
أبو ظبي - بنا

وصل عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة إلـــى أبوظبي، 
أمس، حيث كان في اســـتقبال جاللته في 
مطـــار الرئاســـة أخـــوه ولي عهـــد أبوظبي 
نائـــب القائد األعلى للقوات المســـلحة في 
دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وعقد جاللة الملك وصاحب السمو الشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان اجتماًعا بحضور 
كبار المســـؤولين فـــي البلدين الشـــقيقين، 
بحثا خاللـــه الهجمات اآلثمـــة التي قامت 
به مليشـــيا الحوثي اإلرهابية على مناطق 
ومنشـــآت مدنية في األراضـــي اإلماراتية 

واستهدفت أرواح األبرياء اآلمنين.
مملكـــة  إدانـــة  عـــن  الملـــك  وعبـــر جاللـــة 
البحريـــن واســـتنكارها للهجـــوم اإلرهابي 
الغـــادر الـــذي قامت بـــه ميليشـــيا الحوثي 

على المنشـــآت المدنية في دولة اإلمارات، 
مؤكًدا وقوف المملكة إلى جانب شقيقتها 
دولـــة اإلمارات فـــي مواجهـــة كل ما يهدد 
تأكيـــًدا  واســـتقرارها،  وأمنهـــا  ســـيادتها 
ألواصر األخوة الراسخة والمصير الواحد 
والروابـــط التاريخية الوثيقـــة التي تجمع 

بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
الموفقـــة  الجهـــود  علـــى  جاللتـــه  وأثنـــى 
التـــي قادتها الدبلوماســـية اإلماراتية بكل 
كفـــاءة واقتـــدار، وأســـهمت فـــي صـــدور 
باإلجمـــاع  الدولـــي  األمـــن  مجلـــس  قـــرار 
بإدانـــة الهجوم الحوثـــي اإلرهابي وتأكيد 
حـــق دولة اإلمـــارات القانوني فـــي الدفاع 
أمنهـــا  علـــى  والمحافظـــة  ســـيادتها  عـــن 
واستقرارها ومصالحها، واعتبار االعتداء 
تصعيـــًدا خطيـــًرا يهدد الســـلم واألمن في 

المنطقة.

هجوم الميلشيات يمثل تصعيًدا خطيًرا يهدد السلم واألمن في المنطقة... جاللة الملك:

نساند اإلمارات في إجراءاتها للتصدي لالعتداءات الحوثية اإلرهابية
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تنفيـــذًا لتوجيهـــات صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة نائب جاللة الملك ولي 
العهد لدى ترؤس سموه الجتماع اللجنة التنسيقية 
اإلجـــراءات  وتحديـــث  بمراجعـــة  أمـــس  صبـــاح 
الخاصـــة بالصـــالة فـــي الجوامع والمســـاجد ودور 
العبـــادة بمـــا يســـهم فـــي عـــودة الصلـــوات إلـــى ما 
كانـــت عليـــه فـــي الســـابق مع األخـــذ باإلجـــراءات 
االحترازية والتدابيـــر الوقائية الالزمة التي تمّكن 
المصليـــن مـــن أداء عباداتهـــم وصالتهم في ُيســـر 
وسهولة، وبناء على التنسيق بين المجلس األعلى 
للشـــئون اإلســـالمية والمجلـــس األعلـــى للصحـــة، 
أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( أنـــه تقـــرر بـــدًءا مـــن اليـــوم 
تحديـــث اإلجراءات االحترازيـــة الخاصة بالصالة 
لجميـــع  العبـــادة  والمســـاجد ودور  الجوامـــع  فـــي 
مســـتويات آلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا، كما يلي:

إجراءات المستويين األخضر واألصفر:
 يســـمح للمتطعميـــن والمتعافيـــن بالصـــالة داخـــل 
الجوامـــع والمســـاجد ودور العبـــادة بكامل طاقتها 

ومـــن دون تباعد من خالل إبراز المصلين الشـــعار 
باللون األخضر في تطبيق “مجتمع واعي”.

ونـــوه الفريـــق الطبـــي على االســـتمرار فـــي اتخاذ 
االجراءات االحترازية:
- االلتزام بلبس الكمام

الجوامـــع  فـــي  بالمكـــوث  للمصليـــن  الســـماح   -
والمســـاجد ودور العبـــادة بعـــد الصلـــوات لقـــراءة 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  مـــع  االعتـــكاف  أو  القـــرآن 

االحترازية والتدابير الوقائية.
- ترك الخيار للمصلين بالصالة بسجادة خاصة في 
المســـتوى األخضـــر مع إلزامية إحضـــار كل مصلي 

سجادة صالة خاصة في المستوى األصفر. 
ويمكـــن لجميـــع المصليـــن الصـــالة فـــي الســـاحات 
الخارجيـــة في الجوامـــع والمســـاجد ودور العبادة 

في المستويين األخضر واألصفر.
المســـتوى  إجـــراءات  علـــى  اإلبقـــاء  ســـيتم  كمـــا 

البرتقالي التي تم اإلعالن عنها مسبقًا.

المنامة - بنا

ُيقـــدم كتـــاب “أول الـــرؤى ســـلمان” الـــذي صـــدر عـــن مركـــز البحرين للدراســـات 
االستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، ُجهدًا ُمخلصًا للقراءة في شخصية 
ومســـيرة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، الذي عايش المسؤولية ُمنذ طفولته الُمبكرة. 
ويأتي نشـــر الحلقات عن فصول الكتاب “أول الرؤى ســـلمان”، في إطار الحرص 
على إثراء الذاكرة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام األجيال القادمة لقراءة النهج 

الوطني لرجاالت البحرين.

حلقات استعراض كتاب
“أول الرؤى سلمان” 1-7

الرفاع - مركز الدراسات
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عودة الصلوات بالمساجد إلى ما كانت عليه في السابق
وفق توجيهات سمو نائب جاللة الملك ولي العهد...

نائب جاللة الملك ولي العهد
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وصــل عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة إلى 
أبوظبي، أمس، حيث كان في اســتقبال جاللته في مطار الرئاســة أخوه 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعقد جاللة الملك وصاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان 
اجتماًعـــا بحضـــور كبار المســـؤولين 
فـــي البلدين الشـــقيقين، بحثا خالله 
الهجمـــات اآلثمـــة التـــي قامـــت بـــه 
علـــى  اإلرهابيـــة  الحوثـــي  مليشـــيا 
فـــي  مدنيـــة  ومنشـــآت  مناطـــق 
واســـتهدفت  اإلماراتيـــة  األراضـــي 

أرواح األبرياء اآلمنين.
وقـــد أطلـــع صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان جاللـــة 
الملـــك علـــى تفاصيـــل هـــذا الهجوم 
اإلرهابـــي الجبان، واإلجراءات التي 
اتخذتهـــا دولـــة اإلمـــارات فـــي إطار 
حقها للـــرد على هذا االعتداء الغادر 
الـــذي يتنافـــى مـــع جميـــع األعـــراف 
والقوانين الدولية والقيم اإلنسانية.
وعبر جاللة الملك عـــن إدانة مملكة 
للهجـــوم  واســـتنكارها  البحريـــن 
بـــه  الـــذي قامـــت  الغـــادر  اإلرهابـــي 
المنشـــآت  الحوثـــي علـــى  ميليشـــيا 
المدنيـــة في دولة اإلمـــارات، مؤكًدا 
وقوف المملكة إلى جانب شـــقيقتها 
دولـــة اإلمـــارات في مواجهـــة كل ما 
يهدد ســـيادتها وأمنها واســـتقرارها، 
تأكيـــًدا ألواصـــر األخـــوة الراســـخة 
والروابـــط  الواحـــد  والمصيـــر 
التاريخيـــة الوثيقـــة التي تجمع بين 

البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وجـــدد جاللـــة الملك تأييـــد المملكة 
ومســـاندتها التامـــة لـــكل مـــا تتخذه 
إجـــراءات  مـــن  اإلمـــارات  دولـــة 
الحوثيـــة  لالعتـــداءات  للتصـــدي 
اإلرهابيـــة والحفـــاظ علـــى ســـالمة 
مواطنيهـــا والمقيميـــن علـــى أرضها، 
مشـــدًدا جاللتـــه علـــى ترابـــط األمن 
واالســـتقرار في البلدين الشـــقيقين، 
وأن أي اعتـــداء على دولة اإلمارات 

هو اعتداء على مملكة البحرين.
ونـــوه جاللة الملـــك بالدعم والتأييد 
اللذيـــن عبـــرت عنهمـــا العديـــد مـــن 
دول العالـــم لدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة تجـــاه االعتداء 
يجســـد  ممـــا  اإلرهابـــي،  الحوثـــي 
المكانـــة الرفيعة التـــي تتبوأها دولة 
اإلمـــارات علـــى المســـتوى الدولـــي، 
مثنيًا جاللته علـــى الجهود الموفقة 
التي قادتها الدبلوماسية اإلماراتية 

بكل كفـــاءة واقتدار، وأســـهمت في 
صـــدور قـــرار مجلس األمـــن الدولي 
باإلجمـــاع بإدانـــة الهجـــوم الحوثـــي 
اإلرهابي وتأكيد حق دولة اإلمارات 
القانونـــي فـــي الدفاع عن ســـيادتها 
والمحافظة على أمنها واســـتقرارها 
ومصالحهـــا، واعتبـــار هـــذا االعتداء 
تصعيًدا خطيًرا يهدد الســـلم واألمن 

في المنطقة.
كمـــا أعرب جاللة الملك، عن تمنياته 
لدولـــة اإلمارات دوام األمن واألمان 
واالســـتقرار، وأن ينعـــم هللا تعالـــى 
علـــى رئيس دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان 
ونائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
الـــوزراء  المتحـــدة رئيـــس مجلـــس 
حاكـــم دبي صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم وولي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلى 
للقـــوات المســـلحة بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان 
والعمـــر  والســـعادة  الصحـــة  بـــدوام 
عـــز وجـــل  المولـــى  المديـــد، ســـائالً 
أن يحفـــظ دولـــة اإلمارات وشـــعبها 
ومكـــروه،  ســـوء  كل  مـــن  الشـــقيق 
الحكيمـــة  قيادتهـــا  جهـــود  ويكلـــل 
لتحقيـــق مزيد مـــن التقـــدم والنماء 

واالزدهار.
مـــن جانبـــه، أعـــرب صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان 
عـــن شـــكره وتقديره ألخيـــه حضرة 
صاحب الجاللة ملـــك البالد المفدى 
الداعـــم  البحريـــن  مملكـــة  لموقـــف 
اإلمـــارات  لدولـــة  دائمـــا  والمســـاند 
في مختلـــف الظروف معبًرا ســـموه 
األخويـــة  بالمشـــاعر  اعتـــزازه  عـــن 
جاللـــة  يحملهـــا  التـــي  الصادقـــة 
وشـــعبها  اإلمـــارات  لدولـــة  الملـــك 
والتـــي تؤكد مـــا يربط بيـــن البلدين 
وشـــعبيهما الشـــقيقين مـــن روابـــط 
األخوة والمحبة والعالقات األخوية 
الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، 
البحريـــن وشـــعبها  لمملكـــة  متمنًيـــا 
واالزدهـــار  والتطـــور  التقـــدم  دوام 

تحت قيادة جاللته الحكيمة.

أبو ظبي - بنا

نساند اإلمارات في إجراءاتها للتصدي لالعتداءات الحوثية اإلرهابية
جاللته يقف على تفاصيل الهجوم اإلرهابي الجبان ضد المنشآت المدنية...جاللة العاهل:

هجـــوم الميلشيـــات يمثـــل تصعيـــًدا خطيـــًرا يهــــدد السلـــــم واألمــــن فــــي المنطقـــة
محمـــد بـــن زايــــد: العالقـــات مـــع البحريـــن تضـــرب بجـــذورهـا فـــي أعمــــاق التاريــــخ
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03 سمو نائب جاللة الملك 

ولي العهد يعزي باكستان
أجرى نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة اتصاًل 
هاتفًيـــا أمس مع رئيس وزراء جمهورية باكســـتان 

اإلسالمية الشقيقة عمران خان.
وأعـــرب ســـموه خالل التصال عـــن خالص تعازيه 
إلى حكومة جمهورية باكســـتان وشـــعبها الشـــقيق 
اســـتهدف  الـــذي  التفجيـــر  إثـــر  الضحايـــا  وأســـر 
مدينـــة لهـــور الباكســـتانية وأســـفر عـــن عـــدٍد من 
القتلـــى والجرحـــى، وتمنياته الشـــفاء العاجل لكل 

المصابين، سائاًل هللا عّز وجل أن يحفظ جمهورية 
باكستان وشعبها ويديم عليهم األمن واألمان.

مـــن جانبـــه، أعـــرب دولـــة رئيـــس وزراء جمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي نائـــب جاللـــة الملك ولي 
العهد على ما أبداه سموه من مشاعر طيبة تعكس 
عمـــق ومتانـــة العالقـــات التـــي تربط بيـــن البلدين 
وشـــعبيهما، متمنًيـــا لمملكة البحريـــن دوام الرفعة 

والزدهار.

المنامة - بنا

ا نظام معلومات مركزي لتأمين الوثائق الحكومية إلكترونيًّ
الحكومة وفرت 86 % من التكاليف... و498 مليون دينار مدفوعات “األونالين”

اتفاقية مع “مايكروسفت” لتوفير خدمة البريد اآلمن وإدارة االجتماعات عن ُبعد

برئاســـة نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات 
والتصالت ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة، وبمشـــاركة نائـــب 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ونائـــب 
رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد 
وأعضـــاء  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن 
اللجنـــة، عقـــدت اللجنة العليـــا لتقنية 
اجتماعهـــا  والتصـــالت  المعلومـــات 

العشرين بتقنية التصال عن بعد.
 وفي بداية الجتماع تم اســـتعراض 
تقنيـــة  حوكمـــة  لجنـــة  إنجـــازات 
تـــم  التـــي  المعلومـــات والتصـــالت، 
بقـــرار   2011 العـــام  فـــي  إنشـــاؤها 
مـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبارك 
بمراجعـــة  يتعلـــق  فيمـــا  خليفـــة،  آل 
المشـــاريع اإلســـتراتيجية الحكومية، 
ومشـــتريات تقنية المعلومات ووضع 
لتنظيمهـــا  والسياســـات  المعاييـــر 
وتطويرهـــا وضبـــط اســـتخدامها في 
قامـــت  حيـــث  الحكوميـــة،  الجهـــات 
الثـــالث  الســـنوات  خـــالل  اللجنـــة 
طلبـــات   6704 بدراســـة  الماضيـــة 
بتكلفـــة  مشـــروعا  و291  مشـــتريات 
مليـــون   133 نحـــو  بلغـــت  إجماليـــة 
دينـــار، وتمكنـــت اللجنـــة كذلـــك مـــن 
تفعيل سياسة النتقال إلى الحوسبة 
السحابية في 72 جهة حكومية، وهو 
األمـــر الذي أدى لخفـــض المصروفات 
وتقليـــص   %  80 بنحـــو  التشـــغيلية 
فترة تجهيز البنية التحتية للمشاريع 
التقنيـــة بنحـــو 60 % وتدريـــب أكثر 
تقنيـــات  علـــى  بحرينيـــا   750 مـــن 

الحوسبة السحابية. 
لجنـــة  اعتمـــدت  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
حوكمة تقنية المعلومات والتصالت 
سياســـات ومعاييـــر وإرشـــادات أدت 
اســـتخدام  وترشـــيد  كفـــاءة  لرفـــع 
عقـــود  مـــن  كل  تكاليـــف  وتقليـــل 
تقنيـــة المعلومـــات وتطويـــر األنظمة 
والتطبيقـــات والمواقـــع اإللكترونيـــة 
واســـتخدام أجهـــزة الطباعة وشـــراء 

أجهزة الحاسب اآللي.
وخـــالل الجتمـــاع، اطلعـــت اللجنـــة 
العليـــا لتقنية المعلومات والتصالت 
علـــى مـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات على 
فـــي  اإللكترونـــي  التحـــول  صعيـــد 
2021؛ تحقيقـــا ألهداف برنامج عمل 
الحكومـــة فـــي رفـــع كفـــاءة وفاعلية 

القطـــاع الحكومـــي مـــن خـــالل تبني 
التقنيـــات الحديثة، حيث وصل عدد 
اإللكترونيـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات 
خدمـــة   57 إنجـــاز  بعـــد   563 إلـــى 
والشـــباب  الداخليـــة،  وزارات:  فـــي 
والرياضـــة، والســـكان، والمواصالت 
والشـــؤون  والعـــدل  والتصـــالت، 
والمجلـــس  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
األعلـــى للبيئـــة، إضافـــة  إلـــى إطالق 
ثمانيـــة أنظمة وطنيـــة لدعم التحول 
اإللكتروني فـــي العمل الحكومي في 
مختلـــف المجـــالت ممـــا أدى لتوفير 
الحكوميـــة  التكاليـــف  مـــن   %  86
المســـتغرق  الوقـــت  مـــن   % و77 
إلنجـــاز المعامـــالت، وتضاعف حجم 
المدفوعات عبر القنوات اإللكترونية 
ألكثر من 498 مليون دينار من خالل 

3.7 مليون معاملة. 
وفي الســـياق ذاتـــه، تـــم النتهاء من 
للبوابـــة  المطـــورة  الواجهـــة  إطـــالق 
الخدمـــة  منصـــة  وتطويـــر  الوطنيـــة 

الذاتية والتي تهدف لتيسير الوصول 
للخدمـــات الحكوميـــة بشـــكل ميســـر 
وآمـــن، إضافـــة إلـــى إنشـــاء منظومة 
حكومية إلكترونية متكاملة للتعامل 
مـــع جائحة فيـــروس كورونـــا كوفيد 
19 من خالل تطبيق “مجتمع واعي”. 
وقد عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك 
وأعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود 
واإلنجـــازات  والمتواصلـــة  الكبيـــرة 
المعلومـــات  لهيئـــة  الملموســـة 
ونهجهـــا  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
والتعـــاون  التنســـيق  فـــي  وحرصهـــا 
الوثيـــق مع كافة الـــوزارات والهيئات 
الحكوميـــة ممـــا أســـهم فـــي تحقيـــق 
النقلة النوعية في تيســـير التعامالت 
الحكوميـــة لألفراد والمؤسســـات في 

مختلف المجالت.
كمـــا اطلعـــت اللجنـــة العليـــا لتقنيـــة 
علـــى  والتصـــالت  المعلومـــات 
نتائـــج التفاقيـــة المبرمة مع شـــركة 
البرمجيات  لتوفيـــر  مايكروســـوفت؛ 

الســـحابية  الحوســـبة  وأنظمـــة 
وتقديـــم الدعم الفني لجميع الجهات 

الحكومية.
تقـــدم  التفاقيـــة،  هـــذه  وبمقتضـــى 
البريـــد  خدمـــة  مايكروســـوفت 
اإللكترونـــي اآلمن وأنظمة التشـــغيل 
باإلضافـــة  المكتبيـــة  والتطبيقـــات 
إلـــى أنظمـــة التصال المهنـــي وإدارة 
الجتماعات اإللكترونية ومســـاحات 
تخزيـــن البيانـــات لكافـــة الموظفيـــن 
الحكومييـــن. وأقـــرت اللجنـــة العليـــا 
والتصـــالت  المعلومـــات  لتقنيـــة 
مبـــادرة التحول اإللكترونـــي للوثائق 
والشـــهادات الحكومية والتي تهدف 
مركـــزي  معلومـــات  نظـــام  لتطويـــر 
الحكوميـــة  الوثائـــق  وإدارة  لتأميـــن 
المرحلـــة  تشـــمل  حيـــث  إلكترونيـــا، 
األولى 13 جهة حكومية و20 وثيقة 
إلكترونيـــا  تحويلهـــا  يتـــم  وشـــهادة 
مـــن  للتحقـــق  آمنـــة؛  آليـــة  وتوفيـــر 

صحتها.

المنامة - بنا

المنامة -بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة إلـــى 
رئيـــس جمهورية الهنـــد رام ناث 
يـــوم  ذكـــرى  بمناســـبة  كوفينـــد، 

عـــن  فيهـــا  أعربـــا  الجمهوريـــة، 
أطيـــب تهانيهمـــا وتمنياتهمـــا له 
بموفـــور الصحة والســـعادة بهذه 
بعـــث  كمـــا  الوطنيـــة.  المناســـبة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة 
تهنئـــة مماثلة إلـــى رئيس وزراء 

جمهورية الهند ناريندرا مودي.

البحرين تهنئ بيوم الجمهورية الهندية

المنامة -بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة برقيتي تهنئة إلى الحاكم 

األســـترالي  للكومنولـــث  العـــام 
الجنرال دايفيد هيرلي؛ بمناسبة 
ذكـــرى يوم أســـتراليا، أعربا فيها 
عـــن أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهما 
لـــه بموفـــور الصحـــة والســـعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.

... وتهنئ بذكرى يوم أستراليا

نائب جاللة الملك ولي العهد

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة في 
مكتبـــه بالقيـــادة العامـــة صباح 
امـــس الثالثاء، رئيـــس الحرس 
الوطني ســـمو الفريق أول ركن 
الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
وخـــالل اللقـــاء تـــم اســـتعراض 
والتنســـيق  التعـــاون  عالقـــات 
دفـــاع  قـــوة  بيـــن  المشـــترك 
البحرين والحرس الوطني، كما 
تم بحث عـــدد من الموضوعات 

ذات الهتمام المشترك.

تنسيق التعاون بين “الدفاع” والحرس الوطني

المنامة - بنا

بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  اجتمـــع 
أحمـــد آل خليفـــة، وكيـــل وزارة 
الخارجية للشـــؤون السياســـية، 
إلـــى  الرســـمية  زيارتـــه  خـــالل 
ســـلطنة ُعمان، أمس، مع الشيخ 
الحارثـــي،  علـــي  بـــن  خليفـــة 
وكيـــل وزارة خارجيـــة ســـلطنة 
الدبلوماســـية،  للشـــؤون  ُعمـــان 
وذلك بديـــوان وزارة الخارجية 

العمانية.
وأعرب الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة عن اعتزازه بالمستوى 
إليـــه  وصلـــت  الـــذي  المتقـــدم 
العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة 
والمتميزة بيـــن مملكة البحرين 
وســـلطنة ُعمـــان الشـــقيقة، فـــي 
ظـــل القيـــادة الحكيمة لصاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة، عاهل البالد، وأخيه 
صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بـــن طـــارق آل ســـعيد، ســـلطان 

عمان المعظم.
وأكـــد وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
اهتمـــام  السياســـية،  للشـــؤون 
مملكة البحرين بتعزيز الشراكة 
الستراتيجية مع سلطنة ُعمان 
بمـــا  المجـــالت،  مختلـــف  فـــي 
ينعكس إيجاًبـــا على فتح آفاق 
للتعـــاون،  ومتنوعـــة  جديـــدة 
تســـهم فـــي تحقيـــق التطلعـــات 

المشتركة.
كما شـــهد الجتماع، استعراض 
اللجنـــة  اجتماعـــات  مخرجـــات 
البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة 
الشـــقيقين، باإلضافة إلى بحث 
القضايا ذات الهتمام المشترك.

تعزيز الشراكة االستراتيجية مع ُعمان

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحـــي في مكتبه امـــس، الفنان 
والفنـــان  الفـــرج  ســـعد  الكويتـــي 
اإلماراتـــي حبيـــب غلـــوم، بحضـــور 
الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون اإلذاعة 

والتلفزيون عبدهللا الدوسري.
الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وأثنـــاء 

باإلنتاج المتميـــز للدراما الخليجية 
وإســـهاماتها اإليجابيـــة فـــي إبـــراز 
والحضاريـــة  الثقافيـــة  الهويـــة 
الروابـــط  وتعميـــق  الخليجيـــة، 
الجتماعيـــة واإلنســـانية من خالل 
تاريخيـــة  أعمـــال  مـــن  تقدمـــه  مـــا 

وتراثية واجتماعية وثقافية.

الرميحي يشيد باإلنتاج المتميز للدراما الخليجية

محمد بن مبارك: ميرزا شغل مناصبه بكل اقتدار
إنجازات ملموسة برئاسته “الطاقة المستدامة”

أعـــرب نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
لـــدور  تقديـــره  بالـــغ  عـــن  خليفـــة  آل 
النهـــوض  فـــي  ميـــرزا  عبدالحســـين 
بقطـــاع الطاقة المتجـــددة في مملكة 
البحرين وتشجيع الستثمار فيها وما 
حققـــه مـــن إنجـــازات ملموســـة خالل 
فترة رئاسته لهيئة الطاقة المستدامة، 
لتحقيـــق األهـــداف الوطنيـــة في هذا 
الطاقـــة  مـــن  والســـتفادة  المجـــال، 
النظيفة المستدامة وتقنيات تحسين 

كفاءة الطاقة.
 جاء ذلك خالل استقبال سمو الشيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة لميرزا، 
حيث أشاد ســـموه بعطائه وإسهاماته 
اإليجابية خالل كافـــة المناصب التي 

شـــغلها بـــكل كفـــاءة واقتـــدار، وتمكن 
مـــن خاللهـــا مـــن تحقيق نتائـــج مهمة 
وتنفيذ مبادرات وبرامج متقدمة في 
قطاعات اقتصادية متنوعة ســـاهمت 
في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي 

تشهدها مملكة البحرين بقيادة عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، متمنًيا لـــه موفور 

الصحة والعافية ودوام التوفيق.
 مـــن جانبـــه، أعرب ميـــرزا عن خالص 

شـــكره لسمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة علـــى اســـتقباله، وتقديـــره 
وامتنانـــه لمـــا حظـــي به مـــن دعم من 
قبل ســـموه فـــي كافـــة المناصب التي 

تولها.

المنامة - بنا
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يتضمـــن الفصل األول مـــن الكتاب 
الذي حمل عنوان “البشـــرى األولى 
.. ســـلمان األميـــر البكـــر”، أن والدة 
ســـموه حدٌث اســـتثنائي ترقبه ُكل 
الُمحيطيـــن بالمغفـــور لـــه بإذن هللا 
الشـــيخ  العظمـــة  صاحـــب  تعالـــى 
عيسى بن سلمان آل خليفة )طيب 
هللا ثراه(، وولي عهده آنذاك عاهل 
البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي يـــوم 
الحادي والعشرين من شهر أكتوبر 
والدة  كانـــت  حيـــث   ،1969 عـــام 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة بداية 
مملكـــٍة  لـــوالدة  القريبـــة  المرحلـــة 
البحريـــن  حـــكام  أعدهـــا  جديـــدٍة 
التعليـــم  حصـــاد  مـــن  بذخيـــرٍة 
والوحـــدة الوطنيـــة، وارتبـــط ذلك 
بعـــدٍد مـــن البعثـــات التـــي اهتمـــت 
بـــأن ُترســـل أفضـــل وأنجـــب أبناء 
البحرين إلى ُمختلِف أنحاء العالم، 
وكمـــا احتفلـــت البحرين فـــي العام 
نفســـه بالذكرى الخمسين على بدء 
التعليم النظامي فيها، الذي انطلق 
موكبه عام 1919 بتأسيس مدرسة 

الهداية الخليفية للبنين بالُمحرق.
وتمضـــي هـــذه الســـيرة فـــي تتبـــع 
الروافـــد األولـــى لمســـيرة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، حيث شـــق طريقه 
لُيشـــارك  النظامـــي  التعليـــم  نحـــو 
المدرســـة،  أخـــرى هـــي  بيئـــٍة  فـــي 
فـــكان ســـموه شـــخصية اجتماعية 
اســـتطاعت أن تجـــد طريقهـــا إلـــى 
نفـــوس األقران؛ نظـــرًا لما يتمتع به 
من اســـتعداٍد اكتســـبه مـــن مجلس 
الُحكـــم وديـــوان والده ولـــي العهد 
آنـــذاك، ومشـــاركة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ضيفـــًا فـــي دورٍة تدريبيٍة 
فـــي إحـــدى وحـــدات قـــوة الدفاع، 
الـــذي  الصيفـــي  البرنامـــج  ضمـــن 
ُتنظمه قوة الدفـــاع ألبناء الضباط 
والربـــط،  الضبـــط  علـــى  للتدريـــب 
ومختلـــف فنـــون القتـــال والتعامل 

مع السالح والرماية.
المرحلـــة  الفصـــل  تنـــاول  كمـــا 
ســـموه  مســـيرِة  مـــن  الجامعيـــة 
حيـــُث واصل دراســـته الُعليا خارج 
البحريـــن، والتحـــق بأعـــرق بيـــوت 
الُمتحـــدِة  الواليـــات  فـــي  العلـــم 
األميركيـــة، في الجامعة األميركية 
المحطـــة  كانـــت  التـــي  بواشـــنطن 
الجامعـــي،  تعليمـــه  فـــي  األولـــى 
مـــا أســـهمت فـــي اكتســـاب ســـموه 
للمنهـــج العلمـــي وتعميـــق المعرفة. 
واختار ســـموه لذلك دراسة العلوم 
الجامعـــة  تلـــك  فـــي  السياســـية 
العريقـــة التـــي يعـــود إنشـــاؤها إلى 
عام 1893، وقد تخرج منها الكثير 
من الشـــخصيات الُمهمة، التي كان 
لهـــا دورهـــا المؤثـــر فـــي السياســـة 
واالقتصـــاد وغيرها من القطاعات، 
وكان صاحـــب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء ضمن 
الئحـــة أهم خريجي هـــذه الجامعة 

العريقة لعام 1992.
فيما واصل ســـموه دراســـته وعمل 
على إعداد رسالة الماجستير، التي 
نـــال بموجبهـــا شـــهادته الُعليـــا في 
فلســـفة التاريخ، تنـــاول في جانٍب 
منهـــا منطقة الخليـــج العربي، وقد 
أضافـــت هـــذه الجامعـــة ُبعـــدًا آخر 
الهتمامـــات ســـموه، وعبـــرت تلـــك 
اإلضافـــة عـــن نفســـها فيمـــا مثلـــه 
لبـــالده مـــن نشـــاطاٍت دوليـــٍة فـــي 
كمـــا وأســـهم  المجـــاالت.  ُمختلـــف 
صاحب الســـمو الملكي في تدشين 
عالقـــٍة ُمهمـــٍة بين مملكـــة البحرين 
والجامعـــة األميركية، تجســـد ذلك 
من خالل تأســـيس مقعـــٍد للتعاون 
بالجامعـــة  اإلدارة  بُكليـــة  الدولـــي 
عـــام  فـــي  بواشـــنطن  األميركيـــة 

هـــذه  عـــن  ســـموه  وعبـــر   ،1994
الخطوة بوصفها عملية لمِد جسوِر 
مـــن  الحضـــارات،  بيـــن  التواصـــل 
خـــالل الجامعات ومراكـــز البحوث 

والمحافل األكاديمية.
عـــالوًة علـــى مـــا تقدم، فقـــد تناول 
الفصل المهام الجسام التي ُأسندت 
إلـــى ســـموه كرجل الدولـــة، ليحمل 
أمانـــة قطاعـــاٍت بعينهـــا، فيما عمل 
كنائٍب لرئيـــس مجلس أمناء مركز 
البحريـــن للدراســـات والبحوث، ثم 
رئيســـًا لمجلـــس األمنـــاء فـــي عـــام 
1995م، عندمـــا شـــرفه بها صاحب 
برئاســـة  البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة 
المجلـــس، وشـــارك صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء فـــي العديد من األنشـــطة 
والمؤتمرات بصفتِه رئيسًا لمجلس 
أمنـــاء هـــذا المركز، وأعطى ســـموه 

اهتمامـــه الكبيـــر؛ لتعزيز وتشـــجيع 
لســـموه  وكان  العلمـــي،  البحـــث 
الفضـــل فـــي دعـــم دور المركـــز من 
خالل تدشـــين التعاون مـــع العديد 

من مؤسسات البحث العلمي.
كما يســـتعرض هـــذا الفصـــل الدور 
القيادي الذي أرساه صاحب الجاللة 
عاهـــل البـــالد لقوة دفـــاع البحرين، 
في كتابه الضوء األول الذي أهداه 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، ليحمل 
شـــعلة الضوء األول بانضمامه إلى 
ركب مســـيرة قوة دفـــاع البحرين، 
لـــوزارة  وكيـــالً  تعيينـــه  تـــم  فقـــد 
الدفـــاع، وإشـــراكه نحـــو مزيـــٍد من 
التطوير ومواكبة ما يستلزمه ذلك 
مـــن اإلدارة الُمتقدمـــة. وقد أســـهم 
ســـموه فـــي فتـــح أفـــٍق نوعيـــٍة من 
التعاون الُمثمر بين مملكة البحرين 
والقوى الفاعلة، واستشـــعار أهمية 
اإلســـتراتيجي  الُبعـــد  مواصلـــة 
التاريخي لمملكة البحرين، ودورها 

فـــي قضايـــا األمن والســـالم 
والعالـــم  المنطقـــة  فـــي 

ومجابهة اإلرهاب.
ــرق الــفــصــل  ــطــ ــ ــت ــ وي
ــى تــقــلــد صــاحــب  ــ إلـ
البالد  عاهل  الجاللة 
مــقــالــيــد الــحــكــم في 
 ،1999 عــــام  الـــبـــالد 

تشريف  تم  حيث 
السمو  صــاحــب 

الــمــلــكــي ولــي 
رئيس  العهد 
مـــــجـــــلـــــس 
الــــــــــــوزراء 
بــــتــــقــــلــــده 
واليــــــــــــــــــة 

الـــــــعـــــــهـــــــد، 
إلــــــى جـــانـــب 

اســــــــتــــــــعــــــــراض 
الخالقة  الُمبادرات 
وحــــــــــرص ســـمـــوه 

عــلــى ســالمــة 

التنمية  مــســيــرة  وخــدمــة  الــوطــن 
الجاللة  صــاحــب  بــقــيــادة  الشاملة 

الملك.
لمجلس  رئـــيـــســـًا  تــعــيــيــنــه  ومـــنـــُذ 
سموه  عمل  االقــتــصــاديــة  التنمية 
على تشخيص تحديات االقتصاد 
ــات  ــ ــي ــ ــة وآل ــمــ ــظــ ــ ــنـــي وأن ــريـ ــحـ ــبـ الـ
ــى جانب  الــُمــتــبــعــة، إلـ االســتــثــمــار 
األنشطة المبذولة لترويج البحرين 
واقتصادية.  استثماريٍة  كوجهٍة 
ــة الـــتـــحـــديـــث  ــومـ ــظـ ــنـ وضــــمــــن مـ
االقتصادي التي انطلقت في العام 
2003 بقيادة سموه، شهدت والدة 
العديد من المؤسسات والُمبادرات 
وتعزيز دور ريادة األعمال ومبادرة 
من  وغــيــرهــا  الُمستقبل،  مـــدارس 
لتدشين  مهدت  التي  الــُمــبــادرات، 
 2030 االقتصادية  البحرين  رؤيــة 

في عام 2008.
وتتعدد رؤى صاحب السمو الملكي 
الــوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
الــتــي كــانــت امـــتـــداًدا لــرؤيــِة 
عاهل  الجاللة  صاحب 
ــتــشــمــل  الـــــــبـــــــالد، ل
تـــــعـــــزيـــــز األمـــــــن 
ــم  ــالم، ودعـ ــســ ــ وال
التنموية  المسيرة 
والنهوض  الشاملة 
ــيــم ورفــــع  ــل ــع ــت ــال ب
البحرين  مكانِة 
الــــــــدولــــــــيــــــــِة 
ــِة  ــ ــاي ــ ــن ــ ــع ــ وال
بــالــريــاضــِة 
والشباب، 
عــــــــــالوًة 
عــــــــلــــــــى 
تــشــجــيــع 
الــــــريــــــادِة 
ــاِر  ــ ــ ــك ــ ــ ــت ــ ــ واالب
فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
مـــــــــــــســـــــــــــارات 
الـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر 
ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــتـــي  الـــــــــــرؤى الـ
إليها  سنتطرق 
ــا أوردهــــــــا  ــمــ كــ
الــــكــــتــــاب فــي 
ــات  ــ ــ ــق ــ ــ ــل ــ ــحــ ــ ــ ال

الُمقبلة.

الرفاع - مركز الدراسات

“سلمــــــان األميـــــــر البكـــــــر” ... 
والدة استثنائيـــة ترقبهــا كــل المحيطيـــن 

سموه شخصية اجتماعية شقت طريقها إلى نفوس األقران

التحق بأعرق بيوت العلم في الجامعة األمريكية 
بواشنطن وكان ضمن الئحة أهم الخريجين

ُيقدم كتاب “أول الرؤى سلمان” الذي صدر عن مركز البحرين للدراسات 
اإلســـتراتيجية والدولية والطاقة )دراسات( ُجهدًا ُمخلصًا للقراءة في 
شـــخصية ومســـيرة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، الذي عايش المســـؤولية ُمنذ 

طفولته الُمبكرة. 
ويأتـــي نشـــر هـــذه الحلقـــات عن فصـــول الكتـــاب “أول الرؤى ســـلمان”، 
فـــي إطار الحرص على إثـــراء الذاكرة الوطنية، وإتاحـــة الفرصة أمام 
األجيال القادمة لقراءة النهج الوطني لرجاالت البحرين واســـتخالص 
العبـــر والدروس من تجاربهم، وتعزيز دور القدوة القيادية في صياغة 

مبادئ وقيم العمل الوطني والتنموي في المملكة.

)7 - 1(

حفل تخريج سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من الجامعة األميركية في واشنطن العاصمة 1992

سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء في طفولته
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المنامة - وزارة األشغال

المنامة - النيابة العامة

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف بمكتبه في شـــؤون 
البلديـــات ســـفير مملكـــة البحريـــن 
لـــدى المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  الشـــقيقة 
بمناســـبة  آل خليفـــة  عبدالرحمـــن 
صدور المرســـوم الملكي الســـامي 
بتعيينـــه ســـفيرا فـــي الســـعودية، 

متمنيا له التوفيق في أداء مهامه 
الجديدة.

بالســـفير  خلـــف  الوزيـــر  ورحـــب 
عبدالرحمـــن،  بـــن  علـــي  الشـــيخ 
وهنأه على الثقة الملكية الســـامية 
بتعيينه في منصبه الجديد، متمنًيا 
لـــه دوام التوفيـــق لمواصلة تعزيز 
العالقات والشراكة االستراتيجية 

بين البلدين الشقيقين.

بمناسبة صدور األمر الملكي السامي رقم )4( لسنة 2022 بتعيينات قضائية 
والمتضمـــن تعيين )14( وكيل نيابة، اســـتقبل النائب العـــام علي البوعينين 
بمكتبـــه أمس، وكالء النيابـــة المعينين، حيث أدوا أمامه اليمين المنصوص 

عليها بقانون السلطة القضائية.
وأكـــد النائب العام أهمية رســـالة النيابة العامة في إرســـاء العدالة وحماية 
الحقـــوق العامـــة والخاصـــة ودورها كنائبـــة عن المجتمع في شـــأن الدعوى 
الجنائيـــة، وحـــث علـــى بـــذل أقصـــى الطاقـــات والجهـــود من أجـــل تحقيق 

العدالة الناجزة.

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة بمكتبهـــا امـــس الثالثاء 
مدير عام كلية فاتيل الشـــيخ خالد 

بن خليفة آل خليفة.

وأثنـــاء اللقـــاء، هنـــأت الشـــيخة رنا 
بنت عيسى بن دعيج، الشيخ خالد 
بن خليفة بتعيينه مديًرا عاما لكلية 
فاتيـــل، متمنيـــه لـــه التوفيـــق فـــي 
أداء مهامـــه، مؤكدة حـــرص مملكة 
البحرين على توفير البيئة الجاذبة 

لالستثمار في التعليم.

خلف: تطويرالشراكة االستراتيجية بين البحرين والسعودية

وكالء النيابة يؤدون القسم أمام النائب العام

تعزيز البيئة الجاذبة لالستثمار في التعليم

توزيع 2000 وحدة إضافية بمدينة سلمان
تطل على واجهات بحرية وتوفر مسارات لممارسة الرياضة

فـــي إطـــار التوجيهات الملكية الســـامية بتوفير 
40 ألف وحدة ســـكنية، وتنفيًذا ألمر ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بتوزيع 2000 
وحدة ســـكنية إضافية علـــى المواطنين، قامت 
التوزيعـــات  عمليـــة  بمواصلـــة  اإلســـكان  وزارة 
اإلســـكانية علـــى المواطنيـــن المســـتحقين مـــن 
البحريـــن، ضمـــن  مختلـــف محافظـــات مملكـــة 

جدول زمني خالل الشهر الجاري.
وقالت وزارة اإلســـكان إن المشـــاريع اإلسكانية 
تضاف إلى سلســـلة اإلنجازات اإلســـكانية التي 
تحققـــت فـــي ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة ملك البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مؤكدًة االهتمـــام الكبير 
الـــذي توليـــه الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوفير 

الوحدات اإلسكانية للمواطنين.
ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أن التوزيعات اإلســـكانية 
تأتي بالتوافق مـــع التزام الحكومة بالعمل على 
توفيـــر 25 ألـــف وحـــدة ســـكنية ضمـــن برنامـــج 

الحكومة، بما يحقق تطلعات المواطنين.

كمـــا أكـــدت الـــوزارة تكامـــل خطـــة العمـــل فيما 
يتعلق بإنشـــاء مـــدن جديدة ومشـــاريع تنموية 
تســـهم في خلق المزيد من المشاريع اإلسكانية 
التـــي يمكن للمواطنيـــن االســـتفادة منها، وذلك 

تحقيًقا ألهداف خطة التعافي االقتصادي.
هـــذا واســـتقبلت الـــوزارة المســـتفيدين بمبناها 
أصحـــاب الطلبـــات ضمـــن القوائـــم التـــي قامت 
كافـــة  متبعيـــن  مســـبقة،  بصـــورة  بإعدادهـــا 
الالزمـــة  والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
فـــي عمليـــة التوزيـــع، وذلك الســـتالم شـــهادات 
التخصيص بمدينة ســـلمان، إضافة إلى تســـليم 
المفاتيـــح في مدينة ســـلمان كذلك ضمن وتيرة 

عمل متسارعة ومستمرة.
المشـــاريع  هـــذه  أن  اإلســـكان  وزارة  وأفـــادت 
يتميـــز بعضهـــا بمواقعهـــا المطلة علـــى واجهات 
بحريـــة، كمـــا توفـــر مســـارات لممارســـة رياضة 
المشـــي والدراجـــات الهوائية، فضـــالً عن توافر 
بالتشـــجير  واالهتمـــام  المفتوحـــة  المســـاحات 
والمســـاحات الخضراء، وذلك فـــي إطار حرص 
الحكومـــة علـــى توفيـــر مقومات جـــودة الحياة 
بالمشاريع اإلسكانية. مشيرة إلى حرصها الدائم 
على توفير المتطلبات اإلسكانية والتنموية من 
أجـــل تقديم أفضـــل الخدمـــات للمواطنين التي 

تلبي كافة التطلعات المستقبلية.

المنامة - وزارة اإلسكان

خلف: الدائرة 12 في “الشمالية” مقبلة على مشاريع خدمية بـ 4.5 مليون دينار
تختص بالطرق والبنى التحتية وشبكات الصرف والبلديات

كشــف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام بــن عبــدهللا 
خلــف أن كلفــة مشــروعات الطــرق والصــرف الصحي والمشــاريع البلدية قيــد التنفيذ 
والمشــاريع التــي ســتنفذ بالدائرة 12 في المحافظة الشــمالية تبلــغ أكثر من 4 ماليين 

ونصف المليون. )المشاريع قيد التنفيذ والتي ستنفذ 4,768,500(.

وذكـــر الوزير فـــي رده على ســـؤال النائب 
محمـــود البحرانـــي حـــول مشـــاريع البنية 
لتحتيـــة بالدائـــرة الـ 12 في الشـــمالية بأن 
الـــوزارة قامـــت بتنفيذ عدد من المشـــاريع 
فـــي المنطقـــة المذكـــورة وعدد منهـــا قيد 
الـــوزارة  برنامـــج  علـــى  وأخـــرى  التنفيـــذ 
وأيضًا هناك مشـــاريع مســـتقبلية للمنطقة، 
وذلـــك حرصـــًا منهـــا علـــى توفيـــر أفضـــل 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.

مشاريع الطرق المنجزة 

وتابع: ففي قطاع الطرق، فأن هناك العديد 
من المشاريع التي تم تنفيذها، منها شارع 
زيـــد بن عميرة والذي يخدم قرى المنطقة 
الغربيـــة، وقـــد تم تنفيـــذ )المرحلة األولى( 
مـــن دوار ســـوق واقـــف إلـــى بدايـــة قرية 
دمســـتان، فيما المرحلـــة الثانية في قرية 
كـــرزكان وتـــم إعـــادة إنشـــاء الشـــارع مرة 
ثانيـــة. ومشـــروع إنشـــاء الطـــرق المؤدية 
إلى إسكان اللوزي “مدينة حمد” ويقع في 
الجنوب الشرقي من شارع زيد بن عميرة 
ويمتـــد  اللـــوزي  بحيـــرة  وغـــرب  الســـريع 
جنوبـــًا إلـــى تقاطـــع شـــارع )26(، ويخـــدم 
أهالي ومرتادي منطقة اللوزي ودمســـتان 
وكـــرزكان ومدينـــة حمـــد والمالكية والذي 
يهـــدف إلـــى خدمـــة المشـــروع اإلســـكاني 
وربـــط الطـــرق الداخليـــة لمنطقـــة اللوزي 
اإلسكانية بشبكة الطرق الرئيسة؛ لتسهيل 
عملية الدخول والخروج من وإلى منطقة 
اللـــوزي، حيث اشـــتملت أعمال المشـــروع 
على إنشـــاء طريـــق بطـــول )4.8( كيلومتر 
بمســـارين فـــي كل اتجـــاه مـــن شـــارع زيد 
بن عميرة حتى شـــارع )3(، وإنشـــاء ثالث 
مسارات في كل اتجاه من شارع )3( حتى 
شـــارع )26( مـــع تطويـــر التقاطعـــات كافة 
واســـتحداث عـــدد )4( إشـــارات ضوئيـــة؛ 
لرفـــع كفـــاءة التقاطعات وتنظيـــم الحركة 
المروريـــة  الســـالمة  وتحقيـــق  المروريـــة 

عليها.
وأيضـــا مشـــروع رصـــف الطريـــق )3311( 
بمجمع )1033(: في منطقة المالكية، حيث 
اشـــتملت أعمال المشـــروع على اســـتبدال 
طبقـــة األســـاس مـــع وضـــع طبقـــة واحدة 
كيلومتـــر،   )0.25( بطـــول  األســـفلت  مـــن 
ووضـــع قنـــوات أرضيـــة الســـتخدامها من 
قبـــل هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، ومشـــروع 
صيانـــة الطـــرق فـــي مناطـــق متفرقـــة من 
الدائـــرة الثانيـــة عشـــرة والـــذي اشـــتملت 
صيانـــة  أعمـــال  علـــى  المشـــروع  أعمـــال 
متفرقة لشـــبكة الطـــرق في الدائـــرة )12(؛ 
بهـــدف الحفاظ على مســـتوى أداء شـــبكة 
الطرق واستدامتها ورفع كفاءتها وإبقائها 
والعمـــل  الجيـــد  الفنـــي  المســـتوى  ضمـــن 

علـــى صيانتها باســـتمرار؛ لتحســـين ورفع 
مســـتوى الســـالمة المرورية عليهـــا وتلبية 
إلـــى  الطريـــق،  مســـتخدمي  احتياجـــات 
جانب مشـــروع إنشـــاء مرتفعات تخفيف 
الســـرعة في مناطـــق متفرقة مـــن الدائرة 
الثانيـــة عشـــرة، ويهـــدف المشـــروع إلـــى 
إنشـــاء مرتفعـــات تخفيـــف الســـرعة فـــي 
الدائرة )12( بالمحافظة الشمالية؛ للحفاظ 
علـــى ســـالمة المواطنيـــن ورفـــع مســـتوى 
الســـالمة المرورية، وكذلك مشـــروع فتح 
منفذ من شـــارع )36( إلـــى الطريق )3841( 
خدمـــة  إلـــى  المشـــروع  ويهـــدف  صـــدد، 
المنازل الموجودة وربط الطريق الداخلي 
لمنطقـــة صدد بالطرق الرئيســـة؛ لتســـهيل 
وإلـــى  مـــن  والخـــروج  الدخـــول  عمليـــة 
منطقة صدد وتحســـين انســـيابية الحركة 

المرورية. 

مشاريع الطرق قيد التنفيذ

وأوضـــح الوزير خلف بأن هنـــاك عددا من 
مشـــاريع الطرق قيد التنفيذ، منها مشروع 
تســـوية الطـــرق الترابيـــة فـــي المجمعـــات 
 ،)1038 و1044و  و1033  و1028   1027(
أعمـــال  علـــى  المشـــروع  أعمـــال  تشـــتمل 
المنطقـــة؛  فـــي  الترابيـــة  الطـــرق  تســـوية 
لتســـهيل وصـــول قاطنـــي المنطقـــة إلـــى 
الحركـــة  انســـيابية  وتحســـين  منازلهـــم 
المرورية ورفع مستوى السالمة المرورية، 
وكذلـــك مشـــروع صيانـــة طـــرق الدائـــرة 
الثانية عشـــرة في مناطق متفرقة؛ بهدف 
تحسين مســـتوى السالمة المرورية عليها 

وتلبية احتياجات مستخدمي الطريق.
المشـــاريع  قائمـــة  هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــار 
التـــي ســـتنفذ الـــوزارة فـــي الدائـــرة )12( 
العاميـــن  فـــي  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
)2021م – 2022م(، وهـــي إعـــادة تأهيـــل 
شـــارع زيد بـــن عميـــرة – المرحلـــة الثانية 
وتشـــتمل أعمـــال الصيانـــة على اســـتبدال 
طبقـــة األســـاس مـــع وضـــع طبقـــة واحدة 
من األســـفلت بطول )1( كيلومتر مع وضع 
قنوات أرضية الســـتخدامها من قبل هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء، علمـــًا بأنه جـــاري حاليًا 
طرح المشـــروع في مناقصة عامة. وأيضا 
مشـــروع إنشـــاء الطريق الموصل لساحل 
كـــرزكان فـــي المجمـــع )1027( - فقـــد تـــم 
االنتهاء مـــن إعداد التصاميـــم التفصيلية 
للمشـــروع، ويشـــتمل نطـــاق العمـــل علـــى 
إنشاء الطرق وبناء البنية التحتية، إنشاء 
شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطار، تحســـين 
مســـتوى اإلنـــارة، وضـــع قنـــوات أرضيـــة 
الســـتخدامها مـــن قبـــل الخدمـــات، وضـــع 
اإلشـــارات والعالمات المرورية التنظيمية 
والتحذيريـــة الالزمـــة؛ لتحقيـــق الســـالمة 

المطلوبـــة. علما بأنـــه جاري إعـــداد وثائق 
المناقصـــة تمهيـــدًا لطـــرح المشـــروع فـــي 
مناقصـــة عامة، علمًا بأن المشـــروع مدرج 

ضمن مشاريع العام )2021م – 2022م(. 

مشاريع الصرف الصحي

فـــي  القديمـــة  القـــرى  أن  الوزيـــر  وأردف 
الشـــمالية  بالمحافظـــة  الغربيـــة  المنطقـــة 
موصلة بخدمات الصرف الصحي بشـــكل 
كامـــل. أمـــا المناطـــق غير الموصلـــة، فهي 
امتدادات القـــرى )مناطق حديثـــة( والتي 
تشـــهد تطورًا عمرانيًا مستمرًا، وهذا األمر 
ليـــس فقط فـــي المنطقة الغربيـــة، بل في 
المملكـــة  بمحافظـــات  المناطـــق  مختلـــف 
تطـــورًا  وتشـــهد  امتـــدادات  لهـــا  والتـــي 

عمرانيًا باستمرار.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى توصيـــل االمتـــدادات 
للقـــرى مرتبط بأمـــور فنية متعلـــق بزيادة 
أن شـــبكات  االســـتيعابية وذلـــك  الطاقـــة 
النقل الحالية وصلت للطاقة االستيعابية، 
الفتـــًا إلى أن هناك مشـــروعا قائمـــا حاليًا، 
وسيســـاهم هـــذا المشـــروع فـــي توصيـــل 
هـــذه المناطق مســـتقبال، ومنها المجمعات 

السكنية 1038.
وذكـــر بـــأن الـــوزارة قامـــت بتوصيل جزء 
كبيـــر مـــن مناطـــق الدائـــرة الثانية عشـــرة 
الصـــرف  بشـــبكة  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
الصحـــي فـــي الســـنوات الســـابقة، حيـــث 
بلغت نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي 
وتوصيـــل المناطـــق ضمن الدائـــرة الثانية 
عشـــرة بالمحافظة الشمالية نحو )67 %(. 
أمـــا بخصوص توصيل المناطـــق المتبقية 
في الدائـــرة المذكـــورة، فســـيتم توصيلها 
المســـتقبلية،  الـــوزارة  مشـــاريع  ضمـــن 
حيث بلغت نســـبة المناطـــق غير الموصلة 
بالدائـــرة الثانيـــة عشـــرة فـــي المحافظـــة 

الشمالية نحو )33 %(.
المشـــاريع  مـــن  عـــددا  هنـــاك  أن  وأعلـــن 
المدرجـــة للتنفيـــذ فـــي العـــام 2022، منها 
إنشاء شـــبكة الصرف الصحي في منطقة 
صدد المجمـــع ) 1038( - المرحلـــة الثالثة، 
حيـــث ســـيتم مـــن خـــالل هـــذا المشـــروع 
بناء شـــبكة للصرف الصحـــي لخدمة عدد 
) 108( وحـــدات مـــن الوحـــدات الســـكنية 
فـــي منطقـــة صـــدد المجمـــع ) 1038(، كمـــا 
مـــن  عـــدد  إنشـــاء  المشـــروع  ســـيتضمن 
وعـــدد  والفرعيـــة  الرئيســـة  الخطـــوط 

مـــن غـــرف التفتيـــش فـــي المنطقـــة. علما 
بـــأن المشـــروع فـــي مرحلـــة إعـــداد وثائق 
المناقصـــة، وأيضا توصيـــل مركز الكويت 
فـــي  الصحـــي  الصـــرف  بشـــبكة  الصحـــي 
منطقـــة كـــرزكان المجمـــع ) 1027(- حيث 
ســـيتم من خالل هذا المشروع ربط مركز 
 )1027( المجمـــع  فـــي  الصحـــي  الكويـــت 
بشـــبكة الصـــرف الصحـــي القائمـــة، حيث 
ســـيتضمن المشـــروع إنشـــاء خـــط رئيس 

جديد وعدد من غرف التفتيش. 
يذكـــر بأنه جاري العمـــل على إعداد وثائق 
مناقصـــة المشـــروع، إلى جانب المشـــاريع 
المستقبلية، منها مشـــروع توصيل مجمع 
1033 المالكيـــة بشـــبكة الصـــرف الصحي، 
 1044 )المجمعيـــن  توصيـــل  ومشـــروع 
و1038( بمنطقة شـــهركان وصدد بشـــبكة 

الصرف الصحي.
وفيمـــا يتعلق بمشـــاريع شـــؤون البلديات، 
منهـــا طلبات مشـــروع الصيانـــة والترميم 
وعـــوازل األمطـــار، فيمـــا يتعلـــق بطلبـــات 
تركيب عـــوازل األمطار، فقد تـــم االنتهاء 
مـــن 15 طلبًا. أما الصيانـــة والترميم، فقد 
تلقـــت الوزارة عـــدد )2( من الطلبات، وهما 

قيد التنفيذ. 
كما لدى الوزارة مشـــروع ســـاحل كرزكان، 
والـــذي ســـيخدم أهالـــي المنطقـــة وتلبـــي 
احتياجاتهم الترفيهية، والمشـــروع عبارة 
فـــي   1027 بمجمـــع  ســـاحل  إنشـــاء  عـــن 
منطقة كـــرزكان على مســـاحة 9,235 متر 
مربـــع. وقـــد تـــم االنتهـــاء مـــن التصاميـــم 
إعـــداد  وجـــاري  بالممشـــى،  الخاصـــة 
دراســـة هيدروناميكيـــة تمهيـــدًا للبدء في 
المشـــروع  بـــأن  علمـــًا  الشـــاطئ،  تصميـــم 
مرتبط بمرحلتين، وهو مشـــروع الشـــارع 
الموصل للساحل والذي وصل إلى مرحلة 
المناقصـــة، فيمـــا مشـــروع الســـاحل فـــي 

المراحل النهائية للتصاميم. 
واســـتكمل الوزيـــر انه تم تحديـــد مرفأين 
خفـــر  مـــع  التنســـيق  وتـــم  المنطقـــة  فـــي 
الســـواحل والتي رأت أن يكون هناك مرفأ 
واحـــد، والـــوزارة تمضـــي فـــي عملها وفق 

هذا االتجاه.
تنفيـــذ  علـــى  تعمـــل  الـــوزارة  أن  يذكـــر 
الخطـــط والبرامـــج والمشـــاريع الخدميـــة 
اإلســـتراتيجية والتطويريـــة ذات الطابـــع 
مملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  فـــي  الخدمـــي 
البحريـــن والدائـــرة الــــ 12 فـــي الشـــمالية، 
بما يتناســـب مـــع الموازنـــات واالعتمادات 
المالية المتوفـــرة والحصول على موافقة 

الجهات الخدمية األخرى.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

عصام خلف

جميع القرى 
موصلة بشبكة 

الصرف صحي في 
المنطقة الغربية



األنصاري: تعزيز التعاون مع األمم المتحدة في قضايا المرأة
شاهد: النموذج البحريني جدير بالمتابعة على المستوى الدولي

أكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى للمـــرأة هالة 
األنصـــاري حـــرص المجلس برئاســـة قرينـــة العاهل 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة على تعزيز التعاون مع األمم المتحدة في 
مختلف القضايـــا ذات الصلة بالمرأة، وذلك انطالقا 
مـــن اإلســـهامات المتواصلة لمملكـــة البحرين لدعم 
الجهـــود العالميـــة لتمكين المـــرأة وتفعيـــل طاقاتها 
وإزالـــة التحديـــات التـــي تواجهها ورفع مســـاهمتها 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخـــالل لقائهـــا رئيس الدورة السادســـة والســـبعين 
للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدةعبـــد هللا شـــاهد، 
الـــذي يـــزور البحرين ضمـــن مهمة رســـمية لالطالع 
علـــى أبـــرز إنجازاتهـــا الوطنية، قالـــت األنصاري إن 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة حريـــص على البنـــاء على 
النتائـــج المثمـــرة التـــي تحققـــت نتيجـــة تعاونه مع 
األمـــم المتحدة، بما في ذلك جائزة األميرة ســـبيكة 
بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتقدم المرأة، والتي 
أطلقتهـــا هيئـــة األمم المتحـــدة للمـــرأة بالتعاون مع 
المجلس األعلى للمرأة في نسختها الثانية منتصف 
العام الماضي، وباتت تشـــكل منصة دولية من أجل 
تبـــادل الخبـــرات ونقـــل المعـــارف وتوجيـــه الموارد 
التـــي ترتقـــي بحيـــاة المـــرأة وتمّكنهـــا من اإلســـهام 

بشـــكل ُمؤّثر في تنميـــة ونهضة مجتمعها. مشـــيرة 
في ذات الســـياق، إلى حرص مملكـــة البحرين على 
اإليفـــاء بالتزاماتها الدوليـــة ذات الصلة بالمرأة، بما 
في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة “الســـيداو”، ومكافحة العنف ضد المرأة، 
والرصد الدائم للتقدم المحرز على الصعيد الوطني 

في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين.
كما رحبت األنصاري بالرؤى والمبادرات والتوجهات 
التـــي يحملهـــا شـــاهد وبشـــكل خـــاص ذات الصلـــة 
بالتـــوازن بين الجنســـين، منوهًة بجهـــوده العالمية 
فـــي هـــذا اإلطـــار، معربـــة عـــن اســـتعداد المجلـــس 
األعلى للمـــرأة لتقديم كل ما يلزم من خبرات نابعة 
مـــن تجربتـــه الثرية في وضع وتفعيل نظام شـــامل 
لحوكمـــة تطبيقـــات تكافـــؤ الفرص يترجـــم محاور 
بيـــن الجنســـين علـــى  للتـــوازن  النمـــوذج الوطنـــي 
المســـتوى الوطني، بما ينتج عنه من مؤشرات أداء 
وتوصيـــات نوعية تكـــون محل اهتمـــام وتبني من 

كافة مؤسسات الدولة.
مـــن جانبه، أكد رئيس الدورة السادســـة والســـبعين 
للجمعيـــة العامة لألمم المتحـــدة حرصه على زيادة 
التعـــاون بين األمـــم المتحدة ومملكـــة البحرين في 
قضايـــا المرأة مـــن خالل مؤسســـة المجلس األعلى 

للمـــرأة، وحشـــد ما يلزم مـــن إمكانيـــات وموارد من 
أجـــل نجاح هـــذا التعاون وتحقيق ثمـــاره المرجوة، 
وخصوصـــًا مـــا تعلق بدعـــم جائزة ســـموها العالمية 

وتعظيم الفائدة المرجوة من أهدافها المؤثرة.
واعتبـــر أن النمـــوذج البحرينـــي فـــي تمكيـــن المرأة 
جديـــر باالهتمـــام والمتابعـــة علـــى مســـتوى دولي، 
خاصـــة وأنـــه يركز علـــى دعم تقـــدم المـــرأة بعد أن 

تخطى مرحلة المطالبة بحقوقها وتمكينها بالشكل 
التقليـــدي، معربـــًا عن ثقته بقدرة المـــرأة البحرينية 
علـــى تحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي ظـــل ما 
تحظـــى به من دعم المجلس األعلى للمرأة برئاســـة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 

آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى. 
كما أشـــاد خالل اللقاء بالدور الكبير الذي تنهض به 

المـــرأة البحرينيـــة في الصفـــوف األمامية بمواجهة 
جائحة كوفيد19- وأداء واجباتها على مدار الساعة 
دون وجـــود أيـــة عوائـــق اجتماعيـــة أو تشـــريعية 
تمنعها من ذلك، وأضـــاف بأنه يفخر بوجود عناصر 
نســـائية بحرينيـــة تعمل فـــي مكتبه كالدبلوماســـية 
فريـــال المحرقـــي والدبلوماســـية فتـــون العمـــادي 
كمنتدبات فـــي مكتب رئيس الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في دورتها )76( ضمن الفريق االستشـــاري 
المســـاند ألعماله، وهو ما اعتبره مثاال حيا على جد 
واجتهاد المـــرأة البحرينية واســـتثمار البحرين في 
المرأة كشـــريك حقيقي في عمليـــة البناء والتطوير 

وطنيًا وبما يرفع من تنافسيتها عالميًا. 
وكانت مســـاعد األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد آل خليفـــة، قـــد قدمـــت 
خـــالل اللقـــاء عرضـــًا مرئيًا حـــول أبرز آليـــات عمل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، ومنهـــا الخطـــة الوطنيـــة 
لنهوض المرأة البحرينيـــة )2022-2013( والنموذج 
الوطني للتوازن بين الجنسين والمبادرات المنبثقة 
عنها، مشـــيرة إلى عدد من المكتســـبات الهامة التي 
تحققـــت علـــى إثرها للمـــرأة البحرينية منذ إنشـــائه 

في عام 2001.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

لقاء األمين العام للمجلس األعلى  للمرأة مع رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

محرر الشؤون المحلية

المنامة- وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
بإســـناد خدمـــة الفحص الفني 
وتحقيًقـــا  الخـــاص،  للقطـــاع 
ألهـــداف رؤية البحرين 2030 
الحكومـــة،  عمـــل  وبرنامـــج 
اإلدارة  عـــام  مديـــر  وبرعايـــة 
العامـــة للمرور العميد الشـــيخ 

عبدالرحمـــن بـــن عبدالوهـــاب 
اإلدارة  افتتحـــت  خليفـــة،  آل 
مركـــز “ليـــزر” للفحـــص الفنـــي 
للمركبـــات الخفيفة في مدينة 
عيســـى ليكون المركز الســـابع 
البحريـــن،  مســـتوى  علـــى 
والخامس للمركبات الخفيفة، 
الـــذي يســـتوعب 150 ســـيارة 

في اليوم.

الفريق  العام  األمن  رئيس  استقبل 
طــــــارق الـــحـــســـن أمـــــس الــرئــيــس 
الدولية  البحرين  لحلبة  التنفيذي 
الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.

بالدور  الــعــام  األمــن  رئيس  وأشـــاد 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه حــلــبــة الــبــحــريــن 
الدولية في خدمة الرياضة عموما، 
ــيــة في  وتــنــظــيــم الــســبــاقــات الــدول
السيارات خصوصا،  رياضة  مجال 
بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين 

ــهــــة مـــتـــمـــيـــزة عــلــى  وجـــعـــلـــهـــا وجــ
الخريطة اإلقليمية والدولية.

كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز 
ــتــنــســيــق الــمــشــتــرك،  ــعـــاون وال ــتـ الـ
ــة إلـــــى االســــتــــعــــدادات  ــافــ ــاإلضــ ــ ب
والترتيبات األمنية الالزمة إلنجاح 
بــطــولــة جـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى 
ــتــي  ــوال1” وال ــورمــ ــ ــف ــ ــاقــات “ال ــســب ل
في  الــبــحــريــن  مملكة  تستضيفها 

مارس المقبل. 

افتتاح سابع مراكز الفحص الفني للمركبات

بحث الترتيبات األمنية لسباقات “الفورموال 1”

فريال المحرقيفتون عبدالرحمن العمادي

local@albiladpress.com
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الشعلة: الالعنف والحوار كلمتا السر لحل أية مشكلة
تدشين كتاب “غاندي وقضايا العرب والمسلمين” اليوم بأربع لغات

الهنديـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  تنظـــم 
حفل تدشين كتاب “غاندي ... وقضايا 
العرب والمســـلمين” باللغـــة اإلنجليزية 
وهـــي  رئيســـة  هنديـــة  لغـــات  وثـــالث 
الهنديـــة والمااليـــاالم واألردو للمؤلـــف 
عبدالنبـــي الشـــعلة، والذي ســـيقام في 
فـــي  وذلـــك  الثقافـــي،  عيســـى  مركـــز 
تمام الســـاعة الرابعة مـــن يوم األربعاء 
الموافق 26 يناير 2022 ويبث عن ُبعد 

عبر برنامج زوووم.
وسيشـــارك في حفل التدشـــين ســـفير 
جمهوريـــة الهنـــد لدى مملكـــة البحرين 
بيـــوش شريفاســـتاف، ورئيس مجلس 
الهنديـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  إدارة 
عبدالرحمن جمعة، إضافة إلى مشاركة 
شـــوبانا رادهـــا كريشـــنا وهي مـــن أكبر 
العالـــم  فـــي  والمتخصصيـــن  الخبـــراء 
فـــي الدراســـات المتخصصـــة بالمهاتما 
المتحـــدث  ســـتكون  والتـــي  غانـــدي 

الرئيس في االحتفالية.
وتـــم إصـــدار الكتـــاب ألول مـــرة قبـــل 
عاميـــن باللغـــة العربيـــة والقـــى رواًجا 
واســـعا بحيث يتم اآلن إصدار الطبعة 
الثالثة منه، وسيدشن اليوم )األربعاء( 
الكتـــاب نفســـه باللغـــة اإلنجليزيـــة و3 
لغـــات هنديـــة رئيســـة، ويتـــم توزيعـــه 

مـــن قبـــل 4 دور نشـــر فـــي جمهوريـــة 
الهنـــد، إلى جانـــب توزيعه في مختلف 

األسواق العالمية.
ويرأس الشعلة مجلس إدارة دار البالد 
للصحافة والنشـــر والتوزيع، ومستشار 
مجلس اإلدارة لشركة الفنار لالستثمار 
القابضة. وشغل الشعلة طوال مسيرته 
العملية الحافلة باإلنجازات العديد من 
المناصـــب القياديـــة، حيـــث كان وزيًرا 
للعمـــل والشـــؤون االجتماعية، وبعدها 
وزير دولة في مجلس الوزراء كما كان 
عضًوا بمجلس الشـــورى من قبل، وقد 
سبق أن تم انتخابه عضًوا في مجلس 

إدارة غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 
لثالث دورات.

كتـــاب  تأليـــف  مـــن  الكاتـــب  ويهـــدف 
“غاندي... وقضايا العرب والمســـلمين” 
المســـاهمة في تعزيـــز وتحقيق المزيد 
مـــن التقـــارب التواصل والتعـــاون بين 
دور  وإبـــراز  العربيـــة  والـــدول  الهنـــد 
المهاتمـــا غانـــدي في تأســـيس مواقف 
الهند المساندة للقضايا العربية، وكذلك 
اســـتنهاض قيـــم التعايـــش والتســـامح 
إلـــى جانـــب تجنـــب العنـــف واإلرهاب 
والتي نادى بها وطبقها المهاتما غاندي 
طيلـــة حياتـــه وفـــي ســـعيه وجهـــاده 

لتحقيق االستقالل للهند.
والمعروف أن عبدالنبي الشـــعلة يعتبر 
مـــن المطلعين والمهتمين بقضايا الهند 
وكان قـــد أكمل دراســـته الجامعية في 
الهنـــد فـــي جامعـــة بومباي فـــي بداية 

السبعينات من القرن الماضي. 
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح الشـــعلة بأن: 
“كتابـــي يعبر عـــن مدى تقديـــري للهند 
لحســـن ضيافتها لـــي عندما كنت طالبا 
فيهـــا، كما أســـعى أيًضا مـــن خالله إلى 
تقوية الروابط بين الهند ودول منطقة 

الشرق األوسط”.
وأضـــاف الســـيد الشـــعلة: “كان يرتكـــز 
حـــل  علـــى  لغانـــدي  الرئيســـي  المبـــدأ 
المشاكل بالحوار والوسائل الالعنفية، 
غانـــدي  بـــأن  التاريـــخ  يظهـــر  حيـــث 
جوهـــرة  انتـــزاع  علـــى  قـــادًرا  كان 
االمبراطوريـــة البريطانيـــة مـــن التـــاج 
البريطاني من خالل سياسة الالعنف. 
وفي الوقـــت الذي نرى فيـــه ما تعانيه 
منطقتنـــا مـــن صراعات وحـــروب فإن 
كتابي يشكل مساهمة متواضعة إلبراز 
مبدأ الالعنـــف والحوار كأداة جوهرية 

إليجاد الحلول الناجعة ألي مشكلة”. 
يتيـــح الكتـــاب تجربـــة قـــراءة شـــيقة 
بفضل زيارة سعادة السيد الشعلة إلرث 
غاندي الفكري مع اســـتعراضه لمواقفه 
المنصفة من قضايا العرب والمســـلمين 
والمنطقة وتقديره لإلسالم وشخصية 
النبي محمد )ص(، مع تســـليطه الضوء 
حيـــاة  مـــن  مختلفـــة  محطـــات  علـــى 
غانـــدي ومـــدى تأثيـــره على السياســـة 
الهندية والمجتمع الهندي وكذلك على 

مجتمعات وسياسات العالم بأسره.

بيوش شريفاستاف

عبدالرحمن جمعة شوبانا رادها كريشنا

عبدالنبي الشعلة

اإلنســـاني  الفريـــق  فـــي  العمـــادي مستشـــارة  فتـــون عبدالرحمـــن   تعمـــل 
|)Gender Team( في مكتب الرئيس السادس والسبعين للجمعية العامة.

تـــم انتداب فتون إلى مكتب الرئيس من قبل وزارة الخارجية في مملكة 
البحريـــن، حيـــث تعمل ســـكرتيرا ثالثا في قطاع الشـــؤون االســـتراتيجية 

بالوزارة.
تتمتع فتون بخبرة سابقة في العمل على قضايا حقوق اإلنسان في وزارة 

الخارجيـــة، حيث ســـاهمت في صياغة تقارير حقوق اإلنســـان 
في البحرين المقدمة إلى الهيئات التعاهدية.

فـــي 2019 - 2020، تـــم انتـــداب فتون إلـــى مكتب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي برنامـــج مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة 
الكـــوادر الوطنيـــة، حيث شـــاركت في صنع السياســـات 
وعملـــت فـــي مشـــروعات مختلفـــة فـــي الحكومـــة. كما 
عملـــت فتون ضمـــن الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس 

حيـــث  بالمكتـــب،  عملهـــا  فتـــرة  خـــالل  الكورونـــا 
أشـــرفت على الخـــط الوطني الســـاخن ٤٤٤ 

ونالت وســـام األمير ســـلمان لالســـتحقاق 
الطبي.

فتون حاصل على درجة البكالوريوس 
فـــي األعمـــال المصرفيـــة والمالية من 
جامعة بانقور، المملكة المتحدة. إنها 
شغوفة بتعلم لغات جديدة. تتحدث 
العربيـــة واإلنجليزيـــة بطالقـــة، كما 

تتحدث الفرنسية والتركية.
التحقـــت فريـــال المحرقـــي بـــوزارة الخارجيـــة فـــي 2017، وكانـــت ضمن 
الدفعة األولى من “البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد” الذي تقيمه 
أكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات الدبلوماســـية )المعهد 

الدبلوماسي آنذاك(.
خـــالل مســـيرتها المهنيـــة بالـــوزارة، عملـــت فريـــال فـــي قطـــاع الشـــؤون 
األوروبية واالتحاد األوروبي لمدة 4 ســـنوات، حيث أسهمت في وضع 
خطـــط لتطويـــر وتنميـــة العالقات مع الـــدول األوروبيـــة، ومن أبرز 
مهامهـــا التحضير والمشـــاركة في المشـــاورات السياســـية الثنائية 
واللجـــان المشـــتركة، باإلضافـــة إلـــى التحضير للزيارات الرســـمية 

رفيعة المستوى.
في سبتمبر 2021، تم اختيارها للعمل ضمن الفريق المساند للبعثة 
الدائمـــة لمملكـــة البحرين لـــدى األمـــم المتحدة بنيويـــورك، حيث 
قامـــت بتغطية أعمال )اللجنة الثانيـــة - االقتصادية والمالية( 
التابعـــة للجمعية العامة والمعنية بالقضايا االقتصادية 

والتنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فـــي نوفمبـــر 2021، تم انتدابها للعمـــل في مكتب 
رئيـــس الجمعيـــة العامـــة فـــي دورتهـــا السادســـة 
الســـبعين ضمن فريق التنمية المستدامة، وهي 
المســـؤولة عن موضوعات الرياضـــة والتنمية، 
األطفال والنساء في التنمية، المياه والنظافة 

الصحية، والتعليم.

الخارجية  ــوزارة  ب المحرقي  فريال  التحقت 
من  األولــى  الدفعة  ضمن  وكانت   ،2017 في 
الجدد”  للدبلوماسيين  التأسيسي  “البرنامج 
آل  مــبــارك  بــن  محمد  أكاديمية  تقيمه  الـــذي 
خــلــيــفــة لـــلـــدراســـات الــدبــلــومــاســيــة )الــمــعــهــد 
المهنية  مسيرتها  خالل  آنــذاك(.  الدبلوماسي 

بــــالــــوزارة، عــمــلــت فـــريـــال فـــي قــطــاع 
ــاد  ــؤون االوروبـــــيـــــة واالتــــحــ ــشــ ــ ال

األوروبـــــي لــمــدة 4 ســـنـــوات، إذ 
ــي وضــــــع خــطــط  ــ أســـهـــمـــت فـ

لــتــطــويــر وتــنــمــيــة الــعــالقــات 
مع الــدول األوروبــيــة، ومن 
أبــــــرز مــهــامــهــا الــتــحــضــيــر 
والمشاركة في المشاورات 

الثنائية  الــســيــاســيــة 
والــــــــــــلــــــــــــجــــــــــــان 
ـــة،  ـــركــ ــــتــ ــــشـ ــمـ الـــ
ــة إلـــى  ــافـ ــاإلضـ بـ
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر 
لــــــــلــــــــزيــــــــارات 
الرسمية رفيعة 
الــمــســتــوى. في 

ضمن  للعمل  اخــتــيــارهــا  تــم   ،2021 سبتمبر 
الفريق المساند للبعثة الدائمة لمملكة البحرين 
قامت  حيث  بنيويورك،  المتحدة  األمــم  لــدى 
االقتصادية   - الثانية  “اللجنة  أعمال  بتغطية 
والمعنية  العامة  للجمعية  التابعة  والمالية” 
بالقضايا االقتصادية والتنموية، وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
انتدابها  2021، تم   في نوفمبر 
ــيــس  ــي مــكــتــب رئ ــعــمــل فــ ــل ل
دورتها  في  العامة  الجمعية 
الــســادســة الــســبــعــيــن ضمن 
المستدامة،  التنمية  فريق 
ــة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وهــــــــي الـ
ــريــاضــة  مـــوضـــوعـــات ال
والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة، 
األطــــــــــــفــــــــــــال 
والــنــســاء في 
الــــتــــنــــمــــيــــة، 
الــــــــمــــــــيــــــــاه 
والـــنـــظـــافـــة 
ــة،  ــيـ ــحـ ــصـ الـ

والتعليم.
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 وزير المجلسين ووزير المالية بمنصة الحكومة

ألول مرة منذ 2009.. وإشادة برلمانية بتعاون “المالية”

ضوء أخضر للحساب الختامي للدولة 2020
وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى اعتمـــاد 
الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 

2020 وسيحال لمجلس الشورى.
وموافقة المجلس التشريعي المنتخب 
على الحساب الختامي المذكور تعتبر 

األولى منذ العام 2009.
وخالل الجلسة، أشاد أعضاء بالمجلس 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  بتعـــاون 
الوطنـــي مـــع البرلمـــان وبخاصـــة فـــي 
توفير المعلومات والبيانات التي أدت 
ليتخذ المجلس قـــراره بالموافقة على 

الحساب الختامي المذكور.
وقـــال وزير المالية الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفة إنه تم إنشاء إدارة للدين العام، 
والتـــي تأخـــذ منهـــا جميـــع الشـــركات 

المســـتقلة  الهيئـــات  أو  الحكوميـــة 
موافقة مسبقة ألي اقتراض.

وأضاف “القطاعات غير النفطية تمثل 

اآلن أكثـــر مـــن 80 % مـــن االقتصـــاد 
الوطنـــي”. وفـــي موضـــوع آخـــر، قـــال 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 

الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
عـــن البيانات المالية المدققة لحســـاب 
احتياطي األجيال القادمة لسنة 2020 
بأنـــه إبان فترة الجائحة وبالتعاون مع 
مجلـــس النـــواب تـــم اســـتخدام جـــزء 
من مبالغ الصنـــدوق؛ لدعم المصاريف 

الطارئة.
كان  ذلـــك،  مـــن  “بالرغـــم  وأضـــاف 
بســـبب  متميـــزا؛  الصنـــدوق  أداء 
األســـواق المالية العالمية، والسياســـة 
لهـــذا  الموضوعـــة  االســـتثمارية 
المتميـــز  األداء  وبســـبب  الصنـــدوق، 

للفريق االستثماري”.
وواصل “نعمل حاليا على إعداد قانون 
وبالتعاون مـــع مجلس النـــواب لزيادة 
األموال التي تدخل بالصندوق بشكل 

دوري وواضح”.

النـــواب  مجلـــس  ^مـــرر 
أمـــس  يـــوم  العامـــة  بجلســـته 

خمسة موضوعات متفرقة.
وشـــملت هذه المشاريع التقرير 
الماليـــة  والبيانـــات  الســـنوي 
احتياطـــي  لحســـاب  المدققـــة 
الســـنة  عـــن  القادمـــة  األجيـــال 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020 
بعد تدقيقه مـــن ديوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة، واالقتـــراح 
بقانون بصيغته المعدلة بشـــأن 
تعديـــل المادة 391 مـــن قانون 

اإلجراءات الجنائية الصادر بمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002.
كمـــا شـــمل االقتراحيـــن بقانـــون بصيغتهمـــا المعدلـــة، بتعديـــل بعـــض أحكام 
المرســـوم بقانون رقم 78 لســـنة بشـــأن التأمين ضد التعطل، وأخيرًا االقتراح 
بقانـــون بتعديـــل المادة 26 من القانون 19 لســـنة 2006 بشـــأن تنظيم ســـوق 

العمل.

إمضــاء 5 قــوانيــن ومقتــرحـــات

وزير األشغال: وافقنا على 20 منها ورفضنا 2 من مجموع 50 طلبا

العشيري: عشوائية بتحويل رخص الصيد البحري
^قال النائب هشـــام العشـــيري بشأن الضوابط 
التـــي تســـتند إليهـــا وزارة األشـــغال والبلديـــات في 
تحويل رخص مهن الصيد، بأن الرد على سؤاله من 
الوزيـــر أكد “عدم وجود ملكيات لها، وإنما تســـجيل 

فقط”.
وأضـــاف “أكدت الوزارة مســـبقًا عدم إمكان تحويل 
بعض الرخص ألســـماء أشـــخاص آخريـــن، وتفاجأنا 
فيما بعد بأنه تم الموافقة عليها وتحويلها، ما يؤكد 
وجود خلل في النســـبية بالشـــروط، ومن يســـتحق 

ومن ال يستحق”.
مـــن جهتـــه، قـــال الوزيـــر عصـــام خلـــف إن القانون 

بيـــن الطرق الخاصة بتحويل الرخصة من شـــخص 
آلخر، بموافقة الجهـــة المختصة وهي إدارة الثروة 

السمكية”.
وأردف “أخذنـــا الموضـــوع بجديـــة ورفعنـــاه للجنة 
التحتيـــة  والبنـــى  التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة 
باعتبارهـــا الجهـــة المختصة بمجلس الـــوزراء، وتم 
االتفاق على إصدار هذا القرار رقم 322 للعام 2021 

والذي وضح كل الحاالت وكيفية التعامل معها”.
وزاد خلف “منذ صدور هذا القرار اســـتلمنا 52 طلبا، 
قبـــل منهـــا 20 طلبـــا، ورفـــض اثنين، وجـــاري العمل 

على بقية الطلبات”.

كلثـــم  النائـــب  ^قالـــت 
الحايكـــي إن الهدف من تعديل 
بعـــض أحـــكام قانـــون التأميـــن 
لتخفيـــف  هـــو  التعطـــل  ضـــد 
االشتراطات وإلغاء المدد التي 
بـــدل  تعويـــض  تحـــدد صـــرف 
تعطـــل للباحثيـــن عـــن العمـــل، 
وجعلهـــا مرتبطـــة بتوفير عمل 

مناسب ومالئم للمواطنين.
وأضافـــت الحايكـــي “صنـــدوق 
ومـــا  التعطـــل  ضـــد  التأميـــن 
فيـــه مـــن أمـــوال، هو مـــن حق 

العاطلين والباحثين من عمل، ومن يفقدون أعمالهم”.
وزادت “إن وضـــع مـــدة قصـــوى لصـــرف التعويـــض للباحثيـــن عـــن العمل أمر 
غيـــر منطقي، فهـــم يبحثون عن فرصة عمل مناســـبة لمؤهالتهـــم، وفي حال 
عدم توفير عمل مناســـب لهم، يجب أن يســـتمر صرف التعويض حتى تأمين 

الوظيفة المناسبة لهم”.

الحايكي: ال لسقف زمني لعالوة التعطل

هشام العشيري

رئيسة مجلس النواب 

النفيعي: سعر البيع المحلي على حاله رغم ارتفاعه عالميًّا

وزير النفط: أسعارنا ثابتة خالفًا لدول الخليج
^قال النائـــب إبراهيم النفيعي 
علـــى هامش ســـؤاله الموجـــه لوزير 
النفـــط، بمـــدى ارتفاع الســـعر المباع 
محليًا، باألســـعار العالميـــة، “الحظنا 
بأنـــه كمـــا ارتفعـــت األســـعار عالميًا، 

يظل سعر البيع محليا ثابتًا”.
وعلق وزير النفط الشـــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة، قائالً “إيراد النفط 
تنقســـم إلـــى ثالثـــة أجـــزاء، الشـــق 
األول التصدير، وأشـــير هنـــا إلى أن 
ايرادات معدل النفط للعام الماضي، 
تعدت التقدير الكلي إليرادات النفط 
الثانـــي  والشـــق  العامـــة،  بالموازنـــة 
يتعلق بإيرادات الغاز، وهو ال يرتبط 
بالســـعر العالمـــي، ويتـــم التحصيـــل 
كل ثالثيـــن يـــوم، والبد مـــن انتظار 

االنتهاء من الحساب الختامي”.

وزاد “الشق الثالث يتعلق بالشركات، 
وهـــي تـــوزع أرباحهـــا بعـــد االنتهاء 
الحســـابات الختاميـــة، والتـــي تأخذ 

أشهرا منذ بداية السنة الجديدة”.

النفـــط  أســـعار  “بخصـــوص  وتابـــع 
فالجيـــد  ثابتـــة،  هـــي  المحليـــة، 
بحـــدود 140 فلســـا تعـــادل 40 إلى 
45 دوالرا، والممتـــاز بمئتـــي فلـــس 

بقرابة الخمســـين دوالرا، فأســـعارنا 
غيـــر مربوطـــة باألســـعار العالميـــة، 
فـــي حين أخـــذت دول الخليج هذا 

المسار”.

ابراهيم النفيعي محمـــود وزير النفط النائـــب  ^قـــال 
البحرانـــي في ســـياق مناقشـــة 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  رد 
البلديـــات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلف بشـــأن المشـــاريع 
الخدمية بالدائرة الثانية عشرة 
للعـــام  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
2022-2021 بـــأن “رد الـــوزارة 
الماليـــة  بالمخصصـــات  ارتبـــط 
الالزمة، علمًا بأن هذه القرى لم 
تنفذ بهـــا مشـــاريع خدمية منذ 

فترة طويلة”.
واســـتكمل “تعانـــي قـــرى الدائـــرة مـــن ضـــرر، وارتفاع الكثافـــة الســـكانية بها، 
وانخفاضهـــا عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر، ناهيـــك عـــن شـــح عـــدد الصهاريج 

المخصصة أثناء األزمات”. 
وفـــي رده، قـــال الوزير إن “هنالك مشـــاريع تم تنفيذها، وأخـــرى قيد التنفيذ، 

وثالثة سنبدأ بالعمل بها”.
وأردف خلـــف “بالنســـبة لموضـــوع الصـــرف الصحـــي، فإن 67 % مـــن الدائرة 
مغطـــاة بشـــبكة الصـــرف الصحي، فالقـــرى األصلية بـــكل المحافظات موصلة 
بالصرف الصحي، كدمســـتان، كرزكان، شـــهركان، صـــدد، وما نتحدث عنه هو 

امتدادات هذه القرى، وهو أمر قائم بكل المحافظات”.
وأضاف “بالنسبة لساحل كرزكان، هنالك أمران متعلقان بهذا المشروع، األول 
هو الشـــارع الموصل من القرية للســـاحل، وهو مشـــروع دخل حيز المناقصة، 
اآلخر والذي يتعلق بالســـاحل نفســـه، ولقد تم تخصيص له الميزانية الالزمة، 

وهو في طور إعداد التصاميم”.

67 % من دائرة البحراني مغطاة بالمجاري

وزير األشغال

كلثم الحايكي

وزير المالية 

إبراهيم النهام
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وجه رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد 
آل خليفـــة، كلمـــة بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للجمـــارك والـــذي يوافق 26 ينايـــر من كل 
عـــام، عبر فيها عن فخره واعتزازه برعاية 
ودعـــم القيادة الرشـــيدة لتنميـــة االزدهار 
واألمـــن والنمـــو االقتصـــادي فـــي مملكـــة 
البحرين، منوها بتوجيهات وزير الداخلية 
بتســـخير كافـــة اإلمكانات والقـــدرات في 
شتى عمليات التطوير والتحديث لتوفير 
المعاييـــر  أرقـــى  وفـــق  الخدمـــات  كافـــة 

العالمية. وفيما يلي نص الكلمة:
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للجمـــارك الـــذي 
يصادف 26 يناير من كل عام تحت شـــعار 
“توســـيع نطـــاق التحول الرقمـــي للجمارك 
من خالل تبني ثقافة البيانات وبناء نظام 
بيئـــي للبيانـــات”، يســـرنا أن نتقدم بأطيب 

التهانـــي، متمنيـــن أن يكـــون عاًمـــا مليًئـــا 
باإلنجـــازات التـــي ترتقـــي بنـــا جميًعا نحو 

األفضل وعلى كافة األصعدة.
وإنها فرصة أن ُنثني على الجهود المبذولة 
بـــكل وعـــي احترافـــي ومهنيـــة عاليـــة من 
بالذكـــر  المنافـــذ وأخـــص  قبـــل منســـوبي 
منتســـبي شـــؤون الجمـــارك فـــي مقدمـــة 
الصفـــوف األماميـــة وبالتنســـيق والتعاون 
الدائـــم مـــع الجهات ذات العالقة والشـــأن، 
وُنشـــيد باليقظـــة الدائمـــة والِحس األمني 
الـــذي يتمتعـــون به كأهـــم ركائـــز التصدي 
المباشر للتهريب الجمركي بأنواعه والذي 
بلـــغ 1188 ضبطية فلهـــم منا تحية إجالل 
وتقديـــر. وننـــوه إلـــى ما يمر بـــه العالم من 
جائحـــة  خـــالل  مـــن  اســـتثنائية  ظـــروف 
كورونـــا “COVID19” ومـــدى تأثر مختلف 
القطاعات بتبعاتها؛ األمر الذي ُيحتم علينا 

اســـتغاللها كحافز مباشـــر لمواصلة برامج 
الدعم وبناء القدرات لمنســـوبي الجمارك، 
وذلك عبر استغالل كافة الوسائل المتاحة 
أفضـــل  وتبـــادل  البرامـــج  تلـــك  لتنفيـــذ 
الممارســـات والمعلومات محلًيـــا وإقليمًيا 
والتي مـــن شـــأنها مواكبة متغيـــرات بيئة 
العمل بما يتناســـب مـــع الوقت الراهن من 

تقنيات وبرمجيات متقدمة.
إن ما قدمته مملكة البحرين من مبادرات 
في شتى المجاالت للمساهمة في التعافي 
الجائحـــة،  تلـــك  ومواجهـــة  االقتصـــادي 
باتـــت أنموذًجـــا ُيحتذى بـــه عالمًيـــا وكان 
لـــه عظيم األثـــر في تخفيـــف األعباء على 
المســـتوردين من التجار والشـــركات على 
حـــٍد ســـواء، حيث لعبـــت شـــئون الجمارك 
دورا بارزا في تنفيذ القرارات ذات الطابع 
ســـهولة  ســـبيل ضمـــان  فـــي  االقتصـــادي 

واألدويـــة  البضائـــع  وتصديـــر  اســـتيراد 
واللقاحـــات والمواد اإلغاثية بكل سالســـة 

وُيسر عبر مختلف المنافذ الجمركية.
وعلـــى صعيد اإلنجازات، فقد اســـتطاعت 
شـــؤون الجمارك خـــالل العـــام 2021م أن 

تحقـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات والجوائز 
فـــي المحافـــل اإلقليميـــة والعالميـــة، وبما 
يحقـــق أحد أهداف رؤيـــة مملكة البحرين 
االقتصادية 2030 من حيث زيادة مستوى 
المنافســـة التي تتطلـــب زيـــادة اإلنتاجية 
واالبتـــكار. وعلـــى الصعيـــد العالمي، فازت 
مملكـــة البحريـــن بمنصب رئيـــس مجلس 
المنظمة العالمية للجمارك بتزكية من قبل 
كافة أعضـــاء المجلس للمـــرة الثانية على 
التوالـــي، وحازت شـــؤون الجمارك للســـنة 
الثالثـــة علـــى التوالـــي علـــى شـــهادة نظام 
إدارة الجـــودة وفـــق المواصفـــات الدولية 
المانحـــة  الجهـــة  مـــن   )ISO 9001:2015(
)UKAS( البريطانيـــة بعـــد اجتياز التدقيق 
 )BUREAU VERITAS( شـــركة  مـــن 
الفرنســـية، إذ تعتبـــر هذه الشـــهادة إنجاًزا 
مهمـــا لشـــئون الجمـــارك بمـــا يحقـــق أحـــد 

ركائـــز رؤية البحرين االقتصادية المتمثلة 
شـــؤون  حققـــت  فيمـــا  االســـتدامة،  فـــي 
الجمـــارك الفـــوز بجائزة دوليـــة في مجال 
التمثيـــل واالمتثـــال لبروتوكوالت الصحة 
والســـالم ضـــد فيـــروس كورونـــا، ومحليا 
فقـــد فـــازت شـــئون الجمارك في مســـابقة 
التميز للحكومة اإللكترونية عن مشـــروع 
المشـــاركة المجتمعية وفـــي قطاع األفراد 

فئة أفضل مقترح إلكتروني.
وختاًمـــا كلنـــا ثقـــة أن لكل فرد منـــا أهمية 
بالغـــة، ومكملة لدورنا الجماعي في تعزيز 
إصرارنا وعزيمتنا لتقديم وتحقيق المزيد 
من العمل الجـــاد للذود عن حدودنا البرية 
والجويـــة والبحرية والمســـاهمة في دعم 
االقتصـــاد الوطنـــي وتعزيـــز حركة الســـفر 
والتجـــارة المشـــروعة مـــن وإلـــى مملكـــة 

البحرين.

المنامة - بنا

كلنا عزيمة للذود عن الحدود البرية والجوية والبحرية
تعزيز حركة السفر والتجارة المشروعة من وإلى البحرين... رئيس الجمارك:

الشيخ أحمد بن حمد

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
رئيـــس الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بن عبـــد هللا آل خليفة في مكتبه 
الـــدورة  رئيـــس  أمـــس،  المجلـــس،  بمقـــر 
العامـــة  للجمعيـــة  والســـبعين  السادســـة 
لألمـــم المتحدة وزيـــر خارجية جمهورية 
المالديف عبد هللا شـــاهد بمناسبة زيارته 

الحالية للمملكة.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة أنـــه بتوجيهات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة والمتابعة المستمرة من 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، حققت مملكـــة البحرين إنجازات 
كبيرة على صعيد احتواء جائحة كورونا 
والســـعي الحثيث لضمان سالمة وصحة 

المواطنين والمقيمين.
الشـــيخ  أطلـــع  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
الفريـــق  وأعضـــاء  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
الطبـــي الوطنـــي، رئيـــس الـــدورة العامـــة 
لألمـــم المتحـــدة والوفـــد المرافـــق علـــى 

اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي قامت بها 
مملكـــة البحرين ضمـــن جهودها للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا والمنظومـــة الصحيـــة 
المتكاملـــة التي تتمتع بهـــا المملكة والتي 
أســـهمت فـــي دعـــم كافـــة الجهـــود نحـــو 
تحقيـــق أهدافها، بفضل االهتمام والدعم 
المتواصـــل الـــذي توليـــه المملكـــة للقطاع 
كافـــة  تقديـــم  علـــى  وحرصهـــا  الصحـــي 
الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين 
الظـــروف،  بجـــودة عاليـــة فـــي مختلـــف 
ومواكبـــة أحدث التطـــورات الطبية وفق 
أفضل الممارسات رغم الظروف الصحية 

الراهنة على الصعيد العالمي.
مـــن جانبـــه، نوه رئيـــس الجمعيـــة العامة 
لألمم المتحـــدة بتجربة مملكـــة البحرين 
فـــي التعامل مع فيـــروس كورونا )كوفيد 

19( والعمـــل على احتوائه ومنع انتشـــاره 
التدابيـــر  لكافـــة  اتخاذهـــا  خـــالل  مـــن 
المبكـــرة  واالســـتعدادات  الوقائيـــة، 
وتطبيق اإلجراءات الالزمة المتوائمة مع 
المعاييـــر الدولية، مضافًا إلـــى المبادرات 

االجتماعية واالقتصادية.
لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
أخـــذت  البحريـــن  مملكـــة  أّن  المتحـــدة 
جائحـــة  مواجهـــة  فـــي  المبـــادرة  زمـــام 
كورونـــا بوقـــت مبكـــر، وتميـــزت تجربتها 
باالســـتجابة العالية والمبكرة والحاســـمة 
فيـــروس كورونـــا  مـــع جائحـــة  للتعامـــل 
حيـــث تعاملـــت المملكـــة بنظـــرة شـــاملة 
مـــع الجائحـــة، آخـــذة في الحســـبان كافة 
الجوانـــب المرتبطـــة بهـــا، متمنيـــًا لمملكة 
البحرين دوام التقدم واالزدهار والنماء.

نجاحات كبيرة في التصدي للجائحة... رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة:

استعدادات البحرين المبكرة احتوت انتشار كورونا

رئيس المجلس األعلى للصحة مستقباًل رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

المنامة - بنا

أكـــد مواطنون وأوليـــاء أمور أهمية المبادرة بتســـجيل األطفال 
ألخـــذ التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد19-”، دعًمـــا 
للجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونا بقيـــادة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مؤكدين أهميـــة التطعيم في رفع االســـتجابة 
المناعيـــة للجســـم، والتخفيف مـــن حدة األعراض عنـــد اإلصابة 
بالفيـــروس، بمـــا يســـهم فـــي توفيـــر الحمايـــة الكافيـــة لهـــم مـــن 

مضاعفات الفيروس وتحوراته.
وقالـــت فجر خالـــد، إحدى أوليـــاء األمور، في اســـتطالع أجرته 
وكالـــة أنبـــاء البحرين / بنـــا/  إنها مـــن أوائل من بادروا بتســـجيل 
أبنائهم ألخذ التطعيم، لدوره في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء 
جائحـــة فيروس كورونا، مضيفًة: “أولياء األمور مســـؤولون عن 
صحـــة أبنائهم، لذلك ندعوهـــم للمبادرة بتطعيم األبناء والتحلي 
بـــروح المســـؤولية المجتمعيـــة، وال داعـــي للقلـــق؛ فالتطعيـــم ال 

يوجد له أي أعراض أو مضاعفات جانبية شديدة”.
 من جانبه، أشار سامر إسماعيل إلى ضرورة المواصلة بااللتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، مؤكـــًدا الثقـــة العاليـــة بالجهـــود الوطنيـــة من 
قبـــل الفريق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا والجهات 
المســـاندة والتي أســـهمت ولله الحمد في حفظ صحة وســـالمة 
الجميـــع حتى اليـــوم.  وأضاف: “لقد حصل أبنائـــي على الرعاية 
واالهتمـــام الكبيريـــن من قبـــل العاملين في مركـــز التطعيم، من 
خـــالل تســـهيل اإلجـــراءات والتنظيـــم المتبـــع والحـــرص علـــى 

مراعـــاة اإلجـــراءات االحترازيـــة، فضاًل عن منـــح كل طفل مدة 
زمنيـــة كافية لالطمئنان على وضعـــه الصحي قبل مغادرة مركز 
التطعيم، كما أنه ال يوجد أي أعراض جانبية للتطعيم تســـتدعي 
اســـتعمال األدويـــة”. ودعـــا إســـماعيل جميـــع أولياء األمـــور إلى 
المبادرة بتسجيل أبنائهم ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
حمايـــًة لهم ولمحيطهم المجتمعي، مؤكًدا أن المبادرة بتســـجيل 

األبناء لتلقي التطعيم هو واجٌب وطني ومجتمعي. 
وفـــي ذات الســـياق، قـــال محمد يوســـف شـــهاب، إنه مـــع ظهور 
متحـــورات جديـــدة لفيـــروس كورونـــا وزيادة ســـرعة انتشـــاره، 
يتحتم على أولياء األمور المبادرة بتطعيم أطفالهم لرفع نســـبة 
المناعة لديهم وتأمين سالمتهم.  وأشاد شهاب بالجهود الكبيرة 
التـــي تقوم بهـــا الطواقم الطبيـــة والتمريضيـــة والصحية والتي 
تتطلـــب تعـــاون وتكاتـــف جميـــع أفـــراد المجتمـــع لحفـــظ صحة 

وسالمة جميع المواطنين والمقيمين.

تساهم في محاربة المتحورات الجديدة... أولياء أمور:

ال مضاعفات لتطعيم األطفال وأخذه واجب وطني

األسماء المركبة وانتحال أسماء القبائل والعوائل
Û  بــدأت الكتابــة فــي هــذا المقــال منــذ فتــرة، وتوقفت عن

إكمالــه بســبب االنشــغال فــي أمــور أخــرى. وقــد حفزنــي 
علــى إكمالــه مقــال ســعادة األخ عبــد النبــي الشــعلة الذي 
نشــرته صحيفــة “البــالد” فــي عددهــا الصــادر يــوم األحد 
23 ينايــر 2022م، تحــت عنــوان “التطــرف والمتطرفــون 
واألســماء المركبة.. وقصة عبد الرســول سياف”. وكانت 
مقالــة رائعــة اعتمد فيها على كثيــر من المصادر المتعلقة 
بالتاريخ اإلســالمي الحنيف، كما اعتمد فيها على حقائق 

عززت مقالته.
Û  تنقســم مقالتــي إلــى شــقين، يتحــدث الشــق األول عــن

األســماء المركبــة التــي منهــا علــى ســبيل المثــال محمــد 
علــي، محمــد حســن، محمــد جعفــر وهــي أســماء مكونة 
مــن اســمين. االســم األول تبرًكا باســم رســول هللا صلى 
هللا عليه وآله وســلم، واالســم الثاني مشــتق من أســماء 
األئمــة مــن آل البيــت. كمــا أن األســماء المعبــدة والتــي 
منهــا علــى ســبيل المثــال عبــد الرســول، عبــد الحســين، 
تأخــذ نفــس النهــج الســابق، وقــد أخــذت هــذه األســماء 
التــي كانــت منتشــرة حتــى أواخــر عقد الخمســينات من 
القــرن العشــرين في التقلــص اعتباًرا من ســتينات القرن 

الماضي. 
Û  إن تســمية األبنــاء هــي حق طبيعــي مكتســب لألبوين ال

ينازعهما أحد في ذلك، وهذا الحق توارثته البشرية منذ 
أن ســادت اللغــات بينهم قبــل وأثناء حــدوث الحضارات 
القديمة، فأخذوا يطلقون األســماء من أجل التفريق بين 
األشــخاص. وقــد توارثت البشــرية إطالق األســماء على 
األبناء حتى يومنا هذا، وسيستمر هذا العرف حتى قيام 

الساعة. 
Û  وعلينــا جميعــا أن نعي حقيقة فــي غاية األهمية ال يمكن

نكرانهــا، تتمثــل في فرض األبوين جملــة من األمور على 
أبنائهــا منــذ الــوالدة كاالســم، واللغــة واللهجــة، والديــن 
والمذهــب، والعــادات والتقاليــد. فقــد فرض اآلبــاء علينا 

جميًعا تلك األمور، وقمنا نحن بفرضها على أبنائنا. 

Û  والديــن واللهجــة  واللغــة  االســم  وفــرض  اختيــار  إن 
والمذهــب والعــادات والتقاليــد علــى األطفــال، ال تتوقف 
عنــد أمــة بعينها، بل هي حقيقة منتشــرة بيــن جميع بني 
البشــر فــي جميــع قــارات األرض. فمــن ولد وســط أســرة 
مسيحية كاثوليكية أو بروتستانتية، فستفرض عليه لغة 
األبويــن ودينهمــا ومذهبهمــا وتقاليدهمــا. وكذلــك الحال 
بالنســبة لألســر المســلمة واألســر اليهودية، واألســر التي 
تؤمن باألديان الوضعية كالبوذية والهندوسية وغيرها. 

Û  إنه لمن المستغرب حقا أن نرى نزاعات طائفية بين أبناء
الديــن الواحد، متناســين أن االختالف فــي المذاهب أمر 
طبيعــي وحقيقــة يجــب اإليمــان بهــا كاإليمــان باختالف 

اللغة والتقاليد الموروثة. 
Û  فقــد أدى الصــراع المذهبي في أوروبا بين البروتســتانت

والكاثوليك إلى تمزيق تلك القارة في القرن السابع عشر 
الميــالدي، وتورطــت دول أوروبــا فــي الحــرب المعروفــة 
بحــرب الثالثيــن عامــا التي وقعــت بين العاميــن 1618م 
و1648م وأدت إلــى هــالك المالييــن مــن ســكان أوروبــا. 
فقد فقدت ألمانيا لوحدها حوالي نصف سكانها في تلك 

الحرب المدمرة.
Û  إن النزعــات الطائفيــة بيــن أبنــاء الديــن الواحــد، هــي

أخطــر النزاعــات وأشــدها فتًكا فــي تدميــر المجتمعات 
وتخريــب البلــدان التــي تكتوي بهــا. فقد يعتز اإلنســان 
بحســبه ونســبه وجنســه وعقيدته، ولكن عليه أال يصل 
إلى حد التباهي على اآلخرين، ويعتبر جنسه ومعتقده 
األفضــل على وجه البســيطة، ومذهبه الفرقــة الناجية، 
فتأخذه العصبية بعيدا عن الواقع وعن فطرة التسامح 
التــي نــادى بها نبــي الرحمة محمد صلــى هللا عليه وآله 

وسلم. 
Û  لقــد عاشــت األمــة اإلســالمية فــي مختلــف األمصــار بعد

وفــاة الرســول عليــه أفضل الصــالة والســالم، وبعد وفاة 
الخلفــاء الراشــدين األربعــة رضوان هللا عليهــم ردحا من 
الزمن دون وجود مذاهب إسالمية. ولم يكن أبو بكر، أو 

عمر، أو عثمان، أو علي شيعيا أو سنًيا، بل كانوا مسلمين 
دون مذاهــب. وكذلــك كان المســلمون في جميع األمصار 
اإلســالمية أثنــاء عهــد الخلفــاء الراشــدين جميعهم دون 

مذاهب أيضا.
Û  بــرزت المذاهــب اإلســالمية فــي نهايــة الدولــة األمويــة

وفي عصر الدولة العباســية. وإن أول األئمة األربعة عند 
أهل الســنة والجماعة هو اإلمــام ابو حنيفة النعمان الذي 
ولــد العــام 80 هـ وتوفــي العام 150 هـ. أمــا األئمة الثالثة 
رضــوان هللا عليهــم فهم: مالــك بن أنس صاحب المذهب 
المالكي، ولد ســنة 93 هـ وتوفي ســنة 179 هـ، وأحمد بن 
حنبل صاحب المذهب الحنبلي ولد العام 164 هـ وتوفي 
العام 241 هـ، واإلمام الشــافعي ولد العام 150 هـ وتوفي 

العام 204 هـ. 
Û  واعتمــد الشــيعة االثني عشــرية على األئمة االثني عشــر

من آل البيت، وعرفوا باتباع المذهب الجعفري نسبة إلى 
اإلمــام جعفــر بــن محمد الصــادق رضــوان هللا عليه. فقد 
ولــد العــام 83 هـــ وتوفي العــام 148 هـــ وكان فقيه زمانه 

فنسب إليه المذهب الجعفري. 
Û  وحــري بالذكــر أن جميــع أتبــاع المذاهب اإلســالمية على

اختالفهــا تؤمــن بــأركان اإلســالم الخمســة وهــي: النطق 
شــهر  وصــوم  الخمــس،  الصلــوات  وأداء  بالشــهادتين، 

رمضان وحج بيت هللا الحرام، وإيتاء الزكاة. 
Û  ،يتمثل الشق الثاني في انتحال أسماء القبائل والعوائل

وهــذا مرفــوض جملــة وتفصيــال، وال يمكــن القبــول بــه 
مطلقــا. فالطفــل الــذي يولــد ويفــرض عليه اســمه ولغته 
ودينه ومذهبه، يستطيع عندما يصل إلى سن الرشد أن 
يغيــر مــا يخصه كاســمه وحتى دينــه أو مذهبه، إال أنه ال 
يمكنــه أن يغيــر اســم أبيــه أو عائلتــه أو قبيلته لينتســب 
إلــى أب أو قبيلــة أو عائلــة أخــرى فهــذا ليــس مــن حقــه 

مطلقا.
Û  بالجديــد ليــس  والقبائــل  العوائــل  اســماء  انتحــال  إن 

وإنمــا عــرف أيام العــرب في الجاهلية وحتــى في العصر 

اإلسالمي. وإن أول من عمل على إيقاف ظاهره انتحال 
اســماء القبائــل والعوائــل هــو الخليفــة الراشــد عمــر بــن 
الخطــاب رضــي هللا عنــه. فقد شــاهد بروز تلــك الظاهرة 
مــن أجــل االنتفــاع الشــخصي مــن وراء انتحــال اســماء 

العوائل والقبائل المشهورة.
Û  المحافظــة علــى األنســاب وعــدم تداخلهــا  ومــن أجــل 

واختالطهــا، فقــد طلــب الخليفة عمر بــن الخطاب رضي 
هللا عنــه مــن كبــار نســابي العــرب وهــم حبــر األمــة عبــد 
هللا بــن عبــاس، وجبير بــن مطعم ومخرمة بــن نوفل، أن 
يدونوا له أســماء القبائل للمحافظة على نقاء كل قبيلة، 
وبالتالــي القضــاء علــى ظاهــرة انتحــال اســماء القبائــل 

وبخاصه القبائل التي كانت لها شهرتها ووجاهتها. 
Û  إن االنتمــاء إلــى القبيلــة أو األســرة مــن شــأنه التمســك

باألصــول التــي ينحــدر منهــا األشــخاص. وقــد قــال هللا 
تعالــى فــي محكــم كتابه: )يــا أيها الناس إنــا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

عند هللا أتقاكم(.
Û  والعبرة هنا ليس التفاخر باألنساب بقدر ما هو المحافظة 

على تسلسل شجرة العائلة. فقد أصاب الشاعر الذي قال:
Û  كــن ابــن مــن شــئت واكتســب أدبــا يغنيــك محمــوده عــن

النسب. 
Û  إن المحافظة على األنساب تمثل قيم اإلسالم في مجال

احتــرام أســماء األســر والقبائــل، وما تفرع منهــا من بطن 
وفخــذ وفصيلــة. كمــا أن تعاليــم الديــن اإلســالمي تحث 
على التمســك بأســماء اآلبــاء وعدم االنتســاب لغير األب 
أو القبيلة، فإن االنتســاب لغير األب إثمه كبير. فقد روي 
عن أبي ذر رضي هللا عنه أنه ســمع رســول هللا صلى هللا 
عليــه وآله وســلم يقــول: )ليس من رجل ادعــى لغير أبيه 
وهــو يعلمــه إال كفر(. وهــذا الحديث )متفــق عليه( برهان 
ناصــع وجلــي فــي حــث الجميــع علــى التمســك بأســماء 
اآلباء باعتبار التمســك بهم يعني التمســك باســم األســرة 

أو القبيلة التي ينتمي إليها اآلباء.

د. منصور محمد سرحان



أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

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

Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

17564404

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة
إدارة￼التسجیل

إعالن￼بشأن￼اندماج￼)ارث￼العقاریة￼ذ.م.م(￼مع￼)3￼واي￼ز￼ذ.م.م(
بطریق￼الضم

تعلن￼إدارة￼التسجیل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة￼بأنھا￼تلقت￼طلباً￼للتأشیر￼
بالقید￼ المقیدة￼ ذ.م.م(￼ العقاریة￼ )ارث￼ ￼ شركة￼ اندماج￼ بقید￼ التجاري￼ السجل￼ في￼
التجاري￼رقم￼)73193(￼مع￼شركة￼)3￼واي￼ز￼ذ.م.م(￼المقیدة￼بالقید￼التجاري￼رقم￼

)60876(￼وذلك￼بطریق￼الضم.
مع￼العلم￼بأنه￼یجوز￼ألصحاب￼الحقوق￼الناشئة￼قبل￼نشر￼ھذا￼اإلعالن￼ان￼یعارضوا￼
بعلم￼ مسجل￼ بخطاب￼ النشر￼ ھذا￼ تاریخ￼ من￼ عمل￼ یوم￼ عشر￼ خمسة￼ خالل￼ فیه￼

الوصول￼یقدم￼للشركة￼المدینة￼لھم.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة
إدارة￼التسجیل

إعالن￼بشأن￼بیع￼محل￼تجاري￼)مؤسسة￼فردیة(￼وتحویل￼القید￼إلى￼شركة￼تضامن

تعلن￼إدارة￼التسجیل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السیاحة￼بأنه￼قد￼تقدمت￼إلیھا￼مالك￼
ابراھیم￼ للسید￼حسن￼علي￼ برادات￼سونا￼والمملوكة￼ المسماة￼ الفردیة￼ المؤسسة￼
التجاري￼ المحل￼ بیع￼ بطلب￼ ￼، ￼21112 رقم￼ القید￼ بموجب￼ والمسجلة￼ العیناتي￼
المؤسسة￼الفردیة￼المذكور￼وتحویلھا￼إلى￼شركة￼تضامن￼برأسمال￼1000￼دینار￼
بحریني،￼وذلك￼بتنازل￼مالك￼المحل￼التجاري￼المؤسسة￼الفردیة￼عن￼كافة￼أصول￼

وموجودات￼المحل￼التجاري￼لیصبح￼مملوكا￼للشركاء￼التالیة￼أسماؤھم:
￼علي￼انور￼عبدهللا￼عبدالوھاب￼العصفور￼بنسبة￼55 %

 SHAJI VALIYAVEETTIL￼بنسبة￼15 %
 PATTARA THAZHA KUNIYIL SUNIL KUMAR￼بنسبة￼15 %

 SHYJU VALIYA VEETTIL￼بنسبة￼15%

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة
إدارة￼التسجیل

  CR2022-13044￼￼￼إعالن￼رقم
تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

تقدم￼إلینا￼محمد￼صالح￼احمد￼ابراھیم￼طالبا￼تحویل￼المحل￼التجاري￼التالي:
إلى￼السیدة￼راضیه￼یوسف￼نذیر￼رزاق￼بت￼فعلى￼كل￼من￼لدیه￼أي￼اعتراض￼
اإلعالن￼ تاریخ￼ یوما￼من￼ اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼ إلى￼ التقدم￼ قانوني￼

بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼یعزز￼اعتراضه￼.

رقم￼القید￼:￼6￼–￼35786
االسم￼التجاري￼:￼مطعم￼الزعفران

القید￼:￼1-133497
التاریخ￼:￼2022/1/23

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة
إدارة￼التسجیل

إعالن￼رقم￼)6538(￼لسنة￼2022
بشٔان￼تحویل￼شركة￼تضامن￼إلى￼شركة￼ذات￼مسٔیولیة￼محدودة

إلیھا￼ تقدم￼ قد￼ بٔانه￼ السیاحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجیل￼ إدارة￼ تعلن￼
السادة￼ٔاصحاب￼شركة￼البطر￼شركة￼تضامن￼بحرینیة￼المسجلة￼بموجب￼القید￼رقم￼
133497-1،￼طالبین￼تحویل￼الشكل￼القانوني￼للشركة￼المذكورة￼إلى￼شركة￼ذات￼
للسید￼صالح￼ مسٔیولیة￼محدودة￼برٔاسمال￼وقدره￼خمسة￼وعشرون￼-الف￼دینار،￼

محمد￼احمد￼البطر

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة￼￼￼-￼￼إدارة￼التسجیل
إعالن￼تصفیة

شركة￼انفیتا￼إلدارة￼المطالبات￼ش.م.ب￼)مقفلة(
سجل￼تجاري￼رقم￼110039 - 1

تعلن￼إدارة￼التسجیل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السیاحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إلیھا￼شركة￼
رقم￼ القید￼ بموجب￼ المسجلة￼ )مقفلة(￼ ش.م.ب￼ المطالبات￼ إلدارة￼ انفیتا￼ شركة￼
110039 - 1￼،￼بطلب￼تصفیة￼الشركة￼تصفیة￼)اختیاریة(￼وتعیین￼السادة￼جرانت￼

ثورنتون￼-￼عبدالعال￼-￼شركة￼تضامن￼بحرینیة￼مصفیا￼للشركة.
عنوان￼المصفي￼:

جرانت￼ثورنتون￼-￼عبدالعال￼-￼شركة￼تضامن￼بحرینیة
17500188

jassim.abdulaal@bh.gt.com

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة
إدارة￼التسجیل

إعالن￼بشأن￼بیع￼محل￼تجاري￼￼￼مؤسسة￼فردیة￼وتحویل￼القید￼إلى￼￼شركة￼ذات
مسئولیة￼محدودة

مالك￼ إلیھا￼ تقدمت￼ قد￼ بأنه￼ السیاحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجیل￼ إدارة￼ تعلن￼
اثینا￼للمقاوالت￼والمملوكة￼السیدة￼ابتھال￼میرزا￼محمد￼طاھر￼ المؤسسة￼الفردیة￼المسماة￼￼￼
العصفور￼￼￼والمسجلة￼بموجب￼القید￼رقم￼￼￼53416￼بطلب￼بیع￼المحل￼التجاري￼￼المؤسسة￼
الفردیة￼￼المذكور￼وتحویلھا￼الشركة￼￼￼ذات￼مسئولیة￼محدودة￼￼￼برأسمال￼وقدره￼￼￼5000￼دینار￼
بحریني،￼وذلك￼بتنازل￼مالك￼المحل￼التجاري￼￼المؤسسة￼الفردیة￼￼عن￼كافة￼￼￼أصول￼وموجودات￼

والتزامات￼المحل￼التجاري￼لیصبح￼مملوكا￼للشركاء￼التالیة￼أسماؤھم:
محمد￼علي￼میرزا￼محمد￼طاھر￼العصفور￼بنسبة￼20 %

حسین￼میرزا￼محمد￼طاھر￼العصفور￼بنسبة￼61 %
وجدان￼نسیب￼عبود￼بنسبة￼19 %

التاریخ￼￼￼23/1/2022
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة

إدارة￼السجل￼التجاري
  CR2022-11147￼￼￼إعالن￼رقم

تسجیل￼اسم￼تجاري

تقدم￼إلینا￼السید￼المعلن￼أدناه￼بطلب￼اسم￼تجاري￼،￼فعلى￼كل￼من￼لدیه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼
إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼یوما￼من￼تاریخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼یعزز￼اعتراضه￼.

اسم￼التاجر￼:￼حسن￼عیسى￼ابراھیم￼العصار
االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼حفیزنا￼للتجارة￼العامة

االسم￼التجاري￼الجدید￼:￼شبیك￼لبیك￼للتجارة￼العامة
قید￼رقم￼:￼133102￼–￼1

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة￼￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجیل
إعالن￼تصفیة
بلو￼كاسل￼ذ￼م￼م

سجل￼تجاري￼رقم￼98601

تعلن￼إدارة￼التسجیل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السیاحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إلیھا￼شركة￼
الشركة￼ تصفیة￼ بطلب￼ ￼، ￼98601 رقم￼ القید￼ بموجب￼ المسجلة￼ ذ.م.م￼ كاسل￼ بلو￼
تصفیة￼(اختیاریة)￼وتعیین￼السادة￼احمد￼راشد￼عبدالرحمن￼القطان￼مصفیا￼للشركة.

عنوان￼المصفي￼:
احمد￼راشد￼عبدالرحمن￼القطان

+973 32270707 
ahmedalqattan2012@gmail.com

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة
إدارة￼التسجیل

  CR2022-13122￼￼￼إعالن￼رقم
تنازل￼عن￼المحل￼التجاري￼￼

التجاري￼ المحل￼ احمد￼محمد￼حسن￼بطلب￼تحویل￼ السید￼فاضل￼عباس￼ إلینا￼ تقدم￼
التالي￼:￼إلى￼السید￼حسن￼عبدعلي￼احمد￼غلوم￼اسیري

فعلى￼كل￼من￼لدیه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼یوما￼
من￼تاریخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼یعزز￼اعتراضه￼.

رقم￼القید￼:￼1￼–￼142306
االسم￼التجاري￼:￼عصائر￼الدكتور

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة
إدارة￼التسجیل

إعالن￼بشأن￼تغییر￼اسم￼شركة￼البحر￼االعظم￼للتجاره￼والمقاوالت￼ذ.م.م

تعلن￼إدارة￼التسجیل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السیاحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إلیھا￼/￼السیدة￼شریفه￼
للتجاره￼والمقاوالت￼ذ.م.م￼ البحر￼االعظم￼ السادة￼شركة￼ نیابة￼عن￼ ابوھویدي￼ محمود￼محمد￼

المسجلة￼بموجب￼القید￼رقم￼146131￼،￼طالبین￼تغییر￼اسم￼الشركة￼من:
شركة￼البحر￼االعظم￼للتجاره￼والمقاوالت￼ذ.م.م

AL￼BAHR￼AL￼AZAM￼TRADING￼&￼CONTRACTING￼W.L.L
الى:￼البحر￼االعظم￼للتجاره￼ذ.م.م￼ذ.م.م

AL￼BAHR￼AL￼AZAM￼TRADING￼W.L.L￼W.L.L
فعلى￼كل￼من￼لدیه￼اعتراض￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼

یوما￼من￼تاریخ￼نشر￼ھذا￼اإلعالن.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة￼￼￼-￼￼إدارة￼التسجیل
إعالن￼تصفیة

إلف￼أوتلیت￼بحرین￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼￼￼130351 - 1  

إلیھا￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ السیاحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجیل￼ إدارة￼ تعلن￼
شركة￼￼إلف￼أوتلیت￼بحرین￼ذ.م.م￼￼المسجلة￼بموجب￼القید￼رقم￼￼￼130351 - 1   
 SASIDHARAN￼￼￼بطلب￼تصفیة￼الشركة￼تصفیة￼)اختیاریة(￼وتعیین￼السادة

KARIPPALI￼￼￼مصفیا￼للشركة.
) SASIDHARAN KARIPPALI￼(￼:￼عنوان￼المصفي

ks@astral-tech.com  -   )+973( 39657705

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة￼￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجیل
إعالن￼بشأن￼تغییر￼االسم￼التجاري￼لفرع￼في￼شركة

شركة￼مطعم￼شاوارمانجو￼ذ.م.م

مطعم￼ شركة￼ إلیھا￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ السیاحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجیل￼ إدارة￼ تعلن￼
شاوارمانجو￼ذ.م.م￼المسجلة￼بموجب￼القید￼رقم￼￼￼76546 - 14￼￼￼طالبین￼تغییر￼االسم￼التجاري￼

للفرع￼رقم￼14￼من:
شركة￼مطعم￼شاوارمانجو￼ذ.م.م

  SHAWARMANGO￼RESTAURANT￼CO.￼W.L.L  
الى:￼ھولسوم￼بیتزا￼ذ.م.م

  WHOLESOME￼PIZZA￼W.L.L  
فعلى￼كل￼من￼لدیه￼اعتراض￼بخصوص￼تغییر￼االسم￼التجاري￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة

المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼یوم￼یوما￼من￼تاریخ￼نشر￼ھذا￼اإلعالن.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسیاحة
إدارةالتسجیل

  CR2022-12885￼￼￼إعالن￼رقم
تنازل￼عن￼المحل￼التجاري

تقدمت￼إلینا￼زینب￼مكي￼عبدهللا￼محمد￼حسن￼الصیاد￼طالبا￼تحویل￼المحل￼
أي￼ لدیه￼ من￼ كل￼ فعلى￼ علي،￼ جواد￼ علي￼ نعیمة￼ إلى￼ التالي￼ التجاري￼
اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼یوما￼من￼تاریخ￼

اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼یعزز￼اعتراضه￼.
االسم￼التجاري￼:￼زوارة￼أمي￼لبیع￼األطعمة

قید￼رقم￼￼136828￼–￼1

تاریخ￼20-1-2022
  CR2022-10760￼￼￼إعالن￼رقم
تنازل￼أو￼بیع￼-￼عن￼المحل￼التجاري

تقدمت￼إلینا￼محمد￼بن￼احمد￼بن￼محمد￼العباد￼بطلب￼تحویل￼المحل￼التجاري￼
التالي￼إلى￼أنجلو￼كافیه￼إلى￼السید￼/￼اسحاق￼عبدالرحیم￼اسحاق￼الكوھجي.
￼فعلى￼كل￼من￼لدیه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼

عشر￼یوما￼من￼تاریخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼یعزز￼اعتراضه￼.
االسم￼التجاري￼:￼انجلو￼كافیه

قید￼رقم￼￼134748￼–￼1

إعالن￼عن￼بیع￼منقوالت￼بالمزاد￼العل￼ین
رقم￼القضیة:￼022019186025 

تعلن￼المحكمة￼المدنیة￼الكبرى￼السابعة￼عن￼عزمھا￼تصفیة￼منقوالت￼شركة￼ٔاسیكو￼لصناعة￼الرخام￼)تحت￼التصفیة(،￼وقد￼عّینت￼السید￼حسن￼خیرهللا￼
محمدي،￼ٔامینا￼للتصفیة￼والقیام￼بٕاجراءات￼البیع.￼)رقم￼الموبایل:￼36791155(

موقع￼المزاد:￼موقع￼شركة￼ٔاسیكو￼لصناعة￼الرخام￼في￼سلماباد،مبنى:1503￼طریق:641￼مجّمع:706￼بالقرب￼من￼كراج￼مرسیدس
وقت￼المزاد:￼یومي￼األربعاء￼والخمیس،￼26￼ینایر￼2022 - 27￼ینایر￼2022م،￼من￼الساعة￼09:00،￼إلى￼12:00￼ومن￼15:00￼إلى￼17:00.

مالحظة:￼لتقدیم￼العطاءات،￼البد￼من￼إیداع￼مبلغ￼وقدره￼عشرون￼دیناًرا،￼یحتسب￼من￼قیمة￼البیع،￼وتسترد￼لمن￼لم￼تتم￼علیه￼الترسیة.

# Asset Name Quantity Year  السعر
االبتدائي

1 Stromab Machine RS110 1 2013 1000
2 SCM Wood Working Machine 1 2005 800
3 Makita Hand Cutter 1 2008 30
4 CNC Router 1325 1 2013 1200

CNC Router EXITECH 1 2013 1200
5 Compressor 3020112 1 2013 1200

Compressor 2 (Red) 1 2013 80
6 THERMOFORMING MACHINE INCLUDING VACUUM 1 2012 800
7 Router 4 2008 30
8 JIG SAW 3 2006 15
9 Grinder 2 2005 15
10 Industrial Sanding Machine 1 2005 2000
11 Hand Sanding machine 6 2005 15
12 Nail Gun 6 5
13 Clamp 34 3
14 Hand Drill 2 15
15 Toshiba estudio225 (Printer) 1 2008 25
16 Corian Sheet Several (Solid Face) several Nill 300
17 Corian Wash Basin Several several Nill 300
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S Hotel 

has a vacancy for the occupation of
  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact
 17785704  or  RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

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

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

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

SURJIANI DIPSI RATANSI COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275634  or  DDSURJIANI0@GMAIL.COM 

Shomeli Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39699663  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

ABDULLA MOHAMMED ALQAED TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17291830  or  A.ALQAED111@GMAIL.COM 

Qassr alsadf restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39645664  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

BAITK ALMUNEER MAINTENANCE CONSTRULTION AND REAL STATE 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17241343  or  ROBY1954@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES.MUHARRAQ@GMAIL.COM 

POWER LAND Electronic Devices 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710330  or  almufeed.finance@gmail.com 

ALHEKMA GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17620008  or  BARCH.99@GMAIL.COM 

HIGH TOP BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39148048  or  EBUSHEHAB@GMAIL.COM 

HIGH TOP BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39148048  or  EBUSHEHAB@GMAIL.COM 

YUSUF AHMED MOHAMED SHARIF ALALAWI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17280737  or  khaibercargo@yahoo.com 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

ELITE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39081101  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

DELMON MARBLE CUTTING FACTORY SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39608087  or  md.delmon@gmail.com 

Ceramica Delmon Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17608607  or  md.delmon@gmail.com 

BLUE OCEAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39600118  or  mohd36433327@gmail.com 

ALSAWAED CONT. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251612  or  RAOOFALSALEH@GMAIL.COM 

BU YASEEN GRAPHICS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36564456 

SHEREEN PALACE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33373349  or  AFAFHASSAN2500@GMAIL.COM

BHATIA TECHNICAL SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 36364536  or  NARAINA@BATELCO.COM.BH 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

PLANNING CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  anish6722@gmail.com 

ALSAWAD WOODEN WORK 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17732979  or  alsawad101@hotmail.com 

AL JAZEERA ROASTEY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676770  or  maryam.alhamdan@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 

BRIGHT TRIP TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622653  or  BUHUSAYYEN9@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

AJWAA WELDING SMITHERY & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332250  or  VINU.721@HOTMAIL.COM 

AJWAA AWNING FITING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332250  or  AJWAA3020@HOTMAIL.COM 

ALHOTA FALAFFL AND SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39578115  or  ABDULLAALI.1941@GMAIL.COM 

ALEKHTEYAR CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17414263  or  ALEKHTIYAR.EST@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252144  or  ABDULRAHMAN.ALRAYES@ALRAYESDECOR.COM 

ALNASHABAH CARPENTRY WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17642236  or  alnashabaworkshop@gmail.com 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

AMEERAAT DESIGNERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33360442  or  ANCHANLATA@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33002656  or  REDLINJOSE@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 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

VOLT AMP SWITCHGEAR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17735564  or  SAMREYADH@YAHOO.CO.UK 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM 

Amina aljassim design 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36937545  or  darbreesam@yahoo.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

SAAJ TECHNICAL MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242583  or  INFO@SAAJTECH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

BODYLINE LADIES CLUB 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 790132  or  KECC07BN@BATELCO.COM.BH 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

SAAJ TECHNICAL MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242583  or  INFO@SAAJTECH.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.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 

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AMEERABH144@GMAIL.COM 

VISTA INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35394343  or  NABEEL.ALSHARIF@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17271333  or  HR@AHMADIPEPSI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@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 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

TANOUR AL-RASHED BAKER CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  BAWAREJ.BH@GMAIL.COM 

ANSHAD BICYCLES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331490  or  ANSHADBICYCLES@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36549635  or  YASEENNISAR106@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

JASSIM SAEED MAHDI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240025  or  jassimpalace@yahoo.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 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

RAHMANIA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312829  or  ALJABIRIOFFICE@GMAIL.COM 

City Park Landscaping 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39433932  or  ABU.NEDHAL.01@GMAIL.COM 

AFAQ FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39402085  or  AFAQFOODSTORE04@HOTMAIL.COM 

WAJIHA ALEEM MANAGEMENT CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33515042  or  WADOCUMENTS.BH@GMAIL.COM 

FUTURE ALZZOUZ AC REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411797  or  ALJABERIYA@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN(FIBERGLASS MANUFACTURING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

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

UNIDEX BUILDING MATERIALS Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35043681  or  SUNDEXBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

COOL WATER FOR PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36212128  or  YOUSIF.ALMAS@BAC.BH 

SPUD Sliders Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36655510  or  ysbgdates@gmail.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

BLUE WATER SEWAGE TREATMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38416314  or  BLUEWTER@BATELCO.COM.BH 

Hores auto parts 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292961  or  SIDDIQA2013@GMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Al Hekma International School Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

NEW JUMBO WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251721  or  INFO@JUMBOGOLD.COM 

RAIHANA EXPRESS SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13635317  or  KANZFOODS2@GMAIL.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

KAHLON AC WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39929971  or  HARPALSINGH636@YAHOO.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

REHANA JUBAIL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38180092  or  ZUHIER1380@HOTMAIL.COM 

New Afridi Transportation Establishment 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33312408  or  afridi.transport96@gmail.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

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

JENAN BUILDING MATERIALS EST. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280180  or  BASHEERJINAN56@GMAIL.COM 

BURJ JAMILA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34008588  or  JAMILAAA3@GMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

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

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

HAMAD TOWN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

TANISA LAUNDRY AND DRY CLEAN CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 34169716  or  BDPLUSCONSULTENCY2020@GMAIL.COM 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SUCCESS STEPS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR 

 suitably qualified applicants can contact

 66942414  or  SANTHOSHPOOTHADI@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

HAMAD TOWN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

NOOR ALFAJER CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17590733  or  ALOJAIMI.AHMED@GMAIL.COM 

2010 ELECTRICAL WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36889233  or  2010ELECTRICAL.WORKS@GMAIL.COM 

BINGO CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 17217444  or  RDC.BAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ARTAKON car Maintenance 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 33058079  or  ALRI1@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BLUE DANAT DIAMONDS LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contact

 39829984  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

MANDI TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com 

MANDALI KABAB RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39962223  or  SADIQ_77@HOTMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 

has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17414719  or  HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

Meryana secrets boutique 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33220404  or  JALILTOUQ1973@HOTMAIL.COM 

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34092612  or  BHOLAGI@YAHOO.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

NADHAM ALDEEN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36896040  or  A.S6007009@GMAIL.COM 

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17216159  or  ABOCONST@YAHOO.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ZOOM CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17293040  or  Y.ALMAHROOS@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me  
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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

 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 

Uma jewellery WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39992788  or  JANI788@LIVE.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

OSKAR FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.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 

AL ARISHA BY MAHA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211442  or  almahmod@batelco.com.bh 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

AYTAROUN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33944236  or  bshuwaikh@gmail.com 

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

FOURJIOO PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77229911  or  info@awtadi.com 

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

ROMANTICA WAY ALUMINIUM WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33866258  or  alwasatco.bh@gmail.com 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  FMUBARAK@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36190110  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

ROMANTICA WAY ALUMINIUM WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33866258  or  alwasatco.bh@gmail.com 

MAYFAIR MARKETING & PROMOTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36594059  or  NIGELCOELHO2708@GMAIL.COM 

Jehlum Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

HUBAIL PARTS FOR TRADE OF MOTOR VEHICLE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66909057  or  HUBAILPARTS@GMAIL.COM 

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM 

STAR PAK TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17006170  or  jeanshouseskt1@gmail.com 

COUNTRY HILLS PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

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

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

AL HARAMAIN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39419941  or  RAED.MAHMOOD.AMEEN@GMAIL.COM 

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

  ANALYST RESEARCH 
 suitably qualified applicants can contact

 33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

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

UNIQUE GATE CONSTRUCTION & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39715100  or  info@uniquegatewll.com 

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.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 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77177771  or  abdullarashidaljalahma@yahoo.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 PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

HAMILTON AND VENCY DESIGNS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38886333  or  MUNEERA.ALMOAWDA@GMAIL.COM 

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17216399  or  NATHEER92@ICLOUD.COM 

ABDULLA ALI ALBAQQALI CONTRACING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39636615  or  ALWANI6489@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730000  or  MATTRESS@SPRINGER.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@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 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@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 

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 

ALMANAFA FOR TRANSPORTATION AND HEAVY EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33966689  or  MANAFA18@HOTMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

 suitably qualified applicants can contact
 37733893 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17005554  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

Shibl almowlani CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33132964  or  molani1994@gmail.com 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Mister Machine Heavy Industries 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700086  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DASMAN AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

ALFANAR AUTO SPARE PARTS DENTING AND PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675022  or  KIAI960@BATELCO.COM.BH 

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

LULU MAINTENANCE CLEANING AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720648  or  LULUCLEANING@HOTMAIL.COM 

DIGIWORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17241049  or  salman@gccbah.com 

MAHBOOB SULTAN JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33481415  or  MAHBOOBSULTAN54@GMAIL.COM 

Al sahab tower hotel appartments 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39011100  or  STORES.WESTERN@GMAIL.COM 

ALI ABDULLA MOHAMMED RAJAB 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17727797  or  ALIABDULLABINRAJAB@GMAIL.COM 

1LJAMAHEER LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17321753  or  AHMEDGA@BAS.COM.BH 

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

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 33391222  or atif@MAKTOOMCO.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

ENVIRON PLASTIC TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

26 STREET COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39461267  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

HUSAIN JAAFAR MOHAMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533322  or  HALALAWIHF@GMAIL.COM 

RATHOD OPTICIANS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17673065  or  BURJHAYAT@HOTMAIL.COM 

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

THE NATIONAL TRADING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39452129  or  THAKER@BATELCO.COM.BH 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39125231  or  BOOSSWAHID858@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

PANDA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33310333  or  PANDA_TEA_BH@HOTMAIL.COM 

D - Tech Trading & Services 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17229100  or  HASS303@HOTMAIL.COM 

SIX MARINE  CONSTRUCTION OF FLOATING  STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17660206  or  ali.falah@sixmarine.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Um saleh beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39210555  or  aqlanaas1@gmail.com 

HAJI YOUNAS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33808409  or  INNOCENTDEVIL72@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MAMA MARIAM TOYS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  BH_1996@ICLOUD.COM 

SILVER FILS INTERNATIONAL CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33975147  or  rnzrafeek2018@gmail.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 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

LAIZAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744999  or  hassan@emaar.bh 

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

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

ABNALNAFIS GENTS TALLORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39819189  or  HUDAALSHENOO@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

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

KIDS KINGDOM ENTERTAINMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(AMUSEMENT PARK EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KMKBRN@GMAIL.COM 

AL-BOROOJ BULDING CARPENTARY TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13694271  or  YOUSIF@BANIJAMRAH.ORG 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

FADHEL ALSAMAHIJI STORAGE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17263331  or  F.ALSAMHIJI@GMAIL.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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.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 

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

MOHAMED HAFIZ MUSTAFA SHARIF ALI INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32254550  or  MBIN195951@GMAIL.COM 

WADI MEHAR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33760218  or  ABDULSHAKUR3915@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLA CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

N&W SALON BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34307914  or  NADEEMWASEEM397@GMAIL.COM 

ALDUR AUTO ELECTRICAL AND TIRES REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17243596  or  vkbah123@gmail.com 

BIG BOSS ELECTRICAL AND ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

BIG BOSS ELECTRICAL AND ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

MEHWISH MARKETING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34306061  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

GUZUL BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36105111  or  MUNA.ALMATROOK@GMAIL.COM 

PARADISE CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17421026  or  CARPRO.BH@GMAIL.COM 

ABU ZIDAN BUTCHERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MEAT KUTTING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36474254  or  FAIZANBUTT100@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  MARDANSVCS@GMAIL.COM 

AL RAPHA STATIONARY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17214094  or  ALRAPHASTY@GMAIL.COM 

SABCO AL AHLIA GENERAL TRADE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331141  or  JASSIM-24@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED KHAN MANAGEMENT SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33860711  or  QASIM.SHINWARI@OUTLOOK.COM 

CITY SPACES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36298726  or  SPACESWLL@GMAIL.COM 

KAMBOH MART CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411920  or  KAMBOHMART02@GMAIL.COM 

LAST ELEVEN AUTO CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

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 

AL RASHID AL SHAABI RESTAURANT AND GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  BAWAREJ.BH@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38402446  or  FORTUNEIMPEX14@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

JANNAT SHAMS AUTO SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38043086  or  SHAMSUDIN371@GMAIL.COM 

TANOUR AL-RASHED BAKER CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  BAWAREJ.BH@GMAIL.COM 

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

KANI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34178475  or  SHAIKHMOHAMMED1976@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  SAHIWAL.BH@GMAIL.COM 

BURGER STOP RESTAURANT bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77033033  or  AMERICANROSE.BH@GMAIL.COM 

MUNEER ABBAS ABDULLA SALMAN EBRAHIM ( TAIR ALHERIM / 7938 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77002255  or  Mahmoodfadhel1@gmail.com 

ABDULRAHMAN SHAIKHAN ALFARISI 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290661  or  AWALEST@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

BUWARDOCLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33933300  or  BUWARDO9@HOTMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.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 

MAKKI MAHDI MAKKI SARHAN / ADLAB 9720 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ALHAMOORFISHES@GMAIL.COM 
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الرياض ـ واس

التي  للهجمات  وإدانتها  المملكة  الثالثاء، رفض  أمس  السعودي،  الــوزراء  جدد مجلس 
والمنشآت  المدنية  األعيان  إيران على  المدعومة من  اإلرهابية  الحوثي  تشنها مليشيا 

الحيوية في المملكة واإلمارات وممرات المالحة الدولية في البحر األحمر.
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن وزير اإلعالم المكلف ماجد بن عبدهللا القصبي، قوله 

إن مجلس الوزراء تابع تطورات األوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات.
الحوثي  مليشيا  تشنها  التي  للهجمات  وإدانتها  المملكة  رفض  المجلس  “جدد  وأضاف 
المملكة  في  الحيوية  والمنشآت  المدنية  األعيان  على  إيــران  من  المدعومة  اإلرهابية 
المنطقة  أمــن  زعزعة  بهدف  األحــمــر؛  البحر  في  الدولية  المالحة  ومــمــرات  ــارات  واإلمـ

واستقرارها”.
كما شدد المجلس على “الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، السيما مجلس األمن 

لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ األمن والسلم الدوليين”.
وأشار إلى الدور اإلنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية لدعم الشعب اليمني في مختلف الجوانب، وعبر برامج ومشروعات 
مستوى  ورفــع  الحيوية،  بالقطاعات  للنهوض  الدولية  المنظمات  مع  بالشراكة  تنفذ 

الخدمات المقدمة، وتوفير االحتياجات والظروف الداعمة للتنمية.

“الوزراء السعودي” يجدد رفض وإدانة “هجمات الحوثي”

لندن ـ وكاالت

يارد(،  )سكوتالند  لندن  قالت شرطة 
تحقيقا  فتحت  إنها  الثالثاء،  أمــس 
أثناء  ستريت  داونينغ  حفالت  فــي 
جائحة  بسبب  األول  اإلغـــالق  فترة 

كورونا.
وقــالــت رئــيــســة جــهــاز الــشــرطــة في 
ــام مجلس  لــنــدن كــرســيــدا ديــــك، أمــ
لندن، إن سكوتالند يارد تحقق اآلن 
في “عدد من الحفالت” في داونينغ 

ستريت.
ــة، مـــــن فـــريـــق  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــــت الـ ــب ــ ــل وطــ
التحقيق في مكتب مجلس الوزراء 
لديها  التي  األدلة  إرسال  البريطاني، 

بشأن األحداث رسميا.
ــوريــــس  ــ ــة ب ــومــ ــكــ وتــــعــــرضــــت حــ

بسبب  النتقادات  جونسون، 
مــــــزاعــــــم حــــــــول عــقــد 

أشهر  خــالل  تجمعات 
كانت فيها البالد تحت 

اإلغالق بسبب فيروس كورونا.
وقالت ديك “أفهم تماما أن هناك قلقا 
عــامــا بــشــأن الــمــزاعــم الــتــي انتشرت 
فــي وســائــل اإلعـــالم خــالل األسابيع 

العديدة الماضية”.
ال  اآلن  نحقق  أننا  “حقيقة  وأضافت 
تعني، بالطبع، أن إشعارات العقوبات 
كل  فــي  بــالــضــرورة  ستصدر  الثابتة 
ــتــــورط. لن  حـــالـــة ولـــكـــل شــخــص مــ
تحقيقاتنا  على  جاريا  تعليقا  نقدم 

الحالية”.
يشار إلى أن الكشف عن إقامة هذه 
المشرعين  بــعــض  ــع  دفـ الــتــجــمــعــات 
يتزعمه  الذي  المحافظين  حزب  من 
بــاالســتــقــالــة،  لمطالبته  جــونــســون 
ــل من  لــكــن مــا زال عــددهــم أقـ
54 شخًصا وهو الحد األدنى 
اقــتــراع  ــراء  إلجـ المطلوب 

على حجب الثقة.

شرطة لندن تفتح تحقيقا بحفالت داونينغ ستريت
القاهرة ـ وكاالت

بما  المشترك  العربي  العمل  آلية  دفع  السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  أكد 
السيسي في مؤتمر صحافي  العربي. وأضاف  القومي  إلى صون األمن  يهدف 
مستجدات  بحثا  أنهما  تبون،  عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  مع  الثالثاء  أمس 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إجــراء  ضــرورة  على  وتوافقا  الليبية  األزمــة 
األجنبية  الــقــوات  خــروج  ضـــرورة  على  توافقا  أنهما  أوضــح  كــذلــك،  بالتزامن. 
تم  إنــه  وقــال  زمني محدد.  مــدى  وفــي  استثناء  دون  من  ليبيا  من  والمرتزقة 
تناول قضية األمن المائي المصري والتوافق على ضرورة الحفاظ على حقوق 
مناقشة  إلــى  تبون  أشــار  جانبه،  من  مصيرية.  قضية  باعتبارها  المائية  مصر 
التحديات التي تواجه كال من مصر والجزائر إقليميا ودوليا، باإلضافة لتعزيز 
الجزائري  الرئيس  وأكد  المختلفة.  التحديات  لمواجهة  المشترك  العربي  العمل 
جانب  من  المنطقة.  في  واالستقرار  األمــن  لضمان  مصر  مع  المستمر  التنسيق 
آخر، اتفق الرئيسان على ضرورة دعم استقرار األوضاع في السودان واحترام 
السلم واألمن  بالغة لتحقيق  لما يمثله ذلك من أهمية  سيادته ووحدة أراضيه 
في القارة األفريقية. وكان الرئيس الجزائري قد وصل االثنين، إلى القاهرة في 

زيارة ليومين، عقد خاللها مباحثات مع الرئيس المصري، لمناقشة ملفات عدة.

السيسي يبحث مستجدات األزمة الليبية مع تبون
واشنطن ـ وكاالت

بايدن  جو  األميركي  الرئيس  قام 
ــوكــــس نـــيـــوز  ــل فــ ــ ــراسـ ــ بـــشـــتـــم مـ
ــيـــض، بــيــتــر دوســــي،  بــالــبــيــت األبـ
بشأن  ســؤال  طــرح  محاولته  عند 
المتحدة  ــواليــات  ال فــي  التضخم 

األميركية.
رد فــعــل بــايــدن جـــاء بــعــد جلسة 
عــقــدهــا؛ لــمــنــاقــشــة ســبــل خفض 

األسعار للعائالت األميركية.
فــــبــــعــــد تــــصــــريــــحــــاتــــه ســـــــارع 
الــصــحــفــيــون فــي طـــرح األســئــلــة، 
على أمل أن يأخذ الرئيس بعضها، 
لكن موظفي البيت األبيض قاموا 

بإغالق الجلسة.
الـــــــكـــــــامـــــــيـــــــرات  أن  غـــــــيـــــــر 

والميكروفونات رصدت رد 
ــذي قام  ال بــايــدن  فعل 

شبكة  مراسل  بشتم 
بيتر  ــيــوز،  ن فــوكــس 

المألوف؛  بلفظ خارج عن  دوسي، 
بسبب سؤاله عن التضخم، وما إذا 
التضخم يشكل عبئا سياسيا  كان 
ــيــس قــبــل االنــتــخــابــات  ــرئ عــلــى ال

النصفية للكونغرس.
الــذي  الديمقراطي،  الرئيس  ورد 
لـــم يــكــن عــلــى األرجـــــح يــعــلــم أن 
ــزال مــفــتــوحــا،  ــ مــيــكــروفــونــه ال يـ
المزيد  “إنها ميزة عظيمة،  بتهكم: 
أن يضيف  قــبــل  الــتــضــخــم!”،  مــن 
وُيسمع صوته، وهو يتمتم: “يا له 
إشارة  في  غبي”،  ابن ساقطة  من 

منه إلى الصحفي السائل.
شبكة  وبــحــســب  ــا  ــقـ الحـ أنــــه  إال 
الرئيس،  اتصل  نــيــوز”،  “فــوكــس 
بيتر  الشبكة،  بمراسل  بايدن 
األجـــواء”  “لتنقية  دوســـي، 
الــرئــيــس  تــلــفــظ  بــعــد أن 

بكلمة مهينة بحقه.

بايدن يشتم مراسال تلفزيونيا سأله عن التضخم

السعودية والعراق توقعان 
اتفاقية الربط الكهربائي

الرياض ـ وكاالت

ــاقـــة الـــســـعـــودي األمـــيـــر  ــع وزيــــــر الـــطـ ــ وقـ
ــثــاثــاء،  ــمــان، أمـــس ال عــبــدالــعــزيــز بـــن ســل
مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، 
حميد  العراقي  الـــوزراء  مجلس  أمين  مــع 
ــر الــنــفــط الــعــراقــي  الــغــزي، ومــشــاركــة وزيـ
إحسان عبدالجبار ووزير الكهرباء العراقي 
المرئي.  االتصال  عبر  كريم،  عادل  المكلف 
نهدف  “إننا  السعودي:  الطاقة  وزير  وقال 
لــتــحــقــيــق االســتــثــمــار األمـــثـــل فـــي الــربــط 
جاء  المشروع  وإن  العراق،  مع  الكهربائي 
الربط  توفير مشروع  أظهرت  دراســة  بعد 

فرصًا واعدة بين البلدين”.

تأجيل إعالن الكتلة األكبر للشهر المقبل... والصدر: نرفض التبعية والعنف وخرق القانون

القضاء العراقي يحسم قضية “جلسة البرلمان األولى”

قائد فيلق القدس اإليراني يصل بغداد في زيارة غير معلنة

العليا  االتحادية  المحكمة  قضت 
في العراق، أمس الثالثاء، بشرعية 
الــجــلــســة األولـــــى لــلــبــرلــمــان الــتــي 
للمجلس  رئــيــس  انتخاب  شــهــدت 
ونائبين له، فيما أشاد زعيم “الكتلة 

الصدرية” مقتدى الصدر بالقرار.
ــاري، قـــررت  ــجــ ــ وفــــي 13 يــنــاي ال
عمل  تعليق  االتــحــاديــة  المحكمة 
حسم  لحين  البرلمان  رئاسة  هيئة 
دعـــويـــيـــن فـــي شــرعــيــة الــجــلــســة 
محمود  النائبان  بهما  تقدم  األولى 
ــزم”(  الــمــشــهــدانــي )عـــن تــحــالــف “عـ

وباسم خشان )مستقل(.
ــبـــاء الــعــراقــيــة  وقـــالـــت وكـــالـــة األنـ
إن “الــمــحــكــمــة االتــحــاديــة قــررت 
الجلسة  دستورية  فــي  الطعن  رد 
أن  إلــى  مشيرة  للبرلمان”،  األولــى 
ــد الـــدراجـــي  ــنــائــب خــال ــرؤس ال ــ “تـ
البرلمان األولى ال يتعارض  جلسة 

مع أحكام الدستور”.
المحكمة  ــررت  قـ “كــمــا  وأضـــافـــت: 
ــاإليــقــاف  ــاص ب ــخـ ــر الـ ــ ــاء األمـ ــغـ إلـ
البرلمان”،  رئــاســة  لهيئة  الــمــؤقــت 
لــرئــيــس  ــمــكــن  ي ــه “ال  ــ أنـ ــدة  ــؤكــ مــ
الـــمـــؤقـــت األكـــبـــر سنا  الـــبـــرلـــمـــان 
مــحــمــود الــمــشــهــدانــي االســتــمــرار 
إعالن  بعد  البرلمان  جلسة  ــإدارة  ب

ترشيحه لرئاسة البرلمان”.

وعّقب زعيم “التيار الصدري” الذي 
على  االنتخابات  قائمته  تصدرت 
أخــرى  “مــرة  قائال  المحكمة،  قــرار 
ــعــراقــي نــزاهــتــه  يــثــبــت الــقــضــاء ال
ــدم رضـــوخـــه  ــ واســتــقــاللــيــتــه وعــ

للضغوطات السياسية”.
الــصــدر، فــي تغريدة عبر  وأضـــاف 
ــى تـــويـــتـــر: “مـــاضـــون  ــه عــل حــســاب
وطنية،  أغلبية  حكومة  بتشكيل 
ــام من  وبــابــنــا مــــازال مــفــتــوحــا أمــ

مازلنا نحسن الظن بهم”.
إخواننا  الجميع  “سيبقى  وأضــاف 
وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة 
ما داموا لإلصالح يسعون ولهيبة 

العراق يعملون”.
ــدر بـــالـــقـــول: “فــكــال  ــصــ ــ ــم ال ــتـ وخـ
لخرق  وكــال  للعنف،  وكــال  للتبعية، 

القانون”. 
ــاري، شــهــدت  ــجــ ــ ــي 9 يــنــايــر ال وفــ
مشادات  للبرلمان  األولــى  الجلسة 
“الكتلة  نــواب  بين  عنيفة  كالمية 
التنسيقي”  و”اإلطـــــار  ــصــدريــة”  ال
األكــبــر”،  البرلمانية  “الكتلة  بشأن 
تعرض في خضمها رئيس البرلمان 
ــر ســـنـــا( مــحــمــود  ــ ــب الـــمـــؤقـــت )األكــ
من  بالضرب  العتداء  المشهداني 
ما  هويته(  تعرف  )لم  النواب  أحد 
المستشفى،  إلـــى  نقله  اســتــدعــى 
ومن ثم تكليف ثاني أكبر األعضاء 
رئاسة  بتولي  الــدراجــي  خالد  سنا 

الجلسة.
واختار البرلمان محمد الحلبوسي 
رئيسا للمجلس بعدما حاز أصوات 
صــوتــا   14 مـــقـــابـــل  ــــب،  ــائ ــ ن  200

لمنافسه المشهداني.
وكان “اإلطار التنسيقي” الذي يضم 
أن  اعتبر  شيعية،  وفصائل  قــوى 
قانونية  مخالفات  شابتها  الجلسة 
للمستشفى  المشهداني  نقل  بعد 

وتولي نائب آخر رئاسة الجلسة.
ــن أمـــس  ــ ــق مـ ــ ــاب وفــــــي وقــــــت ســ
النظر  المحكمة  أرجـــأت  الــثــالثــاء، 
في دعويين مقدمتين من عضوي 
عــالــيــة نصيف  ــواب  ــ ــن ــ ال مــجــلــس 
بخصوص  حسن  السيد  وعطوان 
النيابية  “الكتلة  بإعالن  المطالبة 
وبـــطـــالن جلسة  عـــــــددا”،  األكـــثـــر 
الشهر  إلــى مطلع  الــنــواب،  مجلس 

المقبل.
ــم مــــوضــــوع شــرعــيــة  ــسـ ــع حـ ــ ومــ
الــجــلــســة أمـــــس، لـــم يــتــبــق أمـــام 
ــنــظــر فـــي دعـــوى  الــمــحــكــمــة إال ال
األكثر  البرلمانية  “الكتلة  تحديد 
بتشكيل  ســتــكــلــف  الـــتـــي  عــــــددا” 
ــالل جــلــســة مطلع  الــحــكــومــة، خــ

فبراير المقبل. 
وتــــصــــدرت “الـــكـــتـــلـــة الـــصـــدريـــة” 
 10 في  أجريت  التي  االنتخابات 
أكتوبر الماضي، بـ 73 مقعدا، تالها 
بـــ 37، وائــتــالف  تــحــالــف “تـــقـــدم” 
ــم الــحــزب  ــون” 33، ث ــان ــق “دولــــة ال

“الديمقراطي الكردستاني” 31.

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســي عـــراقـــي، أمــس 
ــول قــائــد فيلق الــقــدس  ــثــالثــاء، عــن وصـ ال
العاصمة  إلـــى  قــاآنــي  إســمــاعــيــل  اإليـــرانـــي 

بغداد.
وقــالــت الــمــصــادر إن “قــاآنــي وصـــل بــغــداد 
قــبــل ســاعــات لــلــقــاء مــجــمــوعــة مــن الــقــادة 
السياسيين الشيعة؛ للتباحث بشأن تشكيل 

الحكومة العراقية المقبلة”.
ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل.

بغداد - وكاالت

بغداد ـ آر تي

المحكمة االتحادية العراقية 

عواصم ـ وكاالت

األميركيين  الجنود  آالف  بوضع  الثالثاء  أمــس  روسيا  نــددت 
في حال تأهب؛ بسبب األزمة الغربية-الروسية حول أوكرانيا، 
للتوتر” من جانب واشنطن، وأطلقت  “تصعيدا  ورأت في ذلك 

مناورات عسكرية في الجنوب وشبه جزيرة القرم.
الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين  المتحدث باسم  وقال 

“نراقب بقلق كبير هذه التحركات األميركية”.
عسكري   8500 عديدها  قوة  إن  اإلثنين  أعلن  البنتاغون  وكان 
تحسبا الحتمال  قــصــوى”؛  تــأهــب  “حـــال  فــي  أميركي وضــعــت 
شمال  لحلف  التابعة  التدخل  لقوة  تفعيل  أي  لتعزيز  نشرها 
ــيــة. وقــد حــشــدت روسيا  األطــلــســي ردا على األزمـــة األوكــران
المخاوف  مثيرة  األوكــرانــيــة،  الــحــدود  قــرب  جندي  ألــف   100
من أن تكون تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، ما استدعى 
تحذيرات من دول الغرب. حّذرت الواليات المتحدة أمس من 
قيودًا على  قاسية على روسيا تشمل  تفرض عقوبات  قد  أنها 
أّكدت  فيما  األميركية،  المتقّدمة  التكنولوجيا  صادرات معّدات 
والغاز  للنفط  الضخم  قطاعها  استخدام  موسكو  محاوالت  أّن 
كـ “سالح” ستأتي بنتائج عكسية. وقال مسؤول أميركي رفيع 
للصحافيين طالبًا عدم الكشف عن هويته “نحن على استعداد 

اإلجـــراءات  تتجاوز  هائلة”  تــداعــيــات  تحمل  عقوبات  لفرض 
شبه  روسيا  اجتاحت  بعدما   2014 العام  ُطّبقت  التي  السابقة 
ــيــة. مــن جــانــبــه، هــدد رئــيــس الحكومة  جــزيــرة الــقــرم األوكــران
مسبوقة  غير  بعقوبات  موسكو  بوريس جونسون،  البريطانية، 
كل  تبحث  بـــالده  أن  ــاف  وأضــ هــنــاك.  عملية  أي  نــفــّذت  حـــال 
الخيارات بما في ذلك فرض عقوبات مالية على روسيا، مؤكدًا 
أن أي اعتداء روسي على أوكرانيا سيواجه بعقوبات. كما أعلن 
عدم  فعليها  حــدودهــا،  عــن  الناتو  بإبعاد  روســيــا  رغبت  لــو  أنــه 
اجتياح أوكرانيا، مؤكدًا إعادة نشر القوات لو اجتاحت روسيا.

موسكو تندد بالتحركات األميركية وتطلق مناورات قرب القرم

الواليات المتحدة وبريطانيا تهددان روسيا بعقوبات قاسية

طائرة أميركية تنقل عتادا عسكريا إلى أوكرانيا

دبي ـ العربية.نت

جددت واشنطن تأكيدها على أنها “مستعدة” إلجراء مفاوضات 
مباشرة مع طهران إلحياء االتفاق حول النووي اإليراني، وذلك 

رًدا على طرح طهران هذه الفرضية للمرة األولى.
فرانس  لوكالة  اإليرانية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  وقال 
برس إن “االلتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعاليًة، 
وهو أمر ملح للتوصل سريًعا إلى تفاهم”، محذًرا من أنه “لم يعد 

لدينا وقت تقريًبا للتوصل إلى تفاهم”.
في  عبداللهيان،  أمير  حسين  اإليراني،  الخارجية  وزير  وأعلن 
مع  مباشًرا  تواصاًل  تستبعد  ال  أن طهران  االثنين،  سابق  وقت 
ذلك  كان  بحال  فيينا،  في  النووية  المباحثات  خالل  واشنطن 

ضرورًيا إلبرام تفاهم “جيد” بشأن إحياء االتفاق النووي.
تفيد  التي  “التقارير  متلفزة  تصريحات  في  عبداللهيان  وقــال 
إحداهما  مع  مباشرة  تتفاوضان  المتحدة  والواليات  إيران  بأن 

األخرى غير صحيحة”.
وأضاف “الجانب األميركي يبعث برسائل بطرق مختلفة مفادها 
أنه يبحث عن مستوى معين من المباحثات المباشرة مع إيران”.

وتابع: “حالًيا إيران ال تتحدث مباشرة إلى الواليات المتحدة.. 
لكن إذا بلغنا خالل المفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق 

مع  المباحثات  إلى مستوى معين من  قوية،  جيد مع ضمانات 
الواليات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا”.

اإليراني  النووي  االتفاق  إلنقاذ  فيينا  في  المفاوضات  وتستمر 
التي  العقوبات،  العديد من  رفع  أتاح  الذي   ،2015 العام  المبرم 
كانت مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية 

وضمان سلمية برنامجها.

رًدا على طرح طهران الفرضية للمرة األولى

واشنطن تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة مع إيران

 وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبداللهيان 

قائد 
فيلق 

القدس 
اإليراني 

إسماعيل 
قاآني
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النظرية السياسية البريطانية
فـــي عالم السياســـة الدولية هناك هدف واحد لـــكل الدول العظمى تريد 
تحقيقه بشـــتى الطـــرق، وجملة شـــتى الطرق تتضمن الحرب والســـام 
والمعاهـــدات والتحـــرش السياســـي واالقتصـــادي والعســـكري واألمني، 
وتتضمـــن أيضـــا دعم أطـــراف معينة، ســـواء كانت كيانـــات أو منظمات 
أو دكاكيـــن لحقـــوق اإلنســـان أو عمـــاء وأشـــخاصا يتم إلباســـهم ثياب 
حريـــة التعبير واإلعام والحقـــوق والديمقراطية، ويتم تســـويقهم عبر 
مؤسســـات هـــذه الدول كـــوزارات الخارجيـــة والبرلمانات والمؤسســـات 
الحقوقيـــة التابعـــة لهـــذه الدولـــة أو تلـــك، أو التـــي لها عاقـــة خفية مع 
بعض هذه الدول، وكل هذه الطرق واألســـاليب هي بنظر الدول الكبرى 
وســـائل مشروعة نظرا ألن السياســـة ال تخضع للقيم والمبادئ والضمير 

اإلنساني، بل تحضع للمصلحة.
ولـــكل دولـــة عظمى نظرية سياســـية اســـتعرضناها ســـابقا، وهي نظرية 
الصيـــن وروســـيا والواليـــات المتحـــدة، أما بالنســـبة للنظرية السياســـية 
البريطانيـــة، وقبـــل الخوض في تشـــخيصها علينا أن نـــدرك أن بريطانيا 
كانـــت امبراطوريـــة ال تغيـــب عنهـــا الشـــمس لعـــدة قـــرون، وعليـــه فإن 

سياسييها يأخذون باالعتبار هذا اإلرث السياسي البريطاني.
وبـــكل بســـاطة وحتى يســـتطيع القـــارئ معرفة هذه النظريـــة بعيدا عن 
الحشـــو والفلسفة التي ال داعي لها، فإننا سنضرب مثاال بسيطا سيسهل 
معرفة النظرية السياســـية البريطانية بنسبة 80 %، وهذا المثال يرتكز 
على ســـؤال يوجـــه إلى ثاثة بريطانيين، فاألول ســـيكون مـــع، والثاني 
سيكون ضد، أما الثالث فسيكون محايدا، لكن إذا كانوا بريطانيين اثنين 
فقـــط فـــاألول مع ولكن بحيادية، والثاني ســـيكون ضـــد ولكن بحيادية، 
وإذا ما كان الســـؤال سيوجه فقط لبريطاني واحد فإنه سيكون مع في 

نقطة وضد في نقطة ومحايد في نقطة أخرى.
وهذه هي حقيقة النظرية السياسية البريطانية ال تضع نفسها أو بيضها 
بســـلة واحدة حفاظا على سياســـتها واســـتقاليتها، وتطبيقـــا لنظريتها 
السياســـية لعل أبســـط مثال هو التالـــي: بريطانيا أوروبية لكنها ليســـت 
باالتحـــاد األوروبـــي بل عضو في النيتـــو، بمعنى أنها مـــع أوروبا بالنيتو 

لكنها ليست مع أوروبا باالتحاد األوروبي.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

البحرين.. واقع أمني فريد يدعو للفخر
الســـمات الرئيســـية ألي مجتمـــع ناجـــح ومنطلـــق نحـــو أفـــق المســـتقبل 
ترتكـــز فـــي نعمة األمن واألمـــان، ومملكة البحرين بقيادة ســـيدي جالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
ومؤازرة سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه، تأتـــي وبـــكل فخر في 
مقدمـــة دول العالم في إرســـاء قواعد األمن واالســـتقرار بفضل متابعة 
واهتمام القيادة، فكل من يمشي على هذه األرض الطيبة يشعر بالراحة 

واالطمئنان.
اســـتوقفني مـــا صـــرح بـــه النائب العـــام علـــي البوعينين خـــال المؤتمر 
الصحافي الذي عقدته النيابة العامة إلعان إحصائياتها الســـنوية للعام 
2012، حيـــث “أشـــار إلـــى أن اإلحصاءات أســـفرت عن انخفـــاض قضايا 
العنف األسري بنسبة 44 % عن العام الماضي، في مجمل القضايا التي 
باشـــرتها النيابة العامة، فيما ســـجلت قضايا المخدرات انخفاضا بنسبة 
40.5 %، والســـرقات بمعـــدل 33.5 %، إلـــى جانب انخفاض عدد قضايا 
مخالفة اإلجراءات الصحية االحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة 

بنســـبة 32.6 % عـــن العـــام الماضي، ولفت النائب العـــام في كلمته التي 
ألقاها خال المؤتمر الصحافي إلى أن النيابة حققت نســـبة إنجاز بلغت 

.”% 99
هـــذه اإلحصائيات تؤكد أن األمن في مملكة البحرين قائم على أســـاس 
ثابـــت وصلب شـــامخ، ومن حقنـــا أن نتباهى بهذا الواقـــع األمني الفريد 
الـــذي نعيشـــه أمـــام دول العالـــم، فـــوراءه تقـــف عزيمـــة الرجـــال ووضع 
الخطط االستراتيجية العلمية والميدانية، والوعي الجماهيري الواسع. 
إن فقـــدان األمن يســـلب كل شـــيء فـــي المجتمع، والتطـــور يصبح أمرا 
مســـتحيا أو شبه مســـتحيل، ونظرة سريعة على ما يدور حولنا، سنرى 
الفـــرق واضحا بين وطننا البحرين، وبين الكثير من الدول التي غاصت 
فـــي البئر العميقـــة بدواعـــي الجريمة واالنفـــات والســـلبية واالنحراف 
بشـــكل ال يصـــدق من ناحيـــة، وانتهاك قواعد وبنود حقوق اإلنســـان من 

ناحية أخرى.
نحمد هللا على هذا البلد الجميل الذي يرفع لواء القيم واألخاق واألمن 

والسام.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لبنان واستغالل المبادرة الكويتية
ال يمكن أن ننكر أن هناك من التصريحات اللبنانية ما يدل على وجود رغبة 
واضحـــة لـــدى رئيس الحكومة وبعض القوى السياســـية فـــي إعادة توثيق 
عاقـــة لبنان بمحيطه العربي، والتخلص من ما كان من شـــأنه تعكير صفو 
عاقته مع حاضنته العربية، وهو ما يعيه العالم بأسره أنه ليس أمرا يسيرا 
فـــي ظـــل المعطيات الحالية، لكنه في الوقت ذاته ليس أمرا مســـتحيا إذا 
مـــا كانت هناك رغبة صريحة مقرونة بخطوات عملية وجادة، خصوصًا أن 
مســـتوجبات عودة لبنان لحضنه العربي واضحة تتلخص في الخروج من 

عباءة المليشيات المدعومة من طهران وكبحها.
المبـــادرة الكويتيـــة أو المبادرة العربية إذا صـــح التعبير، والتي حملها وزير 
الخارجيـــة الكويتـــي الـــذي زار بيـــروت األســـبوع الماضي وســـلمها لرئيس 
الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تعتبر فرصة مواتية للبنان يتوجب التعامل 
معها واســـتغالها أفضل اســـتغال، خصوصًا أن خطوطها العريضة المعلنة 
ال تنطـــوي علـــى أيـــة شـــروط أو تنـــازالت، بل إن جـــل ما يتطلب مـــن لبنان 
واللبنانييـــن هو احترام القانـــون الدولي والمعاهدات المبرمة ودول الجوار 
عبر تجنب اإلساءة بأي شكل من األشكال لدول الخليج أو أية دولة كانت 
بااللتزام بسياســـة النأي بالنفس وعدم التدخل في شـــؤون الدول األخرى، 
إضافـــة إلحـــكام قبضة الدولة على المســـيئين ومحاكمـــة اإلرهابيين الذين 
يســـعون لجعل لبنان منصة تستخدم لإلضرار بالدول األخرى، غير عابهين 
بالمتضرر األكبر من أعمالهم، أي الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني البسيط.
تداعيـــات الخط المائل الذي جرت له الدولة اللبنانية وابتعادها عن الســـير 
فـــي خطـــوط متوازيـــة مع أشـــقائها من الـــدول العربيـــة كان واضحًا خال 

الفترة الماضية التي ألقت بظالها على األوضاع االقتصادية والمعيشية.
النجـــاح فـــي تشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة خـــال الفتـــرة الماضيـــة وبعض 
التحـــركات األخيرة المتمثلة في محاســـبة بعض األطراف التي كادت تجر 
لبنـــان ألزمـــات أعمق مـــع دول الجوار خطوات تحســـب للبنـــان، لكن مازلنا 
نتأمـــل خطـــوات أكبـــر تعبر بشـــكل أوضح عـــن رغبة صادقة فـــي تصحيح 
األوضـــاع فـــي لبنـــان، وهو مـــا يمكن أن يترجـــم عبر التفاعـــل اإليجابي مع 
المبـــادرة التي قدمها وزيـــر خارجية الكويت واســـتغالها لتصحيح األمور 

والعودة بلبنان للمسار الصحيح.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

تســـن جميع الدول اإلجراءات االحترازية بهدف حماية أفراد المجتمع والمقيمين 
علـــى أرضهـــا ووقايتهـــم مـــن “كورونـــا” و”أوميكـــرون” وأيـــة أوبئـــة أخـــرى، وذلـــك 
حفاًظا على ســـامتهم وســـامة المجتمع، والبعض يعترض علـــى هذه اإلجراءات 
تحت ذريعة “قمع حقوق اإلنســـان”! والدول تتجنب المســـاس بالحقوق عند ســـن 
وتنفيـــذ اإلجراءات الوقائيـــة، حيث أدركت الدول ومع بداية انتشـــار “كوفيد 19” 
خطـــورة هذا الوبـــاء، وأن قوانينها الوطنيـــة والقانون الدولي ُيتيح لها اســـتخدام 
الصاحيـــات االســـتثنائية لردع خطـــورة األوبئة وتداعياتهـــا، وأن حاالت الطوارئ 
التـــي أعلنت لمواجهـــة وباء “كورونا” و”أوميكرون” ال تتناقض مع المعاهدات التي 
تحمي “الحياة األسرية والمجتمع”، فالتقليل من الخروج من المنازل واالبتعاد عن 
التجمعات وااللتزام باإلجراءات الحكومية وتعليمات وزارة الصحة ولبس الكمام 
والتطعيم ال يمس أبًدا حقوق اإلنســـان اإلنســـانية، بل هي إجراءات تحافظ عليه 

سليًما ومعافى من األمراض، وهي من بنود “مبادئ حقوق اإلنسان”.
فالمـــادة )25/1( تؤكـــد حق اإلنســـان في الصحـــة ومقوماتها األساســـية من “غذاء 
وميـــاه وتوعيـــة ومعالجة واالســـتفادة مـــن الحمايـــة الصحية”، وجميـــع إجراءات 
الدولـــة االحترازيـــة وتعليماتهـــا الصحية وِضَعت لحماية اإلنســـان وليســـت بمثابة 

غطاء لعمل ضد اإلنسان، وال تستعمل لعرقلة عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان، 
بل هي إجراءات صحية عامة مشروعة لتحقيق األمن الصحي للمجتمع.

ـ وهـــي إجـــراءات احترازية  وتســـعى الـــدول التـــي تفـــرض مثل هـــذه اإلجـــراءاتـ 
مؤقتـــة لحيـــن انحســـار خطر الوباء ـــــ إلى إعـــادة الحيـــاة اليوميـــة وتدريجًيا إلى 
طبيعتها، فحظر التجمعات، وتقنين المشـــاركة في النشاطات الثقافية والرياضية 
والترفيهيـــة، ووقـــف بعض األعمال والمهن، وتقييد حرية التنقل والســـفر، ال تمثل 
قيـــودا علـــى حريات األشـــخاص وحقوقهم، بـــل هي إجراءات تســـاعد على تفادي 
المخاطـــر التـــي تتعـــرض لها حيـــاة المواطنيـــن عموًما، وهـــي إجـــراءات ضرورية 
لحمايـــة حق اإلنســـان فـــي الصحة والحياة، ومـــن أجل تحقيق مجتمعات ســـليمة 

وآمنة صحًيا.
وتتخذ الدول إجراءاتها التي تتناســـب مع خطورة الوباء، وال اســـتثناء في ذلك، 
وحتـــى إن ثـــارت عليها منظمات حقوق اإلنســـان كونها إجـــراءات وقائية وتدابير 
احترازيـــة لـــم تخل أبـــًدا بمبادئ حقوق اإلنســـان، بل عززت حمايـــة الحق الصحي 
والحياتـــي، وأســـهمت في تحجيـــم تداعيات الوباء، وتقليل أضراره الســـلبية على 

اإلنسان والمجتمع.

عبدعلي الغسرة

اإلجراءات االحترازية وحقوق اإلنسان

يومـــا تلو اآلخر تتدحرج األزمـــة األوكرانية مثل كرة الثلج، منذرة ومحذرة 
مـــن ما هو أكثر هوال، الســـيما أن الواليـــات المتحدة تبدو وكأنها عازمة على 

اتخاذ موقف مختلف عما اتخذته في جورجيا عام 2008.
المتابعون لتطورات األزمة يرون مشهدا مثيرا يتمثل في تسليح غربي غير 
اعتيادي ألوكرانيا، والتي تلقت مســـاعدات عســـكرية من الواليات المتحدة 
يتجـــاوز رقمهـــا 200 مليون دوالر، ناهيك عن ما أرســـلته بريطانيا وفرنســـا، 
عطفا على دول البلطيق التي أرســـلت صواريخ مضادة للدروع والطائرات. 
عامة االستفهام في هذا المقام: “هل هي بداية الطريق للمواجهة العسكرية 

بين روسيا من جهة والغرب في صورة أوكرانيا من جهة ثانية؟
المعـــروف للخبـــراء العســـكريين أن روســـيا قـــادرة ليس فقط علـــى احتال 
أوكرانيـــا إن شـــاءت فـــي ســـاعات فقط، بل إنهـــا إن رغبت يمكنهـــا أن تقوم 
بالزحـــف علـــى القارة األوروبية مرة جديدة، وغالب األمر فإن هذا ما تدركه 
ألمانيا بقوة، وهي الدولة التي تعرف الثمن الغالي للحرب، لهذا نراها ترفض 
تســـليح أوكرانيـــا، حتى إن غضبت كييـــف. ماذا عن الجانب السياســـي في 

األزمة والذي يكاد يتسبب في مواجهة نووية عالمية؟
باختصـــار غيـــر مخل، تبدو شـــهوات قلب الناتو ماضية قدما لجهة الشـــرق، 

ذلـــك أن هنـــاك توجها يريد ضـــم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلـــف، األمر الذي 
يهدد األمن الروسي اإلقليمي بشكل واضح ال يقبل الشك.

الناتو الذي تعهد من قبل بعدم التمدد شـــرقا، هو عينه اليوم الســـاعي لنشـــر 
بطاريات صواريخ متوسطة المدى تطال المدن الروسية الكبرى، وهو األمر 
الـــذي دونه خـــرق لقتاد روســـيا إن جاز التعبيـــر. وأســـفرت المفاوضات بين 
الجانبين الروســـي واألميركي الخاصة بتقديم ضمانات أمنية لموســـكو عن 
ال شـــيء، ما يعني أن الغرب األميركي واألوروبي عازم على حصار روســـيا 
بشـــكل كبير ومن غير رجعة.. هنا يبدو الســـيناريو األقرب من جهة روســـيا 
متمثـــا فـــي القيـــام بعملية عســـكرية محدودة فـــي أوكرانيـــا، عملية هدفها 

الرئيس تحريك األوضاع سياسيا بأكثر من احتال أجزاء من أوكرانيا.
المراقبـــون للمشـــهد العســـكري علـــى الحدود الروســـية – األوكرانية الســـيما 
مـــن العســـكريين يقولون إن العملية كان من المفتـــرض أن تحدث قبل عدة 
أســـابيع، غير أن ذوبان الثلوج بســـبب ارتفاع درجة الحـــرارة، دفع القيادات 
العســـكرية الروســـية للتأجيل، لكن من دون شـــك القارعة قادمة، وربما هذا 
هو سبب سحب الدبلوماسيين األميركيين واألوروبيين ألسرهم من كييف. 

“المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

عن األزمة األوكرانية والسلم العالمي



“َعّزام” تميمة ألعاب غرب آسيا البارالمبية - البحرين 2022
7 رياضات بمشاركة الذكور واإلناث تقام في 4 مناطق بالمملكة

غرب  ألعاب  لــدورة  العليا  المنظمة  اللجنة  عقدت 
2022 مؤتمر صحافيا  البحرين   - البارالمبية  آسيا 
ــن تــفــاصــيــل  ــوم الـــثـــاثـــاء الــمــاضــي لــلــكــشــف عـ ــ ي
للدورة اإلقليمية وما قامت به  المملكة  استضافة 
وإداريــة  تنظيمية  إجـــراءات  من  المنظمة  اللجنة 

لتحقيق النجاح للدورة. 
محمد  الشيخ  الصحافي  المؤتمر  فــي  وتــحــدث   
المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  آل خليفة  بن دعيج 
أعرب  الذي  البحرينية،  البارالمبية  اللجنة  ورئيس 
الجالة  صاحب  الباد  عاهل  إلى  وتقديره  شكره 
العهد  الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى ولي 
الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ رئــيــس مجلس 
دعمهما  على  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
الامحدود للقطاع الرياضي، مثنيا في ذات الوقت 
على اهتمام ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب  وشــؤون 
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  والرياضة 

باستضافة المملكة لهذا الحدث اإلقليمي المهم. 
عن  خليفة  آل  دعيج  بــن  محمد  الشيخ  وأعـــرب   
شكره وتقديره إلى النائب األول لرئيس المجلس 
العامة  الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة 
رعايته  عــلــى  خليفة،  آل  حــمــد  بــن  خــالــد  الــشــيــخ 
ــدورة، مــشــيــرا إلـــى االهــتــمــام الــكــبــيــر مــن قبل  ــلـ لـ

البحرينية  الــريــاضــيــة  الــحــركــة  دعـــم  فــي  ســمــوه 
واستراتيجية سموه التي حققت للرياضة العديد 

من اإلنجازات على مختلف األصعدة.
“تكمن  خليفة  آل  دعيج  بن  محمد  الشيخ  وقــال   
أهــمــيــة اســتــضــافــة الــمــمــلــكــة لــــدورة ألــعــاب غــرب 
توافقها  فــي   ،2022 البحرين   - البارالمبية  آسيا 
للشباب  األعــلــى  المجلس  ــداف  وأهـ سياسات  مــع 

والـــريـــاضـــة والــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، حيث 
تعكس مـــحـــوًرا مــهــًمــا وهـــو الــســيــاحــة الــريــاضــيــة 
أهداف  بما يدعم  الرياضية  البطوالت  واستضافة 
لألعوام  البحرين  لمملكة  السياحية  االستراتيجية 
2022 - 2026، كما أن الستضافة الدورة مكاسب 
البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  بينها  مــن  عــديــدة 
على خارطة الفعاليات الرياضية، وتأكيد جهوزية 
المملكة في استقطاب وتنظيم األلعاب البارالمبية 
التنمية  أهــداف  تنفيذ  في  والمساهمة  اآلسيوية، 
مذكرة  توقيع  تم  ضوئها  على  والتي  المستدامة 
تفاهم مع برنامج التنمية اإلنمائي لألمم المتحدة.

والمدير  للدورة  التنفيذي  المدير  أشار  جانبه،  من 
حسن  ــادرات  ــبـ ــمـ والـ ــريــاضــة  ال إلدارة  الــتــنــفــيــذي 
رياضات  ستتضمن  الـــدورة  أن  إلــى  عبداللطيف، 
ــور واإلنــــــــاث، وتــقــام  ــذكــ ــ مــخــتــلــفــة بــمــشــاركــة ال
المنافسات في 4 مناطق مختلفة من المملكة، وتم 
تجهيز جميع الخدمات والمرافق وإمكان الوصول 

ــة  ــولـ ــهـ إلــــيــــهــــا بــــكــــل سـ
ذوي  لـــريـــاضـــيـــي 

وسيتم  العزيمة، 
المرافق  تزويد 

ــــخــــدمــــات  ــال ــ ب
الــــــــــــازمــــــــــــة 

البيئة  وتــهــيــئــة 
بطريقة  التنافسية 

ــاف  تــدعــمــهــم. وأضــ
ــه تـــم تــدشــيــن شــعــار  ــ أن

ــة  ــ ــال ــرســ ــ الــــــــــدورة “عــــــــزم” وال
الخاصة بالدورة وهي “نفتخر 
ــة إلـــى  ــافــ ــــاإلضــ بــعــزيــمــتــنــا” ب
عليها  وأطلق  التميمة  تدشين 
تــم تدشين  كما  ــّزام(  ــ )َعـ اســم 

وعرض ميداليات 
الدورة.

اللجنة اإلعالمية

الشيخ محمد بن دعيج في المؤتمر الصحافي

طرحـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة مناقصـــة تخليـــص الســـتيراد معـــدات ومولـــدات 
“أجريكو” لسباق الفورموال 1 لعام 2022 في الموقع اإللكتروني لمجلس المناقصات 
والمزايـــدات. ووفق وصف المناقصة، فإنها لتخليص المعدات والمولدات الكهربائية 
المطلوبة عبر جســـر الملك فهد في حوالي 100 شـــاحنة. واشـــترطت الحلبة الدولية 
تخليـــص جميـــع المعـــدات قبل 2 مـــارس المقبـــل. ومن المقـــرر أن تتمكن الشـــركات 
الراغبة في المشاركة بالمناقصة وشراء وثائقها إلكترونًيا من خال نظام المناقصات 
اإللكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات حتى يوم األحد الموافق 30 يناير 
الجـــاري، علـــى أن يتم فتح المظاريـــف في اليوم التالي. وتســـتضيف حلبة البحرين 
الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” وشركة طيران الخليج سباق 
FORMULA 1 جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليج 2022، الذي ســـينطلق في 
الفترة من 18 حتى 20 مارس المقبل، وذلك افتتاحية للموســـم الجديد من البطولة 

العالمية بتغييراتها الجديدة من خال “العصر الجديد” للفورموال وان.

مناقصة لتخليص استيراد معدات ومولدات لـ “فورموال 1”
أمل الحامد

الخيـــل  وســـباق  للفروســـية  راشـــد  نـــادي  رفـــع 
استعداداته التنظيمية إلقامة سباق الخيل الكبير 
علـــى كأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، الذي ســـيقام عصـــر يوم بعد غـــد الجمعة 
على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

ويعتبـــر كأس ســـمو ولـــي العهد للخيـــل من أعرق 
الكؤوس في سباقات الخيل على مضمار البحرين 
إذ جـــاءت النســـخة األولـــى للـــكأس متزامنـــة مـــع 
انطاقـــة ســـباقات الخيـــل بصفـــة رســـمية علـــى 
مضمـــار نـــادي راشـــد بالعـــام 1982 برعايـــة عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة حيـــن كان جالتـــه وليا للعهد، واســـتمرت 
الرعاية والدعم لهذا السباق الكبير ورياضة سباق 
الخيـــل األصيلـــة حتـــى اليـــوم مـــن لـــدن صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
حيـــث تمنح هذه الرعايـــة الكريمة دعًمـــا وأهمية 
كبرى لهذا الســـباق الذي بات يمثل موروًثا يرتبط 

بتاريخ سباقات الفروسية في مملكة البحرين.
وشـــهدت مسيرة ســـباق كأس ولي العهد خطوات 
تطويريـــة فـــي الســـنوات األخيرة عكســـت حجم 
خـــال  مـــن  الرياضـــة  لهـــذه  والدعـــم  االهتمـــام 
التوجيهات بزيادة دعم الجوائز المالية المرصودة 
لهذا الســـباق، بجانـــب زيادة عدد األشـــواط من 5 
إلى 7 أشـــواط بدًءا من موسم 2020، وذلك للمرة 
األولـــى في تاريخ الســـباق، في خطوة تهدف إلى 
تكثيـــف حجـــم المشـــاركة وإتاحـــة الفرصـــة أمام 
مختلف اإلســـطبات التي تحـــرص على الحضور 
فـــي هذا الســـباق الكبير، باإلضافة إلى ما يســـاهم 
بـــه ذلك في إثراء المنافســـات الشـــريفة والمثيرة 
في جميع أشـــواط السباق التي ســـتكون متنوعة 

من حيث التصنيف ومسافة كل شوط.
كما سيشـــهد ســـباق كأس ســـمو ولـــي العهـــد لهذا 
الموســـم نقلة تطويرية نوعيـــة جديدة من خال 

إتاحـــة المجـــال لمشـــاركة عدد مـــن الخيـــل تابعة 
لمـــاك من خارج مملكة البحرين، بما يتماشـــى مع 
الخطـــوات التطويريـــة التي ينتهجها نادي راشـــد 
حالًيـــا في تنظيم الســـباقات والبطـــوالت الدولية 
ممـــا جعـــل الســـباقات البحرينيـــة محـــط اهتمـــام 
الستقطاب االســـطبات من مختلف أنحاء العالم 
للمشـــاركة في ســـباقات البحرين، حيث ستشـــهد 
ثاثـــة من أشـــواط ســـباق كأس ســـمو ولـــي العهد 

مشـــاركة عدد من الجياد واالســـطبات الخارجية 
وهو ما ســـيضفي اإلثارة ورفع مســـتوى المنافسة 

بجانب جياد اإلسطبات البحرينية.
وأعلنـــت قائمة الجياد المشـــاركة في الســـباق بعد 
إجراء قرعـــة التداخيل النهائية أمس، إذ بلغ عدد 
الجياد المشـــاركة 60 جواًدا في األشـــواط السبعة 
وبمشـــاركة عـــدد مـــن الجيـــاد القويـــة واألبطـــال 
التـــي ســـبق لهـــا الفـــوز بكؤوس ســـمو ولـــي العهد 

للجياد العربية والمســـتوردة واإلنتاج المحلي في 
المواســـم الماضيـــة، بجانب مجموعة مـــن الجياد 
القوية التي حققت انتصارات في سباقات كبيرة 
وأشـــواط بطولـــة البحريـــن الدوليـــة، األمـــر الـــذي 
سيشـــعل حمى المنافســـة واإلثارة للفـــوز بالكأس 
الغالية بتواجد عدد مـــن الجياد القوية واألبطال، 
حيـــث جاءت قائمة الجياد المشـــاركة على النحو 

التالي:
الشـــوط األول يقـــام علـــى كأس صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهد رئيـــس الوزراء والمخصـــص لجياد الدرجة 
األصيلـــة  العربيـــة  البحريـــن  خيـــل  مـــن  األولـــى 
“الواهـــو” مســـافة 1400 متـــر، وبمشـــاركة 7 جياد 
 ،1791 الجابـــي   ،1675 عافـــص  “كحيـــان  هـــي 
الصقاوي 1772، كحيان عافص 1695، كحيان 
عافـــص 1708، كحيـــان ام زريـــر 1797، عبيـــان 

.”1777
الشـــوط الثانـــي يقـــام علـــى كأس الهيئـــة العليـــا 
األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد  المتمرنيـــن  للفرســـان 
“مســـتورد” مسافة 1200 متر مستقيم، وبمشاركة 
9 جيـــاد هـــي “بـــاور تريـــن، مبادل، اوشـــن ســـتار، 
ســـن ســـبرايت، وندر الزام، كونســـكو نسز، فارس 

كودياك، هميش ماكبث، جامي اساي”.
الشـــوط الثالث يقام على أوكس البحرين “برعاية 
مزرعـــة المزدهـــر” لجيـــاد النتـــاج محلـــي مســـافة 

1800 متر، وبمشـــاركة 5 جياد هي “أصاله، اراده، 
خالده، منامه غيرل، نيسا صوفيا جاسمين”.

الشـــوط الرابـــع يقام علـــى داربي البحريـــن لجياد 
الدرجـــة األولى “نتـــاج محلي” مســـافة 2000 متر 
وبمشـــاركة 7 جياد هـــي “العافور، أبـــك، امورتال، 

مغاير، ميوزيك دي النوي، تارس، طوفان”.
الشـــوط الخامس يقام على كأس صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء والمخصـــص للجياد المســـتوردة 
مســـافة 2000 متـــر، وبمشـــاركة 12 جـــواًدا هـــي 
“اهـــدب، اركتـــك فيغا، كاود درفـــت، دوام، مكاك، 
مـــارس الندنغ، ميـــدال وينـــر، بيســـتوليتو، بورت 

ليونز، رايون بور، ايس روشستين، طوارق”.
الشـــوط الســـادس يقام على كأس صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء والمخصص لجيـــاد النتاج 
محلي مســـافة 2000 متر وبمشـــاركة 8 جياد هي 
“الطـــارق، اليخانـــدرو، أصـــان، ليفنـــغ ارت، نيـــوز 

بريكر، بوليسار، صابرينا، كامبولينا”.
الشوط السابع واألخير يقام على كأس المعتمدين 
1600 متـــر  التـــوازن “مســـتورد” مســـافة  لســـباق 
وبمشـــاركة 12 جـــوادا هي “كوال فورســـت، شـــبل 
الجزيـــرة، ماجيكل ويش، ميشـــن بوي، نايســـلير، 
نيبـــو، غيت واي، فوربـــدن الند، برنس الزام، رأس 

االسد، ذي امبرور وذ ان، زيزينيا”.

الصخير - نادي راشد للفروشية وسباق الخيل

استعدادات مكثفة ومشاركة األبطال 
ونخبة الجياد في كأس سمو ولي العهد

خطوات تطويرية شهدتها مسيرة السباق الكبير

سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل حضوره أحد سباقات الخيل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتوج سمو الشيخ عيسى بن سلمان بكأس سموه في أحد سباقات الخيل )أرشيفية(
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رجال اليد على موعد أمام إيران في الدور الرئيس
بعد التأهل إلى مونديال العالم 2023

يخـــوض منتخبنـــا الوطني لكـــرة اليد 
في الســـاعة الرابعة عصًرا من مســـاء 
اليـــوم )األربعـــاء( آخـــر مبارياتـــه فـــي 
بالبطولـــة اآلســـيوية  الرئيـــس  الـــدور 
العشـــرين بماقاة المنتخـــب اإليراني 
على صالة وزارة الرياضة بالدمام في 

المملكة العربية السعودية.
التأهـــل  هـــدف  منتخبنـــا  وحقـــق   
إلـــى كأس العالـــم 2023 بعـــد حجـــزه 
إحـــدى البطاقـــات اآلســـيوية المؤهلة 
هـــدف  أمامـــه  وتبقـــى  للمونديـــال، 
المنافســـة علـــى المركـــز األولـــى للمرة 

األولى في تاريخه.
 وتكمـــن أهميـــة المبـــاراة فـــي تصـــدر 
الرئيـــس  بالـــدور  الثانيـــة  المجموعـــة 
بعدمـــا ضمـــن المنتخبـــان تأهلهما إلى 
الدور قبل النهائي، وبالتالي فإن الفوز 

فـــي مبـــاراة اليـــوم يســـتبعد مواجهة 
صاحـــب المركز األول فـــي المجموعة 
األولـــى في نصـــف النهائـــي والمتمثلة 
أبـــرز  أحـــد  القطـــري  المنتخـــب  فـــي 

المرشحين في هذه البطولة.
 منتخبنـــا يتصـــدر المجموعـــة الثانية 
بالـــدور الرئيس بعد فوزيـــن متتاليين 
وبفـــارق  والعـــراق،  الكويـــت  علـــى 

األهداف عـــن المنتخب اإليراني الذي 
فـــاز هـــو اآلخـــر فـــي أول مباراتيـــن، 
المتاحـــة  المعطيـــات  فـــإن  وبالتالـــي 
تعكس مـــدى صعوبة المباراة في ظل 
التقـــارب الفني بيـــن الطرفين، خاصة 
مع انضمام بعض الاعبين األساسيين 
في صفـــوف المنتخب اإليراني خال 

هذا الدور.
 وأنهى منتخبنا استعداداته لمواجهة 
أمـــس  يـــوم  مســـاء  بتدريـــب  اليـــوم 
وبمشـــاركة  القطيـــف،  صالـــة  علـــى 
جميـــع الاعبيـــن، حيـــث تـــم التركيـــز 
علـــى تصحيـــح األخطـــاء التـــي وقـــع 
فيهـــا المنتخب فـــي المبـــاراة األخيرة 
وتطبيق األســـلوب المناسب لمواجهة 
والخـــروج  الفـــوز  أجـــل  مـــن  اليـــوم 

بصدارة المجموعة.

اللجنة اإلعالمية

منتخبنا الوطني لكرة اليد 



مزيد من التهاني بمناسبة تأهل منتخبنا لنهائيات كأس العالم
رفـــع الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
رئيـــس  نائـــب  خليفـــة  آل 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضة، أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، عاهل البالد 
المفـــدى، وإلـــى صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة 
إنجـــاز المنتخـــب الوطني لكرة 
كأس  لنهائيـــات  وتأهلـــه  اليـــد 
العالم 2023، من خالل وصوله 
للدور نصف النهائي من البطولة 
اآلســـيوية المقامـــة حاليـــًا فـــي 

المملكة العربية السعودية.
وأكد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
اســـتمرار  أن  علـــى  خليفـــة  آل 
البحرينيـــة  الرياضـــة  حصـــد 
للرعايـــة  يعـــود  لإلنجـــازات 
واالهتمـــام الكبيـــر الـــذي يوليه 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
المفـــدى، مشـــيرًا إلـــى أن دعـــم 
جاللتـــه يمثـــل حافـــزًا لمختلف 
للســـعي  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
المحافـــل  أكبـــر  لبلـــوغ  دائمـــًا 
والبطـــوالت العالمية وتشـــريف 

اسم المملكة.
بـــن  دعيـــج  الشـــيخ  هنـــأ  كمـــا 
ســـلمان آل خليفة ســـمو الشيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب، بهذا اإلنجاز 
الرياضـــي الكبيـــر، مشـــيرًا إلـــى 
أن وصـــول منتخـــب كـــرة اليـــد 
للمـــرة  العالميـــة  للنهائيـــات 
يـــدل  تاريخـــه  فـــي  السادســـة 
على مســـاندة ســـموه المستمرة 
مقدمـــًا  الوطنيـــة،  للمنتخبـــات 
الشـــيخ  لســـمو  كذلـــك  تهانيـــه 
خالـــد بن حمد آل خليفة النائب 
االول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
مثمنـــًا  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 

ومســـاندة  تحفيـــز  فـــي  دوره 
المنتخـــب الوطنـــي لكـــرة اليـــد 
وصـــوالً لتحقيق وتكرار إنجازه 

الكبير.
الدكتـــور  رفـــع  جانبـــه،  مـــن 
ماجـــد النعيمـــي وزيـــر التربيـــة 
والتعليم، أســـمى آيـــات التهاني 
حضـــرة  إلـــى  والتبريـــكات، 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
حفظـــه هللا ورعاه، وإلى ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، مؤكًدا أن هذا اإلنجاز 
الرياضـــي يضـــاف إلى سلســـلة 
اإلنجـــازات التـــي تحققـــت في 
العهـــد الزاهـــر لحضـــرة صاحب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 
حفظه هللا ورعـــاه في مختلف 
المجاالت، مشيدًا بدعم القيادة 
الحكيمـــة ومتابعتها المســـتمرة 
للمســـيرة الرياضية، مما شـــّكل 
للرياضييـــن  متواصـــالً  دافعـــًا 
إلحراز المراكز المتقدمة، ورفع 
رايـــة مملكة البحريـــن عاليًا في 

المحافل الدولية.
كما أشاد رئيس مجلس الشورى 
اإلنجـــاز  بهـــذا  الصالـــح   علـــي 
الرياضـــي الرفيـــع، مؤكـــًدا أنـــه 
جـــاء بفضـــل الدعـــم واالهتمام 
الفائـــق مـــن لـــدن جاللـــة الملك 

ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المفـــدى 
وتوجيهاتـــه الملكيـــة الســـامية 
والمنتخبات  والرياضة  للشباب 

الوطنية. 
وأعرب رئيس مجلس الشـــورى 
بهـــذا  واالعتـــزاز  الفخـــر  عـــن 
اإلنجـــاز الوطني، الـــذي ُيضاف 
إلى سجل اإلنجازات البحرينية 
فـــي  المجـــاالت،  فـــي مختلـــف 
ظل المســـيرة التنموية الشاملة 
التي تشـــهدها مملكـــة البحرين 
فـــي العهد الزاهـــر لجاللة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه. 
ـــأ رئيـــس مجلس الشـــورى،  وهنَّ
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بمناســـبة  هللا؛  حفظـــه  خليفـــة 
تأهل منتخب البحرين الوطني 
لكـــرة اليـــد إلى مونديـــال كأس 
باالهتمـــام  منّوًهـــا  العالـــم، 
بالشـــباب  ســـمّوه  يوليـــه  الـــذي 
الدعـــم  وتقديـــم  البحرينـــي، 
لقطـــاع  المتواصـــل  الحكومـــي 

الشباب والرياضة.
كمـــا هنأ ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة؛ مشيًدا 
بـــه  يضطلعـــان  الـــذي  بالـــدور 
ســـمّوهما في النهوض بالشباب 
والمنتخبـــات  والرياضـــة 
إلبـــراز  وتشـــجيعهم  الوطنيـــة، 

مواهبهم في المجاالت كافة.
أكـــد  نفســـه،  الســـياق  وفـــي 
األميـــن العـــام للجنـــة األولمبية 

مصطفـــى  فـــارس  البحرينيـــة 
تأهـــل منتخبنـــا  أن  الكوهجـــي 
الوطنـــي لكـــرة اليـــد هـــو ثمـــرة 
لدعم القيادة الرشيدة وحرصها 
الحركـــة  دعـــم  علـــى  المســـتمر 
الشـــبابية والرياضيـــة وتوفيـــر 
مختلف الظـــروف المثالية أمام 
لتعزيـــز  الوطنيـــة  المنتخبـــات 

مكانة الرياضة البحرينية.
اإلنجـــاز  ذلـــك  بـــأن  وأضـــاف 
العالمـــي الجديـــد هـــو إنعكاس 
الهتمام ومتابعة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
ومســـاندة ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وحـــرص 
سموهما المتواصل على توفير 
كافة أشكال الرعاية واالهتمام 
ومـــن  الوطنيـــة  للمنتخبـــات 
بينهـــا منتخـــب كـــرة اليـــد الذي 
يعتبر واجهة مشـــرفة للرياضة 

البحرينية.
بالمســـتوى  الكوهجـــي  وأشـــاد 
المتميـــز الـــذي أظهـــره منتخب 
البطولـــة  فـــي  المحاربيـــن 
يعكـــس  والـــذي  اآلســـيوية 
وعزيمتهـــم  الصلبـــة  ارادتهـــم 
القويـــة فـــي رفـــع رايـــة الوطن 
مواصلـــة  للمنتخـــب  متمنيـــا 
أجـــل  مـــن  المتميـــزة  عروضـــه 

الفوز باللقب اآلسيوي.
مـــن جانبه، قـــال رئيس االتحاد 
وليـــد  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
العلوي إن التأهـــل إلى نهائيات 
كأس العالم جاء بفضل الرعاية 
الكريمـــة من لدن جاللـــة الملك 

جاللتـــه  يوليـــه  ومـــا  المفـــدى، 
مـــن رعايـــة خاصة لشـــباب هذا 
الوطن، حيث كان لها ما تحقق 
من مردودات إيجابية أصبحت 
من خاللها مملكـــة البحرين من 
الشـــأن  فـــي  المتقدمـــة  الـــدول 
حضـــور  لهـــا  وكان  الرياضـــي، 
المحافـــل  فـــي  ومشـــرف  بـــارز 
الرياضية كافة على المستويين 

القاري والدولي.
وأكد العلوي أن اإلنجازات التي 
تشـــهدها كـــرة اليـــد هـــي ثمـــرة 
االهتمام الكبير من سمو الشيخ 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
اإلســـتراتيجيات  وبفضـــل 
الناجحة لســـموه وثقته الكبيرة 
في شـــباب هـــذا الوطن بطموح 
متجـــدٍد أعلن فيـــه أن البحرين 
تعيـــش عصرهـــا الذهبـــي علـــى 
المســـتوى الرياضـــي، وقال إننا 
اليـــوم نحصد ثمار ما أعلن عنه 
ســـموه فـــي األلعـــاب الرياضية 
كافة، ومنها كرة اليد خصوصا، 
مقدمًا خاصة التهاني إلى سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بما تحقق من إنجازات متتالية 

لهذه اللعبة في فترة قصيرة.
تهانيـــه  العلـــوي  رفـــع  كمـــا 
وتبريكاتـــه إلـــى ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمـــد آل خليفة، وقال 
إن توجيهـــات ســـموه ومتابعته 
المباشـــرة لمنتخبـــات كـــرة اليد 
كانت من األسباب الرئيسة في 
تطور مســـتوى اللعبة وتحقيق 
اإلنجازات والمكاســـب النوعية 

منذ تولي ســـموه قيـــادة اللجنة 
منوهـــًا  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
باالهتمـــام الخاص الـــذي يوليه 

سموه التحاد كرة اليد.
لرئيـــس  األول  النائـــب  وقـــال 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد  
خالـــد بن عبدالرحمـــن الحيدان 
إن هـــذا اإلنجـــاز يعكـــس حجم 
االهتمام والرعاية التي يحظى 
فـــي  الرياضـــي  القطـــاع  بـــه 
المملكـــة، وبالدعـــم الالمحـــدود 
الرشـــيدة،  القيـــادة  قبـــل  مـــن 
أبنـــاء  نجـــح  بفضلـــه  والـــذي 
البحريـــن فـــي المحافظـــة على 
سلســـلة المكاســـب واإلنجازات 
على المســـتوى الرياضي تحت 
مظلـــة صاحب الجاللـــة حفظه 

هللا ورعاه.
وهنأ النائب األول لرئيس اتحاد 
اليد سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بتأهـــل منتخب كرة 
اليـــد، كما قدم تهانيه إلى ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
منوهًا باالهتمام والدعم الكبير 
مـــن  اليـــد  اتحـــاد  يلقـــاه  الـــذي 
لـــدن ســـموهما والـــذي انعكـــس 
جليـــًا على ما تحققـــه لعبة كرة 
اليـــد مـــن نتائـــج مشـــرفة على 
المســـتوى القـــاري، معربـــًا عـــن 
اعتـــزاز أســـرة كـــرة اليـــد بهـــذا 
الدعـــم وبما وصلـــت إليه اللعبة 
من رفعة وتميز خالل السنوات 

األخيرة.

اللجنة اإلعالمية
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ضاحية السيف

بنا

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وجـــه 
األعلـــى للشـــباب والرياضة، رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة، رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بصـــرف مكافـــآت الفـــوز والتأهـــل 
منتخبنـــا  ألفـــراد   2023 العالـــم  لـــكأس 
الوطني األول لكرة اليد بعد تأهلهم للدور 
نصف النهائي بالبطولة اآلسيوية وخطف 
تذكرة الصعود للمونديال للمرة السادســـة 

في تاريخهم.
وتنفيذا لتوجيهات ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة قامـــت اللجنـــة األولمبية 

الوطنـــي  لمنتخبنـــا  المكافـــآت  بصـــرف 
األول لكـــرة اليـــد؛ تقديرا لعطـــاء الالعبين 
ومجهوداتهـــم وأدائهم المتميـــز الذي أثمر 
عـــن بلوغ الـــدور نصـــف النهائـــي من دون 
أي خســـارة وتأكيـــد تأهلهـــم لـــكأس العالم 
2023 فـــي إنجـــاز جديد مشـــرف للرياضة 

البحرينية عموما، وكرة اليد خصوصا.
وشملت توجيهات ســـموه صرف مكافآت 
الفـــوز ألفـــراد الجهازيـــن الفنـــي واإلداري؛ 
تقديـــرا لجهودهـــم المتميـــزة والتـــي كان 
لهـــا بصمة فـــي تحقيق هـــذا اإلنجـــاز ولما 
يلعبـــه الطاقـــم الفنـــي واإلداري مـــن دور 
مهم وأســـاس. ومن جهته، أعـــرب األمين 

العـــام للجنـــة األولمبيـــة البحرينية فارس 
مصطفـــى الكوهجـــي عـــن خالـــص شـــكره 
وتقديره لســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة على دعم ســـموه المستمر واهتمام 
ســـموه بالمنتخبـــات الوطنيـــة، مؤكدا بأن 
توجيهات ســـموه تأتي فـــي إطار الحرص 
المتواصـــل علـــى تقديـــر وتشـــجيع العبي 
منتخب كـــرة اليـــد الذين شـــرفوا المملكة 

في أكثر من محفل رياضي.
وأضـــاف الكوهجي أنـــه تنفيذا لتوجيهات 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
قامت اللجنة األولمبيـــة بصرف المكافآت 
لالعبـــي كـــرة اليـــد بالتنســـيق مـــع االتحاد 

تحفيـــز  بهـــدف  اليـــد؛  لكـــرة  البحرينـــي 
الالعبين على تقديم أفضل ما لديهم فيما 
تبقى من مشـــوار فـــي البطولة اآلســـيوية 
والتـــي يتطلـــع فيهـــا المنتخـــب لتحقيـــق 
اللقب اآلســـيوي، وليس التأهل للمونديال 

العالمي فقط.
 وأكد الكوهجي أن توجيهات سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة ستشـــكل دافعا 
لـــدى الالعبيـــن لمواصلـــة مســـيرة التألـــق 
فـــي المعتـــرك اآلســـيوي، وأن ذلـــك الدعم 
ليـــس بغريـــب على ســـموه الداعـــم لجميع 
لمنتخـــب  متمنيـــا  الوطنيـــة،  المنتخبـــات 

المحاربين التوفيق والنجاح.

هنأ وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء 
نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
سمو الشـــيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
عاهـــل البـــالد حضـــرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، وولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة؛  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بمناســـبة تأهل المنتخـــب الوطني لكرة 
اليـــد إلـــى مونديـــال كأس العـــام 2023 

الذي سيقام في السويد وبولندا.

وأكد ســـموه أن تأهـــل منتخبنا الوطني 
لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه 
لهو نتيجة مشـــرفة، وقـــد جاءت لتؤكد 
مـــا تحظى بـــه المنتخبـــات الوطنية في 
مملكـــة البحريـــن مـــن رعايـــة كريمة من 
الملـــك  لـــدن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة حفظه هللا 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  واهتمـــام  ورعـــاه، 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة في 
أجـــل  مـــن  كافـــة؛  اإلمكانـــات  تســـخير 
تحقيق اإلنجـــازات الدولية في مختلف 

األصعدة الرياضية.

وأضـــاف ســـموه أن هـــذا اإلنجـــاز جـــاء 
ليترجـــم الدعم المســـتمر لممثـــل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
النائـــب  مـــن  واالهتمـــام  خليفـــة،  آل 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالقطاع 
الرياضـــي والمنتخبـــات الوطنيـــة؛ األمر 
الـــذي أكـــد المكانـــة الرفيعـــة لمنتخبنـــا 
المنتخبـــات  بيـــن  اليـــد  لكـــرة  الوطنـــي 

القارية والدولية.

كما تقدم ســـمو الشيخ عيســـى بن علي 
آل خليفـــة بالتهنئـــة إلى رئيـــس االتحاد 
عيســـى  علـــي  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
أعضـــاء ومنتســـبي  إســـحاقي وجميـــع 
االتحاد وإلى األبطال المحاربين العبي 
منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة اليد علـــى هذا 
األداء المشـــرف الـــذي ظهر به المنتخب 
في المنافســـات العشـــرين فـــي البطولة 
اآلســـيوية لكـــرة اليد المقامـــة حاليًا في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، 
متطلعا ســـموه لمواصلة األداء المشرف 
وتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل في 

بطولة كأس العالم 2023.

فارس الكوهجي سمو الشيخ خالد بن حمد

تشمل أعضاء الجهازين الفني واإلداري تقديرا لدورهم

المنتخبات تحظى برعاية جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

خالد بن حمد يوجه األولمبية بصرف المكافآت لمنتخب اليد

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ بتأهل منتخب اليد للمونديال

سمو الشيخ عيسى بن علي
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تحيي النجمة نــوال الزغبي حفال غنائيــا في 11 فبراير 
المقبل بــاألردن، وســتقدم خالله باقــة متنوعة من 

أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها جمهورها.
وكشــفت الزغبــي أخيــرا عــن موقفهــا مــن خوض 

تجربــة التمثيــل، قائلة إنه ُعــرض عليهــا الكثير من 
السيناريوهات الفنية، سواء سينمائية أو تلفزيونية، وفي 

حال اقتناعها بأحد منها، فإنها ســتوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن 
تخوض تجربة الدراما القصيرة التي ال تتجاوز 8 حلقات.

يســتعد المطرب راغب عالمة إلحياء حفلين غنائيين في 
الواليات المتحدة األميركية بمناســبة عيد الحب، حيث 
يحيــي الحفل األول فــي مدينة أورالنــد بفلوريدا في 13 
فبراير. أما الحفل الثاني، فســيكون يوم 19 من الشــهر 

نفســه في مدينة لوس أنجلس بوالية كاليفورنيا. وكان 
النجم اللبنانــي تألق خالل حفله الغنائي الــذي أحياه ليلة 

رأس الســنة بمدينة هيوستن بالواليات المتحدة األميركية، وقدم خالله باقة 
مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بحضور الجاليات العربية.

راغب في أمريكاحفلة نوال
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طارق البحار

يروي فيلم “من أجل زيكو” 
قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم 
الصغير زيكو بفرصة المشاركة 

في مسابقة أذكى طفل في 
مصر، فينطلقوا مًعا في رحلة 

من أجل حضور المسابقة، وهو 
من األفالم اللطيفة الخفيفة 

على القلب.

tariq_albahhar

شاهدت لكم: الرجل األعمى الذي لم يرغب بمشاهدة “تيتانيك”

عــرض مهرجان العين الســينمائي في افتتاحــه الفيلم الفنلندي “الرجل األعمى الذي لم 
 The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic - ”يرغــب بمشــاهدة تيتانــك
للمخــرج تيمــو نيكــي، وذلــك فــي الحفل االفتتاحــي للمهرجــان، الذي انطلقــت فعاليات 
دورته الرابعة مؤخرا في مدينة العين. يأتي الفيلم في عرضه الخليجي األول، تأكيًدا 
علــى التنــوع والتميــز في اختيــارات المهرجان لباقة مــن أميز األفالم، التــي تم صنعها 
بحرفية عالية، ما يســهم في تبادل الثقافات والخبرات الســينمائية، ومســاعدة الجيل 
السينمائي الواعد في اكتساب المعرفة من خالل األفالم العالمية وهو بقصة إنسانية 
وإخراج متقن، وحاز على العديد من الجوائز في فينسيا وساو باولو والجونة وغيرها.

الفيلـــم فـــي فكرتـــه حـــول فيلـــم المخـــرج 
“تيتانيـــك”  الشـــهير  كاميـــرون  جيمـــس 
األكثـــر إثـــارة علـــى اإلطـــالق فـــي شـــباك 
التذاكـــر العالميـــة، والذي شـــاهده الجميع 
حول العالم ماعدا الشـــخصية الرائدة في 
فيلـــم “الرجـــل األعمى الـــذي ال يريد رؤية 
تيتانيـــك”، والذي هو ربما قد يكون واحدا 
مـــن محبـــي األفـــالم القالئـــل فـــي العالـــم 
الذين لم يشـــتروا تذكرة فـــي العام 1997 

لمشاهدة تيتانيك.
إن تقديـــم الشـــخصية األكثـــر غموًضا في 
هذا الفيلم والتـــي قدمها لنا المخرج تيمو 
نيكـــي، والـــذي يضعنـــا بصرًيا علـــى األقل 
فـــي نفـــس القارب مـــع شـــخصيته الرائدة 
في الفيلـــم جاكو )بيتري بويكوالين( الذي 
لـــم يعد قـــادرا على الرؤية بعد أن تســـبب 

التصلـــب المتعدد في إصابته بالشـــلل من 
الخصر إلى أســـفل وفقدان بصره ومن ثن 

اعتزاله الجميع ماعدا امرأة.
في هـــذا الفيلـــم المبـــدع نشـــاهد بالضبط 

كيف يرى العالم كرجل أعمى، فكل شـــيء 
فـــي بؤرة ضبابيـــة للغاية باســـتثناء جاكو 
نفســـه، بينمـــا هـــو يجـــرب الحيـــاة يجـــري 
مـــن صديقتـــه  الصباحيـــة  مكالمتـــه  إلـــى 

البعيدة بالمسافة سيربا )مارجانا مايجاال( 
وتنـــاول األدوية قبل أن يمر اليوم برســـم 
مـــن مكالمتـــه الهاتفيـــة العاديـــة مـــن أبيه 
واالســـتماع إلـــى تعليقـــات جيرانـــه، وهذا 

العنصر يبرز ويسلط الضوء على الطبيعة 
الحكميـــة للكثيرين فيما يتعلـــق باإلعاقة، 
أي أنـــه قد يكون شـــيئا “جلبـــه الناس على 
مأســـاوية”  حالـــة  “فـــي  أنـــه  أو  أنفســـهم” 

نتيجة لذلك.
بعـــد عـــام مـــن عمليـــات اإلغـــالق العالمـــي 
بســـبب الوباء، أصبح معظمنـــا على دراية 
بمـــدى أهميـــة العالقـــة بينه وبين ســـيربا، 
ولكـــن  أبـــدا  جســـديا  يلتقيـــا  لـــم  وربمـــا 
رأى  أنهمـــا  لـــو  كمـــا  حقيقيـــة  صداقتهمـــا 
بعضهمـــا البعض شـــخصيا كل يـــوم. نيكي 
لديها لمسة خفيفة مع النص الذي هو قادر 
على رؤية الجانب المضحك من األشـــياء. 
كمـــا أنه يقدم الكثير مـــن األفالم الجانبية 
للتمهيـــد، يخرج جاكو إلـــى مقابلتها أخيرا 
عبـــر اســـتخدام ســـيارتين أجـــرة وقطـــار” 

فـــي الرحلـــة التـــي تمثـــل تحديـــا حقيقيـــا 
للمســـتخدم كرســـي المتحـــرك ال ســـيما أن 

الوقت هو الجوهر.
رحلـــة جاكو، التي ســـتدفعه إلـــى االعتماد 
على مساعدة “خمسة غرباء”، ال تسير كما 
هـــو مخطـــط لها وهناك شـــعور بـــأن جاكو 
لـــن يصـــل إلـــى نهايـــة مغامرتـــه بالخروج 
من شـــقته بعد وقت طويـــل. خوف وقلق 
وضعف، هـــذا النوع من المنظـــور البصري 
يعطينا التركيـــز والدخول إلى داخل بطل 
الفيلـــم مما يعطيه كثافـــة تزداد من خالل 
تصميـــم صوتـــي مفصـــل يســـاعدنا علـــى 
تقدير العالم مـــن وجهة نظر جاكو والنعم 

التي نملكها من صحة وقدرة.
ويســـتفيد الفيلـــم أيضـــا مـــن حقيقـــة أن 
هـــو صديـــق قديـــم  بويكوالينيـــن  نجمـــه 
للمخرج والذي كتـــب بالتحديد هذا الدور 
له بســـبب انه لديه نفس حالة شـــخصيته 
الخياليـــة بالفيلـــم، ما يعني أنـــه قادر على 
جلب الخبـــرة الحياتية فضال عن مواهب 
التمثيـــل القويـــة، كمـــا يـــدل علـــى فـــوز ه 
بجائـــزة الجمهـــور فـــي فينيســـيا وتقديمه 
في عـــدة مهرجانـــات، وأيضا هنـــاك نيكي 
اإلضافة المهمة للكوميديا الســـوداء، جنبا 
إلـــى جنب مـــع القـــدرة على توليـــد التوتر 

المفاجئ من ال مكان تقريبا.

اعتــذرت النجمــة روبي عــن مشــاركتها في بطولة مسلســل 
“جزيــرة غمام”، فــي اللحظات األخيــرة، وذلك قبــل انطالق 
تصويــر أول مشــاهد العمل األســبوع المقبل، وجاء ســبب 
اعتذار روبي النشغالها بأعمال أخرى. مسلسل “جزيرة غمام” 

بطولة طــارق لطفي وفتحي عبدالوهــاب وأحمد أمين، رياض 
الخولــي وعدد كبير من الفنانين تأليــف عبدالرحيم كمال وإخراج 

حســين المنبــاوي ومقرر عرضه في شــهر رمضان المقبل. وتدور أحداث مسلســل 
“جزيرة غمام” في فترة زمنية معينة مليئة بأحداث في حقبة العشرينات.

روبي تعتذر

يشـــارك الناقد الســـينمائي المصري أســـامة عبـــد الفتاح في 
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 بكتابه الجديد “أحمد 
زكـــي.. حكاية رجل مهـــم”. والكتاب الذي يقع في نحو 260 
صفحة، استكشـــاف غيـــر تقليدي لعالم النجـــم الكبير أحمد 
زكـــي، ال يكتفـــي باأللقـــاب واألوصـــاف الفارغة مـــن المعنى 
مثـــل “اإلمبراطـــور” و “الباشـــا”، بل يرصد كيـــف صعد للقمة 
بصعوبـــة شـــديدة، باذال الكثير مـــن العرق والـــدم والدموع، 
ويقف على دوره الحقيقي في السينما المصرية، واألسباب 
الموضوعيـــة العتباره مهما في تاريخ الفـــن العربي عموما.  

ويقدم المؤلف تحليال غير مســـبوق ألســـلوب أدائه المذهل، 
ال يقنـــع بـــكالم مرســـل يردده البعض، ســـواء للمـــدح – مثل 
“غـــول التمثيـــل” و “جبار األداء” أو لالنتقـــاد والذم، مثل أنه 
ُيَقلِّد، خصوصا عندما يجّســـد شـــخصيات عامة، أو يتقمص 
بشـــكل مرضـــي تغلب فيـــه الفطرة علـــى قواعـــد االحتراف 
والمهنيـــة. كمـــا يطرح تســـاؤالت عـــن كيفيـــة التعامل – في 
موقع التصوير – مع ممثل متوهج الموهبة والجنون الفني 
والرغبـــة فـــي الكمال مثله، وعن عالقـــة العمل الفريدة التي 

جمعته بالسندريال سعاد حسني.

“أحمد زكي.. حكاية رجل مهم” في “القاهرة للكتاب”

احتفلـــت أبـــرار ســـبت بليلـــة الحناء أو 
“الجلوة” وســـط عدد من أفراد أســـرتها 
وصديقاتهـــا؛ اســـتعداًدا إلقامـــة حفـــل 
زفافهـــا بعـــد مـــرور عـــام ونصـــف العام 

تقريًبا على عقد قرانها.
وشاركت شيماء سبت وأبرار، متابعيها 
علـــى انســـتجرام بتدوينـــة تمنـــت مـــن 
وقالـــت:  لشـــقيقتها،  الســـعادة  خاللهـــا 
“اليوم إن شـــاء هللا بيكـــون ليلة جلوة 
أختي عروســـة بنـــات ســـبت وقمرهن، 
وهـــو  ويهنيهـــا..  يســـعدها  هللا  أبـــرار، 
بالعـــرف وعاداتنـــا وتقاليدنـــا القديمـــة 
بالبحرين طقوس تعودنا عليها يســـبق 

الزواج بليلتين”.
كل  مـــن  “أتمنـــى  شـــيماء:  وتابعـــت 
متابعيني الدعاء لها بالتوفيق والبركة 
وحبيـــت أشـــارككم تفاصيـــل أفراحنـــا 
أول بـــأول والفال لكل العزاب ومبروك 
لكل عروسين ربي يهنيهم ويسعدهم.. 
باســـم هللا وما شـــاء هللا وتبـــارك هللا”، 

كمـــا حرصـــت كل مـــن شـــيالء وشـــذى 
ســـبت، مشـــاركة الجمهور علـــى مواقع 
مـــن  بلقطـــات  االجتماعـــي  التواصـــل 
حفل الحناء الخاص بشـــقيقتهن، وهو 
الحفـــل الـــذي حضرتـــه كذلـــك الفنانـــة 
مـــن  غـــازي.  وزينـــب  محمـــد  منيـــرة 
جانبها، نشرت أبرار سبت عبر خاصية 

أظهـــرت  لقطـــات  القصيـــرة  القصـــص 
مـــن خاللهـــا بعـــض مـــن التحضيـــرات 
ليلـــة  بحفـــل  الخاصـــة  والتجهيـــزات 
الحنـــاء، وعبـــرت عـــن مـــدى ســـعادتها 
بتجهيـــز كل التفاصيـــل مثلمـــا أرادت، 
كمـــا وجهت الشـــكر لـــكل من ســـاعدها 
فـــي خـــروج تلـــك الليلـــة كمـــا تمنـــت، 

وتداول الجمهور عدد من الفيديوهات 
التـــي ظهرت فيهـــا أبرار وهـــي تحتفل 
بليلـــة الحنـــاء وتتفاعـــل مـــع الحضـــور 
في أجـــواء مرحة. وكانت أبرار ســـبت 
قـــد احتفلت في منتصـــف العام 2020 
بعقـــد قرانهـــا ونشـــررت حينهـــا صورة 
لكنهـــا  انســـتجرام،  عبـــر  عريســـها  مـــع 
حرصـــت علـــى إخفاء هويتـــه، وعلقت 
على الصور وقتهـــا، وقالت: “الحمد لله 
يـــا رب.. كان ودي احتفـــل بعقد قراني 
مع أهلي واحبابي، لكن بســـبب جائحة 
كورونا اقتصـــر الموضوع على عائلتي 

الصغيرة” بحسب مجلة هي. 
كما نشرت أبرار مقطع فيديو وثقت به 
تفاصيـــل يـــوم حفل عقـــد قرانها بداية 
مـــن اختيار أزيائها إلى اختيار المكياج 
واللمسات النهائية قبل جلسة التصوير 
الخاصة بالحفل، وعلقت على الفيديو، 
قائلـــة: “خطوبتي.. i said yes.. شـــكرًا 

من القلب لجعل يومي أفضل”.

جلوة أبرار سبت وسط شقيقاتها وصديقاتها

 يعمل المخرج عبد العزيز حشاد على التحضير لمسلسل جديد  «
بعنوان “عالم تاني” من بطولة رانيا يوسف وفريال يوسف ونضال 

الشافعي، ومن تأليف إسالم محمود يوسف. ومن المقرر عرضه 
في شهر رمضان المقبل 2022، إذ يواصل حشاد اختيار الفنانين 

المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير تمهيداً لبدء العمل 
في األيام المقبلة.

ويصور الثنائي رانيا يوســـف ونضال الشافعي حاليًا مشاهدهما األخيرة من 
مسلســـل “شـــارع 9”، وذلك بالتزامن مع عرضه على إحـــدى القنوات العربية، 
ويشـــارك في بطولة العمل: نرمين الفقي، محمود عبد المغني، هدى االتربي، 
صبـــا الرافعي، أحمد ســـالمة، ياســـر علي ماهـــر، رانيا مالح، حســـام فاروس، 
مفيـــد عاشـــور، حمدي هيكل، يســـرا مســـعودي، كلوديا، شـــريف باهـــر، ايمي 
اســـالم وعبير منير. أما فريال يوسف فقدمت آخر أعمالها في “سكر مر” من 
الموســـم الثاني لمسلســـل “ورا كل باب” على قناة الحياة، والقصة من تأليف 
أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد عبد السالم وشارك في البطولة مراد مكرم، 
منة فضالي، إيهاب فهمى، رانيا مالح، والطفل آدم وهدان. وجســـدت فريال 

خالل األحداث دور أم لطفل مريض بالسكري.

 “عالم تاني” للشافعي في رمضان
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“فاتيل البحرين” تستقبل 11 طالًبا ضمن “التبادل الطالبي” من “إيكليا الفرنسية”
يقدمون مشروع عمل عند نهاية فترة دراستهم بالمملكة

استقبلت كلية فاتيل 
الــبــحــريــن لــلــضــيــافــة 
والسياحة في حرمها 
منطقة  في  الجامعي 
برنامج  11 طالبا من طالب  الجسرة 

ــادل الـــطـــالبـــي يـــوم  ــ ــب ــ ــت ــ ال
 2022 يناير   23 األحد 

مــــن كـــلـــيـــة إيــكــلــيــا 
ليون  لألعمال في 
ــا، حــيــث  ــسـ ــرنـ ــفـ بـ
ســتــســتــضــيــفــهــم 
حـــتـــى مــنــتــصــف 

أبــــــــريــــــــل وذلــــــــك 
فـــــي إطــــــــار الـــعـــقـــد 

الـــذي تــم تــوقــيــعــه في 
ــعــاون  ــت ــل ل  2020 فـــبـــرايـــر 

الدولي بين كلية فاتيل وكلية إيكليا 
لألعمال. وخالل دراستهم في مملكة 

البحرين سيتلقى الطالب محاضرات 
الثقافات  ــة  ودراســ التسويق،  حــول 
وإدارة  المشاريع،  وإدارة  المتعددة، 
السياسية،  والــجــغــرافــيــا  الــفــعــالــيــات، 
كما سيقومون بتقديم مشروع عمل 
دراستهم  فترة  نهاية  عند 

بالكلية.
رحب  جانبه،  ومــن 
ــام  ــ ــع ــ ــر ال ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــعــيــن حــديــًثــا 
ــلـــيـــة فـــاتـــيـــل  لـــكـ
الشيخ  البحرين 
خليفة  بـــن  ــد  خــال
بالطالب  خليفة  آل 
ــــك  ــكــة وذل ــمــمــل فــــي ال
في  استقبالهم  حفل  خالل 
أن  “يسعدني  قائالً  الجامعي،  الحرم 
في  الفرنسي  التبادل  بطالب  أرحــب 

حيث  البحرين،  في  الجامعي  حرمنا 
الــفــنــادق  إدارة  أســـاســـيـــات  مـــن  ــــه  إن
الــطــالــب على  يــكــون  والــســيــاحــة أن 
دراية ثقافية بالبلدان المختلفة التي 
توفر  اإلطــار  هذا  وفي  فيها،  سيعمل 
من  فـــريـــًدا  تعليًما  الــبــحــريــن  فــاتــيــل 
واللغات  للثقافات  تبادل  يوفر  نوعه 
طالبنا  يمنح  مما  الدولية  والخبرات 

بدء  عند  تفيدهم  المهارات  من  ثروة 
فـــي دول  الـــواقـــع  فـــي أرض  عــمــلــهــم 
ــم الــمــخــتــلــفــة، وأتــمــنــى لــطــالب  ــعــال ال
متميزة  تعليمية  رحلة  لدينا  التبادل 
ليصبحوا  تــســاعــدهــم  الــبــحــريــن  فــي 

مواطنين عالميين”.
 كما قام نائب رئيس البعثة بالسفارة 
الــفــرنــســيــة فـــي الــبــحــريــن إيــمــانــويــل 

استعرض  للطالب  كلمة  بإلقاء  ماير 
المنطقة،  عن  شاملة  معلومات  فيها 
باإلضافة إلى تناوله تاريخ وموسيقى 
هذه هي  أن  يذكر  البحرين.   وثقافة 
التبادل  الثانية من طالب  المجموعة 
الــبــحــريــن  فــاتــيــل  تستضيفها  الــتــي 
إلى  فاتيل  وتتطلع  إيكليا،  كلية  من 
من  التبادل  طلبة  استقبال  مواصلة 

البحرين  فاتيل  تقوم  حيث  فرنسا، 
ــالد أخــرى  بــاســتــقــبــال الــطــالب مــن بـ
داخل شبكتها العالمية الخاصة ضمن 
الكلية  ويسعد  بولو”،  “ماركو  برنامج 
أن إيكليا الفرنسية العريقة تسير على 
تعزز من  أن  نفسه، وتستهدف  النهج 
واألكاديمية  التعليمة  طالبها  تجربة 

بدراستهم في كلية فاتيل البحرين.

أكــــــــدت طـــيـــران 
الناقلة   - الخليج 
لمملكة  الوطنية 
الــبــحــريــن - تــأجــيــل رحــالتــهــا من 
للظروف  نــظــًرا  إســطــنــبــول؛  وإلـــى 
الــمــنــاخــيــة الــقــاســيــة الــتــي تــمــر بها 
والتي  ــراهــن،  ال الــوقــت  فــي  تركيا 
التركية  السلطات  قـــرار  إلــى  أدت 
بــإغــالق مــطــار إســطــنــبــول الــدولــي 
بسبب العواصف الثلجية وتحويل 
ــى مــــطــــارات أخــــرى  ــ الــــرحــــالت إلـ
وشواغر  مــرافــق  ذات  مناطق  فــي 
فندقية محدودة. إضافة إلى ذلك، 
وبسبب الظروف المناخية السيئة، 
إسطنبول  في  السير  حركة  تتعذر 
بسبب  التركية  المدن  من  وغيرها 
ــر  ــالق الـــطـــرقـــات الـــعـــامـــة، األمـ ــ إغـ

المسافرين  الذي تتعذر معه حركة 
وإمكانية  الجوية  الناقالت  لكافة 
الوقت  وفي  للمطارات.  مغادرتهم 
ــالق مــطــار  ــ ــذي يــســتــمــر فــيــه إغـ ــ الـ
إسطنبول الدولي، الذي تعتذر فيه 
قد  إزعــاج  أي  عن  الخليج  طيران 
الــخــارج  التأجيل  هــذا  بــه  يتسبب 
عن إرادتها لمسافريها الكرام، تؤكد 
الناقلة أنها في طور التواصل حالًيا 
لمساعدة  المعنية  الــســلــطــات  مــع 
إغالق  بقرار  المتأثرين  المسافرين 
ومناقشة  الدولي  إسطنبول  مطار 
لهم،  المتاحة  والــخــيــارات  الحلول 
التزامها  الــوقــت  ذات  فــي  مــؤكــدة 
بسالمة مسافريها وطاقمها  الدائم 
ــلـــى رأس  ــــي دائــــمــــا عـ ــأت ــ ــي ت ــتــ ــ ال

أولوياتها.

“طيران الخليج” تؤجل رحلتها السطنبول 
لسوء األحوال المناخية بتركيا

جائزتان كبريان بـ 500 ألف دوالر 
لكل فائز من “لبشارة” 2022

دشــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن “ بيتــك”، النســخة الجديــدة 
لجوائــز حســاب التوفيــر االســتثماري “لبشــارة” لعــام 2022، وذلك بدًءا 
مــن شــهر يناير الجاري وحتى نهاية العام، ليمنــح العمالء الكرام ُفرًصا 
وافــرة للفــوز بجوائــز نقديــة عديــدة شــهرًيا عنــد ادخارهم في حســاب 

“لبشارة”.

“لــبــشــارة”  تتضمن جــوائــز حــســاب 
نقديتين  جــائــزتــيــن  ــام  ــعـ الـ لـــهـــذا 
دوالر   500,000 بقيمة  كبيرتين 
 10 إلى  إضافة  فائز،  لكل  أميركي 
 100,000 بــقــيــمــة  نــقــديــة  جـــوائـــز 
ومــع  فـــائـــز،  لــكــل  أمــيــركــي  دوالر 
 20,000 بمجموع  شهرية  جــوائــز 
 20 نــصــيــب  ومـــن  أمــيــركــي  دوالر 
التمويل  بــيــت  وُيــخــصــص  فـــائـــًزا. 
50 جائزة  الكويتي-البحرين أيًضا 
لكل  أمــيــركــي  دوالر   500 بقيمة 
“نساؤنا”  لفئات  فائز، وهي خاصة 
و”بطاقاتنا  و”مدخرونا”  و”عيالنا” 
االئـــتـــمـــانـــيـــة”، إلــــى جـــانـــب الــفــئــة 
“الـــرقـــمـــيـــة” الــمــخــصــصــة لــلــعــمــالء 
بيت  بفتح حــســاب  قــامــوا  الــذيــن 

عن  البحرين   - الكويتي  التمويل 
الرقمية،  الــقــنــوات  مــن  أي  طــريــق 

كتطبيق بيتك جزيل الرقمي.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــــال رئــيــس 
في  لــألفــراد  المصرفية  الخدمات 
بيت التمويل الكويتي – البحرين، 
حــامــد مــشــعــل “إنــــه لــمــن دواعـــي 
النسخة  عــن  نكشف  أن  ســرورنــا 
“لبشارة”  حساب  لجوائز  الجديدة 
2022 والتي تشمل جائزتين  لعام 
نقديتين كبيرتين بقيمة 500,000 
حيث  جــائــزة،  لكل  أميركي  دوالر 
األعزاء  للعمالء  تتواصل مكافآتنا 
مجموعة  لمنحهم  دائــًمــا  ونسعى 
ــّيـــة مــــن الـــجـــوائـــز  ــعــــة وســـخـ واســ
استثمارهم  مقابل  القّيمة  النقدية 

االستثماري  التوفير  حساب  فــي 
“لـــبـــشـــارة”. وبــاســتــطــاعــة الــعــمــالء 
لفتح  التسجيل  والُجدد،  الحاليين 
األمــوال  وإيــداع  “لبشارة”  حساب 
رقــمــًيــا فـــي الــحــســاب مـــن خــالل 
للصيرفة”،  جــزيــل  “بيتك  تطبيق 
الفروع. ومن  لزيارة  الحاجة  دون 
على  الجميع  ُنشّجع  المنطلق،  هذا 
في  والتوفير  باالستثمار  المبادرة 
ــبــشــارة” لــيــنــالــوا فرصة  حــســاب “ل
الشهرية  الــســحــوبــات  فــي  الــفــوز 

المتواصلة طوال العام”.

الكويتي  التمويل  بيت  ويسعى 
– الــبــحــريــن نــحــو تــعــزيــز تــجــارب 
عمالئه المصرفية وإثراء حياتهم، 
العالقة  توطيد  على  يحرص  كما 
مــعــهــم ومــكــافــئــتــهــم عــلــى والئــهــم 
الفوز  فرصة  لهم  ويتيح  وثقتهم، 
“لبشارة”  جوائز  على  السحب  في 
بــحــريــنــي يتم  50 ديـــنـــار  مـــع كـــل 
وبإمكانهم  الحساب.  في  ادخـــاره 
الجوائز  في  للفوز  فرصهم  تعزيز 
وفــتــرة  مــبــلــغ  زاد  كــلــمــا  الـــكـــبـــرى 

ادخارهم بالحساب.
وُيتاح حساب التوفير االستثماري 
“لبشارة” للمواطنين والمقيمين في 
التعاون  مجلس  ودول  البحرين 
أعــمــارهــم  تــبــلــغ  الــذيــن  الخليجي 
وُيــمــكــن كذلك  أكــثــر،  أو  عــاًمــا   18
فــتــح الــحــســاب لــلــُقــّصــر بــواســطــة 
ــر أو الــوصــي الــقــانــونــي،  ولـــي األمـ
“بيتك  تطبيق  ــالل  خـ مــن  ــك  ــ وذل
جزيل للصيرفة”. ُيذكر أن حساب 
“لبشارة” متاح أيًضا للشركات على 
مجلس  ودول  المملكة  مــســتــوى 
بالدينار  فتحه  ويمكن  الــتــعــاون، 

البحريني أو بالدوالر األميركي.

تطبيقها  الــبــحــريــن،   stc شــركــة  أطلقت 
المجاني المبتكر األول من نوعه للهواتف 
في  والمتخصص   ”stc Play“ المحمولة 
 .stc Play بالشراكة مع  المملكة وذلك  األلعاب اإللكترونية في 
االرتــقــاء  فــي  الشركة  توجه  مــع  تماشيًا  الخطوة  هــذه  وتــأتــي 
بجعلها  البحرين  مكانة  لتؤكد  اإللكترونية  األلــعــاب  بمنظومة 

مركزا إقليميا لأللعاب اإللكترونية في المنطقة. 
وستقام أولى بطوالت الموسم مع لعبة “PUBG Mobile” والتي 
ستبدأ في السابع من فبراير، حيث سيفتح باب التسجيل في 
البطولة في 26 يناير وستقام النهائيات في 16 فبراير. ويمكن 
مجاني،  بشكل   stc Play الــجــديــد  التطبيق  تنزيل  للجمهور 

وسيكون متوفرا لمستخدمي أندرويد وأبل. 
كريم  البحرين   stc لشركة  التجارية  العمليات  رئيس  وعلق 
طبوش بهذه المناسبة: “نعمل في stc البحرين على االستثمار 
في قطاع األلعاب اإللكترونية والذي يشهد نموًا متصاعدًا في 
نعلن عن إطالق  أن  المنطقة”. وأضــاف: “يسعدنا  المملكة وفي 
 ،stc Play اإللكترونية  لأللعاب  المتكامل  الجديد  التطبيق  هذا 
حيث نهدف من خاللها إلى دعم وتطوير أداء الشبكات واأللعاب 
إلى  باإلضافة  الشباب،  تلبي احتياجات جيل  التي  اإللكترونية 

دعم جهود المملكة لتصبح مركزًا متصدرا في توفير التقنيات 
المتطورة”.

 ”PUBG Mobile“ لعبة  مع  الموسم  بطوالت  أولــى  وستفتتح 
والتي ستمنح الفائزين مبلغ وقدره 20 ألف دوالر.

تدشين سلسلة بطوالت في فبراير المقبل

إطالق تطبيق “stc Play” المتخصص في األلعاب اإللكترونية

ــل لــدعــم الــمــشــاريــع  يــواصــل صــنــدوق األمــ
ــيـــرتـــه  ــة مـــسـ ــ ــي ــ ــاب ــ ــب ــشــ ــ والــــــــمــــــــبــــــــادرات ال
ــمــهــارات  ــهــدف رصـــد ال وإســتــراتــيــجــيــتــه؛ ب
الشباب  أفــكــار  لدعم  الوطنية  والــكــفــاءات 
المبادرات  تنويع  على  والعمل  ومهاراتهم 
الستكشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية 
تحقيق  مــن  الــشــبــاب  سيمكن  الـــذي  األمـــر 
إيجابًا  ينعكس  بما  واالســتــمــراريــة  النجاح 
تفعيل  فــي  الــريــاديــة  المملكة  مسيرة  على 
في  إسهامه  وتعزيز  البحريني  الشباب  دور 
بكل  االقتصاد  عالم  في  والــدخــول  التنمية 

ثقة واقتدار. 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــرح الـــصـــنـــدوق حـــالـــيـــا الـ ــطــ ــ وي
الـــمـــبـــادرات الــمــتــمــيــزة الـــتـــي تــســاهــم في 
واستنهاض  البحريني  الــشــبــاب  اجــتــذاب 
على  والعمل  الصحيحة  بالطريقة  أفكارهم 
زراعة األمل في نفوس الشباب عبر دعمهم 
لتخطي التحديات وتأسيس مشروعاتهم.  

وفي هذا الصدد، صدر قرار بتشكيل مجلس 
االستثمارية  )الـــذراع  األمــل  مشاريع  إدارة 
الــقــرار على ترؤس  األمــل( ونــص  لصندوق 
وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة أيــمــن بن 

في  ويضم  اإلدارة،  مجلس  المؤيد  توفيق 
عضويته كل من الشيخ حمد بن محمد بن 
حمد آل خليفة نائبا للرئيس، شيخة عصام 
فخرو، عبدهللا راشد هالل،  يعقوب يوسف 
أكبر، خالد حامد الزياني ومحمد عبدالعلي 

العالي. 
ــى خــلــق فــرص  ــل إلـ وتــهــدف مــشــاريــع األمــ
للشباب  الوطني  المستوى  على  متكافئة 
فرص  على  للحصول  الــطــامــح؛  البحريني 
في  للدخول  الــالزمــة  والمعرفة  االستثمار 

مجال ريادة األعمال.

تشكيل مجلس إدارة مشاريع األمل

حامد مشعل

ــع األمـــــــــل، الــــــــذراع  ــ ــاري ــشــ أعـــلـــنـــت مــ
االستثمارية لصندوق األمل، عن عرض 
“بيبان”  الواقعي  التلفزيوني  البرنامج 
ابتداًء من يوم األربعاء 2 فبراير 2022، 
قناة  مــســاًء على   6 الساعة  فــي  وذلــك 
الترفيه  البحرين وعبر منصة  تلفزيون 
الرائدة “شاهد”، أول منصة عربية تقدم 
خــدمــة “الــفــيــديــو حــســب الــطــلــب” في 
منطقة الشرق األوسط، تم إطالقها من 

 .”MBC“ قبل مجموعة
ُيــســلــط بــرنــامــج “بــيــبــان” الــضــوء على 
الُمميزة  التجارية  المشاريع  من  نخبة 
المملكة،  فــي  األعــمــال  بـــرّواد  الخاصة 
وذلك مع طرحها أمام لجنة مؤلفة من 4 
مستثمرين محليين وإقليميين؛ لبحث 
فرص االستثمار مع مؤسسيها ولدفعها 

للنمو على نطاق إقليمي وعالمي. 
4 حلقات،  “بيبان” من  ويتكون برنامج 
ومن المقرر أن ُتذاع حلقة جديدة كل 

يوم أربعاء من شهر فبراير. وستشتمل 
3 مشاريع  البرنامج على  كل حلقة من 
ــاع مــحــدد  ــطـ ــقـ ــاريــــة مــخــتــصــة بـ تــــجــ
التكنولوجيا  قــطــاع  وتــضــم  لــألعــمــال، 
والصناعة والرياضة وقطاع المأكوالت 
ــم اخــتــيــار هــذه  ــد ت ــات. وقـ ــمــشــروب وال
200 مشروع  بين  بعناية من  المشاريع 
ــقــدم لــلــمــشــاركــة بــالــبــرنــامــج،  تــجــاري ُم

المشروع  إيــرادات  على  اعتماًدا  وذلك 
ــه لـــالســـتـــثـــمـــار ولـــلـــتـــوّســـع  ــتـ ــزيـ ــاهـ وجـ

باألسواق خارج المملكة.
األمــل،  لمشاريع  الــعــام  الــمــديــر  وقــالــت 
فــجــر الــبــاجــه جـــي “يــســرنــا أن ُنــعــلــن 
برنامج  عـــرض  انــطــالق  عــن  للجمهور 
“بيبان” وذلك بعد أشهر من العمل على 

إعداده وإنتاجه. 

تضم التكنولوجيا والصناعة والرياضة واألغذية

“بيبان” يستعرض مشاريع تجارية ابتداًء من 2 فبراير



توقع خبراء أن تشـــهد العمالت الرقمية 
نشاًطا كبيًرا خالل العام الجاري 2022، 
وأن يظهـــر جيـــل جديـــد مـــن العمـــالت 
االســـتثمار  نحـــو  الموجهـــة  الرقميـــة 
والتبـــادل التجـــاري، الفتيـــن في الوقت 
ذاتـــه إلـــى أن الصراع ســـيبقى مســـتمرا 
علـــى العمـــالت الرقميـــة من قبـــل بعض 
الـــدول ألســـباب تتعلـــق بســـيادتها على 
حركة التدفقات النقدية لهذه العمالت.

وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة “انفنت 
وير” للـــذكاء االصطناعي أميـــن التاجر، 
إن اتجاه عدد من الدول إلى منع تعدين 
العمالت الرقميـــة عموما مثل جمهورية 
الصيـــن الشـــعبية أو روســـيا االتحاديـــة 
مؤخًرا راجع إلى كون العمالت الرقمية، 
خصوًصا المشفرة منها ال تكون خاضعة 
المنظمـــة  الجهـــة  أو  الدولـــة  لســـيادة 
لألعمـــال الماليـــة والمصرفيـــة فـــي هذه 

الدول.
العمـــالت  امتـــالك  “أن  التاجـــر  وتابـــع 
المشفرة على الصعيد الشخصي لألفراد 
يقدره البعض بالشيء اإليجابي، بيد أن 
الخطـــورة فيه أن الفـــرد في هذه الحالة 
لن يكون تحت مظلة أو ســـيادة مصرف 

مركزي محدد”.
تعديـــن  منـــع  بأســـباب  يتعلـــق  وفيمـــا 
العمـــالت الرقميـــة، أشـــار إلـــى أن بعض 
طريقـــة  ألســـباب  ذلـــك  تمنـــع  الـــدول 
للبيئـــة،  مضـــرة  تعتبـــر  التـــي  التعديـــن 
مســـتدرًكا “ولكـــن ال أعتقد أن ذلك المنع 
يســـتمر على المدى البعيد، خصوًصا مع 
ظهور عدد من طـــرق التعدين الصديقة 
للبيئة ومثال على ذلك استخدام شبكة 
 Proof of Stake لوســـيلة  االيثيريـــوم 
كبديل لوسيلة Proof of Work”، مؤكًدا 
مـــرة أخـــرى أن أحـــد أهم األســـباب هي 
عدم ســـيادة الدولة علـــى هذا النوع من 

العمـــالت، وهـــو مـــا يجعـــل الـــدول غير 
قـــادرة على مراقبـــة تدفق األموال وهو 
مـــا يرهقهـــا، خصوًصا إذا مـــا تعلق األمر 

بغسيل األموال”.
وبّيـــن التاجـــر أن هنالـــك عـــدة مخـــارج 
تمكـــن هـــذه الدول مـــن رقابـــة العمالت 
اإللكترونيـــة عبر تنظيـــم البيئة الخاصة 
بها من تشـــريعات وأنظمة، الفًتا إلى أن 
مملكة البحرين من الدول المتقدمة في 
مجـــال تنظيم العمل بالعمـــالت الرقمية 
والمشـــفرة، فقد خلق مصـــرف البحرين 
المركـــزي بيئـــة تجريبية لـــرواد األعمال 
في هـــذا المجـــال لممارســـة عملهم قبل 
البـــدء فعلًيا، ناهيك عن اعتماد عدد من 
المنصـــات المرخص لهـــا للتداول عبرها، 

والتشريعات المتطورة وغيرها.
وفيمـــا يتعلـــق بـــأداء العمـــالت الرقمية 
عموما خـــالل العام الجـــاري 2022، أكد 
التاجر “أنها ســـتحقق نمـــًوا ملحوًظا، بل 
نترقـــب ظهـــور العديـــد مـــن التطبيقات 
القطـــاع  هـــذا  ســـتنقل  التـــي  الجديـــدة 
نقلـــة نوعيـــة، ستســـاهم فـــي بنـــاء بيئة 
جديـــدة لالســـتثمار والتجـــارة والتبادل 
اإللكترونـــي، في الوقت الذي ستســـتمر 
بيـــن  والجـــذب  الشـــد  عمليـــات  فيـــه 

الحكومات وهذه الشركات”.
وفيمـــا يتعلق بمنع بعـــض الدول تعدين 
العمالت الرقمية، ذكر رئيس المجموعة 
جاســـم  االصطناعـــي  للـــذكاء  العالميـــة 
حاجـــي أن هـــذه الخطوة هـــي األحدث 

العمـــالت  علـــى  عالميـــة  حملـــة  فـــي 
مـــن  الحكومـــات  إذ تخشـــى  المشـــفرة، 
آســـيا إلـــى الواليـــات المتحـــدة مـــن أن 
العمـــالت الرقميـــة التي يديرهـــا القطاع 
أن  يمكـــن  للغايـــة،  والمتقلبـــة  الخـــاص 
تقوض ســـيطرتها على األنظمـــة المالية 

والنقدية.
العمـــالت  تشـــهد  أن  حاجـــي  وتوقـــع 
الرقميـــة نمـــًوا هائاًل في التـــداول خالل 
العام الجاري 2022 خصوًصا مع عمالت 
Car� و Tether و Ethereum و Bitcoin

dano التـــي تقـــود الموجة، مشـــيًرا إلى 
أن الجيل القادم من العمالت ســـيتوجه 
نحـــو االســـتثمار فـــي CARDANO. إلى 
ذلك، ســـجلت عملة بتكوين يوم اإلثنين 
الماضـــي تراجًعـــا بنســـبة 9 % إلى أدنى 
حيـــث  أشـــهر،  ســـتة  منـــذ  مســـتوياتها 
تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما 
علـــى أوكرانيـــا فـــي اســـتمرار عمليـــات 
بيـــع األصـــول عاليـــة المخاطـــر بوتيـــرة 
ســـريعة حـــول العالـــم، وانخفضـــت أكبر 
العمـــالت المشـــفرة 8.8 % إلـــى 33058 
دوالرا، وهـــو أدنى مســـتوى لهـــا منذ 23 
يوليـــو لتتكبـــد خســـائر تتجـــاوز 50 % 
منذ هبوطها من أعلى مســـتوياتها على 
اإلطالق عند 69 ألف دوالر في نوفمبر.

وأدت المخـــاوف من نشـــوب صراع إلى 
هبوط األســـهم في جميع أنحـــاء العالم 
بينمـــا صعـــدت قيمـــة الـــدوالر وأســـعار 
النفـــط، كما تراجعت العمالت المشـــفرة 
األصغـــر التي عادة مـــا ترتفع وتنخفض 

مع بتكوين.
وهبطت عملة إيثـــر، ثاني أكبر العمالت 
دوالر،   2202 إلـــى   %  13 المشـــفرة، 
وهـــو أدنى مســـتوى لها منـــذ 27 يوليو، 
وانخفضـــت بينانـــس كوين، وهـــي رابع 

أكبر عملة رقمية، 12 %.
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حرر بياناتك المالية اليوم
إنها ســـنة 2022 والكثير ليس لديهم أدنى فكرة عّما تقدمه لنا تكنولوجيا 
“المصرفيـــة المفتوحة Open Banking”، حان الوقت لنتعّرف على أهمية 
هـــذه التكنولوجيا من خالل معرفة المشـــاكل التـــي تحاول أن تتصدى لها 

والحلول التي تقدمها لألفراد ولرواد األعمال والشركات.
من المؤســـف أن العديد من زبائن مصرفيـــة التجزئة Retail تم ترويضهم 
على فكرة عدم أهمية بياناتهم وعدم أحقيتهم بها، وهناك أســـباب عديدة 
أهمها عدم اكتراث الزبائن بفكرة “أحقية البيانات”، يجب علينا كزبائن أن 
نفهـــم أن بياناتنـــا هـــي ملك لنـــا، ووجودها عند بعض المؤسســـات ال يعني 

امتالكهم لها.
رؤيـــة جميـــع الحســـابات المصرفيـــة ضمـــن تطبيق واحـــد ليســـت الفائدة 
الوحيدة من المصرفية المفتوحة، هي أبســـطها وأسرعها فقط. من أفضل 
التطبيقات التي تعجبني شـــخصيا هي استخدام قوة الذكاء االصطناعي 
لفهـــم مـــا تتضمنـــه البيانـــات، مثـــال علـــى ذلـــك هو تحليـــل ســـلوك العميل 
وترشـــيح أنمـــاط مادية معينـــة؛ لكي يتوصـــل العميل إلى أهدافـــه المالية 
حتـــى ولـــو كانت بعيدة، ســـواء كشـــراء عقـــار أو مركبة معينـــة، حيث إن 
الـــذكاء االصطناعي قادر علـــى رؤية تعقيدات وتقليعـــات مضمنة في كم 

هائل وسريع من البيانات على عكس نظيرهم البشري.
طالمـــا كانت قضية األمن الســـيبراني من أهـــم المواضيع التي تبعث القلق 
في أي فكرة أو مشـــروع جديد، وأنا أتفق شـــخصيا مع هذه النقطة، ولكن 
لنتأنـــى لدقائـــق لفهم مـــدى االســـتعداد األمني لتشـــغيل فكـــرة المصرفية 

المفتوحة على مستوى البنية التحتية التقنية واالقتصادية.
تذكر أيها القارئ الكريم أن بياناتك ليســـت مكشـــوفة للجميع )على عكس 
مـــا يتبادل(، فإذا أراد تطبيـــق معين الحصول على بياناتك؛ لغرض خاص، 
فإنه ســـيحتاج للحصول على تخويل مـــن عندك، وليس هذا فقط، فحتى 
التفاصيـــل الدقيقة مهمـــة لهذا التخويل، مثال علـــى ذلك هو قدرتك على 
اختيـــار الحســـاب البنكـــي التي ترغب للتطبيـــق بالنظر إليـــه، فهذه القدرة 

على اختيار أدق التفاصيل هي من أفضل مميزات هذه التكنولوجيا.
نطاق التطبيقات وقدراتها في عالم “المصرفية المفتوحة” رهن إشـــارتك، 
وهـــذا مـــا يجعله ســـلعة مهمة في عالـــم التقنيـــة المالية وخصوصـــا لرواد 
األعمال. أتمنى من رواد األعمال والشركات الناشئة )وخصوصًا في تقنية 
المـــال( التعّرف على البيئـــة التجريبية لدى مصرف البحرين المركزي، فقد 
قام قســـم االبتكار بتوفير بيئة ناضجة الســـتقبال األفكار والمشاريع التي 
تمـــس االقتصاد المحلي )بالخصوص(، حيث ستســـتطيع طرح مشـــروعك 

على “المنظم االقتصادي” مباشرة والعمل ضمن إطار قانوني.
تأكد من الرخصة التي ســـتحتاجها لممارسة نشاط “المصرفية المفتوحة” 
وســـارع بالحصول على عدة التطوير األساســـية SDK والذي ســـيحتاجها 
فريقـــك التقنـــي عنـــد تطويره لحلول تســـتند إلـــى تكنولوجيـــا “المصرفية 

المفتوحة” وذلك باستخدام األدوات والبوابات التقنية API الرئيسة.
حصولـــك علـــى بياناتك )خصوصا المالية( هو حقـــك وال ترضى بغير ذلك، 

المصرفية المفتوحة هي خطوة سديدة لتحرير بياناتك.

أمين التاجر

انفوجرافيك

ُيرجح أن تســـعى الواليـــات المتحدة لطـــرح عملتها الرقمية 
الخاصـــة، التي ســـتصدر بيـــن 2025 و 2030، بحســـب “بنك 

.)Bank of America( ”أوف أمريكا
وكتـــب االســـتراتيجيان ألكـــش شـــاه، وأنـــدرو مـــوس، فـــي 
تقريـــر أمـــس اإلثنيـــن، أن العمـــالت الرقميـــة المدعومـــة من 
الحكومـــة األميركيـــة، المعروفـــة أيًضا باســـم عمـــالت البنك 
المركـــزي الرقميـــة، أو )CBDC(، هي “تطـــور حتمي للعمالت 
اإللكترونيـــة اليـــوم”، كمـــا أنَّ اســـتخدام العمـــالت الرقميـــة 

الصادرة عن كيانات خاصة سيتسع على األرجح.
عملتـــه  تطويـــر  الفيدرالـــي  االحتياطـــي  مجلـــس  وناقـــش 
الخاصـــة فـــي دراســـة مـــن 35 صفحـــة األســـبوع الماضـــي، 
قائـــاًل إنَّ الدراســـة ليســـت إال خطوة أولى، وليـــس لديه نية 
فـــي المضـــي قدًمـــا دون دعم البيـــت األبيـــض والكونغرس. 
يمكـــن للـــدوالر الرقمـــي تحقيق مجموعة فوائـــد، مثل جعل 
المدفوعـــات عبـــر الحـــدود أرخص وأســـرع. لكنه أشـــار إلى 
العديد مـــن المخاطر المحتملة أيًضا، ومـــن بينها: التدفقات 
المحتملـــة على الشـــركات المالية، وانخفـــاض حجم الودائع 
فـــي النظـــام المصرفي. وطلب بنـــك االحتياطـــي الفيدرالي 

تعليقات الرأي العام على هذه القضايا بحلول 20 مايو.

ويرجـــح أن تزدهـــر العمالت المســـتقرة، والعمـــالت الرقمية 
الصـــادرة عن الشـــركات الخاصـــة والمرتبطة عـــادًة بالدوالر 
األميركـــي، والعمـــالت الورقيـــة األخـــرى فـــي غيـــاب عملـــة 
تقلبـــات  لتجنـــب  األميركـــي،  المركـــزي  البنـــك  مـــن  رقميـــة 
األســـعار الجامحـــة علـــى المـــدى القريـــب، وفًقـــا للمحلليـــن 
ع أن يـــزداد اعتماد العملة  االســـتراتيجيين. وقد كتبـــا “نتوقَّ
المســـتقرة واســـتخدامها للمدفوعـــات بشـــكل كبيـــر خـــالل 
عـــدة أعـــوام مقبلـــة، فيمـــا تستكشـــف المؤسســـات الماليـــة 
الحلـــول لحفظ األصول الرقمية، والتداول، ودمج شـــركات 

المدفوعات تقنية )بلوكتشين( في منصاتها”.

أنهـــت شـــركة شـــيميرا كابيتـــال اإلماراتيـــة اإلغـــالق الثاني 
لصندوقهـــا ألفا ويف فينتشـــرز 2، بقيمـــة 10 مليارات دوالر 

لتصبح أكبر شركة إلدارة األصول في المنطقة.
وقالت شـــيميرا كابيتال، وهـــي جزء من إمبراطورية أعمال 
يشـــرف عليهـــا الشـــيخ طحنون بـــن زايـــد، إن صنـــدوق ألفا 
ويف فينتشرز 2، سيستهدف الشركات التي لم يتم طرحها 
لالكتتـــاب العـــام بعد، مـــع التركيز علـــى مجموعة من أصول 
رأسمال المخاطر، في قطاعات التكنولوجيا المالية والذكاء 

االصطناعي وعلوم الحياة.
وتأتـــي الصفقـــة بعـــد أن دعمت شـــركة ألفا ويـــف، أحد أكبر 
مســـتثمري رأس المـــال المخاطر في تاريـــخ المنطقة، حيث 
Al�  قال الرئيس التنفيذي لشـــركة شيميرا، سيف فكري، “إن

pha Wave، أو فالكون إيدج كابيتال )في األصل(، ســـتعمل 
الفـــرص االســـتثمارية فـــي الســـعي  معهـــا لتحديـــد وإدارة 
القتنـــاص الفرص عالمًيا مـــع التركيز خصوصـــا على الهند”، 

وفًقا لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ويرفـــع اإلغـــالق الثانـــي للصنـــدوق عند 10 مليـــارات دوالر، 
حجـــم األصول المـــدارة يعادل حجم األصـــول التي تديرها 

الشـــركات االســـتثمارية الكبـــرى مثـــل، أندريســـن هورويتز، 
تايغر غلوبال مانجمنت وسيكويا كابيتال.

وقالت شيميرا، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، إن داعمي 
الصنـــدوق يشـــملون مزيًجـــا مـــن المســـتثمرين المؤسســـين 
الكبـــار، وتتوقع أن يتراوح حجم كل تذكرة اســـتثمارية من 

“عشرات الماليين إلى المئات”، وفًقا لفكري.
وتؤكد هذه الشراكة على األهمية المتزايدة لمنطقة الخليج 
كقناة لرأس المال ألسماء عالمية مثل سوفت بنك، وسيلفر 

ليك.

“بنك أوف أمريكا”: ال مناص عن الدوالر الرقمي

“شيميرا” اإلماراتية تنهي اإلغالق الثاني لـ “ألفا ويف” بـ 10 مليارات دوالر

2022 تشهــد جيــاًل جــديــًدا للعمــالت 
الرقميــة الموجهــة لالستثمــار

أكدوا مخاوف دول عدة من السيطرة على حركة تدفقاتها... خبراء لـ “^”:
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إعداد: محمد الجيوسي



الكويتيـــة  الماليـــة  وزارة  قّدمـــت 
العامـــة  الميزانيـــة  قانـــون  مشـــروع 
مـــع  العجـــز  خفـــض  يلحـــظ  للدولـــة 

ارتفاع أسعار النفط.
وتلحظ اإلمارة الخليجية التي تشكل 
العائدات النفطية موردا أساســـيا لها، 
عجـــزا فـــي الميزانيـــة العامـــة للدولة 
للســـنة  دوالر  مليـــارات   10,3 قـــدره 
الماليـــة 2022 - 2023 التـــي تبدأ في 
يبلـــغ  “بانخفـــاض  أبريـــل  مـــن  األول 
74.2 % عـــن الموازنة الحالية والتي 
تنتهـــي فـــي 31 مـــارس 2022”، وفق 

بيان لوزارة المالية.

اإلنفـــاق  أن  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
ســـينخفض بنســـبة 4,8 % إلى 72,8 
مليـــار دوالر، علـــى أن يخصص 74,5 
% من هـــذا الرقم لرواتب الموظفين 

العامين والمساعدات الحكومية.
ويلحـــظ مشـــروع الميزانيـــة العامـــة 
إيـــرادات تقـــّدر بــــ 62,2 مليـــار دوالر، 
مقارنـــة   %  72,2 نســـبتها  بزيـــادة 

بالسنة المالية الحالية.
الماليـــة  وزيـــر  عـــن  البيـــان  ونقـــل 
وزيـــر الدولـــة للشـــؤون االقتصاديـــة 
محمـــد  عبدالوهـــاب  واالســـتثمار 
الرشـــيد قوله “تم بفضل هللا وبفضل 

تضافر الجهـــود وااللتزام بتوجيهات 
بترشـــيد  الموقـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
وزارة  قامـــت  فقـــد  العـــام،  اإلنفـــاق 
ال  للميزانيـــة  ســـقف  بوضـــع  الماليـــة 
يتجـــاوز 22 مليـــار دينـــار كويتي مع 
المحافظة على نسبة صحية لإلنفاق 
االقتصـــاد  لدعـــم عجلـــة  الرأســـمالي 

الوطني”.
وأدت الحكومـــة الكويتيـــة الجديـــدة 
اليمين في 29 ديســـمبر، لتصبح رابع 
حكومـــة تتولـــى الســـلطة التنفيذيـــة 
فـــي الدولـــة الخليجية خـــال عامين 

ونصف العام.

اإلنفاق يتراجع 4.8 % إلى 72.8 مليار دوالر

الكويت: خفض العجز مع ارتفاع أسعار النفط
ســـّجل النمو االقتصادي فـــي منطقة 
اليـــورو تباطـــؤا حـــادا في ينايـــر، مع 
الحتـــواء  المفروضـــة  القيـــود  تأثيـــر 
إنفـــاق  علـــى  كورونـــا  فيـــروس 
المســـتهلكين، مما يضـــع عائقا جديدا 
فـــي  المنطقة.وجـــاء  تعافـــي  أمـــام 
دراســـة اســـتقصائية شـــهرية لشركة 
آي.اتش.اس ماركت أن التباطؤ الذي 
خّفض النمو إلى أدنى مستوى له منذ 
11 شـــهرا ُينســـب بالكامل إلى قطاع 
الخدمات، مع استفادة المصّنعين من 
تراجـــع تحديات العرض وتســـجيلهم 

طفرة في األنشطة.
ماركـــت  آي.اتـــش.اس  وأوضحـــت 
أن الزيـــادة الكبيـــرة فـــي اإلصابـــات 
الشـــديدة  أوميكـــرون  بالمتحـــّورة 
تتطلـــب  خدمـــات  أعاقـــت  العـــدوى 
التواصل المباشر مع الزبائن من خال 
تغّيب طواقم العمل واالســـتمرار في 

تطبيق قواعد التباعد االجتماعي.
وأشـــارت آي.اتـــش.اس ماركـــت إلى 
تراجع مؤشـــر مدراء المشتريات من 
53,3 نقطـــة فـــي ديســـمبر إلـــى 52,4 
فـــي ينايـــر، علما بأن المؤشـــر كان قد 
سّجل في أغسطس أعلى مستوى له 
خال هذه الفترة عند 59 نقطة. وأي 

تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا.
وقـــال كبيـــر الخبـــراء االقتصادييـــن 

كريـــس  ماركـــت  آي.اتـــش.اس  فـــي 
الســـياحة  قطاعـــات  إن  وليامســـون 

والسفر والترفيه هي األكثر تضررا.
علـــى  التاثيـــر  أن  إلـــى  أشـــار  لكّنـــه 
كان  أخـــرى  اقتصاديـــة  قطاعـــات 
“معدوما نسبيا” وأن تأثير أوميكرون 
عمومـــا “يبـــدو إلـــى اآلن أقـــل حـــدة 
مقارنـــة بموجـــات ســـابقة”. وتباينت 

انعكاسات المنحى العام بين الدول.
وســـّجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية 
فـــي أوروبا، قفـــزة في األنشـــطة في 
ينايـــر بفضل زيادة متينة في اإلنتاج 
الصناعـــي وعـــودة النمـــو فـــي قطاع 
الخدمات، وفق آي.اتش.اس ماركت.
فـــي المقابل، تراجع النمو في فرنســـا 

إلى أدنى مستوى منذ أبريل، مع شبه 
مراوحة فـــي القطاع الصناعي وأداء 
أكثر ضعفا لقطاع الخدمات المتضرر 

من جراء المتحّورة أوميكرون.
وقـــال الخبيـــر االقتصادي فـــي معهد 
روري  إيكونوميكـــس”  “أوكســـفورد 
فينيسي إن تحّسن القطاع الصناعي 
“يعطي مزيدا من التطمينات على أن 
المنطقـــة تخّطـــت ذروة االضطرابات 

في ساسل اإلمداد”.
وتوّقع أال تؤدي المتحّورة أوميكرون 
“فـــي نهايـــة المطاف إلـــى تغيير كبير 
فـــي توقعات النمو للعام 2022”، على 
الرغم من تضرر قطاع الخدمات في 

يناير.

جراء تأثير “أوميكرون” على إنفاق المستهلكين

تباطــؤ النمــو فــي منطقــة اليــورو

أعلن مجلس المناقصات والمزايدات 
ــيــة من  ــان ــث ــنــســخــة ال ــن إطـــــاق ال عـ
استشارة”،  “ساعة  الشهرية  المبادرة 
الخميس  غـــد  يــــوم  ســتــقــام  والـــتـــي 
تمام  في  الجاري  يناير   27 الموافق 
الساعة 12 مساًء، عبر تقنية االتصال 
 ،)Microsoft Teams( ــرئـــي  ــمـ الـ
الجهود  ضمن  المبادرة  هــذه  وتأتي 
الحكومية في تمكين القطاع الخاص 
الصغيرة  المؤسسات  ودعم  وتحفيز 

والمتوسطة.
والـــمـــوردون  الــمــقــاولــون  وسيتمكن 
الصغيرة  الــمــؤســســات  أصــحــاب  مــن 
والمتوسطة التواصل مع ممثلي من 
الجهاز الفني واإلداري بالمجلس للرد 
المتعلقة  استفساراتهم  على  مباشرة 
بــــإجــــراءات عــمــلــيــات الــمــنــاقــصــات 
ــــى األمــــور  ــزايــــدات، إضـــافـــة إل ــمــ ــ وال
المناقصات  بنظام  المتعلقة  التقنية 
االستفسارات  بجانب  اإللــكــتــرونــي، 
والقانونية  الفنية  بــاألمــور  المتعلقة 

والتأهيل المسبق.
ــى تــمــكــيــن  ــ ــ وتــــهــــدف الــــمــــبــــادرة إل
والمتوسطة  الصغيرة  الــمــؤســســات 
ــاقــــصــــات  ــ ــن ــمــ ــ ــة فــــــي ال ــ ــارك ــشــ ــمــ ــ ــل ــ ل
ــدات الــحــكــومــيــة بــصــورة  ــ ــزاي ــمــ ــ وال
بغية  للشروط؛  صحيحة ومستوفية 
فــوزهــا،  وفــــرص  تنافسيتها  تــعــزيــز 
بكيفية  معرفتها  تعزيز  إلــى  إضافة 
القصوى من قرار مجلس  االستفادة 
الصغيرة  المؤسسات  بمنح  الـــوزراء 

ــمــتــوســطــة أفــضــلــيــة بــنــســبــة 10  وال
ــزايـــدات  ــمـ ــمــنــاقــصــات والـ % فـــي ال

الحكومية.
ويـــــــدعـــــــو الــــمــــجــــلــــس أصـــــحـــــاب 
والمتوسطة  الصغيرة  الــمــؤســســات 
ــة فــــي هـــذه  ــاركـ ــشـ ــمـ لـــانـــضـــمـــام والـ
استمارة  تعبئة  خــال  مــن  الــمــبــادرة 
الــتــســجــيــل عــبــر الـــمـــوقـــع الــرســمــي 
والــمــزايــدات  الــمــنــاقــصــات   لمجلس 
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ضمن الجهود الحكومية لتمكين “الخاص”

“المناقصات” يطلق النسخة الثانية لمبادرة “ساعة استشارة”
شـــهدت أســـعار النفط أمـــس الثاثاء 
كبيـــر  تراجـــع  بعـــد  ارتفاعـــا طفيفـــا، 
أصابهـــا خال جلســـة االثنين وخلف 

خسائر بلغت 2 %.
وارتفعت العقود اآلجلة ألســـعار خام 
إلـــى  0.74 % لتصـــل  برنـــت بنســـبة 
86.06 دوالر للبرميـــل، فيمـــا ارتفعت 
العقود اآلجلة للخام األميركي بنسبة 

0.59 % لتصل إلى 83.8 دوالر.
وتضـــررت أســـعار النفـــط أمـــس مـــن 
مخاوف المســـتثمرين حيال احتمال 
زيـــادات أســـرع مـــن المتوقع ألســـعار 
االحتياطـــي  مجلـــس  مـــن  الفائـــدة 
االتحادي األميركي، مما دفع أســـواق 
األصول العالية المخاطر للهبوط في 

حين ارتفع الدوالر.
وأنهـــت عقود خـــام القيـــاس العالمي 
مزيـــج برنـــت جلســـة التـــداول يـــوم 
أو  دوالر،   1.62 منخفضـــة  االثنيـــن 
التســـوية  عنـــد  لتســـجل   ،%  1.84
وتراجعـــت  للبرميـــل.  دوالر   86.27

عقـــود خـــام القيـــاس األميركي غرب 
تكساس الوسيط 1.83 دوالر، أو 2.2 
%، لتبلغ عند التســـوية 83.31 دوالر 

للبرميل.
وســـجل الخامـــان القياســـيان كاهما 
األســـبوع الماضـــي خامـــس أســـبوع 
مـــع  المكاســـب  مـــن  التوالـــي  علـــى 
صعودهمـــا حوالـــي 2 % ليصـــا إلـــى 

أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014.
مرتفعـــة  النفـــط  أســـعار  زالـــت  ومـــا 
بأكثـــر مـــن 10 % عـــن مســـتواها في 
بدايـــة هـــذا العام بدعم مـــن مخاوف 
حيال شـــح في اإلمدادات بينما تجد 
مجموعـــة أوبك صعوبـــة في تحقيق 
شـــهرية مســـتهدفة  إنتاجيـــة  زيـــادة 

قدرها 400 ألف برميل يوميا.

برميل خام برنت يرتفع 0.74 % ليصل 86 دوالرا

أسعار النفط تعاود االرتفاع بعد هبوط المس 2 %
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ســتطلق منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية 
)OECD( تقريرهــا الدولــي “مؤشــرات التقاعــد 
منطقــة  فــي  عاميــن  كل  يصــدر  الــذي   ،”2021

الشرق األوسط وشمال إفريقيا ألول مرة، من مملكة البحرين.

وتعتبـــر منظمـــة OECD من أبـــرز مراكز 
األبحـــاث العالميـــة فـــي شـــؤون التقاعد، 
فباإلضافة إلى عشـــرات مشاريع التقاعد 
التـــي تنفذها في الدول األعضـــاء، فإنها 
ســـنتين  كل  عالمييـــن  تقريريـــن  تصـــدر 
التقاعديـــة:  المعاشـــات  أنظمـــة  حـــول 
“النظرة المســـتقبلية ألنظمـــة التقاعد”، و 
“مؤشـــرات التقاعد”. وبدعوة من شـــركة 
“فينتك روبـــوز” البحرينيـــة المتخصصة 
والتقاعـــد،  االدخـــار  تكنولوجيـــا  فـــي 
للتقاعـــد  العربـــي  المؤتمـــر  ومنظمـــي 
ســـتطلق  لادخـــار،  العربـــي  والمؤتمـــر 
منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة 
تقريـــر “مؤشـــرات التقاعـــد لعـــام 2021’’ 
)الـــذي صدر الشـــهر الماضـــي( في منتدى 
افتراضي ينظم لمنطقة الشـــرق األوسط 

وشمال إفريقيا. من المقرر عقد المنتدى 
تمام الســـاعة 11 صباحا بتوقيت مملكة 
 15 الثاثـــاء  يـــوم   )GMT+3( البحريـــن 

فبراير 2022.
ســـيكون المتحدثـــون فـــي المنتـــدى هم 
مؤلفو التقرير، ومن بينهم ماسيج ليس، 
اقتصـــادي فـــي أنظمـــة التقاعـــد، وأندرو 
رايلي، محلل أنظمة التأمين االجتماعي، 
ورومان ديســـبالينز، خبيـــر اإلحصاء في 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
هـــو مؤشـــر   ”2021 التقاعـــد  “مؤشـــرات 
يصدر كل سنتين ويقيس ويقارن أنظمة 
المعاشات التقاعدية للدول األعضاء في 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )بما 
في ذلك مجموعة العشـــرين( باستخدام 
20 عاماً. ويسلط الضوء على إصاحات 

أنظمة التقاعد التـــي نفذتها دول منظمة 
التعاون االقتصـــادي والتنمية على مدى 
العامين الماضيين. يقـــوم اإلصدار أيًضا 
الميـــزات  حـــول  المعلومـــات  بتحديـــث 
الرئيســـة لتوفيـــر المعاشـــات التقاعديـــة 
فـــي دول منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي 
والتنميـــة ومجموعـــة العشـــرين ويقـــدم 

توقعات لدخل التقاعد للعاملين حاليا.
كما يقدم مؤشرات تغطي تصميم أنظمة 
واســـتحقاقات  االجتماعـــي،  التأميـــن 
المعاشـــات التقاعدية، والسياق السكاني 
واالقتصـــادي الـــذي تعمـــل فيـــه أنظمـــة 
التأميـــن االجتماعي، الدخل لكبار الســـن 
ألنظمـــة  الماليـــة  والشـــؤون  والفقـــراء، 

التأمين االجتماعي والتقاعد الخاص.
فـــي العـــام الماضـــي، أطلقـــت OCED و 
شـــركة “فينتـــك روبـــوز” تقريـــر “النظـــرة 
المســـتقبلية ألنظمة التقاعـــد 2020” في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا 

ألول مرة، من مملكة البحرين.
وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة، ذكر 

الرئيس التنفيذي لشـــركة فينتك روبوز، 
رئيس المؤتمر العربـــي للتقاعد، إبراهيم 
خليـــل إبراهيم أن “شـــراكتنا مـــع منظمة 
التعـــاون االقتصادي والتنمية تهتم بنقل 
ألبحـــاث  الفريـــدة  والمعـــارف  الخبـــرات 
ودول  البحريـــن  إلـــى  التقاعـــد  أنظمـــة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، وهي 
جزء من ريادتنا الفكرية في هذا المجال 
لجهـــود تطويـــر وإصـــاح  ومـــن دعمنـــا 
أنظمـــة التأمين االجتماعي والتقاعد في 

المنطقة”. 
المشـــترك  المنتـــدى  هـــذا  أن  وأضـــاف 
بيننـــا وبيـــن منظمة التعـــاون االقتصادي 
تكملـــة  يعـــد  المقبـــل  الشـــهر  والتنميـــة 
لحوارات المؤتمـــر العربي للتقاعد 2021 
الذي عقد في نوفمبر، وسيكون مفتوًحا 
وموظفـــي  التقاعـــد  صناديـــق  لجميـــع 
الحمايـــة االجتماعية وهيئات التخطيط 
االقتصـــادي ومنتســـبي الصناعـــة المالية 

في المنطقة”.

“التعاون االقتصادي” و “فينتك روبوز” تطلقان “مؤشرات التقاعد 2021” من البحرين
في منتدى افتراضي ينظم بالشرق األوسط وشمال إفريقيا 15 فبراير
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رئيس التحريرمؤنس المردي

التغييرالسعر 0.0970.000 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.8550.001 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 10.00+0.528 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.99+0.345 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.1720.002 دينار
شركة عقـارات السيف ش.م.ب.

وزارة  وكــيــل  افــتــتــحــت 
ــارة  ــجــ ــ ــت ــ الـــصـــنـــاعـــة وال
ــان  ــ ــمـ ــ والـــــســـــيـــــاحـــــة إيـ
الدوسري، أمس، إحدى سلسلة فروع 
للعطورات  سيكرت  اليجنت  شــركــة 
الوكيل  بحضور  الــرفــاع،  منطقة  في 
الــشــورى  مجلسي  لــشــؤون  المساعد 
شــــؤون مجلسي  بــــــوزارة  ــــواب  ــن ــ وال
ــنــواب ديــنــا ٔاحــمــد الفايز  الــشــورى وال

وعدد من المدعوين. 
إيمـــان  أكـــدت  المناســـبة  وبهـــذه 
التجـــاري كان  القطـــاع  الدوســـري أن 
ومـــا يزال الشـــريك الرئيـــس في دعم 
عمليـــة التنميـــة االقتصاديـــة ونموهـــا 
شـــركة  إن  إذ  البحريـــن،  بمملكـــة 

تعـــد  للعطـــورات  ســـيكرات  اليجنـــت 
شـــركة رائـــدة مـــن الشـــركات الرائـــدة 

مملكـــة  فـــي  العطـــور  صناعـــة  فـــي 
أن  الشـــركة  واســـتطاعت  البحريـــن، 

تتميـــز بمنتوجاتها مـــن خالل خبراتها 
العمليـــة وكوادرها المدربة في العديد 

مـــن البلدان حول العالم وبالتعاون مع 
مصانع الزيوت العطرية العالمية مثل 

دول فرنســـا وسويســـرا وألمانيا وفق 
أعلـــى المعاييـــر العالميـــة التي تضمن 
الدوســـري  وذكـــرت  جـــودة.   أعلـــى 
أيضـــا أنهـــا تتطلـــع ألن تتوســـع هـــذه 
أفرعهـــا محليـــا  زيـــادة  إلـــى  الشـــركة 
وإقليميـــا باإلضافة إلى إنشـــاء مصنع 
بالمناطـــق الصناعيـــة بمملكة البحرين 
لتوفيـــر جميع منتجاتها محليا وتلبية 

احتياجات جميع أفرعها. 
 يذكـــر أن الشـــركة تقـــدم نهجا جديدا 
لتســـويق وترويـــج العطـــور من خالل 
عـــرض تشـــكيلة كبيـــرة مـــن العطـــور 
تناســـب جميـــع أفـــراد المجتمـــع مـــن 
جميع الفئات العمرية لتناســـب أذواق 

ومستخدمي العطور المتميزة.

الدوسري: القطاع التجاري شريك رئيس في دعم التنمية االقتصادية
لدى افتتاحها شركة “اليجنت سيكرت” للعطورات

المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  قـــال 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
عبدالحسن الديري في تصريح خاص 
لـ “البـــالد االقتصـــادي” إن القائمة التي 
يتزعمها والمقرر أن تخوض انتخابات 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
للـــدورة )30(، تشـــهد تزايدا فـــي أعدد 
الراغبيـــن فـــي االنضمام إليها، مشـــيرًا 
إلى أن القائمة تشـــمل حاليًا مرشحين 
الصغيـــرة  المؤسســـات  خـــارج  مـــن 

والمتوسطة.
واستطرد قائال “القائمة خليط من رواد 
ورائـــدات األعمـــال الشـــباب وأصحاب 
العمـــل  يـــزال  وال  الحالييـــن،  األعمـــال 
جاريا الختيار شـــعار وأهـــداف القائمة، 
اذ من المقرر عقد مؤتمر صحافي بداية 
الشـــهر المقبـــل ) فبرايـــر(؛ لإلعـــالن عن 
الخطة المســـتهدفة وأســـماء مرشحي 

القائمة وكل التفاصيل األخرى”.
أعضـــاء  “حـــرص  الديـــري  وأوضـــح 
شـــرائح  كل  تمثيـــل  علـــى  الجمعيـــة 
المجتمـــع التجـــاري واالقتصـــادي فـــي 

القائمة المزمع اإلعالن عنها قريبًا”.
يذكر أن الديري أعلن في وقت ســـابق 
بأنـــه قـــرر تـــرؤس قائمة للمؤسســـات 

لخـــوض  والمتوســـطة؛  الصغيـــرة 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  انتخابـــات 
البحرين للـــدورة القادمة، وســـتضم ما 
ال يقـــل عن 10 مرشـــحين مـــن مختلف 
واالقتصاديـــة  التجاريـــة  القطاعـــات 
يأخـــذون علـــى عاتقهـــم تمثيـــل هـــذه 

المؤسسات”.
القائمـــة  تشـــكيلة  اختيـــار  وجـــاء 
االنتخابية بعد االجتماع األول لجمعية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
البحرينيـــة بعد اختيـــار مجلس إدارتها 
األنســـب؛  األســـماء  لترشـــح  الجديـــد 
لخـــوض المعتـــرك االنتخابـــي برئاســـة 

الديري.

خّفـــض صنـــدوق النقـــد الدولـــي أمـــس 
االقتصـــاد  لنمـــو  توقعاتـــه  الثالثـــاء 
العالمي لهذا العام، مشيرًا إلى تداعيات 
أحدثـــت  التـــي  أوميكـــرون  المتحـــور 
تباطـــؤًا في الواليات المتحدة والصين. 
إجمالـــي  ينمـــو  أن  الصنـــدوق  وتوّقـــع 
الناتـــج الداخلي العالمي بنســـبة 4,4 % 
هـــذا العام، أي أقّل بنصـــف نقطة مئوية 
عن تقديراته الســـابقة التي نشـــرت في 
أكتوبـــر، وذلـــك جـــّراء “العراقيـــل” التي 

تسّببت بها آخر موجة كوفيد.
وأكـــد فـــي التحديـــث الفصلـــي لـ”آفـــاق 

أن  يضعهـــا  التـــي  العالمـــي”  االقتصـــاد 
“االقتصـــاد العالمـــي يدخل العـــام 2022 
فـــي وضـــع أضعـــف ممـــا كان متوقعـــا”، 
مضيفـــا أن “ظهور المتحـــور أوميكرون 
أواخر نوفمبر يهدد بانتكاســـة في مسار 

التعافي المبدئي”.
وأضـــاف أنـــه فـــي األثنـــاء، “نجـــم عـــن 
واضطرابـــات  الطاقـــة  أســـعار  ارتفـــاع 
اإلمـــدادات تضخما أعلى وأوســـع نطاقا 
ممـــا كان متوقعـــا” وبالتالـــي، يتوقـــع أن 
يســـتمر الوضـــع كذلـــك لمدة أطـــول مما 

كان يعتقد.

اإلعالن عن تفاصيل قائمة الديري 
النتخابات “الغرفة” مطلع فبراير

“النقـد الدولـي” يتوّقـع نمـو 
االقتصاد العالمي بنسبة 4,4 %

منتجات األلمنيوم تتصّدر الواردات األردنية من البحرين

“ميتا” تشغل أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر الخارقة بالعالم

توقع زيادة التبادالت التجارية في 2022... السفير العدوان لـ “^”:

إلجراء أبحاث في مجال الذكاء االصطناعي

أكـــد ســـفير المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة لدى 
مملكـــة البحريـــن رامـــي صالح وريـــكات العـــدوان أن 
القطاع الخاص في مملكة البحرين والمملكة األردنية 
الهاشـــمية لديهم كل المقومات والفرص االستثمارية 
التي تمكنهم من تحقيق شراكة اقتصادية مستدامة.
وصـــّرح الســـفير لــــ “البالد االقتصـــادي” أن الســـفارات 
تمثل الدول وتدعم بأن يكون هنالك تشـــابك إيجابي 
مـــا بيـــن القطـــاع الخـــاص األردنـــي والقطـــاع الخاص 
البحرينـــي، مؤكـــًدا أن المملكتيـــن تريـــدان أن يكـــون 
هنالـــك تشـــابك إيجابـــي فاعل يســـتفيد منـــه القطاع 
الخـــاص فـــي البلديـــن؛ ألن العالقـــة الرســـمية مميـــزة 
ويرعاهـــا صاحبـــا الجاللـــة وهنالك تطابق فـــي الرؤى 

والتوجهات السياسية دائًما.
وأشـــار إلى أن حجم التبـــادالت التجارية بين البلدين 
شهدت زيادة في العام الماضي عن العام الذي سبقه، 
ونأمـــل فـــي زيـــادة حجـــم التبـــادالت التجاريـــة فـــي 

المستقبل القريب.
وذكر السفير أن أهم الصادرات البحرينية إلى األردن 
تتركـــز علـــى منتجـــات األلمنيوم مـــن شـــركة ألمنيوم 
البحريـــن )ألبـــا(، أما الـــواردات البحرينية مـــن األردن، 

فهي الخضروات والفواكه.
وعـــن االجتمـــاع األول لمجلـــس األعمـــال البحرينـــي 
األردني المشـــترك، أكد السفير أهمية االجتماع، حيث 
دعـــا لزيارات متبادلة بين قطـــاع األعمال في جمعية 

رجـــال األعمـــال األردنييـــن وجمعيـــة رجـــال األعمـــال 
البحرينية؛ للتعرف عن قرب على المناخ االســـتثماري 
والفـــرص  المتاحـــة  االقتصاديـــة  والتطـــورات 
االســـتثمارية بيـــن البلدين خصوًصا بـــأن هنالك تميزا 
في العالقة األردنية البحرينية يرعاها صاحبا الجاللة 
ودائمـــا يؤكـــدان ضـــرورة أن تذهب إلى آفـــاق أرحب 

وأوسع.
وأكد الســـفير أهمية االجتماع االقتصـــادي الذي جاء 
في هذا التوقيت، خصوًصا أن العالم بدأ يتعافى من 

جائحة كورونا، فالبد أن يتم اســـتغالل الظرف 
ونكون من أوائل الدول التي تكون الزيارات 

ذات جدوى ما بين البلدين األشقاء.
وعن طور إعداد قانون االســـتثمار الجديد 
فـــي األردن، أوضـــح العـــدوان أن الحكومة 
األردنيـــة تـــدرس أن يكـــون هنـــاك قانـــون 
المتعلقـــة  التشـــريعات  منظومـــة  يجمـــع 

باالقتصـــاد، مشـــيًرا إلـــى أن هنالـــك توجهـــا 
لدراســـة التشـــريعات المعـــززة للنشـــاط 

وتوحيدهـــا  االســـتثماري 
للتعامـــل  أســـهل  لتكـــون 

لدى المستثمرين.
وذكر أن األردن لديها 

تجـــارة  اتفاقيـــات 
حـــرة مبرمـــة مع 

دول  مختلـــف 

العالـــم والتي تمنـــح ميزات تفضيلية للســـلع المنتجة 
محلًيا بنسبة 100 %.

واختتم حديثه بالقول “نتطلع لرؤية نتائج ملموســـة 
بين البلدين على هذا االجتماع والعمل والبناء عليه”.

وكان االجتمـــاع األول لمجلـــس األعمـــال البحرينـــي 
األردني المشترك الذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي 
مؤخـــرًا قد تطرق إلى عمق وتميز العالقات التجارية 
التـــي تربط قطـــاع األعمال في المملكة مـــع نظرائهم 
فـــي األردن،  إذ بلـــغ حجـــم التبـــادالت 
التجاريـــة نحو 146 مليون دوالر 
فـــي العـــام الماضـــي مقارنة مع 
92 مليـــون دوالر فـــي 2020، 
أي بنسبة ارتفاع قدرها 59 
% بفضـــل نمو الصـــادرات 
األردن  إلـــى  البحرينيـــة 
بنســـبة %146 فـــي العـــام 

الماضي.

األم  )الشـــركة  “ميتـــا”  شـــركة  بـــدأت 
أجهـــزة  أقـــوى  أحـــد  تشـــغيل  لفيســـبوك( 
فـــي  العالـــم،  فـــي  الخارقـــة  الكمبيوتـــر 
الواليـــات المتحـــدة إلجـــراء أبحـــاث فـــي 
مجـــال الـــذكاء االصطناعي من شـــأنها أن 
تحـــدث تقّدمـــًا نحـــو عالـــم “ميتافيـــرس”. 
كالســـتر”  ســـوبر  “ريســـيرتش  وسيســـمح 
)RSC( لـ”ميتـــا” خصوصـــا باالســـتفادة من 
البيانـــات فـــي منصاتهـــا، وبالدرجة األولى 
بيانات فيسبوك، لتدريب محركات الذكاء 
االصطناعـــي في مجال تحســـين اللغة أو 

الصور تحديدًا.
يكـــن  لـــم  “بينمـــا  المجموعـــة  وقالـــت 
نظـــام بحثنـــا الســـابق فـــي مجال الـــذكاء 
االصطناعي يســـتخدم إاّل بيانات متداولة 
بشـــكل حـــر أو معلومـــات متاحـــة للجميع، 
سيســـمح الــــ “RSC” باســـتخدام أمثلة من 
العالـــم الحقيقـــي فـــي المنصـــات التابعـــة 

للشركة.
وأّكدت “ميتـــا” أّن “هذه المرة األولى التي 

ُيّتخـــذ فيهـــا األداء والمصداقيـــة واألمان 
والخصوصية في عيـــن االعتبار على هذا 

النطاق”.
االصطناعـــي  الـــذكاء  محـــركات  وُدّربـــت 
الســـتيعاب كميـــة كبيرة مـــن البيانات، من 
بينهـــا مثالً النصـــوص في نمـــاذج معالجة 
اللغـــة أو مقاطع الفيديو في نماذج الرؤية 

االصطناعية.

وأشـــارت الشـــركة إلى أّن RSC ســـيتمّكن 
فـــي النهاية مـــن تدريب محـــركات الذكاء 
االصطناعـــي مع مراعـــاة “أكثر من ترليون 
معيـــار”، فـــي مجموعـــات مـــن المعطيـــات 
يصـــل حجمهـــا إلـــى “1 إكســـابايت”  أي ما 
يعـــادل “36 ألف ســـنة مـــن الفيديـــو عالي 

الوضوح”.
وأوضحت أّن اآللة عليها أن تســـمح ببناء 

أنظمة توّفـــر “ترجمات آنية لعدد كبير من 
مختلفـــة،  بلغـــات  يتحّدثـــون  األشـــخاص 
ممـــا يجعلهـــم قادرين على العمـــل معًا في 
الوقـــت نفســـه )...( أو اللعـــب معـــًا بإحدى 

ألعاب الواقع المعزز”.
الطريـــق  “ســـتمّهد  اآللـــة  أّن  وتابعـــت 
لبنـــاء تقنيـــات للمنصـــة الرقميـــة المقبلـــة 
+ميتافيـــرس+ التـــي ســـتلعب التطبيقات 
التي تعتمد الذكاء االصطناعي دورًا مهمًا 

فيها”.
ويطمـــح “ميتافيرس”، مشـــروع مؤســـس 
“ميتـــا” مارك زاكربرغ، إلنشـــاء عالم رقمي 
بديـــل عن العالـــم المادي، حيث ســـيتمّكن 
مـــع  التفاعـــل  مـــن  االنترنـــت  مســـتخدمو 
بعضهـــم البعض بغض النظـــر عن موقعهم 
الجغرافي.واعتبـــر مهندســـون فـــي “ميتا” 
أّن قـــّوة RSC تضعـــه اليـــوم في مســـتوى 
“بيرلموتـــر” األميركـــي، وهو خامـــس أكبر 
كمبيوتـــر خارق فـــي العالم لجهـــة قدراته 

الحاسوبية، وفق قائمة “أفضل 500”.

تدشين فرع “اليجنت سيكرت” للعطورات
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