن  تؤهـــل  دنانيـــر   5 وكانـــت كل 

لفرص أكثر في الفوز.
وصرح بن هندي أثناء تســـليم الجائزة 
علـــى  االســـتجابة  فاقـــت  “لقـــد  قائـــاً 
حملتنا الترويجية الناجحة التوقعات، 
ففـــي نفـــس الوقـــت الـــذي نســـعى فيه 
الخدمـــة  مســـتويات  أفضـــل  لتقديـــم 
لزبائننـــا الكرام بمملكـــة البحرين، نحن 
نعمـــل أيضـــًا إلـــى رفع مســـتويات رضا 

الزبائـــن مـــن خـــال تقديـــم مثـــل هذه 
العروض الترويجية المتميزة لهم”. 

كما عبر الجشـــاري عن ســـعادته بالفوز 
بالجائـــزة الكبـــرى “إننـــي ســـعيد بالفوز 
بســـيارة كيـــا بيجـــاس وأتقـــدم بجزيل 

للعنايـــة  هنـــدي  بـــن  لشـــركة  الشـــكر 
بالسيارات إلتاحتها الفرصة لي للتمتع 
العنايـــة  فـــي مجـــال  بخدمـــة عالميـــة 
بالســـيارة باإلضافة إلى الفوز بســـيارة 

كيا بيجاس الرائجة”.

أعلنـــت مجموعة جـــي إف إتش المالية 
أمســـعن فصل اســـتثماراتها فـــي البنية 
إنفراكـــورب  شـــركة  تحـــت  التحتيـــة 
يزيـــد  رأســـمال  ضـــخ  مـــن  )“الشـــركة”( 
علـــى مليـــار دوالر أميركـــي فـــي البنيـــة 
التحتية واألصول المطورة ذات الصلة 
المتخصصـــة  الجديـــدة  الشـــركة  فـــي 
باالســـتثمارات التـــي تركز على تســـريع 
البنيـــة  نمـــو وتطويـــر أصـــول وبيئـــات 
التحتية المستدامة عبر منطقة الخليج 

واألسواق العالمية. 
ســـوف تقـــوم الشـــركة بـــإدارة محفظـــة 
تصـــل قيمتها الى 3 مليـــارات دوالر من 
أصـــول البنية التحتية، بمـــا في ذلك ما 
يقـــرب مـــن 250 مليـــون قـــدم مربع من 
أراضـــي التطويـــر فـــي الخليج وشـــمال 
إفريقيا وجنوب آسيا المخصصة للبنية 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التحتيـــة 
المستدامة. ســـوف تركز الشركة بشكل 
خـــاص علـــى االســـتثمارات التي تهدف 

لتطويـــر المجتمعـــات، واالســـتثمار في 
تدعـــم  التـــي  التقنيـــات  اللوجســـتيات، 
االســـتدامة ومصادر الطاقة المتجددة، 
باإلضافـــة إلـــى أصـــول البنيـــة التحتية 
التعليـــم  قطاعـــي  عبـــر  االجتماعيـــة 

والرعاية الصحية.
وقال الرئيـــس التنفيذي لمجموعة جي 
إف إتش المالية، هشام الريس “يسعدنا 
أن نعلـــن عن هـــذه العمليـــة الهامه لجي 
إف إتـــش، والتي ســـتعزز وضعنا المالي 
بشـــكل أكبر من خال فصل خط أعمال 
أصـــول البنية التحتيـــة الخاصة بنا إلى 
شـــركة متخصصـــة مســـتقلة وجديـــدة 
عبر شـــركة ”إنفراكورب“. تأتي الشـــركة 
الكبيـــرة والفرصـــة  للحاجـــة  اســـتجابة 
المتاحـــة الســـتثمارات القطـــاع الخاص 
في تطوير البنية التحتية المســـتدامة، 
تماشـــيا مع توجه االقتصادات العالمية 
إنصافـــا ووعيـــا  أكثـــر  أن تصبـــح  إلـــى 

اجتماعيا وبيئيا.

“جي إف إتش” تفصل استثماراتها في البنية التحتية تحت ”إنفراكورب”

فترة سداد تصل إلى 30 سنة في تمويالت “مزايا”
“البركة اإلسالمي” و “الحربي للتعمير” يتعاونان لتمويل “الطاقة الشمسية”

الماليــة  المؤسســات  إحــدى  اإلســامي،  البركــة  بنــك  أعلــن 
البحرينية الرائدة في مجال الصيرفة اإلســامية، عن طرح 
باقــة تمويليــة حصريــة لعمائــه الراغبين في تزويــد عقاراتهم بأنظمــة الطاقة 
الشمســية ليحظوا بنمط حياة مســتدام، إذ تتميز هذه األنظمة بتكلفة تركيب 
وصيانة منخفضة. كما أنها تساعد في ترشيد استهاك الطاقة؛ نظًرا العتمادها 
علــى الطاقــة النظيفة التي تســاهم فــي حماية البيئة. وتأتي هــذه المبادرة في 
أعقــاب توقيــع اتفاقيــة تعاون مشــترك مع مجموعــة الحربــي للتعمير في وقت 

سابق من العام الجاري.

ويتضمن العـــرض التمويلي الحصري 
من بنك البركة اإلســـامي فترة سداد 
تصـــل إلـــى 30 ســـنة فـــي تمويـــات 
مزايا. ومن شأن هذا العرض أن يعزز 
مســـاعي البنك إلى إدراج ممارســـات 
االســـتدامة والحفـــاظ على البيئة في 
صميم عملياته عاوة على االستمرار 
بتقديم خدمـــات ومنتجات مصرفية 
تســـاهم بدعم أهداف الحـــد من األثر 

البيئي والبصمة الكربونية.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  صـــرح  و 

لمجموعة أعمال بنك البركة اإلسامي 
طارق محمود كاظم “يسعدنا أن نعلن 
عن توســـيع نطاق شراكاتنا وذلك عن 
طريق توقيع اتفاقية تعاون مشـــترك 
مـــع مجموعـــة الحربـــي للتعميـــر، مـــا 
يصـــب فـــي صالـــح مســـاعينا الرامية 
نحو تلبية احتياجات عمائنا األعزاء 
وتجـــاوز توقعاتهم. ونحن نتطلع عبر 
هـــذه المبـــادرة لرفـــع مســـتوى الوعي 
حـــول أهميـــة تبنـــي أنظمـــة الطاقـــة 
الشمسية، وهو ما يندرج تحت مظلة 

الهـــدف الســـابع مـــن أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، الـــذي ينـــص على ضمان 
حصول الجميع بتكلفة ميسورة على 
خدمـــات الطاقـــة الحديثـــة الموثوقة 

والمستدامة”.
مـــن جانبه، قال رئيـــس مجلس إدارة 
حســـن  للتعميـــر  الحربـــي  مجموعـــة 
الحربـــي “إنه لمن دواعي ســـرورنا أن 

نتعـــاون مـــع بنـــك البركـــة اإلســـامي 
الشمســـية  الطاقـــة  أنظمـــة  لتوفيـــر 
الجـــودة  معاييـــر  ألعلـــى  المطابقـــة 
للجميع وذلك بما يتماشـــى مع الرؤية 
وســـتتضمن   .2030 االقتصاديـــة 
االتفاقية توفير باقات متنوعة تائم 
مختلف االحتياجات وبأسعار معقولة 

كما هو متعارف عليها بالسوق”.

“BIBF” و“األمم المتحدة للبيئة” يطلقان برنامًجا عن االقتصاد الدائري

ساعة “L’Heure du diamant” المجوهرة.. تجسيد متألق لخبرة “شوبارد” العريقة

ضمن جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة

تجمع األلماس... نخبة األحجار الكريمة مع التصاميم العصرية

تلتقط شــوبارد من خال الســاعة المجوهرة L’Heure du Diamant جمال أحجار 
األلمــاس بفضــل خبرتهــا التاريخيــة العريقــة التــي اكتســبتها منــذ ســتينات القــرن 
الماضــي، حيــث تنظــم فــي ورشــاتها لقــاء يجمــع األلمــاس باعتبــاره نخبــة األحجــار 
الكريمــة مــع التصاميــم العصريــة. وقــد انضم مؤخــًرا إلى هــذه المجموعــة الفريدة 
ســاعة جديــدة اتخذت شــكل القلب باعتبــاره رمًزا عزيًزا على دار شــوبارد، وتزينت 
guil� )بمينــاء مــن عــرق اللؤلــؤ الزهري تتخلله زخارف ناعمة بشــكل لولبــي متداخل 

.)loché

ساعة من المجوهرات على شكل قلب
يؤكـــد حرفيـــو دار شـــوبارد مـــن خـــال 
ساعة L’Heure du Diamant المجوهرة 
علـــى براعتهـــم المتكافئـــة فـــي صناعـــة 
الســـاعات والمجوهرات على حد سواء، 
الســـيما أن هذه البراعة الحرفية حظيت 
ببالـــغ اهتمـــام ورعايـــة عائلـــة شـــوفوليه 

فاشـــتهرت  عقـــود عديـــدة،  مـــدى  علـــى 
منذ أواســـط القـــرن العشـــرين بإنجازاتها 
التقنيـــة فـــي مجـــال صناعـــة الســـاعات 
المجوهـــرة. ويتضـــح ذلـــك مـــن جديـــد 
انضمـــت  التـــي  الجديـــدة  الســـاعة  عبـــر 
إلـــى المجموعـــة. صيغـــت هـــذه الســـاعة 
مـــن الذهب األخاقـــي الـــوردي عيار 18 

قيراطا، وتحتضن داخلها حركة شوبارد 
ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة، وتتميز 
بمينـــاء على شـــكل قلب من عـــرق اللؤلؤ 

الزهـــري تظهـــر عليـــه زخارف 
يدويـــة ناعمة بشـــكل لولبي 
 ،”guilloché“ متداخـــل 
بينمـــا رّصـــع إطـــار زجـــاج 

الســـاعة بألمـــاس دائري 
القطـــع زاد مـــن تألقـــه 
ترصيع التـــاج البديع، 
ســـوار  عـــن  فضـــًا 
الساعة الجلدي بلون 

هـــذه  أن  علًمـــا  وردي. 
المجموعـــة ضمـــت ســـابًقا 

ســـاعات دائريـــة وبيضاويـــة 

الشـــكل، واليوم تكّرم ساعات المجموعة 
رمـــز الحـــب الـــذي ينـــدرج ضمـــن لقـــب 
شـــوبارد “الـــدار صاحبـــة القلـــب الكبيـــر”، 
والـــذي ترتبـــط بـــه ارتباًطا وثيًقـــا طوال 
العملية اإلبداعية. مجموعات الساعات 

”L’Heure du Diamant“ المجوهرة
الســـاعات  تظهـــر  أن  قبـــل 
كانـــت  كبيـــرة،  بأحجـــام 
ســـر  تخفـــي  الســـاعات 
علـــى  فتواريـــه  الوقـــت 
معاصـــم النســـاء بتحفظ 
كبيـــر. وعاوة علـــى ذلك، 
كانت الساعات ُتعتمد كقطع 
وجوهـــرة  ذاتهـــا،  بحـــد  زينـــة 
متألقة وظيفتها تابعة لاطالة 

والشـــكل. ومـــن هـــذا المنطلـــق، أسســـت 
عائلة شوفوليه التي تترأس دار شوبارد 
شهرتها على أساس الساعات المجوهرة 
أحيـــت  جهتهـــا،  ومـــن  الصنـــع.  المتقنـــة 
 L’Heure”مجموعة الســـاعات المجوهرة
du Diamant” هـــذا الملمـــح األنيـــق مـــن 
واســـتمدت  الجميـــل،  الماضـــي  مامـــح 
لمحات علبة الساعة الزاخرة بترصيعات 
األحجـــار الكريمة من ذلك اإلبداع الغزير 
في تلك الســـنوات الماضية. فقد انتقلت 
هـــذه الســـاعات مـــن عالـــم الموضـــة إلى 
عالـــم صناعة الســـاعات، لتشـــّكل مصدًرا 
ُيشـــيد بطبيعتهـــا  ال ينضـــب لاســـتلهام 
األنثوية بفضل وزنهـــا الخفيف وأبعادها 

المريحة.
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أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة محمـــد القائد أن 
مملكـــة البحرين وبفضل رؤى عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتوجيهات الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، قـــد نجحـــت فـــي تبنـــي واعتماد 
علـــى  أوًل  الســـحابية  الحوســـبة  سياســـة 
المســـتوى الحكومـــي، وذلـــك مـــن خـــالل 
سلســـلة اإلنجازات المتميزة التي حققتها 
خاصة خـــالل العـــام 2021، إذ تمكنت من 
نقل أكثر من 70 % من العمليات واألنظمة 
الحكومية التابعة لــ 72 جهة حكومية إلى 
نظـــام الحوســـبة الســـحابية، واســـتكملت 
وبصـــورة كليـــة نقـــل 32 جهـــة حكوميـــة 
وغير حكومية إلى الســـحابة، مع تأسيس 
بناهـــا  مـــع  جديـــدة  حكوميـــة  جهـــات   4
التقنيـــة لتكـــون بالكامـــل علـــى الحوســـبة 
الســـحابية والتي شـــملت الجهـــاز الوطني 
الوطنـــي،  التصـــال  ومركـــز  لإليـــرادات، 
العمرانـــي،  التخطيـــط والتطويـــر  وهيئـــة 
وهيئـــة الطاقـــة المســـتدامة، مضيًفـــا أنـــه 
يجـــري العمـــل حالًيا على تأســـيس أنظمة 
كل مـــن الهيئة العامـــة للرياضة، وعدد من 
المستشـــفيات والمراكز الصحية الجديدة 

على الحوسبة السحابية.
واســـتعرض القائـــد منجـــزات ومؤشـــرات 
نجـــاح مملكة البحرين فـــي تبني واعتماد 
الحوســـبة الســـحابية أوًل على المســـتوى 
الحكومـــي، والتـــي تمّثلـــت فـــي تقليـــص 
فتـــرة تجهيز البنية التحتية للمشـــروعات 
الحكومية التقنية بنســـبة 60 %، وخفض 
المصروفـــات التشـــغيلية للبنيـــة التحتيـــة 
بنســـبة  التقنيـــة  الحكوميـــة  واألنظمـــة 
تتـــراوح بيـــن 60 و80 %، مشـــيًرا إلـــى أن 
مشـــروع نظـــام التعلم اإللكترونـــي لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم قـــد أســـهم فـــي توفيـــر 
نحـــو 97 ألـــف و432 دينار وبنســـبة بلغت 
89 %، كما وّفر نقل مشـــروع نظام تقييم 
األداء المؤسســـي )تكامـــل( لجهاز الخدمة 
المدنيـــة نحـــو 80 ألـــف و235 دينارا أي ما 
يعـــادل 83 %، أمـــا تنفيـــذ مشـــروع نظـــام 
األرشـــفة اإللكترونية التابع لـــوزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية ونقله إلى السحابة 
الحكوميـــة فقد وفـــر نحـــو 82 ألف و560 
دينـــارا وبنســـبة بلغـــت 56 %، مضيًفا في 
هذا الســـياق أنه تم تدريـــب أكثر من 750 
بحرينيا على تقنيات الحوسبة السحابية.

جاء ذلك خالل مشاركة الرئيس التنفيذي 

لهيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
فـــي المؤتمر الصحافي عن أبرز المنجزات 
التـــي حققتها مملكـــة البحرين على صعيد 
تبني واعتماد سياسة الحوسبة السحابية 
أوًل، وبحضور يوسف بن محمد البنخليل 
الرئيس التنفيذي لمركز التصال الوطني، 
وخالـــد المطاوعة نائـــب الرئيس التنفيذي 
للعمليات والحوكمـــة في هيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.
وأكـــد الرئيس التنفيذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية خـــالل المؤتمر أن 
مملكـــة البحرين تمكنت علـــى مدار أعوام 
مـــن العمـــل الجـــاد والمتواصل مـــن توفير 
تكنولوجيـــا  لقطـــاع  قويـــة  تحتيـــة  بنيـــة 
المعلومـــات والتصـــالت، كمـــا تمكنت من 
تأميـــن جهوزيـــة بيئـــة األعمـــال وتوفيـــر 
التحـــول  لعمليـــات  الداعمـــة  التشـــريعات 
الرقمـــي وتبنـــي التقنيـــات الحديثـــة، وقد 
أســـهمت هذه العوامل في اختيار أمازون 
ويـــب سيرفيســـز )AWS(، والتـــي ُتعد من 
أكبر مزودي خدمات الحوســـبة السحابية 
فـــي العالـــم، مملكـــة البحرين لتكـــون مقًرا 
لمراكز بياناتها األولى في المنطقة المعني 
الســـحابية  الحوســـبة  خدمـــات  بتقديـــم 
للمملكـــة ودول الشـــرق األوســـط، والتـــي 
أطلقـــت فـــي 2019، وكانـــت قـــد اعتمدت 
)الحوســـبة  سياســـة  لتطبيـــق  المملكـــة 
الســـحابية أوًل( في القطاع الحكومي في 
2017، بنـــاًء على قرار اللجنة العليا لتقنية 
نائـــب  برئاســـة  والتصـــالت  المعلومـــات 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 
بن مبـــارك آل خليفـــة، وبمتابعة مســـتمرة 
من الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة وزيـــر الداخلية؛ بهـــدف تطبيق 
مبـــدأ إعادة توجيه الســـتثمار فـــي تقنية 

المعلومات باتجاه الحوسبة السحابية.

توجيه االستثمارات بتقنية 
المعلومات للحوسبة السحابية

وأوضـــح القائـــد أن تبنـــي حكومـــة مملكة 
البحرين سياســـة الحوسبة السحابية أوًل 
قد جاء بهدف توجيه الستثمارات بتقنية 
المعلومـــات للحوســـبة الســـحابية لتطوير 
التكنولوجيـــا  وتطويـــع  التقنيـــة  قطـــاع 
واألنظمة الحديثة لتحسين جودة الحياة 
وتوفير خدمات ذات كفاءة عالية، مؤكًدا 
أن مملكـــة البحرين ماضية في ذات النهج 
من خالل التوسع في تنفيذ هذه السياسة 

لتطوير مخرجات العمل الحكومي.
 بعـــد ذلـــك، أكـــد نائـــب الرئيـــس التنفيذي 
خالـــد  بالهيئـــة  والحوكمـــة  للعمليـــات 
المطاوعة أن تأســـيس األنظمة الحكومية 
علـــى الحوســـبة الســـحابية قد ســـاهم في 
مثـــل  التحديـــات  مـــن  العديـــد  مواجهـــة 
التضخـــم فـــي البنيـــة التحتيـــة المركزيـــة 
والجهات الحكومي بما في ذلك التكاليف 
والتوجـــه  البشـــرية،  والمـــوارد  الماليـــة 
النفقـــات  خفـــض  فـــي  العـــام  الحكومـــي 
العامة لســـّيما المتعلقة بتقنية المعلومات 

والتصـــالت، عالوًة علـــى مواكبة التطور 
التكنولوجـــي وتلبيـــة متطلبـــات التطويـــر 
في البنية التحتية نتيجة طول إجراءات 
الشـــراء التقليدية، وتراكم األعباء المالية 
الناتجـــة عن دعـــم وصيانـــة وإدارة البنية 

التحتية.
كمـــا بيـــن أن تبنـــي الحوســـبة الســـحابية 
قـــد أســـهم فـــي توفيـــر الحلـــول لمختلـــف 
هـــذه التحديات مـــن خالل مـــا وفرته من 
مميـــزات مثـــل تقليـــل اإلنفـــاق مـــن خالل 
نموذج “الدفع مقابل الستخدام”، وسرعة 

وســـهولة التنفيذ، والرفع مـــن معدل توفر 
جاهـــزة  كخدمـــات  والمنتجـــات  النظـــام 
لالســـتخدام، وتفعيل المرونة في الموارد، 
وســـهولة اســـتخدام التراخيـــص المتاحـــة 
لالســـتفادة مـــن الحوســـبة، وتوفير أنظمة 

حماية مطابقة للمعايير الدولية.
وأضـــاف نائب الرئيس التنفيذي للعمليات 
والحوكمة أن تحفيز القطاع العام لالنتقال 
الحوســـبة  إلـــى  التقليديـــة  الحلـــول  مـــن 
السحابية قد أسهم في رفع كفاءة النفاق 
وتسريع وتيرة البتكار، وعّزز من مستوى 
األمـــن الســـيبراني وحّقـــق مرونـــة عاليـــة 
في الســـتخدام، مشـــيًرا إلى أبرز الجهات 
الحكوميـــة التي انتقلت بالكامل إلى نظام 
الحوســـبة السحابية وهي: وزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
ووزارة اإلسكان، ووزارة العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف، ووزارة الخارجية، 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 
الجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  ووزارة 
ووزارة المواصـــالت والتصـــالت، ووزارة 
شؤون الشـــباب والرياضة، ووزارة شؤون 
والمجلـــس  والنـــواب،  الشـــورى  مجلســـي 
األعلى للبيئة، والمجلـــس األعلى للقضاء، 
والمجلـــس األعلى للصحـــة، وهيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل، وهيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثـــار، والهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
جـــودة  وهيئـــة  الصحيـــة،  والخدمـــات 
البحريـــن،  والتدريـــب، وجامعـــة  التعليـــم 
)بوليتكنـــك  التقنيـــة  البحريـــن  وكليـــة 
البحرينيـــة  والجامعـــة  البحريـــن(، 
األميركيـــة، ومعهـــد اإلدارة العامـــة )بيبـــا(، 
ومركـــز عيســـى الثقافـــي، وهيئـــة اإلفتاء 
والتشـــريع القانوني، ومجلس المناقصات 
والمزايـــدات، وشـــركة ممتلـــكات البحرين 

القابضة )ممتلكات(، وشركة “بي نت”.
وأردف أنـــه إلـــى جانـــب ذلـــك تـــم تطويـــر 
التطبيقـــات علـــى بيئـــة أمازون للحوســـبة 
تطبيـــق  نظـــام  أبرزهـــا:  ومـــن  الســـحابية، 
“مجتمـــع واعـــي”، ونظـــام إصـــدار رخـــص 
البنـــاء “بنايات”، ونظـــام “ُأفق 2” للخدمات 
المهـــارات  منصـــة  ونظـــام  الجمركيـــة، 
المعلومـــات  بنـــك  ونظـــام  والتوظيـــف، 
العقاريـــة، ونظـــام خدمات الزبائـــن وإدارة 
العـــدادات الذكيـــة التابعـــة لهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء إلـــى جانـــب المنصـــة اإللكترونيـــة 
لخدمـــات التخطيط العمرانـــي “تخطيط”، 
لجامعـــة  التابعـــة  األصـــول  إدارة  ونظـــام 
البحرين، ونظام الخدمات البلدية الشاملة.

نقل أكثر من 
70 % من العمليات 

واألنظمة الحكومية 
لــ 72 جهة إلى السحابة

تقليص فترة تجهيز 
البنية التقنية 

للمشروعات الحكومية 
بنسبة 60 %

تأسيس 4 جهات 
حكومية جديدة 

بالكامل على 
الحوسبة السحابية

أكــد رئيــس غرفــة تجارة وصناعة البحرين ســمير نــاس عمق العالقــات االجتماعية واالقتصادية والدبلوماســية 
التــي تربــط مملكــة البحرين بالجمهورية العربية الســورية، مؤكــدًا تطلع الغرفة لزيادة آفــاق التجارة البينية بين 
البلدين من خالل إقامة المشــاريع المشــتركة والتشــجيع على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين 

الوفود االقتصادية، السيما في ظل المقومات والفرص االستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين.

 جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقباله القائـــم 
بأعمـــال باإلنابـــة لســـفارة الجمهورية 
العربية السورية لدى مملكة البحرين، 
محمـــد علـــي إبراهيم بحضـــور عضو 
مجلـــس اإلدارة جميل يوســـف الغناه 
والقائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي 

عبدهللا السادة.
وأشـــار رئيس غرفة البحرين إلى نمو 
حركـــة التجـــارة البينية بيـــن البلدين 
القطاعـــات  فـــي   2020 العـــام  خـــالل 
الزراعيـــة والمنســـوجات والجلديـــات 

وغيرهـــا، داعيـــًا في الوقـــت ذاته إلى 
تعزيـــز وتســـريع وتيـــرة العمـــل علـــى 
تنميـــة القطاع الســـياحية مـــن خالل 
عقد اللقاءات والمنتديات المشـــتركة 
بيـــن رجـــال األعمـــال والمســـتثمرين 
تمتلكـــه  لمـــا  وذلـــك  الجانبيـــن،  مـــن 
مـــن  الســـورية  العربيـــة  الجمهوريـــة 
مقومـــات قويـــة في هـــذا الجانب بما 

يخدم اقتصاد البلدين.
النهـــوض  أهميـــة  الطرفـــان  وبيـــن 
بالعالقـــات القتصاديـــة القائمـــة بين 

البلديـــن الصديقيـــن، وبحث مجالت 
التعـــاون والتنســـيق فـــي القطاعـــات 
الجتماعـــات  إقامـــة  عبـــر  الواعـــدة 
الثنائية المشتركة بالتعاون مع اتحاد 
الغـــرف التجارية الســـورية، باإلضافة 
إلى عدد من الموضوعات المشـــتركة، 
وأهمية العمـــل على تحقيق نجاحات 

اقتصادية بين البلدين.
بـــدوره أكـــد القائـــم بأعمـــال باإلنابـــة 
لســـفارة الجمهورية العربية الســـورية 
لـــدى مملكـــة البحريـــن، محمـــد علـــي 

العالقـــات  أهميـــة  علـــى  إبراهيـــم 
القتصاديـــة مـــع المملكـــة، مبينـــًا أن 
الفـــرص واعدة أمام القطـــاع الخاص 

فـــي  والســـتثمار  للعمـــل  البحرينـــي 
الجمهورية العربية السورية، خصوصًا 
مع إطـــالق قانون الســـتثمار الجديد 

التســـهيالت  يقـــدم  والـــذي  مؤخـــرًا 
وإجـــراءات  أنظمـــة  عبـــر  للمســـتثمر 
مبسطة ومحّسنة، وإجراءات إدارية 
مرنـــة بدءًا مـــن المطـــار وحتى أرض 
المشـــروع، وإنشـــاء مناطـــق صناعية 
)مـــدن صناعيـــة( مســـتقلة إداريـــًا عن 
جميـــع وزارات الدولة من حيث منح 
الترخيص بســـرعة وتقديم الخدمات 
للمســـتثمرين، متطلعًا إلى أن ينعكس 
ذلـــك بصـــورة إيجابيـــة علـــى متانـــة 
عالقـــات التعاون المشـــترك والرتقاء 
بمعدلت التبادل التجـــاري والرتقاء 
بمســـتوى العالقات الوطيـــدة والعمل 
المشـــترك والشـــراكة القويـــة لتحقيق 
مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

ناس: منتديات ولقاءات ثنائية بين المستثمرين السوريين والبحرينيين
نمو التجارة البينية بالقطاعات الزراعية والمنسوجات والجلديات

ناس مستقبال  القائم بأعمال السفارة السورية باإلنابة

خفض المصروفات التشغيلية التقنية بالبحرين بنسبة تتراوح بين 60 و80 %
نجاح تبني سياسة الحوسبة السحابية أوالً على المستوى الحكومي... القائد:

المؤتمر الصحافي بشأن اعتماد سياسة الحوسبة السحابية أواًل
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محمد القائد

ية المراحل الزمنية النتقال مملكة البحرين للحوسبة السحاب2

2016

الشراكة مع 
شركة أمازون 

لخدمات 
الحوسبة 
السحابية

2017

إطالق سياسة
الحوسبة 

السحابية أوالا 
وبدء عملية 

االنتقال

2019

إطالق خطة 
72ـاالنتقال ل

جهة وبدء 
ذعملية التنفي

2021

االنتهاء من 
من % 70

العمليات 
واألنظمة

9
يةالمقدمة من خالل االنتقال للحوسبة السحابالحلول

تقليل االنفاق من 
خالل نموذج

"الدفع مقابل االستخدام"

سرعة وسهولة 
التنفيذ

(One Click)

الرفع من معدل توفر 
النظام 

(High Availability)

توافر المنتجات كخدمات 
جاهزة لالستخدام

(Products as a service)

إمكانية تفعيل المرونة 
في الموارد

(Elastic Cloud Resources)

إمكانية إعادة 
استخدام التراخيص 

الحالية
(Bring your own licenses)

أنظمة حماية مطابقة 
للمعايير الدولية

الحوسبة
السحابية

3
ائج ابيةللحوسبة السحانتقال مملكة البحرينأبرز نت

مةخفض المصروفات التشغيلية للبنية التحتية واألنظ80%-60%

جهة حكومية ٌنقلت  عملياتها وأنظمتها72

جهة أكملت انتقالها بالكامل32

جهات حكومية تأسست على الحوسبة السحابية بصورة مباشرة4

نسبة تقليص فترة تجهيز البنية التحتية للمشاريع التقنية60%

بحريني تم تدريبه على تقنيات الحوسبة السحابية750+



أمل الحامد

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات
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@albiladpress.com

قـــدر رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة األم 
لتكســـل إيـــر شـــركة شـــيزولم انتربرايزيز، 
جون شـــيزولم، حجم استثمارات الشركة 
فـــي مملكة البحرين بــــ 100 مليون دوالر، 
في أسطولها المكون من 5 طائرات، حيث 
وصلـــت 4 طائـــرات كان آخـــر يـــوم أمـــس 
والطائـــرة الخامســـة تصـــل فـــي ســـبتمبر 

المقبل.
شـــركة  إيـــر،  تكســـل  شـــركة  واحتفلـــت 
طيران مســـجلة في مملكة البحرين توفر 
خدمات شحن البضائع وخدمات الصيانة 
واإلصالح الشـــاملة، أمس بوصول أحدث 
طائـــرة إلـــى أســـطولها مـــن طـــراز )بوينـــغ 
Boeing 737-( بـــي ســـي اف(   737-800
800BCF( والتي تعتبر أول طائرة شـــحن 
محّولة يتم تشـــغيلها على مستوى منطقة 

الشرق األوسط. 
و حضر حفل اســـتقبال الطائـــرة الجديدة 
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت، كمال بن 
أحمـــد، وأنبيســـي يتبـــارك، نائـــب رئيـــس 
خدمات المبيعات بشـــركة بوينج العالمية، 
وجـــون شـــيزولم، رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
انتربرايزيـــز/   ومؤســـس شـــركة شـــيزولم 
تكســـل إيـــر و جـــورج شـــيزولم، الرئيـــس 

التنفيذي لشركة شيزولم انتربرايزيز.
شـــحن  طائـــرة   737-800BCF  وتعتبـــر 
متكاملـــة يـــزداد الطلـــب عليها في ســـوق 
األولـــى  وهـــي  العالمـــي  الجـــوي  الشـــحن 
مـــن نوعها علـــى مســـتوى منطقة الشـــرق 
األوســـط، ســـتصل طائرة أخرى من النوع 

ذاته في سبتمبر 2022. وستمكن الطائرة 
الجديـــدة شـــركة تكســـل إيـــر مـــن شـــحن 
كميات أكبر من البضائع والســـفر لمسافات 
أطـــول ووجهـــات جديدة لخدمـــة عمالئها 
مســـتوى  علـــى  والمســـتقبليين  الحالييـــن 
الشـــرق األوســـط والهنـــد وتركيـــا وشـــرق 

أفريقيا وغيرها من األسواق العالمية. 
مســـمى  تحـــت  مســـجلة  الطائـــرة   وهـــذه 
وقـــد   ،A9C-GWC )MSN 29985(
مـــّرت بتحـــول من طائـــرة مســـافرين إلى 
طائرة شـــحن في مزود خدمـــات الصيانة 
مـــع  لبوينـــج  التابـــع  والَعمـــرة  واإلصـــالح 
فـــي  إضافيـــة  خاصـــة  تعديـــالت  إجـــراء 
حظيرة طائرات تكســـل إير قبل نقلها إلى 

البحرين عبر شهادة المشغل الجوي.
وأعـــرب وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
كمـــال بـــن أحمـــد عـــن فخـــره بـــأن “تصبح 
المملكـــة نقطـــة انطـــالق لطائـــرة جديـــدة 
هـــي األولى من نوعها في منطقة الشـــرق 

األوســـط والتـــي يتـــم تشـــغيلها مـــن قبـــل 
شركة مسجلة في البحرين تكسل إير”. 

وأشار إلى أنه في أغسطس 2020 “رحبنا 
Fl-  737-700 بوينـــج طائـــرة   بوصـــول 

exCombi™، ويســـرنا أن نواصـــل دعمنـــا 
للخطـــوات المتخـــذة مـــن قبل تكســـل إير 
والتـــي تعكـــس مـــدى التزامها باالســـتثمار 
فـــي أحـــدث صناعـــات وتقنيـــات الطيران 

اإلقليمية”. 
وأكد الوزير “أن نجاح هذه الشركة يعكس 
مدى مســـاهمة األنظمـــة والبنيـــة التحتية 
فـــي المملكـــة فـــي تمكيـــن شـــركات قطاع 
الطيـــران مـــن النمـــو ونتطلـــع قدًمـــا لدعم 
المزيد من شـــركات الطيـــران الخاصة في 
مجـــال التوســـع واالبتـــكار”، الفتـــا إلى أن 
العاميـــن الماضيين خـــالل جائحة كورونا 
شـــكلت تحدًيـــا لقطـــاع الطيـــران عالمًيـــا 
والبحريـــن، مؤكـــًدا أن المملكة تمكنت من 
مواصلـــة تنفيـــذ مشـــاريع البنيـــة التحتية 

ومشـــروع توســـعة مطار البحرين الدولي 
الجديد.

شحن أكثر من 23.9 طن

بدوره، قال نائب رئيس خدمات المبيعات 
في شـــركة بوينج، أنبيســـي يتبـــارك “نحن 
متحمســـون للترحيب بشـــركة تكســـل إير 
لعائلة طائرات بوينج للشحن المحولة، مع 
وصول أول طائرة من أصل طائرتي شحن 
طـــراز بوينـــج 800-737. وتعتبـــر طائـــرة 
األنســـب  الشـــحن  800BCF-737 طائـــرة 

حجما لدعم خطط توســـع أســـطول شركة 
تكســـل إيـــر، لتوفـــر االعتماديـــة والكفاءة 
والدعـــم التقنـــي علـــى أعلى طـــراز عالمي 
بما سيســـاعد الشـــركة على االستفادة من 
النمو المتســـارع في التجـــارة اإللكترونية 

والطلب على خدمات الشحن السريع”.
وأشـــار إلى أن أبرز مميزات طائرة الشحن 
الجديـــدة تتضمـــن:  طائرة بوينـــج محولة 
قـــادرة علـــى شـــحن أكثـــر مـــن 23.9 طـــن 
)52,800 باوند( وتطير على ارتفاع يفوق 

2,025 ميل جوي )3,750 كيلومتر(.
ولفت إلى أن لدى شـــركة تكســـل إير عدًدا 
مـــن العمـــالء الذين تشـــهد عملياتهـــا نمًوا، 
ومع إضافة شركة تكسل إير طائرة بوينغ 
مـــن بوينـــغ 800-737 إلـــى أســـطولها فإنه 
يساهم في نمو عمليات الشحن والتجارة 
اإللكترونيـــة عالمًيـــا، متوقًعـــا نمـــو ســـوق 
التجـــارة اإللكترونية عالمًيـــا 6.5 تريليون 
دوالر فـــي العـــام المقبـــل، وهـــذه فرصـــة 

كيبرة لشركة تكسل إير وشركائها. 
 مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــركة األم لتكســـل إير شـــركة شـــيزولم 
انتربرايزيـــز، جـــون شـــيزولم، عـــن فخـــره 
شـــحن  طائـــرة  أول  بوصـــول  بالترحيـــب 
للبحريـــن.   737-800BCF بوينـــج  طـــراز 
 700-737B إلـــى جانب طائرتـــي “بوينـــج
فليكـــس كومبـــي متعددتي االســـتعماالت 
اللتان انضمتا حديثا ألســـطولنا، ستشـــكل 
طائرة بوينج طراز 800BCF-737 إضافة 
إمكاناتنـــا. ونتطلـــع قدمـــا  لتعـــزز  نوعيـــة 
لتوفير ابتـــكار أكبر وتقديم حلول شـــحن 

أكثر تنوع لقاعدة عمالئنا العالمية”. 
 وأضاف شـــيزولم “من المتوقـــع أن تدخل 
منتصـــف  الخدمـــة   A9C-GWC طائـــرة 
ينايـــر الجـــاري. وتعتبـــر مملكـــة البحريـــن 
مقر شـــركتنا الرئيســـي موقًعا استراتيجًيا 
ومركـــًزا إقليمًيا رائًدا فـــي مجال المالحة 
الجويـــة والخدمـــات اللوجســـتية. وأنتهز 
هـــذه الفرصـــة ألعبر عن شـــكري وتقديري 
لمملكة البحرين وشـــئون الطيران المدني 
بـــوزارة المواصـــالت واالتصاالت وشـــركة 
فـــي  المســـتمر  لدعمهمـــا  البحريـــن  مطـــار 
توفيـــر بيئـــة أعمـــال مرنـــة وبنيـــة تحتية 
متطورة تســـاند تنميـــة اعمالنـــا. كما نقدر 
عاليا جهـــود موظفينا لتفانيهم في عملهم 
وإخالصهم في جعل الشـــركة تســـتمر في 

تسجيل معدالت نمو وازدهار أكبر”.
 وأشار إلى دخول طائرة تكسل إير الثانية 
مـــع  للتحـــول   737-800BCF طـــراز  مـــن 
بوينج فـــي مايو 2022، ومـــن المتوقع أن 

تدخل الخدمة في سبتمبر 2022.

100 مليون دوالر استثمارات “تكسل إير” في أسطول من 5 طائرات
االحتفال بوصول أحدث طائرة من طراز “بوينغ 800-737 بي سي اف”
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مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري.. ترياق المشكالت االجتماعية والنفسية والقانونية
لإلرشـــاد  يتيـــم  عائشـــة  مركـــز 
األســـري شـــاهد على المســـؤولية 
اإلجتماعيـــة لعائلـــة يتيـــم، حيث 
الوجيـــه حســـين  الراحـــل  شـــجع 
يتيـــم زوجتـــه علـــى إنشـــاء هـــذا 
فـــي دعـــم  الـــذي ســـاهم  المركـــز 
المرأة، والذي تبّرع بمقره حسين 
يتيـــم. تم تدشـــين المركز بتاريخ 
21 مـــارس 2007م، تحـــت رعاية 
البـــالد،  عاهـــل  جاللـــة  قرينـــة 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة، 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
وهـــو مركـــز تابـــع لجمعيـــة نهضة 
فتـــاة البحريـــن، متخصـــص فـــي 
اإلرشـــاد األســـري يهتـــم بمعالجة 
المشكالت اإلجتماعية، والنفسية 

والقانونية.
ومـــن أهداف المركز توجيه أفراد 
األسرة وإرشـــادهم إلى األساليب 

االيجابية في معالجة المشكالت 
الـــدور  علـــى  التأكيـــد  األســـرية، 
فـــي  للمـــرأة واألســـرة  اإليجابـــي 
المجتمع، وقاية أفراد األسرة من 
والنفسية  االجتماعية  المشكالت 

والقانونية.
خدمـــات  يتيـــم  عائشـــة  ولمركـــز 
أبرزها فـــي “الخدمة االجتماعية: 
االجتماعيـــة  الباحثـــة  اســـتقبال 
للحالـــة ومســـاعدتها علـــى إيجاد 
لمشـــكالتها،  المناســـبة  الحلـــول 

تقديـــم  النفســـية:  واالستشـــارة 
خدمـــة اإلرشـــاد النفســـي للحالـــة 
وتقديـــم الدعـــم والمســـاندة لهـــا، 
تقديـــم  القانونيـــة:  االستشـــارة 
ومتابعـــة  القانونيـــة  االستشـــارة 
قضايـــا الحـــاالت فـــي المحاكـــم، 
خدمـــة الخـــط الســـاخن: تقديـــم 
للمـــرأة  الفوريـــة  االستشـــارة 
االتصـــال  طريـــق  عـــن  المعنفـــة 

بالخط الساخن المجاني”.
يتميـــز المركـــز بمســـتوى عال من 
المتابعـــة اليوميـــة للحـــاالت التي 
وصـــل مجموعهـــا إلـــى أكثـــر مـــن 
تنوعـــت  يوميـــة،  متابعـــة   3848
مـــع  الشـــخصية  المقابـــالت  بيـــن 
الحالـــة أو االتصال الهاتفي بها أو 

استقبال مكالمات هاتفية منها.
منتظـــم  بشـــكل  المركـــز  ينظـــم 

مجموعة من الفعاليات واألنشطة 
المختلفة التي تعقد متوازية في 
جميـــع المحافظات، حـــول العنف 
وأشـــكاله  المـــرأة  علـــى  الواقـــع 
وذلـــك  الحمايـــة؛  وتشـــريعات 
بهـــدف توعيـــة المجتمـــع بأهمية 
مناهضـــة العنـــف ضد النســـاء من 
خـــالل تبني المبـــادرات المختلفة 
الحمـــالت  فـــي  والمشـــاركة 
المناهضـــة لـــه والتوعيـــة بقانون 
األســـري،  العنـــف  مـــن  الحمايـــة 
مـــع  التواصـــل  عبـــر  هـــذا  ويتـــم 
جميع أفـــراد المجتمع في المراكز 
عـــالوة  واألســـرية،  االجتماعيـــة 
الشـــباب والشـــابات  علـــى فئـــات 
فـــي المدارس والجامعات؛ ســـعًيا 
وراء تعريفهـــم بالعنـــف وأشـــكاله 
وآليـــات  ونتائجـــه،  ومســـبباته 
الحمايـــة منـــه وكيفيـــة مواجهـــة 
ينشـــر  والمعوقـــات.  التحديـــات 

المركز بشـــكل دوري بعض المواد 
الدعائيـــة المعـــدة التـــي تتضمـــن 
الرســـالة اإلعالميـــة للحملـــة التي 
تهدف إلى التوعية بقضايا العنف 
والتمييز ضد المرأة عامة، وسبل 
الحمايـــة من خـــالل التشـــريعات 
وعملية اإلرشاد األسري والنفسي 
وتقديـــم االستشـــارات القانونيـــة 
التوعويـــة  والبرامـــج واألنشـــطة 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  والتثقيفيـــة، 
نشـــر بعـــض المقـــاالت الصحافية 
فـــي وســـائل اإلعـــالم والصحافة 
المقروءة المتاحـــة، وعلى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، منهـــا مـــا 
يتنـــاول “مهارة االســـتماع الفّعال 
و”الصحـــة  المعّنفـــة”،  للمـــرأة 
التنميـــة  إطـــار  فـــي  النفســـية 
المســـتدامة”، و”الحـــوار الزوجـــي 
صّحـــة ورفـــاه”، و”أســـباب العنف 

ضد النساء”، وغيرها.

متابعة فورية 
ألكثر من 3848 

حالة يومية

هبة محسن

زاوية تسلط الضوء على أبرز 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات المعروفة في البحرين، 

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.

الوجيه حسين يتيم 
شجع زوجته على 

إنشاء المركز لدعم 
المرأة

الطائرة الخامسة 
من النوع ذاته 

ستصل في 
سبتمبر 2022

االحتفال بوصول أحدث طائرة لشركة تكسل إير

أكـــد وزيـــر الصناعـــة ولتجارة والســـياحة، 
زايـــد الزياني، أن القطاع التجاري كان وال 
يـــزال الشـــريك الرئيســـي في دعـــم عملية 
التنميـــة االقتصاديـــة ونموهـــا وأن العديد 
مـــن اإلجـــراءات التي قامـــت بها الـــوزارة 
مؤخـــرا يأتي تعزيزا هـــذا القطاع وتقديم 
المزيـــد مـــن التســـهيالت التـــي من شـــأنها 
توســـعته وتحقيق السالسة المطلوبة في 
المعامالت المتصلة به مما ينعكس إيجابًا 
علـــى الواقـــع االقتصادي وحركـــة األعمال 

واالستثمار في البالد. 
جـــاء ذلك خالل حفـــل االفتتاح الرســـمي 
لفرع أسواق المنتزه بمجمع سوق البراحة 
بديـــار المحـــرق، الـــذي أقيم صبـــاح أمس 
برعاية كريمة من وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة بحضـــور ســـمير عبـــدهللا ناس 

رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
الميـــر  إدارة مجموعـــة  ورئيـــس مجلـــس 
وعبدالحكيـــم  الميـــر،  جـــالل  عبدالمنعـــم 
الخيـــاط الرئيس التنفيـــذي لبيت التمويل 
الكويتـــي.  وخـــالل الجولـــة التي قـــام بها 
الوزير في األســـواق اســـتمع خاللها لشرح 
المجموعـــة  انتهجتـــه  مـــا  حـــول  مفصـــل 
فـــي فرعها الجديـــد الذي يقـــع في أحدث 
المجمعـــات التجاريـــة في ديـــار المحرق – 
ســـوق البراحة، تم تصميمـــه وقف أحدث 
العصريـــة  التســـوق  ومتطلبـــات  مفاهيـــم 
والذي أقيم على مساحة تقدر بـ1400 متر 
مربع، كما يعد أول مشـــروعات المجموعة 
ضمـــن الخطة االســـتراتيجية الجديدة لها 

في تطوير أسواقها التجارية بالمملكة. 
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أعـــرب الوزيـــر عـــن 

سعادته بالمستوى المتميز والتطور الكبير 
للســـوق الذي يمثـــل نقله نوعيـــه في عالم 
التســـوق التجاري في موقع متميز، مثمنا 
دور مجموعـــة الميـــر منـــذ انطالقتهـــا في 
دعم التنمية االقتصادية والتنموية بالبالد 
والعمل دائما على إضافة خيارات جديدة 

إلرضاء جميع االذواق. 
ومـــن جانبه، وذلك أشـــاد عبدالمنعم المير 
بجهـــود حكومـــة البحريـــن فـــي االرتقـــاء 
والنهـــوض باالقتصـــاد الوطنـــي بمختلـــف 
قطاعاته، مشيرا في ذات السياق، إن فرع 
أسواق المنتزه بمجمع البراحة يشكل نقله 
نوعيـــة وبدايـــة انطالقة االســـتراتيجيات 
الجديـــدة للمجموعـــة، حيـــث أفـــاد الميـــر 
باهتمام أســـواق المنتزه بوجود المنتجات 
بدعـــم  تحظـــى  والتـــي  الصنـــع  محليـــة 

أساســـي من قبل أســـواق المنتـــزه، إذ يتم 
البحرينيـــة  المنتجـــات  بدعـــم  االهتمـــام 
وتخصـــص أفضـــل الواجهـــات لهـــا وعلـــى 
ســـبيل المثال يوجد العديد من المنتجات 

التي تم تصنيعها في البحرين ومن أهمها 
الخضـــروات والفاكهة، ومنتجـــات المخبز 
الخبـــز  وبخاصـــة  والمعجنـــات  والكعـــك 
البحرينـــي، ومنتجـــات األلبـــان، منتجـــات 

األســـماك،  ومنتجـــات  الطازجـــة،  اللحـــوم 
ومنتجـــات البيض والدواجـــن، ومنتجات 
اآليسكريم، ومنتجات التوابل، ومنتجات 
المياه المعبأة والعصائر، ومنتجات األســـر 
بالجســـم،  العنايـــة  ومنتجـــات  المنتجـــة، 
وغيرهـــا.  ويعـــد الفـــرع الجديـــد ألســـواق 
والـــذي  الميـــر  لمجموعـــة  التابـــع  المنتـــزه 
أقيـــم وفـــق احـــدث المفاهيم التســـويقية 
والـــذي صمـــم بشـــكل مواكـــب للتصميـــم 
العام لمجمع البراحة بديار المحرق والذي 
يعكـــس الطابـــع التراثـــي و نمط األســـواق 
القديمة في مملكة البحرين، كما يبلغ عدد 
الزبائن في أســـواق المنتزه نحو 8 ماليين 
ســـنويًا. وهـــذا العـــدد الكبيـــر هـــو ترجمـــه 
للشـــعار التي تتخذه أســـواق المنتزه وهو 

“األقرب إليكم”.

القطـاع التجـاري رافـد أسـاس لالقتصـاد الوطنـي
خالل االفتتاح الرسمي ألسواق المنتزه بديار المحرق.. الزياني: 

الوزير متفقدا أسواق المنتزه بديار المحرق
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اإلدارة بالمشاركة
Û  ال أكاد أرى ذاك األســلوب اإلداري الفاعــل أو المنهجيــة العمليــة الناجحة

فــي أي بيئــة عمــل تمتهن وتؤمــن باإلنتاجيــة دون االســتخدام الواقعي 
والعمــل بأســلوب اإلدارة باألهــداف. هــذا أمر قد يصعب علــي االعتراف 
بخافــه. ربمــا يشــاركني البعــض مــن الزمــاء الممتهنيــن لمهنــة اإلدارة 

ممارسة واطاًعا في رأيي هذا والذي هو نتاج رحلتي المهنية.
Û  فــي مقالتــي هــذه أعــرض أمامــك ســيدي القــارئ صــورة أخــرى أو لنقــل

أسلوًبا آخر لإلدارة قد نستطيع أن نطلق عليه أسلوب اإلدارة بالمشاركة  
المصطلحــات  معجــم  يعّرفــه  والــذي   Participative management
االداريــة بأنــه : ’’مفهوم إداري يشــجع مشــاركة العاملين فــي صنع القرار 
Un�  وفــي األمــور التي تؤثــر على وظائفهــم‘‘. محمود ديلمي فــي كتابة
derstanding Cultural Diversity in the Gulf  يقــول عــن إيجابيــات 

تطبيق هذا األسلوب بأنه: 
Û  يجعل المرؤوسين أكثر سعادة وأكثر إنتاجية وأكثر والًء والتزاًما تجاه

مؤسســتهم. فالنــاس كما يقول ديلمــي يفضلون بأن تكون لديهم الرقابة 
على األحداث وأنهم مشــاركون في صنع القرار والتغيير. ســيدي القارئ 
أعــرض أمامــك هــذا الموقــف الذي يــكاد يجســد الممارســة الفعليــة لهذا 
األســلوب ولكــن بشــيء من التغيير الــذي قد تفرضه الثقافة الشــخصية 

وربما تسنده الثقافة المؤسسية:
Û  وقبل  Flexi time أعــد نائــب الرئيــس قراًرا بتطبيــق نظام الدوام المــرن

الشروع في تعميمه قام بعرضه على مديري اإلدارات إلشراكهم في صنع 
هــذا القــرار. وبدأ اجتماعه قائًا: “كما تعلمون فإن اإلدارة بدأت بدراســة 
هــذا المشــروع دراســة متأنيــة واســتفادت مــن التجــارب والممارســات 
الفعليــة لهــذا النظــام مــن قبل بعض المؤسســات. وأود إباغكــم بأن هذا 
القرار قد ُأشــبع دراســة وتحليــا من قبــل اإلدارة التنفيذية والتي أبدت 
موافقتهــا النهائيــة عليه كما هو أمامكــم. وختم اجتماعه قائًا: من لديه 
ماحظــة يمكــن أن يدلي بها اآلن. أشــكر لكم حضوركم”. تبادل الحضور 

نظرات الحيرة.
Û  مــا رأيــك ســيدي القــارْي في هذا الموقــف على ضوء تعريــف أو مفهوم 

أســلوب اإلدارة بالمشــاركة والــذي ورد آنًفــا. مــا رأيــك فــي تطبيــق هــذا 
األسلوب في مؤسستك؟ هل يمكن أن يكون للتدريب دور في التطبيق 
الســليم والواقعــي لهــذا األســلوب أم أن هنــاك متطلبــات أكثــر تعمًقا من 

ذلك؟
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التغييرالسعر + 0.3500.005 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر + 0.9470.015 دوالر 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

التغييرالسعر 1.61+0.947 دوالر 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.45+0.350 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.74+0.820 دينار 
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

“تجار 22” تخوض انتخابات “الغرفة” بـ 18 مرشحا
تأكيدا لما نشرته “^” عن مالمح القائمة:

ــاء” ــة ونمـــــ ــة “استــدامـــــ ــار القـائـمــــــ ــدد.. وشعـــــ ــم 8 جـــــ بينهـــــ

قـــال رجل األعمال، ســـمير ناس، إن 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
الدعـــم  مـــن  األكبـــر  النصيـــب  لهـــا 
علـــى  الحفـــاظ  أن  كمـــا  والرعايـــة، 
وتكويـــن  العائليـــة  الشـــركات 
اندماجـــات واســـتحواذات تجاريـــة 
الفتـــرة  فـــي  مهمـــة  أمـــور  وماليـــة 
المقبلـــة.  جـــاء ذلـــك خـــال المؤتمر 
الصحافـــي الذي نظمته قائمة “تجار 
22” أمـــس األحـــد، وذلـــك  بحضـــور 
ممثلي الصحف المحلية، حيث ُأعلن 
فيه ناس رســـميا خـــوض انتخابات 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن بقائمـــة تضم 18 مرشـــحا 
بينهـــم 8 أســـماء جدد للـــدورة ) 30 ( 

تحت شعار “استدامة ونماء”.
وأوضـــح ناس فـــي كلمته أن أهم ما 
يميـــز أهداف “تجـــار 22” هو تحفيز  
التشـــريعات  وتحديـــث  االســـتثمار 
للمقـــاوالت  األولويـــة  وجعـــل 
وكذلـــك  البحرينيـــة،  والصناعـــات 
اســـتكمال مسيرة الشـــراكة المثمرة 
مع السلطتين التنفيذية والتشريعية 
لصالـــح االقتصـــاد الوطنـــي، مؤكـــدا 
منصـــة  ســـيظل  التجـــار  بيـــت  أن 
تمثيـــل تجاريـــة وصناعيـــة للجميع 
، مضيفـــا أن برنامـــج القائمـــة يرتكز 
علـــى التعامـــل المرن مـــع التحديات 

االستثنائية. 
وقال ناس إن “أزمة كورونا  تفرض 
علينا التكاتف لتعزيز بنية االقتصاد 
األربـــع  فـــي  لدينـــا  كمـــا  البحرينـــي 
ســـنوات المقبلة 12 مبـــادرة لحماية 
السوق.. تتكامل مع برنامج التعافي 
الحكومـــي و10 مبـــادرات لتحقيـــق 
واالنطـــاق”،  والنمـــاء  االســـتدامة 
مشـــددا علـــى أن قائمـــة تجـــار 22، 
ستســـاند  خبـــرات  مـــن  لديهـــا  بمـــا 
الســـوق المحلية للتوجـــه لإلقليمية 

والعالمية. 
وأكـــد ناس أن الدورة القادمة لغرفة 
البحريـــن ســـتكون فرصـــة مناســـبة 
للقائمة الســـتكمال برامجهـــا لصالح 
أعضاء الغرفة، الفتا إلى أنهم عملوا 
خال السنوات الماضية على إعادة 
هيكلة الغرفة واســـتعادة وترســـيخ 
مكانتهـــا مـــن جميـــع الجهـــات، وهو 
ما تحقق بالفعـــل، مضيفا أن الغرفة 
بات لها صوتا مسموعا لدى السلطة 
التنفيذيـــة والتشـــريعية فيما يتعلق 
بالقـــرارات ذات الشـــأن االقتصادي، 

وهو مكسب للشارع التجاري.
وحـــول تمثيـــل المـــرأة فـــي القائمة، 
أشاد بمرشـــحات القائمة النتخابات 
الغرفة، مؤكدا أنهن ســـيدات أعمال 
فـــي  مشـــهودة  نجاحـــات  حققـــن 
مجاالتهـــن، وســـيكون لهـــن حضورا 

مؤثرا في عمل الغرفة.
وعــن عــدد األصـــوات المتوقعة في 
أمر  هــذا  أن  إلــى  أشــار  االنتخابات، 
يعود إلى أعضاء الغرفة الذين يزيد 
عددهم عن 40 ألف عضو وهم من 
المقررة  االنتخابات  في  سيقررون 

في 19 مارس القادم.
وردا علـــى ســـؤال حـــول مســـتقبل 
االقتصـــاد في ظل توقعـــات بانتهاء 
الحالـــة الوبائية وأفق فرص القطاع 

أن  نـــاس  أوضـــح  فيـــه،  التجـــاري 
“االقتصـــاد الوطنـــي مـــازال يواجـــه 
تحديـــات كبيرة ولم نخرج من عنق 
الزجاجـــة بعـــد، وهـــو ما يؤثـــر على 
القوة الشرائية للبحريني، ومبيعات 
التجزئـــة، ويواجه القطـــاع التجاري 
تباطـــؤ، وعلى الرغم مـــن ذلك هناك 

تفاؤل بالمستقبل”.
وبشأن مدى اســـتمرارية السياسات 
الحمائية لرجال األعمال البحرينيين 
فـــي مواجهـــة انفتـــاح الســـوق، قال 
رئيـــس قائمة “تجار 22”: “إننا نتطلع 
لوجـــود قانـــون لاســـتثمار األجنبي 
وهـــو إحـــدى الممارســـات المطبقـــة 
فـــي جميـــع دول العالـــم كالواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة وألمانيا ودول 
الخليـــج ومصر وغيرهـــم”، موضحا 
“أننا نتطلع لوجود نوع من الضوابط 
التي تنظم االنفتاح، وليس صحيحا 

أننا ضد انفتاح السوق”.
وتابع “إننا نتطلع إلى وجود ضوابط 
تنظـــم االســـتثمار األجنبـــي بصـــورة 
الوطنـــي، مضيفـــا  االقتصـــاد  تفيـــد 
“نريد المستثمر األجنبي الذي يضخ 

أمواال في الســـوق البحريني، وليس 
مـــن يقـــوم باالقتـــراض مـــن أمـــوال 

المصارف في البحرين”.
وبشأن إمكانية استمرارية المجلس 
الغرفـــة  أنشـــأته  الـــذي  التشـــاوري 
خـــال الـــدورة الســـابقة، أكد ســـمير 
نـــاس “حرص القائمة على اســـتمرار 
المجلـــس التشـــاوري الـــذي كان لـــه 
دورا فاعـــا مع مجلس إدارة الغرفة 
التـــي  اآلراء  وكل  الوقـــت،  طـــوال 
والســـلطة  الحكومـــة  إلـــى  رفعـــت 
فـــي  مناقشـــتها  تمـــت  التشـــريعية 
المجلس التشاوري ونستأنس بآراء 
أعضاء وكذلـــك اللجـــان القطاعية”، 
منوها بخبرات المجلس التشـــاوري 

التي تصب في صالح التجار.
للتســـتر  التجاريـــة  الخطـــة  وحـــول 
خطـــة  أنهـــا  إلـــى  أشـــار  التجـــاري، 
زمنية لتنفيذ خطة التستر التجاري 
الصناعـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
وبحســـب  والســـياحة،  والتجـــارة 
الوزارة فإن هناك تجاوبا مع الخطة 
من خال تقدم الراغبين في تعديل 

أوضاعهم، وهو أمر إيجابي.

ناس مصرحا لـ” البالد”
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من المقرر إقامة معرض الخليج للعقار، 
ومعـــرض  للبنـــاء،  الخليـــج  ومعـــرض 
إنتريـــرز، التـــي تنظمهـــا شـــركة الهـــال 
للمؤتمـــرات والمعـــارض فـــي الفترة من 
22 حتـــى 24 مارس فـــي مركز البحرين 
المعـــارض  وتوفـــر  للمعـــارض.  الدولـــي 
منصـــة  انتظارهـــا  طـــال  التـــي  الثاثـــة 
فـــي  العاملـــة  للشـــركات  تتيـــح  مثاليـــة 
قطـــاع العقـــارات، والبنـــاء، والتصميـــم 
وترويـــج  مبيعاتهـــم  إنعـــاش  الداخلـــي 
ومـــن  للتســـويق.   اســـتراتيجياتهم 
المعـــارض  هـــذه  تكـــون  أن  المتوقـــع 
واحـــدة من أهم الفعاليات التي ســـتقام 
خـــال العـــام 2022، لتعيد النشـــاط مرة 
أخـــرى لقطـــاع االجتماعـــات والحوافـــز 
والمؤتمرات والمعارض في المملكة بعد 

فترة عامين من التأخير واإللغاء. 
لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  ويقـــول   

الهـــال للمؤتمـــرات والمعـــارض جبـــران 
عبدالرحمـــن “منـــذ أن أعلنـــا عـــن تغيير 
موعـــد إقامة هـــذه المعارض إلى مارس 
الشـــركات  مـــن  الكثيـــر  أبـــدت   ،2022
اهتمامهـــا ورغبتهـــا فـــي المشـــاركة مرة 
أخـــرى فـــي الفعاليـــات الحضوريـــة في 
قطـــاع األعمـــال. وقـــد أصبـــح بإمـــكان 
الزوار، ســـواء من األفراد أو الشـــركات، 
التجـــول والتســـوق فـــي المعـــارض في 
بيئـــة آمنـــة ومعقمـــة تتيـــح لهـــم تلبيـــة 

احتياجاتهم”. 
المحـــرق، وشـــركة  ديـــار  وتعـــد شـــركة 
ذ.م.ب  العقـــاري  لاســـتثمار  البحريـــن 
االســـتراتيجيين  الشـــريكين  )إدامـــة( 
لمعـــرض الخليـــج للعقار. كما أن شـــركة 
يونيفرســـال رولينـــج هي راعـــي قطاع 
لمعـــرض  والصلـــب  الحديـــد  منتجـــات 

الخليج للبناء.

إقامة معارض رئيسة بالبحرين في مارس

ناس: سيدات 
أعمال حققن 

نجاحات مشهودة 
في مجاالتهن 

نتطلع لوجود 
قانون لالستثمار 

األجنبي ولكن 
بضوابط تحكمه

تحفيز االستثمار 
وتحديث التشريعات 

واألولوية للمقاوالت 
والصناعات البحرينية

تعزيز خيارات 
السيولة وخلق 

مبادرات تمويلية 
للمؤسسات الصغيرة

1- سمير عبد الله ناس

2- خالد محمد نجيبي

3- محمد عبد الجبار الكوهجي

4- عارف أحمد هجرس

5- وليد إبراهيم كانو

6- باسم محمد الساعي

7- جميل يوسف الغناه

8- وهيب أحمد الخاجة

9- سونيا محمد جناحي

10- بتول محمد داداباي

11- محمد فاروق المؤيد 

12- النائب أحمد صباح السلوم

13- يوسف صالح الدين

14- عبد الوهاب الحواج

15- نواف خالد الزياني

16- عبد الله عادل فخرو 

17- سوسن أبو الحسن محمد

18- أحمد يوسف

قائمة “تجار 22”


