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األطباء يرون أن الطب اليمت بصلة لريادة األعمال

قالت رائدة األعمال لمياء محمود 
إن عـــزوف غالبيـــة العامليـــن فـــي 
المجـــال الطبي عن المشـــاركة في 
الخاصـــة  والجوائـــز  المســـابقات 

بريـــادة األعمال يعـــود العتقادهم 
بـــأن الطـــب ال يمـــت بصلـــة لريادة 
األعمـــال، مؤكدة عـــدم اتفاقها مع 

هذا الرأي.

لجنـــة  لقائهـــا  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الشـــباب التابعـــة للمجلـــس األعلى 
للمرأة عبـــر منصتهـــا الرقمية على 

)08(“انستغرام”.
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طهران - وكاالت

تجري إيـــران مفاوضات مع روســـيا لبناء 
وحدتين جديدتين من االنتاج في محطة 
الطاقة النووية الوحيدة في الباد. ونقل 

باســـم  المتحـــدث  عـــن  الحكومـــة  موقـــع 
منظمـــة الطاقـــة الذريـــة االيرانيـــة بهـــروز 
كمالونـــدي قولـــه “تجـــري مفاوضـــات بين 
طهـــران وموســـكو لبنـــاء الوحدتين 2 و3 

في محطة بوشهر )جنوب(”.

طهران تتفاوض مع موسكو لتوسيع المحطة النووية

أكــد ولــي عهــد إيــران الســابق ونجل شــاه إيران ســمو األميــر رضــا بهلوي أن 
االحتجاجــات فــي إيــران صارت تحصل كل بضعة أشــهر بعــد أن كانت تندلع 
كل بضــع ســنوات، مضيفــا أن المعارضيــن موجودون في كل ركــن من أركان 
البــاد ابتــداًء مــن المــدن الرئيســة مثــل طهــران ومشــهد، وصــوال إلــى المدن 

والقرى األصغر.

وأشـــار ســـموه فـــي حـــوار أجـــراه معـــه 
رئيـــس تحريـــر صحيفـــة “البـــاد” مؤنس 
المـــردي عبـــر تقنية االتصـــال المرئي إلى 
أن االحتجاجـــات تحتـــاج إلـــى دعـــم من 
خال التكامل، بمعنى ربط االحتجاجات 
أصـــوات  وإيصـــال  بعضـــا  ببعضهـــا 
المعارضيـــن، خصوصا من خـــارج الباد، 

مؤكدا أن النظام سوف ينهار.
وتابع أن اإليرانييـــن انقلبوا على النظام؛ 
ألنهـــم يعانون مشـــكات ال نهاية لها مثل 
ي  الفقـــر والبؤس والقمع، في وقت يضحِّ

هذا النظام بالموارد التي يجب أن ينفقها 
علـــى الشـــعب اإليراني للقتـــال؛ من أجل 
أيديولوجيتـــه، موهمـــا العالـــم أن الملـــف 
النـــووي هـــو األهم، في حيـــن أن القضية 
األهم هـــي طموحـــات النظـــام اإلقليمية 

ورغبته في إقامة خافة شيعية.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أشـــار ولـــي عهد 
إيـــران إلـــى أن النظـــام اإليرانـــي لن يغير 
ســـلوكه تجاه المملكة العربية السعودية؛ 
لـــذا فـــإن أي توافق معها البـــد وأن يكون 
مـــع إيـــران علمانيـــة ديمقراطيـــة تحترم 

جيرانها وتتعامل بحسن نية معهم.
وأوضـــح فـــي ســـياق حديثـــه، أن النظام 
ادعـــى أنـــه ســـعى إلـــى الســـلطة إلنهـــاء 
ســـن  علـــى  عمـــل  بينمـــا  اإلمبرياليـــة، 

إمبرياليـــة وحشـــية بطريقتـــه الخاصـــة، 
مـــن خال دعمـــه الحوثييـــن وحزب هللا 
فـــي لبنـــان والعـــراق ودعم بشـــار األســـد 
في سوريا؛ بهدف زعزعة أمن واستقرار 

المنطقـــة، فالفوضـــى جـــزء مـــن حمضـــه 
النـــووي، حيث يكرس نفســـه لــــ “تصدير 
الثـــورة”، مشـــيرا إلـــى أن البديـــل لذلـــك 
يتمثل فـــي المعارضة، فنحـــن كإيرانيين 

نريد أن نعيش بسام مع جيراننا، ونريد 
والســـعوديين  البحرينييـــن  مـــع  الســـام 
واإلماراتيين والكويتيين واإلسرائيليين 

ومع الجميع.

رئيس التحرير في حوار مع األمير رضا بهلوي عبر تقنية االتصال المرئي

)06(

علـى العالـم االستعــداد النهيــار النظــام اإليرانــي
“الملف النووي” خدعة والهدف إقامة خالفة شيعية... األمير رضا بهلوي لـ “^”:

“سوق العمل”: ضبط 900 مخالفة جنائية و8 قضايا عمل جبري
سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم 
خـــال  العلـــوي  جمـــال  العمـــل  ســـوق 
اســـتعراضه تقرير قطـــاع الضبط القانوني 
للعـــام 2021، عـــن أن هـــذا العـــام وبالرغـــم 

من تداعيات الجائحة فقد شـــهد تنفيذ ما 
يزيد عن 10 آالف زيارة تفتيشـــية أسفرت 
عـــن ضبط أكثر مـــن 900 مخالفـــة جنائية 
إلـــى جانـــب أكثر من 100 حملة تفتيشـــية 

مشـــتركة مع الجهات ذات العاقة أسفرت 
عن ضبـــط المئات من العمالة المخالفة و8 
قضايا بتهمة العمل الجبري تم إحالتها إلى 

)04(الجهات المختصة.
)12(

أجرى الحوار: مؤنس المردي

سيد علي المحافظة

في إطار خّطة التعافي... اإلعالن عن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى

إطالق 5 استراتيجيات بقطاعات حيوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة
المنامة - بنا

تنفيـــًذا لدعـــوة صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد، 
وبعـــد إعـــان مجلـــس الوزراء برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء عـــن إطاق عـــدد من 
المبـــادرات الهادفة إلى تنمية االقتصاد 
للمواطنيـــن،  النوعيـــة  الفـــرص  وخلـــق 

تواصـــل الجهـــات المعنية فـــي مختلف 
القطاعات إطاق استراتيجيات عملها 
الطموحة وذلك في إطار خّطة التعافي 
االقتصـــادي التـــي أعلـــن عنهـــا الفريـــق 
الحكومي فـــي أواخر شـــهر أكتوبر من 
العـــام 2021، وتتمحـــور هـــذه الخطـــة 
على 5 أولويات وهي: خلق فرص عمل 
واعـــدة لجعـــل المواطـــن الخيـــار األول 

في ســـوق العمل، وتســـهيل اإلجراءات 
التجاريـــة وزيادة فعاليتها الســـتقطاب 
المشـــاريع  وتنفيـــذ  االســـتثمارات، 
التنمويـــة الكبـــرى، وتنميـــة القطاعـــات 
الواعـــدة بمـــا يهـــدف إلـــى نمـــو الناتـــج 
المحلي اإلجمالي غير النفطي، وتعزيز 
مساعي االســـتدامة المالية واالستقرار 
االقتصـــادي من خـــال تحقيق التوازن 

المالي بحلول العام 2024.
وُدّشـــنت خّطـــة التعافـــي االقتصـــادي 
بإطاق اســـتراتيجية قطاع الســـياحة 
2026-2022 في الســـادس من نوفمبر 
2021، التـــي تهـــدف إلى رفع مســـتوى 
الســـياح  كإنفـــاق  الســـياحة  مؤشـــرات 
إلـــى 2 مليـــار دينار، ومتوســـط الليالي 
ورفـــع  ليالـــي،   3.5 إلـــى  الســـياحية 

نسبة مســـاهمة القطاع الســـياحي في 
الناتـــج المحلـــي الـــى 11.4 %، وأعداد 
الـــزوار القادميـــن الى مملكـــة البحرين 
مليـــون   14.1 إلـــى  الســـياحة  بغـــرض 
ســـائح، وزيادة متوســـط إنفـــاق الزائر 
الـــى 74.8 دينـــار بحرينـــي. وتتمحـــور 
مـــن  جملـــة  حـــول  االســـتراتيجية 
الركائـــز وهـــي: الواجهـــات واألنشـــطة 

البحريـــة، ســـياحة األعمـــال، الســـياحة 
الرياضيـــة، الثقافـــة واآلثـــار والتاريخ، 
الســـياحة الترفيهيـــة، اإلعام واألفام 
الســـينمائية، والســـياحة العاجية، كما 
تعتمـــد اســـتراتيجية قطـــاع الســـياحة 
على 4 أولويات وهي: تسهيل الدخول، 
والتســـويق  الســـياحي،  والجـــذب 

)02 - 03(والترويج، واإلقامة.
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التدريبيـــة ألبـــرز مجـــاالت تطويـــر القطاع 
المالي بواقع 3,000 متدّرب ســـنويًا بنهاية 
األفـــراد  مشـــاركة  نســـبة  وزيـــادة   ،2024
والمؤسسات في السوق األولي إلصدارات 
الدين العـــام لحكومة مملكـــة البحرين إلى 

.% 20
وفـــي 23 ديســـمبر 2021 تـــم اإلعـــان عن 
الحكوميـــة،  الخدمـــات  تطويـــر  مبـــادرات 
والتـــي تتمحـــور علـــى أربـــع مبـــادرات هي 

توثيق ونشر إجراءات الخدمات الحكومية 
والتي ُتعنى بتوثيق ونشر جميع الخدمات 
الحكوميـــة علـــى موقـــع بوابـــة الحكومـــة 
اإللكترونية، بحيث تكون واضحة وشاملة 
لخطوات وقنوات التقديم، ومبادرة إطاق 
لتقييـــم  وذلـــك  الســـّري  المتســـوق  تقييـــم 
تجربة المواطنين والمقيمين في الحصول 
عمـــاء  عبـــر  الحكوميـــة  الخدمـــات  علـــى 
ســـريين مؤهليـــن إلجـــراء عمليـــة التقييم، 

ومبـــادرة تقييـــم الموظفيـــن حيث ســـيتم 
مـــن خال هذه المبادرة وضـــع آلية لتقييم 
موظفـــي المكاتـــب األماميـــة والذيـــن لهـــم 
اتصال مباشـــر مـــع المواطنيـــن والمقيمين، 
فـــي حين أن المبـــادرة الرابعة هي دراســـة 
إعـــادة هندســـة إجراءات بعـــض الخدمات 
الحكوميـــة والتـــي ُتعنـــى بإعـــادة هندســـة 
الحكوميـــة  الخدمـــات  بعـــض  إجـــراءات 
األكثر تلقًيا للشـــكاوى عبـــر النظام الوطني 

للمقترحـــات والشـــكاوى )تواصـــل( واألكثر 
استخدامًا. 

عـــدد  ارتفـــاع  االحصائيـــات  بينـــت  وقـــد 
الخدمات الموثقة خال الفترة من سبتمبر 
إلى ديســـمبر من العـــام الجاري، من 57  % 
بمعـــدل 742 خدمـــة موثقـــة إلـــى 100  % 
وارتفـــاع  موثقـــة،  خدمـــة   1294 بمعـــدل 
عـــدد الخدمـــات المترجمـــة خـــال الفتـــرة 
من ســـبتمبر إلى ديســـمبر من العام الجاري 

مـــن 27  % بمعـــدل 345 خدمـــة إلـــى 68  
% بمعـــدل 885 خدمـــة، في حيـــن ال يزال 
العمل جارًيا على ترجمة 409 خدمات. كما 
تبيـــن ارتفاع عـــدد الخدمـــات التي حددت 
لهـــا اتفاقيـــة مســـتوى خدمة خـــال الفترة 
من ســـبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري، 
مـــن 52  % بمعـــدل 674 خدمة إلى 97  % 

بمعدل 1255 خدمة.
وتبيـــن مـــن خـــال االحصائيـــات أن عـــدد 

الطلبـــات عبـــر نظـــام الســـجات التجاريـــة 
)ســـجات( بلـــغ 44070 طلًبا خـــال الفترة 
المذكـــورة، تـــم إنجـــاز 99  % منهـــا ضمـــن 
مســـتوى  اتفاقيـــة  فـــي  المحـــدد  الوقـــت 
الخدمـــة و1  % تـــم إنجازهـــا بعـــد الوقـــت 
المحـــدد. كمـــا بينـــت االحصائيـــات أن عدد 
طلبـــات تراخيـــص البناء عبر نظـــام إصدار 
تراخيـــص البنـــاء )بنايـــات( بلـــغ 893 طلًبـــا 
لذات الفتـــرة المذكورة، حيث تم الرد على 
مختلـــف الطلبات ضمن الوقت المحدد في 
اتفاقيـــة مســـتوى الخدمـــة بينمـــا تخطـــت 
معاملـــة واحـــدة الوقت المحـــدد، في حين 
بلـــغ متوســـط عـــدد األيـــام إلصـــدار رخص 
البنـــاء 2.25 يـــوم مقارنـــة بالحـــد األقصى 
لمســـتوى الخدمـــة البالغ 5 أيـــام. كما بينت 
بالنظـــام  الطلبـــات  عـــدد  أن  االحصائيـــات 
الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى )تواصل( 
بلـــغ 34964 خـــال الفتـــرة المذكـــورة، في 
حين بلغت نسبة التجاوز التفاقية مستوى 
الخدمـــة المســـجلة فـــي النظـــام 0.67 %، 
منوًهـــا بالتزام 36 جهة مـــن أصل 47 جهة 

بمستوى الخدمة بنسبة 100 %.
إطـــاق  تـــم   ،2021 ديســـمبر   30 وفـــي 
استراتيجية قطاع الصناعة )2022-2026( 
والتـــي تتمحـــور حـــول تعزيـــز الصناعـــات 
الوطنيـــة، وتحســـين تجربة المســـتثمرين، 
وتحديث التشـــريعات والقوانين، وتوجيه 
البحريـــن مهنيـــًا، واالســـتثمار فـــي الُبنيـــة 
التحتيـــة. وتضـــع االســـتراتيجية ركائزهـــا 
نحـــو  القطـــاع  تحـــول  دعـــم  خـــال  مـــن 
الثـــورة الصناعية الرابعـــة، وتطبيق مفهوم 
والحوكمـــة  للكربـــون  الدائـــري  االقتصـــاد 
البيئية واالجتماعية، وتشـــجيع االستثمار 
فـــي البنيـــة التحتية التكنولوجيـــة ورقمنة 
التصنيـــع، وزيـــادة كفاءة ساســـل اإلمداد 
والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.

أداء  مؤشـــرات   3 تحديـــد  تـــّم  وقـــد 
2022-( الصناعـــة  قطـــاع  باســـتراتيجية 

2026(، حيـــث يتمّثـــل المؤّشـــر األول فـــي 
نســـبة البحرنة من إجمالـــي األيدي العاملة 
فـــي القطـــاع الصناعـــي، والتي تهـــدف إلى 
رفع نســـبة العمالـــة الوطنيـــة )البحرينيين( 
مـــن إجمالـــي عـــدد العامليـــن فـــي القطـــاع 
الصناعـــي، مـــن 23  % في عـــام 2019 إلى 
25.3  % في عام 2026. أّما المؤشر الثاني 
فهو مســـاهمة القطاع الصناعي في الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي، وذلـــك عبر رفع نســـبة 
الناتج المحلي للقطاع الصناعي من الناتج 
المحّلـــي اإلجمالـــي من 12.8  % في 2019 
إلـــى 14.5  % فـــي 2026. فـــي حيـــن أن 
المؤشر الثالث يتمّثل في مساهمة القطاع 
والـــذي  الوطنيـــة،  بالصـــادرات  الصناعـــي 
يهـــدف إلـــى رفـــع نســـبة صـــادرات القطاع 
الصناعـــي من إجمالي الصـــادرات الوطنية 
مـــن 70.1  % فـــي 2019 إلى 80.1  % في 

.2026
إطـــاق   2022 ينايـــر   12 فـــي  تـــم  فيمـــا 
استراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
2022-( الرقمـــي  واالقتصـــاد  المعلومـــات 

تطويـــر  حـــول  تتمحـــور  والتـــي   ،)2026
البنيـــة التحتية لقطـــاع االتصاالت، وتعزيز 
االقتصـــاد  ودعـــم  اإللكترونيـــة،  الحوكمـــة 

الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية.
تـــم تحديـــد مؤشـــرات قيـــاس أداء  وقـــد 
استراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
والتـــي  الرقمـــي،  واالقتصـــاد  المعلومـــات 
تتمّثـــل فـــي زيـــادة نســـبة تغطيـــة الشـــبكة 
الوطنيـــة للنطـــاق العريـــض بجميـــع أنحاء 
المملكـــة إلـــى 100  % بحلول عـــام 2026، 
وزيـــادة عدد الشـــركات الناشـــئة في قطاع 
ورفـــع   ،% 20 بنســـبة  المعلومـــات  تقنيـــة 
نســـبة الكوادر الوطنية العاملين في قطاع 
االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات من 30  
% إلـــى 35  % خـــال العاميـــن المقبليـــن، 
فضـــاً عن بناء القدرات البشـــرية الوطنية 
فـــي األمـــن الســـيبراني مـــن خـــال توعية 
وتدريـــب 20 ألف مواطن حتى عام 2026، 
وأتمتـــة ما ال يقل عن 200 خدمة حكومية 

إضافية بحلول عام 2026.
االســـتراتيجيات  هـــذه  إطـــاق  وجـــاء 
الطموحة لتحقيق تطلعات مملكة البحرين 
التنمويـــة المنشـــودة، حيـــث تهـــدف خّطة 
االســـتقرار  لتعزيـــز  االقتصـــادي  التعافـــي 
المالـــي، عبـــر قطاعـــات الدولـــة اإلنتاجيـــة 
والخدميـــة واالقتصادية من خال اقتراح 
المزيـــد مـــن المبـــادرات لتنميـــة اقتصادية 

شاملة األبعاد.

إطالق 5 استراتيجيات تستهدف قطاعات حيويــــــــــــــة لتحقيـــــق تنميـــــة اقتصاديــــة شاملــة
تنفيـــًذا لدعوة صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهل البـــاد، وبعد 
إعـــان مجلـــس الـــوزراء برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
عن إطاق عدد من المبادرات الهادفة إلى 
تنميـــة االقتصـــاد وخلـــق الفـــرص النوعية 
للمواطنيـــن، تواصل الجهـــات المعنية في 
مختلف القطاعات إطاق اســـتراتيجيات 
عملهـــا الطموحـــة وذلـــك فـــي إطـــار خّطة 
عنهـــا  أعلـــن  التـــي  االقتصـــادي  التعافـــي 
الفريـــق الحكومي في أواخر شـــهر أكتوبر 
مـــن العـــام 2021، وتتمحـــور هـــذه الخطة 
علـــى 5 أولويـــات وهـــم: خلق فـــرص عمل 
األول  الخيـــار  المواطـــن  لجعـــل  واعـــدة 
فـــي ســـوق العمـــل، وتســـهيل اإلجـــراءات 
الســـتقطاب  فعاليتهـــا  وزيـــادة  التجاريـــة 
االســـتثمارات، وتنفيذ المشـــاريع التنموية 
الكبـــرى، وتنميـــة القطاعـــات الواعـــدة بما 
يهـــدف إلى نمـــو الناتج المحلـــي اإلجمالي 
غير النفطي، وتعزيز مســـاعي االســـتدامة 
الماليـــة واالســـتقرار االقتصادي من خال 
تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وُدّشنت خّطة التعافي االقتصادي بإطاق 
استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026 
فـــي الســـادس مـــن نوفمبـــر 2021، التـــي 
تهدف إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة 
كإنفاق السياح إلى 2 مليار دينار بحريني، 
ومتوسط الليالي السياحية إلى 3.5 ليالي، 
ورفـــع نســـبة مســـاهمة القطاع الســـياحي 
فـــي الناتج المحلي الـــى 11.4 %، وأعداد 
البحريـــن  مملكـــة  الـــى  القادميـــن  الـــزوار 
بغرض الســـياحة إلى 14.1 مليون ســـائح، 
وزيـــادة متوســـط إنفـــاق الزائر الـــى 74.8 
دينار بحرينـــي. وتتمحور االســـتراتيجية 
حـــول جملة مـــن الركائز وهـــي: الواجهات 
األعمـــال،  ســـياحة  البحريـــة،  واألنشـــطة 
واآلثـــار  الثقافـــة  الرياضيـــة،  الســـياحة 
والتاريـــخ، الســـياحة الترفيهيـــة، اإلعـــام 
واألفام السينمائية، والسياحة العاجية، 
كما وتعتمد اســـتراتيجية قطاع السياحة 
علـــى 4 أولويـــات وهي: تســـهيل الدخول، 
والجذب السياحي، والتسويق والترويج، 

واإلقامة.
وفي 17 نوفمبر من العام 2021، تم إطاق 
اســـتراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 
2026-2022 والتي تستهدف عدة محاور 
واألنظمـــة،  القوانيـــن  مراجعـــة  أبرزهـــا 
وتطويـــر مرافق الُبنيـــة التحتية، وتطوير 
السياســـات واإلجـــراءات، وتقديم حوافز 
للمســـتثمرين، وتعزيـــز االتصـــال اإلقليمي 
والدولـــي، والتســـويق والترويـــج للفـــرص 
االســـتثمارية. وتهدف االســـتراتيجية إلى 
رفـــع كميـــة الشـــحن بالمينـــاء إلـــى مليون 
حاوية، وفي المطار إلى مليون طن متري 
بحلول عـــام 2030، وزيادة عدد الوجهات 
الجويـــة إلـــى أكثر مـــن 70 وجهـــة بحلول 
عـــام 2025، وجعل البحريـــن ضمن أفضل 
3 دول إقليميـــًا و20 دولـــة عالميـــًا، ورفـــع 
المســـاهمة فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 

إلى 10  % بحلول عام 2030.
وفـــي 24 نوفمبـــر 2021 تـــم اإلعـــان عن 
تنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى، وهي 
جملة من المشـــاريع االســـتراتيجية بقيمة 
تتجـــاوز 30 مليار دوالر أمريكي، وتشـــمل 
تخطيط خمس مدن جديدة هي، مخطط 
منطقة فشـــت الجـــارم، ومخطـــط منطقة 
جزيـــرة ســـهيلة، ومخطـــط منطقة فشـــت 
العظم، ومخطط منطقـــة خليج البحرين، 

إلى جانب مخطط منطقة جزر حوار.
االســـتراتيجية  المشـــاريع  هـــذه  وتشـــمل 
كذلك مشاريع البنية التحتية واالتصاالت 
وهي، مشروع جسر الملك حمد، ومشروع 
متـــرو البحرين، ومشـــاريع شـــبكة األلياف 
البصريـــة الدولية المســـتقبلية، ومشـــروع 
الشـــارع الشـــمالي، وكذلك مشـــاريع قطاع 
الصناعـــات  منطقـــة  وهـــي،  الصناعـــة 
التحويليـــة لأللمنيوم، ومشـــروع تحديث 
“بابكـــو”،  البحريـــن  نفـــط  شـــركة  مصفـــاة 
الواليـــات  مـــع  تجاريـــة  منطقـــة  وإنشـــاء 

المتحدة األمريكية.
علـــى  أيضـــًا  المشـــاريع  هـــذه  وتشـــتمل 
وهـــي،  الســـياحة  قطـــاع  فـــي  مشـــاريع 
مشـــروع تطويـــر بـــاج الجزائـــر “المدينـــة 
جميـــرا  منتجـــع  ومشـــروع  الســـياحية”، 
خليـــج البحريـــن، ومركز البحريـــن الدولي 
للمعارض والمؤتمرات الجديد، ومشـــروع 
المدينة الجنوبية، وفندق العنوان مراسي 

وفنـــدق  رزيدنســـز،  والعنـــوان  البحريـــن 
فيـــدا مراســـي البحريـــن وفيدا رزيدنســـز، 
ومراســـي جاليريـــا، وكذلـــك مشـــاريع في 
قطاع التعليم وهي، مشروع مدينة الملك 
عبدهللا الطبية، ومشـــروع كلية الهندســـة 

بجامعة البحرين.
كمـــا تـــم اإلعان ضمـــن تنفيـــذ المشـــاريع 
التنموية الكبرى عن مشاريع وفي القطاع 
الصحـــي وهـــي مجمـــع دلمونيـــا للخدمات 

 ،AMH – الصحية، ومستشفى الملك حمد
وهـــي  والرياضـــة  الشـــباب  قطـــاع  وفـــي 
المدينـــة الرياضيـــة إلـــى جانـــب اإلعـــان 
عـــن المنصـــة االســـتثمارية التـــي ســـتتيح 
للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص 
المشـــاريع  توفرهـــا  التـــي  االســـتثمارية 
التنمويـــة الكبـــرى ضمـــن أولويـــات خطـــة 

التعافي االقتصادي. 
وبهدف وضع استراتيجية شاملة للقطاع 

المصرفي فـــي مملكة البحرين، تم إطاق 
الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر  اســـتراتيجية 
الماليـــة 2026-2022 فـــي الــــخامس مـــن 
ديســـمبر 2021، والتي تتمحـــور أولوياتها 
حـــول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، 
وتطويـــر قطاع األســـواق المالية، وتطوير 
التشـــريعات والسياســـات، وتطوير قطاع 
الماليـــة  الخدمـــات  وتطويـــر  التأميـــن، 

والتكنولوجيا المالية.

اســـتراتيجية  أداء  مؤشـــرات  وتتمحـــور 
تطويـــر قطـــاع الخدمـــات الماليـــة حـــول 
زيـــادة حّصة تمويل المؤسســـات الصغيرة 
وعلـــى  مرحليـــة  بطريقـــة  والمتوّســـطة 
أســـاس تدريجـــي لتصـــل إلـــى 20  % من 
محفظـــة التمويل المحّليـــة لبنوك التجزئة 
بنهايـــة 2025، وإدراج 5 شـــركات واعـــدة 
على ســـوق البحرين االستثماري، وخفض 
معـــدل التداول النقدي الورقي بنســـبة 25 

%، والحفـــاظ علـــى نمـــو ســـنوي مســـتمر 
لعدد التحويات المالية اإللكترونية بما ال 
يقـــل عن 10  %، إلـــى جانب الحفاظ على 
مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي 
اإلجمالـــي في حـــدود 20  % حتـــى نهاية 
عـــام 2026 ومن ثم زيادة النســـبة إلى 25 
%، وزيادة نسبة مســـاهمة قطاع التأمين 
8  % بنهايـــة  الـــى  الناتـــج المحّلـــي  فـــي 
2026، وباإلضافـــة إلى تلبية االحتياجات 

المنامة - بنا

في إطــار خّطة التعافــي االقتصـــادي... اإلعـــالن عن مبــــادرات تطويــــر الخدمــات الحكوميــــــــــــــــــــة وتنفيــــذ مشاريــــع تنمويـــــة كبـــــرى



تلقت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء دعوة 
للمشـــاركة في االجتماعات الدورية للجنة 
استخدام الفضاء الخارجي في األغراض 
الســـلمية بشـــأن استدامة أنشـــطة الفضاء 
الخارجـــي على األمد البعيـــد التي يعقدها 
مكتـــب األمـــم المتحـــدة لشـــؤون الفضـــاء 
مملكـــة  وتعـــد   ،)UNOOSA( الخارجـــي 
البحريـــن إحـــدى أعضائهـــا، حيـــث يقـــوم 
المكتب حاليا بالعمل على مشـــروع يهدف 
لرفـــع الوعي العالمي بمبـــادئ هذه اللجنة، 
ويعد المشروع حاليا في مرحلته الثانية. 
ويعكـــف المكتب على إعداد تقرير شـــامل 
العـــام  مـــن  االول  الربـــع  بنهايـــة  سينشـــر 
الجاري. يســـتعرض هـــذا التقريـــر تجارب 
الـــدول األعضـــاء فـــي اللجنـــة فـــي مجال 
الفضاء وتعزيز التعاون الدولي ومشاركة 
المعلومـــات ورفع مســـتوى الوعي العلمي 
هـــذا  اســـتخدام  وســـيتم  والمجتمعـــي. 
التقرير لتشكيل التوجه العام لالستخدام 
وضمـــان  الخارجـــي  للفضـــاء  الســـلمي 
اســـتدامة أنشـــطة الفضاء الخارجي على 
األمـــد البعيـــد وتعزيزهـــا، بالمعنـــى الـــذي 
يحملـــه على الصعيد الدولـــي والمبين في 

المبـــادئ التوجيهيـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل 
المكتـــب. وقـــام عـــدد مـــن أعضـــاء فريـــق 
البحرين للفضاء برئاسة الرئيس التنفيذي 
الفضـــاء محمـــد  لعلـــوم  الوطنيـــة  للهيئـــة 
العســـيري بتقديـــم إيجـــاز وطنـــي لممثلي 
األمم المتحدة يســـتعرض جهـــود المملكة 
في قطـــاع الفضـــاء وخططها التشـــغيلية 
لالســـتخدام الســـلمي لهذا القطاع، وكذلك 
التحديـــات التـــي واجهتها وكيـــف تمكنت 

من تحويلها إلى فرص وقصص نجاح.
وقام أعضاء الفريق باستعراض السياسة 
العامة للمملكة واألطر التنظيمية لألنشطة 
الفضائية والتطرق إلى تجربة المملكة في 
بنـــاء القدرات الوطنيـــة في قطاع الفضاء 
والتـــي أنتجت اإلطـــالق الناجح ألول قمر 

صناعي بحريني “ضوء 1”. 
كذلك نوقشـــت الدراســـات البحثيـــة التي 
قام بها مهندســـون ومحللون من منتسبي 
الهيئة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات 
المملكـــة وكذلـــك تحقيق أهـــداف التنمية 
الشاملة والمستدامة. وأيضا تم استعراض 
جهـــود الهيئة فـــي تعزيز التعـــاون الدولي 
فـــي مجـــال الفضاء مـــن خـــالل االنضمام 
للعديـــد من المنظمات اإلقليمية والدولية، 

وقـــد بين الفريـــق لممثلي األمـــم المتحدة 
الـــدول والجهـــات التي تـــم التعـــاون معها 
في العديد من المشـــروعات والبحوث في 
الفترة الماضية. كما نوقشت المشروعات 
والخطط المســـتقبلية للهيئة والتي تهدف 
إلى تأســـيس قطاع فضائي مســـتدام في 
المملكـــة.  وأشـــاد ممثلـــو األمـــم المتحـــدة 
بالهيئة وجهودها في خلق بيئة مستدامة 
لالســـتخدام الســـلمي للفضـــاء الخارجـــي. 
وكذلـــك تمـــت اإلشـــادة بإنجـــازات الهيئة 
التـــي تحققـــت في وقـــت قياســـي بالرغم 
مـــن العديد مـــن التحديات التـــي واجهت 

الهيئة مقارنة بالدول األخرى الناشـــئة في 
هذا القطاع، خصوصا الدراســـات النوعية 
فـــي مجاالت عديدة مثـــل التغير المناخي 
وغيرهـــا،  النظيفـــة،  الطاقـــة  واســـتخدام 
ما ســـاهم فـــي تعزيـــز البحـــث العلمي في 

المملكة.
وعـــن مشـــاركته في هـــذا االجتمـــاع، قال 
مهندس الفضاء أشـــرف خاطـــر “تعد هذه 
أول مشاركة للهيئة في اجتماعات تقديم 
اإليجـــاز لهـــذه اللجنـــة والتـــي تهـــدف إلى 
تنظيـــم األنشـــطة الفضائيـــة. لقد ســـعدت 
بالمشـــاركة في هـــذا االجتماع مع إخواني 

وأخواتي في فريق البحرين للفضاء، وأنا 
فخـــور بإبـــراز دور الهيئـــة كممثـــل لمملكة 
البحريـــن في تعزيز االســـتخدام الســـلمي 

للفضاء الخارجي”. 
أما مهندسة الفضاء أمينة البلوشي فقالت 
“أتاحـــت لنا المشـــاركة في هـــذا االجتماع 
الفرصـــة لالطالع علـــى الجهـــود المبذولة 
مـــن األمم المتحـــدة في إتاحة اســـتخدام 
بيئة الفضاء لجميـــع البلدان بصرف النظر 
عـــن درجة تطورها االقتصـــادي أو العلمي 
ومـــن دون أي نوع مـــن التمييز ومع إيالء 
االعتبـــار الواجـــب لمبدأ المســـاواة. وأيضا 

ســـمح لنا االجتمـــاع بالتواصل مـــع القادة 
وصنـــاع القـــرار فـــي قطـــاع الفضـــاء فـــي 
مكتـــب األمـــم المتحـــدة لشـــؤون الفضـــاء 
الخارجـــي مـــا يعـــزز الجهـــود المبذولة من 
والتنســـيق  التعـــاون  مجـــال  فـــي  الهيئـــة 
القصـــوى  االســـتفادة  لتحقيـــق  الدولـــي 

لمملكة البحرين”. 
للهيئـــة  التنفيـــدي  الرئيـــس  أشـــاد  وقـــد 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء محمد العســـيري 
فـــي  للفضـــاء  البحريـــن  فريـــق  بمشـــاركة 
االجتمـــاع وتقديـــم عـــرض اإليجـــاز بـــكل 
احترافيـــة حيـــث حظـــي بإشـــادة ممثلـــي 
األمـــم المتحدة، قائال “تعد المشـــاركة في 
هـــذا المحفـــل فرصـــة الســـتعراض تجربة 
المملكة في مجال الفضاء، وإبراز الجهود 
المبذولـــة مـــن قبـــل الهيئة لتحقيـــق رؤية 
القيادة الرشيدة في جعل مملكة البحرين 
فـــي مصـــاف الـــدول الرائـــدة فـــي مجـــال 
الفضـــاء عبـــر اســـتغالل علومـــه وتقنيتـــه 
االزدهـــار  تحقيـــق  لصالـــح  وتســـخيرها 
والتطـــور. كمـــا تعـــد المشـــاركة فـــي هـــذا 
االجتماع المهم انطالقة لمشاركات كثيرة 
ومتنوعـــة فـــي المحافـــل الدوليـــة خـــالل 

الفترة المقبلة”.

كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
جمال العلوي خالل اســـتعراضه تقريـــر قطاع الضبط 
القانونـــي للعـــام 2021، عن أن هذا العـــام وبالرغم من 
تداعيـــات الجائحـــة فقد شـــهد تنفيذ مـــا يزيد عن 10 
آالف زيـــارة تفتيشـــية أســـفرت عـــن ضبـــط أكثـــر من 
900 مخالفـــة جنائيـــة إلى جانب أكثـــر من 100 حملة 
تفتيشـــية مشـــتركة مع الجهات ذات العالقة أســـفرت 
عن ضبط المئات من العمالة المخالفة و8 قضايا بتهمة 

العمل الجبري تم إحالتها إلى الجهات المختصة.
وأشـــار إلى أن قطاع الضبط القانوني قام خالل العام 
2021 بتنفيـــذ أكثـــر مـــن 10 آالف زيـــارة تفتيشـــية، 

إلـــى جانب 41 حملة تفتيشـــية مع شـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامـــة أســـفرت عن ضبـــط المئات من 
العمـــال المخالفيـــن، فيمـــا تـــم تنفيـــذ كذلـــك 66 حملة 

تفتيش مشتركة مع جهات حكومية أخرى.
وأســـفرت الحمـــالت التفتيشـــية عن تســـجيل المئات 
من المخالفات وفقا لقانون هيئة تنظيم ســـوق العمل، 
وإحالتهـــا للنيابـــة العامـــة، كما تم إحالـــة 8 قضايا إلى 

الجهات المختصة ذات عالقة بالعمل الجبري.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بالتنســـيق مع شـــركائها في 
مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة وفـــي مقدمتها شـــؤون 
الداخليـــة،  بـــوزارة  واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
ووزارة  والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 

األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، 
ووزارة الصحـــة والمديـــرات األمنية فـــي المحافظات 
على تنظيم حمالت تفتيشية بصورة مستمرة لمتابعة 
أي مخالفات في ســـوق العمل كل في اختصاصه، إلى 
جانب الزيارات التفتيشية اليومية التي يتم تنفيذها 
مـــن قبـــل قطـــاع الضبـــط القانونـــي فـــي الهيئـــة على 

المنشآت التجارية في مختلف القطاعات. 
اإلدارة  مـــع  وبالتعـــاون  قامـــت  الهيئـــة  بـــأن  وأفـــاد 
العامـــة للمباحث واألدلة الجنائية وشـــؤون الجنســـية 
والجوازات واإلقامة بتنفيذ حمالت تفتيش مشتركة 
أســـفرت عن ضبـــط 13 منشـــأة تمارس نشـــاط توريد 
أيـــدي عاملة من فئة العمالـــة المنزلية المخالفة بنظام 

الســـاعات دون ترخيص، إذ تم القبض على العشـــرات 
مـــن العمالـــة المخالفة ويجـــري اســـتكمال اإلجراءات 

القانونية، تمهيًدا إلحالة الملف إلى النيابة العامة.
لمهامهـــا  وفًقـــا  الهيئـــة،  أن  علـــى  العلـــوي  وشـــدد 
أو  تتهـــاون  أن  يمكـــن  ال  القانونيـــة،  وصالحياتهـــا 
تتراخـــى في تطبيق القانـــون على من يتم ضبطه من 
المخالفين، مؤكـــًدا أن من يتم ضبطه خالل الحمالت 
التفتيشـــية مـــن العمالة المخالفة ألحـــكام القانون في 
مملكـــة البحرين ال يمكن إصدار تصاريح عمل جديدة 
لهـــم وبالتالـــي ال يمكـــن تحولهم إلـــى عمالـــة نظامية، 
وخيارهـــم الوحيد هو مغـــادرة البالد، مع منع عودتهم 

إلى المملكة مجدًدا.
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اســـتقبل محافظ الجنوبية سمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفة آل خليفة، الموظفة إيمان شـــكيب، 
لتكريمها نظير فوزها بالمركز الثاني في منافســـات 
الســـيدات في القوة البدنية، إلى جانب نيلها المركز 
الثالـــث في رفـــع األثقال، في بطولـــة العيد الوطني 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال والقـــوة البدنيـــة، والتـــي 
أقيمـــت تحت رعاية النائـــب األول لرئيس المجلس 

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، إذ أقيمت البطولة 
في الفترة 16 - 18 ديســـمبر من العام الماضي، إلى 
جانـــب نيلهـــا 3 ميداليات ذهبية فـــي بطولة العرب 

المقامة أخيرا.
وأكد سموه تعزيز الدعم المتواصل للتميز والنجاح 
وتحفيـــز الكـــوادر البشـــرية في مختلـــف المجاالت، 

منوهـــا بالـــدور الـــذي يبذلـــه الـــكادر الوظيفـــي فـــي 
المحافظـــة الجنوبيـــة نحـــو خدمة الوطـــن وتمثيله 

في جميع المحافل.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الموظفـــة إيمـــان شـــكيب عن 
بالـــغ شـــكرها وتقديرهـــا لســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
بمناســـبة التكريم، منوهة بحرص سموه المتواصل 
نحو تشـــجيع ودعم الكادر الوظيفي ورفع القدرات 

والمهارات.

المنامة-وزارة الداخلية

تعزيز الدعم المتواصل للتميز 
وتحفيـــــز الكــوادر البشـريـــة

سمو محافظ الجنوبية يكرم الموظفة إيمان شكيب إلنجازها الرياضي

سمو محافظ الجنوبية مستقبال الموظفة إيمان شكيب

مدينة عيسى - وزارة العمل

عقد وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان اجتماًعـــا مـــع البعثـــة 
االستشـــارية لصنـــدوق النقـــد الدولـــي، 
برئاســـة محمود محيى الدين، الخميس 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، حيث تم 
اســـتعراض تجربة مملكة البحرين على 
صعيد مواجهة تداعيات جائحة كورونا 
)كوفيد 19( وخطة التعافي االقتصادي 
لتحقيـــق االســـتقرار والنمـــو االقتصادي 
واالجتماعي للملكة، إضافة إلى البرامج 

الداعمة الستقرار سوق العمل.
االجتمـــاع  فـــي  حميـــدان  واســـتعرض 
الجهود التي قامـــت بها مملكة البحرين 
فـــي مواجهة تداعيات جائحـــة كورونا، 

واالســـتعداد لمرحلـــة ما بعـــد الجائحة، 
مشـــيًرا فـــي هـــذا الســـياق إلـــى التدابير 
االقتصاديـــة التي اتخذتهـــا المملكة في 
مواجهـــة تداعيـــات الجائحـــة اقتصادًيا 
واجتماعًيـــا، حيث لفت إلى االســـتجابة 
الفوريـــة التـــي اتخذتهـــا البحريـــن مـــن 
خالل أمر عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإطالق 
شـــهر  فـــي  واقتصاديـــة  ماليـــة  حزمـــة 
مارس 2019 تجاوزت قيمتها 4.5 مليار 
دينـــار، بهـــدف إســـناد القطـــاع الخـــاص 
والمواطنيـــن والقطاعـــات االقتصاديـــة 
المتضررة من جراء الجائحة، مؤكًدا أن 
تلك اإلجراءات ساهمت في المحافظة 
علـــى اســـتقرار القـــوى العاملـــة الوطنية 
في سوق العمل، ونأت بالقطاع الخاص 

عن شبح التسريحات العمالية.
وتطـــرق حميـــدان إلـــى خطـــة التعافـــي 
الحكومـــة  أطلقتهـــا  التـــي  االقتصـــادي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، والتي شكلت 
خريطة طريق نحو مســـتقبل اقتصادي 
ومالـــي مشـــرق لمملكـــة البحرين خالل 

 5 تضمنـــت  حيـــث  لمقلـــة،  المرحلـــة 
محـــاور، منهـــا مـــا يخـــص ســـوق العمل، 
حيـــث تســـتهدف الخطـــة توظيـــف 20 
ألف بحريني وتدريب 10 آالف ســـنوًيا، 

مشـــيًرا فـــي هـــذا الســـياق إلـــى تحقيق 
 )2.0( للتوظيـــف  الوطنـــي  البرنامـــج 
ألهدافـــه من خالل توظيف أكثر من 26 
ألـــف مواطن في العـــام 2021 وهو رقم 
يتجاوز العدد المســـتهدف للتوظيف، إذ 
تـــم إدمـــاج المواطنيـــن في نحـــو 6642 
منشـــأة عاملة في القطاع الخاص، وهو 
مـــا يؤكد قدرة ســـوق العمـــل في مملكة 
البحريـــن علـــى توليـــد مزيد مـــن فرص 
العمـــل للمواطنيـــن. كمـــا قامـــت الوزارة 
العالقـــة  الجهـــات ذات  مـــع  وبالتعـــاون 
ألـــف بحرينـــي   12 بتدريـــب أكثـــر مـــن 
خـــالل العام الماضي، انطالًقا من أهمية 
التدريـــب والتأهيـــل لســـد الفجـــوة بين 
التعليـــم ومتطلبـــات ســـوق  مخرجـــات 

العمل.

حميدان يستعرض تجربة البحرين في المحافظة على استقرار السوق في الجائحة

توليــــد مزيــــد مــن فـــرص العمــــل للمــواطنيـــن

وزير العمل والتنمية االجتماعية يقعد اجتماعًا مع البعثة االستشارية لصندوق النقد الدولي

سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

تنفيذ 10 آالف زيارة تفتيشية و100 حملة مشتركة في 2021

استعراض أبرز المنجزات الوطنية بالمجال الفضائي

العلوي: ضبط وإحالة 900 مخالفة جنائية و8 قضايا عمل جبري

البحرين تقدم إيجازها للمكتب األممي لشؤون الفضاء الخارجي

جمال عبد العزيز العلوي

محمد العسيريأشرف خاطر أمينة البلوشي
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إنجاز 12 % من الخط الرئيس الناقل لمياه الصرف بـ “الحد الصناعية”
3.3 مليون دينار تكلفة المشروع ويستغرق قرابة العامين

صرح الوكيل المســـاعد للصـــرف الصحي 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني فتحـــي الفارع بأن 
الرئيـــس  الخـــط  بإنشـــاء  اإلنجـــاز  نســـبه 
الناقـــل لميـــاه الصـــرف الصحـــي بمنطقـــة 
مشـــيًرا   ،%  12 بلغـــت  الصناعيـــة  الحـــد 
إلـــى أن تنفيذ المشـــروع يســـتغرق قرابة 
العامين، علًما أن المشـــروع تمت ترسيته 
مـــن قبل مجلس المناقصـــات والمزايدات 
علـــى شـــركة عبـــد الهـــادي العفـــو بتكلفـــة 

إجمالية تقدر بـ 3,285,603 دنانير. 

جـــاء ذلك خـــال الزيـــارة التفقديـــة التي 
قام بها الوكيل المســـاعد للصرف الصحي 
لمشروع إنشاء الخط الرئيس الناقل لمياه 
الصرف الصحي بمنطقـــة الحد الصناعية 
)115(، وبحضـــور  والـــذي يخـــدم مجمـــع 
رئيس الشـــركة المنفذة للمشـــروع شـــركة 
عبدالهـــادي العفـــو وعدد من المهندســـين 

في الوزارة. 
وأكـــد أن الهـــدف من الزيـــارة هو الوقوف 
علـــى آخـــر المســـتجدات في ســـير أعمال 
التنفيذ والذي يشتمل على إنشاء خطوط 
بطول إجمالي يبلـــغ )3.3 كيلومتر(، وجار 
تنفيـــذ )1.1 كيلومتـــر( منهـــا بطريقة حفر 

بينمـــا   ،)Open Cut( المفتـــوح  الخنـــدق 
المســـافة المتبقيـــة )2.3 كيلومتر(، ســـيتم 
Mi� )حفرها باستخدام آالت حفر األنفاق 
cro Tunneling(، كما ســـيتم إعادة إنشاء 
3 محطـــات ضـــخ وإلغـــاء 12 محطـــة من 

الخدمة. 
تكلفـــة  تقليـــل  إلـــى  المشـــروع  ويهـــدف 
الضـــخ  لمحطـــات  والصيانـــة  التشـــغيل 
الطاقـــة  رفـــع  إلـــى  إضافـــة  القديمـــة 
الصحـــي  الصـــرف  لشـــبكة  االســـتيعابية 
مـــن 2,300 متـــر مكعـــب فـــي اليـــوم إلـــى 
فـــي  مكعـــب  متـــر   24,000 يقـــارب  مـــا 
اليـــوم وذلـــك لخدمة المنشـــآت الصناعية 

الحالية والمســـتقبلية فـــي المنطقة، مبيًنا 
الصـــرف  لميـــاه  النهائيـــة  المعالجـــة  أن 
المحـــرق  محطـــة  فـــي  ســـتتم  الصحـــي 

للمعالجة لاســـتفادة القصوى من طاقتها 
االستيعابية. 

ووجـــه الفارع بضـــرورة االســـتعجال في 

بالطريـــق  المتبقيـــة  األعمـــال  اســـتكمال 
الجهـــات  مـــع  التنســـيق  )1514( وســـرعة 
المعنية تمهيدا لفتح الطريق، مع الترتيب 
 2.3( المتبقيـــة  بالمســـافة  العمـــل  لبـــدء 
كيلومتـــر( باســـتخدام آالت حفـــر األنفاق 
األول  الربـــع  خـــال   )Micro Tunneling(

من العام المقبل 2022.
وأثنـــى الوكيل المســـاعد للصرف الصحي 
علـــى الجهود المبذولة خال تنفيذ أعمال 
هذا المشـــروع وإنها تســـير حسب الخطة 
الموضوعة له، متمنيا االســـتمرار بالوتيرة 
ذاتهـــا لضمان إنهاء المشـــروع في الوقت 

المحدد له.

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البلديـــات  الـــوزارة لشـــؤون  قـــام وكيـــل 
الشـــيخ محمد بن أحمد آل خليفة بجولة 
لاطـــاع علـــى أعمال مشـــروع تشـــجير 
الشـــوارع فـــي العاصمـــة ضمـــن أهـــداف 
الـــوزارة فـــي زيـــادة تكثيـــف الزراعة في 
الشـــوارع حيث رافقه في الجولة المدير 

العام ألمانة العاصمة محمد السهلي.
الشـــوارع  مـــن  عـــددا  الجولـــة  وشـــملت 
الرئيســـة في المنامـــة منها شـــارع الملك 
فيصـــل وتقاطـــع خليج البحرين وجســـر 
حمـــد  الشـــيخ  وجســـر  عيســـى  الشـــيخ 
وشـــارع الفاتح وشـــارع أوال في منطقة 
الجفير وكذلك شـــارع الشـــيخ عيسى بن 
ســـلمان وشـــارع عمان وشارع 35 إضافة 
إلى شارع الشـــيخ سلمان وشارع الشيخ 
خليفة وشـــارع محمد الســـادس وشـــارع 

الملك عبدهللا الثاني. 
وقد اطلع “وكيل البلديات” خال زيارته 
شـــارع الشـــيخ ســـلمان على ســـير أعمال 
مشـــروع التشـــجير أمام الحديقة المائية 
العشـــب  زراعـــة  علـــى  تشـــتمل  والتـــي 

الطبيعي وعدد من األشجار التجميلية.
كمـــا اطلع وكيـــل البلديات على مشـــروع 
تشـــجير شـــارع 28، والـــذي شـــمل زراعة 

معطيات التربة واألشجار، وزيارة تقاطع 
خليـــج البحرين وضاحية الســـيف لهدف 
وتكثيـــف  الداخليـــة  الشـــوارع  تطويـــر 

التشجير.
أعمـــال  “البلديـــات”  وكيـــل  تفقـــد  كمـــا 
الصيانة للشـــوارع المتعلقـــة بالمزروعات 
واهمها شـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان 
وشـــارع الفاتح وشارع أوال وشارع بني 
عتيبيـــة وشـــارع الملـــك فيصـــل وشـــارع 

عمان وشارع 35.
وأكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن 
الـــوزارة عكفت في الفتـــرة الماضية بناء 
علـــى توجيهـــات ومتابعة وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
عصام خلف علـــى وضع تصورات أعمال 
والتطويـــر  التشـــجير  تكثيـــف  زيـــادة 

التجميلي في الشـــوارع الرئيسة والعمل 
على زيادة أشجار الظل وزراعة األشجار 

التي تتناسب مع البيئة البحرينية.
وأوضح وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات 
أن مشـــروعات التشـــجير فـــي العاصمـــة 
يأتي ضمن اســـتراتيجية الـــوزارة لزيادة 
الرقعـــة الخضراء والحفـــاظ على المنظر 
الجمالي لشـــوارع العامة وأعمال الزراعة 
الشـــوارع  مواقـــع  وألهميـــة  التجميليـــة 

الرئيسة والفرعية في العاصمة المنامة.
وشـــدد على أن الوزارة بناء على برنامج 
الحكومـــة وضعـــت خطة عمـــل متكاملة 
لزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء ومشـــروعات 
التشـــجير والتجميل والتـــي قطعت فيها 
الوزارة شوطا كبيرا في تحقيق أهدافها 

في زيادة التكثيف في الشوارع.

وكيل “البلديات” يطلع على مشروعات التشجير في شوارع العاصمة

خطة متكاملة لزيادة الرقعة الخضراء بمختلف المحافظات

التطرف والمتطرفون واألسماء المركبة... وقصة عبدالرسول سياف
Û  اختــرت عنــوان هــذا المقــال قبــل أن أعــرف أن اقتــراح بقانــون كان قــد

ُقــدم مؤخــرا إلــى مجلس الشــورى فــي البحريــن )بعد أن تخطينــا العقد 
الثاني من القرن الواحد والعشرين( يدعو الحكومة، من بين أمور أخرى 
إلى منع الناس من اســتخدام األســماء المركبة، ولذا وجب التنويه بأن 
المتطرفيــن أو صفــة التطرف الواردة في العنوان ال تمس أو تشــير إلى 
إخواننــا األعضــاء المحترمين الذين تقدموا باقتراح ســن هــذا القانون، 
خصوصــا وأنهــم قــد وافقــوا علــى ســحبه، مــا يؤكــد ويــدل على حســن 

نواياهم.
Û  وفتــاوى وآراء  معلومــات  وأجمــع  وأبحــث  أقــرأ  وأنــا  ســنوات  ومنــذ 

حــول موضــوع األســماء المركبــة؛ لســبب واضــح متعلــق باســمي، ومــا 
يقولــه البعــض مــن أن هــذا االســم وأمثاله مخالف للشــريعة اإلســامية 
ويســتوجب التوبــة واالســتغفار والتغييــر فــي أحســن األحــوال، أو في 

أسوئها أنه يمثل كفرا وشركا بالله.
Û  ،وفــي الحقيقــة فإن ظاهرة إطاق مثل هذه األســماء المركبة )عبدعلي

عبدالحســين، عبدالرســول( آخــذة فــي التراجــع واالنحســار، وأن هــذا 
الموضــوع برمتــه ومــن أساســه ال يســتحق القلــق أو االهتمــام، إال أن 
األمــر قــد يتطلــب التوقف أمامــه والتأكيد على  ضرورة عــدم االكتراث 
بــه وبــاآلراء واالجتهــادات الغريبة التي تثار بشــأنه، والتمســك بقناعتنا 
بــأن اســم الفــرد مرتبــط بخصوصيتــه وذاتــه، وفــوق وقبل ذلــك إيماننا 
بأن الدين اإلســامي الحنيف هو دين القيم الرفيعة والمبادئ الســامية، 
ديــن الصفــاء والنقــاء والرفعة والرقي فا يمكن منطقيــا أن ينحدر إلى 
مستوى التدخل في تحديد أسماء الناس ويسلبهم حريتهم في اختيار 

األسماء التي يفضلونها.
Û  وأما بالنســبة لقصة عبدالرســول ســياف؛ فقد تابعت وسجلت حلقة من

برنامــج “الســطر األخيــر” الــذي بثتــه محطــة MBC1  قبل بضعة أشــهر، 
واستضافت فيه السيد أحمد باديب المستشار السابق في االستخبارات 
السعودية؛ فقد أشار السيد أحمد باديب إلى الدورة الثالثة لمؤتمر القمة 
اإلســامية االســتثنائي التي عقدت في مكة المكرمة لدعم األفغان بعد 
انســحاب الســوفيت، وذكــر أن قــادة الفصائــل األفغانيــة كانوا منشــقين 
ومختلفيــن فيمــا بينهــم وفــي صــراع واقتتــال، وأراد المؤتمــر توجيــه 
ضغــوط عليهــم لتوحيد صفوفهم وتصفيــة خافاتهم واختيار قائد لهم 
مــن بيــن رؤســاء مختلــف الفصائــل المتقاتلــة، وجمعوهــم فــي قاعة أو 
موقــع واحــد فــي مكــة المكرمة وطلبــوا منهم عــدم مغادرتــه إال بعد أن 
يتفقوا ويختاروا من بينهم رئيســا، وبالفعل نجحت الضغوط واختاروا 
عبدالرســول ســياف رئيــس االتحــاد اإلســامي األفغانــي، يقــول الســيد 

أحمــد باديــب فــي المقابلــة: “بعــد التوقيــف اتفــق األفغــان علــى المدعو 
عبدالرسول سياف، اعترضنا على اسم عبد الرسول وقلنا هذا االسم ال 
ينفــع واضفنــا إليه عبد )رب( الرســول ســياف، وهو قبل بذلــك”. )الحلقة 

كاملة موجودة على منصة اليوتيوب(.
Û  حدث ذلك عندما كانت اإلرادة السعودية الحقيقية ُمختطفة وُمصادرة

مــن قبــل فكــر التطــرف والتعصــب والتخلــف الــذي كان يســيطر علــى 
شرايين الحياة في المملكة في الحقبة التي سميت بـ “الصحوة”، وقبل 
أن يتولــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز أيده 
هللا مقاليــد الحكم ويباشــر ســلطاته بدعم ومســاندة ولــي عهده األمين 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان؛ اللذان أنقــذا المجتمع 
الســعودي بــل األمة اإلســامية كلها من براثن ومخالــب التطرف، وأزاال 
الغمة عنها، وانتقا بالمجتمع السعودي من أسوار المحرمات المصطنعة 
والمبتدعة ومن نمطية متعصبة متخلفة أو محافظة في أحسن األحوال 
إلى مجتمع منفتح مؤمن باالعتدال وقيم التعددية والتعايش، متمسك 
بدينه ومتصالح مع دنياه، بعيد عن التعصب والتشدد واالنغاق، فغيرا 
منحــى الفتــاوى وتصديا لإلرهاب الفكري والتعصــب والتطرف الديني، 
واتخــذا العديــد من المبادرات الهامة التي تهدف إلى نزع الشــرعية عن 

األيديولوجية الدينية المتطرفة. 
Û  إن قصــة عبدالرســول أو عبــد رب الرســول ســياف تؤكــد خطــأ ما يظنه

البعــض مــن أن المســتهدف مــن وراء تكفيــر مــن يســتخدم مثــل هــذه 
األســماء المركبة هم الشــيعة؛ إذ إن عبدالرسول سياف ليس شيعيا إنما 
هو سني حنفي، كما إن الذين يستنكرون أو يكفرون استخدام األسماء 
المركبة ال يحصرون ذلك في األســماء مثل عبدالرســول وعبدالحســين 
وعبدالعاطــي  عبدالناصــر  مثــل  أســماء  ذلــك  يشــمل  إنمــا  شــابه،  ومــا 
وعبدالمعيــن؛ ألن الناصــر والعاطي والمعين، بحســب رأيهم، ليســت من 
أســماء هللا الحســنى المعروفــة والموثقــة والمثبتــة فــي القــرآن الكريم، 

والتي تتكون من 99 اسًما أو صفة.
Û  ويقــول الذيــن يســتنكرون، أو يكفــرون مــن يقــوم إطــاق أو اســتخدام

بعض األســماء المركبة، إن مثل هذه األســماء محرمة؛ على أســاس أنه 
ال ُيعبــد إال هللا وال عبــادة إال للــه وحــده دون ســواه، وهــو قــول صحيح 
ورأي مصيــب ال يختلــف عليــه اثنان من المســلمين بجميــع طوائفهم أو 
غيرهــم مــن أهــل الكتــاب، لكنه فــي هذه الحالــة بني على تفســير ضيق 
وفهــم خاطــئ ال يفرق بيــن مفهوم “العبــادة” ومفهــوم “العبودية”، وبين 
العبــاد وهــي جمــع عابــد، والعبيد وهي جمع عبد مملــوك، قال تعالى في 
ســورة النحــل: “ضــرب هللا مثــًا عبًدا مملــوًكا”، والعبادة ال تجــوز إال لله 

وحده ولكن كم من البشر تم بيعهم وصاروا عبيدا لبشر مثلهم؟
Û  وتطلق مثل هذه األسماء من باب التبجيل واإلكبار والتقدير والخضوع

والطاعــة لمخلــوق عالــي القــدر والمقام مثل الرســول األعظــم في حالة 
اســم عبدالرســول، كما تطلق ضمــن تقاليد مجتمعيــة موروثة تجيز لك 
أيًضــا أن تقــول لمــن تحترمــه أو تحبــه “أنا عبدك” أو “أنــا غامك” أو “أنا 
خادمك” وتطلق كذلك ضمن ثقافة تحتفي بقول الشاعر المقنع الكندي: 
“وإني لعبد الضيف حين يزورني .. وما شــيمة لي غيرها تشــبه العبدا”، 
وبقول الشاعر عبدهللا بن الدمينة: “بالله إن سألوك عني قل لهم  عبدي 
ومملوكــي ومــا أعتقتــه”، والمثل المعــروف الذي نعتز بــه ونكرره يقول: 

“من علمني حرًفا، صرت له عبًدا” أي خادما.
Û  وحيــث إن هــذا المنحــى نابــع مــن الثقافــة العربيــة فلــم يقتصــر علــى

العــرب المســلمين فقــط بــل تعــداه إلــى العــرب المنتميــن إلــى األديــان 
األخــرى كالعــرب المســيحيين الذين يطلقون على أنفســهم اســماء مثل 

“عبدالمسيح” و”عبدالشهيد”؛ والشهيد هنا هو عيسى بن مريم.
Û  والمعــروف أيًضــا أن الخليفة أبا بكر الصديق )رضي هللا عنه” لم ُيشــرك

بالله قط في حياته وكان اســمه “عبدالكعبة” أي خادمها، ولم يثبت أنه 
اســتعار أو أِنــف مــن اســمه عندمــا أســلم، وقــد أســبغ عليه النبــي محمد 
)صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم( اسم عبدهللا وكناه بالعتيق عندما 
صار من أول المسلمين. وذكر ابن هشام في كتاب السيرة نسب رسول 
هللا )ص( فقــال: “هــو محمــد بن عبد هللا، بن عبد المطلب واســمه شــيبة 
بن هاشــم، وهاشــم هو عمرو بن عبد مناف، وعبدمناف هو المغيرة، بن 
قصــي، بــن كاب، بــن ُمــّرة ” إلــى آخــره، إن عبدمناف المذكــور هو الجد 
الثالــث للنبــي محمــد، ومناف اســم صنــم كانت بعض العــرب تعبده قبل 
اإلســام، ولــم يســتنكف الرســول األعظــم من وجــود أســماء مركبة في 
ســالته الشــريفة، فقــد قــال عليــه الســام متفاخرا فــي يوم حنيــن: “أنا 
النبــي ال كــذب، أنــا بــن عبدالمطلــب” ولــم يقل أنــا ابن عبــد رب المطلب، 
لب  و”المطلــب” ليس من أســماء أو صفات هللا؛ قال ابــن منظور: “والمطَّ

دت”. أصله ُمْتطلب، فأدغمت التاُء في الطاء وُشدِّ
Û  إن تفاخــر الرســول األكــرم باســم جــده عبدالمطلب يؤكد أن هذا األســم

ومــا شــابهه ليــس فيــه شــائبة الشــرك أو الدعوة إليــه؛ فنحن كمســلمين 
نؤمــن بــأن آبــاء نبينا عليــه أفضل الصاة والســام كانــوا موحدين ولم 

يكونوا مشركين.
Û  فشــكًرا لمجلــس الشــورى وألعضائــه المحترميــن الذيــن وافقــوا علــى

ســحب اقتراحهــم بإصــدار قانــون يمنع الناس من إطاق أســماء مركبة 
على أبنائهم.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة
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محور المقاومة 
يحاول تشويه 

النجاح الملحوظ 
التفاقيات 

السالم 
اإلبراهيمي

االتفاق مع 
السعودية 

يكون مع “إيران 
ديمقراطية” 
تحترم حسن 

الجوار

االحتجاجـــات تجتـــاح كـــل إيـــران وبالتنسيــــق فــــي الداخــــل والخــــارج سننتصــــر

أكــد ولــي عهــد إيــران الســابق ونجل شــاه إيران ســمو األمير رضــا بهلــوي أن االحتجاجات 
في إيران صارت تحصل كل بضعة أشــهر بعد أن كانت تندلع كل بضع ســنوات، مضيفا أن 

المعارضين موجودون في كل ركن من أركان البالد ابتداًء من المدن الرئيســة مثل طهران 
ومشهد، وصوال إلى المدن والقرى األصغر.

وأشــار ســموه فــي حوار أجراه معــه رئيس تحريــر صحيفة “البــالد” مؤنس المردي 
عبــر تقنيــة االتصال المرئــي إلى أن االحتجاجات تحتاج إلى دعم من خالل 

التكامــل، بمعنــى ربــط االحتجاجــات ببعضهــا بعضــا وإيصــال أصــوات 
المعارضين، خصوصا من خارج البالد، مؤكدا أن النظام سوف ينهار.

وتابــع أن اإليرانييــن انقلبــوا علــى النظــام؛ ألنهــم يعانــون مشــكالت 
ي هذا  ال نهايــة لهــا مثــل الفقــر والبــؤس والقمــع، فــي وقــت يضحِّ

النظــام بالمــوارد التــي يجــب أن ينفقهــا على الشــعب اإليراني 
للقتــال؛ مــن أجــل أيديولوجيتــه، موهمــا العالــم أن الملف 

النــووي هــو األهــم، فــي حيــن أن القضيــة األهم هي 
طموحــات النظــام اإلقليميــة ورغبتــه فــي إقامــة 

خالفة شيعية.

النظام اإليراني سينهار... ونريد السالم مع الجميع
“الملف النووي” خدعة يوهم فيها العالم.. وهدفه إقامة خالفة “شيعية”... األمير رضا بهلوي لـ “^”:

أقـــول لقواتنـــا المسلحـــــة والحــــرس الثـــــوري حـــــان الوقـــــت للوقـــــوف بجانــــب المواطنيــــن

أجرى الحوار: مؤنس المردي

وعلـــى صعيد متصل، أشـــار ولـــي عهد إيران 
إلى أن النظام اإليراني لن يغير سلوكه تجاه 
المملكة العربية السعودية؛ لذا فإن أي توافق 
معهـــا البـــد وأن يكـــون مـــع إيـــران علمانيـــة 
ديمقراطية تحترم جيرانها وتتعامل بحسن 
نيـــة معهم. وأوضح في ســـياق حديثه، أن 
النظام ادعى أنه ســـعى إلى السلطة إلنهاء 
اإلمبريالية، بينما عمل على ســـن إمبريالية 
مـــن خـــال  الخاصـــة،  وحشـــية بطريقتـــه 
دعمـــه الحوثييـــن وحـــزب هللا فـــي لبنـــان 
والعـــراق ودعـــم بشـــار األســـد في ســـوريا؛ 
بهـــدف زعزعـــة أمـــن واســـتقرار المنطقـــة، 
فالفوضى جزء من حمضـــه النووي، حيث 
يكرس نفســـه لــــ “تصديـــر الثورة”، مشـــيرا 
إلى أن البديـــل لذلك يتمثل في المعارضة، 
فنحـــن كإيرانييـــن نريـــد أن نعيش بســـام 
مـــع جيراننا، ونريد الســـام مع البحرينيين 
والكويتييـــن  واإلماراتييـــن  والســـعوديين 

واإلسرائيليين ومع الجميع.

الخارطة السرية

- سمو األمير ما الخارطة السرية  «
وتحركات المعارضة اإليرانية في 

الخارج، وكيف ستستثمر في 
االحتجاجات داخل إيران خصوصا بعد 

التدهور الذي شهدته األوضاع في 
إيران والقمع والعنف الذي قوبلت 

به االحتجاجات؟

- أنـــت محـــق فيمـــا أشـــرت إليـــه بخصـــوص 
االحتجاجـــات والقمـــع في بلـــدي. واألهم من 
ذلـــك أن ناحـــظ الزيـــادة في وتيـــرة حدوث 
هـــذه االحتجاجـــات، فـــي العـــادة كانـــت هذه 
االحتجاجات تحصل كل 10 ســـنوات أو نحو 
ذلـــك، ثـــم أصبحـــت كل بضع ســـنوات، واآلن 
نراهـــا كل بضعة أشـــهر إن لم يكـــن كل بضعة 

أسابيع. 
األهـــم مـــن ذلـــك، أنهـــم موجـــودون أيًضا في 
كل ركـــن مـــن أركان البـــاد ابتداًء مـــن المدن 
الرئيسة مثل طهران ومشهد إلى مدننا وقرانا 
األصغر، نشـــهد احتجاجـــات في كل مكان مع 
الطبقـــات االجتماعيـــة،  متظاهريـــن مـــن كل 
هـــؤالء، كما قلت واجهـــوا قمعا كبيرا من قبل 
النظام. ومع ذلك، بدأنا نرى عناصر من قوات 
األمـــن يفكـــرون مرتين قبل إعطـــاء أوامرهم 
بالقمع، لقد بدأوا يســـألون أنفسهم لماذا يجب 
أن يطلقـــوا النـــار علـــى مواطنيهم، وقـــد رأينا 

هذا مؤخًرا في أصفهان.
ومع ذلك، تحتاج هذه االحتجاجات إلى دعم 
مـــن خال التكامل، بمعنى ربط االحتجاجات 
ببعضهـــا بعضا وإيصال أصواتهم، هذا شـــيء 
بإمـــكان المعارضـــة فعله، بل يجـــب أن تفعله، 
خصوصـــا من خـــارج البـــاد، حيـــث إن نقاط 
التنســـيق ذات النطاق الواســـع ضعيفة للغاية 

في الداخل. 
ثانيـــًا، يجب أن تســـتمر المعارضة في إيصال 
هذه الرســـالة إلى المجتمـــع الدولي. يجب أن 
يكون العالم على دراية بما يعرفه اإليرانيون 
بشـــدة - هذا النظام ســـوف ينهار. هـــل العالم 
مســـتعد لليوم الذي ســـيلي هذا االنهيار؟ هل 

المنطقة مستعدة؟ 

خالفة شيعية

- كيف تقيمون النظام في  «
إيران من حيث القدرة على البقاء 

واالستمرار والتغلب على الضغوط 

والتحديات الداخلية التي يواجهها، 
وكذلك إدارته الملفات العالقة مع 
المجتمع الدولي، وأهمها الملف 
النووي والتوتر والتجاذب الجاري 

في مفاوضات فيينا والمماطالت 
اإليرانية؟

- الدول المستبدة/ الشمولية دائما ما تبقى 
على قيد الحياة طالما أمكنها ذلك. سقوط 
هذه الدول الشـــديد دائًما ما يفاجئ أولئك 
الذيـــن ينظـــرون إليهـــم مـــن الخـــارج دون 
رؤيـــة ثاقبة لمشـــكاتهم المزدوجة التي ال 
نهايـــة لها - الفقر في الداخل ومعاداة بقية 

دول العالم. 
هـــذا بالضبـــط مـــا نـــراه فـــي إيـــران اليوم. 
ـــي بالمـــوارد التي يجب  هـــذا النظـــام يضحِّ
أن ينفقهـــا علـــى الشـــعب اإليرانـــي للقتال؛ 
مـــن أجـــل أيديولوجيتـــه حول العالـــم. لقد 
ســـئم اإليرانيـــون من هذا. لقـــد انقلب اآلن 
شـــعب إيـــران ضـــد هـــذا النظام مـــن جميع 
نواحـــي الحيـــاة والخلفيـــات االقتصاديـــة 

والمعتقدات السياسية أو الفئات العمرية.
حســـٌن، الحديـــث بـــأن الملـــف النـــووي هـــو 
األهـــم هـــو ما يريـــد النظام منـــك أن تعتقد 
به، وقد انطلت تلك المخادعة على الســـيد 
أوبامـــا. فـــي حيـــن أن القضيـــة األهـــم هي 
طموحـــات النظـــام اإلقليميـــة ورغبتـــه في 

إقامة خافة شيعية. 
مـــع ســـلبياته المتوقعـــة والمتكـــررة، علـــى 
عكـــس مـــا كان عليـــه الوضـــع قبـــل الثورة، 
يدفـــع النظـــام بالقضيـــة النوويـــة كوســـيلة 
لصـــرف االنتباه عن ضعفه المتناظر وحتى 
الحديث عن القضيـــة النووية كأهم قضية 

هو بمثابة قبول فرضيتهم الخاطئة.

إرادة الشعب

- يتردد صدى األخبار بين الحين  «
واآلخر حول إجراء حوار بين إيران 

وبعض دول المنطقة، كالسعودية 
على سبيل المثال على أمل 

التقارب وإقامة العالقات. برأيك 
هل يمكن أن تنجح مثل هذه 

المحاوالت؟ أم إن هناك اختالفات 
في السياسات تعيق نجاح هذه 

المحاوالت؟

- لقـــد عملـــت علـــى تحرير بلـــدي ألكثر من 

أربعـــة عقود. في ذلك الوقت، التقيت قادة 
سياســـيين مـــن مختلـــف أنحـــاء منطقتنـــا، 
وكانوا أشـــخاصا ذوي فكـــر، كانوا يعرفون 

أن هذا النظام لن يغير سلوكه أبًدا.
أنـــا متأكـــد أنهـــم يتذكـــرون اقتبـــاس روح 
هللا الخمينـــي الـــذي قـــال إنـــه قـــد يكـــون 
علـــى اســـتعداد لنســـيان القـــدس وقضيـــة 
الفلســـطينيين، لكنه لن ينســـى أبـــًدا رغبته 
العربيـــة  المملكـــة  بنظـــام  اإلطاحـــة  فـــي 
الســـعودية، وال يملـــك خامنئـــي الشـــرعية 

لتغيير هذا القرار.
إنهم يعلمون أن السبيل الوحيد لاستقرار 
والعاقـــات المثمـــرة حًقـــا هـــو مـــع إيـــران 
إرادة  علـــى  بنـــاًء  ديمقراطيـــة  علمانيـــة 
الشـــعب اإليرانـــي. إيـــران التـــي نتصورهـــا 
ســـتوازن بيـــن كرامتنـــا الوطنيـــة واحترام 
معهـــم.  للتعـــاون  النيـــة  وحســـن  جيراننـــا 
يجـــب أن يحافـــظ أصدقاؤنا فـــي المنطقة 
علـــى مســـتوى معيـــن مـــن االتصـــال بيـــن 
الحكومـــات، لكنهـــم لـــن يصلوا إلـــى نتيجة 
وبالتأكيـــد لن يضعوا حـــًدا ألهم مخاوفهم 

مع هذا النظام الحالي.

إمبريالية وحشية

- من مشاهدة كل متابع لتطور  «
وتطورات المنطقة، فإن التوتر 
يسود في أي منطقة تتواجد 

فيها إيران بأي شكل من األشكال، 
سواء بشكل مباشر أو من خالل 

وكالئها وأتباعها في المنطقة. 
ما نتائج تصرفات هذا النظام، وما 
رؤيتك المبدئية آلليات المواجهة 

ومواجهة هذا الوجود اإليراني 
السلبي والخطير، وما خططك 

كمعارض إللزام السياسة اإليرانية 
بمبادئ العالقات الدولية، قواعد 

حسن الجوار وااللتزام بعدم بالتدخل 
في الشؤون الداخلية لآلخرين؟

- ادعى هذا النظام أنه ســـعى إلى الســـلطة 
إلنهاء اإلمبريالية. ما فعله بدالً من ذلك هو 
ســـن إمبريالية وحشـــية بطريقته الخاصة 
الحوثييـــن  بدعمـــه  بدايـــًة  المنطقـــة،  فـــي 
ووقوفه لجانب بشار األسد في حربه على 
الشـــعب الســـوري، وصوال إلى دعمه لحزب 
هللا فـــي تدمير لبنـــان، ودعمـــه لإلرهابيين 

فـــي العـــراق والقائمـــة تطـــول. النظـــام في 
بلدي عازم على زرع الفوضى في المنطقة؛ 
ألنـــه يعتـــاش علـــى الفوضـــى، والفوضـــى 

تسمح له بزرع نفسه أكثر كقوة إقليمية.
هذا ليس تكتيكا يستخدمه النظام، بل إنها 
إســـتراتيجيته وجـــزء من حمضـــه النووي، 
حيـــث يكـــرس نفســـه لــــ “تصديـــر الثـــورة” 
وزعزعة اســـتقرار دول المنطقة لمصلحته 
الخاصة. وأؤكد أن خامنئي ال يملك الرغبة 
أو القدرة على تغيير ذلك؛ ألن ذلك سيعني 
نهايـــة هذا النظـــام وحملتـــه إلقامة خافة 
شـــيعية وزعزعـــة اســـتقرار أصدقائنـــا في 
المنطقـــة وإســـقاطهم عن عروشـــهم، إال أن 
البديـــل لذلـــك يتمثـــل فـــي تحالـــف متنوع 
للمعارضـــة والغالبيـــة العظمى من الشـــعب 

اإليراني، وهو يختلف تماًما عن النظام. 
نحـــن اإليرانييـــن نريـــد أن نعيـــش بســـام 
مع جيراننا ونريد الســـام مـــع البحرينيين 
والكويتييـــن  واإلماراتييـــن  والســـعوديين 
واإلســـرائيليين ومـــع الجميـــع. لـــن يكـــون 

لدى إيران المســـتقبلية أي نية للتدخل في 
الشـــؤون الداخلية للجيـــران، ونتوقع نفس 
الشـــيء في المقابل - وهـــو ما توافق عليه 
غالبيـــة المعارضة الديمقراطيـــة العلمانية. 
وأبعد من الســـام، نريد تعاوًنا مثمًرا وهذا 
فقـــط ممكن إذا نجح الشـــعب اإليراني في 

سعيه إلى الحرية.

األخطاء الكارثية

- هناك قوى ومؤسسات تمثل  «
دولة داخل الدولة اإليرانية تفرض 
سيطرتها وهيمنتها على النظام 
الحاكم في طهران، مثل الحرس 

الثوري، هل المعارضة اإليرانية 
في طهران، في حال وصلت إلى 
السلطة، قادرة على التعامل مع 
هذه القوى والمؤسسات، وكيف 
ستدير الملفات الداخلية والبرنامج 

النووي؟

-  أنـــا نفســـي كنـــت جنديـــا وخدمـــت أمتـــي 
كطيـــار مقاتـــل، وعندمـــا غزا صدام حســـين 
بلـــدي ورغم أننـــي كنت في المنفـــى، إال أني 
تطوعـــت للعودة للدفاع عن إيران. هذه هي 
عقيـــدة الغالبيـــة العظمى مـــن جنودنا - إنهم 
مكرســـون للدفـــاع عـــن إيـــران وليـــس هـــذا 

النظام. 
لقـــد كان لـــدّي مفهـــوم المصالحـــة الوطنيـــة 
كمبدأ إرشـــادي في كفاحي؛ من أجل الحرية 
من أجل إيران فـــي العقود األربعة الماضية، 
وربمـــا كان العنصر األكثر أهمية في ذلك هو 
الدور الذي ســـتلعبه القوات المسلحة ما بعد 

الجمهورية اإليرانية اإلسامية.
ولكـــن دعنـــا ننظر فـــي دور الحـــرس الثوري 
اإليراني. ســـبب إنشـــائه والغرض المحدد له 
دستورًيا هو الدفاع عن ثورتهم وتصديرها، 
عندمـــا ينهـــار هـــذا النظـــام الثوري، مـــا الذي 
ســـيتعين عليـــه الدفـــاع عنـــه؟ ال شـــيء؛ لذا 
االقتصـــاد  فـــي  تدخلـــه  ينتهـــي  أن  بمجـــرد 
الشـــعب  يحتقـــره  الـــذي  الهائـــل  والفســـاد 
اإليراني، فإنه ســـيفقد اســـتقاليته ويخضع 
لقيـــادة سياســـية جديدة ال تعتمـــد على قمع 
الداخل اإليراني وال زعزعة االستقرار خارج 
حدود إيران، وبإبعاد المتعصبين المؤدلجين 
من القيادة من قبل التحرك الشـــعبي، سيتم 
دمـــج الجنود المتبقين في قواتنا المســـلحة 

النظامية للدفاع عن بادنا وحدودها.
وســـنعمل على إعـــادة دمجهم فـــي المجتمع 
ونتجنـــب األخطـــاء الكارثية التـــي ارتكبت، 
على سبيل المثال، في العراق، حيث تم طرد 
القوات المســـلحة بشـــكل جماعي، وتم حمل 
الســـاح إلحـــداث الفوضـــى والرعـــب وعدم 
االســـتقرار حتـــى يومنا هـــذا. ولهذا الســـبب 
أتحدث باســـتمرار، علنا وســـرا، إلـــى القوات 
المســـلحة وحتـــى الحرس الثـــوري ألخبرهم 
عليهـــم  يجـــب  الوقـــت  يحيـــن  عندمـــا  أنـــه 
الوقوف إلى جانب الشـــعب اإليراني، وليس 
هذا النظام، فإن مســـتقبلهم مـــع مواطنيهم، 
وليـــس مع نظام يحتضـــر. ولنتذكر أن إيران 
قبـــل الثـــورة كانت قادرة تماًمـــا على الدفاع 
الوطنـــي من دون أســـلحة نوويـــة. وبالمثل، 
بعد هـــذا النظام، فإن إيران الجديدة التي ال 
تخلق أعداء بالتدخل في شؤونهم الداخلية 

لن تحتاج إلى أسلحة نووية.

 اتفاقيات السالم 

- ما رؤية وتصور المعارضة  «
لمستقبل العالقات بين إيران 

ومملكة البحرين ودول الخليج 
المجاورة، وكيف يمكن أن نعمل 

معا على مختلف القضايا واألزمات 
في المنطقة؟

- مســـتقبل إيران هـــو في يد الجيل جديد، 
جيل سئم وتعب من الفقر والبؤس والقمع، 
الواضح في جميع أنحـــاء محور المقاومة 
أن يدفـــع هـــذا النظـــام بهـــذا المحـــور إلـــى 
تشويه النجاح الملحوظ التفاقيات السام 

اإلبراهيمي.
علما أن الخوض فـــي تفاصيل االحتماالت 
والفـــرص الهائلـــة بمجـــرد انضمـــام إيـــران 
إلـــى الحلف هو خارج نطـــاق هذه المقابلة، 
أنـــا متفائـــل جـــًدا بمـــا يمكننـــا تحقيقـــه مع 
أخواتنا وإخواننا في جميع أنحاء المنطقة 
مـــن خـــال الترتيبـــات األمنيـــة الجماعية، 

والسوق المشتركة والمزيد.

رئيس التحرير مع األمير رضا بهلوي

الشعب يغرق بالفقر والنظام 
يضحي بالموارد للقتال من 

أجل “أيديولوجيته”

النظام يدعم الحوثيين وحزب 
هللا في لبنان والعراق وبشار 

األسد لزعزعة االستقرار

الفوضى جزء من حمض 
النظام النووي حيث يكرس 

نفسه لـ “تصدير الثورة”
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وحـــول وقائع الدعوى تقول مظلوم “تقدمت وكيلة المســـتأنف 
ضدهـــا المحاميـــة خلـــود مظلـــوم بمذكـــرة رد بينـــت فيهـــا أن 
للزوجـــة الحق في االمتناع مـــن االلتحاق ببيت الزوجية إذا 
لـــم يكـــن الزوج أمينـــًا على الزوجـــة وفقًا للمـــادة رقم }54/ 
ب{ مـــن قانون األســـرة أما وقـــد ثبت أن المســـتأنف تعمد 
مضارتهـــا واإلســـاءة إليهـــا بالقـــول والفعل بمـــا يدل على 

عدم أمانته عليها”.
وأردفـــت “وحيـــث إن المحكمة االبتدائية قد أسســـت 
رفضهـــا لطلـــب المســـتأنف اعتمـــادًا علـــى المضـــارة 
الواقعـــة مـــن الزوج المســـتأنف للمســـتأنف ضدها 
والمتمثلـــة فـــي اتهامهـــا بأنهـــا تتحـــدث عبـــر 

الهاتف مع رجال أجانب”.
وقالـــت مظلوم “وبنـــاء على كالم زوج 
أختهـــا وهـــي تنكـــر مـــا نســـب إليهـــا، 
والســـيما أنـــه قد أبـــدى أمـــام محكمة 
أول درجـــة عـــدم ممانعـــة المســـتأنف 
لتطليق المستأنف ضدها نظير تنازلها 
عن حضانة الرضيع، واعتبرت أن هذا 
الطلـــب يتنافـــى مع دعواهـــا وأن ذلك 
يعـــد من اإلمســـاك؛ من أجـــل المضارة، 

وهو منهي عنه شرعًا”.
وزادت “وأشـــارت إلى أنه موافق على 
تطليقهـــا في حال تنازلهـــا عن حضانة 
الطفـــل الرضيع، لذلك فإن المســـتأنف 
االســـتئناف  برفـــض  تطالـــب  ضدهـــا 

وتأييـــد الحكـــم المســـتأنف وإلـــزام 
المســـتأنف بالرسوم والمصاريف 

ومقابل أتعاب المحاماة”.
وأكملـــت “وحيـــث إن المقرر 

قانونـــًا أنه يســـوغ للزوجة 
االلتحـــاق  عـــن  االمتنـــاع 
لـــم  إذا  الزوجيـــة  بمنـــزل 
يكـــن الـــزوج أمينـــًا على 
للمـــادة:  وفقـــًا  زوجتـــه 
قانـــون  مـــن  أ{   /54{
إن  وحيـــث  األســـرة، 
المستأنف ضده قد ثبت 

ســـلف  مـــا  حصـــول  منـــه 
بيانـــه وهو لم يأت على ما 

تفوه به ببينة”.
وقالـــت مظلـــوم “وحيـــث إن 

مـــن  الصـــادرة  األفعـــال  هـــذه 
جانـــب  فـــي  تصـــب  المســـتأنف 

مـــن أجلهـــا يحـــق  التـــي  المســـوغات 
بمنـــزل  االلتحـــاق  للزوجـــة  االمتنـــاع 

الزوجيـــة ممـــا يكـــون معه حكـــم محكمة أول 
درجـــة برفـــض الدعوى صحيح وبني على أســـباب 

قانونية وشرعية صحيحة”.

وختمـــت “وبناء عليه، فقـــد حكمت محكمة االســـتئناف بقبول 

االســـتئناف شـــكال وفـــي الموضوع برفـــض االســـتئناف وتأييد 
الحكم المســـتأنف، مع إلزام رافعه المصروفات وعشرين دينارًا 

مقابل أتعاب المحاماة”.

أفــاد المحامــي إســام غنيــم لـــ “البــاد” أن محكمــة االســتئناف العليــا المدنيــة قــد 
أصدرت حكمًا ضد منتجع ســياحي شــهير بتعويض شــاب خليجي مبلغ 300 دينار 
عــن واقعــة ســقوطه فــي إحدى النافــورات المائيــة بالمنتجع، اســتنًادا إلى تطبيق 
أحــكام المســؤولية التقصيريــة وتوافــر ركــن الخطــأ مــن قبــل المنتجــع الســياحي وتوافــر ركن الخطــأ في حق 

موكله. وفيما يأتي ملخص ما ورد عن القضية:

وتعود تفاصيل الواقعة بأن المســـتأنف شـــاب في مقتبل 
العمـــر، حيث ال يتجـــاوز الثالثين عامًا يعمـــل لدى إحدى 
شـــركات الشـــحن المرموقـــة بالمملكة العربية الســـعودية 

منذ العام 2010 بوظيفة مدير تطوير األعمال.
وقـــد قرر المســـتأنف مثله مثل كافة األشـــقاء في مملكة 
البحرين الشـــقيقة أن يقـــوم بزيارة إلـــى مملكة البحرين 

لقضـــاء إجـــازة نهايـــة األســـبوع بإحـــدى المنتجعات 
المستأنف ضدها ليستمتع بجوها الهادئ والعودة 

بعدها إلى وطنه لمواصلة عملة بنشاط.
وأثنـــاء تواجـــده بالمنتجـــع المســـتأنف ضده 

بتاريخ 15 نوفمبر 2018 قام أحد العاملين 
بالمنتجـــع المســـتأنف ضـــده بعـــرض أحد 
وترغيبـــه  المســـتأنف  علـــى  الشـــاليهات 
فـــي اســـتئجارها لقضـــاء عطلـــة نهايـــة 
األســـبوع بهـــا ولرغبـــة المســـتأنف فـــي 
الحصـــول علـــى الراحة المنشـــودة قام 
بالســـير بصحبـــة العامـــل لمعاينـــة أحد 

الشاليهات.
وأثناء مرور المســـتأنف إلى مقر هذه 
الشـــاليهات بصحبة عامل المستأنف 
ضدهـــا الحـــظ أن ممـــر الســـير لتلـــك 

الشـــاليهات تفتقـــد أدنـــى اشـــتراطات 
الســـالمة مـــن حيـــث األمان، فضـــالً عن 

اإلضاءة المنخفضة وعدم الرؤية الواضحة أثناء 
السير مما جعل المستأنف يسير بحذر شديد.

 إال أنه رغم ذلك تفاجأ بسقوطه في إحدى النافورات 
المائية المتواجدة على بركة الســـباحة جانبي الممر؛ 
ممـــا تســـبب للمســـتأنف بأضـــرار جســـيمة وحـــروق 

وإصابـــة فـــي الجـــزء األيمـــن مـــن البطـــن وكدمـــات 
وإصابة بالحوض وأسفل الظهر نتج عنها أالم يعانى 
منها المستأنف حتى تاريخه، والتي تركت تشوهات 
دائمة في جسم المستأنف، وقد تم نقله مباشرة إلى 
مركز طبي بصحبة أحد العاملين بالمنتجع المستأنف 

ضده.
وقرر المحامي إسالم غنيم بأن المسؤولية التقصيرية 
تقـــوم على اإلخالل بالتزام قانوني، وهو التزام بعدم 
اإلضرار بالغير، وهو التزام عام واحد ال يتغير، حيث 

يلتزم المســـؤول بتعويض الضرر الذي 
ينشـــأ عن اإلخالل بهـــذا االلتزام، 

فال يعفـــى صاحـــب العمل من 
تبعة إهماله وتقصيره تجاه 

حفظ وأمان الغير.

وإن الثابت بأوراق الدعوى احتواؤها على المستندات 
كافـــة التـــي تؤكد وقوع ضرر جســـدي على المســـتأنف 
نتيجة إهمال المســـتأنف ضدهـــا، والمتمثلة في العديد 
من التقارير الطبية والتي تؤكد جميعها بأن المستأنف 
يعاني ألما في أســـفل الظهر وألما في الخاصرة اليمنى 
فـــي جســـم المدعـــى والناتج عن ســـقوطه علـــى حافة 
بركـــة الســـباحة فـــى مملكـــة البحريـــن يـــوم 15 نوفمبر 
2018 والمتسبب فيها المستأنف ضدها نتيجة اإلهمال 
الجســـيم وعدم اتخاذ قواعد األمن والسالمة؛ للحفاظ 
على سالمة الزائرين مما يعرضهم لخطر جسيم والذى 
وقع على المستأنف ونتج عنه ضرر جسيم نتيجة خطأ 
المستأنف ضدها وعدم التزامها بتوفير الخدمة األمنه؛ 
للحفاظ على سالمة المرتادين إليها، مما يعرضهم إلى 
وقوع خطر محقق؛ األمر الذي تنعقد معه مســـؤوليتها 
وخطئهـــا عن الضرر الذي أصاب المســـتأنف نتيجة هذا 
الخطـــأ، كمـــا أن الثابت بـــأوراق الدعوى أن المســـتأنف 
يعمل بوظيفة مدير تطوير لألعمال الخاصة بشـــركة 
الشـــحن والتـــي تتطلـــب منـــه القيـــام بالحركـــة 
الدائمـــة إلنجـــاز العمـــل المنوط به علـــى أكمل 

وجه.
ممـــا أثر على عمل المســـتأنف وفوت الفرصة 
عليه، فضالً عن الحالة النفســـية السيئة التي 
ألمـــت به، وما تكبده من نفقات على عالجه، 
ويحق للمســـتأنف مطالبة المستأنف ضدها 
المـــادي  الضـــرر  عـــن  الجابـــر  بالتعويـــض 
والمعنـــوي؛ نتيجـــة الحادث الـــذى أصابه 
ممـــا تكـــون معـــه الدعـــوى الماثلـــة قائمة 
على أسباب سائغة من الواقع والقانون، 
وهـــو ما أخذ به القضاء في حكمه على 

النحو السالف بيانه.

 المحامية خلود 
مظلوم

المحامي إسالم 
غنيم 

قالــت المحاميــة خلــود مظلــوم إن محكمة االســتئناف رفضت دعــوى زوج بإلــزام زوجته بالرجوع لمنــزل الزوجية، 
حيــث ذكــرت فــي حيثيــات القضية ل “البــاد” بقولها “أدعى الزوج خروج الزوجة من المنــزل دون إذن منه وال مبرر 

برفقــة ابنــه الصغيــر الــذي حــرم من رؤيته، وبعــد أن اختلقت المشــكات، علما أنه ملتزم تجاههــا بالقيام بكافة 
الواجبــات الشــرعية مــن حســن معاملــة والمعاشــرة بالمعــروف”. وزادت “لذلــك فإنــه طالب بإلزام زوجته بالطاعة وحســن العشــرة 

وبالقرار في منزل الزوجية وعدم الخروج منه إال بإذنه وإال اعتبرت ناشــزًا وفقًا ألحكام الشــرع الحنيف ثم تضمينها بالرســوم 
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة”. 
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تدريــــب أطفـــال ذوي الهمــم علــى المهـــارات الزراعيـــة
ذوي  لدمـــج  مشـــروعه  إطـــار  فـــي 
االحتياجـــات الخاصـــة بالمجتمع وبيئة 
األعمال، واصل نادي روتاري السلمانية 
نشـــاطه  التوالـــي  علـــى  الثانـــي  للعـــام 
الخيـــري بمشـــروع “الصـــوب الزراعيـــة 
للخضـــرة والفاكهـــة” لألطفـــال متالزمة 
داون تحـــت شـــعار )ال إعاقة فى وجود 
إرادة(، وذلك التعاون مع مؤسسة خالد 
جناحي الخيريـــة؛ بهدف تزويد أطفال 
ذوي الهمـــم، بالمهارات الخاصة بأعمال 

الزراعة.
نفذ نادي روتاري الســـلمانية مشـــروعه 
الزراعي عبر 3 مراحل، المرحلة األولى 
تمثلت في إنشـــاء صوبتيـــن زراعيتين 
الخيريـــة  المؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون 

بحيـــث تحتـــوي كل صوبـــة على بعض 
أنواع الخضروات وفقًا ألفضل األنظمة 
الزراعيـــة الحديثـــة. أمـــا فـــي المرحلـــة 
الثانيـــة، فقـــد تم تدريـــب مجموعة من 
آليـــات  األطفـــال متالزمـــة داون علـــى 
الزراعة ميدانيـــًا، فيما تختص المرحلة 
الثالثـــة بعملية الحصـــاد، حيث خصص 

ربع المشـــروع بكامله لصالـــح الجمعية 
البحرينية لمتالزمة داون.

روتـــاري  نـــادي  رئيســـة  أكـــد  وبـــدوره، 
السلمانية فيصل جمعة أهمية احتضان 
النـــادي مثل هذه المشـــروعات النوعية 
التـــي مـــن شـــأنها أن تســـاهم فـــي دعم 
الجهـــود الوطنيـــة الراميـــة إلـــى تمكين 

ذوي الهمم؛ لتحقيق مشاركتهم الفاعلة 
والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع 
دامج، تحقيقا للرؤية الملكية الســـامية 
لعاهل البالد في إيجاد مجتمع بحريني 
يتمتـــع فيـــه ذوو اإلعاقة بحيـــاة كريمة 
مســـتدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة 

في المجتمع.

وأوضـــح جمعـــة أن تلك المبـــادرة التي 
ينفذها النادي تهدف إلى تهيئة األجواء 
المناسبة؛ لتحقيق االســـتفادة القصوى 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  للمتدربيـــن 
لهـــم  عمـــل  فـــرص  وإتاحـــة  الخاصـــة، 
بالقطـــاع الخاص؛ لتوفيـــر حياة كريمة، 
فضـــاًل عـــن إيجـــاد مشـــروعات صغيرة 

علـــى  تدريبهـــم  أن  إلـــى  مشـــيرًا  لهـــم، 
األعمـــال الزراعيـــة يعود عليهـــم بكثير 
من المنافع الحركية والنفســـية ويطور 
ويزودهـــم  ومهاراتهـــم  قدراتهـــم  مـــن 

بالخبرات العملية.
ونـــوه جمعة إلى أن روتاري الســـلمانية 
يساند كل المساعي الجادة الستكشاف 
تلبـــي  ومتطـــورة  جديـــدة  آفـــاق 
احتياجـــات تلك الشـــريحة وغيرها من 
مختلف شـــرائح المجتمع، مشيدًا بدور 
“مؤسسة خالد جناحي” في هذا اإلطار 
وحرصها علـــى التعاون مـــع النادي في 
تعزيـــز الثقة فـــي النفس للفئـــة المعنية 
وإثبـــات قدراتهـــم الحياتيـــة؛ مـــن أجل 
مستقبل مهني واعدا وأخذ دورهم في 

عجلة التنمية االقتصادية.

نادي روتاري السلمانية

“الزراعة”: إقبال بحريني وخليجي على سوق المزارعين
حاضنة زراعية جذابة تسهم بتعزيز األمن الغذائي

الزراعـــة  لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  قـــال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
اللجنـــة  رئيـــس  العمرانـــي  والتخطيـــط 
البحرينييـــن  المزارعيـــن  لســـوق  المنظمـــة 
عبدالعزيـــز عبدالكريم إن ســـوق المزارعين 
البحرينييـــن فـــي نســـخته التاســـعة يشـــهد 
إقبـــاال مـــن البحرينييـــن والمقيميـــن وزوار 
مملكـــة البحريـــن من دول الخليـــج العربي، 
منذ افتتاحه بتاريخ 25 ديســـمبر من العام 
الماضـــي. وأشـــار إلى أن هـــذا اإلقبال دليل 
علـــى المكانة التي تكتســـبها الســـوق، إذ لم 
تعد فعالية محلية تقتصر على البحرينيين 
والمقيميـــن فقـــط، بـــل تعـــدى ذلـــك حدود 
مملكـــة البحرين، إذ نلحـــظ تزايدا في عدد 
الـــزوار من الدول الشـــقيقة، وهو ما يعكس 
المكانـــة التـــي يحظـــى بهـــا هـــذا الحـــدث.  
للســـوق  المنظمـــة  اللجنـــة  أن  وأضـــاف 
حريصـــة علـــى تطبيـــق توجيهـــات الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا، 
وأهمهـــا قصر دخول الســـوق علـــى حاملي 
الـــدرع األخضـــر بتطبيـــق “مجتمـــع واعي”، 

مـــع ضـــرورة االلتزام بلبـــس كمامـــة الوجه 
وضمـــان التباعـــد االجتماعـــي.  مـــن جهـــة 
أخرى، قال عبدالكريم إن ســـوق المزارعين 
البحرينييـــن تعد فرصـــة ُمثلـــى للمزارعين 
البحرينييـــن لعـــرض إنتاجهـــم الزراعي في 
حاضنـــة زراعيـــة جذابـــة وبشـــكل حضاري 
يخدم األهـــداف الرامية للنهـــوض بالقطاع 
الزراعـــي وتعزيز األمـــن الغذائي في مملكة 
البحرين، باإلضافة إلى أن السوق تعد منفًذا 
تســـويقًيا للمزارعين، وهي إحدى سالســـل 
القيمة للمنتجات الزراعية المحلية.  وأشار 

إلـــى أن الســـوق تشـــتمل على أقســـام عدة، 
منهـــا قســـم خـــاص بالمزارعين والمشـــاتل 
والشركات الزراعية باإلضافة لقسم خاص 
باألسر المنتجة، وركن للتمور وآخر للعسل. 
وذكر أن اللجنة المنظمة لســـوق المزارعين 
البحرينييـــن حرصت في هـــذا العام وألول 
مـــرة فـــي ســـوق المزارعيـــن علـــى تنظيـــم 
معـــرض للصور التاريخية الخاصة بالقطاع 
الزراعـــي وشـــؤون الزراعـــة، باإلضافة إلى 
تبني الســـوق لعدد من الفعاليات المختلفة 
مثل الخدمات اإلرشـــادية وكذلك الدورات 

باإلنتـــاج  المتعلقـــة  القصيـــرة  التدريبيـــة 
مـــن  الحديثـــة  الزراعـــة  ونظـــم  الزراعـــي 
الزراعيـــة،  دون تربـــة، ومكافحـــة اآلفـــات 
واالســـتخدام اآلمـــن للمبيـــدات.  واختتـــم 
الوكيل المســـاعد لشـــؤون الزراعـــة أن هذه 
الخطـــوة تأتـــي انطالقـــا من الحـــرص على 
تطوير وإضافة تنوع في فعاليات الســـوق، 
لتكون جاذًبا للزوار المهتمين بدعم اإلنتاج 
البحرينـــي المحلـــي، وكمتنفـــس ترويحـــي 
األجـــواء  فتـــرة  أثنـــاء  خصوصـــا  للـــزوار 

الشتوية.

المنامة - وزارة األشغال

آل الشيخ: تعويض متضرري اللوزي يعكس مواقف الحكومة المشرفة
قيادتنا تتسم بالعطاء وسرعة االستجابة لمتطلبات الشعب

صرح رجل األعمال مالك شركة مونتريال 
األعمـــال  مجلـــس  وعضـــو  للســـيارات 
الســـعودي البحرينـــي إبراهيم الشـــيخ بأن 
التوجيهـــات الكريمة من القيادة الرشـــيدة 
المنـــازل  ألصحـــاب  التعويضـــات  بدفـــع 
المتضررة، ال ســـيما أهالـــي منطقة اللوزي، 
جـــراء األمطـــار التـــي هطلت علـــى مملكة 
البحرين حديثا ووضع الحلول المستدامة 
للبنـــى التحتية في المناطق التي شـــهدت 
تجمعا لمياه األمطار تثبت أن شعب مملكة 
البحرين محظوظ بالقيـــادة  التي تتلمس 
احتياجات الشعب وتستجيب لها، مؤكدا 
أن التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، تعبر عن أســـمى معاني 

اإلنسانية والمشاعر األبوية العميقة تجاه 
أبناء شعبه في شتى المواقف اإلنسانية.

وأضـــاف في بيـــان أمـــس، أن التوجيهات 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  قبـــل  مـــن  الكريمـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، بدفع 
التعويضات ألصحـــاب المنازل المتضررة، 
ليســـت بغريبـــة علـــى الحكومـــة برئاســـة 
ســـموه، حيـــث إن الحكومة عودتنـــا دائما 
علـــى الوقوف المشـــرف مع أبناء الشـــعب 
وتلمس احتياجاتهـــم ومتطلباتهم بمجرد 

وقوع أي ضرر عليهم.
وشـــدد آل الشـــيخ علـــى أننـــا محظوظون 
بالكـــرم  تتســـم  التـــي  الرشـــيدة  بقيادتنـــا 
والعطـــاء وســـرعة االســـتجابة لمتطلبـــات 
جميـــع  ومعالجـــة  واحتياجاتـــه  الشـــعب 

األمور التي تخص شؤون حياته.

وقال إن تلك المواقف النبيلة واإلنســـانية 
مـــن القيادة تجاه أبناء الشـــعب، والتحرك 
الســـريع في وقت قياسي لتعويض أهالي 
اللـــوزي عما لحق بهم من أضرار، ســـتبقى 
محفـــورة في جبيـــن وذاكرة أبناء شـــعب 

البحريـــن، ألنها تعبر عن المواقف األصيلة 
والمتميزة من القيادة تجاه أبناء الشعب.

جهـــود  تضافـــر  إلـــى  الشـــيخ  آل  ولفـــت 
وزيـــر  رأســـها  وعلـــى  الداخليـــة  وزارة 
الداخليـــة الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
عصـــام خلف في التحـــرك لرفع الضرر عن 
المتضرريـــن. واختتم الشـــيخ بأن الجهود 
جميـــع  تكاتـــف  تؤكـــد  الكبيـــرة  الوطنيـــة 
والتنســـيق  بالمتابعـــة  المعنيـــة  الجهـــات 
والتعـــاون األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي حـــل 
المشـــكالت وتذليل جميـــع العقبات خالل 
أقل من 24 ســـاعة، وهو ما يثبت التعاون 
والمتابعـــة  الكبيـــر  والتنســـيق  المتميـــز 
الحثيثـــة مـــن أعضـــاء الحكومـــة لمـــا فيه 

صالح الشعب والمواطنين.

المنامة - مكتب إبراهيم الشيخ

إبراهيم الشيخ

جوائــز ريـادة األعمـال غير جاذبـة لألطبـــاء
لمياء محمود: الشغف واإلبداع عنصران أساسان بمسيرة التميز

قالـــت رائـــدة األعمـــال لميـــاء محمـــود إن عـــزوف 
غالبيـــة العاملين في المجال الطبي عن المشـــاركة 
في المســـابقات والجوائـــز الخاصة بريادة األعمال 
يعـــود العتقادهم بـــأن الطب ال يمـــت بصلة لريادة 

األعمال، مؤكدة عدم اتفاقها مع هذا الرأي.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقائهـــا لجنـــة الشـــباب التابعـــة 
للمجلـــس األعلى للمرأة عبـــر منصتها الرقمية على 
“انســـتغرام”، والـــذي عبرت فيه عـــن فخرها كونها 
أول خليجية تتخصص في عالج األسنان بالليزر، 
الذي يعـــد أحد التخصصات النادرة على مســـتوى 

العالم.
وأشـــارت الفائـــزة بمبـــادرة امتيـــاز الشـــرف لرائدة 
األعمال البحرينية الشابة في دورتها األولى لمياء 
محمـــود، إلـــى أن المرأة البحرينيـــة تعيش عصرها 
الذهبـــي، بفضـــل الدعـــم غيـــر المحـــدود مـــن قبـــل 
الحكومـــة وجهـــود المجلـــس األعلى للمـــرأة، الذي 

مكنهـــا من إثبـــات وجودها والمضـــي نحو تحقيق 
مزيد من اإلنجازات. 

األعمـــال  ريـــادة  عالـــم  نحـــو  االنطـــالق  أن  ورأت 
يتطلـــب توفـــر بيئة خصبـــة ممهدة لذلـــك، ودعمها 
باكتســـاب الخبرات من العامليـــن في هذا المجال، 
الفكـــرة،  وإجـــراء الدراســـات المســـاعدة لتطويـــر 
والبحث عـــن الجهات التمويلية، إلى جانب وجود 
الشغف واإلبداع والمخاطرة والتفاؤل واإليجابية 

في مختلف مراحل عمل المشروع.
ولفتت إلى أهمية توزيع الميزانية على مشروعات 
اســـتثمارية عدة وعدم قصرهـــا على مجال واحد، 
مشـــيرة إلـــى تجربتهـــا فـــي توزيـــع مواردهـــا على 
قطاع العيادات، واالســـتثمار في الشركات الناشئة 
فـــي  والعقـــارات  األســـهم  ســـوق  فـــي  والدخـــول 
الواليـــات المتحـــدة األميركية، وهو ما ســـاهم في 
التخفيـــف من تداعيـــات وتأثيـــرات الجائحة على 

لمياء محمود خالل لقائها شبابية األعلى للمرأةأعمالها.

الجيل الخامس ُيربك العالم
Û  قلــت وحــذرت مراًرا وتكراًرا من أننا يجب أن نكون في مقدمة

األحــداث وليــس مــن خلفهــا، وأن نتقــدم المشــاهد ال أن نمشــي 
معصوبــي العينيــن فــي ركابهــا، أقول وُأكــرر ذلك بمناســبة تلك 
الهجمــة التكنولوجيــة الهائلــة التــي أحدثتهــا خدمــات الجيــل 
الخامس الالســلكية والتي بدأت تســتخدمها الواليات المتحدة 

األمريكية.
Û  ،التأثيــر األخطــر مازالت تتحدث عنه شــركات الطيران العالمية

علــى تداخــل اإلشــارات وربما اإلحداثيــات، على تقديــر ارتفاع 
الطائرات ومعدالت القياس عند الصعود والهبوط.

Û  ال يمكــن أن يســتخدم العالــم كلــه تقنيــات تكنولوجيــة مــن فئة
الجيــل الرابــع ودولــة واحــدة فقــط هــي التــي تســبق بمعــدل 
“التريليونــات مــن الفيمتو ثانية” لتوجه إلى العالم أجمع رســالة 
شــديدة اللهجــة بــأن لألمريكييــن األســبقية في كل شــيء وكل 

شيء يصبح بعد ذلك “كوبي وان” أو “كوبي مليون”.
Û  المشــكلة هنــا أن التقنيــة لــم تعد ُتغنــي على ليالهــا، ولم تخص

مســتخدمها وحــده بقــدر مــا ترتبط بــكل من “جد ووجــد”، بكل 
من يتعامل معها، ويرتبط بعالقات تجارية واقتصادية وعلمية 
وثقافيــة وســياحية مــع الدولــة الســباقة، ال يمكن أن تســتخدم 
شــركات الطيران مثاًل تقنيات الجيل الرابع والواليات المتحدة 
األمريكيــة تســتخدم بمفردهــا “الجيــل الخامس”، هنــا يمكن أن 
يحــدث االرتبــاك، وهنــا يمكن أن يشــعر العالم بالزلــزال الخطير، 
البعــض يمضــي علــى مؤشــر توجيــه أكل عليــه الدهــر وشــرب، 
والبعــض اآلخــر يتداخــل معــه بمؤشــرات توجيــه أخــرى أكثــر 

تقدًما وتسارًعا ودقة.
Û  العديــد من شــركات الطيــران قامــت بتعديل تقنياتهــا، وتنبهت

لتقنياتهــا،  ســريع  ترفيــع  عمــل  لضــرورة  األوان  فــوات  قبــل 
حتــى تبلــغ مــدى الجيــل الخامس، وحتــى ال تختلف اإلشــارات 
المتناقضــة مــع بعضها البعــض، واإلحداثيــات المختلفة مع تلك 

التي كان يتم استخدامها من قبل.
Û  الطامــة الكبــرى أن شــركات الطيــران العربيــة باســتثناء شــركة

طيــران اإلمــارات وربمــا غيرهــا حســب مــا يــرد إلينا مــن أجهزة 
اإلعــالم ووكاالت األنبــاء، ومــا هو متوفر حًقــا أم زوًرا أم بهتاًنا 
علــى شــبكات التواصــل بــأن شــركات الطيــران العربيــة مازالت 
تغط في سبات عميق، وأن أحًدا منها لم يعلن عن وقف رحالته 
إلــى الواليــات المتحــدة، أو عــن ترفيــع تقنيتــه الخدماتيــة إلــى 

مرتبة الجيل الخامس.
Û  الطامــة األكبــر أن األثر المباشــر للتلكؤ في التعاطي مع الحداثة

فــي تطويــر خدماتنــا  كثيــًرا  أنفســنا متأخريــن  نجــد  قــد  أننــا 
التجاريــة وفــي تقديم مناهجنا الدراســية، بل وفــي المعامالت 
الواليــات  مــع  ترتبــط  التــي  تلــك  والماليــة خاصــة  المصرفيــة 
المتحــدة األمريكيــة أو تلــك التي تفــرض هيمنتهــا عند تحويل 

العمالت “من وإلى” الدوالر األمريكي.
Û  تهديدات “الجيل الخامس” لن تقتصر على صناعة النقل الجوي

فحســب إنمــا علــى صناعات أخــرى، ولن تشــكل مخاطر فادحة 
علــى أرواح المســافرين إلــى الشــرق أو الغــرب األمريكــي فقط، 
إنمــا قــد يمتد الخطر إلــى دول أخرى لو كانت الخطوط الجوية 
التابعة للدولة األعظم في العالم ذاهبة إلى مناطق ال تستخدم 

هذه الشبكة المتقدمة جًدا من شبكات التوجيه الرقمية.
Û  إننــا مازلنــا نركــب القطــار بعــد أن يتحــرك مــن محطــة االنتظــار

متوجًهــا بنــا إلى محطة الوصول، الكارثــة أن أقدامنا قد تنزلق، 
وأرواحنا قد تزهق، وربما ال نلحق بهذا القطار السريع أبًدا.

Û  الحــل مثلمــا أراه مــن بعيــد أو قريــب ال أدري فــي إحــداث نقلــة
نوعية في التعليم والتعلم، في التوجيه والتحكم، في التطبيق 

الُملزم ألحدث تقنيات العصر، ومن ثم توطينها على الفور.
Û  مخــرج الطــوارئ الوحيــد أن ينتبــه إعالمنــا بــأن يذهــب إلــى

الشركات التي قد تذهب إلى المطارات األمريكية وفي خزينتها 
بضعــة أنظمة عفا عليهــا الزمن، وكان من الواجب إجراء عملية 
الترفيع والتحديث فور البدء في التنفيذ أو بإحالل واستبدال 

مبرمج بعناية فائقة.
Û  بــكل تأكيــد أعتقــد أن شــركاتنا ومؤسســاتنا الوطنيــة على علم

بــكل هــذه التطــورات، والمهــم أن تترجــم المعــارف إلــى آليــات 
عمل، ومســتوى اإلدراك إلى مســتويات رفيعة؛ لالرتقاء باألداء 
وتوفير الحماية لمســتخدم الخدمة أًيا كان موقعها، وأًيا كانت 

الدولة السباقة فيها.

د. عبد اهلل الحواج
سيد علي المحافظة

إنشاء صوبتين زراعيتين بالتعاون مع المؤسسات الخيرية... “روتاري السلمانية”:
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Plot Size SQM

36779771
جعفر النكال
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ميثم سلمان
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أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة
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حسن محفوظ
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غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

17111504- 17111444 - 17111503 - 17111501
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KADHIM HUSSAIN 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact
 39844473  or  ALIKADEM778@HOTMAIL.COM

Almatooq Fashion Co. Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 32133133  or  amirmatooq@icloud.com

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM

COUNTRY HILLS PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM

RARITY FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 32177756  or  HUSSAINIII1993@GMAIL.COM

BURGER ARENA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 17413616  or  MOHAMEDSABERHUSSIEN114@GMAIL.COM

AL SHAFA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36714075  or  shibu_saju@yahoo.com

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM

VASANTH ADVERTISING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39656671  or  SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM

ALTAQWH projects CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  HAMOUDAWAD251@GMAIL.COM

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com

CRYSTAL LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17214915  or  DODU.5@HOTMAIL.COM

KQ Market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33737383  or  DBWANGROUP11@GMAIL.COM

ANAYAT SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33496351  or  ANAYATABDULHAMEED@YAHOO.COM

MAGIC KARAK - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  YAADGAARBH@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  YAADGAARBH@GMAIL.COM

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM

AL NOOR STAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17612259  or  alnoorstar.g@gmail.com

YASHMEK FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36006600  or  YASHMAKBAHRAIN@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM

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

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

Red gulf contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17251216  or  abuali792008@hotmail.com

KAMI ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33704583  or  MIAANUSMAN5@GMAIL.COM

CHOICES HOME FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
, suitably qualified applicants can contact

 63333316  or  BAGHDAD-F@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  BHLIAQAT@GMAIL.COM

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM

AL JAWHARIYA GATE GRILLS AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33930305  or  JAWHRYA@GMAIL.COM

Soloman CAFETERIA  w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  DAVINDERBH65@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM

Power Links Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 35387760  or  PLC@POWERLINKS.SA.COM

Rayt aba turab Vegetables and fruits 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39424993  or  sendrela020@hotmail.com

FAROUK HWAIDY ALNAJEM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33353444

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM

ALARIF OF METALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

Bahrain Brite services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 38069699  or  MOHAMMEDALAALI@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33027825  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM

Viola salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34333056  or  ZAHRAVIOLA0@GMAIL.COM

Faith Carpentry & Fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17720353  or  FAITHCONWLL@YAHOO.COM

Viola salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34333056  or  ZAHRAVIOLA0@GMAIL.COM

DASMAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17622670  or  albinghadeer@hotmail.com

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 37226930  or  abumussa99@gmail.com

KJ TRADING  & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM

MAKTOOM TRADING AND CONTRACTING CO LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33391222  or  atif@MAKTOOMCO.COM

KJ ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
, suitably qualified applicants can contact
 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM

DR CARS AUTO SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33670729  or  Mohammedsayeed@outlook.com

JELFAR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 38333332  or  HHAJI@ALEZZELPOWER.COM

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  DEPUTY MANAGER / DIRECTOR 

, suitably qualified applicants can contact
 33308699  or  jasim.abdulla@afs.com.bh

MIDDLE EAST FOUNDATIONS - BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM

MIDDLE EAST FOUNDATIONS - BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM

RED OAK INTERIORS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
, suitably qualified applicants can contact

 17820708  or  BINU.MANAKKAL@GMAIL.COM

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

  MAINTENANCE CLERK 
, suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE

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

  QUANTITY MAJOR SURVEYOR (CONSTR.PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

RED OAK INTERIORS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17820708  or  BINU.MANAKKAL@GMAIL.COM

GCT Warehouses Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 17239393  or  MAHIYA@GCTBAHRIAN.COM

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com

Eventex WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 36291858  or  MEDIA@EVENTEXMEDIA.COM

GOLDEN KRYSTAL BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

New AL ATLAL FASHIONS co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 35482626  or  MUHAMMADNASEER2@GMAIL.COM

ARIF SKIN CARE CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 39450726  or  INAYAKSA@YAHOO.COM

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

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

Alamgeer Construction Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ishaq.dispatchglobal@gmail.com

YAMJ CONTRACING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 34368144  or  Y.KIFCO@GMAIL.COM

AL NAJDAIN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17784198  or  WEJDANIMTT3@HOTMAIL.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

BIKAFIH RESTAURANT & CAFE Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 34111343  or  hr@suhainvestments.com

LAZER ZONE CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17711335  or  HASSAN@EMAAR.BH

JAMIL AHMED COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39238105  or  JAMILAHMED772010@GMAIL.COM

SINGLE POINT BUILDING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  SHUBBAR60@HOTMAIL.COM

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

  CAR WASHER/CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17744999  or  hassan@emaar.bh

MADEH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WINDOW AND DOOR MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39939968  or  AL_MADEHALUMINUM@YAHOO.CO.IN

KHUSHBOO INDIAN STREET FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36777447  or  NAYLA.ALKAABI@GMAIL.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH

DELTA MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact
 17786444  or  fatima@deltabahrain.com

OSLO MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39100597  or  SHADMANECLEARANCE@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@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

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM

ALAIDI MECHANICAL & ELECTRICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39393925  or  KHALID_ALAIDI@HOTMAIL.COM

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

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

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

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

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

BROTHERS COFFEE SHOP MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33001198  or  STYLECAFE_FASTFOODRESTAURANT@YAHOO.COM

REEM ABDULLAH ALHALYU FOR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

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

MOHAMED AHMED JASIM ALHASABI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33385995  or  alwadeea@hotmail.com

AL FAJER AL ZAHER CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17412725  or  ALZAHERGROUP@YAHOO.COM

ALATHRIYA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 39339088  or  ALBA8EE3_5@HOTMAIL.COM

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH

AL-MOROOJ CAR DENTING & PAINTINS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 38808242  or  ALMUROOJ-GARAGE@OUTLOOK.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17290007  or  info-united@awal.biz

Souq waqif bierds 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17256545  or  ETIDAL@INFO.GOV.BH

AL BASIT ELECTRONICS CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 
, suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM

MIRZA METALS SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33176532  or  AEN.SAQR@YAHOO.COM

MINWAH BUILDING CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17291331  or  EVITADIAZ84@GMAIL.COM

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM

TOKYO CITY ELECTRONICS  ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36699370  or  ABDULLAALMANSY@YAHOO.COM

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@BATELCO.COM.BH

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

  MANAGER (OPERATIONS) 
, suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co

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

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

BROSTED LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17760290  or  ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM

Malaysia Settletes 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA74@GMAIL.COM

CTM360 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
, suitably qualified applicants can contact
 77360360  or  CARREARS@CTM360.COM

EPHURIA DECOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33433262  or  ephuria@gmail.com

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
, suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  alihassan@almoayyedint.com.bh

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH

AL SARRJ JEWELLERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17277521  or  ALSARRAJ@BATELCO.COM.BH

UM SABER FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33323849  or  QAISRA.IZZAT@GMAIL.COM

Kul Alzain Beauty Centre 
has a vacancy for the occupation of

  HENNA MAKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39115535  or  KULALZAIN@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

Cook house for food 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33324333  or  cookhouse08@gmail.com

SIMSIM DXUMNT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33377749  or  OSAMA.KHALAF@ALHAWAJ.COM

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM

IDEA Publicity & Advertising Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17550231  or  TARADA14@GMAIL.COM

CREATIVITY SECRETS FOR CALLIGRAPHY DESIGNS &PLACARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

Tawasol development international bsc closed 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 17293325  or  HASHPC.BH@GMAIL.COM

AL EKBAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17216399  or  NATHEER92@ICLOUD.COM

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

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17465418  or  barani@aquagloballogistics.com

GOLDEN PRINT MEDIA 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR (PRINTING MACHINE) 

, suitably qualified applicants can contact
 33423344  or  GOLDENPRM@GMAIL.COM

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me

JEEVAN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM

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

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

Spicy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM

NUSRAT ELECTRICALS EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33329872  or  NUSRATBIBI20015@YAHOO.COM

Alamgeer Construction Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ishaq.dispatchglobal@gmail.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

Newtech Contrating Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
, suitably qualified applicants can contact

 17246267  or  tom.shain@minds-united.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

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH

Bahrain Art Gallery WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17717165  or  bahrainframes@gmail.com

Jacqueline building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 33016677  or  AAAAH18@HOTMAIL.COM

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

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

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

HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZZAQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH

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

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.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

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com

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

  PIPEFITTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM

SHAFQAT MOHAMMAD ISHAQ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33102396  or  FAQEERHUSSAIN1982@GMAIL.COM

MAJD ALJAZIRA ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38007071  or  BSHAWAI@GMAIL.COM

Noon Nail station 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36361116  or  AMALK8899@HOTMAIL.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

KRIZEMA BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  AHMED@BTSBAH.COM

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

YOUNG STYLE TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33655884  or  THY.SOLUTION123@GMAIL.COM

SHARIF GARMENT FACTORY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17748999  or  HR@SHARIFGROUP.COM

BETA DESIGN CONSULTANTS S.P.C OWNED BY MOSTAFA ELKADY 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33117401  or  MOSTAFA.BAHAA2007@GMAIL.COM

JUMBO AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39453888  or  aldoseri.adel@gmail.com

Noon Nail station 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36361116  or  AMALK8899@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMANS_DC@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

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39973093  or  SMBMWLL@GMAIL.COM

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM

SAIFUL GAZI INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM

TARBOUCHE XPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500794  or  myra@sevenleisure.net

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

AL LAMAAH GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39334311  or  ALLAMAIT55@GMAIL.COM

The 10 Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17272345  or  RIYAD966@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

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39973093  or  SMBMWLL@GMAIL.COM

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

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

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

DAHUA COMMUNICATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 38412166  or  BU3EESA90@GMAIL.COM

MULTIMETER CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 37791278  or  AKH377912@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

Baker Tilly Consulting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR MANAGER FOR MARKETING AND COMMUNICATION 
, suitably qualified applicants can contact
 77113337  or  bkamal@bakertillyjfc.com

ALI HASAN MANSOOR ANAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32122551  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM

MULTIMETER CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 37791278  or  AKH377912@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

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 39973093  or  SMBMWLL@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

SPACELINE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 66666461  or  NAZZARALI9@GMAIL.COM

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

MOBILY BOX SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 36464655  or  ELTAF.BUALI@GMAIL.COM

Lilac Fashions 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@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

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net

ROOTS WORLD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33789200  or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17550595  or  SIAM@BATELCO.COM.BH

Shine Tech Elevator And Escalator Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33777315  or  MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.COM

AWAL PLASTICS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17786363  or  NAWAF@AWALPLASTICS.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 36309595  or  sunsetrestaurant.bh@gmail.com

ABDULLA ALMURBATI TIRES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39211775  or  ALMURBATI7716@GMAIL.COM

SMART JEANS READY MADE CLOTHES. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39666977  or  HAIKIC@BATELCO.COM.BH

BAIT AL JANAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
, suitably qualified applicants can contact

 17610103  or  accounts@dreamhouse-gcc.com

MULTI STYLE PLASTIC CARDS DESIGN AND PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17591299  or  MULTI.STYLE.ADV@GMAIL.COM

BAIT AL JANAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17610103  or  accounts@dreamhouse-gcc.com

RIHALH BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 33263363  or  ALSHWAMAT@GMAIL.COM

HABARA GATE  SNACKS & FISH  Wll 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17311115  or  EXP.SEV4@GMAIL.COM

ABU ABDUIIA GODSMITH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17270133  or  T22T22@HOTMAIL.COM

ALEDIKHAR CONTROCTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39993011  or  GHADEEEEER@HOTMAIL.COM

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM

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

  GARDENER 
, suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

ALADALEH CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact
 33880407  or  SADIQNEMA@GMAIL.COM

ALEDIKHAR CONTROCTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39993011  or  GHADEEEEER@HOTMAIL.COM

Harsh Jewellery Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39404897  or  HARSHJEW.BH@GMAIL.COM

AL ASMAR BUILDING CONTRCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39474909  or  ALASMARBUILSINGCONTRCTING@GMAIL.COM

GROLLINK FOR ADVERTISING, ADVERTISING AND MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 33332561

VEGAT GARMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 34448370  or  ZTOUCHSALON@GMAIL.COM

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

  COFFEE SERVER 
, suitably qualified applicants can contact
 36404412  or  YALANSARI4@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM

DA RAE JUNG RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 17742395  or  AREARE74@HOTMAIL.COM

Bin abdulla gents tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33376676  or  BIN.ABDULLA123@GMAIL.COM

Raees Sharif Logistics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33764006  or  WFATHAR@YAHOO.COM

SER ALNAJAH BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 39892876  or  haleemazeenet@gmail.com

ALNAIM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17240025  or  alnaeem_grill@hotmail.com

FAKHRI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33528786  or  FAKHRIELECTRONICS786@GMAIL.COM

MOHAMED ALI ABDULLA EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MOHAMEDALIBH32@GMAIL.COM

ALNAIM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17240025  or  alnaeem_grill@hotmail.com

ALSMADI FOR BUSINESS MANAGEMENT AND CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 36211420  or  founder@smadipmc.com

MANAR GAS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36233103  or  ALSAYEGHMM@GMAIL.COM

DHUFAR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33331663  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM

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

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

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

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com

MOHAMED ALI ABDULLA EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MOHAMEDALIBH32@GMAIL.COM

UNION WASHING AND POLISHING CAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17441900  or  SASAAH1962@GMAIL.COM

PERFECT CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39444479  or  Almansoori66@live.com

C T A FOR SALE  OF SECOND-HAND GOODS CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38170017  or  CHTANZEEMBH@GMAIL.COM

Nice Cut Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 32237522  or  moh.sanad1988@gmail.com

Hay ward hiring building equiipments 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36555867  or  HAYWARD.TRADING1@GMAIL.COM

ROOTS WORLD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33789200  or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM

LAZE NAIL BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39616612  or  EBRAHIMALKHADEM@HOTMAIL.COM

WAHEED ACCESSORIES CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17836116  or  HASSAN309@ICLOUD.COM

MEHRAN  RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 33779907  or  AMATHEONE@GMAIL.COM

Hala Al Safeer Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32229052  or  LMORDUHAJEE@GMAIL.COM

Sansaf Garage W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33921167  or  SANSAFTRADING@GMAIL.COM
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رام اهلل - وكاالت

أصيب فلســـطينيان بالرصاص المعدني 
الســـبت،  أمـــس  بالمطـــاط،  المغلـــف 
خـــال  اختنـــاق  بحـــاالت  والعشـــرات 
اإلســـرائيلي  الجيـــش  مـــع  مواجهـــات 
شـــمالي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة وفق 
لجـــان  منســـق  محلي.وقـــال  مصـــدر 
كفـــر  بلـــدة  فـــي  الشـــعبية  المقاومـــة 
قـــدوم شـــرقي محافظـــة قلقيليـــة مراد 
اشـــتيوي، إن “مواجهـــات اندلعـــت بيـــن 
الشبان الفلســـطينيين وقوات االحتال 
اإلســـرائيلي فـــي كفـــر قدوم”.وأوضـــح 
اشـــتيوي أن المواجهـــات “أســـفرت عـــن 
إصابـــة فلســـطينيين اثنيـــن بالرصـــاص 
المعدنـــي المغلـــف بالمطاط، والعشـــرات 
عاجهـــم  جـــرى  االختنـــاق،  بحـــاالت 

ميدانيًا”.

وأضاف أن القوات اإلســـرائيلية “منعت 
إصـــاح خط مياه رئيس يغـــذي القرية، 
كان قد تعرض للتدمير من قبل الجيش 
الخميـــس الماضي خال إغاقه إلحدى 

الطرق الفرعية في القرية”.
وفـــي ســـياق متصل قال مســـؤول ملف 
االســـتيطان فـــي شـــمال الضفة غســـان 
فـــي  اندلعـــت  “مواجهـــات  إن  دغلـــس، 
قرية برقة شـــمال غربي مدينة نابلس”.

“قـــام  الجيـــش  أن  دغلـــس،  وأضـــاف 
بإطـــاق كثيـــف للرصاص وقنابـــل الغاز 
المسيل للدموع، عقب اقتحام القرية”.

وتشـــهد قرى برقة وكفر قدوم ومناطق 
أخرى من الضفة، احتجاجات مســـتمرة 
رفضا للســـيطرة اإلسرائيلية على أراض 
فلسطينية خاصة، ألغراض استيطانية.

إصابة فلسطينيين اثنين بمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي

أبوظبي - وكاالت

الســـبت،  أمـــس  اإلمـــارات،  قـــررت 
مـــن دون  الطائـــرات  وقـــف تحليـــق 
طيار والطائـــرات الرياضية الخفيفة 
لمـــدة شـــهر.وقالت وزارة الداخليـــة 
اإلماراتيـــة، فـــي بيـــان، إنهـــا “أهابت 
لمـــاك  الطيـــران  عمليـــات  بوقـــف 
وممارسي وهواة الطائرات من دون 
طيار، والطائرات الرياضية الخفيفة 
بمختلف أشكالها في الوقت الراهن”.
وأوضحت أنها قررت “وقف ممارسة 
اعتبـــارا  شـــهر  لمـــدة  الهوايـــة  هـــذه 
الســـماح  مـــع  الســـبت”،  أمـــس  مـــن 
باستثناءات للشركات المشغلة لذلك 
النشـــاط حال كان لديهـــا عقود عمل 

شريطة الحصول على التصاريح.

وحول مبـــررات القرار، قالت الوزارة 
إنـــه “فـــي اآلونـــة األخيـــرة تـــم رصد 
عدم التقيد بممارســـة هـــذه الرياضة 
تـــم  التـــي  الجغرافيـــة  بالمناطـــق 

تحديدها بالتصاريح”.
يقـــوم  مـــن  “كل  أن  مـــن  وحـــذرت 
أو  طيـــران  عمليـــات  أي  بتشـــغيل 
ممارســـة أي من هذه األنشطة وعدم 
التقيـــد بالتعليمـــات الصـــادرة خـــال 
نفســـه  ســـيعرض  المحـــددة  الفتـــرة 

للمساءلة القانونية”.
ويأتـــي القـــرار اإلماراتـــي بعـــد أيـــام 
مـــن هجوم نفذته جماعـــة “الحوثي” 
اليمنية بصواريخ وطائرات من دون 
طيار على موقعين في أبوظبي، في 

17 يناير الجاري.

اإلمارات توقف تحليق الطائرات من دون طيار

الحـــدود  علـــى  األوضـــاع  توتـــر  مـــع 
وزارة  أمـــرت  الروســـية،  األوكرانيـــة 
الخارجيـــة األميركية عائات موظفي 
ســـفارتها ودبلوماســـييها فـــي كييـــف 
بالمغادرة في أقرب وقت ممكن قبيل 
يـــوم غـــد االثنيـــن، علـــى أبعـــد تقدير.
وأفـــاد مســـؤولون أميركيـــون لشـــبكة 
“فوكس نيوز”، أمس الســـبت، بأنه من 
المتوقـــع أن تشـــجع وزارة الخارجيـــة 
األميركييـــن فـــي هـــذا األســـبوع على 
البدء في مغـــادرة أوكرانيا عن طريق 

الرحات الجوية التجارية.
المســـؤولون  قـــال  ذلـــك، فيمـــا  يأتـــي 
األســـلحة  ذخيـــرة  إن  األميركيـــون 
إلـــى  أمـــس  وصلـــت  التـــي  الصغيـــرة 
كييف، تشـــكل الجزء األكبـــر من 200 
ألف رطـــل مما تصفه وزارة الخارجية 
بالمســـاعدات القاتلـــة التـــي يحتاجهـــا 
الجنـــود األوكرانيـــون علـــى الخطوط 

األمامية.
األميركيـــون  المســـؤولون  أخبـــر  كمـــا 
“فوكـــس نيـــوز” أنـــه مـــن المتوقـــع أن 
تصـــل صواريـــخ “جافليـــن” المضـــادة 
للدبابـــات في هـــذا األســـبوع من دول 
البلطيـــق ومن المخزونات العســـكرية 
آخـــر  مســـؤول  وأضـــاف  األميركيـــة. 
أن البنتاغـــون قلـــق مـــن أن العاصمـــة 
األوكرانيـــة “أصبحـــت اآلن في مرمى 
النيران”، بعدما وصلت طائرات مقاتلة 
روسية متقدمة إلى بياروسيا، شمال 

أوكرانيا.

واشنطن تأمر دبلوماسييها بمغادرة كييف

أصدر قـــاض بلجيكـــي مذكـــرة توقيف 
دوليـــة بحق مســـؤول ليبـــي كبير مطلع 
إدارة  فـــي  تحقيـــق  إطـــار  فـــي  ينايـــر 
األصـــول الليبيـــة المجمدة فـــي بلجيكا 
بعـــد ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي في 
فـــي  العامـــة  النيابـــة  2011.وأكـــدت 
بروكســـل هذه المعلومات التي نشرتها 

وسائل إعام بلجيكية عدة.
الشـــخص المعنـــي بالمذكـــرة هـــو علـــي 
المؤسســـة  رئيـــس  حســـن  محمـــود 
الليبية لاســـتثمار، الصندوق الســـيادي 
األصـــول  هـــذه  إدارة  عـــن  المســـؤول 
ليبيـــا،  فـــي  األجنبيـــة  واالســـتثمارات 
والـــذي وضعتـــه األمـــم المتحـــدة تحت 
حراســـة قضائيـــة عـــام 2011 لتجنـــب 

عمليات االختاس.
هـــذه األمـــوال غالًبـــا مـــا تكـــون موضع 
نزاعـــات قانونيـــة بيـــن الدولـــة الليبيـــة 
والـــدول المودعة فيها. من جهة أخرى، 
يترقب الليبيون جلسة البرلمان القادمة 
التي ستعقد منتصف األسبوع الجاري، 
إلعـــان خارطة الطريـــق الجديدة التي 
ستحســـم مســـتقبل العملية االنتخابية 
ومصيـــر حكومة عبـــد الحميـــد الدبيبة 
التي تواجه دعوات متصاعدة لتغييرها 
وتحالفات لتنحيتها. وتعيش ليبيا هذه 
األيـــام على وقع زخم سياســـي وجدال 
بيـــن سياســـييها وفاعليها الرئيســـيين، 
البرلمانيـــة  االنتخابـــات  إجـــراء  حـــول 
حكومـــة  تشـــكيل  أو  أوالً  والرئاســـية 

جديدة وصياغة دستور.

مذكرة توقيف في بلجيكا بحق مسؤول ليبي

وزير خارجية 
الكويت يزور لبنان

الشيخ  الكويتي  الخارجية  وزيــر  وصــل 
أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت، 
لمسؤول  زيـــارة  أول  فــي  السبت،  أمــس 
ــر  ــة تــصــريــحــات وزيـ ــ خــلــيــجــي مــنــذ أزمـ
اإلعالم اللبناني السابق جورج قرداحي. 
في  الكويتي  الوزير  استقبال  في  وكــان 
اللبناني  الخارجية  وزيــر  بــيــروت  مطار 

عبد هللا بو حبيب.
الكويتي خالل زيارته  المسؤول  والتقى 
ــدة رئــيــس  ــمـ ــددة الـ ــحـ ــرســمــيــة غــيــر مـ ال

الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

مناورات عسكرية إيرانية روسية صينية على صد “اٌلقرصنة البحرية”

طهران تجري مفاوضات مع موسكو لتوسيع محطتها النووية
تجـــري إيـــران مفاوضات مع روســـيا لبنـــاء وحدتين 
جديدتيـــن مـــن االنتـــاج في محطـــة الطاقـــة النووية 
الوحيـــدة فـــي الباد، بحســـب مـــا أعلن مســـؤول في 
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية.ونقل موقع الحكومة 
عن المتحدث باســـم منظمة الطاقـــة الذرية االيرانية 
بهـــروز كمالوندي قوله “تجري مفاوضات بين طهران 
وموســـكو لبنـــاء الوحدتين 2 و3 في محطة بوشـــهر 
)جنوب( بحسب خطة  الجمهورية اإلسامية الهادفة 
إلى انتاج 10 آالف ميغاواط من الكهرباء على األقل 

باستخدام الطاقة الذرية”.
وبنـــت موســـكو محطة بوشـــهر المـــزودة بمفاعل من 
ألف ميغاواط وسلمتها رسميًا لإليرانيين في سبتمبر 

2013، بعد سنوات من التأخير.
وأكد كمالوندي أن “عملية تنفيذ المشـــروع تتم بدون 

تأخير، رغم تأخير في الدفع”.
وكان نائـــب رئيـــس منظمـــة الطاقة الذريـــة اإليرانية 
محمـــود جعفـــري قـــد كشـــف فـــي نهاية ديســـمبر عن 
“تأخيـــر لمـــدة ســـنتين” فـــي بنـــاء هاتيـــن الوحدتين 
مرتبط بـ”مشـــاكل مالية” جعلت “تحويـــل العملة غير 

ممكن”.
وتجري هذه المفاوضات غداة زيارة للرئيس اإليراني 
يوميـــن،  اســـتمرت  إلـــى موســـكو  رئيســـي  ابراهيـــم 
أكـــد خالها عزمـــه على تعزيـــز العاقات مع روســـيا.
وقـــال بعد عودته من موســـكو حيث التقـــى الرئيس 
فاديميـــر بوتين “حاليًا مســـتوى التبادل بين البلدين 
غير مقبول، واتفق البلدان على زيادة التجارة بينهما 

إلى 10 مليارات دوالر في السنة، كمرحلة أولى”.
وقـــال كمالوندي إن “تعزيز وتطويـــر التعاون النووي 
بين البلديـــن” من بين “المواضيع المهمة” التي تطرق 

إليها الرئيسان.
وتأتي هذه المفاوضات في وقت تستمر المفاوضات 
فـــي فيينا إلنقاذ االتفاق النووي االيراني المبرم  عام 

.2015

تدريبات عسكرية إيرانية روسية صينية

ميدانيـــا، بـــدأت إيـــران وروســـيا والصيـــن منـــاورات 
بحريـــة وجويـــة فـــي المحيـــط الهنـــدي بهـــدف صـــد 
عمليـــات “القرصنـــة البحريـــة” حســـبما ذكـــرت وكالـــة 
األنبـــاء الرســـمية “إرنا”.وتضمنت المنـــاورات محاكاة 
لقرصنـــة ســـفينتين، وفـــق التقارير. وقـــال المتحدث 
باســـم المناورات االدميـــرال مصطفى تاج الديني إن 

“وحـــدات بحريـــة وجوية مـــن الدول الثـــاث حررت 
ســـفينتين تجاريتيـــن خطفهمـــا قراصنـــة فـــي ميـــاه 

دولية”.
قراصنـــة  الهجمـــات  تلـــك  خلـــف  يقـــف  مـــا  وغالبـــا 
صوماليون، ُيعتقد أنهم حاولوا في نوفمبر االستياء 
علـــى ناقـــات نفـــط إيرانيـــة فـــي خليـــج عـــدن للمرة 

الثانية خال أسبوعين.
وكانت ســـفينة متجهة نحو مضيق باب المندب على 
مدخل البحر األحمر عندما حاول ستة قراصنة كانوا 
علـــى متن عدد من الـــزوارق، قرصنتها في األول من 
نوفمبر، ما استدعى إطاق البحرية اإليرانية طلقات 

تحذيرية، حسبما ذكرت وكالة إيسنا آنذاك.
وســـبق ذلـــك محاولـــة مماثلة فـــي 16 أكتوبـــر عندما 
تصدت سفينة حربية إيرانية لمحاولة قرصنة طالت 
ناقلتـــي نفط كانت ترافقهما في خليج عدن، حســـبما 
أعلن قائد ســـاح البحرية.ويعـــد مضيق باب المندب 
الـــذي يربـــط بين البحـــر األحمـــر وخليج عـــدن، ممرا 
حيويـــا للســـفن وناقـــات النفـــط المتجهة نحـــو قناة 

السويس أو منها.
وذكـــرت وكالـــة إرنـــا إن المنـــاورات تجري بمشـــاركة 
“وحدات ســـطحية وجوية من القوة البحرية لجيش 
البحريـــة  الجمهوريـــة االســـامية االيرانيـــة والقـــوة 
لحـــرس الثـــورة االســـامية ... ووحـــدات بحريـــة من 

روسيا والصين”.
وأكـــد المتحدث تاج الديني أن المناورات تجري “في 
إطـــار التعاون العســـكري واألمني المهـــم )بين الدول  

الثاث(  للتصدي لتهديدات قائمة”.

 استعادة التصويت في األمم المتحدة

مـــن جهـــة أخـــرى، أعلنـــت مصـــادر أممّيـــة أّن إيـــران 
بصدد اســـتعادة حّقهـــا بالتصويت في األمم المتحدة 
بعـــد إفراجهـــا الجمعة عـــن أكثر مـــن 18 مليون دوالر 
وتحويلهـــا إلى حســـاب للمنّظمة الدولّية في ســـيول.
وقـــال أحد هـــذه المصـــادر  طالًبا عدم كشـــف هويته 
إّن وصـــول “هذه األموال متوّقـــع اليوم األحد أو غدا 

االثنين”.
وكانـــت إيران فقـــدت في 11 ينايـــر حّقها بالتصويت 

بسبب ديون كبيرة مستحّقة للمنّظمة.
وتنـــّص المـــاّدة 19 مـــن ميثـــاق األمم المتحـــدة على 
تعليق حـــّق التصويت في الجمعّيـــة العاّمة ألّي دولة 
يكون مبلغ متأّخراتها مســـاوًيا أو أعلى من المساهمة 

المستحّقة عليها عن العامين المنصرمين.
فـــي 11 ينايـــر، أعلن األمين العام لألمـــم المتحدة أّنه 
يتعّيـــن على إيران دفع 18.4 مليون دوالر الســـتعادة 

حّقها بالتصويت.
وقالـــت طهران إّنها ال تســـتطيع الوفـــاء بالحّد األدنى 
المتحـــدة  األمـــم  فـــي  ديونهـــا  لتســـديد  المطلـــوب 
بســـبب العقوبات االقتصادّية والمالّيـــة التي تفرضها 
واشـــنطن.وبعد مفاوضات اســـتمّرت أشـــهًرا، ُمنحت 
طهران إعفاًء في يونيو يســـمح لها بدفع مستحّقاتها 

واستعادة حّق التصويت.

طهران - وكاالت

المفاوضات تجرى غداة زيارة الرئيس اإليراني لموسكو 

 وكاالت

أكدت قـــوات الجيـــش اليمنـــي، أمس 
الســـبت، تواصل العمليات العســـكرية 
بإســـناد مـــن مقاتـــات تحالـــف دعـــم 
جبهـــات  مختلـــف  فـــي  الشـــرعية، 
وســـط  الجنوبيـــة،  مـــأرب  محافظـــة 
هزائـــم وخســـائر تتكبدها ميليشـــيات 

الحوثي.
وقـــال قائـــد اللـــواء 55 مشـــاة، علـــي 
الحميـــدي، إن جبهـــات جنـــوب مأرب 
الماضيـــة  الســـاعات  خـــال  شـــهدت 
معـــارك بطوليـــة، كبد خالهـــا الجيش 
مـــن  العشـــرات  الميليشـــيات  اليمنـــي 
آليـــات  وتدميـــر  والجرحـــى  القتلـــى 
عسكرية مختلفة.و أضاف أن طيران 
التحالـــف نفذ غارات دقيقة، أســـفرت 
عـــن تدمير آليـــات وأطقـــم للحوثيين 
ومصـــرع من كانـــوا على متنهـــا، وفق 

الموقع الرسمي للجيش اليمني.

الميليشـــيات  أن  إلـــى  لفـــت  كذلـــك 
جبهـــات  فـــي  أيامهـــا  أســـوأ  تعيـــش 
الجوبـــة وحريب التـــي ظنت بدخولها 
أنهـــا ســـتحقق انتصـــارًا نحـــو مـــأرب 
بعـــد أن عجـــزت في جبهات الكســـارة 
والمشجح وصرواح غرب المحافظة، 
الجنوبيـــة  الجبهـــات  إلـــى أن  مشـــيرًا 
غـــدت بمثابة المحرقة لتلـــك العصابة 

اإلجرامية.

وأردف الحميـــدي قائـــاً إن الموازيـــن 
على األرض تغيرت، وذلك بعد التقدم 
فـــي  العمالقـــة  ألويـــة  أحرزتـــه  الـــذي 
مديريات بيحان، وإن ميليشـــيا إيران 
محاصـــرة، وجـــاري التعامـــل معها من 
قبل قوات الجيش.كذلك شكر تحالف 
دعم الشـــرعية على الضربات الجوية 
التـــي ينفذهـــا علـــى مدار الســـاعة في 

مختلف الجبهات القتالية.

بإسناد من مقاتالت تحالف دعم الشرعية

تواصل العمليات في مأرب وخسائر فادحة للحوثيين

قوات الشرعية اليمنية في مأرب

الحسكة - العربية. نت

كشفت مصادر “العربية” أن قوات سوريا 
عمليـــة  بـــدأت  قســـد”   “ الديمقراطيـــة  
اقتحام ســـجن غويران بالحســـكة بإسناد 

جوي من التحالف الدولي.
وأضافت أن قصفًا مدفعيًا مكثفًا لـ “قسد” 
للســـجن. المجـــاورة  المبانـــي  يســـتهدف 
يأتي ذلك، فيمـــا ال تزال تداعيات هجوم 
تنظيـــم داعـــش على ســـجن غويـــران في 
الحســـكة مســـتمرة، حيـــث أعلنـــت قوات 
سوريا الديمقراطية مقتل 22 عنصرًا من 
التنظيم اإلرهابي خال اشـــتباكات أمس 

السبت.
وأفـــادت المصـــادر أن 4 عناصر من قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة قتلـــوا كذلك خال 
اشـــتباكات أمـــس، لتصبـــح الحصيلـــة 17 
قتيـــاً و23 جريحـــًا وفـــق أرقـــام “قســـد” 
الرســـمية.فيما ارتفعـــت حصيلـــة القتلـــى 
اإلجماليـــة نتيجة األحداث إلى 89 بينهم 

56 مـــن داعـــش، وفـــق المرصد الســـوري 
لحقوق اإلنسان.

وتابعـــت المصـــادر أن مدرعـــات أميركية 
وصلـــت إلـــى منطقـــة االشـــتباكات غـــرب 

السجن، لمؤازرة قوات “قسد”.
من جهته، ذكر المرصد أن طائرة أميركية 
اســـتهدفت مقبـــرة  أباتشـــي،  مـــن طـــراز 

يتـــوارى فيهـــا عناصر داعـــش في محيط 
سجن الصناعة بمدينة الحسكة.

وتتفـــاوت حدة االشـــتباكات بين العنيفة 
والمتقطعـــة بيـــن الحيـــن واآلخـــر، حيث 
ال يـــزال عناصر التنظيـــم يتواجدون في 
محيـــط الســـجن ويتـــوارون فـــي شـــمال 

شرقه بمناطق عدة، وفق المرصد.

بإسناد جوي من التحالف الدولي

قوات “قسد” تقتحم سجن غويران بالحسكة

سجن الحسكة )أرشيفية(

بيروت - األناضول

وكاالت كييف - وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين بلد الفضيلة والحق والقيم والمبادئ
لننـــس النظـــم السياســـية مؤقتـــا، لكـــن هنـــاك شـــيء اســـمه العادات 
واألعراف والخلق، والسؤال الكبير الذي مازلنا نسعى وراء حله هو.. 
لمـــاذا يصر بعض أعضـــاء مجلس العموم البريطاني على التعامل مع 
قوائم طويلة من الخارجين عن القانون والهاربين في لندن، والعمل 
ســـويا فـــي االبتـــكار واالندفاع لتشـــويه ســـمعة البحرين فـــي الملف 
الحقوقـــي عبثـــا، واالســـتعانة باألحزاب الفاشـــلة المعروفـــة بالكذب 

والمساومة.
لهـــذا المجلـــس تاريخـــه الغريب، فهو منذ عـــام 2011 يهيئ الظروف 
المناســـبة لإلرهابيين الذين يســـيرون كاألشـــرعة في شـــوارع لندن، 
ويفتـــح لهـــم األذرع ضاربـــا عرض الحائـــط المعاهـــدات واالتفاقيات 
بيـــن البلديـــن، فهنـــاك خطـــوط ال يمكـــن الســـماح بتخطيهـــا، أهمهـــا 
التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول، لكـــن حيـــن ننظر إلـــى هذا 
المجلـــس وثيـــق الصلة بالخارجيـــن عن القانون، سنشـــاهد تصرفات 
غيـــر متوقعة تخالـــف األعراف البرلمانية، وهذا مـــا أكدت عليه كتلة 
الميثاق النيابية في بيان لها حيث “اســـتنكرت، ما تم تداوله مؤخرا 

عـــن تحركات داخل مجلس العموم البريطاني، مبنية على معلومات 
مغلوطة عن الملف الحقوقي لمملكة البحرين، معبرة عن اســـتغرابها 
من قيام نواب باســـتقاء معلوماتهم مـــن عناصر خارجة عن القانون 
وهاربـــة في لندن واعتبارها حقائق مســـلمة، وهو أمر مشـــين وبعيد 
عـــن األعراف البرلمانية، فيما ثمنت الكتلـــة في الوقت ذاته الموقف 
المسؤول لعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني وفي مقدمتهم 

النائب بوب ستيوارت الذي فند االدعاءات المضللة والمغلوطة”.
لماذا يحـــاول بعض أعضاء مجلس العمـــوم البريطاني تصوير حياة 
أولئـــك المجرميـــن واإلرهابيين بأنها حياة بريئة مـــن الذنوب، وأنهم 
فـــي منازل األبـــرار، وكل ما يقولونه تجاه البحريـــن من افتراءات ال 
يحتاج إلى أدلة وبراهين، ودائما ما يتكرر هذا النموذج البشـــع على 

أساس واحد هو.. التقارير الكاذبة المضللة.
هذه الوسائل الرخيصة لن تؤثر في السجل الناصع لمملكة البحرين  «

في ملفها الحقوقي، فهي بلد الفضيلة والحق والقيم والمبادئ، وابقوا 
أنتم في مجلسكم مع شهيق وزفير المجرمين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أول الرؤى سلمان
استلمت بيد الشكر والتقدير نسخة من كتاب “أول الرؤى سلمان”، 
كأحدث وأهم إصدارات مركز البحرين للدراســـات االستراتيجية 

والدولية والطاقة.
الكتـــاب الملهـــم والرائـــع، يوثق بصفحاتـــه الثالثمئـــة قصة نجاح 
وطنيـــة، امتدت لواحد وعشـــرين عامـــًا من النهضـــة والنماء في 
مملكة البحرين، شـــخصها المســـتمر صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة ولي العهد رئيـــس الوزراء حفظه هللا 

ورعاه.
ويقـــدم الكتـــاب للقارئ والـــرف الوطني والعربـــي إضاءات مهمة 
عن تبعات المســـؤوليات الجمة لسموه خالل مرحلة تحول مهمة 
مـــن تاريخ البحريـــن الحديث والمعاصر، كتجربـــة ذات تفاعالت 
نوعيـــة فـــي اإلدارة والنهضـــة الشـــاملة والمســـتدامة، وما تخلل 
هذه المســـيرة النابضة بالوفاء، والعطـــاء الالمتناهي، من تطوير 
وعناية وحكمة ألسس ومفاهيم مشروع جاللة الملك اإلصالحي 
حفظه هللا ورعاه، وانعكاسات ذلك على تقدم ورفعة شأن الوطن 

والمواطن، في شتى تدرجات الحياة، وتنوعاتها.
كما تضمنت صفحات الكتاب، تعمق ســـموه وإخالصه واهتمامه 
المباشر بالشأن الوطني، بكل تفاصيله الدقيقة والرحبة والمثيرة 
لإلعجـــاب، مســـتلهما ذلك من فلســـفة الحكـــم الخليفي الرشـــيد، 
المهتم دومًا بترسيخ المفاهيم المتطورة للديمقراطية وسياسات 
األبواب المفتوحة مع المواطنين، واالستجابة للصوت والمطالب 

عبر كل المنصات والوسائل المسموعة والمقروءة.
الكتـــاب كمـــا أشـــير لـــه بديباجـــة بأنه عربـــون وفاء لســـمو األمير 
القائـــد، والـــذي كتـــب فيـــه رئيس مجلـــس أمنـــاء المركز الشـــيخ 
الدكتـــور عبـــدهللا بن أحمد آل خليفـــة قائالً “نأمـــل أن يكون هذا 
الكتاب امتنانًا وعرفانًا، وترجمة عملية لما تصبو إليه فينا، تحمل 

مسيرة وطن قلب رجل، واجه التحديات، وعشق اإلنجاز”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

هيومان رايتس وحقوق اإلنسان اإلرهابي
ال تســـتغربوا هـــذا العنـــوان فـــي ظـــل التقاريـــر الغريبة التـــي تصدرها 
منظمـــة هيومـــان رايتس ووتش عن الدول العربيـــة ومن بينها مملكة 
البحريـــن من وقت آلخر، حيث يســـتطيع المتابـــع الواعي أن يدرك أن 
99 بالمئـــة مـــن تقاريـــر تلك المنظمة تســـتند إلى محاكمة شـــخصيات 
متهمة بممارسة اإلرهاب في دولها، على الرغم من أن جريمة اإلرهاب 
يتم التعامل معها بكل حسم من قبل الدول التي تقوم بدعم وتمويل 
هذه المنظمة المتحيزة التي تستخدم كأداة ضغط واضحة على دول 
معينـــة بعيـــدا عن الواقعيـــة والحيـــاد المفترض في عمـــل أية منظمة 

حقوقية.
جميـــع الـــدول التي تتباهـــى بممارســـة الديمقراطية فـــي العالم لديها 
قوانيـــن خاصـــة بمحاربـــة اإلرهـــاب كجريمـــة خطيـــرة علـــى الدولـــة 
والمجتمـــع، ومـــع ذلـــك تتوقـــف منظمة هيومـــان رايتـــس ووتش عند 
الـــدول العربيـــة دون غيرهـــا وتصـــدر تقارير غير موضوعيـــة في هذا 
الشـــأن، ومـــن غير الموضوعي أيضا قيام هـــذه المنظمة خالل جائحة 
كورونا بتعميم اتهام معين على جميع الدول التي تقوم هذه المنظمة 
بإصدار تقارير ضدها، هذا االتهام التقليدي هو انتشـــار الفيروس بين 
السجناء وإهمال الدول التصدي لذلك داخل السجون، وكأن السجون 
ليست جزءا من الدولة يمكن أن يصاب فيه الناس كما يصاب غيرهم 

في المصنع أو المدرسة أو الجامعة!
وممـــا ال شـــك فيـــه أن الحديث عن إهمال طبي فـــي البحرين تحديدا 
فـــي هذا الشـــأن يجعـــل تقرير هـــذه المنظمة كذبة كبـــرى ويحوله إلى 
مجـــرد ورقـــة تكتـــب بشـــكل روتينـــي عـــن كل الـــدول، ألن البحريـــن 
تحديـــدا تعاملـــت مع هذه الجائحة بأقصى ما تقـــوم به الدول الكبرى 
فـــي العالم فيما يتعلق بالوقاية والعالج والتطعيم، وبناء عليه فالذي 
يتهـــم البحرين باإلهمال الطبي يمكنه أن يوجه نفس التهمة للواليات 

المتحدة وبريطانيا وكل الدول الكبرى في العالم.

الخالصة أن تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش أصبحت مثل أي  «
مقال سلبي يكتبه صحافي معاد لدولة من الدول في أية صحيفة 

يمولها معادون لتلك الدولة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أعتقـــد أن الشـــعور بالعجـــز أمـــام المخـــاض اليومـــي لمـــا يســـمى بــــ 
“السوشال ميديا” هو المحرك األساسي وراء دراستي األخيرة لتأثير 
وســـائل التواصل اإلعالمي على األداء االبتـــكاري، فوددت أن أتبحر 
أكثـــر وعبر الطرق العلميـــة فيما تقدمه وســـائل التواصل االجتماعي 
مـــن مواد، وأن أقيس تأثيرها على أداء اإلعالميين دونا عن غيرهم، 
وكان األداء االبتـــكاري هـــو المقصـــود دونـــا عـــن غيره كذلـــك، ويعود 
ذلـــك إلـــى أنني وجدت قلـــة قليلة من اإلعالميين هم من اســـتطاعوا 
أن يصبحوا نجوما المعة في وســـائل التواصل االجتماعي، وإن كان 
ما يقدمونه بعيدا نوعا ما عن الرســـائل اإلعالمية، ال أعني من خالل 
ذلك أنني لم أســـتطع أن أتواجد هناك، لكنني فضلت أن أقدم شـــكال 
مبتكـــرا بعيـــدا عن شـــخصيتي الجـــادة على شاشـــة التلفـــاز أو بعض 
المقـــاالت التـــي يتم تداولها فـــي الصحف والمواقـــع اإللكترونية، لقد 
أحببت أن أقدم رسالة مفادها أن ال ضير في أن يكون اإلنسان مثقفا 

وواعيـــا وجميال، فكل صفـــة تكمل األخرى وتدعمهـــا وتزيدها رونقا، 
وقـــد ذكرتهـــا مرارا، ما المشـــكل أن تكـــون جميال وراقيا في الشـــكل 
والخلـــق والمضمون بعيدا عن الصورة الكالســـيكية النمطية الخالية 
من الجماليات التي رسمناها في أذهاننا عن طالبي العلم أو األساتذة 

أو المفكرين.
وأعـــود لمضمون بحثـــي الذي وجدت فيه عددا مـــن المتغيرات التي 
تقود إلى النتائج األخيرة، والتي أقرت أن هناك تأثيرا حقيقيا لوسائل 
التواصـــل اإلعالمي على األداء االبتكاري للعاملين في قطاع اإلعالم 
بمملكـــة البحرين مـــرورا بقياس كل مـــن التفكير اإلبداعي والســـلوك 
االبتـــكاري، وهـــو ما يؤكد أنه كما كانت وســـائل االتصـــال وليدة فكر 
ابتـــكاري حديـــث، فإن لها يدا قويـــة في التأثير علـــى نمطية التفكير 
والســـلوك واألداء بشـــكل مغاير يالمس معايير االبتكار المطلوبة في 

هذا العصر.

سمر األبيوكي

األداء االبتكاري في مرمى وسائل التواصل

قبـــل أيـــام قليلـــة أكمـــل الرئيس األميركـــي جو بايـــدن عاما علـــى توليه 
منصـــب رئيس الواليات المتحدة األميركيـــة، أحداث كثيرة مرت خالل 
هـــذا العـــام، خصوصًا فـــي ظل تباين واختـــالف أوجه النظـــر بين بايدن 
الديمقراطي وســـلفه الجمهوري، ما أسفر عن تغيرات كثيرة في مواقف 
واشـــنطن تجاه العديد من القضايا، والتـــي أفرزت قرارات كان لها أثرها 
فـــي المشـــهد الدولـــي مثل االنســـحاب مـــن أفغانســـتان والعـــودة التفاق 
باريـــس للمنـــاخ إضافـــة لتخفيـــف التوتـــر الـــذي كان قد شـــاب العالقات 

األميركية األوروبية.
كمواطنـــة عربيـــة ال أعبأ لتلك القضايا بقدر ما أهتم بتوجهات السياســـة 
األميركية تجاه القضايا اإلقليمية المعنية بالشـــرق األوسط، والتي يأتي 
علـــى رأســـها الملف النـــووي اإليراني إضافـــة للملف اليمنـــي، فللمتابع أن 
يـــرى أن سياســـات جو بايـــدن لم تكن لتتوافق بشـــكل كبيـــر مع مصالح 
دول المنطقـــة، فمن أولى قراراته بعد توليه ســـدة الرئاســـة أن قام برفع 
مليشـــيا الحوثي من على قوائم اإلرهاب، األمر الذي كان كفيالً بكشـــف 
نوايا واشـــنطن المهادنة للحوثي خـــالل هذه المرحلة، وهو الذي لم يأت 
إال بنتائج كارثية على المنطقة، فالحوثي الذي قرأ في سياسة المهادنة 

تلـــك ضعفـــا أميركيا لم يتجـــاوب مع المبعـــوث األميركـــي الندركنق، بل 
اســـتكبر حتـــى علـــى أيـــة وســـاطة، ورفض مبـــادرة الســـالم الســـعودية، 

وتمادى في عملياته اإلرهابية.
وفي الملف اإليراني عادت واشـــنطن لتطلب مـــن طهران العودة لطاولة 
المفاوضـــات بغية العـــودة لالتفاق النـــووي، دون االســـتئناس برأي دول 
المنطقة وهي المعنية األولى باإلرهاب اإليراني، مفاوضات يبدو أنها لن 
تصل إلى بر، خصوصًا مع الشـــروط اإليرانيـــة التي ترى أن تلبيتها تأتي 
قبـــل أي تفاوض، حيث تشـــترط عدم إدخال ملفاتهـــا المتعلقة باإلرهاب 
اإلقليمـــي وتدخالتهـــا فـــي الـــدول العربيـــة إضافـــة لملـــف صواريخهـــا 
البالستية في أية مفاوضات، إضافة لرفع العقوبات التي فرضها ترامب 
كشـــرط مهم للتفاوض، األمر الـــذي إن حصل فلن يكون في صالح دولنا 

بكل تأكيد.

إذا ما أمكن أن نحكم على السنة األولى لحكم بايدن من الجلي أن األمور لم  «
تسر في صالح دول المنطقة، ذلك ما يمكن قراءته من تطورات األحداث 
في الملفين اإليراني واليمني، هل ستتغير سياسات بايدن خالل األعوام 

المقبلة؟ شخصيًا ال أعتقد، لكن بالطبع آمل ذلك.

بدور عدنان

بعد عام من تولي بايدن سدة الرئاسة

bedoor.articles
@gmail.com



خالد بن حمد يستقبل المحامية عائشة مطيويع
اســـتقبل النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة،  المحاميـــة عائشـــة مطيويـــع 
بمحكمـــة  محكمـــا  تعيينهـــا  بمناســـبة 

التحكيم الرياضية “كاس”.  
  وقد حضر اللقاء، ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بن محمـــد آل خليفة نائـــب رئيس الهيئة 
التنفيـــذي  والرئيـــس  للرياضـــة،  العامـــة 
د.  ســـعادة  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة 

عبدالرحمن صادق عسكر.  
  وفي مســـتهل اللقاء، رحب سمو الشيخ 
بالمحاميـــة  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  خالـــد 
عائشة مطيويع، معربا سموه عن اعتزازه 
الكبيـــر بما تزخـــر به مملكـــة البحرين من 
كـــوادر وكفـــاءات وطنيـــة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، والتـــي اســـتطاعت أن تشـــق 
طريقها بنجاح في تبوأ المناصب القارية 
والدوليـــة، وذلـــك بفضـــل رعايـــة ودعـــم 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه للشـــباب البحرينـــي، 
منوهـــا ســـموه باهتمـــام صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء حفظه هللا، 
في االستثمار الوطني بالكوادر البشرية، 
الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج  خـــالل  مـــن 
الموقـــرة، الذي يســـهم في صقـــل وتنمية 
قـــادرة  لتكـــون  الكـــوادر ويدفعهـــا  هـــذه 

علـــى العطاء وحمل المســـئولية، مشـــيدا 
ســـموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، في دعم الكفاءات البحرينية 
اإلنجـــازات  مـــن  المزيـــد  صياغـــة  نحـــو 

الوطنية للمملكة.  
  وقال ســـموه: “سعداء بتعيين المحامية 

فـــي محكمـــة  عائشـــة مطيويـــع محكـــم 
التحكيـــم الرياضيـــة- كاس، والتـــي تعـــد 
الهيئة القانونية الدولية الكبرى في فض 
النزاعـــات الرياضية. فإن تعيين محامية 
بحرينية في هـــذه الهيئة الدولية، ليدعو 
الوطنيـــة،  بالكـــوادر  واالعتـــزاز  للفخـــر 
ومـــا يحققونه مـــن نجاحات متســـلحين 
والتـــي  والتحـــدي،  واإلصـــرار  بالعزيمـــة 
اســـتطاعوا من خاللها كسب ثقة احترام 

وتقدير الجميع، وتبوؤا المناصب القارية 
والدوليـــة، حيـــث عـــزز ذلـــك مـــن القيمة 
اإلنســـان البحرينـــي الـــذي بـــات نموذجـــا 
والمتميـــز”،  الناجـــح  لإلنســـان  حضاريـــا 
متمنيا ســـموه للمحامية عائشة مطيويع 

دوام التوفيق والنجاح.  
  مـــن جانبهـــا، أعربـــت المحامية عائشـــة 
مطيويـــع عـــن خالـــص شـــكرها وعظيـــم 
امتنانها إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 

آل خليفـــة، مؤكـــدة أن اختيارهـــا محكم 
فـــي محكمـــة التحكيـــم الرياضية- كاس، 
الهيئـــة  هـــذه  ثقـــة  علـــى  واضـــح  دليـــل 
بمـــا تمتلكـــه مملكـــة  الدوليـــة  القانونيـــة 
البحريـــن مـــن كوادر قادرة علـــى العطاء، 
تمتـــاز  البحرينيـــة  الكـــوادر  أن  مضيفـــة 
باإلخـــالص والتفانـــي فـــي أداء الواجب، 
متطلعـــة أن تكون خير ســـفيرة للبحرين 

في هذه الهيئة الدولية.

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

Sports@albiladpress.com
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من التتويج

افتتح النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
منافســات بطولــة كأس العالــم للمبارزة للناشــئين، يوم أمس علــى صالة كرة 

اليد بأم الحصم.

وقـــد حضـــر حفـــل االفتتـــاح، ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة 
نائب رئيس الهيئـــة العامة للرياضة، 
وســـمو الشيخ ســـالم القاسمي عضو 
المجلس التنفيـــذي باالتحاد الدولي 
رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي والعربـــي 
للمبـــارزة ورئيس االتحـــاد اإلماراتي 
اإلتحـــاد  رئيـــس  ونائـــب  للمبـــارزة، 
المصـــري  اإلتحـــاد  رئيـــس  الدولـــي 
سعادة الســـيد عبدالمنعم الحسيني، 
والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 
للرياضة عبدالرحمن عسكر، ورئيس 
االتحـــاد البحرينـــي للمبارزة الشـــيخ 
إبراهيم بن سلمان آل خليفة وسفير 
جمهوريـــة مصر العربيـــة لدى مملكة 

البحرين ياسر محمد أحمد شعبان.
وبهذه المناســـبة، قال ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة: “ســـعداء 
بتنظيم بطولـــة كأس العالم للمبارزة 
للناشئين على ارض مملكة البحرين، 
والتي تأتي ضمـــن الجهود المبذولة 
البـــالد  عاهـــل  توجيهـــات  لترجمـــة 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة حفظه 
هللا ورعـــاه، للنهـــوض بالرياضـــة في 
البحريـــن، واســـتمرارا لدعـــم مكانـــة 
الرياضـــة  خارطـــة  علـــى  المملكـــة 
العالميـــة كقبلة الســـتضافة وتنظيم 
كبـــرى البطـــوالت الرياضيـــة”، مثمنا 
ســـموه اهتمـــام ودعـــم ولـــي العهـــد 

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة حفظه هللا فـــي دعم القطاع 
الرياضـــي، مشـــيدا ســـموه بمتابعـــة 
ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلس االعلى للشـــباب والرياضة، 
لجميـــع االلعـــاب الرياضيـــة، مشـــيرا 
ســـموه الى ان ذلك أســـهم في تطور 
الحركة الرياضية البحرينية ودفعها 

لتحقيق المزيد من المنجزات.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة: “إن احتضـــان البطوالت 
القاريـــة  الرياضيـــة  والملتقيـــات 
والدولية على ارض مملكة البحرين، 
يعزز الجهود نحـــو تحقيق االهداف 
الســـياحة  فـــي تنشـــيط  المنشـــودة، 
الرياضيـــة، والتي تعتبـــر من الفرص 
الكبيـــرة التـــي تدعم تنفيـــذ الخطط 
الرياضـــة،  لصناعـــة  والبرامـــج 
واالستثمار في هذا القطاع الحيوي، 
علـــى الشـــكل الـــذي يعـــزز مـــن دور 
الرياضة كرافـــد من روافد االقتصاد 
الوطنـــي، والذي يحقق أهداف رؤية 

البحرين 2030”.
وقد أشاد سموه بالجهود التي بذلها 
االتحـــاد البحريني للمبارزة برئاســـة 
ســـعادة الشـــيخ إبراهيم بن ســـلمان 
آل خليفـــة فـــي االعـــداد والتحضيـــر 

البطولـــة  هـــذه  لتنظيـــم  الكبيريـــن 
بالشـــكل المميـــز، والـــذي يســـهم في 
ابراز وانجاح هـــذا الحدث الرياضي 

العالمي.
وفي الختام، توج سمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة، الالعب المصري 
محمد ياســـين بطال للعالـــم في لعبة 

المبـــارزة لفئـــة الناشـــئين، بعـــد فوزه 
على الالعب الفرنسي لينو هيرولين، 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة التي شـــهدت 
تفوقـــا من الالعب المصري ليســـجل 
فوزه بهـــذه المواجهـــة وبنتيجة -٣-
١٢ ويتـــوج بالميدالية الذهبية. وقد 
أشـــاد ســـموه بالمســـتويات الكبيـــرة 

التي شهدتها منافسات اليوم االول، 
مهنئا سموه الفائزين بالمراكز االولى 
ومتمنيا حظا اوفر لبقية المشاركين.
وكان ياســـين المصنف الثاني عالميا 
لفئة تحـــت 20 عاما، قد بدأ البطولة 
بتحقيـــق 5 انتصـــارات مـــن أصـــل 6 
مواجهـــات خاضها قبل الوصول إلى 
المبـــاراة النهائية متفوقا على العبي 
سويسرا، الكويت، فرنسا، ومواجهة 

قبل النهائي أمام العب استونيا.
العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  ألقـــى  وقـــد 
المنظمـــة رئيـــس االتحـــاد البحريني 
للمبارزة الشـــيخ إبراهيم بن ســـلمان 
آل خليفـــة كلمـــة، أشـــاد فيهـــا بدعم 
ومســـاندة القيـــادة الرياضيـــة التـــي 
تميـــز  فـــي  جـــل  بشـــكل  أســـهمت 
اســـتضافتها  خـــالل  مـــن  البحريـــن 
واحـــدة من أهـــم األحـــداث العالمية 

في رياضة المبارزة.
بـــن  إبراهيـــم  الشـــيخ  وأضـــاف 
ســـلمان آل خليفـــة: “أثبتـــت مملكـــة 

البحريـــن المـــرة تلو األخـــرى قدرتها 
المحافـــل  مختلـــف  احتضـــان  علـــى 
رياضـــة  فـــي  الســـيما  الرياضيـــة، 
المبارزة، التي تشهد مشاركة واسعة 
مـــن مختلـــف دول العالم مـــع تواجد 
الالعبيـــن المصنفيـــن األوائـــل علـــى 
العالـــم، مؤكدا على العالقـــة المتينة 
التي تكونت بيـــن االتحاد البحريني 
للمبـــارزة واالتحـــاد الدولـــي المبنيـــة 
على التجارب المســـبقة وما أظهرته 
مملكة البحرين من حسن استضافة 

وتميز”.
“االحـــد”  اليـــوم  مســـاء  وتختتـــم 
منافســـات البطولة بإقامة مسابقات 
الفرق بمشـــاركة 19 منتخبات، وهم: 
اذربيجـــان،  الســـعودية،  البحريـــن، 
ايطاليـــا، االرجنتيـــن، مصـــر، األردن، 
استراليا، كازخســـتان، وقيرغستان، 
مالطـــا،  لوكســـبورغ،  الكويـــت، 
تركيـــا،  بولنـــدا،  روســـيا،  نيوزلنـــدا، 

االمارات واوزبكستان.

الرفاع- المكتب االعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

خالد بن حمد يعرب عن سعادته باستضافة البحرين لـ”عالمية المبارزة” للناشئين
سموه يتوج المصري ياسين بالذهبية

من اللقاء

سمو الشيخ خالد بن حمد يتابع المنافسات



  تـــوج توفيـــق الصالحـــي مديـــر المكتـــب 
االعالمي ومركز المعلومات لســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، رئيـــس لجنـــة 
العالقـــات العامة واإلعالم باالتحاد الملكي 
الفـــارس  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
معيوف الرميحي من فريق وزارة الداخلية 
بلقـــب المســـابقة الكبـــرى لبطولـــة االتحـــاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القـــدرة لقفز 
الحواجـــز والتـــي أقيمـــت بميـــدان االتحاد 
الرياضي العســـكري بمشـــاركة واســـعة من 
الفرســـان من مختلف االسطبالت المحلية 
والتي شـــهدت منافســـات عالية ومشاركة 

مميزة.
  وهنأ الصالحي الفرسان الفائزين بالمراكز 
األولـــى مشـــيدًا بالجهـــود التـــي يبذلونهـــا 
مـــع اســـطبالتهم لتحقيـــق أفضـــل النتائـــج 
والمراكـــز األمـــر الـــذي يســـهم فـــي تطويـــر 
رياضـــة القفـــز بالمملكـــة، وأكـــد الصالحـــي 
أن رياضـــة القفـــز تشـــهد تطـــورًا ملحوظًا، 
منوهًا بالدعم الكبيـــر الذي تحظى به هذه 
الرياضة من قبل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا آل خليفة رئيس االتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة، مثنيـــًا فـــي 
المنظمـــة  اللجنـــة  بجهـــود  نفســـه  الوقـــت 
لبطـــوالت القفـــز وجميـــع اللجـــان العاملـــة 
الظهار جميع المسابقات بالصورة المثالية.

 الصالحي يتوج الفائزين بالمسابقة الكبرى 
معيـــوف  الفـــارس  الصالحـــي  وتـــوج    
الرميحي من فريـــق وزارة الداخلية بلقب 
المسابقة الكبرى والفائزين بالمراكز األولى 
في هذه المســـابقة، حيـــث تمكن الرميحي 

المركـــز  تحقيـــق  مـــن  ألفيـــرا  جـــواده  مـــع 
األول فـــي هـــذه المســـابقة وهـــي مســـابقة 
جولتيـــن علـــى مســـلكين مختلفيـــن ضـــد 
الزمن وارتفاع حواجزها 140 ســـم، سرعة 
المسلك 350 متر/دقيقة بأفضل زمن وبلغ 
57.62 ثانيـــة وثمانيـــة أخطاء ليتوج بطالً 
لهـــذه المســـابقة، وشـــهدت هذه المســـابقة 
علـــى  الداخليـــة  وزارة  فرســـان  ســـيطرة 
المراكز األولى حيـــث جاء وصيفًا الفارس 
تشـــامبين  الجـــواد  مـــع  هللا  داد  حســـين 
بزمـــن بلـــغ 58.73 ثانيـــة وثمانيـــة أخطاء، 
فـــي المركـــز الثالـــث مـــرة أخـــرى معيـــوف 
الرميحـــي مـــع الجواد الكارو فـــان بابينغلو 
بزمـــن بلـــغ 66.05 ثانيـــة وثمانيـــة أخطاء، 
فـــي المركـــز الرابـــع جـــاء الفـــارس محمود 
عبدالقادر مع الجواد زيفا بزمن بلغ 66.23 
ثانيـــة و13 خطأ، في المركز الخامس جاء 
الفارس أحمد منصور من فريق قوة دفاع 
البحريـــن مع الجواد أوال بي دي إف بزمن 
بلـــغ 54.25 ثانيـــة و16 خطـــأ وفـــي المركز 
الســـادس جاء الفارس هيثم البســـتكي مع 
الجـــواد الباترون من فريق وزارة الداخلية 

بزمن بلغ 56.84 ثانية و16 خطأ. 

  األخوان الرميحي أبطااًل لمسابقة على مرحلتين 

  حقق الفارس معيوف الرميحي من فريق 
وزارة الداخلية لقب المســـابقة الثالثة فئة 
المبتدئيـــن مـــن العمـــوم المســـتوى األول، 
وهـــي )مســـابقة علـــى مرحلتيـــن( وإرتفاع 
المســـلك  وســـرعة  ســـم   110 حواجزهـــا  
هوليـــوود  جـــواده  مـــع  متر/دقيقـــة   350
بعـــد أن تمكن مـــن تعدية جميـــع الحواجز 
دون اســـقاط أي منهـــا وبأســـرع زمـــن فـــي 

المســـلك وبلـــغ 22.15 ثانيـــة متفوقـــًا على 
جميع منافســـيه، بينما جـــاء خلفه بالمركز 
الثانـــي شـــقيقه الفارس ســـلطان الرميحي 
مـــع الجـــواد لوبي بزمـــن بلـــغ 23.82 ثانية، 
فـــي المركـــز الثالث جـــاء الفـــارس عبدهللا 
العوضي مع الجواد كاتاليا بزمن بلغ 25.09 
ثانيـــة، فـــي المركـــز الرابـــع الفارس باســـل 
الدوســـري مع فريق قوة دفاع البحرين مع 
الجـــواد فيلنت بزمن بلـــغ 30.35ثانية، في 
المركز الخامس الفارس معيوف الرميحي 
مـــع الجواد آيريش بزمن بلـــغ 24.25 ثانية 
وأربعـــة أخطـــاء، وفـــي المركـــز الســـادس 
جـــاء الفارس محمـــد الكوهجي مع الجواد 
كابري كولر بزمـــن بلغ 27.57 ثانية وأربعة 

أخطاء. 

  الهاشلي يخطف لقب مسابقة السرعة 

  في المسابقة الرابعة للمتقدمين )مسابقة 
الســـرعة( وإرتفـــاع حواجزهـــا  120 ســـم، 
تمكـــن  متر/دقيقـــة   350 المســـلك  ســـرعة 
الفارس المتميز أحمد الهاشـــلي من خطف 
اللقـــب عن جدارة واســـتحقاق مـــع جواده 

نوراليـــن منهيـــًا المســـلك بزمن بلـــغ 53.41 
ثانية، بينما جاء وصيفًا في هذه المسابقة 
الجـــواد  مـــع  العوضـــي  عبـــدهللا  الفـــارس 
كالتاليـــا بزمـــن بلـــغ 54.95 ثانيـــة، أمـــا في 
المركز الثالث فقد جاء فارس فريق وزارة 
الداخلية هيثم البستكي مع الجواد بوليت 
بزمـــن بلـــغ 57.99 ثانية، فـــي المركز الرابع 
جـــاء الفارس إبراهيم العمـــادي مع الجواد 
أنجل آي بزمن بلغ 58.58 ثانية، في المركز 
الخامس جـــاء الفارس معيـــوف الرميحي 
مـــن فريـــق وزارة الداخليـــة مـــن الجـــواد 
هوليـــود بزمـــن بلـــغ 48.67 ثانيـــة وأربعـــة 
أخطاء والمركز السادس جاء فيه الفارس 
الخضرم ســـامي غزوان مع الجواد مســـتر 
تي بزمن بلغ 51.18 ثانية وأربعة أخطاء. 

  البستكي ينهيها مبكرا ويكسب 

لقب مسابقة حاجز الجوكر 

  أنهـــى فارس فريـــق وزارة الداخلية هيثم 
البســـتكي مـــع جـــواده الباترون منافســـات 
مســـابقة جمـــع النقـــاط مـــع حاجـــز الجوكر 

مبكـــرًا وهي المســـابقة الخامســـة وارتفاع 
حواجزهـــا 130 ســـم مبكـــرًا عندمـــا دخـــل 
زمنـــًا  وســـجل  للميـــدان  الفرســـان  كأول 
قياســـيًا بلغ 34.62 ثانيـــة ومحققًا العالمة 
الكاملـــة 44 نقطة، مما شـــكل ضغطًا كبيرًا 
على بقية الفرسان الذين قدموا مستويات 
فنية رفيعة في هذه المســـابقة، حيث كان 
أقرب منافســـيه من الفريق نفســـه الفارس 
معيـــوف الرميحي مع الجواد ألفيرا والذي 
انهى المســـلك بزمن بلـــغ 34.81 ثانية و44 
نقطـــة، وكان الرميحي قد حـــل ثالثًا أيضًا 
مع جواده اآلخر الكارو فان بابينغلو بزمن 
بلغ 40.87 ثانية و44 نقطة، أما في المركز 
الرابـــع فقد جاء الفارس محمود عبدالقادر 
مع الجواد زيفا بزمن بلغ 39.94 ثانية و42 
نقطـــة، في المركـــز الخامس جـــاء الفارس 
سلطان الرميحي مع الجواد تيتوس بزمن 
بلـــغ 35.55 ثانيـــة و39 نقطة وفـــي المركز 
الســـادس جاء الفارس حسين داد هللا من 
فريق وزارة الداخلية مع الجواد تشامبين 

بزمن بلغ 46.66 ثانية و39 نقطة. 

     المخضـــرم الدوســـري وتميز على 

المستوى الخارجي 
لقفـــز  الملكـــي  االتحـــاد  بطولـــة  شـــهدت    
الحواجز مشاركة الفارس المخضرم باسل 
الدوســـري مـــن فريق قـــوة دفـــاع البحرين 
ألول مرة هذا الموســـم إلى جانب عدد من 
فرســـان الفريق في المســـابقات المختلفة، 
بهـــذه  ســـعادته  عـــن  أعـــرب  الدوســـري 
المشاركة وقال “ فريق قوة دفاع البحرين 
لقفز الحواجز يشـــارك فـــي الدوري الدولي 
بدولـــة االمـــارات العربيـــة المتحـــدة لذا لم 
نتواجد هذا الموســـم في بطولتنا المحلية، 
ولله الحمد فقد رفعنا على مملكتنا الغالية 
في عدة مســـابقات وحققنا نتائج مشـــرفة 
واعتلينـــا منصـــة التتويـــج ومـــازال لدينـــا 
الكثير كي نقدمه، اليوم جاءت مشـــاركتنا 
التـــي لـــم نفوتهـــا بســـبب عودتنـــا للتكريم، 
ومن الواضح أن المســـتويات الفنية عالية 
جدا وبطوالتنا المحلية تشـــهد تطور كبير، 

اتمنى كل التوفيق لجميع الفرسان”.

تغطية - اللجنة االعالمية

الصالحي يتوج الرميحي بلقب المسابقة الكبرى
منافسات مثيرة في مسابقات الكبار ببطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز

بالتعاون مع: 

لمشاهدة الحلقة 
عبر قناة              باليوتيوب

نبيل طه:لهذه األسباب ترددت على سفارة فرنسا.. وابتعثت من قبل ألمانيا

واســـتذكر أنـــه كان يوضع في مركـــز المدافع حينما 
كان العًبـــا لكـــرة القدم؛ نظـــًرا لطوله، إال أنه يعشـــق 
التهديـــف أيًضا، قبل أن ينقله ســـيار لنادي اليرموك 
عبـــر فئـــة األشـــبال وإلى جانبـــه زميل دربـــه عدنان 
ســـيار، كمـــا وصـــل منتخـــب الناشـــئين لكـــرة القدم، 

وانتقل للعبة كرة اليد مع تميزه بمهارة قوة القفز.
فـــي  الماضيـــة  القديمـــة  الفتـــرات  إن  طـــه  وقـــال 
الرياضـــة البحرينية كانت تتســـم بالقيـــم الرياضية، 
إذ كنـــا ندخـــل التدريـــب علـــى شـــكل طابـــور واحد، 
ونساعد المسؤولين في مهمات عدة كجمع الكرات 
الخـــاص  الشـــبك  وتركيـــب  المالعـــب  وتخطيـــط 

بالمرمى، مبيًنا أن النادي كان مدرسة للتربية.
ن فريق كـــرة اليد  وبيـــن طـــه أن فيصـــل شـــرف كـــوَّ
بنـــادي اليرمـــوك وانضم مـــن خالله، مشـــيًرا إلى أن 
مـــدرب البحرين عبدالكريم الزياتـــي منحه الفرصة 
في 1975 للتدرب مع المنتخب، ومشـــيًدا بما قدمه 
المدرب للمنتخب، إال أنه تم استبعاده قبل البطولة 

العربية؛ نظًرا لصغر سنه.
ـــن أن دوري المدارس في تلك الفترة كان قوًيا،  وبيَّ
مشيًرا إلى أن المدرب المصري حنفي أعطى العبي 
المنتخب األساســـيات الالزمة في اللعبة، مؤكًدا أنه 
لعـــب مع كبار العبـــي المنتخب حينمـــا كان صغيًرا، 
وأن ذلـــك منحـــه الثقة؛ كون الالعبيـــن كانوا نجوًما 

داخل وخارج الملعب ويعطون الثقة للشباب.
وأوضـــح طه أن نادي اليرمـــوك كانوا يفضلون لعبة 
كرة القدم على اليد، وأشـــاروا عليـــه باالنتقال لكرة 
القـــدم، إال أن محمـــد والد عدنان ســـيار تدخل لحل 
هـــذا اإلشـــكال، وبقـــي طـــه وعدنـــان في كـــرة اليد، 
وحققـــا إنجاًزا غير مســـبوق بحصول اليرموك على 
كأس اليـــد الـــذي شـــهد في موســـمه حضـــور جاللة 

الملك حينما كان ولًيا للعهد آنذاك.
ومـــع دمـــج أنديـــة اليرمـــوك والوحـــدة والوطنـــي، 
تـــم تكويـــن فريق قـــوي للعربي ضم العبيـــن أمثال 
ومحمـــد  العســـومي  وحمـــد  بوراشـــد  عبدالرحمـــن 

طالب، وهو ما أســـهم في بروز النادي بشـــكل كبير، 
مشـــيًرا إلـــى أنه واجـــه صعوبات عائليـــة في توجه 
والـــده للدراســـة أكثر مـــن الرياضة، مشـــيًرا إلى أنه 
كان يهـــرب من المنزل لممارســـة كرة اليد، خصوًصا 
مـــع إصرار والدتـــه التي كانت تقف إلـــى جانبه في 
هذا الموضوع، مشيًرا إلى أن أكبر فخر هو مشاهدة 

عيني والده بعد اإلنجازات التي حققها نبيل طه.
وأشـــار إلى أن إنجـــازات نادي الوحدة كانت تجوب 
شوارع المنطقة، خصوًصا عبر الميداليات التي يمر 
بها على منازل الالعبين، ومنهم أنا شـــخصًيا وسط 

احتفاء من العائلة بأي لقب يتم تحقيقه.
وذكـــر نبيـــل طـــه أن مـــع إجادتـــه اللغـــة اإلنجليزية 
ذهـــب للســـفارة الفرنســـية وطلـــب أشـــرطة خاصة 
بكرة اليد، مشيًرا إلى التجمعات التي كانت تحصل 
لمشـــاهدة مباريات الدوري األوروبي لكرة اليد، كما 
تعلـــم مهـــارة القفـــز بالرجلين من العب روســـي بعد 

مشاهدة مباريات األوروبيين.
واســـتعرض طه مشـــواره في نادي الوحـــدة حينما 

كان العًبـــا وقائًدا ومدرًبا، مشـــيًرا إلى أن لجنة كرة 
اليـــد التـــي تضم حســـن يوســـف ومحمود الشـــيخ، 
وهما إداريان مخضرمان، مشيًرا إلى أن النادي ضم 
العبيـــن مثـــل عقيل الســـيد ومحمد طالـــب ومحمد 
العســـومي، وأن النادي كان يقـــوم بأدوار اجتماعية 
وتربويـــة غيـــر الرياضيـــة أيًضـــا، ومبيًنـــا عمله على 
بالفريـــق األول، وأنشـــطة ضروريـــة  الفئـــات  ربـــط 
لتكويـــن العب بشـــخصية قوية، وذاكـــًرا أن النادي 
كان يجـــوب مناطـــق البحريـــن للتـــدرب، وأنـــه كان 

يعتبر سفراء كرة اليد في البحرين.
وعـــن تحوله من العب إلى مدرب، أوضح نبيل طه 
أنـــه مقتنع شـــخصًيا بـــأن تطويـــر الذات مســـؤولية 
شـــخصية عليـــه عبـــر حضـــور الـــدورات المختلفـــة، 
مشـــيًرا إلى أن اتحاد اليد راســـل الســـفارة األلمانية 
لتخصيـــص دورات دبلـــوم تقـــام كل 6 شـــهور، عبـــر 
المـــدرب وولف في الثمانينـــات الذي علمنا كرة اليد 
الحقيقية وله فضل كبير على اللعبة وتأسيسها في 
البحرين، ومع عالقات وولف تم ابتعاثي أنا وأحمد 

سيف أللمانيا في عام 1992، مبيًنا أنه مسك الفريق 
األول كمـــدرب والعب، وأن ختام مشـــواره كالعب 
حقـــق الـــكأس علـــى حســـاب األهلـــي مع القادســـية 
وســـجل 12 هدًفا فيها، خصوًصا أن القادســـية بحر 
فـــي كـــرة اليد آنذاك. وفي العام 1994، تم ترشـــيح 
نبيل طه لحضور دورات محاضرين في الدانمارك، 
أن  قبـــل  دولـــي  اعتمـــاده كمحاضـــر  تـــم  وبالفعـــل 
يعطيـــه االتحـــاد مهمة تدريبة منتخب الشـــباب، إذ 
كانت أول مشـــاركة في البطولة اآلســـيوية بسوريا 
وحقـــق منتخبنا المركز الثاني وتأهل ألول مرة إلى 
بطولة العالم، وكان من الالعبين آنذاك ســـيد هاشم 
الفالحي، الحارس عيســـى محمد، أحمد عبدالنبي، 
محمد رشيد وخالد مراغي، فيما العام 1995 تأهل 
المنتخب لبطولة العالم بالرجال وأشـــرف نبيل طه 
على مهمة مســـاعد مـــدرب المنتخب فيها. أما في 
العـــام 1998، فقـــد حقـــق منتخبنـــا لقـــب البطولة 

األولى للشباب.
وتحـــدث نبيـــل طه عـــن الوزيـــر محمـــد المطوع 

حينمـــا كان رئيًســـا لنـــادي الوحـــدة، والـــذي تحدث 
للشـــباب  العامـــة  المؤسســـة  رئيـــس  مـــع   بـــدوره 
والرياضة آنذاك الشيخ عيسى بن محمد، خصوصا 
مـــع ارتباطاتنـــا الرياضيـــة التي كانت تحـــول دون 
حضورنـــا للعمل، إذ تم توظيفـــه في معهد البحرين 
األداء  ومختبـــر  للطـــب  المخصـــص  الرياضـــي 
واالختصاصييـــن الرياضيين، مشـــيًرا إلى أن هناك 
علـــى ســـعيد العـــرادي وجعفـــر نصيـــب، وهمـــا مـــن 
أصحـــاب الخبرات الكبيرة فـــي الرياضة، ومبيًنا أن 
المعهد قـــام بتنظيم دورات فتحت له مجال العمل 
في الفسيولوجية الرياضية، والتي ساهمت له في 
تخفيـــف ضغـــط المباريـــات، إذ ســـاعده علم النفس 
الرياضـــة كثيـــًرا، قبـــل أن يتجـــه ألمريـــكا للحصول 
علـــى الماجســـتير والدكتـــوراه فـــي كنـــدا، قبـــل أن 
يتـــم تعيينـــه علـــى رأس إدارة األكاديمية األولمبية 

البحرينية التي تطبق برامج مختلفة.

اعداد:محمد المخرق

عشق كرة اليد وأنجز فيها .. وانتقل لإلدارة الرياضية
 أحمد مهدي

 اســـتعرض مديـــر األكاديميـــة األولمبية البحرينية نبيل طه، مشـــواره الرياضي، عبر برنامـــج مالعب المنامة الذي يبثه متحـــف المنامة الرقمي “حكاية 
المنامة” بالتعاون مع “البالد”. وقال نبيل طه المولود في 1960 إنه نشأ في عائلة رياضية وجميعها في نادي النسور، سوى هو شخصًيا الذي مثل فريق 
نادي اليرموك أوالً ثم الوحدة بعد الدمج، ومؤكًدا أن لذلك أسبابه الخاصة. وكشف طه إعجابه الكبير بشخصية عبدالرحمن سيار؛ نظًرا لما يملكه من 
علم وتواضع، مشيًرا إلى أنه فتح له المجال لعالم كرة اليد، خصوًصا أنه كان طالًبا بمدرسة القضيبية التي كانت تحتوي على ملعب خاص لكرة اليد، 
مبيًنا أنه كان يستغل فترة ما قبل الطابور لممارسة كرة اليد بالمدرسة مع طالب كلية المعلمين، مشيًرا إلى أنه لعب كرة القدم وألعاب القوى أيًضا.

 تعلمت مهارة القفز 
بالرجلين من العب روسي

 تأهل مع منتخب الشباب 
ألول مرة إلى كأس العالم
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احتفااًل بمضي 50 عامًا 
على عرض التحفة الفنية 
The Godfather، سوف 

يتم عرضه بالسينمات 
مختارة حول العالم بدقة 

4K في يوم 25 فبراير 
وسوف يصدر )بلوراي - 
ويب دل( في تاريخ 22 

مارس المقبل.

tariq_albahhar

لكـــي تكـــون ممثـــًا ناجًحـــا تحتـــاج إلى 3 
أشـــياء؛ التدريـــب والخبرة والمـــكان الذي 
يحتضـــن مشـــاركتك، خصوصـــا أنـــك في 
بدايتك بمجال الفن السابع، وأفضل مكان 
للحصول على بعض الخبرة عندما تبدأ مع 
أفام الطلبة التي تمثل فرصة رائعة للقاء 
بعض الشـــباب وصانعي األفام وممارسة 

الحرفة جنبا إلى جنب مع الموهوبين.
للمضي في المســـار الصحيـــح تحتاج إلى 
معرفـــة أيـــن تجـــد تجـــارب أداء األفـــام 
الطالـــب وأيـــن ســـتعرض عملك، وتنقســـم 
مســـألة االحتراف المهني بشـــكل جيد إلى 
القضايـــا المشـــتركة ألفـــام الطـــاب وهنا 
يكمـــن التحدي الجديد للمثل، ولن يحدث 
الطـــاب  أفـــام  جميـــع  علـــى  بالضـــرورة 
التـــي غالبـــا ال تتجـــول حـــول العالـــم فـــي 
المهرجانات الســـينمائية مثل بقية األنواع 
معظـــم  أقســـام  فـــي  المحـــددة  والزوايـــا 

المهرجانات السينمائية.
الفيلم القصير هو شكل فني في حد ذاته، 
فالعديد من خصائص الرواية تختلف عن 
تلـــك الخاصـــة بالفيلم الروائـــي، وعادة ما 
يكون طوله أقل من 10 دقائق، فكلما كان 
أقصـــر كان أفضـــل، وينبغـــي عـــدم الخلط 
بينـــه وبيـــن أفام التخـــرج مـــن المدارس 
الســـينمائية التـــي يتراوح عددهـــا بين 25 
و40 فيلمـــا وهي في الواقـــع أفام روائية 

مصغرة. 
وبهـــذا العام مثـــل األعوام الســـابقة، نجح 
مهرجـــان العيـــن الســـينمائي فـــي تقديـــم 
المنصـــة والجهـــة الداعمـــة لهـــؤالء الطلبة 
الذين دخلوا عالم السينما، فمنذ انطاقته 
قبل 4 ســـنوات وهـــو يحيي الطلبة للتقدم 

والحلـــم في عالم الخيال من خال أعمال 
ســـينمائية تســـتحق الشـــكر، وبعضهـــا من 
خال مشاهداتي تفوقت على العديد من 
أفام الكبار في الفكرة البسيطة والتنفيذ 
الســـلس وتعتبر مشـــاركتهم فـــي كل دورة 
خطوة ممتـــازة؛ كونها تمنح الطلبة فرصة 
كبيرة لتقديم مهاراتهم أمام جمهور ونقاد 

وإعام في مهرجان كبير.
أبـــدع  الوبـــاء،  مـــن  بالرغـــم  العـــام  وهـــذا 

الطلبـــة فـــي مجمـــوع أفامهـــم، وقدمـــوا 
أعماال “محترمة” تنبئ لنا بشـــباب إماراتي 
الدرجـــة  مـــن  اســـتفادوا  واعـــد،  وعربـــي 
األولـــى من وجودهـــم ضمن أفـــام كبيرة 
فـــي مهرجـــان العين الســـينمائي، وشـــاهد 
أعمالهم عـــدد كبير بالرغم من أنها لم تكن 
بالمســـتوى المعالـــي نتيجـــة قلـــة الخبـــرة 
وعـــدم توافـــر الخامـــات واألدوات، لكنهم 
أكدوا أنهم طاقات مستقبلية من شأنها أن 

تشكل رافًدا أساسًيا للسينما في اإلمارات 
والمنطقـــة، وأفامهـــم تمثـــل جـــزًءا مـــن 
البنيـــة التحتيـــة للســـينما ســـواء محليا أو 
عربيـــا، ومن العين ننتظـــر أعمالهم المقبلة 
التي ســـتدخل لفئات المســـابقات الروائية 

القصيرة والطويلة ومنها للعالمية.
تنطلق فعاليات مهرجان العين السينمائي 
في دورته الرابعة بمدينة العين اإلماراتية 
تحت شـــعار “ســـينما المســـتقبل”، ويحمل 
فـــي جعبته هذا العام عـــدًدا من المبادرات 

الجديـــدة والبرامـــج المختلفـــة واتفاقات 
فـــي خدمة “الفـــن الســـابع” في اإلمـــارات، 
ليكون المنصة األبرز لدعم صناع الســـينما 
والمواهـــب اإلبداعيـــة المحليـــة، وتقديـــم 

أفضل إنتاجات السينما في المنطقة. 
يقول المؤســـس والمدير العـــام المهرجان 
عامـــر المـــري “ســـيظل )العين الســـينمائي( 
المنصـــة األبـــرز لاحتفاء بصناع الســـينما 
فـــي المنطقة مـــن المخضرمين والمواهب 
الشـــابة، إذ ســـيعيش محبو وعشاق )الفن 

الســـابع( ٥ أيـــام فـــي حـــب الســـينما، بعـــد 
النجـــاح الافـــت الـــذي حققـــه المهرجـــان 
خـــال الــــ٣ ســـنوات الماضيـــة، خصوًصـــا 
العاميـــن الماضييـــن، فرغـــم أزمـــة جائحة 
“كورونـــا”، وتأثيرهـــا الكبيـــر علـــى الحركة 
الفنيـــة فـــي العالم أجمـــع، إال أن المهرجان 
استطاع أن يثبت حضوره واستمراريته.

أنـــه  إلـــى  صحافـــي  بيـــان  فـــي  وأشـــار 
المهرجـــان  مســـابقات  ضمـــن  يتنافـــس 
الرســـمية 47 فيلًما، فـــي “الصقر اإلماراتي 
القصيـــر” ١٥ فيلًمـــا، و “الصقـــر الخليجـــي 
الطويـــل والقصيـــر” ١٥ فيلًمـــا، و “الصقـــر 
ألفـــام الطلبـــة” ٨ أفـــام، و “الصقر ألفام 

المقيمين” ٩ أفام. 
مـــن  العـــام  هـــذا  الـــدورة  تحملـــه  وعمـــا 
إضافـــات جديـــدة قـــال إنه توجـــد مبادرة 
جديدة تسلط الضوء على أبرز اإلنتاجات 
التـــي  القصيـــرة  اإلماراتيـــة  األفـــام  مـــن 
تســـتحق إدراجهـــا وعرضها ضمـــن “الركن 
أفـــكار  مـــن  تحتويـــه  لمـــا  الكاســـيكي” 
وكان  هادفـــة،  اجتماعيـــة  ومضاميـــن 
الحقيقيـــة  االنطاقـــة  بمثابـــة  غالبيتهـــا 

لصانعيها في عالم اإلخراج.

للدراســـات  الشـــعبية  “الثقافـــة  عـــن  صـــدر 
والبحـــوث”، في مملكـــة البحريـــن، بالتعاون مع 
“المنظمـــة الدولية للفـــن الشـــعبي )IOV(”، العدد 
الجديـــد )56(، مـــن “مجلـــة الثقافـــة الشـــعبية”، 
مفتتًحـــا بمقـــاٍل لرئيـــس التحريـــر، علـــي عبـــد 
هللا خليفـــة، بعنـــوان “تحيـــة ألنمـــوذج البحرين 
المتفـــرد فـــي القيـــادة”، وهـــي تحيـــة يبعـــُث بها 
رئيـــس التحريـــر، لجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، بمنافســـة األعياد الوطنية، مستذكرًا 
فيها ما اســـتحدثه جالته من مشـــاريع تنموية 
كبـــرى فـــي مجـــاالت خدمـــة المجتمـــع وتمكين 
والتكنولوجيـــا،  واإلســـكان  والتعليـــم  المـــرأة 
ومقارنـــًا بين ما كانت عليه البحرين قديمًا، وما 

هي عليه اآلن.
فيمـــا صدر العـــدد، الدكتور فهد حســـين، بمقاٍل 
يحمـــل عنوان “عـــرس تراثي وثقافـــي ال حدود 
لها”، محتفيًا بانتظـــار صدور المجلة، على مدى 
14 عامـــًا، وداعيـــًا فيـــه، إلنشـــاء مركـــز للتـــراث 
مملكـــة  فـــي  المـــادي،  وغيـــر  المـــادي  الشـــعبي 

البحرين.
كتبتـــُه رشـــا  بمقـــاٍل  )آفـــاق(،  بـــاب  فيمـــا جـــاء 
عبدالفتاح ملحم، عـــن “التراث العربي وتأصيل 
مفهـــوم الهوية فـــي الفن التشـــكيلي؛ الجماعات 
الفنية والملتقيات العربية نموذجًا”، دارسًة فيه 
اســـتلهام الفنانين في العالم العربي للموروثات 

الثقافية والشـــعبية، وتوظيف التراثات بشـــكٍل 
معاصر، إذ تخلص بأن الفنان التشـــكيلي “سعى 
إلـــى تفعيل هـــذه المصالحة )بيـــن الفن المعاصر 
والتراث( في خطابـــات جمالية وتوثيقية تمثل 
عامـــات ذات خصوصيـــة، انتهج فيهـــا تقنيات 

غربية حديثة لمضامين تراثية”.
وتضمـــن بـــاب )أدب شـــعبي( دراســـة ميدانيـــة، 
جمعيـــة وتوصيفية، أعدها الدكتور علي عمران 
عن “األلغاز الشعبية في مملكة البحرين؛ منطقة 
البرهامة أنموذجًا”، كاشـــفُا وموثقًا عن كم كبير 
من األلغاز الشـــعبية التي تعُد مظهرًا من مظاهر 
األدب الشـــعبي، وجـــزًءا مـــن ثقافـــة الشـــعوب. 
وقـــد جمعها عمران، عبـــر بحٍث ميدانـــي أجراُه 
مـــع الرواة من كبار الســـن، ليؤكد من خال هذا 
البحث علـــى أهمية األلغاز في التراث الشـــعبي 

البحريني، وضرورة المحافظة عليها.
حســـام  للدكتـــور  دراســـة  البـــاب،  تضمـــن  كمـــا 
رشـــاد األحمد، حـــول “بنيـــة الســـرد وخصائصه 
الفنيـــة فـــي األدب الشـــعبي للخليـــج العربـــي”، 
دارســـًا األدب الشـــعبي فـــي هـــذه المجتمعـــات، 
وتسمياته، ونماذج منه، كالخراريف، والحزاية، 
فـــي  الشـــعبي  “األدب  بـــأن  ليبيـــن  والحكايـــة، 
الخليج العربي أدب ثري بالحكايا والشـــخوص، 
وذلك أن الصحراء مكان خاق البتداع الحكايا 
والخراريـــف، وألن البـــدوي ميـــال إلى جلســـات 
الســـمر ليـــاً متحلقـــًا حـــول النيـــران يجـــود بما 

فاضـــت بـــه ذاكرتـــه وقريتحتـــه مـــن 

حكايـــا”. وفـــي ذات الباب، كتـــب محمد مريني، 
عـــن “هجـــرة المقامـــة إلـــى األندلـــس”، متنـــاوالً 
“مقامـــة العيد”، بيـــن القالب الكاســـيكي الوافد 
والمحتوى الشـــعبي المحلـــي، وقد اختار مقامة 
العيد نظرًا لكونها “تزخر بالمســـكوكات اللغوية، 
هـــذه  وتتميـــز  األمثـــال.  مجـــرى  تجـــري  التـــي 
المســـكوكات بجماليتها واســـتدالالتها الخاصة، 
وبقدرتها على اختزال المعاني في لفظ وجيز”.

أما في باب )عادات وتقاليد(، فتتناول الدكتورة 

منجية التومـــي، “الزردة.. بيـــن التحليل القبلي 
والتحريم الديني”، والزردة هي احتفال شـــعبي 
تقوم به مجموعة بشرية في الساحة المحيطة 
بالضريـــح، يـــدوم ليومين أو ثاثـــة، وفيه تقام 
الطقـــوس االحتفاليـــة حيـــُث تســـود المأكوالت 
االســـتعراضات  فيـــه  وتقـــام  والمشـــروبات، 
كاللبـــاس والرقـــص والفرونســـية، وقـــد أضحى 
ممزوجـــًا  عقائديـــًا  “احتفـــاالً  االحتفـــال  هـــذا 
بأنشـــطة اقتصادية واجتماعية تقوم به القلبية 

أو العشيرة الواحدة”.
فيما تدرس الدكتورة الســـعدية أوتبعزيت، 
“طقـــوس الـــزواج بالمغـــرب”، متخـــذًة مـــن 
منطقـــة )بهاليل( إنموذجـــًا. ويكتب الدكتور 
“األنثربيولوجيـــا  عـــن  ســـليمان،  دحمانـــي 
مقدمـــًا  العربـــي”،  الخليـــج  فـــي  المحليـــة 
يتيـــم  هللا  عبـــد  البحرينـــي  األنثربيولوجـــي 
نموذجًا. أما الدكتورة ســـلوى المشلي، فتناولت 
“اســـتخدام الهـــون النحاســـي فـــي المعتقـــدات 

والعادات الشعبية السودانية”.

وضم باب )موســـيقى وأداء حركي( دراســـتين، 
تتناول األولى “موســـيقى )الســـطمبالي(”، كتبها 
الدكتور علي المبـــروك، متناوالً فيها الخصائص 
الطقوســـية والـــدالالت العاجيـــة، عبـــر مقاربـــة 
أنثروبوفنيـــة، إذ تعـــد موســـيقى )الســـطمبالي(، 
نمطًا موسيقيًا منتشرًا في تونس، يتميز بتعدد 
اإليقاعات وبوجود مظاهر احتفالية ترتكز على 
مجموعـــة من الشـــعائر الموجهة باألســـاس نحو 
الـــدالالت الروحيـــة التـــي تمـــزج بيـــن مضامين 
دنيويـــة وأخـــرى مقدســـة. أما الدراســـة الثانية، 
فكتبهـــا الدكتـــور محمـــد رمصيـــص، وتتناولـــت 
“خصوصية الرقص الشـــعبي المغربي”، متطرقًا 
فيه لرقصة )الحضرة(، ورقصة )هوارة(، ورقصة 

)كناوة(، ورقصة )الكدرة(، وغيرها.
وجاء باب )ثقافة مادية(، مشـــتماً على دراســـٍة 
عابرة للتخصصات، كتبها هشـــام المكي، بعنوان 
“نحـــو هوية مســـتدامة للمدينة العربيـــة”، داعيًا 
فيمـــا للعـــوة إلـــى القيـــم العربية األصيلـــة، التي 
أبعدنـــا عنها بافتتاننا بغوايـــة الحياة المعاصرة. 
القـــش  “مســـاكن  نعمـــان،  محمـــد  تنـــاول  فيمـــا 
والطين في تهامة اليمن”، شـــارحًا وعارضًا لهذه 
المســـاكن، وأســـاليب بنائها، والمـــواد التي تبنى 

منها.
كمـــا تضمن العدد، عـــددًا من اســـتعراض الكتب 
المتعلقة بالتراث والثقافة الشـــعبية، إلى جانب 
تقريـــر ميدانـــي، كتبتـــُه الفوتوغرافية سوســـن 
طاهـــر حـــول “معاييـــر الجمـــال فـــي وادي أومو 
السفلي في أثيوبيا”، والذي تعرُض فيه لمعايير 

تجميل المرأة وجمالها.
يذكر أن مجلة “الثقافة الشـــعبية” مجلة فصلية 
علميـــة محكمـــة، تصـــدر بســـت لغـــات، بالتعاون 
 ،”)IOV( مـــع “المنظمـــة الدوليـــة للفـــن الشـــعبي 
ويمكُن الوصـــول للمجلة وقراءتهـــا عبر الموقع 

.www.folkculturebh.org اإللكتروني

أهمية احتضان أفالم الطلبة الموهبين في “العين السينمائي”

أبحاث حول األلغاز الشعبية والمقامة األندلسية والزردة ومساكن القش في اليمن
في العدد الجديد من “مجلة الثقافة الشعبية”
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تعمقت خســـائر العملة المشـــفرة األشهر 
“بيتكويـــن” لتهوي، أمس الســـبت، دون 
36 ألـــف دوالر، لتفقـــد بذلـــك 48 % من 
أعلـــى قيمـــة تحققـــت لها فـــوق 69 ألف 

دوالر في نوفمبر الماضي.
وتهـــاوي بيتكويـــن أفقدهـــا 600 مليـــار 
دوالر من قيمتها الســـوقية، كما تســـبب 
بتبخـــر أكثـــر مـــن تريليـــون دوالر مـــن 
ســـوق  لمجمـــل  ماليـــة  الـــرأس  القيمـــة 

العمالت المشفرة.
وتتفاقم التراجعات في ســـوق العمالت 
المشفرة مع اعتزام مجلس االحتياطي 
الفيدرالـــي )البنـــك المركـــزي األميركي( 

سحب التحفيز من السوق.
جراء ذلك عانت األصول األكثر خطورة 
Bit�  فـــي جميع أنحـــاء العالم، وفقـــدت

coin أكبر األصول المشـــفرة قيمة، أكثر 
مـــن 12 % الجمعـــة وهـــوت 9 % أمس 
الســـبت وبلغت خسائرها حوالي 18 % 

خالل 7 أيام مضت.
غرقـــت ســـوق العمـــالت المشـــفرة فـــي 
وحل مخاطـــر تخفيف التحفيـــز المالي 
األميركـــي، ورفـــع أســـعار الفائـــدة علـــى 
الـــدوالر، وتبعا لذلـــك انخفضت عمالت 
مشـــفرة أخـــرى مثـــل إيثيـــروم، وميمي 
بنســـب تفوق 45 % على مدى األسابيع 
القليلـــة الماضيـــة. وتضـــررت العمـــالت 
المشـــفرة مـــن اقتـــراح للبنـــك المركـــزي 
الروســـي بفـــرض حظر على اســـتخدام 
العمـــالت المشـــفرة وتعدينها. وروســـيا 
هي واحدة من مواقع تعدين “بيتكوين” 

الرائدة في العالم.

بيتكوين تهوي 48 % وتريليون دوالر تتبخر بأيام

فترة سماح لتسديد أول قسط بعد 6 اشهر

“مونتريال للسيارات” تتحمل الـ 10 % لـ “القيمة المضافة” عن عمالئها
أعلنت شركة مونتريال للسيارات، أحد 
أكبـــر الشـــركات البحرينيـــة الرائدة في 
مجـــال الســـيارات، عن أقـــوى العروض 
للعام 2022 والمتعلقة بما يشغل جميع 
العمـــالء مع بداية العام أال وهو ضريبة 
فقامـــت  الجديـــدة،  المضافـــة  القيمـــة 
الشـــركة العمالقة في عالم بيع وشـــراء 
نيابـــة  بالتزامهـــا  الســـيارات  وتقســـيط 
عـــن عمالئهـــا بدفـــع قيمـــة الضريبة 10 
% كاملـــة حســـب الشـــروط واألحكام. 
وتهدف شركة مونتريال للسيارات من 
خالل هذه العروض إلى تخفيف عبء 
الضريبـــة عـــن عمالئها لتســـهيل عملية 
شراء سياراتهم الجديدة بأفضل سعر. 
ويشـــمل العـــرض تشـــكيلة متنوعة من 
الســـيارات المختلفـــة ولتعزيـــز عرضها 
الـــذي القـــى إقبـــاال كبيـــر مـــن مختلـــف 
شـــراكات  الشـــركة  أعـــدت  عمالئهـــا. 
اســـتراتيجية مـــع العديـــد مـــن الجهات 
وإعـــداد فريـــق محتـــرف مـــن موظفي 
المبيعـــات لخدمـــة جميـــع عمالئهـــا في 
جميـــع فـــروع الشـــركة، لتقديـــم أفضل 
الخدمـــات لهـــم ســـواء في حـــال رغبة 
العميـــل فـــي شـــراء ســـيارته الجديـــدة 

نقدا أو أقساط أو في حالة رغبتهم في 
استبدال سيارته الحالية بأفضل أسعار 

التثمين على اإلطالق. 
للســـيارات  مونتريـــال  شـــركة  وتتميـــز 

بســـرعة وسهولة عملية تسليم السيارة 
الجديـــدة حيـــث يمكـــن للعميل شـــراء 
ســـيارته واستالمها في نفس اليوم من 
أي فـــرع مـــن فروع الشـــركة المنتشـــرة 

في جميع أرجاء البحرين، حيث تمتلك 
شـــركة مونتريـــال العديـــد مـــن الفروع 
داخـــل المملكـــة باإلضافة إلـــى خدمات 

تسليم السيارات إلى باب المنزل.
وتقـــدم مونتريـــال لجميـــع عمالئها إلى 
جانـــب األســـعار التنافســـية والعروض 
المميزة أفضل الطرق التمويلية المرنة 
األعمـــار  وجميـــع  القطاعـــات  ولجميـــع 
والجنســـيات ومـــن دون دفعة أولى مع 

مزايا أخرى كثيرة. 
وقد فاجأت شركة مونتريال للسيارات 
حديثا فئات خاصة من المجتمع، والتي 
تالقـــي صعوبة فى التمويـــل بإيجادها 
طرق مبتكرة قوية لتمويل ســـياراتهم، 
مـــن أهـــم تلك الفئـــات )أصحـــاب المهن 
الخاصـــة والحرفييـــن وربـــات البيـــوت 
واألســـر المنتجـــة واألعمـــال اليدوية.. 
وغيرهـــا( وجميـــع الموظفيـــن أصحاب 
االلتزامات المتعددة أيضا كان لهم حق 
في إيجـــاد فرص جديدة في الحصول 
على ســـياراتهم الجديدة باإلضافة إلى 
فترة ســـماح 6 أشـــهر لجميـــع القروض 

الجديدة.

معرض سترة

معرض الهملة

“سيتي سنتر” أول مركز تسوق بالبحرين ينال “االعتماد الذهبية”
حصل “ســـيتي ســـنتر البحرين”، وجهة 
التســـوق والترفيـــه والحيـــاة العصرية 
شـــهادة  علـــى  المملكـــة،  فـــي  األبـــرز 
االعتمـــاد الذهبية مـــن االتحاد العالمي 

لذوي االحتياجات الخاصة. 
وُيعتبـــر “ســـيتي ســـنتر البحريـــن” أول 
مركز تسوق في البحرين يحصل على 
هـــذه الجائـــزة، وُتمنـــح هـــذه الشـــهادة 
المرموقة للمؤسســـات التي تنجح في 
تطبيق المعايير البيئية لألشخاص من 

أصحاب الهمم.
وقـــال المدير التنفيذي لســـيتي ســـنتر 

البحريـــن دعيج الرميحي “يســـعدنا أن 
يتـــم تقديـــر عملنا المميـــز نحو تحقيق 
الشمولية وإتاحة سهولة الوصول إلى 
خدماتنا في هذا المجتمع. كما نواصل 
البحـــث فـــي “ســـيتي ســـنتر البحرين” 
عـــن طرق وأســـاليب مبتكـــرة لتحقيق 
أفضـــل تجربـــة تســـوق لجميـــع زوارنا. 
لذلـــك، نعمـــل بشـــكل متواصـــل لتنفيذ 
أفضل الممارســـات والمعاييـــر البيئية، 
فضـــالً عن تعزيـــز الخدمـــات والمرافق 
في جميع أنحاء مركز التســـوق لتلبية 
تسلم شهادة االعتماد الذهبيةاحتياجات أصحاب الهمم وعائالتهم”.

أعلنـــت “طلبـــات”، الشـــركة الرائـــدة فـــي قطـــاع توصيـــل الطعام 
والتجارة السريعة في المنطقة، عن حصولها على المستوى األول 
من شـــهادة المعاييـــر العالمية لتأمين بطاقـــات الدفع اإللكتروني 
)PCI�DSS(، وهي مجموعة من الشروط والمعايير التي ُوضعت 
العـــام 2004 بهدف حماية المعامـــالت اإللكترونية التي تتم عبر 
البطاقات المصرفية واالئتمانية من محاوالت سرقة البيانات أو 
االحتيال. اليوم، بدأت شـــركة “طلبات” بتطبيق المســـتوى األول 
من شـــهادة المعايير العالمية لحماية بيانات مســـتخدميها في 8 
من أســـواقها، والتي تشـــمل: مملكة البحريـــن واإلمارات العربية 
المتحـــدة والكويـــت وعمان وقطـــر واألردن ومصـــر والعراق، ما 
يجعلها أول شـــركة تستوفي شروط هذه الشهادة وتحققها على 
مســـتوى قطاع الطعام والتجارة الســـريعة في المنطقة. وتعليًقا 
علـــى هذا اإلعالن، قال رئيس قطـــاع تكنولوجيا المعلومات في 
“طلبات” خالد رشـــاد “تحقيق أعلى مســـتويات شـــهادة المعايير 
العالميـــة )PCI�DSS Level 1( هو ُخطوٌة كبيرة لنا في )طلبات(، 
ونحن فخورون أننا الشركة األولى والوحيدة في قطاع الطعام 
والتجـــارة الســـريعة في الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا التي 

ُتحصل على هذه الشهادة”.
وأضـــاف “نعمـــل جاهديـــن فـــي )طلبات( علـــى حمايـــة معامالت 

مســـتخدمي التطبيـــق، وهـــذه الشـــهادة ُتبرِهـــن التزامنـــا الكامل 
بضمان خصوصية بيانات العمالء وزيادة ثقتهم أثناء استخدام 

التطبيق الذي ُيقدم أعلى معايير األمان في القطاع”.
وتعتبر شهادة المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع اإللكتروني 
)PCI�DSS( الوســـيلة األكثـــر أماًنـــا وصرامـــًة في العالـــم لحماية 
وتأمين بيانات أصحاب تلك البطاقات، وتنطبق على أي شـــركة 
تتولى معالجة ومشـــاركة وتخزين بيانـــات البطاقات االئتمانية.  
وتســـتمر شـــركة “طلبـــات” في شـــراكتها مـــع العديد مـــن ُمزودي 
خدمات الدفع اإللكتروني الموثوق بهم، والمســـتوفين لشـــروط 
شـــهادة المعايير العالمية PCI�DSS. هؤالء الُمزودون ُهم الذين 
يتولـــون معالجـــة المعامـــالت اإللكترونية، حيث تكـــون البيانات 
محمية بشدة في كل مرة يدفع فيها أحد العمالء على التطبيق. 
تطبيق “طلبات” ُمتاٌح للعمالء على متجر “جوجل بالي” ومتجر 

تطبيقات شركة “أبل”، وكذلك متجر شركة “هواوي”.

تعكس التزام الشركة بحماية التعامالت المالية لمستخدمي التطبيق

“طلبات” تحقق أعلى مستوى للمعايير العالمية لتأمين الدفع اإللكتروني
يدعم مستشفى اإلرسالية األميركية 
لمتالزمـــة  األول  القـــدم  كـــرة  فريـــق 
داون فـــي مملكـــة البحرين من خالل 
مجانيـــة  طبيـــة  فحوصـــات  توفيـــر 
لجميـــع  العامـــة  للصحـــة  وتقييمـــات 

العبي كرة القدم. 
وتـــم الترحيـــب بالفريـــق الجديد في 
األميركيـــة  اإلرســـالية  مستشـــفى 
تقييمهـــم  تـــم  حيـــث  بالمنامـــة، 
بشـــكل فـــردي مـــن قبـــل فريـــق مـــن 
مســـتوى  لتحديـــد  المتخصصيـــن 
جـــزًءا  ليكونـــوا  البدنيـــة  لياقتهـــم 
مـــن الفريـــق. وبهـــذه المناســـبة قالت 
الرئيس التنفيذي للمجموعات جوليا 
توفـــي التـــي كانت حاضـــرة في هذه 
المناســـبة “في مستشـــفى اإلرســـالية 
األميركية، نعتقـــد أنه يجب علينا أن 
نســـعى جاهدين لدعم المجتمع ككل 
وخاصـــة مجتمـــع ذوي االحتياجـــات 

الخاصـــة مع فرصة لتحســـين نوعية 
أعضـــاء  يصبحـــوا  وأن  حياتهـــم 
فاعليـــن في المجتمـــع. ومع أخذ ذلك 
فـــي االعتبـــار، فـــإن فرصة دعـــم أول 
فريـــق لمتالزمة داون لكرة القدم لهو 

شـــرف وســـعادة بالنســـبة لنا. ونتطلع 
إلـــى رؤيـــة الفريـــق يحقـــق أفضل ما 
لديه، وســـتظل مستشـــفى اإلرسالية 
لتقديـــم  بالقـــرب  دائًمـــا  األميركيـــة 

الدعم الطبي عند الحاجة”.

توفير فحوصات طبية مجانية لجميع الالعبين

“اإلرسالية األميركية” الداعم الصحي لفريق متالزمة داون لكرة القدم

 

المرشح العوضي: تطبيق مبدأ “ال رسم دون خدمة” بـ “الغرفة”
 تنفيذ مبادرات نوعية أو عدم فرض إلزامية العضوية 

أكــد المترشــح النتخابــات مجلس إدارة غرفة تجــارة وصناعة البحرين رجــل األعمال يعقوب 
العوضــي أهميــة تطبيــق مبــدأ “ال رســم دون خدمــة” فــي الغرفــة، بحيــث يكــون مجلــس إدارة 
الغرفة أمام خيارين: إما تنفيذ مبادرات نوعية يشعر بفائدتها جميع أعضاء الغرفة بمن فيهم 
أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو التخلي عن فرض إلزامية العضوية وإجبار كل 

تاجر على دفع 20 دينارا كحد أدنى كشرط لتجديد سجله التجاري.

واعتبـــر العوضـــي أن غرفة التجـــارة في نهاية 
المطـــاف مؤسســـة مجتمـــع مدنـــي وظيفتهـــا 
االهتمام بالتجار والدفاع عن مصالحهم وليس 
مراكمة أموال االشـــتراكات فـــي خزينتها دون 
أن يشـــعر جميع التجار أو أكبر عدد منهم على 

األقل بفائدة الغرفة بالنسبة لهم.
وقـــال “هل مـــن مجيب عـــن مدى فائـــدة آالف 
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة العاملـــة في 
قطـــاع إصـــالح الســـيارات مثـــال فـــي ســـلماباد 
وســـوق واقف من الغرفـــة؟ أو تلك العاملة في 
قطـــاع الطعام والشـــراب على شـــارع البديع أو 
منطقـــة جدعلـــي أو ســـوقي المنامـــة والمحرق 

القديميـــن؟ أو محـــالت بيـــع زينـــة الســـيارات 
والعبايات في شارع بوكوارة؟ أو رواد األعمال 
مختلـــف  فـــي  الناشـــئة  الشـــركات  أصحـــاب 
وغيرهـــا  والمنتجـــات؟!  الخدمـــات  قطاعـــات 

الكثير”.
وأشـــار العوضـــي إلـــى أنـــه إذا كانـــت الغرفة ال 
تســـتطيع توفير خدماتها لـــكل أعضائها، فعلى 
األقـــل بإمكانها المبادرة إلى تنفيذ مشـــروعات 
كبـــرى يســـتفيد منهـــا االقتصاد الوطنـــي ككل، 
وتنعكـــس فائدتهـــا علـــى األســـر البحرينية من 
وغيـــر  المباشـــرة  العمـــل  فـــرص  خلـــق  خـــالل 

المباشرة ودعم الناتج المحلي اإلجمالي. يعقوب العوضي

أعلنت شركة الســـيارات األوروبية، 
الوكيل والمـــوزع الحصري لجاكوار 
النـــد روفـــر الفاخـــرة بالبحرين، عن 
إطالق تشـــكيلة جديدة ومميزة من 
سيارات جاكوار الند روفر بطرازها 
2022.تعتبـــر ســـيارة  الجديـــد للعـــام 
رينـــج روفـــر الجديـــدة 2022 األبرز في 
تشـــكيلة النـــد روفر الجديـــدة خصوصا 
بعد العرض الرائع للســـيارة الذي أقامته 
الشـــركة فـــي نوفمبـــر 2021، حيـــث من 
فـــي  البحريـــن  إلـــى  المتوقـــع وصولهـــا 
مايو. أما ســـيارة رينج روفـــر الرياضية 

الجديـــدة فســـيتم الكشـــف عنهـــا عالميا 
فـــي  وســـتتوافر   2022 أبريـــل  فـــي 

األسواق في نهاية العام 2022.
كمـــا تم إطالق رينـــج روفر فيالر 2022 
والند روفر ديفنـــدر 90 و110 في يناير 
2022 فـــي حيـــن ســـتصل ديفنـــدر 130 
إلى البحريـــن في الربع األخير من العام 
2022. وإضافة إلى ذلك، ستطلق شركة 
الســـيارات األوروبيـــة تشـــكيلة جديـــدة 
 E�Pace من ســـيارات جاكوار كجاكوار
وجاكـــوار F �Pace التـــي ســـتصل إلـــى 

المملكة في أبريل 2022. 

اإلعالن عن التشكيلة جديدة من جاكوار الند روفر 2022



أعلنــت شــركة عقــارات الســيف، إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
التطوير العقاري في مملكة البحرين، انطالقا من التزامها بالمسؤولية 
االجتماعيــة، عــن تبرعهــا بعــدد مــن مضخات إنســولين بقيمــة 21 ألف 
دينــار بالتعــاون مــع المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية ومجمــع 
الســلمانية الطبــي مــن أجــل عــالج األطفــال الذيــن يعانــون مــن داء 

السكري.

وبهـــذه المناســـبة، أقيمـــت فعاليـــة 
خاصـــة في المقر الرئيس للشـــركة 
في ضاحية الســـيف، وذلك وســـط 
حضور رئيس مجلس إدارة شركة 
عقـــارات الســـيف عيســـى نجيبي، 
واألمين العـــام للمؤسســـة الملكية 
مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الســـيد، والرئيس التنفيذي لشركة 
عقـــارات الســـيف أحمـــد يوســـف، 
للمستشـــفيات  التنفيذي  والرئيس 
الحكومية أحمد األنصاري، إضافة 
المصابيـــن  األطفـــال  عوائـــل  إلـــى 
بالســـكري، الذيـــن قامـــوا باســـتالم 

مضخات اإلنسولين من الشركة. 
يأتي ذلك كجزء من اســـتراتيجية 
المســـؤولية  تعزيـــز  فـــي  الشـــركة 
االجتماعية وضمن مبادرات لجنة 
المســـؤولية االجتماعيـــة الخاصـــة 
بشـــركة عقـــارات الســـيف لتعظيم 
الخيـــري  العمـــل  فـــي  مســـاهماتها 
واإلنساني في المجتمع الذي تقوم 
بخدمتـــه علـــى الـــدوام، وحرصهـــا 

أواصـــر  تعميـــق  علـــى  المتواصـــل 
الملكيـــة  المؤسســـة  مـــع  التعـــاون 
لألعمال اإلنسانية ودعم مبادراتها 
اإلنســـاني  العمـــل  فـــي  النوعيـــة 
التنمويـــة  المشـــروعات  وتنفيـــذ 
واإلنسانية المميزة بما يساهم في 
تعزيـــز روح التضامـــن االجتماعي 

داخل المملكة وخارجها.
بهـــذه  نجيبـــي  عيســـى  وصـــّرح   
المناســـبة قائاًل “يشّرفنا المساهمة 
في دعـــم هدف نبيل فـــي معالجة 
بالســـكري،  المصابيـــن  األطفـــال 
ونعرب في هـــذا المقام عن عظيم 
المؤسســـة  إلســـهامات  تقديرنـــا 
الخيـــري  العمـــل  فـــي  الالفتـــة 
واإلنســـاني في ظل الدعـــم الكبير 
الـــذي تحظـــى به مـــن قبـــل عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والرئيـــس 
الفخري للمؤسسة الملكية لألعمال 
الشـــابة  والقيـــادة  اإلنســـانية، 
والطموحـــة لســـمو الشـــيخ ناصـــر 

بـــن حمـــد آل خليفة، ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 

الشباب”. 
وأضـــاف نجيبـــي “تواصل شـــركة 

تجـــاه  التزامهـــا  الســـيف  عقـــارات 
المجتمـــع الذي تنشـــط فيـــه وذلك 
انطالقـــا مـــن إيمانها الراســـخ منذ 
تأسيســـها قبـــل أكثر مـــن 20 عاما 

التكافـــل  جـــذور  تقويـــة  بأهميـــة 
وتعظيـــم  المجتمعيـــة،  والشـــراكة 
المساهمة في تعزيز مستوى رفاه 
ورخـــاء جميـــع شـــرائح المجتمـــع 

المحلـــي، إذ أخـــذت الشـــركة على 
قصـــوى  أولويـــة  تحقيـــق  عاتقهـــا 
االجتماعيـــة  بالمســـؤولية  تتمثـــل 
وتحقيـــق األثر اإليجابي المنشـــود 

في حياة الجميع”.
الســـيد  أعـــرب مصطفـــى  بـــدوره، 
لمســـاهمة  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
شـــركة عقارات الســـيف فـــي دعم 
اإلنســـانية،  المؤسســـة  جهـــود 
مضيفـــا “نثمـــن عاليـــا مـــا تقدمـــه 
شـــركة عقـــارات الســـيف مـــن دعم 
اإلنســـانية  لمبادراتنـــا  متواصـــل 
وتعزيزهـــا للمســـؤولية المجتمعية 
التـــي نحـــرص عليهـــا مـــع مختلف 
هـــذا  والمؤسســـات،  الجهـــات 
األمـــر ليـــس بالغريب على شـــركة 
عقارات السيف الرائدة في خدمة 
اإلنســـانية ودعم العمل اإلنســـاني 
الـــذي تقـــوم به المؤسســـة، وتعتبر 
مضخات اإلنســـولين مـــن األجهزة 
الطبيـــة المهمة التـــي تحافظ على 
صحة األطفـــال المصابيـــن بالنوع 

األول من داء السكري”.
وتســـتهدف مضخـــات اإلنســـولين 
عالج األطفال المصابين بالسكري 
الذيـــن تقل أعمارهم عن 16 ســـنة 
ممن ما يزالون في قوائم االنتظار 

لدى مجمع السلمانية الطبي.

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول 
الجديدة من  القرار” إلطالق نسخته  “دار  العربية  الخليج 
برنامجه االحترافي “تأهيل وإعداد المحكمين” للعام 2022 
وذلك “عن بعد” عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وسينعقد 
البرنامج بشكل مكثف خالل الفترة من 7 فبراير حتى 30 

مارس 2022. 

ولـــم تــكــن جــائــحــة كـــورونـــا عائقا 
في استمرار تنفيذ مركز التحكيم 
التعاون  مجلس  لـــدول  الــتــجــاري 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة بــرامــجــه  ل
بــرامــج ينفذها  الــتــدريــبــيــة، وهــي 
عبر خبرة متراكمة وممتدة ألكثر 

من 25 عاما.
وقال األمين العام لمركز التحكيم 

التعاون  مجلس  لـــدول  الــتــجــاري 
الــبــرنــامــج  ــارق الــشــمــيــمــري إن  طــ
ــيــــل الـــــكـــــوادر  ــأهــ ــ ــم فـــــي ت ــهـ ــسـ يـ
وإعــــــدادهــــــا وزيـــــــــادة مــعــرفــتــهــا 
وتدريبية  علمية  جرعة  وإعطائها 
عـــن مــفــهــوم وجـــوهـــر الــتــحــكــيــم 
في  والــتــطــور  وأنــواعــه  وطبيعته 
الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن 

ــامـــج مــمــارســة  ــرنـ ــبـ لــخــريــجــي الـ

واعتمادهم  بل  كمحكمين  دورهم 

فــي قــوائــم الــمــركــز، ويــتــم تعميم 

أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة 

المحكمين في المركز إلى وزارات 
ــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة كل  ــ الـــعـــدل وال
االستعانة  إلمكان  دولته،  بحسب 

بهم في أي نزاع تجاري.
وأكد الشميمري أن المركز مستمر 
في القيام بدوره في تزويد القطاع 
الـــتـــجـــاري بــمــحــكــمــيــن مــؤهــلــيــن 
مظلة  تحت  النزاعات  في  للفصل 
التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء 
الوطني، مشيرا إلى أنه تم إضافة 
للبرنامج  جديدة  تعزيزية  محاور 
مرحلة  عبر  الجديدة  نسخته  في 
ــامــج  ــبــرن إضـــافـــيـــة فـــي بـــدايـــة ال
ــارات الــقــانــونــيــة  ــهــ ــمــ ــ بـــعـــنـــوان “ال
عدد  ليصبح  المحكم”  لتأسيس 

مراحل البرنامج 7 مراحل رئيسة 
من  البحرين  مملكة  في  مدعومة 

صندوق العمل )تمكين(.
الــمــحــكــم  أن  ــشــمــيــمــري  ال ــيـــن  وبـ
ــر الــعــمــلــيــة  ــوهــ ــمــــؤهــــل هــــو جــ ــ ال
القوانين  جــانــب  إلــى  التحكيمية 
ــة لــمــنــظــومــة الــتــحــكــيــم،  ــمـ ــداعـ الـ
موضحا أن المركز مستمر في رفع 
القائمة  التدريبية  برامجه  جــودة 
في  تخصصية  بــرامــج  طـــرح  مــع 
التحكيم  شملت  التحكيم  مجال 
والهندسي  الــبــحــري  الــجــانــب  فــي 
ــاري  ــقـ ــعـ ــك الـــمـــصـــرفـــي والـ ــ ــذل وكــ

والمجال النفطي.

“عقارات السيف” تتبرع بمضخات إنسولين ألطفال “السكري” بـ 21 ألف دينار

“التحكيم التجاري الخليجي” يطلق برنامج تأهيل المحكمين 7 فبراير

كجزء من استراتيجية الشركة في تعزيز المسؤولية االجتماعية

“عن بعد” وبشكل مكثف مع محاور تعزيزية جديدة... الشميمري:

خالل تسلم تبرع “عقارات السيف”

طارق الشميمري

business@albiladpress.com
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بالتعاون مع “الملكية لألعمال اإلنسانية” ومجمع السلمانية الطبي

عالج األطفال المصابين بالسكري الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة

يعد المرحوم أحمد حسين النامليتي من قدماء التجار في سوق المنامة، حيث عمل فيها لفترة طويلة في تجارة 
المالبس واألقمشة الجاهزة وتداول األسهم وشراء وبيع العقارات والثلج. كما أسس معمل النامليت في الدمام 

بالمملكة العربية السعودية.

ولـــد الفقيد أحمد النامليتي في العـــام 1927 بالقرب من 
جامـــع الشـــيخ قاســـم المهزع فـــي مدينـــة المنامة، حيث 
عملت أســـرته فـــي تجارة األقمشـــة والمالبـــس الجاهزة 
ومصنـــع للثلـــج ومعمـــل النامليـــت الكائـــن فـــي المنامـــة، 
ويمتلـــك فروعـــا كثيـــرة لمتاجـــر األقمشـــة فـــي الرفـــاع 
والمحـــرق والقضيبية، وفي شـــارع المتنبي في المنامة. 
رحـــل النامليتـــي عـــن عالمنـــا فـــي العـــام 1996. ينتمـــي 
الراحـــل لعائلـــة مكونة مـــن 3 أبناء وبنـــات، وكان ترتيبه 

الثاني بين األوالد.
درس المرحلـــة االبتدائية بمدرســـة مهدي التاجر، ثم بدأ 
حياته العملية بالعمل مع والده المرحوم حسين النامليتي 
الذي أســـس معمـــل “النامليت” في البحريـــن العام 1921 
لصناعـــة شـــراب “النامليـــت”، وأصل كلمـــة النامليت هي 
)lemonade( وهو مشروب غازي لذيذ الطعم اشتهر في 
مملكة البحرين، حيث سافر األب حسين )رحمه هللا( إلى 
مومبـــاي الهندية الســـتيراد مكائن يدوية تســـتخدم في 
صناعة “النامليت” وكذلك استيراد القارورات الزجاجية 
)الغراش(. وكان يتم بيع النامليت بالمفرد والجملة حيث 

كان والده )رحمه هللا( يقوم بتوزيع شراب النامليت على 
البقـــاالت، والمقاهـــي إذ كان في ســـوق المنامـــة أكثر من 
50 قهوة منها قهوة عبدالقادر وغيرها، حيث يتم شـــراء 

النامليت على أن يتم الدفع الحًقا.
عمـــل الفقيـــد أحمـــد فـــي التجـــارة واســـتمر فيهـــا طوال 
حياته، وبدأ العمل مع والده المرحوم حسين في بوتيك 
لألقمشـــة والمالبـــس الجاهـــزة، حيث كانوا يســـتوردون 
السلع من الهند ثم من اليابان وكوريا وغيرها من الدول.
واســـتمر المرحـــوم أحمـــد فـــي العمـــل بتجارة األقمشـــة 
والمالبـــس الجاهـــزة والنامليـــت، ثـــم دخـــل فـــي تداول 
األســـهم وبعـــد ذلـــك باشـــر تجـــارة العقـــارات واألراضـــي 

واستمر فيها حتى وفاته.
ســـافر إلى الدمـــام بالمملكة العربية الســـعودية بالمراكب 
)اللنج( لتأســـيس معمل للنامليـــت، وقد عمل هنالك لمدة 
عاميـــن وجمـــع أمـــواال، ثم عـــاد إلـــى البحرين لتأســـيس 
عائلتـــه وتـــزوج ورزق بــــ 10 أبناء وبنات، يعملـــون حالًيا 

في التجارة أًبا عن جد.
بعـــد عودة المرحوم أحمد إلى البحرين اســـتمر في عمله 

مع والده حسين )رحمه هللا(، فقد دخل األخير في مجال 
صناعة الثلج بالبحرين في األربعينات ثم توســـع ودخل 
في شـــراكة مع حاكم دبي آنذاك الشـــيخ راشد بن سعيد 
بن مكتوم آل مكتوم )رحمه هللا( في مصنع للثلج باســـم 

مصنع دبي للثلج وما يزال يعمل حتى اآلن.
ويعزا الدخول في مجال صناعة الثلج في البحرين ألنها 
تتماشـــى مع صناعة النامليت، وقد كان يتم توزيع الثلج 
علـــى جميـــع البقـــاالت تقريًبـــا فـــي البحريـــن والمقاولين 
وتجار األســـماك والشـــرطة والجيش وغيرهـــا، وقد كان 
هنالك طلب متزايد على الثلج نظًرا لعدم وجود ثالجات 

آنذاك.
عمـــل الراحـــل أحمد فـــي تجارة األقمشـــة، ولديـــه فروع 
كثيـــرة فـــي الرفـــاع والمحـــرق والقضيبيـــة، وفي شـــارع 
المتنبـــي فـــي المنامة، وقد ركز على تجارة األقمشـــة في 
آخـــر أيامه. كان يبيع بضاعته على األفراد وعلى التجار، 
وكان لديـــه مخـــازن كثيـــرة، كمـــا اســـتورد مـــن اليابـــان 
صناديق خشـــبية محملة باألقمشة، حيث كان يقوم ببيع 

البضائع قبل وصولها إلى البحرين.

تمكـــن الراحـــل بمســـاعدة والده مـــن تخطـــي العديد من 
الصعـــاب التـــي واجهته في حياتـــه، إذ كان نظره ضعيًفا 
فلم يســـتطع الحصول على رخصة قيادة، كما اســـتخدم 
العدســـة المكبرة لمراســـالته التجارية مع اليابان وكوريا 
وغيرهـــا. ورغـــم أن تعليمـــه حتـــى المرحلـــة االبتدائيـــة 
فقـــط إال أنه كان يجيد اللغة اإلنجليزية في نطاق عمله، 
مـــا مكنـــه من الســـفر إلـــى اليابـــان والتواصل مـــع التجار 

الستيراد البضائع.

أسس معمال للنامليت 
في الدمام

أمل الحامد

النامليتي.. أحد التجار المخضرمين 
بسوق المنامة القديمة

العائلة أدخلت شراب النامليت إلى البحرين في العام 1921

المرحوم أحمد حسين النامليتي



وقع مركـــز “ثينك ســـمارت” للتدريب 
والتطوير، الشـــريك التعليمـــي الرائد 
لشـــركة مايكروســـوفت في البحرين 
فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات 
مـــع  شـــراكة  اتفاقيـــة  واالتصـــاالت، 
فـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  كليـــة 
الجامعـــة األهليـــة تهدف إلـــى توفير 
تكنولوجيـــا  للطلبـــة  عملـــي  تدريـــب 
المعلومـــات المتوقـــع تخرجهم وذلك 
ضمن إطـــار برنامج فرصتـــي، والذي 
تم إطالقه في العام 2017 بالشـــراكة 
والـــذي  مايكروســـوفت  شـــركة  مـــع 
يهـــدف الـــى توفير فـــرص العمل في 
قطاع تكنولوجيـــا المعلومات إضافة 
تكنولوجيـــا  محترفـــي  تمكيـــن  إلـــى 
المعلومـــات في البحريـــن من تطوير 
رقمـــي  اقتصـــاد  لتحقيـــق  قدراتهـــم 

أقوى.
وتتضمن هذه الشـــراكة فترة تدريب 
عملي لمدة شهرين لطلبة تكنولوجيا 
المعلومات المتوقع تخرجهم والذين 
ســـيخضعون لسلســـلة مـــن التدريـــب 
االحترافـــي باإلضافة إلى خبرة عمل 
مـــع عديـــد مـــن شـــركات تكنولوجيـــا 

المعلومات البحرينية الصاعدة.
وبهـــذه المناســـبة قالت عميـــدة كلية 

بالجامعـــة  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
االهلية وسن شاكر “لطالما كان نجاح 
طالبنا هو هدفنـــا الرئيس وأولويتنا، 
كمـــا أيضـــا نهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن 
العمـــل  لمســـتقبل  طالبنـــا  جهوزيـــة 
فـــي الســـنوات المقبلة، حيث شـــهدنا 
األثـــر اإليجابـــي الـــذي خلفـــه برنامج 
فرصتـــي علـــى طالبنا بدرجـــة كبيرة 
من خالل تزويدهم بأحدث المهارات 
وتوفيـــر  القيمـــة  العمـــل  وخبـــرات 
الشـــهادات االحترافيـــة األكثـــر طلبـــا 

التي ســـاعدتهم علـــى الحصول على 
وظائف مجزية بدوام كامل”. 

مـــن جانبـــه أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي 
لمركز “ثينك سمارت” أحمد الحجيري 
أن هذه الشـــراكة تعد تعزيزا للروابط 
بيـــن المركـــز والجامعـــة األهليـــة، كما 
أشـــاد بالتـــزام وقيـــادة وســـن شـــاكر 
في دعـــم الطالب والســـماح لبرنامج 
جـــزًءا مؤثـــرا  يكـــون  بـــأن  فرصتـــي 
فـــي رحلـــة طـــالب الجامعـــة األهلية 
لتحقيق النجاح في حياتهم العملية.

توفير تدريب عملي للطالب من خالل برنامج “فرصتي”

“الجامعة األهلية” و “ثينك سمارت” يوقعان اتفاقية شراكة

توقيع اتفاقية الشراكة

المديـــر  اســـتقبل 
لمعهـــد  العـــام 
البحرين للدراسات 
المصرفيـــة والمالية “BIBF” أحمد 
لـــدى  باكســـتان  ســـفير  الشـــيخ، 
البحريـــن محمد أيـــوب، في المقر 
الجديد للمعهد في خليج البحرين، 
الموضوعـــات  مختلـــف  لمناقشـــة 
ذات االهتمـــام المشـــترك، بمـــا في 
ذلـــك ســـبل التعاون المتبـــادل بين 
البحريـــن وباكســـتان فـــي مجـــال 

التدريب والتطوير.
وخـــالل زيارته، قـــدم فريق معهد 
BIBF نبـــذة شـــاملة عـــن مختلـــف 
فرص التدريب ومبادرات التطوير 
المقدمـــة في المعهـــد في مجاالت 
والمالـــي،  المصرفـــي،  التدريـــب 
والتمويـــل اإلســـالمي، والتأميـــن، 
وإدارة  الرقمـــي،  والتحـــول 
غســـل  ومكافحـــة  المشـــروعات، 
المســـتدامة،  والتنميـــة  األمـــوال، 
والقيـــادة واإلدارة، باإلضافـــة إلى 
الموضوعـــات الرائجة األخرى في 

قطاع األعمال.
ورحب الشيخ بسفير باكستان في 
البحرين وقال “تشـــرفنا باستقبال 

ســـعادة الســـفير الباكســـتاني فـــي 
البحريـــن، محمـــد أيـــوب فـــي مقر 
تمـــت  حيـــث  الجديـــد،  المعهـــد 
مبـــادرات  مـــن  العديـــد  مناقشـــة 
 BIBF التعاون المتبادل بين معهد
ومختلف مؤسســـات التدريب في 
علـــى  ســـتعمل  والتـــي  باكســـتان، 
تعميـــق العالقات القويـــة والودية 
بيـــن البحرين وباكســـتان، وتعزيز 
مكانة المعهد كمؤسســـة رائدة في 
تقديـــم فـــرص التدريـــب المهنـــي 

والتطبيقـــي عالـــي المســـتوى مـــن 
حيث جـــودة التدريـــب والتطوير 
مســـتوى  علـــى  البشـــرية  للثـــروة 

العالم”. 
بأحـــدث  أيـــوب  الســـفير  وأشـــاد 
فـــي  والتدريـــب  التعليـــم  مرافـــق 
معهـــد BIBF مشـــيرا إلـــى التعاون 
الوطنـــي  والمعهـــد  بينـــه  الوثيـــق 
والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
)NIBAF(، وهـــو الـــذراع التدريبي 

لمصرف باكستان المركزي.

المدير العام للمعهد يلتقي السفير محمد أيوب

“BIBF”: مناقشة التدريب والتطوير مع باكستان

الشيخ مستقبال السفير الباكستاني

 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

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

أسدل المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف اإلسالمية 
الرائــدة بمملكــة البحرين، الســتار عن نســخة العــام 2021 من 
حســاب “الوافــر” باإلعــالن عــن فــوز والء توفيــق المســقطي 
بكبرى الجوائز بقيمة 250,000 دينار، والتي تم السحب عليها حديثا بحضور 
ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمدقق الخارجي والمدقق 

الداخلي وإدارة الخدمات المصرفية لألفراد. 

وبهذه المناسبة أعلن المصرف عن 
“الــوافــر”  حساب  نسخة  تفاصيل 
ســتــكــون  والـــتـــي  2022م  ــعــام  ــل ل
ــث حــجــم  ــيـ ــن حـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـ
التي  اإلجمالية  والقيمة  الجوائز 
حيث  ديــنــار،  مليون   1.2 تتجاوز 
جميع  تــكــون  أن  المصرف  اخــتــار 
كبيرة  ــعــام  ال هـــذا  نسخة  ــز  جــوائ
ــهــا جــائــزة شهر مـــارس وهي  وأول

بقيمة 250,000 دينار، وستتوالى 
الجوائز الكبرى طوال العام بقيمة 
أبــريــل  لــأشــهــر  ديـــنـــار   100,000
وأكتوبر  وسبتمبر  ويونيو  ومايو 
ونوفمبر، فيما ستكون جائزة شهر 
ديــنــار،   250,000 بقيمة  ديسمبر 
تخصيص  الــمــصــرف  وســيــواصــل 
ــادي  جـــوائـــز حــصــريــة ألعـــضـــاء “نـ
 5,000 بــقــيــمــة  الــــوافــــر”  عـــمـــالء 

ــن الــشــهــر  ــا بـــــدءا مـ ــار شــهــري ــنـ ديـ
الــعــام، كما  نهاية  الــجــاري وحــتــى 
وســتــكــون هــنــاك مــفــاجــآت أخــرى 
الحملة  سيتم اإلعــالن عنها ضمن 

التسويقية لحساب “الوافر”. 
عبدالناصر  صرح  المناسبة  وبهذه 
الــخــدمــات  إدارة  مـــديـــر  الـــريـــس 
الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد قــائــال “تــأتــي 
حساب  مــن   2022 ــعــام  ال نسخة 
ــر( بــعــد ســلــســلــة نــجــاحــات  ــوافــ ــ )ال
سيما  ال  السابقة،  النسخ  حققتها 
إقباال  الــذي شهد   2021 العام  في 
استثنائيا  ونجاحا  النظير  ُمنقطع 
ُعــمــالء  ــقــة  جـــاء كــثــمــرة والء وث
ــذي  الـــمـــصـــرف بـــهـــذا الـــحـــســـاب الـ
يقدم لهم جوائز قيمة تساهم في 
ضــوء  وعــلــى  أحــالمــهــم،  تحقيق 
على  للغاية  حريصين  كــنــا  ــك،  ذلـ
ــادة حــجــم الــجــوائــز فــي الــعــام  ــ زي
تطلعات  لُمستوى  لترتقي  2022م 

ُعمالئنا الكرام”. 
وتابع الريس قائال “تميزت نسخة 
العام 2021 أيضا بتحقيقها زيادة 
لــنــادي  الُمنضمين  فــي  ملحوظة 
ُعمالء الوافر لما يقدمه هذا النادي 
وسحوبات  خاصة  امتيازات  من 
ــز حــصــريــة لــأعــضــاء،  عــلــى جــوائ
ــــك خــصــصــنــا بــنــســخــة هـــذا  ــذل ــ ول
 5,000 بقيمة  العام جائزة شهرية 
الوافر  عمالء  نادي  دينار ألعضاء 
لــذلــك، سيواصل  فــقــط. وإضــافــة 
المصرف منح ُعمالئه الكرام نقاط 
السحوبات  في  للدخول  ُمضاعفة 
التزامهم  حــال  فــي  الجوائز  على 
بزيادة إيداعاتهم بالحساب وعدم 
إجراء أي سحوبات قبل 90 يوما 

ــك ضمن  مــن مــوعــد الــســحــب وذلـ
األمر  الُمضاعفة(  )النقاط  برنامج 
الذي سيساهم في زيادة فرصهم 
للفوز بجوائزنا القيمة لهذا العام”. 

حسابا  يعتبر  ــر”  ــوافـ “الـ أن  يــذكــر 
اســتــثــمــاريــا مــتــوافــقــا مـــع أحــكــام 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث 
على  فيه  ــوال  األمــ استثمار  يتم 
المطلقة، ويمكن  المضاربة  أساس 
 500 وقــدره  بمبلغ  الحساب  فتح 
دينار كحد أدنى، ما يمنح العميل 
الــفــرصــة لــلــفــوز بــأحــدى الــجــوائــز 
القيمة، إذ تحتسب نقاط الدخول 
في  ديــنــار  25ا  لكل  السحب  فــي 

الحساب.

القيمة اإلجماليـة لجوائـز حسـاب “الوافـر” 2022
المسقطي تحصد الجائزة الكبرى 250 ألف دينار عن نسخة 2021

 أعلنت أمس شركة حديد البحرين، إحدى الرواد العالميين في إنتاج وتوريد 
كريــات الحديــد الخــام ذات الجــودة العاليــة وشــركة تابعــة لمجموعــة فوالذ 
القابضــة )فــوالذ(، عــن نجاحها في تســجيل معــدل إنتاج قياســي يتجاوز 11 

مليون طن من كريات الحديد الخام في العام 2021. 

مع تخطـــي اليـــوم طاقتهـــا اإلنتاجية 
بأكثـــر مـــن 11 مليـــون طـــن، أصبحت 
وضـــع  فـــي  البحريـــن  حديـــد  شـــركة 
أفضـــل مـــن أي وقـــت مضـــى لتلبيـــة 
العمـــالء  قبـــل  مـــن  المتزايـــد  الطلـــب 
ودعـــم التعافي االقتصادي العالمي ما 

بعد الجائحة. 
اإلنتـــاج  فـــي  الزيـــادة  ســـتمكن  كمـــا 
الشـــركة للمســـاهمة فـــي التحول نحو 
والـــذي  الصفـــري،  الكربونـــي  الحيـــاد 
يعتمـــد بصـــورة رئيســـة علـــى الزيادة 
الكبيرة في استخدام الكريات إلنتاج 
الحديـــد بصورة أكثـــر فاعلية ونظافة 

واستدامة حول العالم. 
المهـــم  اإلنجـــاز  هـــذا  ينســـجم  كمـــا 
للشركة مع رؤية البحرين االقتصادية 
االقتصـــادي  التعافـــي  وخطـــة   2030
واســـتراتيجية قطاع الصناعة )2022 
زيـــادة  تســـتهدف  التـــي   ،)2026  -

مســـاهمة القطاع الصناعي في الناتج 
المحلي اإلجمالـــي والصادرات وخلق 
الوظائـــف، إذ تســـاهم شـــركة حديـــد 
البحريـــن بأكثـــر مـــن 4 % فـــي الناتج 
 %  25 وبنســـبة  اإلجمالـــي  المحلـــي 
مـــن الصـــادرات غير النفطيـــة للمملكة 

وتوظيف 260 بحرينيا.  
تحقيـــق  فـــي  الشـــركة  ونجحـــت 
التخطيـــط  بفضـــل  قياســـي  إنتـــاج 
والتعـــاون  الدقيـــق  االســـتراتيجي 
الوثيـــق مع شـــركاء سالســـل التوريد، 
مـــن بينهـــا إبـــرام اتفاقيـــة فـــي غايـــة 
األهميـــة في العـــام 2019 مـــع عمالق 
“أنجلـــو  شـــركة  العالمـــي  التعديـــن 
أميركان للتســـويق المحدودة” عندما 
8 مالييـــن  كان اإلنتـــاج يبلـــغ حينهـــا 
طـــن ســـنويا، حيـــث ســـاهم االتفـــاق 
فـــي  ســـنة   20 لمـــدة  االســـتراتيجي 
ضمـــان غالبية التغذية لشـــركة حديد 

البحرين لتصـــل إلى الطاقة اإلنتاجية 
12 مليون طن، مع ضمان تســـليم غير 
منقطـــع لعمالئهـــا، يشـــمل بعـــض رواد 

منتجي الحديد على مســـتوى الشرق 
وأوروبـــا  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
وأميـــركا الشـــمالية وماليزيـــا وكوريـــا 

الجنوبية والصين وغيرهم الكثير. 
وفي معرض تعليقه على هذا اإلنجاز، 
صـــّرح رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
فوالذ وشـــركة حديد البحرين مشاري 
الجديمـــي “نحن مســـرورون بتحقيق 
هذا اإلنجاز رغم الظروف االستثنائية 
خـــالل آخر عامين كنتيجـــة للجائحة. 
تقف كل مـــن فوالذ وحديـــد البحرين 
كركائز رئيسة لتطوير صناعة الحديد 
فـــي المنطقة باعتبارنا واحدا من أكبر 
مصنعـــي كريات الحديد فـــي الخليج 
العربي ومزودا ملتزما لجميع مصنعي 
الحديـــد اإلقليمييـــن. وترتبـــط قـــدرة 
شـــركة حديـــد البحريـــن علـــى تلبيـــة 
الطلـــب المتزايد على كريـــات الحديد 
فـــي إنتاج حديـــد صديـــق للبيئة أكثر 
االقتصـــادي  بالنمـــو  وثيقـــة  بصـــورة 
المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  المســـتدام 
قدمـــا  نتطلـــع  ونحـــن  ككل.  والعالـــم 
لمواصلة دعم عمالئنا وتعزيز قدراتنا 
اإلنتاجيـــة بما ينســـجم مع احتياجات 

العمالء الذين نخدمهم”.   
التنفيـــذي  الرئيـــس  أضـــاف  بـــدوره، 
البحريـــن  وحديـــد  فـــوالذ  لمجموعـــة 

ديليـــب جـــورج “لقـــد أنجزنـــا بنجـــاح 
 2019 منـــذ  اســـتراتيجيا  تحـــوال 
بتركيزنا على العمالء كقيمة جوهرية 
ومحفزا للنمو. لقد حولنا نموذج عملنا 
وزدنا إنتاجنا من خالل تسليم نوعية 
وكميـــات أفضـــل مـــن كريـــات الحديد 
حســـب طلب عمالئنا بدال من محاولة 
بيع مـــا يمكننا إنتاجه فقط كل ســـنة. 
مـــع هـــذا التغيير فـــي االســـتراتيجية 
والشـــراكة القوية مع “أنجلو أميركان” 
أصبحنـــا قادريـــن على زيـــادة اإلنتاج 
بنســـبة مميـــزة 50 % مقارنة مع العام 
2019، بما يقوي مكانتنا كمزود عالمي 
رائـــد لكريـــات الحديـــد الخـــام عاليـــة 
الجودة. وأنتهز هذه الفرصة لتسليط 
الضوء على الدعم الالمحدود لعمالئنا 
عملنـــا  طواقـــم  وتفانـــي  المخلصيـــن 
وشـــركائنا األعـــزاء، إلـــى جانـــب ثقـــة 
مســـاهمينا وبيئـــة العمل المرنـــة التي 
تقدمهـــا مملكـــة البحريـــن التـــي كانت 
جميعها أحجاز زاوية رئيسة للوصول 
إلـــى نجاحنـــا الراهن والتي سنســـتمر 
من خاللها تحقيـــق نجاحات أكبر في 

رحلتنا نحو التميز واالزدهار”.

“حديد البحرين” تسجل إنتاجا قياسيا تجاوز 11 مليون طن
من كريات الخام في 2021... و25 % المساهمة بالصادرات غير النفطية
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مشددا على العائد االقتصادي الستمرار النشاط التجاري... نجيبي:

“الغرفة”: منح مهلة لتجديد تصاريح 
العمل يحمي الشركات من التوقف

علق النائب األول لرئيس غرفة تجارة 
على  نجيبي  خالد  البحرين  وصناعة 
مجلس  مــن  المقدم  بقانون  االقــتــراح 
الـــنـــواب بــشــأن “مــنــح صــاحــب العمل 
مهلة زمنية مقدارها 30 يوما لتجديد 
ــعــمــل” بـــأن تــوجــه الــغــرفــة  تــصــريــح ال
ــا تــلــقــتــه من  ــى مـ الـــحـــريـــن مــبــنــي عــل
شــكــاوى وطــلــبــات ألصــحــاب األعــمــال 
مــزود  مــن  تحولت  كونها  الــشــأن  بهذا 
مؤكدا  للتجار،  منصة  إلــى  للخدمات 
والقوانين  التشريعات  تعديل  أهمية 
التي تسهم في تنظيم سوق العمل بما 
سوق  تنظيم  هيئة  بين  العالقة  يعزز 
الــعــمــل وأصـــحـــاب األعـــمـــال مــن أجــل 
والتوازن  المشتركة  المصلحة  تحقيق 

بين طرفي العالقة العمالية. 
وأكد نجيبي أن منح صاحب 

العمل مهلة زمنية إضافية 
العمل  تــصــريــح  لتجديد 
يــومــا من   30 مــقــدارهــا 
ــدة  ــاء مـ ــهــ ــ ــت ــ تــــاريــــخ ان

ــرا  ــ ــ الـــــتـــــصـــــريـــــح، أمـ
ــة  ــاحــ ــ ضــــــروريــــــا إلت
الـــــــفـــــــرصـــــــة أمـــــــــام 

ــال  ــ ــمـ ــ ــاب األعـ ــ ــحــ ــ أصــ

المسجلة  العمالة  أوضـــاع  لتصحيح 
ــة الــغــرفــة في  ــال إن رؤيــ لــديــهــم. وقــ
التجارية  األنشطة  استدامة  تحقيق 
ــتــي فرضتها  ال ــتــحــديــات  ال فـــي ظـــل 
جــائــحــة كـــورونـــا يــتــطــلــب نـــوعـــا من 
الــمــرونــة فـــي الــتــعــامــل مـــع أصــحــاب 
األعمال والتخفيف من أي عبء يثقل 

ــذه الــمــرحــلــة، الفتا  كــاهــلــهــم خـــالل هـ
إلى أن التعاون اإليجابي من الجهات 
والــشــركــات  الــمــؤســســات  مــع  المعنية 
ــقــطــاع الـــخـــاص يــحــقــق الــغــايــة  فـــي ال
اختالالت  أي  تصحيح  في  المنشودة 

في سوق العمل.
وأضاف أن الغرفة كان لها رأيا واضحا 
بــشــأن االقــتــراح بــقــانــون الـــذي عرض 
يمنح  كونه  التشريعية  السلطة  على 
إضافية  زمنية  مهلة  العمل  صــاحــب 
لتجديد تصريح العمل حتى ال يترتب 
ــه فـــي مــخــالــفــة بــمــجــرد  عــلــيــه وقـــوعـ
الــتــصــريــح، وبــالــتــالــي تجّنب  انــتــهــاء 
توّقف نشاطه التجاري، كما أنه يسهم 
من  المرفوعة  الدعاوى  تقليل  في 
األعــمــال  أصــحــاب  على  الهيئة 
أمــــام الــمــحــاكــم الــمــخــتــصــة.  
إلــى أن مد  وأشــار نجيبي 
مــهــلــة تــجــديــد تــصــريــح 
من  يـــومـــا   30 ــعــمــل  ال
انـــتـــهـــاء صــالحــيــتــه 
الحد  فــي  ستسهم 
العمالة  نــســبــة  مــن 
الــــمــــخــــالــــفــــة فـــي 

السوق.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

شخصيات بحرينية ضمن قائمة األكثر 
تأثيرا في “المسؤولية المجتمعية”

ــلـــيـــمـــيـــة  ــت الـــشـــبـــكـــة اإلقـ ــ ــن ــ ــل أعــ
لــلــمــســؤولــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة عــن 
“الشخصيات العربية األكثر تأثيرا 
المجتمعية  المسؤولية  مجال  في 
لعام 2021”، وذلك وفقا لتصنيفها 
وقد  الثالثة.  نسخته  في  المهني 
تم اإلعالن عن نتائج هذه النسخة 
15 يناير  الثالثة من المسابقة في 

 . 2022
ــد تــــم تــقــســيــم الــشــخــصــيــات  ــ وقـ
الــعــربــيــة الــمــدرجــة أســمــاؤهــا في 
ثالث  إلــى  العربي  التصنيف  هــذا 
ــتــي  ــشــرفــيــة وال ــة ال ــفــئ ــات: ال ــئـ فـ
ــشــخــصــيــات عــربــيــة  خــصــصــت ل
2021 وتركت  الحياة في  فارقت 
إرثـــا مــن الــمــمــارســات الــمــســؤولــة 
فـــي ســجــل الــخــالــديــن. وشــمــلــت 
عربيتين  شخصيتين  الفئة  هــذه 
كان لهما تاريخ حافل من العطاء 
نائب  هللا:  بــإذن  لها  المغفور  هما: 
حاكم دبي وزير المالية باإلمارات 
ســمــو الــشــيــخ مــكــتــوم بـــن راشـــد 
العام  األمــيــن  وكــذلــك  مكتوم،  آل 
اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة  الثامن 
عبدالواحد  المغربية  المملكة  من 

بلقزيز. 
ــثــانــيــة فــهــي “الــفــئــة  ــفــئــة ال ــا ال أمــ
الشرفية “ والتي ضمت شخصيات 

عربية مؤثرة رفيعة المستوى من 
ورؤســاء  والمستشارين  الـــوزراء 
ــات عـــربـــيـــة حــكــومــيــة  ــســ ــؤســ مــ
الفئة  ــا  أمـ وخــاصــة ومــجــتــمــعــيــة. 
والتي  المهنية  الفئة  فهي  الثالثة، 
ضــمــت قــائــمــة مـــن الــشــخــصــيــات 
األكـــاديـــمـــيـــة والــمــهــنــيــة الــعــربــيــة 
ــاالت )  ــجــ ــي مــ ــمــتــخــصــصــة فــ وال
التنمية   – المجتمعية  المسؤولية 
األعمال-  أخالقيات  المستدامة- 
الـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــعــيــة – تــطــوع 

المحترفين(. 
نسختها  فــي  القائمة  ضمت  وقــد 
الثالثة شخصيات بحرينية رفيعة 
الــمــســتــوى ومــؤثــرة فــي مــجــاالت 
المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى 

شخصيات مقيمة في البحرين.

ففي الفئة الفخرية ضمت القائمة 
كل من: 

الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، 
الــشــيــخــة لــمــيــاء بــنــت مــحــمــد آل 
خليفة، عبدالحسين ميرزا، صالح 
عبدالغفار،  يــوســف  عــبــدالــرحــمــن، 
ــان يـــوســـف،  ــ ــدن ــال، عــ ــمــ حـــســـن كــ
عــبــدالــرحــمــن جــــواهــــري، هــاشــم 
حــســيــن، الــشــيــخ عــدنــان الــقــطــان، 

وعبيدلي العبيدلي.

ضمت  فقد  المهنية  الفئة  في  أمــا 
القائمة كل من: 

عودة الجيوسي، عادل المرزوقي، 
األنــصــاري، خولة  محمد بن سيف 
إضافة  بــوهــزاع،  أحــمــد  المهندي، 

إلى جابر الرويعي.

خالد نجيبي

صــرح رئيــس لجنــة اإلشــراف على انتخابــات اختيار مجلس إدارة غرفة تجــارة وصناعة البحرين للــدورة )30( عادل 
المســقطي، لـــ “البــاد االقتصــادي”، إن هنــاك 3 مواقع مقترحة إلجــراء عملية االقتراع في هــذه االنتخابات هي مركز 
الشــيخ عيســى الثقافــي، مركــز المعارض بالســنابس، وصــاالت االســتاد الوطني، 

موضحا أن هذه األماكن تتوافر فيها مميزات وستؤخذ في االعتبار.

يوم  المشرفة  اللجنة  “ستقوم  وأضـــاف 
لتحديد  المواقع  هذه  بزيارة  االثنين  غد 
مدى مالءمتها لشروط عقد االنتخابات 
ــراء عــمــلــيــة االقـــتـــراع بها  ــ وإمـــكـــان إجـ
معوقات،  دون  من  ويسر  بسهولة 
مشيرا إلى وجود اشتراطات 
نــمــوذج  ضمنها  مــن  ــدة  عـ
ومدى  الموقع  وتنسيق 
لتوصيالت  جهوزيته 

اإلنترنت”.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــح 
ــقـــطـــي  ــمـــسـ الـ
الــجــنــة  أن 

الــمــشــكــلــة مـــن بــعــض أعـــضـــاء الــغــرفــة، 
موقع  صالحية  تقييم  فــي  الخبرة  ذوي 
لجنة  من  وإشـــراف  وبــوجــود  االنتخابات 
األماكن  أحــد  بزيارة  ستقوم  االنتخابات 
الــزيــارة  هــذه  تقييم  وبــنــاء على  الــثــالثــة 

سيتم إقرار زيارة األماكن األخرى”.
ــقــت بــعــض  ــل ــى أن الــلــجــنــة ت ــ وأشـــــــار إلـ
المختارة،  لألماكن  المبدئية  الموافقات 
ولــكــن الـــقـــرار الــنــهــائــي واخــتــيــار الــمــكــان 

المناسب سيتم حسمه بعد المعاينة.
وبـــخـــصـــوص طــريــقــة الـــتـــصـــويـــت، قــال 
اجتماع  فــي  اللجنة  ــررت  “قــ المسقطي 
الدقيقة  الــدراســة  بعد  الماضي  الخميس 

واســتــشــارة الــشــركــات الــدولــيــة الــتــي لها 
ــاع طــويــل فـــي مـــوضـــوع االنــتــخــابــات  ــ ب
ــة، االكـــتـــفـــاء بــالــتــصــويــت  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
موضحا  اإللكتروني”،  وليس  الحضوري 
إلى  اللجوء  تفضيل  مــن  الــرغــم  على  أن 
الطريقة اإللكترونية في التصويت ولكن 
كاٍف  غير  الوقت  أن  هو  الرئيس  السبب 
اإللكترونية  الشبكة  اخــتــبــار  ناحية  مــن 
وعدم تعرضها لتأثيرات خارجية، والتأكد 
من جهوزيتها لتحضير العملية االنتخابية 
يتخللها  ال  متكاملة  بطريقة  اإللكترونية 
يشوبها  أو  لطعون  تعرضها  أو  مشكالت 

أعطال في الجانب الفني.

وأضاف أن القرار جاء بدراسة التصويت 
اإللكتروني وتقديم نتائج الدراسة للغرفة 

لالستفادة منها في االنتخابات المقبلة. 
إلى  المسقطي  أشـــار  نفسه،  الــوقــت  فــي 
ــات عــلــى تــفــادي  ــتــخــاب حـــرص لــجــنــة االن
التأخير في فرز األصــوات كما حدث في 
دورات سابقة بسبب المشكالت المتعلقة 
اللجنة  أن  موضحا  اإللــكــتــرونــي،  بــالــفــرز 
ــوات  تــضــم خــبــراء فــي عملية فـــرز األصـ
ــتــعــاون مــع خــبــراء من  بــاإلضــافــة الـــى ال

خارج اللجنة.
ــرســائــل  ــع “تــــم بــحــث اســتــكــمــال ال ــابـ وتـ
وللتأكد من  للترشح  التقديم  واستمارات 

المعلومات عند نشرها على  طلب تعديل 
الشركة  بــاســم  والمتعلقة  الــغــرفــة  مــوقــع 
وعــــدد أصــواتــهــا ورأس مــالــهــا ومـــن هم 
وستتوافر  عنها،  بالتصويت  المخولون 
اســتــمــارات الــتــقــديــم عــن طــريــق الموقع 
ــى أن  ــ ــة”. وأشــــــار إل ــرفـ ــغـ ــي مــقــر الـ أو فـ
المعلومات  من  التحقق  في  بدأت  اللجنة 
المترشحين  اســتــمــارات  فــي  الــمــوجــودة 
ومطابقة ما بها من معلومات مع المسجل 

في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 
وأكد المسقطي أن صحة هذه المعلومات 
ولكن  االنتخابات  لجنة  مسؤولية  ليست 
مــســؤولــيــة الـــمـــرشـــح صـــاحـــب الــشــركــة 
ــر  ــي األمـ ــتــشــديــد فـ ــذا ال مــوضــحــا أن هــ
لتجنب اعتراض أي من المترشحين يوم 
المدونة؛ نظرا  المعلومات  التصويت على 
ألن اللجنة منحت مدة 3 أشهر لتصحيح 
وتعديل أي بيانات غير مطابقة مع شروط 

الترشح.

انتخابات “الغرفة” بين أرض المعارض واالستاد الوطني و“عيسى الثقافي”
لجنة تعاين المواقع الثالثة غدا االثنين... المسقطي:

أظهرت بيانات حديثة للبنك الدولي أن مملكة البحرين ستسجل نمًوا بنسبة 3.2 % في الناتج المحلي اإلجمالي نهاية 
العام الجاري 2022، عازًيا ذلك النمو إلى أن منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقیا قد شــهدت تعافیا في النصف 
الثانــي للعــام الماضــي 2021 عــاد خالهــا الناتــج إلــى مســتوياته التــي كانت ســائدة قبل الجائحــة، مع تفــاوت األداء 

االقتصادي بین بلدان المنطقة بسبب االختافات في شدة الجائحة وآثارها.

وأشار التقرير إلى أنه مع تعافي القطاعات 
التي تتطلب مستوى مرتفًعا من التعامل 
ــراد وانــحــســار تــخــفــيــض إنــتــاج  ــ ــ مـــع األف
أحرزته  الذي  الدعم  إلى  باإلضافة  النفط 
سياسات البلدان من أجل تسهيل وتيسير 
األعمال عموما، سيشهد النمو االقتصادي 

ــرق األوســــــط وشــمــال  ــشـ ــي مــنــطــقــة الـ فـ
إفــريــقــيــا تــســارًعــا يــصــل مــتــوســطــه إلــى 
على   ،2022 الجاري  العام  خــالل   %  4.4
القادم  العام  في   %  3.4 إلــى  يتراجع  أن 
2023، كما توقع التقرير أن تتسع الفجوة 
في متوسط نصیب الفرد من الدخل بین 

المنطقة واالقتصادات المتقدمة.
المصدرة  الــبــلــدان  أن  إلــى  التقرير  ونـــوه 
ارتفاع  مــن  ستستفيد  الطاقة  لمنتجات 
وزيـــادة  الطبيعي  والـــغـــاز  الــنــفــط  أســعــار 
يرفع  قوًيا  انتعاًشا  سيحقق  ما  اإلنــتــاج، 
يطور  المنطقة،  مستوى  على  الــصــادرات 

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
والتحسينات  ــغــاز،  ال اســتــخــراج  وقــطــاع 

التدريجية لقطاع السياحة.
تــؤدي  فقد  المخاطر،  التقرير  يغفل  ولــم 
وبعض  كورونا  لجائحة  جديدة  موجات 
مستوى  ارتفاع  إلــى  السياسية  الظروف 
الــمــديــونــيــات لــدى بعض الــبــلــدان، مــا قد 

االقتصادي  النشاط  تقويض  إلــى  يــؤدي 
في المنطقة، وكذلك هو الحال بخصوص 
ضعف  يحد  وقــد  النفط،  أســعــار  تغيرات 
مستويات االستثمار في القطاع من قدرة 
االستفادة  على  للنفط  المصدرة  البلدان 
من أسعار النفط المرتفعة، ومن المحتمل 
للمتحور  الــســريــع  ــتــشــار  االن يــضــعــف  أن 

إلى  ويـــؤدي  العالمي  الطلب  أومــيــكــرون 
تراجع أسعار النفط.

ارتــفــاًعــا  النفط  أســعــار  ــك سجلت  ذل ــى  إل
خالل األسبوع المضي، إذ بلغ سعر برميل 

النفط 88 دوالًرا.
وأشار اقتصاديون إلى أن ذلك سيساهم 
من  بمزيد  تدفع  مالية  وفــرة  تحقيق  في 
االستثمارات والتطوير في البنية التحتية 
بمملكة البحرين، كما سينعكس على زيادة 
االستثمارات األجنبية فضاًل عن مساهمته 
في تعزيز ورفد ميزانية المملكة وخطتها 

المتعلقة بتحقيق التوازن المالي.

البنك الدولي: 3.2 % النمو المتوقع للناتج المحلي بالبحرين في 2022
مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط وعودة التعافي االقتصادي

موجة ذعر في “وول ستريت” بعد تراجع مؤشر ناسداك
شهدت وول ستريت موجة ذعر هذا األسبوع بعد التراجع 
على  المستثمرين  مــا حمل  ــاســداك،  ن مــؤشــر  فــي  الــحــاد 
التساؤل إن كانت األسواق ستكتفي بعملّية تصحيح أم 
أنها مقبلة على انكماش طويل يحمل مخاطر لالقتصاد 
لــشــركــات  نـــاســـداك  بـــايـــدن. وانـــهـــار مــؤشــر  وإلدارة جــو 
التكنولوجيا بأكثر من %15 عن آخر رقم قياسي سّجله 
بشكل مؤكد في هامش  ما يضعه  نوفمبر،  منتصف  في 
2008 في  أكتوبر  منذ  له  أســوأ شهر  التصحيح، مسجالً 

ظل األزمة المالية.أما مؤشر ستاندارد أند بورز 500 الذي 
منذ  بـــ8,3%  فتراجع  بمجملها،  األميركية  السوق  يمثل 

ذروته األخيرة في مطلع العام.
في  رواجـــا  األكــثــر  األســهــم  أحــد  نتفليكس،  أسهم  حّتى 
وول ستريت، شهدت تدهورا حادا وصل إلى 21,79%- 
فتدنت إلى حوالى 400 دوالر للسهم بعد بلوغ 700 دوالر 
في نوفمبر، ما أثار مخاوف كبرى وبدأ ينشر القلق لدى 

صغار المساهمين.

عادل المسقطي


