
عقب توقيع مذكرة التفاهم

أعلنـــت كبـــرى الشـــركات الصناعية فـــي البحرين وهما شـــركة )ألبا( 
وشـــركة )بابكـــو(، في مبـــادرة تعتبـــر األولى من نوعها فـــي المملكة، 
عـــن تعاونهمـــا فـــي تبـــادل المعرفـــة والخبـــرات لتطبيـــق المبادرات 
ذات االهتمـــام المشـــترك والمتعلقة بالجوانـــب البيئية واالجتماعية 
والحوكمة، من خالل مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين  أمس 

6 فبراير 2022.

“ألبا” و“بابكو” تعززان التنمية 
الصناعية المستدامة

المـــوارد  فـــي  متخصصـــون  أجمـــع 
المؤسســـات  وقطـــاع  البشـــرية 
والشـــركات بـــأن دول الخليج عموما 
والبحريـــن خصوصـــا تشـــهد ارتفاعا 
مـــن  بدايـــة  التوظيـــف  معـــدل  فـــي 
 ،2021 الماضـــي  العـــام  منتصـــف 
مؤكديـــن أن هذا االرتفاع سيســـتمر 
في العـــام الجـــاري 2022، مشـــيرين 
الـــى أن ارتفاع أســـعار النفط وزيادة 
اإلنتـــاج وتخفيـــف قيـــود الســـفر من 
نمـــو  فـــي  ســـاعدت  التـــي  العوامـــل 
الوظائـــف والتوظيف. وأوضحوا أن 
استمرار ارتفاع أســـعار النفط ساهم 
إيجابـــًا باقتصاديـــات المنطقة، ومن 
المتوقـــع أن يســـتمر األثـــر اإليجابي 
علـــى المـــدى المتوســـط، مـــع دخول 
دول العالـــم فيمـــا يســـمى بــــ “العصر 

الذهبي للطلب على النفط”.

انتعاش معدالت 
التوظيف في 

البحرين

المنامة - بنا

األعلـــى  القائـــد  البـــالد  عاهـــل  قـــال 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة في كلمة سامية إننا نرى ما 
نـــرى من تقدم وازدهار عســـكري على 
أمل أن نكون القوة الرادعة وأن نكون 
قـــوة للســـالم في هـــذه المنطقة وقوة 

الزدهار الوطن وتنميته
وكان جاللة الملك قد تفضل، بحضور 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
والقائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة، فشـــمل برعايتـــه الكريمة، 
أمـــس افتتـــاح مبنـــى قيـــادة الحرس 
الرابعـــة  الذكـــرى  بمناســـبة  الملكـــي 
دفـــاع  قـــوة  لتأســـيس  والخمســـين 

البحرين.
“هـــذه  كلمتـــه:  فـــي  جاللتـــه  وقـــال 
علـــي  عزيـــزة  مناســـبة  المناســـبة، 
شـــخصيا وعلى من أســـس هذه القوة 
والشـــك أن معالي المشير األخ الشيخ 
خليفـــة بن أحمد القائـــد العام بذل كل 
هـــذه الســـنوات ربمـــا ليـــس كل يـــوم، 
ولكن كل ساعة في خدمة قوة الدفاع 
والبحرين عامة، وبالتالي نرى ما نرى 
مـــن تقدم وازدهار عســـكري على أمل 
أن نكـــون القـــوة الرادعـــة وأن نكـــون 
قـــوة للســـالم في هـــذه المنطقة وقوة 
وبهـــذه  وتنميتـــه”.  الوطـــن  الزدهـــار 
المجيـــدة أصـــدر  المناســـبة الوطنيـــة 
جاللته أمره الســـامي الكريـــم بترقية 
ومنـــح األوســـمة التقديريـــة لعدد من 

منتسبي قوة الدفاع.

جاللة الملك يتفضل بافتتاح مبنى قيادة الحرس الملكي بمناسبة ذكرى تأسيس “الدفاع”

نأمل أن نكون القوة الرادعة وقوة للسالم بالمنطقة
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“بو لومعة” بدأ مع أشبال النسور ومثل المنتخبين العسكري واألهلي70 كتاًبا لألطفال في 2021استبعاد انتخاب زيباري مؤقًتا“اشتر وادفع الحقًا” يوسع الخياراتترسية مناقصة حديقة باربار
أعلن وكيل شؤون البلديات  «

بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني الشيخ 

محمد بن أحمد آل خليفة، ترسية 
مجلس المناقصات والمزايدات 

مناقصة إنشاء حديقة “باربار 
“على إحدى الشركات الوطنية.

رأى رئيس مركز التحول الرقمي في  «
مركز البحرين للدراسات المصرفية 

والمالية، أحمد نعيمي، أن إطالق 
خدمات “اشتر اآلن وادفع الحقًا” عبر 

مختلف المنصات يشكل إضافة جيدة 
للخدمات المصرفية المتنوعة وتوفر 

خيارات أوسع للمستهكلين المحليين.

أعلنت  المحكمة االتحادية في  «
العراق أمس وهي أعلى هيئة 

قضائية في البالد “إيقاف إجراءات 
انتخاب هوشيار زيباري مؤقتا 

لحين حسم دعوى” رفعت بحّقه 
تتّصل باتهامات بالفساد موجهة 

إليه.

نّظم مختبر سرديات البحرين حلقة  «
نقاشية تناولت حصيلة السنة 

المنصرمة 2021 في مجال أدب 
األطفال في مملكة البحرين. يذكر 

أن مختبر سرديات البحرين، وضمن 
خطته للسنة الحالية، يولي اهتماًما 

بمتابعة أدب الطفل في البحرين.

أكد النجم الدولي  «
السابق جمعة بشير أن 

بدايته الرياضية كانت 
مع أشبال نادي النسور 

)األهلي(، ثم مثل 
المنتخبين العسكري 

واألهلي.
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“كالم” تستحوذ على “زاجل” 
الكويتية بتمويل “األهلي المتحد”

عـــن  لالتصـــاالت،  كالم  شـــركة  أعلنـــت 
اســـتحواذها على شـــركة زاجـــل الكويتية 
لالتصاالت في صفقة تكفل بتمويلها البنك 
األهلـــي المتحـــد. وأســـفرت الصفقـــة عـــن 

إنشـــاء شـــركة هـــي اآلن إحدى أكبـــر ثالثة 
العبيـــن فـــي ســـوق خدمـــات اإلنترنت في 
منطقة الخليج العربي، بعوائد سنوية تبلغ 

عثمان حجازينزار الساعي100 مليون دوالر .

“مطار البحرين” ينضم لقائمة مطارات “الخمس نجوم”
انضم مطـــار البحريـــن الدولي إلى 
أعلـــى ترتيـــب للمطـــارات العالمية 
ليصبـــح ثالـــث مطار على مســـتوى 
علـــى  يحصـــل  األوســـط  الشـــرق 
مـــن  نجـــوم”  “الخمـــس  تصنيـــف 
شركة سكاي تراكس العالمية هيئة 
التقييم العالمّية التي تصدر قائمة 
سنوّية بأفضل المطارات وشركات 
الطيـــران فـــي العالـــم، التـــي تمنـــح 
التصنيـــف المرموق لفئـــة “الخمس 
التـــي  للمطـــارات  تكريمـــًا  نجـــوم” 

)16(حققت أداًء عالي الجودة.

عواصم ـ وكاالت

قال مستشار األمن القومي األميركي 
جيـــك ســـوليفان، أمـــس، إن الواليات 
المتحـــدة ترجح أن روســـيا قد تتخذ 
أوكرانيـــا  ضـــد  عســـكرية  خطـــوة 
خـــالل أيـــام. وأضـــاف ســـوليفان في 
تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة “رويتـــرز” 
اإلخباريـــة: “نعتقد أن روســـيا جهزت 
القدرات الالزمة لشن عملية عسكرية 

كبيرة ضد أوكرانيا”.
وتابـــع: “الهجـــوم الروســـي قـــد يكون 

طريـــق  عـــن  إمـــا  شـــكل  مـــن  بأكثـــر 
االســـتيالء علـــى دونبـــاس أو هجوم 
كامل أو ســـيبراني، وإذا غزت روسيا 
أوكرانيـــا فإنـــه لـــن يتم المضـــي قدما 

في مشروع الغاز نورد ستريم 2”.
في األثنـــاء، أعلن الجيـــش األميركي 
إلـــى  العســـكرية  التعزيـــزات  وصـــول 
الحلفـــاء  إطـــار طمأنـــة  فـــي  بولنـــدا، 
 – الروســـي  التوتـــر  مـــن  القلقيـــن 

األوكراني.

ا ألوكرانيا خالل أيام واشنطن ترجح غزًوا روسيًّ
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كشـــف بنك البحرين والكويت، عن أســـماء الفائزين بأحد أكبر جوائزه 
النقديـــة البالغـــة 750.000 دينـــار وهمـــا فخريـــة ســـيدعباس التبريزي 
الفائـــزة بــــ 500,000 دينـــار وخليـــل أحمـــد المنصـــور، الفائـــز بجائـــزة 

ال250.000 دينار من الهيرات.

فائزان محظوظان يحصدان 
750 ألف دينار من “الهيرات”
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تعيين 15 مديًرا فـي “الداخليـة”
المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان بن حمد آل خليفة 
قرار رقم )14( لســـنة 2022 
بتعييـــن 15 مديـــرا بوزارة 

الداخلية.
وبموجب المادة الثانية، يتولى وزير الداخلية تســـكين المدراء 
المذكوريـــن فـــي المـــادة األولـــى من هـــذا القـــرار فـــي اإلدارات 
الشـــاغرة بـــوزارة الداخلية ِوْفـــق مهام ومســـؤوليات كل إدارة، 
مؤهـــالت  وبمراعـــاة  يشـــغلها،  فيمـــن  الالزمـــة  واالشـــتراطات 

وخبرات كل منهم.

“إدامة”: الموافقة على المخطط العام لـ “تطوير بالج الجزائر”
لالســـتثمار  البحريـــن  شـــركة  أعلنـــت 
العقارّيـــة  الـــذراع  )إدامـــة(،  العقـــاري 
لشـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة 
المخطـــط  عـــن حصـــول  )ممتلـــكات(، 

الرئيســـي العام لمشروع بالج الجزائر 
االســـتخدامات  متعـــدد  الضخـــم 
مليـــون   1.3 علـــى مســـاحة  والممتـــد 
متر مربـــع على موافقـــة اللجنة العليا 

ولـــي  برئاســـة  العمرانـــي  للتخطيـــط 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء، صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.

بقرار صادر عن 
سمو ولي 

العهد رئيس 
الوزراء

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

هبة محسن



تفضـــل عاهل البالد القائـــد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بحضـــور ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
والقائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة، 
فشـــمل برعايتـــه الكريمـــة، أمـــس افتتـــاح 
بمناســـبة  الملكـــي  الحـــرس  قيـــادة  مبنـــى 
الذكرى الرابعة والخمســـين لتأســـيس قوة 

دفاع البحرين.
ولدى وصـــول جاللته كان في االســـتقبال 
الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
الملكي  اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، وقائد قوة الحرس الملكي 
الخاصـــة المقدم الركن ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، كما حضـــر االحتفال 
عدد من كبار المسؤولين بالدولة وعدد من 

كبار الضباط.
الفرقـــة  عزفـــت  االحتفـــال  بدايـــة  وفـــي 
الموسيقية الســـالم الملكي تحية لجاللته، 
ثـــم تفضل صاحـــب الجاللـــة الملـــك القائد 
األعلى بتسليم راية كتيبة الحرس الملكي 
14 ورايـــة كتيبـــة األمن والحمايـــة الملكية 
17، وقد عزف الطابور سالم العلم ودخول 
الرايتيـــن للخدمة، ثم تفضـــل جاللة الملك 
القائـــد األعلـــى  بإزاحة الســـتار عن اللوحة 

التذكارية إيذانا بافتتاح المبنى.
وقـــد اســـتهل االحتفـــال بتـــالوة آيـــات من 
الذكـــر الحكيـــم، ثـــم ألقى  مستشـــار األمن 
الوطنـــي قائد الحرس الملكي اللواء الركن 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كلمة 

ترحيبية بهذه المناسبة فيما يلي نصها..
بسم هللا الرحمن الرحيم

ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المفدى 

حفظكم هللا ورعاكم
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 

رئيس مجلس الوزراء حفظكم هللا
والســـعادة..  والمعالـــي  الســـمو  أصحـــاب 

السادة الحضور الكرام،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
جاللتكـــم  يـــدي  بيـــن  الوقـــوف  يشـــرفني 
بخالـــص  ألتقـــدم  ورعاكـــم  هللا  حفظكـــم 
التهنئـــة وعظيم االمتنان بمناســـبة الذكرى 
الرابعـــة والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفاع 
الـــدرع  ســـتظل  التـــي  الباســـلة  البحريـــن 
الحصيـــن لمملكتنـــا الغالية لحمايـــة وطننا 
العزيـــز ومنجزاتـــه ومســـيرته الحضاريـــة 
قيادتكـــم  ظـــل  فـــي  الوطنيـــة  ووحدتـــه 

المظفرة.
وإننـــا إذ نحتفل بهذه الذكـــرى الغالية على 
قلوب كل البحرينيين فإننا نتأمل مســـيرة 
وطـــن تقـــدم فـــي ظـــل قيادتكـــم الملهمـــة 
ليكون في الطليعة، ويحتل مركزا متقدما 
بيـــن أمم العالم على جميع األصعدة. وطن 
يباهـــي بأبنائـــه الذين نهلوا من مدرســـتكم 
وفكركم وحملوا المســـؤولية ليرفعوا اسم 
البحرين عاليا خفاقا في كل مكان وزمان.
سيدي صاحب الجاللة حفظه هللا ورعاه،

إن تشـــريفكم اليـــوم الفتتـــاح مقـــر قيـــادة 
الحـــرس الملكـــي يجعلنـــا نســـتذكر رحلـــة 
تعلمنا منها جميعا أسس البناء القائم على 
اإليمـــان واإلخالص، والـــذي تمثل في بناء 
قوة دفـــاع البحريـــن وتنميتهـــا وتطويرها 
وإمكانياتهـــا  كوادرهـــا  فـــي  واالســـتثمار 
المختلفـــة، وما قدمته من أدوار مشـــهودة 

علـــى  واالســـتقرار  األمـــن  تحقيـــق  فـــي 
المســـتوى الوطني واإلقليمي، فكانت خير 
الســـند والحصـــن وآلـــت علـــى نفســـها، كما 
تعلمـــت من جاللتكم حفظكم هللا ورعاكم، 
إال أن تكـــون دومـــا على ناصية الحق وفي 
جانب الخير والعطاء، فوقفت مع األشقاء 
واألصدقاء في مختلـــف المحن ومواجهة 

التحديات.
واليوم وأنتم تدشـــنون مقر قيادة الحرس 
الملكـــي فإنكـــم تقدمـــون لمملكـــة البحرين 
جديـــدا  دومـــا صرحـــا  كعهدكـــم  الحبيبـــة 
يضاف إلى منجزات جاللتكم حفظكم هللا 
ورعاكم التي شـــكلت العالمـــة الفارقة في 
تاريـــخ البحرين، ودشـــنت تاريخـــا مزدهرا 
ومشـــرقا لجميـــع أبنائـــه ومقيميـــه، حتـــى 
وقفـــت قـــوة دفـــاع البحرين علـــى أرضية 
صلبة مـــن المنجزات الكبـــرى التي جعلتها 
تضاهـــي أفضـــل جيـــوش العالـــم تســـليحا 
المســـتجدات  وتدريبـــا، ومواكبـــة لجميـــع 
فـــي مواجهـــة التحديـــات المعاصـــرة، وهو 
مـــا تأتى بدعمكم ســـيدي صاحـــب الجاللة 
حفظكم هللا ورعاكم، ومعه كامل االهتمام 
والمســـاندة مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، 
وبإشـــراف معالـــي المشـــير الركـــن الشـــيخ 

خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة 
دفاع البحرين وجهـــوده الحثيثة وقيادته 
المثلى التي وضعت الجيش البحريني في 

هذه المكانة التي يستحقها.
سيدي صاحب الجاللة حفظه هللا ورعاه،

لقـــد تعلمت علـــى أياديكـــم الكريمة ومعي 
أســـمى  البحرينـــي  الجيـــش  أبنـــاء  جميـــع 
معانـــي االخالص والعطـــاء وااللتزام تجاه 
الوطـــن والمواطـــن، وفي الحـــرس الملكي 
توطنـــت هـــذه القيـــم وأصبحـــت مالزمـــة 
لثقافتـــه وتعمقـــت فـــي شـــخصية ضباطه 
وجنوده الذين يقفون اليوم أمام جاللتكم 
بكل اعتزاز وفخر ويتقدمون من جاللتكم 
بـــكل عرفان وشـــكر لما شـــملتموهم به من 
رعاية وعناية، شـــأن نهجكم الكريم مع كل 

أبناء الوطن أينما حلوا أو ارتحلو.
سيدي صاحب الجاللة حفظه هللا ورعاه،

األعلـــى  المثـــل  الـــدوام  علـــى  كنتـــم  لقـــد 
لمنتسبي قوة دفاع البحرين منذ انطالقتها 
لمـــا قدمتموه لهـــذه القوة من عمل مخلص 
وجهـــود اســـتثنائية جعلتهـــا نموذجـــا فـــي 
االحترافيـــة واالنضباط، فكانت هذه القوة 
التـــي رأيتـــم أن تســـتثمر مملكـــة البحرين 
في تأسيســـها وتطويرهـــا درة بين القوات 
النظيـــرة فـــي العالم وكان ذلـــك كله تعبيرا 
وأهلـــه  الوطـــن  تجـــاه  مســـؤوليتكم  عـــن 
وتعبيـــرا عن وعيكـــم بالمخاطـــر المحيطة 
بالبحريـــن بمـــا حققتـــه مـــن نمـــو وازدهـــار 
نتاجـــا لعالقة التعاضد والتآخي بين جميع 

أبنائه فـــي ظل القيادة الحكيمة آلل خليفة 
الكرام جيال بعد جيل.

حفظكـــم هللا وأبقاكم ذخرا وســـندا للوطن 
وألبنائه.

بعـــد ذلك قـــدم مديـــر األشـــغال العســـكرية 
بقـــوة الدفـــاع إيجـــازا عـــن إنشـــاء المبنـــى 

وأقسامه المختلفة.
األعلـــى  القائـــد  البـــالد  عاهـــل  تفضـــل  ثـــم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، بإلقاء كلمة سامية فيما يلي نصها:

في هـــذا اليوم المبارك أتقدم بأصدق وأحر 
التهانـــي إلـــى جميـــع منتســـبي قـــوة دفـــاع 
الوفـــي،  البحريـــن  شـــعب  وإلـــى  البحريـــن 
الرتـــب  بمختلـــف  المنتســـبين  كل  وأشـــكر 
علـــى إســـهامهم الكبير في إنجاح المســـيرة 
المباركـــة والقيام بواجب الدفـــاع المقدس 

عن تراب الوطن ومياهه وأجوائه.
علـــي  عزيـــزة  مناســـبة  المناســـبة،  وهـــذه 
القـــوة  هـــذه  أســـس  مـــن  شـــخصيا وعلـــى 
الشـــيخ  األخ  المشـــير  معالـــي  أن  والشـــك 
خليفـــة بـــن أحمد القائد العـــام بذل كل هذه 
الســـنوات ربمـــا ليـــس كل يـــوم ، ولكـــن كل 
ســـاعة في خدمـــة قـــوة الدفـــاع والبحرين 
عامـــة ، وبالتالـــي نـــرى مـــا نـــرى مـــن تقـــدم 
وازدهار عســـكري على أمـــل أن نكون القوة 
الرادعـــة وأن نكـــون قـــوة للســـالم في هذه 

المنطقة وقوة الزدهار الوطن وتنميته.
فرحنا وســـعدنا بهذا المشـــروع الذي يخص 
الحـــرس الملكـــي ، وال شـــك أنـــه ســـيحتاج 
كذلـــك إلى المزيد مـــن التطويـــر كعادتنا، ال 
نقف عنـــد حد وإنما نطور وباســـتمرار على 
االحتياجـــات التـــي يبرزها الظـــرف أمامنا.. 
علـــى كل حال سنســـتمر فـــي التطوير وفي 
العطاء.. وشكرا مرة أخرى وكل عام وأنتم 

بخير.
وقد ســـجل جاللة الملك القائد األعلى كلمة 
في ســـجل زوار قيـــادة الحرس الملكي هذا 

نصها:
إنـــه لمن دواعي اعتزازنـــا العميق أن نفتتح 
قيـــادة الحـــرس الملكي بمناســـبة االحتفال 
بيوم قوة دفاع البحرين الرابع والخمسين.

ونود بهذه المناســـبة أن نســـجل بكل الفخر 
تقدرينـــا للدور الوطني الكبيـــر الذي تنهض 
بـــه قـــوة دفـــاع البحريـــن المظفـــرة والتـــي 
تشكل الدرع المنيع لحماية مملكتنا الغالية 
وبما تتمتع به مـــن قدرة قتالية عالية تليق 
بدورها في حماية مكتسبات وطننا الغالي.
نســـأل هللا تعالـــى التوفيـــق لنـــا جميعـــا بما 

يحبه ويرضاه.
بعد ذلك قدم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة إلى جاللة الملـــك هدية تذكارية 
عبارة عن مجســـم لقلعة “صبحا” التاريخية 
التـــي بناهـــا المغفـــور لـــه الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفة في مدينـــة “الزبارة” عام 

1762م.
بعد ذلـــك قام صاحب الجاللة الملك بجولة 
فـــي مختلف األقســـام فـــي قيـــادة الحرس 
الملكي واستمع جاللته إلى إيجاز من سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة عن هذه 

األقسام.
األعلـــى  القائـــد  الملـــك  بـــارك جاللـــة  وقـــد 
افتتاح مبنى قيـــادة الحرس الملكي، معربا 
جاللته عن شـــكره وتقديره لمستشار األمن 
الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي اللواء الركن 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 

جهوده المثمرة.
ورفع الجميع إلى جاللة الملك أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريك بمناســـبة الذكرى الرابعة 
والخمســـين لتأســـيس قوة دفاع البحرين ، 
معربين عن شـــكرهم وامتنانهم على الدعم 
والمســـاندة المتواصلـــة التـــي تحظـــى بهـــا 
قـــوة دفاع البحرين من لـــدن جاللة الملك ، 
ســـائلين الباري عز وجـــل أن يحفظ جاللته 
ويرعـــاه لمواصلـــة هـــذه المســـيرة المباركة 
التي تشـــهدها مملكة البحريـــن العزيزة في 

عهد جاللته الزاهر في كافة المجاالت.
وبهـــذه المناســـبة الوطنية المجيـــدة أصدر 
جاللته أمره الســـامي الكريم بترقية ومنح 
األوســـمة التقديرية لعدد من منتسبي قوة 

الدفاع.
وأعرب جاللتـــه عن تهانيه وتقديره لجميع 
ضبـــاط وضبـــاط صـــف وأفراد قـــوة الدفاع 

وجميـــع المواطنيـــن الكرام بهذه المناســـبة 
الوطنيـــة المجيـــدة فـــي تاريـــخ البحريـــن، 
وأضـــاف جاللتـــه، إننا نقدر مـــا يبذله جميع 
حمايـــة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  منتســـبي 
المواطنيـــن  وأمـــن  الحضاريـــة  لمنجزاتنـــا 
ووحدتهـــم الوطنيـــة بـــكل كفـــاءة وعزيمة 
صادقـــة، فهـــم درع الوطن المنيـــع وموضع 
الفخر واالعتزاز دائما ، وان إشراقة الضوء 
ذكـــرى  هـــي  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  األول 
مضيئة في مســـيرتنا الوطنية المباركة، فها 
هـــي بعـــون هللا وبجهـــود رجالها الشـــجعان 

تعلي مجدها عاما بعد عام.
وقـــال جاللته، إلى جانب نهوض قوة دفاع 
البحريـــن بواجبها الســـامي الجليـــل بالذود 
عـــن الوطـــن بـــكل بســـالة ، فإننا نشـــهد في 
الوقت ذاته اسهاماتها المهمة والكبيرة في 
دعم مسيرته التنموية والحضارية الشاملة 
بـــكل جـــدارة وكفاءة من خـــالل العديد من 
المجـــاالت ، مـــن خدمـــات صحيـــة رفيعـــة 
ومميـــزة توفـــر للمواطنيـــن الكـــرام العـــالج 
والعناية الطبية الراقية، وإســـهامات كبيرة 
فـــي مجـــال االســـكان، فضـــال عن مـــا حققه 

منتســـبوها مـــن إنجـــازات رياضيـــة كبيـــرة 
رفعـــت اســـم وطنهـــم عاليـــا فـــي المحافـــل 
اإلقليميـــة والدولية، إضافة إلى المشـــاركة 
في العديد من المناســـبات الوطنية الكبيرة 
، فهـــم نعـــم مـــن يعتمـــد عليهـــم فـــي كافـــة 
المياديـــن ، فلقـــد أثبتوا بجـــدارة أنهم بحق 
يد تحمي ويـــد تبني بعزيمة ال تلين، مقدرا 
رعـــاه هللا لقـــوة دفـــاع البحريـــن جهودهـــم 
الســـامية ضمـــن فريـــق البحريـــن الوطنـــي 
بالقيـــادة  كورونـــا(،  )لجائحـــة  للتصـــدي 
الســـديدة لولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
، وإســـهامات ســـموه الكبيـــرة فـــي النهوض 
بمسيرة قوة دفاع البحرين، مضيفا جاللته 
، يسرنا في هذه المناسبة الجليلة أن نشكر 
القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحرين  المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة 
علـــى جهـــوده المتواصلة وقيادتـــه المميزة 
التـــي أثمـــرت بمـــا تشـــهده قوة الدفـــاع من 

تطور مستمر ومنعة.
وأعـــرب جاللـــه عـــن تقديره لجميـــع ضباط 

الملكـــي  الحـــرس  وأفـــراد  صـــف  وضبـــاط 
البواســـل علـــى ما يقومون به مـــن واجبات 
وطنية سامية بكفاءة عالية وروح معنوية 
رفيعـــة وحمـــل األمانة بـــكل إخالص ووالء 
وأداء مهامهم النبيلة داخل البالد وخارجها 
والمســـاهمة في تقديـــم اإلغاثة اإلنســـانية 
ومـــد يد العون والخير لألشـــقاء، متكاتفين 
يـــدا واحـــدة مـــع إخوانهـــم الشـــجعان مـــن 
أســـلحة قـــوة دفـــاع البحريـــن، مقدريـــن ما 
بذلـــه رجال قوة دفـــاع البحرين من النخبة 
الطيبة منذ بداية مرحلة التأسيس، والذين 
نكـــن لهـــم كل التقدير، وال ننســـى جهودهم 

القيمة وإخالصهم الصادق.
وبهـــذه المناســـبة الوطنيـــة المجيـــدة رفـــع 
جميـــع منتســـبو الحرس الملكـــي إلى جاللة 
الملـــك أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
بمناســـبة الذكـــرى الرابعة والخمســـين ليوم 
قـــوة دفاع البحرين، داعيـــن هللا أن يحفظ 
جاللتـــه ويمتعـــه بموفور الصحـــة والعافية 
المزيـــد  العزيـــز  وطننـــا  علـــى  يديـــم  وأن 
مـــن التقـــدم والرقـــي تحـــت قيـــادة جاللته 

الحكيمة.

المنامة - بنا
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جاللة الملك يتفضل بافتتاح مبنى قيادة الحرس الملكي بمناسبة ذكــــــــــــــــــرى تأسيس “الدفـــاع”

  

 جاللة الملك

ذكرى التأسيس مناسبة 
عزيزة علي شخصيا 

وعلى من أسس قوة 
دفاع البحرين

إشادة ملكية بالمنتسبين 
وبجهود المشير في 

تثبيت االزدهار العسكري 
لقوة الدفاع   

شكر وتقدير لمستشار 
األمن الوطني قائد 

الحرس الملكي على 
جهوده المثمرة 

 جاللة الملك

جاللته يصدر أمره 
السامي بترقية ومنح 

األوسمة التقديرية 
لعدد من المنتسبين 

إشراقة الضوء األول 
لقوة الدفاع ذكرى 

مضيئة في مسيرتنا 
الوطنية المباركة

مشاركة البواسل 
في دعم المسيرة 
التنموية الشاملة 

بكل جدارة وكفاءة

ناصر بن حمد: 

البحرين سائرة 
نحو الطليعة بظل 
القيادة الملهمة 

لجاللة الملك

صرح جديد يضاف 
إلى منجزات شكلت 
عالمة فارقة بتاريخ 

البحرين

الحرس الملكي يقفون 
أمام جاللتكم بكل 

اعتزاز ويرفعون الشكر 
لشمولهم برعايتكم
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 المنامة - بنا

رفع  وزيـــر التربيـــة والتعليم، 
ماجـــد النعيمـــي أســـمى آيـــات 
التهاني والتبريكات، إلى مقام 
القائـــد األعلـــى  البـــاد  عاهـــل 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى 
مقـــام ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلى رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،  
وإلـــى القائد العـــام لقوة دفاع 
البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة 

الرابعـــة  الذكـــرى  بمناســـبة 
قـــوة  لتأســـيس  والخمســـين 

دفاع البحرين. 
وأشـــاد الوزير بهذه المناســـبة 
بالـــدور البـــارز الـــذي تقـــوم به 
قوة دفاع البحرين في حماية 
اســـتقراره  وصـــون  الوطـــن 
منجزاتـــه  علـــى  والحفـــاظ 
واستمرار مسيرته  الحضارية 
التنموية، وما وصلت إليه من 
تطور وجاهزية قتالية عالية، 
الحكيمـــة  القيـــادة  ظـــل  فـــي 

لبلدنا العزيز.

النعيمي: دور بارز لـ “الدفاع” 
في حماية الوطن

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء، برقيتي تهنئة 
المتحـــدة  المملكـــة  ملكـــة  إلـــى 
رئيســـة  الشـــمالية  وايرلنـــدا 

الجالـــة  صاحبـــة  الكومنولـــث 
الملكة اليزابيث الثانية، بمناسبة 
ذكـــرى اعتـــاء جالتهـــا العرش، 
أعرب فـــي البرقيتين عن أطيب 
تهانيهما وتمنياتهمـــا لها بموفور 
ولشـــعب  والســـعادة  الصحـــة 
الصديـــق  المتحـــدة  المملكـــة 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ الملكة إليزابيث

المنامة - وزارة الخارجية

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
البحريـــن  مملكـــة  تعـــازي  بالـــغ 
المغربيـــة  للمملكـــة  ومواســـاتها 
وشـــعبها الشـــقيق لوفـــاة الطفل 
المغربـــي ريان إثر ســـقوطه في 
بئـــر بإقليـــم شفشـــاون شـــمالي 
المملكـــة المغربيـــة، معربـــة عـــن 
تعاطـــف مملكـــة البحرين قيادة 
المغربـــي  الشـــعب  مـــع  وشـــعًبا 

الشـــقيق وأســـرة الطفـــل ريـــان 
فـــي هـــذه الحادثـــة المأســـاوية 
مشـــاعر  شـــدت  التـــي  المؤلمـــة 
إلـــى  شـــعوب العالـــم، مبتهليـــن 
المولى عز وجل أن يتغمد روح 
الطفل المغربـــي الفقيد برحمته 
ورضوانـــه، ويلهـــم أهلـــه وذويه 
الشـــقيق  المغربـــي  والشـــعب 

الصبر والسلوان.

البحرين تعزي المغرب في 
وفاة الطفل ريان

مرسوم بتعيينات في “الداخلية”
صـــدر عـــن عاهـــل الباد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقـــم )7( لســـنة 2022 

بتعيينات في وزارة الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيَعين في وزارة الداخلية كل من:
1 - الشيخ عبدهللا بن محمد بن عبدالوهاب آل خليفة 
نائبًا للرئيس للعمليات الســـيبرانية في المركز الوطني 

لألمن السيبراني.

2 - الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
مديـــرًا عامًا لإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 

البديلة.
3 - الشيخ أحمد بن عبدهللا بن عبدالوهاب آل خليفة 

وكياً مساعدًا للجنسية والجوازات واإلقامة.
المادة الثانية

علـــى وزيـــر الداخلية تنفيذ هذا المرســـوم ، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــام عضـــو المجلـــس 
األعلى للشباب والرياضة، علي الرميحي 
فـــي مكتبه أمـــس األحد، رئيـــس االتحاد 
عيســـى  للجميـــع  للرياضـــة  البحرينـــي 
عبدالرحيـــم، بحضـــور الوكيـــل المســـاعد 
عبـــدهللا  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة  لشـــؤون 
الدوســـري. وخـــال اللقـــاء، أشـــاد الوزير 
بجهود االتحاد فـــي اإلعداد والتجهيزات 
 ،2022 للعـــام  الرياضـــي  اليـــوم  لتنظيـــم 
كمـــا نوقشـــت االســـتعدادات والترتيبات 
الازمة لتغطية فعاليات اليوم الرياضي، 
وبحث أوجـــه التعاون بين وزارة اإلعام 

للجميـــع  للرياضـــة  البحرينـــي  واالتحـــاد 
بما يســـهم فـــي تعزيـــز وتطويـــر الرياضة 

البحرينيـــة فـــي المرحلـــة المقبلـــة وإبراز 
اإلنجازات والمكتسبات الرياضية.

تعاون بين “اإلعالم” و“البحريني للرياضة للجميع”

المنامة - بنا

بـــوزارة  الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  عقـــدت 
شـــؤون اإلعام، أمـــس األحـــد، اجتماعها 
برئاســـة   ،2022 لســـنة  األول  الـــدوري 
والتلفزيـــون  لإلذاعـــة  المســـاعد  الوكيـــل 
رئيـــس اللجنـــة عبدهللا الدوســـري، حيث 
المبـــادرات  مـــن  جـــرى اســـتعراض عـــدد 
والمقترحات التي تستهدف تعزيز فرص 

إدماج المرأة في الوزارة.
الوكيـــل  رفـــع  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي   
رئيـــس  والتلفزيـــون  لإلذاعـــة  المســـاعد 
اللجنة، أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى عاهل البـــاد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
وقرينـــة العاهل رئيســـة المجلـــس األعلى 

للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناســـبة 
قـــرب حلول ذكرى ميثـــاق العمل الوطني 
الذي شـــكل نقلة نوعية للنهـــوض بالمرأة 
مختلـــف  علـــى  وتمكينهـــا  البحرينيـــة 

األصعدة.

 وأكد الدوســـري، حرص اللجنة على دعم 
جهـــود المجلس األعلى للمـــرأة في تعزيز 
مبـــدأ تكافـــؤ الفرص وإدمـــاج احتياجات 
المرأة في مختلف إدارات وأقسام وزارة 
شـــؤون اإلعـــام بحســـب برامـــج الخطة 
البحرينيـــة،  المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة 
مشيًرا إلى أن عمل اللجنة في هذا اإلطار 
يحظى بـــكل الدعـــم والمتابعة مـــن وزير 
اإلعام على الرميحـــي.  وتناول اجتماع 
اللجنـــة مؤشـــرات األداء والتقدم المحرز 
فـــي إنجاز برامج ومبـــادرات لجنة تكافؤ 
الفرص بالوزارة التي أقرتها اللجنة خال 
النهـــوض  وســـبل  الســـابقة،  اجتماعاتهـــا 
بهـــذه المؤشـــرات، عبـــر مواصلـــة العمـــل 
علـــى تذليل أية صعوبات تواجه ذلك في 

المرحلة المقبلة.

الدوسري: إدماج احتياجات المرأة في كافة أقسام الوزارة... “اإلعالم”:

 “تكافؤ الفرص” تناقش التقدم المحرز بتنفيذ المبادرات

عبدالله الدوسري 

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تعييـــن 15 مـديـــًرا فـــي “الداخليـــة”
قرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أحمد بن عبداهلل وكيالً مساعًدا للجنسية

صدر عن  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة قـــرار رقم )14( 

لسنة 2022 بتعيين مدراء بوزارة الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعين التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية:
1 - العقيد محمد جمعة علي الدوسري

2 - العقيد محمد عبدهللا محمد المسلم
3 - العقيد علي حمد علي العريفي

4 - المقدم إبراهيم أحمد عيسى الحافظ
5 - المقدم خالد محمد علي الدوسري

6 - المقدم نواف ناجي فهد الهاشل
7 - المقدم فهد ناجي فهد الهاشل

8 - المقدم ركن نايل مبارك غانم السند
9 - المقدم محمد علي محمد المطاوعة

10 - المقدم أحمد عيسى أحمد المحري
11 - المقدم ركن عبدالرحمن مال هللا الدوسري

12 - المقدم محمد عيد مبارك فرحان
13 - المقدم توفيق إبراهيم الجودر

14 - الرائد ركن أحمد عبدالعزيز عطية هللا آل خليفة
15 - الرائد ماجد سعيد عبدالنبي ضيف

المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية تســـكين المدراء المذكورين في المادة 
األولى من هذا القرار في اإلدارات الشـــاغرة بوزارة الداخلية 
ِوْفـــق مهـــام ومســـئوليات كل إدارة، واالشـــتراطات الازمـــة 

فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهات وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

“دعــم المــرأة” يعمــل مســاًء كــل ثـالثـاء
مراعاًة لظروف النساء العامالت

أعلـــن مركـــز دعـــم المـــرأة فـــي المجلـــس 
األعلـــى للمرأة أنه ســـوف يســـتأنف عمله 
خـــال الفتـــرة المســـائية ضمـــن برنامـــج 
عملـــه األســـبوعي مـــن الســـاعة الرابعـــة 
والنصـــف  السادســـة  الســـاعة  وحتـــى 

يـــوم ثاثـــاء، وذلـــك لتلبيـــة  مســـاء كل 
كافة االحتياجات وتقديم االستشـــارات 
لمـــن لـــم يســـتطع التواصـــل عـــن طريـــق 
قنـــوات التواصـــل المتاحة أثنـــاء الفترة 

الصباحية.
وسيتواجد فريق مركز دعم المرأة خال 
الفترة المسائية، وذلك لتلقي االتصاالت 
ومتابعـــة الطلبـــات الواردة، مع اســـتمرار 
عمل مركز دعم المرأة لمتابعة واستقبال 
الطلبـــات الجديدة يوميـــا وتقديم جميع 
الخدمات واالستشارات الكترونيا بشكل 
افتراضـــي “عـــن بعـــد” من خـــال قنوات 
التواصـــل مع المركز والمتمثلة في الرقم 
خدمـــة  وكذلـــك   80008006 المجانـــي 
التواصل كتابيًا عبر تطبيق “الواتســـاب” 
وخدمة المحادثة المباشـــرة واالستمارة 
اإللكترونية من خال الموقع اإللكتروني 

والبريـــد اإللكتروني ومنصـــات التواصل 
كحزمـــة  تتوفـــر  والتـــي  االجتماعـــي 
متكاملة ضمن تطبيـــق مركز دعم المرأة 

المتاح على منصتي أبل واندرويد.
وتأتـــي إضافة فترة مســـائية لعمل مركز 
دعم المـــرأة في إطـــار منهجية المجلس 
األعلى للمـــرأة القائمة علـــى رصد أفضل 
الممارســـات والبناء على النجاحات التي 

تحققت لتطوير األداء المؤسســـي داخل 
المجلـــس، إضافة إلى التطوير المســـتمر 
لمنظومة الخدمات التي يقدمها المجلس 
من خال مركز دعم المرأة وجعلها مرنة 
وذات كفـــاءة عالية في تلبية احتياجات 
المرأة البحرينية وأسرتها من جهة، وبما 
يواكب االجـــراءات االحترازيـــة للوقاية 

من فيروس كوفيد19- من جهة أخرى.

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة
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مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االجتماعيـــة، 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، جميـــل 
حميـــدان، النائـــب زينـــب عبداألميـــر، 
فـــي مكتبـــه بالـــوزارة، حيـــث أطلعها 
مرحلـــة  فـــي  الـــوزارة  جهـــود  علـــى 
التعافي االقتصـــادي للمحافظة على 
وتيـــرة التوظيـــف وادمـــاج الباحثين 
فـــي منشـــآت القطاع الخاص بســـوق 

العمل.
وفـــي هذا الســـياق، أكد حميـــدان أن 
نمـــو مختلف القطاعات اإلنتاجية مع 
التحســـن في أداء االقتصاد الوطني 
االســـتثمارات  اســـتقطاب  وزيـــادة 
يســـهم فـــي توليـــد مزيـــد مـــن فرص 
العمـــل النوعية للمواطنيـــن في العام 

2022 و2023.
الـــوزارة ســـتواصل  إلـــى أن  ولفتـــت 

وبالتعـــاون مع الجهـــات ذات العالقة 
جهودها المستمرة في اعداد الكوادر 
الخيـــار  لتكـــون  وتأهيلهـــا  الوطنيـــة 
األفضـــل لـــدى أصحاب العمـــل، داعيًا 
إلـــى تكاتف الجهود في هذه المرحلة 
التـــي ســـتكتب نجاحـــًا آخـــرًا لمملكة 

البحرين.
زينـــب  النائـــب  أكـــدت  جانبهـــا،  مـــن 

التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  عبداألميـــر 
المشـــترك بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية، مشيدة بسياسة األبواب 
تعكـــس  التـــي  للـــوزارة  المفتوحـــة 
حـــرص الـــوزارة على تعزيـــز التعاون 
المشـــترك والـــذي يصـــب فـــي صالـــح 
خدمة المواطنين والمســـتفيدين من 

خدمات الوزارة.

زينب: “العمل” تنتهج سياسة الباب المفتوح... حميدان:

وظائف نوعية للمواطنين في 2022 و2023

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمع المدير العام لشؤون المدارس 
بوزارة التربية والتعليم محمد مبارك 
برئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للرياضة 
للجميع عيســـى عبدالرحيم، لمناقشة 
الخاصة  االستعدادات والتحضيرات 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  بمشـــاركة 

في فعاليـــات اليوم الرياضـــي تنفيًذا 
لرئيـــس  األول  النائـــب  لتوجيهـــات 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة.

وتم في االجتماع اســـتعراض خطط 
الفعاليـــة،  فـــي  للمشـــاركة  الجانبيـــن 

وبحث أوجه التنفيذ.
الـــوزارة  وكيـــل  االجتمـــاع  حضـــر 
واالســـتراتيجيات  للسياســـات 
الخاطـــر،  نـــوال  واألداءاألســـتاذة 
للخدمـــات  المســـاعد  والوكيـــل 
التعليميـــة األســـتاذة كفايـــة العنزور، 

وعدد من المسؤولين من الجانبين.

 في اجتماع بين “التربية” و “البحريني للرياضة للجميع”

مناقشة استعدادات المشاركة باليوم الرياضي

الرعاية الصحية لمواجهة كورونا تمت بال تمييز
وسام األمير سلمان تقدير كبير لجهود الموظفين في التصدي للجائحة... الزياني:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
البـــالد  عاهـــل  اعتـــزاز  أن  الزيانـــي، 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة، وتثمين ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، للجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
لكافـــة العاملين في الصفوف األمامية 
كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة  للتصـــدي 
الصحيـــة،  الكـــوادر  مـــن   )19 )كوفيـــد 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
وكافة الجهات المســـاندة، يمثل دافًعا 
لمواصلـــة العمل بذات العـــزم واإلرادة 
علـــى اإلســـهام فـــي الجهـــود الوطنيـــة 
الهادفـــة إلى حماية صحـــة المواطنين 
والمقيمين، مشـــيًدا بجهود الموظفين 
وحرصهم على أداء الواجبات الموكلة 

إليهم بكل تفان وإخالص.
الجهـــود  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
بقيـــادة  للجائحـــة  للتصـــدي  الوطنيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
حرصـــت  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
على اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات الالزمة 
وتســـخير كافـــة اإلمكانيـــات لمواجهة 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  تداعيـــات 
الحمايـــة  لتوفيـــر   ،)19 )كوفيـــد 
للمواطنين والمقيمين على حد سواء، 
الالزمـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  وتقديـــم 
للجميـــع دون تمييـــز، مشـــيًرا إلـــى أنه 
تـــم اعتماد اســـتراتيجيات عدة إلدارة 
التحـــدي وتوفيـــر الوقايـــة المطلوبـــة 
لكافـــة أفـــراد المجتمـــع مـــن مواطنين 
ومقيمين. وأضاف أن الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
عمل علـــى وضع خطط وبروتوكوالت 
مـــع مســـارات ومســـتجدات  التعامـــل 
التطعيـــم  فيـــروس كورونـــا، وتوفيـــر 
للمواطنيـــن  للفيـــروس  المضـــاد 
ضمـــن  مجانـــي  بشـــكل  والمقيميـــن 
الحملـــة الوطنية للتطعيم، مما أســـهم 
في نجاح مملكة البحرين في مواجهة 
تداعيـــات الجائحة، والذي أشـــادت به 
الكثيـــر مـــن الجهات الدوليـــة، بما فيها 

منظمة الصحة العالمية.
الحفـــاظ  أن  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأكـــد 
على مـــا تحقق من نجـــاح حتى اليوم 
يســـتدعي بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود 
للوصـــول للنجاحات المنشـــودة، الفتا 
إلـــى أن ما قامت به الكوادر البحرينية 
لكافـــة  واعتـــزاز  فخـــر  محـــل  هـــو 
منســـوبي الـــوزارة، وأن نيلهـــم وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لالســـتحقاق 
الطبي هذا الوســـام الرفيـــع، هو تقدير 
كبيـــر لجهودهـــم الوطنيـــة المخلصـــة 
جهـــود  فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركتهم 

التصدي لهذه الجائحة.
جاء ذلك، لدى تســـليم وزير الخارجية 
أمـــس، “وســـام األمير ســـلمان بن حمد 

لالســـتحقاق الطبي” للكـــوادر الوطنية 
من منتســـبي وزارة الخارجيـــة، إنفاًذا 
إطـــار  وفـــي  الســـامي  الملكـــي  لألمـــر 
توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لكافة 
الوســـام  بتســـليم  المعنيـــة  الجهـــات 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن 
مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع 
وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن، 
بحضـــور  وذلـــك  المســـاندة،  الجهـــات 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكة 
المتحـــدة الشـــيخ فـــواز بـــن محمد آل 
خليفة، والقائم بأعمـــال وكيل الوزارة 
للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة خليـــل 
الخياط، وعدد من رؤســـاء القطاعات 

واإلدارات.
الخارجيـــة  وزيـــر  ســـعادة  هنـــأ  وقـــد 
الحاصلين على “وســـام األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي”، معرًبا 
عن شـــكره وتقديره للجهود المخلصة 
التي قام بها منســـوبو الـــوزارة، متمنًيا 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.
ومن جانبهـــم، أعرب منتســـبو الوزارة 
الـــذي تشـــرفوا بتســـلم وســـام األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد لالســـتحقاق الطبي، 
عـــن بالـــغ فخرهـــم واعتزازهـــم بهـــذا 
التكريـــم الســـامي، مؤكدين تشـــرفهم 
بتســـلم هذا الوســـام الذي يعـــد حافًزا 
علـــى مواصلة العمل والبـــذل والعطاء 

لخدمة مملكة البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبها 
الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

)نهرا( مريم الجالهمة.
وأعربـــت األميـــن العـــام عـــن تقديرهـــا 
للجهود الملموسة للهيئة الوطنية لدعم 
القطـــاع الصحي فـــي مملكـــة البحرين، 

كما تم بحث ســـبل تعزيـــز التعاون بين 
مجلس التعليم العالي والهيئة.

مـــن جانبهـــا، أكـــدت الجالهمـــة حـــرص 
الهيئة على التنسيق والتعاون المستمر 
وممارسة اختصاصاتها لتنمية التعاون 
مع مؤسســـات التعليم العالي بما يسهم 
في تحقيـــق جودة الخدمـــات الصحية 
وتعزيـــز اســـتدامتها فـــي ظـــل التحول 
فـــي  الصحـــي  القطـــاع  بـــه  يمـــر  الـــذي 

المملكة.

تعزيز التعاون بين “التعليم العالي” و “نهرا”

المنامة -بنا

العـــام  المســـجل  أكـــد 
بـــوزارة العـــدل والشـــؤون 
واألوقـــاف  اإلســـالمية 
أهميـــة  العامـــري  ســـلمان 
المحامـــاة  مكاتـــب  دور 
في إرســـاء حكم القانون، 

مثمًنـــا جهـــود الســـادة المحاميـــن فـــي 
مجال مكافحة جرائم اإلرهاب وغســـل 
األموال والنقل غير المشـــروع لألموال 

عبر الحدود.
نســـبة  أن  العـــام  المســـجل  وكشـــف 
متطلبـــات  حققـــوا  الذيـــن  المحاميـــن 
لمكافحـــة غســـل  المقـــررة  اإلجـــراءات 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب والنقل غير 
المشـــروع لألمـــوال عبر الحـــدود بلغت 
94 % مـــن مجمـــوع المحاميـــن الذيـــن 
واالرشـــادات  القـــرار  عليهـــم  ينطبـــق 
ذات الصلـــة. وبين العامـــري أن المكتب 

مســـتمر في التواصل مع 
مكاتب السادة المحامين 
واجـــب  علـــى  للتأكيـــد 
باالشـــتراطات  االلتـــزام 
واالرشادات المقررة في 
هذا الشـــأن وحثهم على 
االســـتمرار فـــي تحقيـــق 
الضروريـــة  المتطلبـــات 
للتطبيق السليم والجاد. ويأتي ذلك في 
إطار تطبيق قرار وزير العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف رقم )14( لســـنة 
2021 بشـــأن إجراءات حْظر ومكافحة 
غْســـل األموال وتمويل اإلرهاب والنقل 
غير المشـــروع لألموال عبر الحدود في 
مهنة المحامـــاة ومكاتب االستشـــارات 
تجميـــد  وقواعـــد  األجنبيـــة  القانونيـــة 
األموال ورفـــع التجميد وحظر التعامل 
مـــع األشـــخاص أو الكيانـــات المدرجين 
في قوائـــم اإلرهاب، واالرشـــادات ذات 

الصلة.

94 % من المحامين ملتزمون بقرار مكافحة “غسل األموال”

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح قائد خفر السواحل العميد جاسم 
والتفتيـــش  االعتـــراض  دورة  الغتـــم، 
اإلرهـــاب  بمكافحـــة  الخاصـــة  البحـــري 
خفـــر  قيـــادة  تنظمهـــا  والتـــي  البحـــري 
الســـواحل بالتعاون مع سفارة الواليات 
المملكـــة،  لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة 
البحـــري  التدريـــب  بجنـــاح  والمنعقـــدة 
بمشـــاركة عدد من منتســـبي قيادة خفر 

السواحل، وقوة األمن الخاصة.
وأكـــد قائـــد خفـــر الســـواحل أن الـــدورة 

ومخرجاتهـــا ستســـهم فـــي رفـــع كفاءة 
واالرتقـــاء  الســـواحل  خفـــر  منتســـبي 
بكوادرهـــا من أجل القيام بواجبهم على 
أكمـــل وجه، وتوفير الســـالمة والحماية 
لجميـــع  متمنيـــًا  المجتمـــع،  ألفـــراد 

المشاركين الدورة التوفيق والنجاح.
 3 لمـــدة  التدريبيـــة  الـــدورة  وتســـتمر 
أسابيع وتنقسم إلى مرحلتين، المرحلة 
األولـــى النظرية فيمـــا تتنـــاول المرحلة 

الثانية الجانب العملي.

“خفر السواحل” يتعامل مع عمليات لالتجار بالبشر والتهريب

قوة دفاع البحرين فداء وعطاء
Û  نعم تلك هي قوة دفاع البحرين التي ما زالت تسطر ملحمة بطولية

جديــدة فــي ظل القيادة الســامية لســيدي عاهل البــالد القائد األعلى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة 
لســيدي  ولي العهد نائب القائد األعلى األعلى رئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، واالهتمام 
المتواصــل مــن ســيدي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، واإلشــراف المتواصــل والعمــل 
الــدؤوب مــن ســيدي رئيــس المجلــس األعلــى للصحة الفريــق طبيب 
الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، ووزير شــؤون الدفــاع الفريق 
الركن عبدهللا بن حســن النعيمي، ورئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذياب بن صقر النعيمي، وجميع قادة ومســؤولي وأفراد وحدات قوة 
الدفــاع، الذيــن أبــو إال أن يقفــوا صفــًا واحدًا جنبًا إلــى جنب مع كافة 
إخوانهــم فــي فريــق البحريــن الطبــي والجهــات المعنية فــي المملكة 
وزارة الصحــة والجهــات المعنيــة األخــرى لمكافحــة جائحــة كورونــا 

)كوفيد - 19(.
Û  منتســبو قــوة دفــاع البحريــن شــكلوا خــط حــرب فــي مواجهــة تلــك

الهجمــة الشرســة التــي اجتاحــت العالــم أجمــع، وباغتتنــا وإن كنا قد 
ســبقنا العديــد مــن الــدول فــي االســتعداد لهذا الوبــاء والتفــوق الذي 
حققنــاه فــي هــذا المجال بشــهادة الجميع، لتقدم قوة دفــاع البحرين 
نماذج وصورا عديدة للجهود المضنية التي تقوم بها للحد من انتشار 
هذا الخطر الداهم على مملكة البحرين، حيث حرص قادتها ورجالها 
الوطنــي  القيــام بواجبهــم  المتخصصــون علــى  االوفيــاء وكوادرهــا 
واإلنســاني دون تــردد، وكانــوا ومــا يزالــون يســهرون فــي مواقعهــم 

بمقدمة الخطوط األمامية دائمًا.
Û  ال شــك أن قوة دفاع البحرين ومنســوبيها جزء أساســي من المجتمع

البحرينــي يهمهــا دومــًا أن تبقــى البحريــن مســتقرًة وآمنــة مطمئنــة 
والصحــة  بالســالمة  أرضهــا  علــى  والمقيمــون  المواطنــون  يتمتــع 
والعافيــة، مســخرًة كافــة إمكانياتهــا وكفاءاتهــا وكوادرها ومنشــأتها 
الطبيــة المتقدمــة، لتحقيــق هذا الهدف األســمى، ولعــل ما حظيت به 
قــوة الدفــاع مؤخــرًا من تشــريف وتكريم من ســيدي حضرة صاحب 
الجاللــة عاهــل البالد المفدى القائد األعلى أيده هللا ومنح منســوبيها 
وكوادرهــا المتخصصــة وســام “األميــر ســلمان بــن حمــد لالســتحقاق 
الطبي” هو تشريف وتكليف ودافع لبذل مزيد في خدمة هذا الوطن 
العزيز، وهذا التكريم ليس بغريب على منســوبي قوة دفاع البحرين 
الذيــن اعتــادوا علــى العطــاء واإلنجاز فــي كافة المجــاالت وعلى كل 

األصعدة.
Û  حفظ هللا مملكة البحرين وحفظ مليكها المفدى القائد األعلى وشعبه

الوفي من كل سوء ومكروه.

بقلم: اللواء الركن دكتور رياض ناصر العريج



قالـــت عضو مجلس بلدي الشـــمالية زينب 
الـــدرازي لــــ “البـــاد” إن كثرة المســـتنقعات 
في األراضي المفتوحـــة في المالكية أحد 
أهم أسباب انتشار البعوض، والتي يشكو 
من انتشـــارها األهالي. وأضافت، الدرازي 
فيهـــا  تتســـببب  التـــي  المســـتنقعات  أن 
األمطـــار في كل موســـم، تتحول فيما بعد 
لتجمعـــات آســـنة وطينية، فتصبـــح مرتعا 
خصبا للبعوض، وهو أمر طبيعي وحاصل، 
ليس في المالكية فحسب وإنما بأي مكان 
آخـــر. وتابعت، ســـبق وأن تقدمت بطلبات 
بشـــأن ذات الموضوع لوزارة الصحة التي 

قامت بدورها برش المبيدات لمنع انتشار 
البعـــوض، كمـــا أن بلديـــة الشـــمالية بـــدأت 
بالفعـــل بشـــفط ميـــاه األمطـــار، ومـــا زال 

العمـــل مســـتمرا حتـــى االنتهاء من شـــفط 
جميع المياه المتجمعة في المنطقة.

وطالبت الدرازي بأن يتم التعامل تحديدا 
مـــع عشـــر نقـــاط لتجمعـــات ميـــاه األمطار 

والتـــي أضحت موطنـــا للبعوض، وهو أمر 
يتطلـــب إزالـــة الطيـــن بشـــكل يضمن عدم 

إبقاء أي ترسبات للمياه.
وبينـــت الـــدرازي بأن كثـــرة رش المبيدات 

الحشـــرية الخاصـــة بالبعـــوض وغيره من 
الحشـــرات غيـــر آمـــن لألهالـــي، خصوصـــا 
المزمنـــة  األمـــراض  وأصحـــاب  لألطفـــال 
منهم، مبينة بأن عملية الرش تكون قائمة 

إن استلزمت الظروف، وأنها تتم عادة في 
أوقـــات محـــددة، يكون فيها تنقـــل الناس 
المســـائية  كاألوقـــات  محـــدودا  بالخـــارج 

المتأخرة.
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استكمال تطوير خط الصرف الصحي من الجفير إلى الغريفة
األشــغال  بــوزارة  الصحــي  الصــرف  لشــؤون  المســاعد  الوكيــل  صــرح 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي فتحــي الفــارع، بــأن الــوزارة 
انتهــت مــن أعمــال مشــروع تطويــر خــط الصــرف الصحــي الناقــل مــن 

الجفير إلى الغريفة .

وأضاف أن المشـــروع تضمن إنشـــاء 
خـــط ناقل رئيـــس للصـــرف الصحي 
للصـــرف  الموصلـــة  والخطـــوط 
الصحـــي لمناطـــق الجفيـــر والعدلية، 
حيـــث بلـــغ الطـــول اإلجمالـــي لتلـــك 
الخطوط حوالي )2.3 كيلومتر(، وتم 
تنفيـــذ أول )1.3 كيلومتـــر( بالطريقة 
التقليدية وهي بحفر خندق مفتوح، 
بينما المسافة المتبقية قد تم حفرها 
باســـتخدام آالت حفـــر األنفـــاق ، كما 
تم أيضا االنتهاء من أعمال اإلنشـــاء 

لمحطة الرفع.

وأوضـــح أن مشـــروع انشـــاء شـــبكة 
الصـــرف الصحي يهـــدف إلى تطوير 
الصـــرف  لميـــاه  الرئيســـي  الخـــط 
الصحـــي الممتـــد من منطقـــة الجفير 
إلـــى منطقة الغريفة وزيـــادة الطاقة 
االســـتيعابية مـــن خـــال بنـــاء خـــط 
حجمـــًا  أكبـــر  جديـــد  رئيـــس  ناقـــل 
وأعمق ليستوعب التدفقات الحالية 
والمســـتقبلية التي سوف تضخ فيها 
من منطقة الجفير والغريفة، بالتالي 
سيســـاهم في تخفيـــف الضغط على 
القائمـــة  الصحـــي  الصـــرف  شـــبكة 

إلـــى  باإلضافـــة  الجفيـــر،  بمنطقـــة 
توصيـــل المناطـــق الغيـــر مخدومـــة 
بشـــبكة الصـــرف الصحـــي بمنطقتي 
الحصـــم  أم  مـــن  وجـــزء  الجفيـــر 
والعدليـــة لكل مـــن المجمعـــات 324 

و340 و 341 و 342 و 338 و 339.
لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  وأشـــار 
الصـــرف الصحـــي إلى أن المشـــروع 
يندرج ضمن الخطة االســـتراتيجية 
الـــوزارة  وضعتهـــا  التـــي  الوطنيـــة 

للصـــرف الصحي كأســـاس لتخطيط 
وتطوير وتوسيع الشـــبكات وأنظمة 
المعالجـــة فـــي البحريـــن مـــع التطور 
العمرانـــي المتســـارع بهـــدف تحقيق 
التنمية والتطوير المســـتدامين لهذا 

القطـــاع العـــام فـــي مملكـــة البحرين 
لكافـــة  الخدمـــات  أفضـــل  وتوفيـــر 
مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية 

سليمة للمواطن والمقيم .
يذكر أنه تمت ترســـية المشروع من 

قبل مجلس المناقصات والمزايدات 
علـــى تحالف شـــركتي نـــاس وناصر 
هـــزاع الســـبيعي للمقـــاوالت، بقيمـــة 
مـــن  بتمويـــل  دينـــار   2,283,274

الصندوق السعودي للتنمية.

المنامة- وزارة األشغال

على امتداد 2.3 
كيلومتر وبتمويل 
سعودي بلغ 2.2 

مليون دينار

بـــوزارة األشـــغال  أعلـــن وكيـــل شـــؤون البلديـــات 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ 
مجلـــس  ترســـية  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد 
المناقصـــات والمزايـــدات مناقصـــة إنشـــاء حديقة 
“باربـــار “علـــى إحـــدى الشـــركات الوطنيـــة، وذلـــك 
بقيمـــة تبلغ 415 ألف دينار من أجل إنشـــاء حديقة 
متكاملة تخدم أهالي المنطقة بمساحة تبلغ 8484 

متًرا مربًعا. 
إن  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وقـــال 
“الوزارة أولت موضوع التوسع في إنشاء الحدائق 
والمارفـــق العامة ضمـــن إســـتراتيجيتها في توفير 
أفضـــل الخدمـــات للمواطنيـــن والمقيميـــن، وذلـــك 
بتوجيـــه ومتابعه من قبل وزير األشـــغال وشـــؤون 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
وبالتنســـيق مـــع مجلـــس بلـــدي المنطقة الشـــمالية 
وعـــرض الرســـومات والمخططـــات علـــى المجلس 

البلدي”.
وقـــال “إن إنشـــاء حديقة باربار بمجمـــع 526 يأتي 

ضمـــن أهـــداف شـــؤون البلديـــات لتعزيـــز للتنميـــة 
الحضرية المســـتدامة وإنشـــاء مســـاحات خضراء 
الترفيـــه  وســـائل  مـــن  عاليـــة  بمســـتويات  مهيـــأة 

ومختلف الخدمات الازمة لراحة المواطنين. 
وأوضـــح “يتضمـــن تصميـــم الحديقة علـــى منطقة 
ألعـــاب رئيســـية لألطفـــال تـــم تزويدهـــا باأللعـــاب 

االمـــن  مواصفـــات  فيهـــا  تتوافـــر  التـــي  الحديثـــة 
المطاطيـــة  المســـاحة  تبلـــغ  حيـــث  والســـامة 
المخصصـــة للعـــب األطفـــال مـــا يقـــارب 931 متـــًرا 

مربًعا أي ما يعادل 11 % من مساحة الحديقة”. 
مســـاحات  تتضمـــن  “الحديقـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
خضراء متفرقـــة تبلغ مســـاحتها 1969 متًرا مربًعا 

أي مـــا يعادل 25 % من مســـاحة الحديقـــة الكلية، 
وســـيتم زراعتهـــا بأنـــواع مختلفـــة مـــن األشـــجار 
الحديقـــة  ســـتتضمن  كمـــا  األرضيـــة،  والتغطيـــات 
الجلســـات العائليـــة والمبانـــي الخدميـــة والمرافـــق 
العامـــة وغرفة الحارس، باإلضافـــة إلى العديد من 
مواقف الســـيارات التـــي يصل عددهـــا إلى حوالي 

62 موقًفا”.
واعتبر وكيل شؤون البلديات “أن المشروع سيمثل 
إضافـــة نوعية للمرافق والحدائق التي تم تنفيذها 
فـــي المنطقـــة الشـــمالية، حيث ســـيلبي احتياجات 
األســـر البحرينيـــة والزوار من الخدمـــات والمرافق 

الترفيهية وألعاب وزيادة الرقعة الخضراء.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

ترسية مناقصة إلنشاء حديقة باربار بـ 415 ألف دينار
بمساحة 8484 متًرا مربًعا وتخصيص 11 % منها للعب األطفال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

قــال وكيــل الزراعــة والثــروة البحرية في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي إبراهيــم الحــواج إن صيانــة مرفــأ البديــع فــي طــور 

االعتمادات المالية الالزمة، وذلك ضمن خطة الصيانة.

وأشـــار إلـــى أن مرفـــأ البديع مـــن المرافئ 
الهامـــة فـــي المحافظـــة الشـــمالية والتـــي 
تعمـــل الوزارة على صيانته بصورة دورية 
نظـــرا لمـــا يمثلـــه مـــن أهميـــة للصياديـــن 

وأهالي المنطقة.
وأكـــد الحـــواج أنـــه بنـــاء علـــى توجيهات 
الوزيـــر عصـــام خلف فقد تم التنســـيق مع 
وكالـــة “األشـــغال” فـــي الـــوزارة مـــن أجـــل 

العمل على صيانة المرفأ في أســـرع وقت 
ممكن.

وكان وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني قد ناقش في وقت 
سابق مع النائب عبدهللا الدوسري وعضو 
الدائرة الثانية في مجلس بلدي الشـــمالية 
محمـــد الدوســـري جميع األعمـــال الازمة 

لمرفأ البديع.

وأوضـــح الحـــواج أن الـــوزارة ممثلـــة في 
وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة ســـعت 
خـــال الســـنوات الخمـــس الماضيـــة إلـــى 
تطويـــر الخدمات التـــي تقدمها للصيادين 
عبر تطويـــر الخدمات فـــي المرافئ كنوع 
مـــن الخدمـــات المقدمة لقطـــاع الصيد، إذ 
تســـتمر الوزارة بتشـــييد وتحديـــث البنى 
التحتيـــة لقطـــاع الصيـــد لتصـــل مرافـــئ 
الصيد البحرينية إلى الحد المقبول والذي 

يلبي حاجة العاملين في هذا القطاع.
وأوضح أن أعمال الصيانة للمرافئ وبناء 
علـــى توجيهـــات الوزيـــر لـــم تتوقف وهي 

تســـير وفق الخطط والبرامج الموضوعة، 
مشـــيرا إلى أنه تم في وقت سابق تطوير 
مرفـــأ البديـــع، مؤكـــدا مـــن أن العمـــل جاٍر 
حاليـــا لطـــرح مبنـــى المطعم فـــي مناقصة 

عامة.
وأشـــار إلى أن الـــوزارة عملت على تطوير 
البنـــى التحتيـــة للمرافـــئ بصـــورة عامـــة، 
وذلك عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب، 
وإنشـــاء  الصياديـــن،  حركـــة  لتســـهيل 
مســـطحات خرســـانية تســـمح بانســـيابية 
إدخـــال وإخراج القـــوارب من وإلى البحر، 
إضافـــة إلى تطويـــر الحواجز الخرســـانية 

أكبـــر مســـاحة ممكنـــة  لتوفيـــر  الجانبيـــة 
إليقـــاف القـــوارب، وعمل ســـلم خرســـانية 

يسمح بصعود ونزول الصيادين للبحر.
وأردف الحـــواج “ســـعينا إلنشـــاء مواقـــف 
مرافـــئ  مســـتخدمي  تخـــدم  ســـيارات 
الصياديـــن، روعـــي فيهـــا اســـتيعاب أكبـــر 
وانســـياب  الســـيارات،  مـــن  ممكـــن  عـــدد 
حركـــة ميـــاه األمطـــار، إضافة إلـــى تركب 
مصابيح اإلنارة، والطوب الجانبي لتوفير 
ممـــر للمشـــاة، وتجديـــد المظـــات أو بناء 
مظات جديدة لتوفير مكان مظلل ومهيأ 
لعمـــل الصيادين وقيامهم بأعمال الصيانة 

الدورية لمعداتهم وأدوات الصيد”. 
وقـــال “كما بدأنـــا بخطة بناء أســـواق لبيع 
األســـماك فـــي هـــذه المرافـــئ كمـــا هو في 
مرفـــأ البديع والحد والـــدراز وكذلك نعمل 
على إنشاء سوق في مرفأ الزالق وغيرها 
مـــن المرافئ، وذلك لما يمثله هذا الســـوق 
من أهميـــة في الحركة التجارية بالنســـبة 
للصياديـــن خصوصـــا مـــع توســـع الحركـــة 

العمرانية المطردة في المملكة”.

طرح مبنى المطعم في مناقصة عامة... “األشغال”:

صيانة مرفأ البديع فوًرا بعد اعتماد الميزانية
إبراهيم الحواج

رش المبيدات الحشرية غير آمن للناس

الدرازي: انتشار البعوض بالمالكية سببه كثرة المستنقعات

فتحي الفارع

زينب الدرازي

ابراهيم النهام
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حوارات جانبية على هامش الجلسة

سالمات بوفضل

^ اســـتذكر الشـــوري أحمـــد العريـــض موضـــوع 
مســـاواة أجور األطبـــاء منذ أكثر مـــن 50 عامًا، حين 
دخلـــت 3 طبيبـــات للعمل في القطـــاع الطبي وكانت 
أجورهـــن نصـــف أجـــور األطبـــاء مـــن الرجـــال، وبعد 
إطـــاع األمير الراحـــل صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة )طيب هللا ثـــراه( على 
األمـــر، صدرت األوامر بالمســـاواة في أجـــور األطباء 
مـــن الجنســـين خال أســـبوع واحـــد، واســـتمر العمل 

بذلك في جميع القطاعات األخرى.
وأبلغت الشـــورية جميلة سلمان بأن قوانين البحرين 
حظـــرت التمييز في األجور بين المـــرأة والرجل، كما 
منحـــت المـــرأة امتيـــازات كثيرة بمـــا يائـــم تكوينها 
أن  إلـــى  وأشـــارت  االجتماعـــي.  ودورهـــا  الجســـدي 
الراميـــة  بالتشـــريعات  زاخـــرة  البحرينيـــة  القوانيـــن 
لحمايـــة للمـــرأة البحرينيـــة، وال خـــوف على تشـــغيل 
النســـاء ليـــاً، معتبرة أن هـــذا القانون إنجـــاز ونجاح 
جديـــد يضـــاف لسلســـة اإلنجـــازات المتحققـــة للمرأة 

البحرينية. ولفت الشـــوري أحمـــد الحداد إلى أن هذا 
التشـــريع ســـيعزز موقع المرأة البحرينية االقتصادي 
والمعيشـــي، وسيســـاهم في تحقيـــق تطلعات الرؤية 
االقتصادية 2030، إلـــى جانب تعزيز موقف المملكة 

فـــي المحافل الدوليـــة. وقالت الشـــورية منى المؤيد 
إن المـــرأة البحرينيـــة تعد عنصرًا رئيســـيًا في عملية 
التنميـــة في مملكـــة البحرين، وتمتد مســـاهماتها إلى 

جميع نواحي الحياة العامة.

سلمان: التشريعات البحرينية كفيلة بحماية للمرأة

العريض: األمير الراحل ساوى أجور الطبيبات باألطباء

^ مرر مجلس الشورى مرسوًما 
بقانـــون يقضـــي بنقـــل اختصاصات 
الرقابـــة على الحضانـــات من وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة إلـــى 

وزارة التربية والتعليم.
وقبـــل التصويت، قال وزيـــر العمل 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
اختصاصـــات  نقـــل  إن  حميـــدان 
اإلشـــراف والرقابة على الحضانات 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مـــن 
التربيـــة  وزارة  إلـــى  االجتماعيـــة 
والتعليم سيساهم في دعم وتقوية 
وتعزيـــز  المبكـــر  التعليـــم  منشـــآت 

جهودها.
الخـــاص  التعليـــم  مديـــر  وأشـــارت 
لولـــوة  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
المهنـــا إلـــى أن القانـــون الحالـــي ال 
يمنع من إصدار ترخيص مؤسسات 

التعليم المبكر بشـــكل شامل، حيث 
يتـــم العمـــل علـــى تطويـــر المعايير 

الفنيـــة الخاصـــة بذلـــك مـــن مباني، 
والتوظيـــف، ووثيقـــة المناهـــج في 

المرحلة القادمة.
ولفتت إلـــى أن الحكومـــة والوزارة 
بصدد مراجعة مرســـوم مؤسســـات 
التعليـــم الخـــاص، والـــذي ســـينظم 
العمليـــة بشـــكل كامل فـــي المرحلة 

المقبلة.
الـــدالل  ابتســـام  الشـــورية  وقالـــت 
إن هـــذا التشـــريع يأتـــي بنـــاء علـــى 
الدراســـة التـــي انتهـــت لها الشـــركة 
بدراســـة  المكلفـــة  االستشـــارية 
التطوير المؤسســـي لـــوزارة التربية 
والتعليـــم، ومراجعة كافة العمليات 
والمخرجـــات وتقييمهـــا للمبـــادرات 
الهادفـــة لتطوير وتحديـــث الهيكل 
خصوصـــا  للـــوزارة،  التنظيمـــي 
السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر، 
الخاصـــة  التحديـــات  ومعالجـــة 

بانخفاض مشاركة األطفال.

مرسوم شامل لتنظيم التعليم الخاص

نقـل الحضـانـات مـن “العمـل” إلـى “التـربيــة”

^ وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى تشـــريع يقضـــي بتفويض 
وزير العمل والتنمية االجتماعية تحديد األحوال واألعمال التي 
يحظر تشغيل المرأة فيها مطلقة أو تشغيلها لياً وإلغاء العوائق 

القانونية التي تحد من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
وقالـــت الشـــورية جهاد الفاضل إن صون وحمايـــة حقوق المرأة 
العاملة من الموضوعات التي تحظى باهتمام القيادة الرشـــيدة، 
وهـــو ما يدعو إلى االطمئنان إلى تأثيرات تطبيق هذا المرســـوم 

بالقانون.
وقالت الشـــورية دالل الزايد إن الســـماح بعمل المرأة في النوبة 
الليليـــة ســـيحقق نقلـــة فـــي مجال ســـد الفجـــوة بين الجنســـين، 
وإتاحـــة الفرصة لزيادة توظيف المرأة، التي أثبتت قدرتها على 
ممارســـة العمـــل الليلي وتفهم الـــزوج لطبيعة هـــذه األعمال في 

قطاعات بارزة مثل الفندقة والصحة واألمن وغيرها.

وذكـــر الشـــوري عبدالرحمـــن جمشـــير أن غلق الباب أمـــام المرأة 
يعطي فرصة الســـتبدال العمالة النسائية بالعمالة األجنبية، رغم 

ما تتوفر عليه المملكة من أجواء األمن واألمان.

يحقق نقلة نوعية في سد الفجوة بين الجنسين

تشغيـل النسـاء ليـاًل ... “تقـّدم وأمــان”

جهاد الفاضل

^ قـــال رئيس مجلس الشـــورى علي الصالـــح إن المرأة هي 
المخيـــرة فـــي قبول العمـــل الليلـــي، كمـــا أن التكنولوجيا أتاحت 
إمكانيـــات العمل عن بعد، وال يصح أن ننظر للعالم يتقدم ونحن 

نتراجع.
وأضـــاف أن هذا المرســـوم فرصـــة ممنوحة للمـــرأة، وهي بيدها 

تقرير ما إذا كان بإمكانها العمل في تلك الظروف.
وقال الشوري خالد المسقطي إن المجتمع النسائي في البحرين 
يضـــم الكثير من الراغبات فـــي العمل في خطوط اإلنتاج، حيث 
يتمتعـــن بخصائـــص تميزهـــن عن العمالـــة من الذكـــور من حيث 

الدقة في العمل وكمية اإلنتاجية ونوعيتها.
كمـــا أكـــد الشـــوري فـــؤاد الحاجـــي ضـــرورة أن تتوفـــر الائحـــة 
التنفيذية للقانون الذي يجيز تشـــغيل النســـاء لياً على الحماية 
الصحيحـــة للمـــرأة التي تعمل في القطاع الخـــاص، وعدم تكرار 

إشـــكالية عامـــات ريـــاض األطفـــال والحضانـــات، التـــي تحقـــق 
أرباحـــا طائلـــة مقابـــل صـــرف رواتب متدنيـــة للعامـــات، حيث 

تضطر العامات للعمل في هذه الوظائف لحاجتهم للعمل.

البحرينية أدق من الرجال في خطوط اإلنتاج

المرأة مخيرة في قبول العمل الليلي .. وال تراجع

علي بن صالح الصالح

^ قـــال وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
إن  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
التشـــريع الذي يجيز تشغيل النساء 
ليـــاً يأتي فـــي ســـياق تعزيز حقوق 
للتطـــورات  واالســـتجابة  المـــرأة، 
أن  إلـــى  ولفـــت  الحديثـــة.  الدوليـــة 
علـــى  تنـــص  الجديـــدة  االتفاقيـــات 
قيام جميع الـــدول المنضوية تحتها 
لهـــا لتطويـــر تشـــريعاتها بمـــا يائـــم 
هـــذه  فـــي  المســـتحدثة  المعاييـــر 
االتفاقيات. وأشار إلى وجود العديد 
من النصوص التشـــريعية التي توفر 
الحمايـــة للمـــرأة من العمـــل الجبري. 
وذكر أن بعض الصناعات التي كانت 
تعد خطرة لم تعد كذلك، وأن النظم 
والتشـــريعات وفـــرت ســـبل حمايـــة 

شاملة للمرأة والرجل خصوًصا فيما 
يتعلق بموضوع الســـامة. وقال إن 
كثيـــًرا مـــن المخـــاوف المطروحة لم 
يعد لها مكان، وإن هذه التشـــريعات 

ستحقق التقدم للمرأة.

حماية المرأة من العمل الجبري

جميل حميدان

^ قـــال الشـــوري أحمـــد الحـــداد 
لـــوزارة  االختصاصـــات  نقـــل  إن 
التربيـــة والتعليـــم يؤمل بأن يســـاهم 
فـــي تصحيـــح أجـــور العامـــات فـــي 

الحضانات.
ولفتـــت الشـــورية فاطمـــة الكوهجـــي 
إلـــى أن قطاع الحضانـــات يعد قطاًعا 
ا واعـــًدا، حيـــث يبلـــغ عـــدد  اســـتثماريًّ

الحضانات 91 حضانة.
وذكـــر الشـــوري محمد علي حســـن أن 
وضـــع كل أمـــور التعليـــم منـــذ البداية 
وحتـــى الثانويـــة تحت إشـــراف جهة 
واحدة يحقق مبدأ المراجعة والرقابة 

الشاملة على كل قطاعات التعليم.
وأشـــار الشـــوري فـــؤاد الحاجـــي إلـــى 
دور الحضانـــات والروضـــات التربوي، 

مبينـــا، أن نقل االختصاصـــات لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم خطـــوة صحيحـــة، 
حيـــث تتكون طباع اإلنســـان حســـب 
الدراســـات في 3 السنوات األولى من 

عمره.

لتصحيح أجور العامالت

فؤاد الحاجي

^ قـــال الشـــوري علـــي العرادي 
إن المرأة تعمل في جميع المجاالت، 
وعقـــد العمـــل يحـــدد طبيعـــة المهام 
التـــي ســـتؤديها، ومن غيـــر المعقول 
أن تسند للمرأة مهام ال تائم طبيعة 
االجتماعـــي،  أو  الجســـدي  تكوينهـــا 
فضا عـــن أن المـــرأة البحرينية هي 
امـــرأة متعلمـــة ولـــن تختـــار األعمال 

التي ال تتاءم مع ظروفها.
ورأى الشـــوري حمـــد النعيمـــي عـــن 
أن هـــذا القـــرار ال يخلـــو من مخاوف 
لهـــذه  األعمـــال  أصحـــاب  اســـتغال 
الجوازية في إتاحة الوظائف الليلية 
للنساء، ووضعهم أمام األمر الواقع.

ولفتت الشـــورية ابتســـام الدالل إلى 
أن هـــذا المجال ســـيفتح أمام المرأة 

فرصًا أكبر للتوظيف.
البنمحمـــد  بســـام  الشـــوري  وقـــال 
إن التشـــريع جـــاء لمســـاندة الواقـــع 
البحرينـــي الـــذي ال يميز بيـــن الرجل 

والمرأة.

العرادي: البحرينية متعلمة

علي العرادي

سيدعلي المحافظة

لولوة المهنا

أحمد العريض جميلة سلمان
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الطفل ريان ونبوءة الوحدة العربية
نحـــن في عالم البـــد أن ينتصر فيه العقـــاء والحكماء مهما 
طـــال األمـــد، ومهمـــا اســـتفحلت الشـــرور وقويـــت شـــوكتها 
وانطلقت مندفعة ال تعرف ألهدافها حدا وال نهاية، ســـتبقى 
الطيبة تحتل مســـاحة عظيمة في قلوب البشـــر، وما حصل 
للطفل المغربي ريان علمنا أن المآسي توحد الشعوب وليس 
األفراح، وأن أية حادثة مشابهة تترك أثرا عميقا في النفوس 
وتزلـــزل الكيان، فاألمـــة العربية وبأجهـــزة إعامها الضخمة 
تركـــزت أنظارهـــا فـــي منطقة واحـــدة في نوع مـــن الترابط 
الجميل، وتقاطر المايين بغية مشاهدة عملية إنقاذ الطفل، 
وتحولت وسائل التواصل االجتماعي إلى أرض مشتركة أو 
مدينة واحـــدة تفوح من تربتها الدعـــوات واالبتهاالت دون 
االلتفات إلى معايير أخرى، وكل الفضائل اإلنســـانية انبثقت 
منها وتفرعت عنها، وكل ذلك بســـبب طفل قدر له أن يبارك 

حياتنا بالعمل والتاحم بالسواعد وقت الشدائد.
الطفل ريان لم يسقط في بئر عميقة، بل في بحيرة مقدسة 

ســـتنبت األبطال وتهتدي بنورها األجيـــال، فمن هذا المكان 
“يفترض” أن نفهم الحياة وكيف نعيشـــها متزنين ومستقري 
الوجـــدان، ألن القضيـــة أكبـــر مـــن رعايـــة األطفـــال وإغاثـــة 
المنكوبيـــن وإطعـــام الجيـــاع ومعالجـــة المرضـــى وتعزيـــة 
الحزانى، القضية كما يصفها الكاتب الروسي “باسترناك” أننا 
مجرد ضيوف في هذا الوجود، ومســـافرون بين محطتين، 
ينبغـــي أن نبحـــث عـــن الطمأنينة داخل أنفســـنا، وأن نبحث 
فـــي قرارتها عـــن صورة مقنعـــة لعاقتنا بهـــذا الوجود الذي 
ال نمكـــث فيـــه طويا، بـــدون هذا لن تكون لنـــا حياة. ينبغي 
أن نبعث الروحانية داخلنا وداخل عقائدنا بطريقة الشـــعور 

وأسلوب التفكير.
شـــكرا ريان ألنك أهديتنا الشعور المشترك بالمصير الواحد، 
التـــي  العربيـــة  الوحـــدة  التاريخيـــة وهـــي  النبـــوءة  وربمـــا 
انتظرناهـــا مئات الســـنين.. شـــكرا ريان فأنـــت أكبر من قارة 

كما قال الشاعر الجزائري الراحل مالك حداد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يوم تأسيس قوة دفاع البحرين الرابع والخمسون
هاهي المؤسسة العسكرية الوطنية البحرينية والكيان الشامخ بشموخ أفرادها 
ورجالها البواســـل تحتفل بيوم تأســـيس قوة دفاع البحرين الرابع والخمســـين، 
فهي السياج المنيع األول للوطن وكامل تراب المملكة، وهي المؤسسة العسكرية 
الوطنيـــة التـــي دائمًا ما تكون في مقدمـــة الدعم الكامل للقضايـــا الوطنية التي 
ُتســـند إليهـــا، كمـــا أنها الخـــط األول فـــي حفظ الســـام للوطن، وهي المؤسســـة 

الوطنية التي تمثل ضمير الشعب البحريني والركن األساسي للمملكة.
وال تـــزال التوجيهـــات الملكية الســـامية من لدن صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل الباد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه، مســـتمرة 
للجيش البحريني للمحافظة على األمن الداخلي والخارجي من خال الرسائل 
الملكيـــة التـــي تســـعى دائمًا لنمو هـــذه الموسســـة الوطنية، من كـــوادر وقدرات 
دفاعية مميزة لضمان المكانة التي تستحقها على المستوى المحلي والخارجي. 
ويأتـــي االهتمـــام الملكـــي لقوة دفـــاع البحرين ليثبـــت الحنكة والنظـــرة الثاقبة 
لجالته في تطوير جميع القطاعات العسكرية، بهدف الوصول إلى استراتيجية 
عسكرية متطورة وناجحة تضمن تعزيز القدرة الدفاعية إلعادة تنظيم وترتيب 
جاهزيـــة كل الوحـــدات العســـكرية، وتهيئة جميـــع المتطلبات التـــي تمكنهم من 

تنفيذ المهمات والواجبات األساسية داخل الوطن وخارجه.
كما أن الدعم والمساندة من لدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، لقوة دفاع البحرين 
يؤكد ضرورة االســـتمرار في تطوير هذه المؤسســـة الوطنية التي تشكل صمام 
أمان المملكة، كما أن ســـموه حريص كل الحرص على تحقيق المزيد من العمل 
العســـكري المتميز الذي ينعكس مباشـــرة على مستوى هذه المؤسسة العسكرية 
فـــي جميـــع قطاعاتهـــا ووحداتهـــا المختلفة، فســـموه يولـــي االهتمـــام والرعاية 

الخاصة لقوة دفاع البحرين لتواصل إنجازاتها على كامل تراب الوطن.
وهاهو صاحب المعالي المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين، يحـــرص كعادتـــه علـــى التواصل مـــع كل الوحدات 
للوقـــوف بجانبهـــا لتنميـــة قدراتهـــا العســـكرية والدفاعيـــة، لما يملكـــه من حنكة 
وتجارب عســـكرية على مدى الســـنوات العملية التي أثبتت للجميع بأنه الرجل 
المناســـب لقيـــادة هـــذه المؤسســـة الوطنيـــة، لتخطو خطـــى ثابتة نحـــو تحقيق 
غايـــات وطموحـــات قوة دفـــاع البحرين. ويحق لكل مواطـــن بحريني أن يفخر 
بالـــدور الذي تقوم به هذه المؤسســـة العريقة لجهودهـــا المخلصة تجاه الوطن، 
فتحيـــة إجال وإكبار لجميع منتســـبيها بهذه المناســـبة العظيمـــة، فإنهم نموذج 

يعكس الصورة الحضارية لرجال قوة دفاع البحرين.

د. خالد زايد

دور إقليمي مطلوب ضد الميليشيات )2(
الحقيقـــة أن الرهـــان علـــى دور دولـــي في الحفـــاظ على األمن والســـلم 
اإلقليمي يبدو أقرب إلى التمنيات في ظل حالة االســـتنفار والصراعات 
واألزمـــات العميقة في العاقات الدولية، وفي ضوء التوترات الحاصلة 
بين القوى الدولية الكبرى سواء بسبب أزمة أوكرانيا أو بسبب تايوان، 
أو قضايا وصراعـــات أخرى عديدة، وبالتالي يبدو األمر مرهونًا بتعاون 
وتنســـيق الدول اإلقليمية على المســـتويات كافة من أجل التوصل إلى 

صيغة لردع هذه التهديدات وتوفير أجواء آمنة مستقرة للشعوب.
مـــن المعـــروف أن التهديدات االســـتراتيجية التي تطـــال دولة اإلمارات 
هي نفســـها التهديدات التـــي تطال دوال أخرى عديـــدة في المنطقة في 
مقدمتهـــا إســـرائيل، فاالختراقـــات الخارجيـــة التـــي حدثـــت لمنظومـــة 
األمـــن القومـــي العربي فـــي العقديـــن األخيرين قد تســـببت في إحداث 
تغيرات هيكلية عميقة تؤثر بالســـلب على الجميع، وتكفي اإلشـــارة إلى 
أن ميلشـــيات يفتـــرض أنهـــا تنتمي لـــدول عربية تعمـــل لمصالح أطراف 
أجنبية ليس فقط ضد دول عربية مجاورة، ولكن ضد شـــعوبها نفســـها! 
ومـــا حدث جـــراء ملء قوى إقليميـــة الفراغ االســـتراتيجي الذي حدث 
فـــي دول عربيـــة عدة بســـبب الفوضـــى واالضطرابات وأيضـــًا األخطاء 
االســـتراتيجية التي ارتكبتها قوى دولية كبـــرى يدفع ثمنه الجميع اآلن 
ال فرق في ذلك بين اإلمارات وإســـرائيل، فالميليشـــيات ترفع شـــعارات 
“المقاومة” الزائفة وتتاجر بمعاناة شـــعوبها تحقيقًا إلماءات يعلم الكل 

في منطقتنا مصدرها وأهدافها!
تعزيز التعاون األمني واالســـتخباري والعســـكري بيـــن اإلمارات والدول 
اإلقليمية التي تقف في مواجهة هذه الفوضى الميليشـــيوية اإلقليمية، 
بما فيها إسرائيل، ال بديل عنه، السيما في ظل انشغال الواليات المتحدة 
وبقية القوى الكبرى بصراعات النفوذ والمصالح شماالً وشرقًا؛ وقناعتي 
أن دول المنطقـــة قادرة ـ بالتعاون والتنســـيق وتبـــادل الخبرات والدعم 
المتبادل ـ على صد هذه الموجة العاتية من الفوضى الميليشيوية التي 
تحتاج إلى حلول وبدائل من خارج صندوق األفكار التقليدي. “إياف”.

سالم الكتبي

منـــذ أن اجتاحـــت جائحة فيـــروس كورونـــا كوفيد 19 العالـــم قبل نحو 
عاميـــن دخلنا مسلســـا حزينا وســـريعا ومخيفا من اإلحصـــاء والمتابعة 
ألعـــداد الوفيـــات واإلصابـــات جـــراء هذا الفيـــروس في مختلـــف أنحاء 
العالـــم، لدرجة زادت مـــن مخاطر األزمة وفاقمت تأثيرها النفســـي على 

المصابين وغير المصابين.
غلب التشـــاؤم على تصريحات وبيانات المعنيين من أفراد ومؤسســـات 
دوليـــة وعلـــى رأســـها منظمة الصحـــة العالمية، ووصلت إلى حد ســـيادة 
شعور عالمي بأنه ال نهاية لهذه الجائحة في المدى المنظور على األقل.

مؤخًرا وتحديًدا منذ ظهور وانتشـــار متحور “أوميكرون” وغزوه بأعداد 
هائلـــة جميـــع دول العالـــم ربمـــا ترســـخت قناعة الشـــعوب بعـــدم القدرة 
علـــى الفـــكاك من هـــذه األزمة الصحيـــة الرهيبة التي أدخلـــت العالم في 
حـــرب شرســـة وصـــراع قوي ضـــد فيـــروس كورونا فـــي محاولـــة لفهمه 
واحتوائـــه والقضـــاء عليه، وال يـــزال الصراع قائًما إلى اآلن. وســـط هذا 
الشـــعور الســـلبي الغالب جاء خبر مفرح من قبل منظمة الصحة العالمية 
بإعانها في الثالث من فبراير الجاري أنه بعد عامين من تفشـــي كوفيد 

19، قد تدخل أوروبا قريًبا “فترة هدوء طويلة” بسبب معّدالت التلقيح 
المرتفعـــة وانتشـــار المتحّور أوميكـــرون األقل خطورة واقتـــراب انتهاء 

فصل الشتاء، وهو ما قد يجلب ساًما دائًما.
أخيًرا ربما ســـنصل إلى النهاية “الســـعيدة” التي كلما اعتقدنا أننا اقتربنا 
منهـــا طيلة العاميـــن، إذ بها تبتعد عنا وتدخلنا فـــي موجات متوالية من 
التشـــاؤم واإلحباط بأن الحيـــاة الطبيعية لن تعود. إعان المنظمة يؤكد 
أن الجائحـــة لـــم تنتِه لكننـــا في وضع يمكننـــا فيه اســـتعادة القدرة على 
الســـيطرة ويجـــب أن نتمســـك بهذه الفرصـــة، وأن أوروبا ســـتكون أيًضا 
فـــي وضع أفضل لمواجهـــة أي تفٍش جديد للمرض حتـــى مع متحّورات 
أكثر ضراوة من أوميكرون، وبدون فرض نوع التدابير الُمعيقة التي كنا 

بحاجة إليها من قبل.
ويشـــدد اإلعـــان الصحي علـــى أن حالة التفاؤل هـــذه مرهونة بمواصلة 
الـــدول حمـــات التطعيـــم والمراقبـــة المكثفـــة الكتشـــاف المتحـــّورات 
الجديـــدة وحمايـــة المجموعـــات المعّرضـــة للخطـــر وتعزيـــز المســـؤولية 

الفردية.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

جائحة كورونا واإلعالن المنتظر

حيـــَن صعـــدُت على متن الطائـــرة بعـــد أن تأَّجلْت رحلتي بســـبب العواصف 
الثلجية، استقبلتني الُمضيفة بابتسامة، وحيتني بلغتها األم فبادلتها التحية 
وابتسمُت لها من خال الكمام وعبرت بين المقاعد بحثًا من مقعدي، ورغم 
الخـــوِف والرهبة من الطيران كان قلبي مفعمـــًا بالحماس واألمل في قضاِء 
وقٍت ممتٍع في ربوع الطبيعة حيث الثلوُج تغطي األشجار والطرق. الرحلُة 
لم تكن سهلة على اإلطاق ومطباُت السماء كانت ترجُّ الطائرَة بقوة طوال 
ســـاعاِت الطيران التـــي بدْت أطول مما هي واقعَا، ختمـــُت القرآَن في رحلٍة 

واحدة، فرهاُب الطيراِن بلَغ بي ُذرَوته.
قد تهدُأ وتتناســـى بمشـــاهدِة فيلم ما وإن كانت الشاشُة ترتجُّ أمام عينيك، 
لكـــن صرخات المســـافرين الُمرتعبة كلمـــا دخلْت الطائرُة في مطـــٍب أو ُمْزٍن 
لـــٍة بالثلـــِج والمطر ُيعيـــدَك لواقٍع مرعٍب تتمنى أن ينقضي ســـريعًا. هل  ُمحمَّ
هـــي النهايـــُة حقًا، هـــل أتلـــَو المعـــوذات وأردد التهليات وأستســـلم للقضاء 
والقـــدر، أم أتســـلُح بالدعـــاء لنفســـي ولمـــن معي على متـــِن الرحلـــة بالنجاِة 
والســـامة، ثـــم ينتهي رعُب الجـــو، ليبدَأ ُرعـــُب االنزالِق على ثلـــوِج المدرج 
الذي يدفُع بالطائرِة الضخمة بقوٍة وسرعة ال ينبغي للطائرة أن تهبَط عليها.. 

تصـــل ســـالمًا، لكنك تحمـــُل معك ذكرى مرعبـــة لرحلٍة كادْت ُتـــودي بحياتَك 
على متِن طائرٍة يومًا ما. 

علـــى الرغم مـــن ُندرِة الحوادِث على متِن الطائرات حســـَب اإلحصاءات، إال 
أن الحـــوادَث الجويـــة المميتـــة أصبحت فـــي تزايٍد ملحوظ فـــي كل موانئ 
العالـــم الجوية في اآلونِة األخيرة، حيُث أعـــداد اإلصاباِت والوفيات مميتٌة 
وكارثية مقارنًة بغيرها من وسائل النقل األخرى بسبب حجِم الطائرة الهائل 
وســـرعتها، وتكمن األســـباب وراء ذلك عادًة في الخطأ البشـــري الناجِم عن 
ســـوِء تدريـــِب الطيـــار؛ إذ إنه المســـؤول عـــن كل مرحلٍة من مراحـــل الرحلة 
لضمـــان إقـــاٍع وهبـــوٍط آمنيـــن، وذلـــك باالســـتجابة لألعطـــاِل الميكانيكية، 
والتنقـــِل بالطائـــرة في أقســـى الظـــروف الجوية بشـــكل آمن، ويعـــد النعاُس 
الـــذي قد يعتري الطيار بســـبِب ســـاعات العمل الطويلة واختـــاِف اللغِة بين 
الطيارين ســـببَا في ســـقوط الطائرة، ثـــم تأتي األعطاُل الجويـــُة على قائمة 
مســـبباِت حـــوادِث الطيران حيـــن يطرُأ عطـــٌل متأصٌل في تصميـــِم الطائرة 
أو ُتهمـــَل صيانـــُة أو تركيب جزٍء بشـــكٍل صحيح. “المقـــال كاما في الموقع 

اإللكتروني”.

هدى حرم

على متن الطائرة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الخليج الدارة الفنادق ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  القانوني  المصفي  باعتباره  الفرادن  كاظم  عبدالنبي  منصور    / السيد 
الخليج الدارة الفنادق ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 49827، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
 شركة إيوان هوم للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتبارها  القصاص  محمد  عبدهللا  زهره  السيدة   / السيد 
لشركة إيوان هوم للتجارة ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم140831، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( 

وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسؤولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

المسماة )فالكون سكاي للمقاوالت ( والمملوكة للسيد/السيدة )رجاء محمد ربيعه احمد ربيعه( والمسجلة 

بموجب القيد رقم )1-139631 (، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد 

المحل  بتنازل مالك  إلى )شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره )1000( دينار بحريني، وذلك 

مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري 

للشركاء التالية أسماؤهم:

)سها محمد علي مقبل( بنسبة %51 

)MAHABUB ALAM ALI ASHRAF( بنسبة %49

التاريخ 3/2/2022

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة التسجيل

CR2022-5282 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

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

اســـــــم التاجـــــــــــر : علوي السيدمجيد علوي المشقاب

 االسم التجاري الحالي : ملحمة علوي المشقاب

 االســـــم التجـــاري الجديد : ملحمة المشقاب .

قيد رقم : 93276-5

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة التسجيل
 )CR2022- 19195( إعالن رقم

معاملة مشتركة

اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى   ، مشتركة  معاملة  بطلب  أدناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه . 
اســـــــم التاجـــــــــــر : عيسى احمد عيسى يتيم 

االسم التجاري الحالي : بريد تاون
االســـــم التجـــاري : مخبز برد تاون

رقم القيد : 10-71185

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )مطعم السرور ذ.م.م.(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )مطعم السرور ذ.م.م. ( 

المسجلة بموجب القيد رقم )150596(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

)مطعم السرور ذ.م.م.(

).AL SROOR RESTAURANT W.L.L(

الى:

)كاريز ان قريلز ذ.م.م(

)CURRIES N GRILLS W.L.L(

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة رير اينكو للتجارة و مقاوالت الديكور ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها رير اينكو للتجارة و مقاوالت

الديكور ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 124968-1 بطلب تغيير االسم التجاري من:

رير اينكو للتجارة و مقاوالت الديكور ذ.م.م

RARE INCO TRADING AND INTERIOR CONTRACTING W.L.L

لتصبح: 

راير أنكو الخليج ذ.م.م

RARE INCO GULF W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :3/2/2022

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 19150( إعالن رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

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

اســـــــم التاجـــــــــــر :فيصل عدنان احمد احمد مبارك الضليعي 

 االسم التجاري الحالي : هلثي فيتامين لخدمات التوصيل

االســـــم التجـــاري الجديد : اتش سي لخدمات التعقيم

قيد رقم : 77024-34

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة النخبة األولى للخدمات ذ.م.م    

             
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد/السيدة (عواد حميد الجبرين) باعتباره المصفي القانوني  لشركة النخبة 
األولى للخدمات ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 137101-1، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001 .

التاريخ :2/02/2022

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 18361( إعالن رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

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

اســـــــم التاجـــــــــــر : احمد عبدالنبي عبدالكريم شهاب

االسم التجاري الحالي : ريدان للمقاوالت

االســـــم التجـــاري الجديد :مقاوالت فردوسي

قيد رقم: 803-2

التاريخ :30-1-2022

مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-16847 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

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

اســـــــم التاجـــــــــــر : زكريا مهدي عبدالرسول عبدالرسول محمد 

االسم التجاري الحالي : نصيحة ألنشطة متكاملة لدعم المرافق

االســـــم التجـــاري الجديد : نصيحة للتنظيفات 

قيد رقم : 143592-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
 شركة الرحايا للتسويق والترويج ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  صالح  محمد  هللا  حفظ  منصور   / السيد 
الرحايا للتسويق والترويج ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم ) 117879-1( 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 11144( إعالن رقم
 تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :علوي السيد موسى جعفر العلوي

 االسم التجاري الحالي : معامل العلوى ) محالت اليقظه التجاريه (
االســـــم التجـــاري الجديد : محالت اليقظه التجارية

قيد رقم : 3-707

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

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

التاريخ 27/1/2022

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

 إدارة التسجيل

 CR2022-14278 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

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

اســـــــم التاجـــــــــــر : عادل عبدالرحمن راشد عبدهللا الرفاعي

االسم التجاري الحالي : بوابة الخيرات للمقاوالت 

االســـــم التجـــاري الجديد : سنبلة الخير للمقاوالت

قيد رقم : 146004-1

09االثنين 7 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 - العدد 4864
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SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

Island Technology Construction Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17456532  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR ADVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

SIX DOTS TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33337396  or  AAAFATEEL88@HOTMAIL.COM 

BASHAR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33133419  or  chahtool@hotmail.com 

PRIVILEGE HOLDING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17211624  or  MADHAVANKANNAN727@GMAIL.COM 

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

AL TAKWEM TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39245530  or  AMEENA.COM@GMAIL.COM 

RK MEDICAL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 

 suitably qualified applicants can contact

 13622262  or  DR.RANYAKAYED@GMAIL.COM 

AL ADIBA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32363735  or  S.K.MEHENAZ8659@GMAIL.COM 

AH FOODS TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36815455  or  NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM 

Turnkey Contracting W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39865806  or  TURNKEYCONTRACTING.BH@GMAIL.COM 

HEIR SENS SALOON FOR MEN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35374589  or  ADNANBLUE86@GMAIL.COM 

MIRA Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710506  or  mohammed.j551@gmail.com 

AL RFAAH HOME FOR FIXING FURNITURE CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33668682  or  RAFAHHOME@HOTMAIL.COM 

MIRA Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710506  or  mohammed.j551@gmail.com 

S K T FOOD TRANSPORTATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34112433  or  SAIQAGHAURI@GMAIL.COM 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

YOUNIS BADER VEGETABLES & FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39345466  or  BADERBH79@GMAIL.COM 

JAFEAR LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 

 suitably qualified applicants can contact

 33804311  or  JAFFER_MARZOOQ@OUTLOOK.COM 

COMPLETE BUSINESS SOLUTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKERS APPLICATIONS CLEARING AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 33270199  or  mykhan20441@gmail.com 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

S K T FOOD TRANSPORTATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34112433  or  SAIQAGHAURI@GMAIL.COM 

ALKHAWAJA ABAYAT CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(MEN & WOMEN CLOAKS) 

 suitably qualified applicants can contact

 39609771  or  KHAWAJAK@BATELCO.COM.BH 

AL JAWAHER UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33667545  or  RAZA4070@GMAIL.COM 

MAGENTA TRADING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 38882424  or  prakash36627166@gmail.com 

SAIFUL GAZI ABUL GAZI REAL ESTATE MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM 

ALMUQDOIS SWEET WATER & ICE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39824222  or  allamea.co@gmail.com 

GEORGIA FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com 

SAIFUL GAZI ABUL GAZI REAL ESTATE MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM 

Don hairdressing salon 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 39065151  or  ZAKICOM2202@HOTMAIL.COM 

SERARI MACHINERY MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33043618  or  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM 

ALAFIA CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17347498  or  rashedkhalfan42@gmail.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 77177771  or  abdullarashidaljalahma@yahoo.com 

ALQARYAH ALTURATHYA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39111159  or  DEEAS81@GMAIL.COM 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

INSHA CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38885999  or  Admin@inshacontracting.com 

METMECH INTERNATIONAL CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 

SAIFUL GAZI MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM 

OM YOUSIF DELIVERY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 39699702  or  ZUHRAAHMED60@ICLOUD.COM 

METMECH INTERNATIONAL CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 

KULDEEP SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  KULDEEPSVCS@GMAIL.COM 

YUSUF AHMED ALI MOHAMED ALNAHAM ( SHAQYAN / 2280 ) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33282825  or  A.aziz@amwaj.bh 

SAIFUL GAZI MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM 

SALTOS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17335588  or  MOHAMEDTHANI111@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

ABDULLA ISA ABEDALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(AGRICULTURAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39650225  or  ABDULLA4215@OUTLOOK.COM 

ALNAQASH FOR GYPSUM CARVING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM 

SALTOUS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36466440  or  AMINATHANI@HOTMAIL.COM 

ALAMIN USED CARS EXHIBITION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33949776  or  Mariamisa768@gmail.com 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

BU HABIB MENS BARBER AND BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33445533  or  HAMADALMALEKI@LIVE.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

GOLDEN CITY BEST SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36740731  or  BABARSAGAR5250@GMAIL.COM 

SHAH CARGO  HANDLING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  SHAHGCARGO@GMAIL.COM 

MOHAMMED YAQOOB SULTAN YAQOOBI EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292989  or  yaqooobi@batelco.com.bh 

VICTORIA EXPRESS CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

KULDEEP SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  KULDEEPSVCS@GMAIL.COM 

Moazzem Trading - Bahraini Partnership Co. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  moazzemhossan@hotmail.com 

TOP TEN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33718942  or  Farahiram28@gmail.com 

Al Hobail  Cleaning & Maintenance 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33004690  or  ALHOBAILCLEANING@GMAIL.COM 

MULTANI Repair of Machinery  co Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32152424  or  SHERZAMAN43@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

BLUE WAVE CONSTRUCTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39681440  or  AL_AMEERA25@HOTMAIL.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.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 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.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 

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

LATIF SHOE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17223527  or  layla@alaujan.com.bh 

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

MEGA DIGITAL SOLUTIONS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33888701  or  SOMANSOMU@GMAIL.COM 

MURTADHA ALI ABDULLA A.H(MANBAA ALKHAIR-5197) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17702926  or  a.sarhan77@hotmail.com 

RAJAB ALI RAJAB ALI ALBANNA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17256331  or  RAJAB.ALBANNA@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

ABBRUCH CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38779601  or  ABBRUCH9090@GMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

ART’S CONSTRUCTION ( ARTCON) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730015  or  binu@unitcogroup.com 

SALMAN RADHI AL-HALAL & SONS WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17263119  or  halalms@hotmail.com 

Red house garage 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33522100  or  mtahirnawaz786@gmail.com 

LIL ORBITS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33699555  or  LILORBITSBH@GMAIL.COM 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701020  or  sm@ast-bh.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AL AMEERI ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17772667  or  aalameei68@gmail.com 

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39804488  or  HUSAINAMER.CONTR@GMAIL.COM 

Bridge Industrial Services b s c closed 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39995351  or  INFO@BIS.COM.BH 

TANGIENCE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com 

MURTADHA ALI ABDULLA A.H(MANBAA ALKHAIR-5197) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17702926  or  a.sarhan77@hotmail.com 

KJ TRADING  & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

AL AMEERI ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17772667  or  aalameei68@gmail.com 

BLACK SAND CONTARUCTING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33859167  or  MOHD81SKK@HOTMAIL.COM 

COLORMART TRADING AND DECOR CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34399703  or  COLORMART.BH@GMAIL.COM 

ALTASAHUL CONTRACTING  Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 66661212  or  TARIQ.BUCHEERY@MAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

ICON CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 34112222  or  abithn@gmail.com 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

AL AMEERI ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17772667  or  aalameei68@gmail.com 

WAHAT AL DIRAZ GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33363999  or  QASSIM.890@GMAIL.COM 

BEENU WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33996661  or  HASSAN.JAB88@HOTMAIL.COM 

ALNOORAIN BAKERY EST 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  BUZAAL1970@HOTMAIL.COM 

AL FAJER AL ZAHER CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17412725  or  ALZAHERGROUP@YAHOO.COM 

Aati Auto Cosmetics 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17280720  or  AKRAMHUSSAIN22@HOTMAIL.COM 

SALTOUS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36466440  or  AMINATHANI@HOTMAIL.COM 

ALAMEER RESERVATIONS AND VISITOR SERVICE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17401010  or  Alameer0@HOTMAIL.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Al Rayah For Safety Items WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Seventies Karak 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

BARDEX CONSTRUCTION MATERIAL INDUSTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39939934  or  bardex.bh@gmail.com 

Al Rayah For Safety Items WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

JASIM MOHAMED STEEL MAINTENANCE CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39059029  or  VINODYESODHAR@GMAIL.COM 

GREEN PEACE TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17330334  or  gpthassan@gmail.com 

TAQSEEM OASIS FOR CLEANING &POTTERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39242133  or  YACOOOOOB@HOTMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Al Hammadi Commodity Contracts Brokerage Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 33366414  or  HAMMADIEXP@HOTMAIL.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

Class Plus hospitality and cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39636404  or  AMAZONE199880@GMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ALMAZAYA CONSTRUCTION Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17689966  or  lemazaya@hotmail.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ARIZONA CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33866849  or  RAHMANADRALI1@GMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ALUBOND MIDDLE EAST CO. Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33601524  or  ALNADWIGROUP@OUTLOOK.COM 

BAB TOMA ALUMINIUM CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34445199  or  ALILS_1982@HOTMAIL.COM 

ALMAZAYA CONSTRUCTION Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17689966  or  lemazaya@hotmail.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

WADI AALI COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39337343  or  MUSHAIMEA_2008@HOTMAIL.COM 

KAMAL WORLD ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39692711  or  ARKAMAL@YAHOO.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL AADHAMIYA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39960552  or  mohdunion@gmail.com 

Rover gate repering and spar parts 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39865407  or  ROVERGATE@GMAIL.COM   

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785250  or  info@aradgroup.net 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

CAPITAL SECURITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66646662  or  ABDULLA_ALASOOMI@HOTMAIL.COM 

SHAKLAN CONSTRUCTION OF BUILDINGS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  DEVANTKP@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 

DAR MASAA SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37371334  or  BATOOL313@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

TOP CUT BARBER AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17223423  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

AHMAD SHAH MOHAMMED AALIM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33354006  or  SHAHHAMADD812@GMAIL.COM 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

C6 Cafe 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39660303  or  YAQADER@GMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

CHICKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17179097  or  DPASIF@YAHOO.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALDOY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33990991  or  ALDOY1953@GMAIL.COM 

OCTUS COOL ELECTRO MECHANICAL CO.- BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34143924  or  JOJILAZER@GMAIL.COM 

CHICKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35029762  or  DPASIF@LIVE.COM 

MAFARESH RANIS WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35370088  or  BROCADESWONDERS1@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

PALESTINE NIGHTS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36638831  or  KHALIDSHANAA@HOTMAIL.COM 

BAIG 85 VICTORY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35411081  or  BAIG.CLC@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 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

BAIG 85 VICTORY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35411081  or  BAIG.CLC@GMAIL.COM 

GOLDEN FISH RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33709453  or  OSAMA.SAMEER32@YAHOO.COM 

SANAD HAMAD CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 37217801  or  binaslam315@gmail.com 

ALQAISSAR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17716955  or  CAESARS@BATELCO.COM.BH 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

AMARET BUKAMAL FOR FURNITURE & UPHPLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36777673  or  BUKAMAL.TOWERS@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 

 suitably qualified applicants can contact

 17276176  or  KHALIL.EBRAHIM@YMH.COM.BH 

IMATONG TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 33413892  or  MOENOOR9@GMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

MAHARAT CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33972222  or  EBRAHIMDURAZI@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 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

FLEUR BAHRAIN FOR EVENTS 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17811222  or  YARAMKANOO@GMAIL.COM 

STAR SUPER LAUNDRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33900761  or  DODU.5@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

AL GHROOB BICYCLES REPAIRS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33033544  or  MOHDKHALAF61@HOTMAIL.COM 

REHAN AND NAUMAN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  REHANBH65@GMAIL.COM 

ABAAN TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38007929  or  ABAANTRADING@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

NASSER PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17740900  or  a.omar@remza.com 

Adu Wadi Stevedoring Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact

 36733315  or  ATEFABUWADI@YAHOO.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

AL SAYED SALEH TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77005022  or  ST-100@HOTMAIL.COM 

AL SUGAIR SPARE PARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35473504  or  sspebh@gmail.com 

I R F SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

I R F SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

SF Wood Decor & Furnishing Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17403060  or  EBRAHIM_83@HOTMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ZAINAB ISMAEEL ALI ABDULLA (105909) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

M U TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  MUQARABSAB@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Real Value Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

M U TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  MUQARABSAB@GMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

FOOD HOUSE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33992772  or  HAWRA.FOODHOUSE@GMAIL.COM 

ALTAQWH projects CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  HAMOUDAWAD251@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ALEASTUR MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM FURNACEMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33634409  or  Control@ALEASTURME.COM 

HOME TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

AMARET BUKAMAL FOR FURNITURE & UPHPLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36777673  or  BUKAMAL.TOWERS@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

NIMRA GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33288488  or  CROPGROP.BH@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Al Rayah For Safety Items WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 17822666  or  fp1@ghe.com.bh 

Al Rayah For Safety Items WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Al Rayah For Safety Items WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

Qassr alsadf restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39645664  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

MACRO VISION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  RIZWANBH93@GMAIL.COM 

AL FAHAD MARKETING AND PROMOTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35314227  or  nadeem.6038@gmail.com 

FARFASHAH ENTERTAINMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33918404  or  DFR.2030@HOTMAIL.COM 

VIENNA VENDING SOLUTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17335008  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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 

FARFASHAH ENTERTAINMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33918404  or  DFR.2030@HOTMAIL.COM 

AQEEL ALI NOOH NOOH 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786822  or  info@albanoosh.co 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

ALEZZ CONTRACTING MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

AL HEJARAH Cargo handling and TRANSPORTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39662581  or  ALHARAMPPM@GMAIL.COM 

Diva hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

AQEEL ALI NOOH NOOH 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786822  or  info@albanoosh.co 

IKIGAI UNIFORMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 13362464  or  HARISINCHN@GMAIL.COM 

ABED BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 33910288  or  SYEDMATOOQ@GMAIL.COM 

OPEN MIND CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36005901  or  knmadhu1166@gmail.com 

JAHANGIR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33660482  or  SARWARBH7@GMAIL.COM 

YAMIN CONSTRUCTION company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36839799  or  yaminconstruction@gmail.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

AMEERI INDUSTRIES WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17456111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

CLEAN EARTH SCRAP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38723776  or  CLEANEARTHSCRAP953@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

JUST PERFECT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39458278  or  GADEERVIDEO@YAHOO.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

MOUSTAFA RAMADAN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 34410338  or  MOSTAFA109085@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 

LOTUSE FOOD STUFF EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39851681  or  LOTUSFOOD@HOTMAIL.COM 

Al zubari for construction 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

EASY PHOTO COPYING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17540235  or  ALBAYANHAKEEM@YAHOO.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  MOHD@ALGHANAH.COM 

ZAINAB ISMAEEL ALI ABDULLA (105909) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

SUPER UNIQUE CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36060330  or  SS86SS@LIVE.COM 

LOTUSE FOOD STUFF EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39851681  or  LOTUSFOOD@HOTMAIL.COM 

MUNAWAR JEWELLERS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17213117  or  MUZZAFAR_YOU@YAHOO.COM 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17715021  or  HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

Cornwall Electrical Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33307274  or  HALGILLIDARY@GMAIL.COM 

Credible documents services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  CREDIBLEDOCUMENTS@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 
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بغداد ـ وكاالت

فـــؤاد  العراقـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
حسين، لنظيره الســـعودي، األمير فيصل 
بـــن فرحـــان، أن حكومة العراق “ســـتعمل 
التوصـــل  فـــي  بـــكل جهودهـــا” لإلســـهام 

للتفاهمات بين السعودية وإيران.
العراقيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  وذكـــرت 
أمـــس  أجـــرى  حســـين  أن  بيـــان،  فـــي 
اتصـــاال هاتفيـــا مـــع بـــن فرحـــان، إذ بحثا 
“أســـباب تأخر عقد الجولة الخامســـة من 
المباحثات السعودية-اإليرانية”، مضيفة 
أن المكالمة تم فيها “تبادل وجهات النظر 

بهذا الخصوص”.
أن  البيـــان،  حســـب  حســـين،  وأكـــد 
“الحكومـــة العراقية ســـتعمل بكل جهدها 
وتســـتثمر جميع عالقاتها مـــن أجل خلق 

فرصـــة مناســـبة للتفاهمـــات بيـــن طهران 
والرياض”.

وتطـــرق الوزيـــران إلـــى “الوضـــع المتوتر 
فـــي الخليج وضرورة إيجاد ســـبل إلبعاد 
الخطر عن المنطقة وخلق حالة اســـتقرار 
وأمان”، فيما أكد حسين في هذا السياق 
“اســـتعداد الحكومـــة العراقيـــة أن تلعـــب 

دورا محوريا في هذا المجال”.
كمـــا ناقـــش الجانبـــان العالقـــات الثنائية 
والتعاون والتنســـيق المشتَرك في مجال 
دعـــم مرشـــحي الجانبين فـــي المنظمات 
أكـــد  المباحثـــات  ختـــام  وفـــي  الدوليـــة. 
الوزيران، وفق البيان، “ضرورة اســـتمرار 
التواصل خالل هذه الفترة الحساسة من 

تأريخ المنطقة”.

جهود عراقية لتحقيق تفاهمات بين السعودية وإيران

بغداد ـ وكاالت

أنهت المحكمة االتحادية في العراق 
أمـــس الجـــدل المثـــار عـــن ترشـــيح 
الكـــردي هوشـــيار زيبـــاري  القيـــادي 
الـــذي ســـبق لـــه أن تولـــى حقيبتـــي 
الماليـــة والخارجية فـــي الحكومات 
العراقيـــة التي أعقبت ســـقوط نظام 
الرئيـــس الراحـــل صدام حســـين بأن 
ترشـــيحه  بتعليـــق  قـــرارا  أصـــدرت 

“مؤقتا”.
وجاء القرار القضائي عشـــية جلسة 
للبرلمـــان مخصصـــة النتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، في عملية اقتراع 

كان الوزير الكردي السابق من أبرز 
األسماء المطروحة فيها إلى 

جانب الرئيـــس المنتهية 
واليته برهم صالح.

المحكمـــة  وأعلنـــت 
هيئـــة  أعلـــى  وهـــي 

البـــالد  فـــي  قضائيـــة 

“إيقـــاف إجراءات انتخاب هوشـــيار 
زيبـــاري مؤقتـــا لحين حســـم دعوى” 
باتهامـــات  تتّصـــل  بحّقـــه  رفعـــت 

بالفساد موجهة إليه.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد 
أبرز الوجوه السياســـية الكردية في 
العـــراق فـــي حقبـــة مـــا بعد ســـقوط 
نظام صدام حســـين العـــام 2003، ال 
يلّبـــي الشـــروط الدســـتورية لتولـــي 
منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن 
يكون “حسن الســـمعة واالستقامة”، 

بحسب نسخة عن نّص الدعوى .
وعّدد هؤالء أسبابا مساندة منها 
قرار البرلمان سحب الثقة من 
زيبـــاري العام 2016 حينما 
كان وزيـــرا للمالية، على 
خلفية “اتهامات تتعّلق 

بفساد مالي وإداري”.

استبعاد زيباري مؤقًتا من سباق الرئاسة
لندن ـ أ ف ب

فـــي خطـــوة أنهـــت جـــدال حساســـا 
طويال بيـــن البريطانييـــن، احتفلت 
أمـــس  الثانيـــة  إليزابيـــث  الملكـــة 
بالذكـــرى الســـبعين العتالئها عرش 
بريطانيا غداة إعالنها أنها تأمل في 
أن تحمل كاميـــال زوجة ولي العهد 
األميـــر تشـــارلز لقب ملكـــة بصفتها 

زوجته عند اعتالئه العرش.
وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية )95 
عاًمـــا(، في رســـالة كتبتها بمناســـبة 
اليوبيـــل البالتينـــي علـــى اعتالئهـــا 
العـــرش، عن “أملها الصادق” في أن 
تحمـــل كاميال صفـــة الملكة زوجة 

)كويـــن كونســـورت(  الملـــك 
عندما يرث ابنها تشارلز 

العرش بعد وفاتها.
صحيفـــة  وعنونـــت 
“ديلـــي ميـــل” األكثـــر 

انتشـــاًرا فـــي بريطانيا، 

أمس “كاميال ســـُتصبح الملكة”. أما 
صحيفـــة “صانـــداي تايمـــز” فكتبت 
“هـــذه هي المـــرة األولى التـــي تعّبر 
فيهـــا الملكـــة فـــي العلـــن عـــن رأيها 
حـــول مســـألة قســـمت الـــرأي العام 
منـــذ أن تزّوج تشـــارلز وكاميال في 

.”2005
من جهة أخرى، أشـــار ناطق باســـم 
تشـــارلز وكاميـــال إلـــى أنهمـــا “تأثرا 
التـــي  الملكـــة  بكلمـــات”  وتشـــّرفا 
شـــّددت أيًضـــا على “العمـــل الوفي” 
وأصبحـــت  كورنـــوال.  لدوقـــة 
كاميـــال )74 عامـــا( التـــي يقـــدر 
بســـاطتها،  البريطانيـــون 
النظـــام  أعمـــدة  مـــن 
البريطاني مع  الملكـــي 
بالعديـــد مـــن  قيامهـــا 

االلتزامات.

الملكة إليزابيث تحتفل بيوبيلها البالتيني
تونس ـ وكاالت

أعلن الرئيس التونســـي قيس سعيد 
في ساعة مبكرة من أمس األحد إنه 
قـــرر حل المجلـــس األعلـــى للقضاء، 
مـــن  أصبـــح  المجلـــس  أن  معتبـــرا 
الماضي وقال إنه ســـيصدر مرسوما 

مؤقتا للمجلس.
ويأتـــي قـــرار ســـعيد بحـــل المجلس 
بعـــد انتقاداتـــه الالذعـــة علـــى مدى 
أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن 
يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء 
بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا 
تأخـــر القضـــاء فـــي إصـــدار األحكام 
فـــي قضايا الفســـاد واإلرهـــاب قائال 

إن هنـــاك فســـادا وإنـــه مصـــر 
على إصالح القضاء.

وقال ســـعيد هذا الشـــهر 
إن القضـــاء هـــو وظيفة 
الدولـــة  داخـــل  فقـــط 

وألغـــى  ســـلطة.  وليـــس 

أيضا الشـــهر الماضي كل االمتيازات 
المالية ألعضاء المجلس. 

وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور 
القيادات األمنية “سنعمل على وضع 
األعلـــى  للمجلـــس  مؤقـــت  مرســـوم 
للقضاء. فليعتبر هذا المجلس نفسه 
في عداد الماضي من هذه اللحظة”.
وأضاف أن “هـــذا المجلس تباع فيه 
تتـــم  القضـــاة  تعيينـــات  المناصـــب. 
حســـب الوالء. هـــؤالء مكانهم ليس 
المـــكان الذين يجلســـون فيـــه وإنما 

المكان الذي يقف فيه المتهمون”.
وتابـــع الرئيس التونســـي قائال 
“لـــو أتيتكـــم بمعلومـــات عن 
األموال التي حصل عليها 
عدد من القضاة ربما ال 
التونســـيون  يصـــدق 

وهي مليارات”.

الرئيس التونسي يحل المجلس األعلى للقضاء

االتحاد اإلفريقي يجمد 
عضوية إسرائيل كمراقب

رحب األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو 
المنعقدة  اإلفريقي  االتحاد  قمة  بتبني  الغيط 
في أديس أبابا قرارا بتجميد عضوية إسرائيل 
مسؤول  مصدر  وذكــر  االتــحــاد.  لــدى  كمراقب 
بيان  العربية، في  للجامعة  العامة  األمانة  في 
صدر عنها أمس األحد، أن قرار تجميد عضوية 
“بمثابة  يعد  اإلفريقي  االتــحــاد  لــدى  إسرائيل 
خطوة تصحيحية” ويأتي “اتساقا مع المواقف 
للقضية  الداعمة  اإلفريقي  لالتحاد  التاريخية 
والفصل  لالستعمار  والمناهضة  الفلسطينية 

العنصري”.

مواقف طهران واشنطن “متباعدة”... وإسرائيل تحذر من مخاطر االتفاق

مفاوضات فيينا النووية أبعد ما تكون عن حل قريب لألزمة
األعلـــى  المجلـــس  أميـــن  قـــال 
علـــي  اإليرانـــي،  القومـــي  لألمـــن 
شمخاني، أمس األحد، إن طهران 
وواشـــنطن ال تزاالن بعيدتين عن 
تحقيـــق “التـــوازن الضـــروري” في 
التزاماتهما خالل مفاوضات فيينا 
بشـــأن  االتفـــاق  إلحيـــاء  الهادفـــة 

البرنامج النووي.
وكتب شـــمخاني فـــي تغريدة عبر 
“تويتر”: “رغم التقدم الطفيف في 
#مفاوضات_فيينا، ما زلنا بعيدين 
عن تحقيق التوازن الضروري في 

التزامات األطراف”.
ونقلت فرانس برس عن المسؤول 
اإليراني قوله: “تستدعي القرارات 
السياســـية فـــي واشـــنطن إيجـــاد 
تـــوازن فـــي االلتزامـــات للتوصـــل 

إلى اتفاق جيد”.
أمـــس  وأتـــى تصريـــح شـــمخاني 
األحد غداة اعتبار وزير الخارجية 
أن  اللهيـــان  عبـــد  أميـــر  حســـين 
اإلجـــراءات األميركية بشـــأن رفع 
العقوبـــات “جيـــدة” لكنهـــا ال تـــزال 
“غيـــر كافيـــة”، وذلـــك بعـــد إعـــالن 
واشـــنطن إعادة العمـــل بإعفاءات 
من العقوبات على صلة بالبرنامج 

النووي المدني لطهران.
تأكيـــد  عبداللهيـــان  أميـــر  وأعـــاد 
مـــع  اتصـــال  فـــي  بـــالده  موقـــف 
جوزيـــب بوريـــل، وزيـــر خارجيـــة 

االتحـــاد األوروبـــي الـــذي يتولـــى 
تنسيق المباحثات.

وتحـــدث عبد اللهيـــان عن تحقيق 
“بعض التطـــورات اإليجابيـــة )...( 
لكنهـــا مـــا زالت ال تلبـــي توقعاتنا”، 

وفق بيان للخارجية اإليرانية.
وأضـــاف “نبحـــث عن اتفـــاق جيد 
وبنفـــس  لكننـــا  وصراحـــة،  بعـــزم 
الصراحة والعزم نؤكد على حماية 
ومصالحنـــا  الحمـــراء  خطوطنـــا 

الوطنية”.
وتابـــع “لألســـف، لـــم يلـــبِّ االتفاق 
األخيـــرة  الســـنوات  فـــي  النـــووي 
االقتصاديـــة  إيـــران  مصالـــح 

وسنتوصل إلى اتفاق جيد عندما 
يوفـــر لنا فوائد اقتصادية بطريقة 

مستدامة وموثوقة”.
مـــن  الراهنـــة  الجولـــة  وعّلقـــت 
األســـبوع  نهايـــة  المباحثـــات 
الماضـــي لعـــودة المفاوضيـــن إلى 
بلـــوغ  مـــع  للتشـــاور  عواصمهـــم 
التفاوض مرحلة تتطلب “قرارات 
سياســـية”. ويتوقع استئنافها في 

األيام المقبلة.
فـــي المقابـــل، رأى رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي نفتالـــي بينيت خالل 
للحكومـــة  فـــي جلســـة  لـــه  كلمـــة 
أمس األحـــد، أن االتفاق مع إيران 

الراهنـــة  الشـــروط  أســـاس  “علـــى 
ســـيضر بمواجهة البرنامج النووي 
اإليرانـــي”، مضيفـــًا: “من يعتقد أن 
مثـــل هـــذه االتفاقيـــة ســـتزيد من 
االســـتقرار فهـــو مخطـــئ. كلنا في 

المنطقة سوف ندفع ثمنًا باهظًا”.
منســـق  أكـــد  بينمـــا  هـــذا  يأتـــي 
باالتحـــاد  الخارجيـــة  السياســـة 
األوروبي جوزيب بوريل، الحاجة 
إلـــى جهـــود تبـــذل “بحســـن نيـــة” 
مـــن قبـــل جميـــع األطـــراف إلنهاء 
مفاوضـــات فيينا ســـريعًا والعودة 
لالتفـــاق  الكامـــل  التنفيـــذ  إلـــى 

النووي.

عواصم ـ وكاالت

تصريحات علي شمخاني تشير إلى تمطيط إيراني للمحادثات

واشنطن ـ أ ب

قالـــت وكالـــة “أسوشـــيتد بـــرس” إن الوثـــوق بالســـلطات 
األميركيـــة تراجـــع وبـــات أقل بســـبب األكاذيـــب التي تم 

الكشف عنها في تصريحاتها خالل العقود األخيرة.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن إدارة الرئيـــس األميركـــي جـــو 
بايدن، هذا األســـبوع، عندما ُطلب منها تقديم أدلة لدعم 
تصريحـــات تتعلق باألمن القومي، ردت ببســـاطة: “عليك 

أن تصدقنا”.
وتطرقـــت الوكالـــة إلى التصريحات الدائـــرة حول مزاعم 
نية “الغزو الروســـي ألوكرانيا” معربة )الوكالة( عن أسفها، 
قائلة: “ال، لن يكشفوا ما الذي جعلهم يقولون إنهم يعرفون 

أن روسيا تخطط لعملية .. كذريعة لغزو أوكرانيا”.
ولفتـــت الوكالـــة إلـــى أن “االفتقار إلى الشـــفافية أدى إلى 
توتر احتياطيات الثقة المســـتنفدة بالفعل في واشـــنطن، 
والخـــداع  األكاذيـــب  حـــاالت  بســـبب  الثقـــة  وتراجعـــت 

واألخطاء”.
وتابعـــت الوكالة: “فقـــد تراجعت الثقة علـــى مدى العقود 
الماضية بســـبب حـــاالت الكذب والخـــداع واألخطاء في 
كل شـــيء، من الشـــؤون خـــارج نطاق الـــزواج، إلى غياب 

أسلحة الدمار الشامل في العراق”.

وفي سياق منفصل، أشارت الوكالة إلى “شكوك متزايدة” 
تجـــاه اإلدارة األميركية في األمـــور المتعلقة بالمخابرات 
والشـــؤون العســـكرية، خاصـــة بعد أن فشـــلت الســـلطات 
األميركيـــة فـــي توقـــع مدى ســـرعة انتقـــال الســـلطة في 
أفغانســـتان إلى طالبـــان. باإلضافة إلى ذلك، تذكر الوكالة 
أن واشـــنطن خرجت في البدايـــة بالموافقة على الضربة 
الصاروخية األميركية في كابل، والتي لم تقتل إرهابيين، 

بل قتلت مدنيين، كما اعترف البنتاغون الحقا.

التراجع بسبب حاالت األكاذيب والخداع واألخطاء

“أسوشيتد برس”: السلطات األميركية باتت أقل موثوقية

االفتقار إلى الشفافية أدى إلى توتر احتياطيات الثقة 

عواصم ـ وكاالت

قال مستشـــار األمن القومـــي األميركي جيك ســـوليفان، أمس 
األحد، إن الواليات المتحدة ترجح أن روسيا قد تتخذ خطوة 

عسكرية ضد أوكرانيا خالل أيام.
وأضـــاف ســـوليفان فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة “رويتـــرز” 
اإلخباريـــة: “نعتقـــد أن روســـيا جهـــزت القـــدرات الالزمة لشـــن 

عملية عسكرية كبيرة ضد أوكرانيا”.
وتابـــع: “الهجـــوم الروســـي قـــد يكـــون بأكثـــر من شـــكل إما عن 
طريق االســـتيالء علـــى دونباس أو هجوم كامل أو ســـيبراني، 
وإذا غـــزت روســـيا أوكرانيـــا فإنـــه لـــن يتـــم المضـــي قدمـــا في 

مشروع الغاز نورد ستريم 2”.
في ظل التصعيد بين موسكو والغرب حول أوكرانيا، أفاد تقرير 
لالســـتخبارات األميركية بأن روســـيا تســـرع من اســـتعداداتها 

لغزو أوكرانيا، وفق ما نقلت وسائل إعالم أميركية.
وتوقـــع تقريـــر االســـتخبارات األميركيـــة ســـقوط كييـــف فـــي 

يومين.
التعزيـــزات  وصـــول  األميركـــي  الجيـــش  أعلـــن  األثنـــاء،  فـــي 
العســـكرية إلـــى بولندا، فـــي إطار طمأنـــة الحلفـــاء القلقين من 

التوتر الروسي – األوكراني.
وكشـــف الجيـــش فـــي بيـــان، الســـبت، أن الجنـــرال كريســـتوفر 

دوناهيو قائد الفرقة 82 وصل إلى بولندا.
وأفاد المتحدث باســـم الفيلق الثامن عشـــر المحمول جوا الذي 
تنتمـــي إليـــه الفرقـــة، مات فيســـر في بيـــان، أن “وجـــود فيلقنا 
يهـــدف إلـــى تعزيـــز القـــوات األميركيـــة الموجودة فـــي أوروبا 

ويثبت التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا في الحلف األطلسي”.
مـــن جانبـــه، قال ناطق باســـم الجيـــش البولندي، برجنيســـالف 
ليتشينســـكي لوكالة فرانس برس، “وصلـــت طالئع الجنود إلى 
مطار يسيونكا” في جنوب شرق البالد مضيفا أن القسم األكبر 

من الكتيبة األميركية وقوامها 1700 جندي سيصل “قريبا”.

تقرير لالستخبارات األميركية يتوقع سقوط كييف في يومين

ا ألوكرانيا خالل أيام واشنطن ترجح غزًوا روسيًّ

تعزيزات أميركية إضافية قوامها 3 آالف جندي تصل بولندا

لندن ـ وكاالت :أفادت هيئة البث البريطانية  «
“بي بي سي” بأن سلطات إيران اعتقلت عشرات 

القيادات في الحرس الثوري، على خلفية 
حادثة اغتيال العالم النووي البارز، محسن 

فخري زاده، أواخر نوفمبر 2020. وذكرت “بي 
بي سي” في تقرير نشرته أمس األحد أن وزير 
االستخبارات اإليراني السابق، محمود علوي، 

أكد أنه أبلغ األجهزة األمنية بوجود مخطط 
الغتيال فخري زاده في نفس المكان والتاريخ، 

وذلك قبل شهرين من العملية. ولفتت هيئة 
البث البريطانية إلى أن علوي رجح أن العقل 

المدبر في عملية االغتيال هذه من أفراد القوات 
المسلحة اإليرانية، و”نوه ضمنيا” بأنه من أفراد 

الحرس الثوري اإليراني. وأضاف تقرير الهيئة: 
“إذا كان األمر كذلك فإن هذا يعني أن العميل 
)العقل المدبر( يجب أن يتولى وظيفة رفيعة 

ضمن الحرس الثوري، بحيث تمكنه من تجاهل 
ذلك التحذير )الصادر من محمود علوي(، 

وتطبيق خطته في التاريخ والتوقيت والمكان 
المحدد”. وتابعت الهيئة: “قالت مصادر داخل 
الجناح األمني لسجن إيفين في طهران، الذي 
يضم متهمين بالتجسس لصالح دول أخرى، 

لـ “بي بي سي” أن العشرات من قيادات رفيعة 
المستوى في الحرس الثوري محتجزون هناك”. 
وادعت “بي بي سي” أن الحكومة اإليرانية تمتنع 

عن نشر أسماء هؤالء القيادات المحتجزين أو 
رتبهم لتفادي اإلضرار بسمعة الحرس الثوري.

“بي بي سي”: إيران تعتقل العشرات من قادة الحرس الثوري بتهمة التجسس

أديس أبابا ـ وكاالت
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ستمثل “سيرشا رونان” دور 
 The البطولة في فيلم عنوانه

Outrun، ويحكي الفيلم قصة 
فتاة تدعى رونا والتي خرجت 

حديثا من مركز 
إعادة التأهيل 

لتعود إلى 
المنزل بعد 
غياب دام 

أكثر من 
عقد.

الفيلم من 
إخراج نورا 

فينجشيدت.

tariq_albahhar

شاهدت لكم: “West side story” والعودة ألفالم األغاني الكالسيكية
تعــود النجمــة البورتوريكيــة ريتــا مورينــو إلــى األضــواء فــي التســعين من 
 West عمرها من خالل نسخة المخرج ستيفن سبيلبرغ الجديدة من فيلم
Side Story الــذي كان بمنزلــة انطالقــة لشــهرتها في مطلع ســتينات القرن 
العشــرين، وبــات اســمها مطروحــا ألوســكار جديــد يعــزز رصيدهــا الزاخــر 

بالجوائز.

وتصدر فيلـــم الجريمة والدراما الجديد 
West Side Story “قصة الحي الغربي” 
إيـــرادات الســـينما في أميركا الشـــمالية، 
وهـــو مـــن بطولـــة النجمة راشـــيل زيغلر 
إلى جانب أنسيل إلغورت وآريانا ديبوز، 
حيـــث حرصـــت مورينـــو علـــى حضـــور 
افتتـــاح الفيلـــم ومشـــاركة نجومـــه هذه 
اللحظـــة مما جعلها محطـــا لألنظار رغم 

عدم مشاركتها في النسخة الجديدة.
مســـيرتها  خـــال  مورينـــو  وتمكنـــت 
المســـتمرة منـــذ أكثـــر مـــن 70 عامـــًا من 
أن تكـــون بين 17 فنانًا فحســـب جمعوا 
في رصيدهـــم الجوائز الفنية األميركية 
الكبـــرى، وهـــي األوســـكار )الســـينمائية( 
و”غرامـــي”  )التلفزيونيـــة(  و”إيمـــي” 
)المســـرحية(،  و”تونـــي”  )الموســـيقية( 
الاتينيـــة  األميركيـــة  المـــرأة  وهـــي 
الوحيـــدة في هـــذه المجموعـــة المميزة 
التي تطلق عليها تسمية EGOT المؤلفة 

من األحرف األولى للجوائز األربع.
خـــال  العنصريـــة  مورينـــو  وواجهـــت 
حياتها الفنية، وحاربت االعتداءات في 
هوليـــوود قبـــل وقت طويل مـــن حركة 
MeToo#، وعاشت عاقة مضطربة مع 

النجم مارلون براندو.
Rita More�  ويتنـــاول الفيلم الوثائقـــي
 no: Just a Girl Who Decided to
Go for It الذي عرض في يونيو الفائت 
حيـــاة مورينـــو الحافلـــة بهـــذه األحداث 
وبغيرهـــا. وتـــرددت مورينـــو نحـــو عام 
تقريبـــًا فـــي قبـــول فيلـــم وثائقـــي عـــن 
مسيرتها، وعندما شاهدته للمرة األولى، 

صرخـــت قائلـــة البنتها “يا لهـــا من حياة 
عشتها”.

وبعـــد ســـتين عامـــا مـــن حصولهـــا على 
 West Side“ األوسكار عن دور أنيتا في
اليـــوم  مورينـــو  لـــدى  األصلـــي،   ”Story
فرصة جيدة للســـعي إلـــى انتزاع تمثال 

ذهبـــي ثان قريبًا عـــن دور فالنتينا الذي 
فّصله سبيلبرغ على قياسها في قراءته 

الجديدة للعمل.
وقالت مورينو “عاهدت نفســـي على أن 
أكون صريحة قدر اإلمـــكان” في الفيلم 

الوثائقي.

لكنها تقّر بأنها واجهت مع ذلك صعوبة 
عـــن  الكاميـــرا  أمـــام  فـــي أن تتحـــدث 
زواجهـــا - الـــذي لـــم يكـــن ســـعيدًا رغم 
ما كانـــت توحيه المظاهـــر - مع طبيب 
القلب األميركي ليونارد غوردون الذي 
توفـــي العـــام 2010، مضيفـــة: “كانـــت 
المـــرة الوحيدة التـــي طلبت فيها وقف 

التصوير؛ ألنني كنت سأبكي”.
وال تتأثـــر الممثلة عاطفيًا بالقدر نفســـه 
عندما تتحدث عـــن عاقتها العاطفية، 
الشـــهير  الممثـــل  مـــع  المؤذيـــة  ولكـــن 
مارلـــون برانـــدو، والتي امتـــدت ثماني 

سنوات.
وقالت ســـاخرة “هل ســـبق لك أن كنت 
مهووسًا بشخص ما لدرجة أنك شعرت 
أنـــك ال تســـتطيع التنفـــس مـــن دونـــه؟ 
هكذا كان مارلون عن نفســـه”، مضيفة: 
“لقـــد كان بمنزلـــة األب الـــذي لـــم أكـــن 

أتمكن من إرضائه”.

وفًقا لتقارير صحفية عالمية، ســـيبدأ تصوير الجزء 
الثانـــي مـــن فيلـــم “Joker “ فـــي العـــام 2023 بعـــد 
النجـــاح الكبيـــر للجزء األول حـــول العالم، ووصل 

إلـــى األوســـكار لنجمـــه المبـــدع واكيـــن 
فينيكـــس مـــع المخـــرج والمؤلف تود 

فيليبس. 
شـــركة  أعلنـــت  مـــا  ووفـــق 

“ورنر بروس” األميركية 
إن “فكـــرة طـــرح جزء 
نفســـها  فرضـــت  ثـــان 
يمكـــن  ال  إذ  بشـــدة، 

تجاهـــل كل هـــذا النجاح، 
ســـواء من الناحية المادية أو 

الجماهيريـــة. وذكـــر المخرج أن 
لديه فكرة حول قصة الجزء الثاني، 
إال أنـــه لـــن يكشـــف أي تفاصيل في 

هذه المرحلة.
عـــرض فيلـــم “Joker” في مهرجان 
فينيسيا السينمائي، وحصد جائزة 

األســـد الذهبـــي، وواجـــه اتهامـــات بأنه 
يدعـــو للعنف بالتزامـــن مع نجاحه وانتشـــاره 

وطول مدة عرضه في السينما. 
مـــازال الوقـــت مبكـــرا لتحديـــد أســـماء النجـــوم 
 ، Joker المشـــاركين في تمثيل الجزء الثاني من
لكن هناك توقعات حول غياب خواكين فينيكس 

الذي قدم شخصية الجوكر أو آرثر فليك. 
لكـــن يبـــدو أن الفيلـــم المنتظر ســـيحمل ضمن 
أحداثـــه العديـــد من األحـــداث الخطـــرة، وقد 
تعـــود صوفي دوموند التـــي كانت جارته في 
الجـــزء األول إلـــى األحـــداث خاصـــة أنـــه لم 

يتعرض لها بأي أذى. 
ســـيغيب روبـــرت دي نيرو عن الجـــزء الثاني 
مـــن جوكر بعدما أصيب برصاصة في رأســـه 

في الجـــزء األول، ووالـــدة آرثـــر التـــي قتلهـــا 
انتقاما منها.

جزء ثاٍن من “Joker “ في 2023

حلقة نقاشية بمختبر سرديات البحرين

70 كتاًبا لألطفال في 2021 واقتراح لتشكيل كيان يضم الكّتاب

نقاشـــية  البحريـــن حلقـــة  نّظـــم مختبـــر ســـرديات 
تناولت حصيلة الســـنة المنصرمة 2021 في مجال 

أدب األطفال في مملكة البحرين.
كتاًبـــا لألطفـــال   70 نحـــو  هنـــاك  ففـــي إحصائيـــة، 
واليافعيـــن صـــدر في العـــام الفائت، منهـــا 63 قصة 

لألطفال، و8 روايات لليافعين.
وأمـــام هذه األرقـــام، تفاوتت آراء المشـــاركين بين 
مـــن اعتبـــر زيادة عدد اإلصدارات هـــو حالة صحية 
ســـتتكفل األيـــام بفـــرز الجيد منهـــا واألقـــل جودة، 
بينمـــا اعتبـــر آخـــرون أن هناك استســـهااًل في نشـــر 
قصـــص األطفـــال، وأن النقد الجاد هـــو ما يمكن أن 
يقـــّوم العملية، كمـــا دعو إلى ضرورة تشـــكيل كيان 
وأكـــدوا  بالمملكـــة،  األطفـــال  أدب  برعايـــة  يعنـــى 
ضرورة تفعيل وظيفة )المحرر( في دور النشـــر كما 

هو في الدول المتقدمة.
في هـــذا الصدد، اعتبر الناقد والشـــاعر كريم رضي 
أن عدد اإلصدرات كبير، وهو بمعدل ستة إصدارات 
فـــي كل شـــهر، ورأى أن الكثرة ال تدل لألســـف على 

رغبـــة أو إرادة فـــي مـــلء مجال مفتـــوح أو ناقص، 
بل تدل على شيء واحد فقط هو سهولة اإلصدار، 
فنحن في زمن تحدث فيه األشـــياء ال ألهميتها بل 
لســـهولتها.  وأكـــد أنه يمكـــن االنتقال مـــن الكم إلى 
الكيـــف عبـــر النقد، وخاصـــة النقد الشـــجاع الذي ال 

يجامل وال تأخذه في الفن لومة الئم.
بدورهـــا، أكـــدت الكاتبـــة شـــيماء الوطنـــي والتـــي 
صـــدرت لها مؤخـــًرا روايـــة لليافعين بعنـــوان )ما ال 
نراه(، أن هذه األرقام تبشر بالخير من ناحية وجود 

االهتمـــام بأدب الطفل، لكنها تســـاءلت هل أن 
هـــذه األعمـــال ترقـــى جميعها ألن تكـــون في 
المســـتوى المطلـــوب؟ الروائـــي والقاص جابر 
خمدن الذي صدرت له رواية لليافعين بعنوان 
)نـــوراس وقطتهـــا الســـوداء(، ذكـــر أن عـــدد 
اإلصـــدارات في عـــام كامل ليس كبيـــًرا، وأن 
هذه اإلصدارات في أغلبها تجارب، وهي في 
النهايـــة تصب فـــي بحيـــرة أدب الطفل، وأن 
األمور ســـوف تنتظم مع الوقـــت، حينما يتم 

فـــرز الجيد مـــن غيره، ومن يجد في نفســـه الميول 
واالهتمام بولوج هذا الســـرد، فليجرب حظه ولكن 
عليـــه أن يمســـك بخيـــوط هذا النـــوع مـــن الكتابة، 
وذلـــك مـــا يحتاج منه إلـــى قـــراءات مكثفة وحتى 

الدورات ربما تكون مفيدة. 
كمـــا اقتـــرح أن تكـــون هنـــاك مبادرة لتشـــكيل كيان 
يضم كتاب أدب الطفل في البحرين، بهدف بتبادل 
الخبرات وتنظيم الحوارات للرقي بأدب الطفل في 

البحرين. 
أما بالنسبة للنقد، فقد ذكر أن أدب الطفل يحتاج 

إلـــى نقـــاد متخصصيـــن في هـــذا النوع من الســـرد، 
وأن نســـبة عـــدد النقـــاد إلى عدد الكتاب هي نســـبة 
ا.  الناقد زكريا رضـــي ذكر أنه قد يكون  ضئيلـــة جدًّ
هـــذا العدد مؤشـــرا علـــى عامة عافية فـــي اإلنتاج 
القصصي ألدب الطفل، وإن رآه دون الطموح، ودعا 
القائميـــن على أدب الطفـــل أن يطلعوا على تجارب 
كتاب الطفل اآلخريـــن ويتابعوا أحدث اإلصدارات 
التـــي تصـــدر فـــي أدب الطفـــل عربيا وعالميـــا، وأن 
يرصـــدوا تلـــك التجـــارب المتميـــزة التـــي حققـــت 
السبق، وأن يســـألوا أنفسهم أين نحن؟ ولماذا تميز 
أولئـــك؟ الناقد والتربـــوي عقيل رضي أرجع 
االهتمـــام بـــأدب الطفـــل مؤخًرا إلى أســـباب 
عديدة منها النواحي التجارية، فلو الحظت 
معـــارض الكتب ســـتجد اإلقبـــال الكبير على 
زيـــارة دور نشـــر األطفـــال، وهـــو مـــا يشـــّجع 
الـــدور والكّتاب على المزيد مـــن اإلنتاج، كما 
أن لمشروع تحدي القراءة العربي، ومشاريع 
المدارس التي تهدف إلى تعزيز القراءة، دوًرا 

في تنشيط هذه المساحة.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن الكتـــب تنتـــج بســـرعة أكبر من 
ســـرعة النقـــد لهـــا، وهـــو ما يتطلـــب تكثيـــف جهود 

النقاد لاهتمام بهذا المضمار.
الكاتب عباس عبد هللا دعا إلى ضرورة اســـتمرارية 
الدعـــم للكاتـــب في مختلـــف المراحـــل، قبل صدور 
الكتـــاب، وأثنـــاء ذلـــك، وبعـــده، وأن يكـــون الدعـــم 

مستمًرا حتى الوصول إلى التميز واإلبداع.
األكاديمـــي والناقـــد الدكتـــور علـــي فرحـــان رأى أن 
الكثيـــر من هـــذه النتاجات التي صـــدرت في 2021 
وقعـــت في مجال المســـابقات، وأكـــد أنه ليس ضد 
المسابقات، ولكن يبقى اإلنتاج المتعّلق بالمسابقات 

أدًبا موجًها.
يذكر أن مختبر ســـرديات البحريـــن، وضمن خطته 
للســـنة الحالية، يولي اهتماًمـــا بمتابعة أدب الطفل 
فـــي البحرين، شـــأنه شـــأن باقي أشـــكال األدب من 
قصـــة وروايـــة، وعينـــه علـــى النتـــاج البحريني من 

أجل مزيد من دراسته واالرتقاء به.



الرفاع - لجنة الموروث

استمراًرا للنتائج المميزة التي 
يحققهـــا صقـــارو البحرين في 
أحـــرز  الخارجيـــة،  البطـــوالت 
عبدالوهـــاب  أحمـــد  الصقـــار 
الهاجـــري المركـــز الثانـــي فـــي 
شـــوط جير تبـــع فئـــة الفروخ، 
فخـــر  بطولـــة  ضمـــن  وذلـــك 
بالصقـــور  للصيـــد  األجيـــال 
التابعـــة لبطوالت فـــزاع والتي 
تقام في دبـــي بدولة اإلمارات 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
بتنظيـــم من مركز حمـــدان بن 

محمد إلحياء التراث. 
وجـــاء فوز الهاجري عبر الطير 
“الحـــد” بعـــد أن قطع المســـافة 
في زمن قدره )19.647 ثانية(.
كمـــا أحرز فريق “BHR” المركز 
الثالث في شـــوط جير تبع فئة 

القرانيس وذلك ضمن البطولة 
ذاتها.

 ”BHR“ فريـــق  فـــوز  وجـــاء 
الـــذي   ”T14“ الطيـــر  عبـــر 
قطـــع المســـافة في زمـــن يبلغ 

)19.837 ثانية(.

نتائج متميـــزة لصقـــاري البحريــن

بروتكول طبي للمشاركين بالبطولة العربية الختراق الضاحية
لالتحـــاد  العـــام  األميـــن  قـــال 
البحرينـــي أللعاب القوى يوســـف 
ســـيطبق  االتحـــاد  إن  أحمـــد 
مـــع  للتعامـــل  صحيـــا  بروتكـــوال 
 - كوفيـــد   “ كورونـــا  فايـــروس 
19” لمختلـــف الوفـــود المشـــاركة 
الرابعـــة  العربيـــة  بالبطولـــة 
الضاحيـــة  الختـــراق  والعشـــرين 
والتي ســـتقام على أرض المملكة 
نـــادي  22 فبرايـــر الجـــاري علـــى 
وســـباقات  للفروســـية  راشـــد 

القدرة.
 وأضـــاف يوســـف أحمـــد رئيـــس 
أن  بالبطولـــة  الماليـــة  اللجنـــة 
االتحاد سيطبق كافة اإلجراءات 
حفاظـــا  والوقائيـــة  اإلحترازيـــة 
علـــى ســـالمة جميـــع المشـــاركين 

من عدائين وعـــداءات ومدربين 
وإداريين وكبار الضيوف.

المشـــاركين  جميـــع  أن  وذكـــر   
البحريـــن  مطـــار  عبـــر  القادميـــن 
الدولـــي ســـيخضعون لفحـــص الـ 
PCR فور وصولهـــم إلى المملكة 
كما ســـيتم عمل الفحص الســـريع 
لهـــم حيـــن وصولهـــم إلـــى فندق 
البطولة كما سيتم إجراء الفحص 
السريع للعدائين والعداءات قبل 

مشاركتهم في السباق.
 وأوضح أحمد أنه في حال ثبت 
إصابة أي مشارك بالفايروس فور 
وصولـــه إلـــى المملكـــة ســـيخضع 
للحجـــر الصحـــي وفـــق القوانين 
واإلجـــراءات المحليـــة الصـــادرة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  عـــن 

للجائحـــة علـــى أن يتم التنســـيق 
بين الالعب ووفـــد بالده اإلداري 
إلنهـــاء إجـــراءات مغادرته البالد 

فيما بعد.
 وأكـــد اهتمـــام االتحـــاد واللجنة 
التدابيـــر  كل  بتطبيـــق  المنظمـــة 

الالزمـــة  واإلحترازيـــة  الصحيـــة 
أثناء البطولة حفاظا على سالمة 
كافـــة المشـــاركين وبهدف إنجاح 
بالصـــورة  وإظهارهـــا  البطولـــة 
مـــع  تتناســـب  التـــي  المناســـبة 
المكانـــة المتميـــزة التـــي تحتلهـــا 
المملكـــة باعتبارها وجهة مفضلة 
األحـــداث  مختلـــف  الســـتضافة 
الرياضيـــة ومـــن بينهـــا بطـــوالت 

ألعاب القوى.
 وأضـــاف أن االتحـــاد البحرينـــي 
أللعـــاب القـــوى لـــن يدخـــر جهـــدا 
في ســـبيل إكمال كافة الترتيبات 
الالزمـــة إلنجـــاح الحـــدث العربي 
كافـــة  مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق 
الجهـــات الرســـمية واألهليـــة في 

المملكة.

اللجنة اإلعالمية - االتحاد البحريني أللعاب القوى

خالــد الخاطـــري يحقـــق المركــز الخامــس
في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز

حقـــق الفـــارس البحرينـــي خالد هـــالل الخاطري 
المركـــز الخامـــس فـــي بطولـــة الشـــارقة الدولية 
فئـــة الثـــالث نجوم التـــي نظمهـــا نادي الشـــارقة 
للفروســـية والسباق بالتعاون مع إتحاد اإلمارات 
للفروســـية وبإشـــراف اإلتحاد الدولي للفروسية 
بمشـــاركة نخبة من الفرسان من 25 دولة عربية 
وغربية وأوروبية و بعدد 320 جوادا على جوائز 

مالية تصل إلى 171 ألًفا و 900 يورو. 
يقـــدم  أن  الخاطـــري  هـــالل    واســـتطاع خالـــد 
أفضـــل المســـتويات فـــي البطولـــة، حيث حصل 
على المركز الخامس في شـــوط الـ 130 ســـم بعد 
منافســـة قويـــة ومثيـــرة طـــوال الشـــوط، وقدم 
مســـتويات باهـــرة قادتـــه للحصول علـــى المركز 

الخامس. 

  وأعرب خالد هالل الخاطري عن شكره وتقديره 
إلى ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
على دعم ســـموه المتواصل لكافة الفرســـان في 
المشـــاركات الخارجيـــة وهـــو ما يجســـد اهتمام 
ســـموه في إبراز رياضة قفز الحواجز البحرينية 
فـــي المحافل الخارجية، مبيًنـــا أنه حريص على 
عكـــس الصـــورة المتطـــورة للقـــدرات البحرينية 

والسعي الدائم لتحقيق أفضل النتائج. 
  وأشـــار خالـــد هالل الخاطري إلى أن المنافســـة 
كانت قوية ومثيرة في بطولة الشـــارقة الدولية 
التـــي تعـــد مـــن أقـــوى البطـــوالت، مبينـــًا إلى أن 
حصولـــه على المركـــز الخامس ســـيعطيه حافزًا 
كبيـــرًا في  مواصلة بذل الجهود لتحقيق النتائج 

المتقدمة في المشاركات القادمة.

اللجنة اإلعالمية

خالد الخاطري

يوسف أحمد
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أكـــد 
البحرينية  فارس الكوهجي أن االتحاد 
القـــدرة  للفروســـية وســـباقات  الملكـــي 
برئاســـة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
رياضيـــة  واجهـــة  يعتبـــر  خليفـــة  آل 
متميزة لمملكة البحرين بعد اإلنجازات 
التي حققتها تلك الرياضة في ظل دعم 
واهتمام سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
مجلـــس  أعضـــاء  وباقـــي  خليفـــة  آل 
اإلدارة الذي يعمل وفق توجيهات سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، وســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية.
  جـــاء ذلـــك خـــالل لقائه ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن عبدهللا آل خليفـــة بحضور 

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  مديـــر 
وسباقات القدرة حيدر الزعبي.

  وأشـــاد الكوهجـــي بالدور البـــارز الذي 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  يلعبـــه 

وســـباقات القدرة برئاسة ســـمو الشيخ 
فـــي  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى 

واألجـــداد  اآلبـــاء  برياضـــة  النهـــوض 
وتحقيـــق اإلنجـــازات المشـــرفة للوطن 

بمختلـــف المحافـــل الخارجيـــة، وذلـــك 
الشـــيخ  ســـمو  يوليـــه  لمـــا  انعكاســـا 
عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة من دعم 
واهتمام لالتحاد عبر مختلف األنشـــطة 
والفعاليات التي ينظمها والحرص على 
دعـــم الفرســـان للمشـــاركات الخارجيـــة 
وهـــو مـــا تكلـــل بتحقيـــق العديـــد مـــن 

اإلنجازات.
  وبحـــث الكوهجـــي مـــع ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى 
اســـتعدادات االتحاد ألولمبيـــاد باريس 
القادمـــة  وبرامجـــه  وخططـــه   2024
لتهيئة عدد من الفرسان لخطف بطاقة 
التأهـــل لألولمبيـــاد والتواجد فـــي أكبر 
محفـــل رياضـــي عالمي، مؤكـــدا حرص 
اللجنة األولمبية برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى دعـــم 
وتطلعاتـــه  أهدافـــه  لتحقيـــق  االتحـــاد 
واحتياجاته متمنيا لمنتخباتنا الوطنية 

المزيد من التوفيق والنجاح.

الكوهجي بلقاء عيسى بن عبداهلل: دور بارز لالتحاد في النهوض برياضة اآلباء واألجداد

إجراء 3 فحوصات... يوسف أحمد:

“الملكي للفروسيـــة” واجهـــة رياضيــة متميـــزة للبحريــن

اللجنة اإلعالمية

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفة أن اإلنجـــازات التي 
تحققهـــا رياضـــة الفروســـية البحرينيـــة 
فـــي المحافـــل الخارجيـــة تجســـد دعـــم 
واهتمام صاحـــب الجاللة الملك لرياضة 

الفروسية.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة باالنتصار الذي تحقق عن طريق 
فـــي  فيكتوريـــوس  لفريـــق  تحاتـــي”  “ال 
الموســـم الشـــتوي البريطانـــي و تحديدًا 

مضمار كريبتون بارك. 
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
مكانـــة  يؤكـــد  االنتصـــار  أن  خليفـــة  آل 
المحافـــل  فـــي  البحرينيـــة  الفروســـية 

أنـــه  إلـــى  ســـموه  مبينـــًا  الخارجيـــة، 
حريص علـــى مواصلة دعـــم الفريق في 
المشـــاركات الخارجية من أجل مواصلة 
تحقيق االنتصارات. وأشاد سمو الشيخ 
بالجهـــود  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
البـــارزة التي بذلها المـــدرب روجر فيرنر 

والفارس جاك ميشـــال فـــي تحقيق هذا 
االنتصـــار الثميـــن والذي ســـيكون حافزًا 
فـــي مواصلـــة تحقيـــق االنتصـــارات في 

المشاركات القادمة.
 وجاء فوز المهر “ال تحاتي” في الســـباق 
الممتد على مســـافة الميل على األرضية 

عمـــر  للخيـــول  والمخصـــص  الصناعيـــة 
4 ســـنوات فمـــا فـــوق، الدرجـــة الثانيـــة 
وبمشـــاركة تســـعة جيـــاد كان بطلهـــم “ال 
تحاتـــي”، علمـــًا أن “ال تحاتي” يحمل من 
التصنيـــف 94 وهـــذا االنتصار هـــو الرابع 
له على التوالي في مشاركته الخامسة.

ناصر بن حمد: انتصار “ال تحاتي” في بريطانيا يؤكد مكانة الفروسية البحرينية

أحمد الهاجري

الكوهجي أثناء لقاء سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

سمو الشيخ ناصر بن حمد من السباق



األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أشـــاد 
البحرينيـــة فـــارس مصطفـــى الكوهجي 
بـــدور االتحـــاد الدولي لرفـــع األثقال في 
نشر وتطوير اللعبة واالهتمام بها وتنفيذ 
مختلـــف البرامـــج الراميـــة لإلرتقـــاء بها 
باعتبارها أحد األلعاب األولمبية الهامة.

جـــاء ذلك لـــدى اســـتقباله األميـــن العام 
لإلتحـــاد الدولـــي لرفـــع األثقـــال محمـــد 
نائـــب  الشـــمري بحضـــور  حســـن جلـــود 
رئيـــس االتحـــاد البحريني لرفـــع األثقال 

إسحاق إبراهيم إسحاق.
ورحـــب الكوهجـــي بمحمد حســـن جلود 
الشمري في بلده الثاني مملكة البحرين، 
مشـــيدا بدور االتحـــاد الدولي في تنمية 
ودعم االتحـــادات الوطنية لرفع األثقال 
واهتمامه بتطوير كافة أركان اللعبة من 

العبين ومدربين وإداريين وحكام.
التنســـيق  أهميـــة  الكوهجـــي  وأكـــد 
االتحـــاد  بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون 
البحرينـــي ونظيـــره الدولـــي فـــي تبنـــي 

التـــي  والفعاليـــات  البرامـــج  مختلـــف 
باللعبـــة وتعزيـــز  النهـــوض  فـــي  تســـهم 
مكانتهـــا، خصوصـــا في ظـــل اإلنجازات 
المتعـــددة التـــي حققتهـــا منتخبات رفع 
األثقـــال البحرينية علـــى كافة األصعدة 

والمستويات.
جلـــود  حســـن  محمـــد  عبـــر  وبـــدوره، 
الشـــمري عـــن شـــكره وتقديـــره علـــى ما 
حظـــي بـــه مـــن كـــرم الضيافـــة وحفاوة 
االســـتقبال، واستعرض الشـــمري جهود 

لتحقيـــق  الهادفـــة  الدولـــي  االتحـــاد 
التطـــور المنشـــود فـــي مســـيرة رياضـــة 
أهميـــة  مؤكـــدا  عالميـــا،  األثقـــال  رفـــع 
تعزيـــز الشـــراكة بيـــن االتحـــاد الدولـــي 
وبقية االتحادات بما يصب في تحقيق 

التنمية المرجوة للعبة، مشـــيدا بالجهود 
التـــي يبذلهـــا االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع 
األثقال فـــي تطوير المنتخبات الوطنية 
والتـــي اثمـــرت عـــن تحقيـــق العديد من 
النجاحـــات، وذلك في ظـــل الدعم الذي 

يحظى بـــه االتحاد من اللجنة األولمبية 
البحرينية برئاســـة سمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 

رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

الكوهجـي يشيـد بـدور االتحـاد الدولـي لرفـع األثقـال
خالل استقباله األمين العام

الكوهجي مستقبال الشمري تقديم الهدايا التذكارية

اللجنة اإلعالمية

تواصـــل اللجـــان العاملـــة فـــي دورة ألعـــاب 
غـــرب آســـيا البارالمبيـــة – البحريـــن 2022 
والتي تستضيفها المملكة خالل شهر فبراير 
عملهـــا وترتيباتهـــا الالزمـــة وذلـــك لتأميـــن 
اإلقليمـــي  للحـــدث  النجـــاح  عوامـــل  كافـــة 
وإبرازه بصورة مثالية تليق بســـمعة مملكة 
البحريـــن عند اســـتضافة مختلف الفعاليات 

والبطوالت على أرضها.
أكد رئيـــس لجنـــة االســـتقبال والمواصالت 

والعالقـــات العامة في الســـكن فـــي البطولة 
حمـــد األحمـــد أن عمـــل اللجنـــة يســـير وفق 
الخطـــة المرســـومة حيـــث انتهـــت اللجنـــة 
التـــي تنـــدرج تحتها عدد من الفـــرق العاملة 
كافة اإلجراءات اإلدارية والتنســـيقية ومن 
بيـــن تلـــك الفـــرق “االســـتقبال والمواصالت 

والعالقات العامة في السكن”.
وأشـــار األحمـــد إلـــى أن فريـــق االســـتقبال 
قـــام بالتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات فـــي 

مطـــار البحريـــن الدولي، من أجل اســـتقبال 
الوفود المشـــاركة في الـــدورة بصورة تليق 
باســـم مملكة البحرين والعمل على تســـهيل 
إجـــراءات دخولهـــم للمملكـــة فيما ســـيقوم 
مجموعـــة من الشـــباب البحريني المتســـلح 
بالخبـــرة والدرايـــة في هذا المجـــال بالقيام 
بمهـــام اســـتقبال الضيـــوف وهـــم يتمتعـــون 
مـــن  بعـــض  وأن  خاصـــة  كبيـــرة  بخبـــرة 
المشاركين عملوا في بطولة آسيا البارالمبية 

البحريـــن  فـــي  مؤخـــرا  اختتمـــت  التـــي 
باإلضافـــة إلـــى البطوالت التي اســـتضافتها 
المملكة.  وأشـــار “إن فريـــق المواصالت هو 
من ضمـــن الفـــرق التي تســـتمد نجاحها من 
اللجنـــة المنظمـــة العليـــا التي أعطـــت كامل 
توجيهاتهـــا بضـــرورة العمـــل علـــى تيســـير 
كافة أمـــور المنتخبـــات المشـــاركة والوفود 
الرســـمية وتوفير األجواء المناســـبة وسبل 

الراحة للوفود المشاركة.

تنسيق الستقبال المشاركيــــن وإنجــــاح “غرب آسيـــا البارالمبيــة”

حمد األحمد
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بالتعاون مع: 

لمشاهدة الحلقة 
عبر قناة              باليوتيوب

كنا ال ننام ونترقب مالقاة المحرق... وكان جمهورهم يرعبنا

إعداد: محمد المخرق

أعدها للنشر: أحمد مهدي

“بو لمعة” بدأ مع أشبال النسور ومثل المنتخبين العسكري واألهلي
أكـــد النجـــم الدولـــي الســـابق جمعـــة بشـــير أن بدايته الرياضيـــة كانت مع أشـــبال نادي النســـور 
)األهلي(، مشـــيًرا إلى أن أيام الدراســـة كانت تشـــهد عودتهم من المدرسة وذهابهم مباشرة إلى 

ممارسة كرة القدم.
وأشـــار جمعة بشـــير في حديثـــه لبرنامج “مالعـــب المنامة” الـــذي يبثه متحـــف المنامة الرقمي 
“حكايـــة المنامـــة” بالتعـــاون مـــع صحيفة البـــالد، إلى أن النـــادي األهلي كان وال يـــزال من خيرة 
األندية على المســـتوى المحلي والخليجي، مستذكًرا جميع من يشاهدونه في مختلف األماكن 

وينادون عليه بلقبه المعروف “بو لمعة”.

يد  على  كانت  الرياضية  بدايته  أن  إلــى  ولفت 
كان  إذ  المعاودة،  وجاسم  كمنقة  علي  المدربين 
مشيًرا  البحرينية،  الرياضة  في  كبير  ثقل  لهم 
الالعبين  يرصد  كان  المعاودة  المرحوم  أن  إلى 
ويتابعهم في الساحات وبعضهم كان يلعب في 
الساحات  من  الالعبين  اختيار  أن  مبيًنا  المقابر، 

كشراء  تسهيالت  منحهم  عبر  كــان 
اللباس والحذاء.

وبين أن من أصدقائه الالعبين 
زلــيــخ،  ــدرازي وحــســن  ــ الـ نظير 
والذين تعلم منهم وال يمكن أن 

أن  إلى  مشيًرا  جهودهم،  ينسى 
الفوز  ــروح  ب يتميز  كــان  الـــدرازي 

وغــرس  الخسارة  وعــدم حــب 
ذلك فينا.

ــتـــي  ــات الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وعـــــــن الـ
أن  بشير  أوضـــح  يــتــذكــرهــا، 
ــمــا ســيــالقــي  ــي حــيــن ــ ــل األهــ
ينامون  ال  كــانــوا  الــمــحــرق 
كــالعــبــيــن ويــفــكــرون في 

ــوال الــلــيــل  ــ ــاراة طـ ــبـ ــمـ الـ
سيواجهونهم  وفيمن 

أحمد  الالعب  أمثال 
ســالــمــيــن وعـــبـــدهللا 
الــســيــد، مــشــيــًرا إلــى 

أنــنــا كــنــا نــحــســب لهم 
ألف حساب، كما كان 

جــمــهــور الــمــحــرق 
ــا، مــبــيــًنــا  ــًبـ ــرعـ مـ

ــعــــب  ــ أنـــــــــــــه ل
أمام  لألهلي 
ــرق  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
وكـــــــــــــــــــــان 
الـــــــمـــــــدرب 

جـــــــــــــــاســـــــــــــــم 
الــــــــمــــــــعــــــــاودة 

يشرف على الفريقين؛ نظًرا للثقة الكبيرة به من 
الطرفين !

وبــيــن أن اخــتــيــاره لــلــمــدرب كــان تحت إشــراف 
الـــذي درب نصف  ــشــرقــاوي  ال الـــمـــدرب حــمــادة 
العــبــي الــبــحــريــن، مــشــيــًرا إلـــى أنـــه كـــان يجري 
في  بــث  كما  لالعبين،  دوريـــة  متابعة  عمليات 

نفوس الالعبين روح الرياضة األصيلة.
بطولة  أحـــرز  الـــذي  الــعــســكــري  المنتخب  وعـــن 
الــشــرق األوســــط، أوضـــح أن منتخبنا  ارتــبــاط 
البطولة بكل جدارة واستحقاق وبفضل  أحرز 
قوة  ودعـــم  المسؤولين  مــن  الجميع  دعــم 

دفاع البحرين.
الجماهير  بشير  جمعة  واستذكر 
األهلي  مــبــاريــات  تحضر  الــتــي 
الترسانة، مشيًرا  أمام فريق 
ــى أن الــجــمــاهــيــر كــانــت  إلـ
تحمل صور الالعبين في 
المدرجات، وكنا نخجل 
مــهــزومــيــن  نـــخـــرج  أن 
ــذا الـــحـــضـــور  ــ أمـــــــام هــ

الغفير.
ــن الـــنـــادي األهــلــي،  وعـ
ــن جـــمـــعـــة بـــشـــيـــر أن  ــيـ بـ

ومن  عــال  مستوى  على  إداريــيــن  يملك  الــنــادي 
خيرة اإلداريين الخليجيين وبشهادة الجميع.

وفيما يخص المنتخب الوطني، أوضح بشير أن 
المنتخب الوطني تميز على المستوى الخليجي، 

مشيًدا بالدعم الذي كان يوليه المرحوم الشيخ 
عيسى بن راشد آل خليفة للمنتخب، والذي كان 
يساعد الالعبين قبل أوالده وعياله وأهله، مشيًرا 

إلى أن من الشخصيات الرياضية المميزة.



“مطار البحرين” ينضم لقائمة مطارات “الخمس نجوم” بتصنيف “سكاي تراكس” العالمية

“البركة المصرفية” تفوز بجوائز “إسالمك فاينانس نيوز” و“التجزئة اإلسالمية”

تكريًما لتحقيقه أداًء عالي الجودة وتقديم تسهيالت ممتازة للمسافرين

”Islamic Finance News“ بناًء على استفتاء سنوي شامل أجرته

انضـــم مطار البحريـــن الدولي إلى أعلى 
ترتيـــب للمطارات العالمية ليصبح ثالث 
مطـــار علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط 
يحصل علـــى تصنيف “الخمـــس نجوم” 
من شركة ســـكاي تراكس العالمية هيئة 
التقييـــم العالمّيـــة التـــي تصـــدر قائمـــة 
وشـــركات  المطـــارات  بأفضـــل  ســـنوّية 
الطيـــران فـــي العالـــم، التـــي تمنـــح هذا 
“الخمـــس  لفئـــة  المرمـــوق  التصنيـــف 
نجـــوم” تكريمـــًا للمطـــارات التي حققت 
أداًء عالـــي الجـــودة وتقديـــرا للمطارات 
التي تقدم تسهيالت ممتازة للمسافرين 
باإلضافـــة إلى الجـــودة العالية لموظفي 
الخدمـــات بالمطـــار، حيـــث تســـلم وزير 
المواصـــالت واالتصـــاالت كمـــال محمد 
مطـــار  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
مـــن  نجـــوم”  “الخمـــس  درع  البحريـــن 
ادوارد بليستد الرئيس التنفيذي لشركة 

“سكاي تراكس” في المملكة المتحدة. 
للمطـــار،  الجـــودة  تصنيـــف  ويشـــمل 
الخدمات المباشرة المتعلقة بالمغادرين، 
والقادميـــن، والرحـــالت المحولة والتي 
تشمل مرافق المطار وخدمات العمالء، 
واألمن، والجـــوازات والمتاجر، ومرافق 

الطعام والشراب.
وقـــال وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
“يأتي هـــذا اإلنجاز العالمـــي الذي حققه 
مطار البحرين الدولي بفضل ما يحظى 
بـــه قطاع النقل الجوي من رعاية ملكية 
ســـامية مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة التي تســـهم بشـــكل كبير في 
تطور هذا القطاع بشكل مستمر المستمر 
وتحقيـــق المنجـــزات والمكتســـبات في 
ظل المســـيرة التنموية الشاملة، مشيدًا 
الموقـــرة  الحكومـــة  واهتمـــام  بدعـــم 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، بهـــذا القطاع 
الهـــام الـــذي يشـــكل ركيزة أساســـية من 
ركائز النمو االقتصادي ومحورًا رئيســـيًا 
القطـــاع  تنميـــة  محـــاور  فـــي  وحيويـــًا 
اللوجيســـتي، معربًا عن فخره واعتزازه 
الدولـــي  البحريـــن  بـــأن يحظـــى مطـــار 
علـــى هـــذا التصنيف الذي مـــا كان له أن 
يتحقـــق لـــوال الجهـــود الدؤوبـــة والعمل 

الجـــاد والمســـتمر لفريـــق شـــركة مطـــار 
االســـتراتيجيين  والشـــركاء  البحريـــن 
ومقدمـــي الخدمـــات فـــي المطـــار ضمن 
“فريـــق البحريـــن” الـــذي ســـعى جاهـــدًا 
العالميـــة  المعاييـــر  أعلـــى  فـــي تطبيـــق 
فـــي تقديـــم خدمـــات رفيعة المســـتوى 
للمسافرين وشركات الطيران باإلضافة 
الى االشـــراف عن كثب وبشـــكل شـــامل 
فـــي  والخدمـــات  المنشـــآت  كل  علـــى 
المطار لضمان اســـتمرار تشغيله بمنتهى 

الكفاءة والسالسة واألمان.
معربًا عن سعادته بأن يحقق المطار هذا 
التصنيـــف العالمي خالل الســـنة األولى 
مـــن تشـــغيله ممـــا يؤكـــد علـــى مالءمة 

تصميمـــه وبنائـــه العصـــري ومتطلبـــات 
المســـافرين كمـــا ويوفـــر لهـــم الخدمـــة 
والراحـــة التـــي تفوق التوقعـــات ليكون 
بوابة البحرين األولى لخدمة القطاعات 
االقتصادية في مملكة البحرين، مضيفًا 
أن المرحلـــة الثانيـــة من المشـــروع التي 
باتـــت منظـــورة فـــي المســـتقبل القريب 
ستسهم بال شك في تقديم تجربة سفر 
تبقـــى فـــي الذاكـــرة كتجربة ال ينســـاها 

المسافر. 
من جانبه، أهدى محمد يوسف البنفالح 
الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين 
هـــذا اإلنجـــاز إلى منتســـبي ومنتســـبات 
شركة مطار البحرين الذين لم يألو جهدًا 

في تقديم أعلى مستويات الخدمة في 
مطار البحرين الدولي مما كان لها عظيم 
األثر في تحقيق إنجازات اســـتراتيجية 
خـــالل الســـنة األولى من تشـــغيله وهي 
فتـــرة تعتبـــر قياســـية في عمر تشـــغيل 
المطـــارات، مؤكدًا أن هـــذا اإلنجاز يأتي 
بفضل امتيـــاز عمليات المطار وخدماته 
ومرافقـــه المبتكـــرة وخدمـــات العمـــالء 
ذات الخمس نجوم، ومبنى المســـافرين 
تزويـــده بمجموعـــة  تـــم  الـــذي  الراقـــي 
ممّيـــزة من أحـــدث التقنيات والخدمات 
رفيعة المستوى مما ساعد في االرتقاء 
بمســـتوى الكفاءة واألمـــن داخل المطار 

وتحسين تجربة السفر الكلية، فضاًل عن 
تلبية االحتياجات المتنامية للمسافرين 
فـــي يومنا الحالـــّي وتجـــاوز توقعاتهم. 
كما تعمـــل الُنظم التقنيـــة الحديثة على 
تيســـير بعض من العمليات واإلجراءات 
األكثر استهالًكا للوقت والمجهود، وهو 
مـــا يقلل مـــن أوقات انتظار المســـافرين 
إنجـــاز  فـــي  التحكـــم  ميـــزة  ويمنحهـــم 

إجراءات سفرهم بسرعة وسهولة.

مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ســـكاي تراكس إدوارد باليســـتيد “إن هذا 

إلنجـــاز عظيـــم لمطـــار البحريـــن الدولـــي 
دون شـــك، إذ أصبـــح ثالـــث مينـــاء جـــوي 
في منطقة الشـــرق األوســـط يحصل على 
تصنيف 5 نجـــوم األعلى من نوعه لتقييم 
المطـــارات. وهـــو تكريم يســـتحقه المطار 
عن جدارة تقديـــًرا اللتزامه بأعلى معايير 
الصناعة. إذ يشـــّكل مطاًرا ذا طابع مبتكر، 
ويتمتـــع بمجموعـــة ممتـــازة مـــن أحـــدث 
مرافق المســـافرين وأجواء جّذابة تتســـم 
بالرقي والرفاهية، كما أن التصميم العملي 
للمطار يجعل من الســـهل على المسافرين 
القادمين أو المغادرين أو العابرين التجّول 

بسرعة وسالسة بين منشآته المتنوعة”. 

أعلنـــت مجموعـــة البركـــة المصرفية عن 
فوز ســـت وحدات من المجموعة بجوائز 
وقـــد   .Islamic Finance News 2021
تـــم اختيـــار الفائزيـــن بجوائـــز IFN بنـــاًء 
أجرتـــه  شـــامل  ســـنوي  اســـتفتاء  علـــى 
مجلـــة Islamic Finance News، مـــع ما 
يقـــرب مـــن 27500 صـــوت، اختـــار قراء 
المجلـــة الوحدات التاليـــة في فئة أفضل 
بنك إســـالمي حســـب الدولة: بنك البركة 
السودان، بنك البركة جنوب أفريقيا، بنك 
البركـــة لبنـــان، بنـــك البركة ســـوريا،البنك 

االسالمي األردني، وبنك البركة تونس.
كمـــا أعلنت مجموعـــة البركة عـــن فوزها 

للخدمـــات  إســـالمية  جوائـــز  بثـــالث 
فـــي   IRBA) 2021( لألفـــراد  المصرفيـــة 
حفـــل أقيم مؤخًرا في دبي. IRBA، ومنذ 
عام 2015 ، تشـــيد بمساهمات ونجاحات 
واألفـــراد  اإلســـالمية  التجزئـــة  بنـــوك 
وغيرهـــم وذلك علـــى المســـتوى المحلي 

والعالمي.
يتـــم تقييـــم الفائزيـــن مـــن قبـــل لجنة من 
الخبـــراء المســـتقلين بنـــاًء علـــى نمـــوذج 
 Cambridge IFA الكفـــاءة الـــذي طورتـــه
وهـــي دار مالية مقرها المملكـــة المتحدة. 
األفـــراد  المرموقـــة  الجوائـــز  هـــذه  تكـــرم 
والمؤسســـات الذين أظهـــروا التزاًما كبيًرا 

وســـاهموا بشـــكل كبيـــر في تطويـــر ونمو 
ونجـــاح الخدمـــات المصرفية اإلســـالمية 

لألفراد.
وقد تم تصنيف البنك اإلســـالمي األردني، 
التابع لمجموعة البركة، كأقوى بنك تجزئة 

إسالمي في األردن.
 Insha Ventures Alneo كما حصل منتج
فـــي بنـــك البركة تركيا علـــى جائزة أفضل 
منتـــج إســـالمي للتكنولوجيـــا المالية لعام 

.2021
وتـــم تســـليم جائـــزة الرئيـــس التنفيـــذي لـ 
IRBA لعـــام 2021 إلـــى الرئيـــس التنفيذي 
لبنـــك البركـــة اإلســـالمي، حمـــد عبـــد هللا 

العقاب باإلضافة إلـــى حصول بنك البركة 
اإلســـالمي على جائزة IRBA كأفضل بنك 

تجزئة إسالمي في البحرين 2021.
إلـــى جانـــب جوائـــز IRBA، تـــم االحتفـــال 

بجوائز WOMANi الثالثة.

أطلقـــت Cambridge IFA رســـمًيا برنامج 
WOMANi فـــي عـــام 2018 بهدف تمكين 
البـــارزة.  بإنجازاتهـــا  واالحتفـــال  المـــرأة 
يهـــدف برنامج WOMANi إلـــى تمكين ما 
ال يقـــل عن مليـــون امرأة على مســـتويات 

مختلفة في مناطق مختلفة عبر مجموعة 
مـــن المهـــن تقديـــرًا للعمـــل الشـــاق التـــي 
تقـــوم به المـــرأة وتفانيهـــا وتعـــدد مهامها 

واحترافها ومثابرتها ونجاحها.
تفخـــر مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة بـــأن 
رئيـــس  عـــوض،  حســـين  وجيهـــة  تكـــون 
قســـم الخدمـــات الرقميـــة من بيـــن أفضل 
300 امـــرأة مؤثرة في األعمـــال والتمويل 
اإلســـالمي. وتعـــد هذه المـــرة الثانية التي 
يتـــم اختيار وجيهة حيث كانت من ضمن 
إلـــى  2019 باإلضافـــة  فـــي عـــام  القائمـــة 
احتاللهـــا المرتبـــة 29 على مســـتوى العالم 

واألولى في البحرين.

وزير “المواصالت” يتسلم درع مطار “الخمس نجوم” 
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خريجو الدفعة البريطانية األولى في ”التطبيقية” يحضرون حفل تخريجهم من “لندن ساوث بانك”
من المملكة المتحدة إلى مملكة البحرين أسست 
جامعة العلوم التطبيقية عالقة اســـتراتيجية مع 
جامعة لندن ساوث بانك البريطانية لطرح برامج 
لإلبـــداع واالبتـــكار  أكاديميـــة متميـــزة ومعـــززة 
وريـــادة األعمال في كلية الهندســـة، هذا التعاون 
بين الجامعتين يتمحور حول التركيز على سوق 
العمل البحرينـــي وإثرائه بخريجين قادرين على 

المنافسة في بيئة العمل وخدمة المجتمع.
وأثمـــر هـــذا التعاون بين الجامعتيـــن عن تخريج 
الفوج األول من طلبة كلية الهندسة، حيث شارك 
عـــدد من خريجي الكلية فـــي حفل التخرج الذي 
أقامتـــه جامعـــة لنـــدن ســـاوث بانك فـــي المملكة 
المتحـــدة، بحضـــور القائـــم بأعمـــال عميـــد كليـــة 

الهندسة محمد سالمة.
باتفاقيـــة  التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة  وترتبـــط 
تعـــاون مع جامعة لندن ســـاوث بانـــك البريطانية 
تســـتضيف مـــن خاللهـــا برامـــج كليـــة الهندســـة، 
حيـــث تطـــرح تخصصـــات بكالوريوس الهندســـة 

في الهندســـة المدنية، وبكالوريوس الهندسة في 
الهندســـة المعماريـــة، حيث تأتي هـــذه االتفاقية 
تنفيـــًذا ألهداف جامعة العلـــوم التطبيقية إلثراء 
علميـــة  قـــدرات  ذوي  بخريجيـــن  العمـــل  ســـوق 
مميـــزة، بمـــا ينعكـــس إيجاًبـــا علـــى المخرجـــات 

التعليميـــة ويســـهم فـــي تخريج طلبـــة متميزين 
قادرين على المنافســـة في ســـوق العمـــل وتلبية 

احتياجاته.
مـــن جانبـــه، هنـــأ رئيـــس الجامعـــة غســـان عـــواد 
خريجي الدفعة األولى من كلية الهندسة، مشيًرا 

إلـــى أن الجامعة فخـــورة بتخريج كوكبة جديدة 
من أبناء وبنات هذا الوطن لينضموا إلى زمالئهم 
فـــي مجاالت العمـــل المختلفـــة، وليخدمـــوا هذه 
البالد وقيادتها الرشـــيدة، حيث يمثل الخريجين 
ثمـــرة العمل الطويـــل للجامعة وهم خير ســـفراء 
لهـــا بعلمهـــم وثقافتهم وتفانيهـــم بعملهم وخدمة 

وطنهم.
وصـــرح رئيس الجامعة إلـــى أن خريجي البرامج 
تخريـــج  حفـــل  فـــي  سيشـــاركون  البريطانيـــة 
الفوجيـــن الثالث عشـــر والرابع عشـــر الذي تقيمه 
جامعة العلوم التطبيقية في بمســـرح الدانة، يوم 
الســـبت الموافـــق 19 فبرايـــر 2022، تحت رعاية 
الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة 
األمين العـــام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليم العالـــي، بحضور 
ممثلين من جامعة لندن ساوث بانك البريطانية.
بدوره؛ أعرب القائم بأعمال عميد كلية الهندســـة 
محمد ســـالمة عـــن بالغ ســـروره بتخريـــج الفوج 

األول مـــن طلبـــة كليـــة الهندســـة، مشـــيًرا إلى أن 
التعاون مع جامعة لندن ســـاوث بانك البريطانية 
يهـــدف إلى نقـــل الجامعة إلى األفـــق العالمي من 
خـــالل التعـــاون مـــع الجامعـــات العالميـــة وطرح 
برامـــج أكاديميـــة تؤهـــل الطالب للحصـــول على 
شـــهادة بكالوريـــوس عالميـــة من خالل الدراســـة 
في جامعة العلـــوم التطبيقية، مؤكدًا على التزام 
الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة األكاديمية، 
وتقديـــم تعليم عـــال متطور لإلســـهام في خدمة 

المجتمع البحريني والخليجي والعربي. 
جديـــر بالذكر أن جامعة لندن ســـاوث بانك تعتبر 
واحدة من الجامعـــات البريطانية العريقة، حيث 
تضم أكثر من عشـــرين ألف طالب وطالبة وتقدم 
مجموعـــة مـــن البرامج األكاديميـــة المتنوعة في 
البكالوريـــوس  بدرجـــات  التخصصـــات  مختلـــف 
والماجســـتير والدكتـــوراه، كما أنهـــا حاصلة على 
جائـــزة التايمـــز للريادة في مجـــال التعليم العالي 

لعام 2016م

تـــرأس وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت، 
كمـــال أحمد، الوفد المشـــارك من الوزارة 
الدولـــي  التقنـــي   LEAP معـــرض  فـــي 
الُمنعقـــد في مدينة الرياض خالل الفترة 

بين 1 الى 3 فبراير 2022.
وحضـــر المؤتمـــر وفود رفيعة المســـتوى 
من 129 دولة، وشـــاركت أكثر من 1500 
شـــركة ناشـــئة قدمـــت أكثـــر مـــن 1000 
عـــرض تقديمـــي للمســـتثمرين، كمـــا فاق 

عدد الزوار 100 ألف زائر في المؤتمر. 
كما تم عقد عددا من الجلسات الحوارية 

التي ناقشت التحول التقني بين شركات 
التكنولوجيـــا الرائـــدة عالميًا والشـــركات 
التحديـــات  أهـــم  وبحثـــت  الناشـــئة 
والعقبـــات التي تواجـــه المجتمع العالمي 

في هذا المجال. 
يذكـــر أنه تم اإلعالن عـــن إطالق مبادرة 
جـــواز منظمة التعاون الرقمي للمشـــاريع 
لتســـهيل  المبـــادرة  وتهـــدف  الناشـــئة؛ 
التقنيـــة  الشـــركات  علـــى  اإلجـــراءات 
الناشئة في الدول األعضاء في المنظمة 

وتسيير أعمالها التجارية عبر الحدود.

وعلـــى هامش أعمال المعـــرض المذكور، 
المواصـــالت واالتصـــاالت  التقـــى وزيـــر 
االتصـــاالت  وزيـــر  الســـعودي  بنظيـــره 
بـــن  عبـــد هللا  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
عامر الســـواحة لبحث ُسبل التعاون بين 
البلديـــن وفتـــح آفـــاق االســـتثمار. وفـــي 
ذات الصدد، تم عقـــد اجتماع بينه وبين 
األميـــن العـــام لمنظمـــة التعـــاون الرقمي 
ديمـــة اليحيـــى لمناقشـــة ســـبل التعـــاون 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ومنظمـــة التعاون 

الرقمي.

وزير “المواصالت” يبحث مع نظيره السعودي آفاق االستثمار

”LEAP“ وزير “المواصالت” لدى مشاركته في



بالرئيـــس  بتلكـــو  شـــركة  رحبـــت 
التنفيـــذي لشـــركة أمســـتردام لتبادل 
فـــان  بيتـــر   ،)AMS-IX( اإلنترنـــت 
بورجيـــل، الـــذي زار مقرهـــا الرئيـــس 
األربعاء الموافق 2 فبراير، لالجتماع 
مـــع الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال 
العالميـــة لـــدى بتلكـــو هانـــي عســـكر 
بمناســـبة إطالق خدمة إعـــادة البيع، 
باعتبارهـــا أول شـــركة اتصـــاالت في 
خدمـــات  تطلـــق  األوســـط  الشـــرق 
إعـــادة البيع لمنصة تبـــادل اإلنترنت. 
مناقشـــة  تمـــت  االجتمـــاع،  وخـــالل 
مستجدات التطوير المتعلقة بمنصة 
 )MN-IX( لتبـــادل اإلنترنـــت  المنامـــة 
الـــذي  الحيـــوي  الـــدور  واســـتعراض 
تؤديـــه منصـــات تبـــادل اإلنترنت في 

المجتمع الرقمي اليوم.
وأعـــرب الجانبـــان عن بالغ ســـرورهم 

البيـــع علـــى  إعـــادة  بإطـــالق خدمـــة 
اإلنترنـــت  لتبـــادل  المنامـــة  منصـــة 
)MN-IX(، وهـــي خدمـــة تعـــود بالنفع 
على أعضـــاء المنصة حيث بإمكانهم 
بيـــع جـــزء من ســـعتهم الخاصـــة إلى 
مزوديـــن آخريـــن، ممـــا ســـيتيح لهـــم 
االســـتفادة مـــن خدمـــات المنصة من 
اتصـــال  إنشـــاء  إلـــى  الحاجـــة  دون 

ُمباشر مع المنصة.
وبـــدوره، عّبـــر عســـكر عـــن ســـعادته 
باســـتقبال فـــان بورجيـــل فـــي مقـــر 
بتلكـــو واالحتفال مًعا بتدشـــين هذه 
الخدمـــة الجديـــدة مـــع اإلشـــارة إلى 
قصص النجاح األخرى التي شـــهدتها 

.)MN-IX( منصة المنامة
وقال “نواصل االلتـــزام بمنح أعضاء 
منصـــة المنامة )MN-IX( تجربة قّيمة 
لهـــم  نقـــدم  أن  ويســـرنا  ومتكاملـــة، 

أحـــدث إضافة إلى مميـــزات المنصة 
والتـــي تتمثـــل بإطالق خدمـــة إعادة 
البيع. وتتيـــح هذه الخدمـــة إمكانية 
التوّســـع في أســـواق جديـــدة بجانب 
تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة 

للشبكات ورأس المال.”
النجاحـــات  “مـــن  عســـكر  وأضـــاف 

المنامـــة  لمنصـــة  األخـــرى  الرئيســـية 
لحركـــة  اســـتضافتها  هـــو   )MN-IX(
للبيانـــات.  ومســـتمرة  كبيـــرة  مـــرور 
ويسعدنا أن نشهد تحقيق مستويات 
جديـــدة لحركة مـــرور البيانات خالل 
فـــي  الماضيـــة  شـــهًرا  عشـــر  االثنـــي 
حركـــة تبـــادالت اإلنترنـــت اإلقليمية 

بين شـــهر ينايـــر 2021 ويناير 2022، 
وهـــو يعـــادل زيـــادة بنســـبة 117%. 
ويأتي هـــذا االرتفاع نتيجـــة الزدياد 
التطبيقـــات التـــي تتطلـــب مزيدا من 
النطاق الترددي، باإلضافة إلى ألعاب 
الفيديـــو والبـــث المرئـــي والمحتـــوى 
الرقمـــي. ونظـــًرا لذلـــك، ُتعتبر منصة 

المنامـــة أكبر منصة لتبـــادل اإلنترنت 
في منطقة الشرق األوسط.”

ومـــن جهتـــه، أبدى فـــان بورجيل عن 
بتلكـــو  بزيـــارة مقـــر شـــركة  ســـروره 
إعـــادة  خدمـــة  بإطـــالق  لالحتفـــال 
البيع، ولإلشـــادة أيًضا بالنمو المتزايد 
لحركـــة مـــرور البيانـــات علـــى منصة 

.)MN-IX( المنامة
وعّلق فان بورجيل قائاًل: “لقد قطعت 
بتلكو شـــوًطا كبيـــًرا نحـــو التميز في 
المجـــال، حيـــث تعـــد منصـــة المنامة 
األســـرع   MN-IX اإلنترنـــت  لتبـــادل 
نمـــًوا فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وهـــي فـــي طريقهـــا لتصبـــح الخيـــار 
األمثل لمزودي االتصاالت وشـــبكات 
توصيـــل المحتوى، وكذلك لشـــركات 
االســـتضافة والشـــركات التـــي تعتمد 

بشكل كبير على خدمات االتصال”.

“بتلكو” و“AMS-IX” تناقشان مستجدات تطوير منصة المنامة لتبادل اإلنترنت
”MN-IX“ الشركتان أكدتا أهمية إطالق خدمة إعادة البيع على

أعلنــت شــركة البحريــن لالســتثمار العقاري )إدامــة(، الذراع العقارّية لشــركة 
ممتلــكات البحريــن القابضــة )ممتلكات(، عن حصول المخطــط الرئيس العام 
لمشــروع بــالج الجزائر الضخــم متعدد االســتخدامات والممتد على مســاحة 
1.3 مليــون متــر مربع علــى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاســة 
ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء، صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

حمد آل خليفة.

وقـــد ُصمـــم المخطـــط الرئيـــس العام 
المعتمـــد للمشـــروع ليحقـــق التـــوازن 
بين التنمية االقتصادّية واالجتماعّية 
واالســـتدامة البيئّيـــة وتنميتها لصالح 
األجيال القادمة، ليتماشـــى مع التزام 
المملكـــة بخفـــض انبعاثـــات الكربـــون 
والوصول إلى الحياد الصفري بحلول 
المدينـــة  هـــذه  تّتبـــع  إذ   .2060 عـــام 
االســـتخدامات  متعـــددة  الســـاحلّية 
لحمايـــة  مســـتداًما  عمرانًيـــا  نهًجـــا 
التقنيـــات  تطبيـــق  وســـتدعم  البيئـــة 
الخضـــراء والنظيفـــة لتنقيـــة الهـــواء 
وذلـــك  الحـــرارة،  درجـــات  وتخفيـــف 
من خالل إنشـــاء العديـــد من الممرات 
المظللـــة بالقرب من المرافق الرئيســـة 

لتشـــجيع مرتاديها على المشي والحد 
من اســـتخدام الســـّيارات. كما ســـيتم 
تصميـــم المبانـــي وتوجيـــه واجهاتهـــا 
الرئيسّية على نحو يقلل من التعرض 
للحـــرارة، ومـــن ثـــم خفـــض اســـتهالك 
الكهرباء الالزمة للتكييف، وستتضمن 
البنية التحتّية الداعمة مرافق إلعادة 
تدوير المياه إلى جانب مرافق لتوليد 
الكهربـــاء مـــن الطاقـــة الشمســـّية، مما 
مكانـــة  البحريـــن  لمملكـــة  سيرســـخ 
عالمّيـــة مرموقـــة فـــي حمايـــة البيئـــة 

ودعم التنمية المستدامة.
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
البحرين لالســـتثمار العقـــاري )إدامة(، 
خالـــد الرميحـــي “مـــن خـــالل التعاون 

الوثيـــق مع شـــركائنا االســـتراتيجيين 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  مثـــل 
والجهـــات  والـــوزارات  العمرانـــي 
ســـنواصل  العالقـــة،  ذات  الحكومّيـــة 
العمـــل بتفـــاٍن لتطوير مشـــاريع رائدة 
تحقـــق رؤية حكومـــة مملكة البحرين 
وأهداف خطـــة التعافـــي االقتصادي، 
ويمثل مشروع بالج الجزائر أحد أبرز 
المشاريع الكبرى لشركة إدامة، والذي 
سيســـاهم في تطوير البنيـــة التحتّية 

القيمـــة  وتعزيـــز  البحريـــن  لمملكـــة 
المضافة للقطاع السياحي فيها”.

 مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة إدامة، أمين العرّيض: “تسعى 
إدامـــة إلـــى ضمـــان تماشـــي المخطط 
تطويـــر  لمشـــروع  الرئيـــس  العـــام 
بـــالج الجزائـــر لألهـــداف االقتصادّية 
والترفيهّيـــة فـــي المملكـــة، وذلـــك مع 
تقليـــل األثـــر البيئي إلى الحـــد األدنى 
ســـيتم  حيـــث  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي 

تطويـــر جميع المشـــاريع المســـتقبلّية 
بـــالج الجزائـــر بطريقـــة شـــاملة  فـــي 
وصديقـــة للبيئـــة مـــع مراعـــاة كل من 
القيـــم الثقافّيـــة ومتطلبـــات الســـوق، 
وســـيتم اإلعـــالن عـــن مجموعـــة مـــن 
الشـــهور  خـــالل  الجديـــدة  المشـــاريع 
عقـــد  نعتـــزم  إذ  المقبلـــة،  والســـنوات 
المزيد من الشـــراكات المثمرة مع كبار 

المستثمرين المحليين والعالميين”.
علـــى  الجزائـــر  بـــالج  مشـــروع  يقـــع 
لمملكـــة  الغربـــي  الجنوبـــي  الســـاحل 
البحرين، ومـــن المقرر أن ُيحدث نقلة 
نوعّيـــة كبيرة في المشـــهد الســـياحي 
فـــي المملكـــة. بالتعاون مـــع مجموعة 
والشـــركاء  المســـتثمرين  كبـــار  مـــن 
المخطـــط  ويشـــمل  االســـتراتيجيين، 
العام الرئيس إنشـــاء عدد من الفنادق 
الفاخـــرة والمرافـــق الترفيهّية ومنافذ 
للمطاعم الراقية، إلى جانب مجموعة 
والتجارّيـــة  الســـكنّية  المرافـــق  مـــن 
رفيعة المســـتوى. ويتضمن المشروع 

شاطئ بحري بطول 3 كيلومترات. 

وقـــد تمـــت إعادة فتح أبواب شـــاطئ 
شـــهر  فـــي  للجمهـــور  الجزائـــر  بـــالج 
نوفمبـــر من العام الماضـــي، وذلك بعد 
انتهـــاء أعمال المرحلـــة األولى البالغة 
كلفتهـــا خمســـة ماليين دينـــار لتطوير 
واستصالح الســـاحل، والتي تضمنت 
وإنشـــاء  ســـّيارات  مواقـــف  توفيـــر 
مرافـــق خدمّية وممشـــى بطـــول 1.2 
كيلومتـــر، كما تـــم اإلعالن ســـابًقا عن 
إنشاء فندقين فاخرين في البالج من 
المقـــرر افتتاحهما في عام 2024، هما 
فنـــدق أڤاني وفنـــدق تيڤولـــي اللذان 
يشـــّكالن أول مشاريع قطاع الضيافة 

في المشروع. 
إدامـــة  شـــركة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
تضطلـــع بدور مهم في دفع عجلة نمو 
القطاعين السياحي واالستثماري في 
المملكـــة عبر تنفيذ حزمة واســـعة من 
المشـــاريع والمبادرات االســـتراتيجّية 
الوطنّيـــة الراميـــة إلـــى تعزيـــز النمـــو 
االقتصـــادي طويـــل األجل وتشـــجيع 

االستثمار السياحي.

الموافقة على المخطط الرئيس لـ “تطوير بالج الجزائر” السياحي
المشروع يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع.. “إدامة”:

أمين العريّض خالد الرميحي
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انتعاش معدالت التوظيف في البحرين بنسبة 9 % بنهاية 2021
أجمع متخصصون في الموارد البشرية وقطاع المؤسسات والشركات 
بــأن دول الخليــج عمومــا والبحرين خصوصا تشــهد ارتفاعًا في معدل 
التوظيــف بدايــة مــن منتصــف العــام الماضــي 2021، مؤكديــن أن هذا 
االرتفــاع سيســتمر فــي العــام الجــاري 2022، مشــيرين الــى أن ارتفــاع 
أســعار النفــط وزيادة اإلنتاج وتخفيف قيود الســفر مــن العوامل التي 

ساعدت في نمو الوظائف والتوظيف.

ارتفـــاع  اســـتمرار  أن  وأوضحـــوا 
إيجابـــًا  ســـاهم  النفـــط  أســـعار 
ومـــن  المنطقـــة،  باقتصاديـــات 
المتوقع أن يســـتمر األثر اإليجابي 
على المـــدى المتوســـط، مع دخول 
دول العالـــم فيما يســـمى بـ “العصر 

الذهبي للطلب على النفط”.
يأتـــي ذلـــك بعـــد ان كشـــف تقريـــر 
لوكالـــة التوظيـــف العالميـــة “كوبـــر 
التوظيـــف  معـــدالت  أن  فيتـــش” 
فـــي منطقة الخليـــج العربي عادت 
إلـــى مســـتويات مـــا قبـــل الجائحة 

 .2021 مـــن  الرابـــع  الربـــع  فـــي 
الدولـــة  هـــي  الســـعودية  وكانـــت 
األكثر انتعاشـــا مـــن حيث معدالت 
التوظيـــف بمعـــدل ارتفـــاع 21 % 
فـــي الربع الرابع مـــن العام الماضي 
مقارنـــة مـــع الربع الثالـــث من العام 
ذاتـــه، تلتها ســـلطنة عمـــان بمعدل 
 ،%  11 بمعـــدل  والكويـــت   ،12%

والبحرين بمعدل 9 %.

عضـــو  قـــال  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
البحريـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 

الصغيـــرة  المؤسســـات  لتنميـــة 
األعمـــال،  رجـــل  والمتوســـطة، 
ســـيد محمـــد الموســـوي “أقدمـــت 
برنامـــج  علـــى تدشـــين  الحكومـــة 
التعافـــي االقتصـــادي وبدعـــم مـــن 
خصوصـــا  االقتصاديـــة  الشـــركات 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، 
موضحًا أن هذا كان له انعكاســـات 

كبيرة على دعم شريحة كبيرة في 
القطاع التجاري لتخطي تداعيات 
أزمـــة كورونا واالنتقال الى مرحلة 
نشـــاطها  ممارســـة  مـــن  جديـــدة 
مشـــيرًا  أفضـــل،  بشـــكل  التجـــاري 
الـــى أن الدعم الحكومي بدأ يؤتي 
ثمـــاره مـــن البرامج التـــي طرحتها 
الحكومـــة عن طريـــق وزارة العمل 

والتنميـــة االجتماعية التي دعمت 
باإلضافـــة  البحرينييـــن  رواتـــب 
الـــى برامـــج )تمكين( التـــي منحت 
دعم مباشـــر للمؤسســـات التجارية 

المتضررة”.
وقـــال الموســـوي “القطاعـــات التي 
شـــهدت أعلـــى نســـبة توظيف في 
الربـــع األخيـــر مـــن العـــام الماضي، 
هـــي المطاعم والمقاهـــي والقطاع 
الفندقي باإلضافة الى قطاع البيع 
بالتجزئـــة، موضحـــًا أن القطاعـــات 
األخرى شـــهدت انخفاضا في عدد 
العمالـــة ولكـــن لـــم يتأثـــر مســـتوى 

العمل بها “. 
وتابـــع “نتوقـــع انتعـــاش فـــي الربع 
الثالث 2022 في التوظيف بنســـبة 
من 13 الى 14 %؛ ألن شركات في 
قطاعـــات مختلفـــة أعـــادت هيكلة 
موظفيها وكادرها اإلداري والعودة 
وتوســـع  تطويـــر  باســـتراتيجية 

وإعادة التوظيف”.
مـــن جانبهـــا، قالـــت عضـــو مجلس 
إدارة جمعيـــة البحريـــن للتدريـــب 
وتنميـــة المـــوارد البشـــرية، ســـارة 
الملحـــوظ  النمـــو  “إن  العابديـــن 
للتوظيـــف فـــي الربـــع األخيـــر مـــن 
العـــام 2021 جـــاء كنتيجة لخطط 
مـــن الحكومـــة وفريـــق  مدروســـة 
البحرين بقيادة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـّمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، بهـــدف ضمان اســـتمرارية 
القطاعـــات”،  واســـتدامة  األعمـــال 
الحـــزم االقتصاديـــة  أن  موضحـــة 
كان لهـــا أثـــر ملموس فـــي التعافي 
االقتصـــادي الســـريع، مشـــيرة الى 
جانـــب الدعـــم الحيـــوي الـــذي قام 
بـــه البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 
لتحقيـــق النمو في فتـــرة الجائحة 

الحرجة.

مختصو تنمية موارد بشرية يتوقعون مزيًدا من التعافي هذه السنة

هبة محسن

سارة عابدينسيدمحمد الموسوي



business@albiladpress.comإعداد: علي الفردان

االثنين 7 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 - العدد 4864 18

انفوجرافيك

كشـــف بنـــك البحريـــن والكويت 
“BBK”، البنـــك الرائـــد في مجال 
لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات 
والمؤسسات في مملكة البحرين، 
عـــن أســـماء الفائزين بأحـــد أكبر 
جوائزه النقدية البالغة 750,000 
دينـــار وهما فخرية ســـيد عباس 
 500,000 ب  الفائـــزة  التبريـــزي 
المنصـــور،  أحمـــد  وخليـــل  د.ب 
الفائز بجائـــزة ال250,000 دينار 

بحريني من الهيرات.
هـــذه  علـــى  الســـحب  وجـــرى 
الجوائز 6 فبراير الجاري بحضور 
الرئيـــس  ســـيف،  عبدالرحمـــن 

التنفيذي لمجموعة بنك البحرين 
والكويـــت و عـــادل ســـالم المدير 
العام للخدمات المصرفية،، بينما 
أشـــرف الســـيد شـــفيع البلوشـــي 
ممثـــل وزارة الصناعـــة والتجارة 
علـــى إجـــراء الســـحب باإلضافة 
إلـــى حضور ممثلين عـــن إدارات 
والرقابـــة  الداخلـــي  التدقيـــق 
الداخلية والتســـويق والخدمات 
بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
باإلضافـــة  والكويـــت  البحريـــن 
إلى ســـيما جالل، ممثلة التدقيق 
الخارجـــي من شـــركة أرنســـت و 

يونغ.

“BBK” يكشف أسماء الفائزين بأحد 
أكبر جوائزه النقدية بـ 750 ألف دينار

رأى رئيــس مركــز التحــول الرقمــي فــي مركــز البحريــن للدراســات المصرفيــة 
والمالية، أحمد نعيمي، أن إطالق خدمات “اشتر اآلن وادفع الحقًا” عبر مختلف 
المنصــات فــي البحرين يشــكل إضافة جيدة للخدمــات المصرفية المتنوعة في 
البحرين وتوفر خيارات أوســع للمستهلكين المحليين. وأظهرت دراسة حديثة، 
أن المستهلكين الذين يستخدمون الدفع الحقًا يميلون إلى شراء منتجات أكثر 

بنسبة 50 % إلى 200 % لكل معاملة مقارنة باستخدام طرق الدفع األخرى.

وتعد طريقة “اشتر اآلن وادفع في وقت 
الحق” هي وســـيلة الدفع األسرع نمًوا مع 
نمو التجـــارة اإللكترونية في عام 2020، 

بحسب موقع العربية.
وفـــي معرض رده على ســـؤال لــــ “البالد” 
عما إذا كانت خدمات “اشـــتر اآلن وأدفع 
الحقـــًا” والتي بـــدأت الدخول في ســـوق 
البحريـــن ستشـــكل مصدر تهديد لســـوق 
بطاقات االئتمان المصرفية، اشار نعيمي 
إلـــى أن ذلـــك مســـتبعد حيـــث إن خدمـــة 
“اشتر اآلن وادفع الحقًا” تناسب شريحة 
معينـــة من المجتمع في حين أن بطاقات 
االئتمـــان تناســـب شـــريحة واســـعة مـــن 
المجتمـــع متوقعا بقاء الخدمتين تعمالن 

بطريقة متزامنة.
وأوضـــح نعيمـــي أن منصـــات وخدمـــات 
“أشـــتر اآلن وادفـــع الحقـــا” منتشـــرة في 

عـــدد مـــن دول العالـــم منذ عدة ســـنوات، 
ورغم وجودها وانتشارها إال أن بطاقات 
االئتمـــان المصرفيـــة اســـتمرت محافظة 

على مكانتها.
كبيـــرة  منافســـة  عـــن  نعيمـــي  وتحـــدث 
أفضـــل  تقديـــم  فـــي  الســـوق  تشـــهدها 

الخدمـــات للزبائن، حيث يســـعى جميع 
الالعبيـــن لتقديـــم أفضـــل مـــا عندهـــم 
أكبـــر  واســـتقطاب  العمـــالء  لخدمـــة 
قـــدر مـــن الزبائـــن عبـــر إتاحـــة مختلف 
الخدمات، حيث تشـــكل إضافة “اشـــتر 
اآلن وادفـــع الحقـــا” خيارا الســـتقطاب 
مزيد مـــن الزبائـــن والعمـــالء للحصول 

على السلع وتعزيز الطلب.
الرقابيـــة  بالبيئـــة  نعيمـــي  وأشـــاد 
مصـــرف  أطلقهـــا  التـــي  التجريبيـــة 
البحريـــن المركـــزي قبـــل عدة ســـنوات 
المالـــي  القطـــاع  فـــي  االبتـــكار  لدعـــم 
واختبـــار  البحريـــن  فـــي  والمصرفـــي 
منصات ومنتجـــات تقنية تدعم عملية 
التحـــول الرقمـــي فـــي القطـــاع المالي، 

حيث كان لهـــذه الخطوة دور كبير في 
اختبـــار وإطـــالق هـــذه الخدمـــات إلـــى 
المســـتهلكين وتحسين التجربة المالية 
للمواطنين من خالل أفضل التطبيقات 

والممارسات.
بطاقـــات  ومصـــدرو  بنـــوك  وبـــدأت 
االئتمان منذ فتـــرة في تقديم خدمات 
شـــبيهة أو منافســـة لخدمـــات “تســـوق 
اآلن وادفع الحقـــًا” بالتعاون مع متاجر 
التجزئة، حيث يتم تقسيط المبالغ من 
غيـــر معدالت فائدة أحيانًا لعدة أشـــهر، 
وهـــو ما يضاهـــي فكرة منصـــات “أدفع 
اآلن واشـــتر الحقـــًا” حيـــث ال يتحمـــل 
العميـــل دفـــع معـــدالت فائـــدة ويقـــوم 

المتجر بسداد الفائدة للمنصة.

ش.م.ب  األصـــول  إدارة  شـــركة  أعلنـــت 
الذراع االســـتثماري للصناديـــق التقاعدية 
للـــدورة  إدارتهـــا  مجلـــس  تشـــكيلة  عـــن 
الجديـــدة التي تبدأ من العام 2022 ولمدة 
3 ســـنوات برئاســـة خالـــد محمـــد نجيبي، 
وعضوية كل من محمد إبراهيم البستكي، 
و مشـــعل علـــي الحلو، ممثلين عـــن الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي، والعميد حسان 

علـــي المهنا، والعميد عـــادل عبدهللا أمين، 
ممثليـــن عن صنـــدوق التقاعد العســـكري. 
وكذلـــك كل مـــن يوســـف عبـــدهللا تقي، و 
أنـــور خليفة الســـادة، كأعضاء مســـتقلين، 
جـــاء ذلك عقـــب اجتماع الجمعيـــة العامة 
غير العادية للشـــركة والذي عقد بتاريخ 6 
فبراير 2022، وبعد الحصول على موافقة 

الجهات الرقابية.

 وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة، خالـــد نجيبـــي “يســـرني أن أتقدم 
بالتهنئـــة والترحيب لكافة أعضاء مجلس 
اإلدارة ضمن التشكيلة الجديدة للمجلس، 
ونحـــن نتطلع للعمـــل كفريق واحد لتقديم 
أفضـــل الجهـــود فـــي إدارة االســـتثمار من 
خـــالل أحـــدث الممارســـات الدوليـــة فـــي 
هـــذا المجـــال ولنتابـــع تحقيـــق المنجزات 

إلـــى آفـــاق جديـــدة  والوصـــول بالشـــركة 
وواعـــدة بالنجاحـــات والنتائـــج المثمـــرة. 
كمـــا اشـــاد بالثقـــة الكبيرة التـــي حظي بها 
تعكـــس  حيـــث  اإلدارة،  مجلـــس  أعضـــاء 
مدى التزامهم بالعمـــل المتمّيز في تطوير 
اســـتراتيجيات وخطط الشـــركة مع تعزيز 
إدارتهـــا لألصـــول، معربـــًا عن املـــه في أن 
تشـــهد المرحلة المقبلـــة المزيد من العطاء 

واإلنتـــاج والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد 
لتحقيق األهداف المرجوة”.

ويتمتـــع مجلـــس اإلدارة الجديـــد بكفـــاءة 
مجـــاالت  فـــي  واســـعة  تراكميـــة  وخبـــرة 
مختلفـــة، منهـــا مجال األعمـــال المصرفية 
المخاطـــر  وإدارة  واالســـتثمار  والتمويـــل 
وتطوير األعمال واالستشـــارات، والموارد 

خالد نجيبيالبشرية، وتقنية المعلومات.

إطالق “اشتر اآلن وادفع الحقًا” يزيد المشتريات ويوسع الخيارات

“إدارة األصول” تعلن التشكيلة الجديدة لمجلس اإلدارة

توقعات باستمرار زخم بطاقات االئتمان على رغم الخدمة المنافسة

يتمتع بكفاءة وخبرة تراكمية واسعة

علي الفردان

شــهد القطــاع المصرفــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية تراجعــا بوتيرة متســارعة للعــام الثاني، في عــدد الفروع العاملــة وأجهزة 
الصــرف اآللــي، تأكيــدا للتوجــه حيال التحول الرقمــي، بما فيه المدفوعات اإللكترونية. وبحســب رصد وحــدة التقارير في صحيفة 
“االقتصادية” اســتند إلى بيانات البنك المركزي الســعودي “ســاما”، بلغ إجمالي عدد فروع البنوك في الســوق السعودية بنهاية العام 

الماضي 1945 فرعا لـ29 بنكا محليا وأجنبيا، مسجلة تراجعا في عددها خالل عامين بنحو 131 فرعا.

وانخفـــض عـــدد الفروع خـــالل 2020 
بنحـــو 3 %  بمـــا يعـــادل 62 فرعا، كما 
تراجع خالل العام الماضي 3.4 % بما 

يعادل 69 فرعا.
ووصـــل عـــدد الفـــروع العاملـــة خالل 
العـــام الماضي إلى مـــا دون ألفي فرع 
للمـــرة األولـــى منـــذ 2015، فـــي حيـــن 
ســـجل 2019 أعلـــى مســـتوى للفروع 

العاملة بنحو 2076 فرعا.
وعـــدد الفروع العاملة في الســـعودية 
بنهايـــة العـــام الماضـــي البالغـــة 1945 
فرعـــا، منهـــا 27 فرعا تعـــود إلى بنوك 
أجنبية، بينمـــا البقية تعود إلى البنوك 

السعودية.
وشـــهد العام الماضي ، افتتاح فرعين 
لبنـــك  يعـــودان  أجنبيـــة  لمصـــارف 
ســـتاندرد تشـــارترد، وبنـــك كريديـــت 
الفـــروع  زادت  حيـــن  فـــي  ســـويس، 
العاملـــة لبنـــك اإلمارات دبـــي الوطني 
إلى ســـبعة أفرع مقارنـــة بثالثة أفرع 

في 2020.
وبشأن البنوك الســـعودية، سجل بنك 
الريـــاض أكبر تراجع فـــي عدد الفروع 
إلـــى 237 بعد إغـــالق 37 فرعا، وجاء 
ثانيا مصرف الراجحي إلى 521 فرعا 
مقارنة بــــ543 فرعا فـــي 2020.وجاء 
ثالثـــا من حيث إغالق الفـــروع، البنك 
الســـعودي البريطانـــي بثمانيـــة أفـــرع 
ليصـــل إجماليها إلى 99 فرعا، ثم بنك 
البالد والبنك العربي الوطني بخمسة 

أفرع لكل منهما.
فـــي المقابـــل، زاد عـــدد فـــروع البنـــك 
فرعـــا   75 بواقـــع  الســـعودي  األهلـــي 

لتصـــل فروعه إلـــى 506 فروع، وذلك 
يعود إلى اندمـــاج البنك مع مجموعة 

سامبا المالية.

أجهزة الصرف اآللي

وبعـــد أربعـــة أعـــوام مـــن تباطـــؤ نمـــو 
أجهزة الصـــرف اآللي، تراجعت أعداد 
األجهزة المنتشرة في السعودية للعام 
الثاني على التوالي، وال سيما أن العام 
الماضـــي تراجعـــت بوتيرة كبيـــرة، ما 
عكـــس حجم الســـحوبات النقدية من 
تلك األجهزة.وسجلت أجهزة الصرف 
اآللي للمصارف العاملة في السعودية 
إلـــى 16.5  انخفاضـــا 9.6 %، لتصـــل 
ألـــف جهـــاز، مقارنة بــــ18.3 ألف جهاز 

في 2020.
وبذلـــك بلغـــت أجهـــزة الصـــرف اآللي 
منـــذ  مســـتوياتها  أدنـــى  للمصـــارف 

األجهـــزة  عـــدد  أن  ســـيما  وال   ،2014
تقلـــص بنحـــو 2.3 ألـــف جهـــاز خـــالل 

عامين.
عـــدد  فـــي  ســـواء  التراجعـــات  هـــذه 
اآللـــي  الصـــرف  أجهـــزة  أو  الفـــروع 
عكســـت طبيعـــة التعامـــل النقدي في 
السعودية من قبل المستهلكين، حيث 
إن حجـــم الســـحوبات النقديـــة خالل 
العام الماضي عند أدنى مســـتوى منذ 
2011، وقابـــل ذلـــك نمـــوا كبيـــرا فـــي 
حجم تعامل المستهلكين في إنفاقهم 
عبـــر أجهـــزة نقـــاط البيـــع أو التســـوق 

اإللكتروني.
وزاد حجـــم إنفـــاق المســـتهلكين مـــن 
خالل التجـــارة اإللكترونيـــة أو كذلك 
إنفاقهـــم عبر أجهزة نقـــاط البيع بأكثر 
مـــن 38 % فـــي 2021 مقارنـــة بالعام 

الذي سبقه.

التحول الرقمي يدفع البنوك بالسعودية 
إلغالق 131 فرًعا و2300 صراف آلي

الرياض - االقتصادية

أحمد نعيمي



 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

أعلنـــت كبـــرى الشـــركات الصناعيـــة فـــي 
ألمنيـــوم  شـــركة  وهمـــا  البحريـــن  مملكـــة 
البحريـــن  نفـــط  وشـــركة  )البـــا(  البحريـــن 
)بابكـــو(، فـــي مبـــادرة تعتبـــر األولـــى مـــن 
نوعها في المملكة، عن تعاونهما في تبادل 
المعرفة والخبرات لتطبيق المبادرات ذات 
االهتمـــام المشـــترك والمتعلقـــة بالجوانب 
البيئية واالجتماعية والحوكمة، من خالل 
مذكـــرة تفاهم تـــم توقيعها بيـــن الطرفين 
يوم أمس األحد الموافق 6 فبراير 2022.

وقـــع االتفاقيـــة كل من الرئيـــس التنفيذي 
والرئيـــس  البقالـــي  علـــي  ألبـــا،  لشـــركة 
عبدالرحمـــن  بابكـــو،  لشـــركة  التنفيـــذي 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بحضـــور  جواهـــري، 
للطاقة بشـــركة ألبا، أمين ســـلطان، ونائب 
الرئيـــس التنفيـــذي بالوكالة لشـــركة بابكو 
مديـــر مشـــروع تحديـــث المصفـــاة حافظ 
القصـــاب، إلى جانب عدد من المســـؤولين 

من الجانبين. 
وتهـــدف مذكـــرة التفاهم لوضـــع وتحديد 
اإلجراءات والمتطلبات الخاصة بعدد من 
المشـــاريع ذات االهتمـــام المشـــترك والتي 
تتوافـــق مع االلتزامـــات التـــي أعلنها ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة فـــي المؤتمر الســـادس والعشـــرين 
لألطـــراف فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 

 ،)COP26( اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ
كمـــا أنهـــا تحـــدد اإلطـــار العـــام للعمل على 
اســـتخدام  إلـــى  تهـــدف  جـــدوى  دراســـة 
فائـــض الهيدروجين الحالي والمســـتقبلي 
بتزويـــده  بابكـــو  شـــركة  ســـتقوم  والـــذي 
لشـــركة البا، إلى جانب تشكيل فريق عمل 
مشـــترك لتنفيذ األهداف المتفق عليها من 

الجانبين.
وبهذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس التنفيذي 

هـــذا  “يأتـــي  البقالـــي  علـــي  البـــا  لشـــركة 
التحالـــف بيـــن اثنتين من كبرى الشـــركات 
فـــي مملكة البحرين بمثابة التزام من قبل 
الطرفيـــن للتعـــاون فـــي مجـــاالت التنمية 
للمضـــي  وذلـــك  المســـتدامة  الصناعيـــة 
قدمـــًا في تحقيق األهـــداف التي وضعتها 
المملكـــة بالوصـــول إلى الحيـــاد الكربوني 
الصفري بحلـــول 2060. وبتضافر جهودنا 
فـــي ظـــل قيـــادة صاحـــب الســـمو الملكي 

ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، فإننا 
ســـوف نتمكن من إحداث الفـــارق وإيجاد 
الحلول المناسبة لمواجهة تحديات التغير 
المناخـــي مـــن خـــالل تطوير بنيـــة تحتية 
صناعيـــة قويـــة ومرنة من أجل مســـتقبل 
مســـتدام. وأود في هذا الصـــدد أن أتقدم 
بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة 
البـــا ســـعادة الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن 
دعيـــج آل خليفة لقيادته وتوجيهه الدائم 

لعمليات الشركة”.
ومـــن جانبـــه، أضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة بابكو عبدالرحمـــن جواهري قائالً: 
“تفخر شـــركة بابكو بتوقيع هذه االتفاقية 
مـــع شـــركة البـــا، حيـــث أن هـــذه الشـــراكة 
إيجـــاد  إلـــى  الراميـــة  توجهاتنـــا  تعكـــس 
الحلول المناسبة لتحديات التغير المناخي 
بما يتوافق مع التوجيهات السديدة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 

الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
القابضة للنفط والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وتوجيهـــات رئيـــس 

مجلس إدارة شركة بابكو عبدهللا الزين.
وتعـــد هـــذه االتفاقيـــة إحـــدى المبـــادرات 
بابكـــو  شـــركة  تعتـــزم  التـــي  العديـــدة 
أهدافهـــا  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  تطبيقهـــا 
المتعلقـــة بالجوانب البيئيـــة واالجتماعية 

والحوكمة”.

تعاون بين “ألبا” و“بابكو” لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة
وقعتا مذكرة تفاهم لتحديد اإلجراءات ومتطلبات عدد من المشاريع

الحضور في حفل توقيع مذكرة التفاهمعقب توقيع مذكرة التفاهم

أعلنــت شــركة كالم لالتصــاالت، المــزود الرائــد لحلــول تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي البحريــن، عــن اســتحواذها على شــركة زاجل 
الكويتية لالتصاالت في صفقة تكفل بتمويلها البنك األهلي المتحد. وأسفرت الصفقة عن إنشاء شركة هي اآلن إحدى أكبر ثالثة العبين في 

سوق خدمات اإلنترنت في منطقة الخليج العربي، بعوائد سنوية تبلغ 100 مليون دوالر أميركي.

وتعزز هذه االتفاقية مكانة البنك األهلي 
المتحـــد بصفته المزود الرائـــد والمفضل 
للخدمات التمويليـــة في المنطقة لقطاع 
التكنولوجيـــا واالتصـــاالت، وبما يتوافق 
مـــع تركيـــز البنـــك علـــى تســـريع عمليـــة 
التحول الرقمي في كافة أنحاء المنطقة.

وتوفـــر هذه الخدمـــات التمويلية القدرة 
لجعـــل  الصاعـــدة  البحرينيـــة  للشـــركات 
تكنولوجيـــا  لتقنيـــات  مركـــزًا  المملكـــة 
المعلومـــات واالتصـــاالت علـــى مســـتوى 
هـــذا  كالم  شـــركة  وتقـــود  المنطقـــة. 
التوجـــه الجديـــد، حيـــث تمثـــل شـــركات 
تقديم خدمات اإلنترنـــت العمود الفقري 
لالقتصـــاد الرقمـــي الصاعـــد. ومن خالل 
عملـــه يـــدًا بيـــد مـــع أهـــم الالعبيـــن فـــي 
مجـــال التكنولوجيـــا، فإن البنـــك األهلي 

المتحـــد يأمـــل ليس فقط فـــي جعل هذا 
النمو ممكنًا، بـــل يتطلع كذلك إلى تمهيد 
الطريق لنشـــوء اقتصاد جديد يكون في 

طليعة مسيرة االبتكار التكنولوجي.
تعقيبـــًا علـــى الخبر، صرح نزار الســـاعي، 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة في شـــركة كالم 
لالتصـــاالت بالقـــول “شـــارك فـــي نجـــاح 
األطـــراف  مـــن  عـــدد  االســـتحواذ  هـــذا 
الذيـــن عملـــوا معنـــا علـــى تحقيـــق هدف 
األهلـــي  البنـــك  رأســـهم  واضـــح، وعلـــى 
المتحد، شـــريكنا التمويلـــي المعتمد منذ 
وقـــت طويـــل، والذيـــن عززوا باســـتمرار 
طموحاتنـــا نحو النجاح. منذ أول تجربة 
لنـــا فـــي عمليـــات االندماج واالســـتحواذ 
والمتمثلـــة   ،2014 العـــام  البحريـــن  فـــي 
في اســـتحواذنا على شـــركة اليت سبيد 

لالتصاالت، حصلنا على كامل الدعم من 
البنـــك األهلـــي المتحـــد، علـــى الرغم من 
العديـــد من التحديـــات االقتصادية التي 
واجهـــت المنطقة والعالـــم. وفر لنا فريق 
البنـــك األهلـــي المتحـــد نفـــس المســـتوى 
المشـــهود مـــن الخبـــرة والمهنيـــة العالية 
في كافة عمليات االندماج واالستحواذ، 
ويســـعدنا وجودهـــم إلـــى جانبنـــا ونحن 
علـــى مشـــارف هـــذه المرحلـــة الجديـــدة 
من التوســـع اإلقليمـــي. ينبع هذا من فهم 
البنك األهلي المتحد لقطاع التكنولوجيا 
اإلمكانـــات  أن  كمـــا  عليـــه.  وتركيـــزه 
التمويليـــة الفريـــدة للبنـــك فـــي تمويـــل 
رؤيتـــه  تبـــرز  التكنولوجيـــة  المشـــاريع 
البعيـــدة لهذا القطـــاع االقتصادي، والذي 
يأتي في طليعة االبتكار ويشكل العمود 

األخـــرى.  القطاعـــات  لمختلـــف  الفقـــري 
بفضـــل الدعم المقـــدم من البنـــك األهلي 
المتحد، فإن هذه االســـتحواذات أتاحت 
لنـــا النمـــو لنصبح اليـــوم منصـــة إقليمية 
قوية تعمل على تغيير صناعة االتصاالت 
نحو األفضـــل وتدعم االقتصـــاد الرقمي 
لـــدول الخليج العربي. كانـــت بدايتنا مع 

50 موظفًا فقط، ونمونا اليوم إلى فريق 
يضـــم أكثـــر مـــن 400 خبير فـــي مختلف 
قطاعات االتصـــاالت، ونعتز بكون البنك 
األهلي المتحد جزءًا من مختلف مراحل 

هذه الرحلة الناجحة”.
مـــن جهتـــه، رحب عثمان حجـــازي، نائب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات 

المصرفيـــة للشـــركات في البنـــك األهلي 
المتحد، بالخبر قائالً “تمثل هذه الصفقة 
الهادفـــة  مســـيرتنا  فـــي  فارقـــة  عالمـــة 
لجعـــل مملكـــة البحريـــن حلقـــة الوصـــل 
لمختلف خدمـــات تكنولوجيا المعلومات 
المنطقـــة.  مســـتوى  علـــى  واالتصـــاالت 
كان مـــن دواعـــي ســـرورنا تقديـــم كافـــة 
أشـــكال الدعـــم التمويلي إلنشـــاء إحدى 
كبرى شـــركات تزويد خدمـــات اإلنترنت 
الصعوبـــات  تمنعنـــا  لـــم  المنطقـــة.  فـــي 
االقتصاديـــة الحاليـــة من االســـتمرار في 
إعطاء األولوية لدعـــم قطاع تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت، لثقتنا بأن هذا 
لنـــا  هـــو التوجـــه المســـتقبلي الصحيـــح 
ولكافـــة القطاعـــات االقتصاديـــة. ال زلنـــا 
نؤمـــن بأن هذا القطاع يعد بالكثير، نظرًا 
ألن توفـــر البنيـــة التحتيـــة التكنولوجية 
القوية يشـــكل العصب الرئيس لالقتصاد 

الرقمي ككل”.

“كالم” تعلن استحواذها على “زاجل” الكويتية بتمويل من “األهلي المتحد”
الشركة الجديدة من أكبر 3 مزودين لإلنترنت بالخليج بعوائد 100 مليون دوالر

عثمان حجازينزار الساعي
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أشـــاد وزير الصناعة والتجارة والســـياحة زايد بن راشـــد الزياني 
 ،”BIBF“ بالمستوى المتطور لمعهد البحرين للدراسات المصرفية
والخطوات والبرامج التي يعمل على تنفيذها والتي تتوافق مع 
اســـتراتيجية تطوير قطاع الخدمات الماليـــة واالقتصادية التي 
تشهدها مملكة البحرين تحقيقا ألهداف ورؤى المسيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة عاهل البالد حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات سديدة من لدن صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء للنهوض بالقطاعات االقتصادية والتنموية في البالد. 

جـــاء ذلك خـــالل زيارة وزير الصناعة والتجارة والســـياحة زايد 
بن راشد الزياني إلى المبنى الجديد لمعهد الدراسات المصرفية 
والماليـــة الـــذي يقـــع بمنطقـــة خليـــج البحريـــن، حيـــث كان لدى 
اســـتقباله المديـــر العـــام لمعهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
أحمـــد عبـــد الحميـــد الشـــيخ، بحضـــور وكيـــل وزارة الصناعـــة 
والتجارة والســـياحة إيمان أحمد الدوسري، والرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين للســـياحة والمعارض ناصـــر علي قائدي والوكيل 
المســـاعد للرقابة والمـــوارد عبدالعزيز محمد االشـــراف، والقائم 
بأعمال الرئيس التنفيذي لشـــركة طيـــران الخليج القبطان وليد 

عبدالحميـــد العلوي، والشـــيخ خالد بن خليفـــة آل خليفة المدير 
العام لكلية الضيافة فايتل. 

حيـــث اطلـــع الوزيـــر والحضـــور على أهـــم الخدمـــات الحديثة 
والبرامـــج المتطـــورة التـــي يقدمهـــا المعهـــد الـــذي يلعـــب دورا 
مهمـــا فـــي تطوير وتأهيـــل الكوادر البشـــرية بشـــكل احترافي، 
والـــذي يقـــدم العديد من البرامج التدريبية التي تشـــمل جميع 
والتمويـــل  والمحاســـبة  التنفيذيـــة  كالتنميـــة  التخصصـــات 
والخدمات المصرفية والمالية والصيرفة اإلســـالمية ومهارات 
التنمية المستدامة وبرامج في القيادة واإلدارة وإدارة سالسل 

التوريـــد والتحـــول الرقمـــي وغيرهـــا مـــن البرامـــج التدريبيـــة 
المتطورة. 

حيث ثمن الوزير هذه الجهود المتميزة في هذا المجال الحيوي 
والهام، معربا عن أهمية التعاون والتنســـيق بين الجانبين، حيث 
جرى التنسيق بشأن إعداد مجموعة من البرامج التدريبية والتي 
يشرف عليها المعهد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولكلية 
الضيافـــة فايتـــل، األمر الذي ســـوف يســـهم فـــي تطويـــر العنصر 
البشـــري وسيشـــكل عالمـــة فارقـــة فـــي تطويـــر أداء الموظفيـــن 

بشكل كبير ويسهم في دعم العملية التنموية بشكل عام.

الزياني: برامج “BIBF” تتوافق مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 
المعهد يسهم في تنمية العنصر البشري ويشكل عالمة فارقة بأداء الموظفين

”BIBF“ الوزير الزياني لدى زيارته معهد
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ذكرت شركة دلمون للدواجن أن الدراسات األولية 
لمعـــدل المبادلـــة األولية مع أســـهم الشـــركة العامة 

للدواجن وصلت إلى مراحلها النهائية.
وأبلغـــت الشـــركة المســـاهمين فـــي إفصـــاح علـــى 
موقع بورصة البحرين، أنها تتوقع انتهاء الدراسة 
الخاصة بمعدل التبادل بين األسهم الشهر المقبل.

وبينـــت أنها ســـتبدأ بالتفـــاوض مع الشـــركة العامة 
للدواجن بخصوص المعدل، مشيرة إلى أن الشركة 
ســـتعين مستشـــارا قانونيـــا لغرض دراســـة مقترح 
الدمـــج مع الشـــركة العامـــة للدواجن بعـــد االنتهاء 
من التفـــاوض على معـــدل المبادلة الســـابق ذكره. 
وأكـــدت دلمـــون للدواجن أنها ســـتواصل اإلفصاح 
عن التطورات بشكل دوري، حيث ستخضع صفقة 
االندمـــاج بيـــن “دلمـــون” و “الدواجـــن” لموافقـــات 

المساهمين والجهات التنظيمية.
وكانت شـــركة دلمـــون للدواجن، قد عينت شـــركة 
كـــي أم بـــي جـــي فخـــرو كمستشـــار مالـــي ضمـــن 
الفكرة األولية لصفقة االندماج مع الشـــركة العامة 
للدواجن وهي أكبر شركة لبيض المائدة بالمملكة.
وفي إبريل الماضي، وقعت شركة دلمون للدواجن 
مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للدوادن في إطار 

صفقة اإلندماج.

انتهاء دراسة معدل مبادلة أسهم “الدواجن” بـ “دلمون” الشهر المقبل

الشركات العائلية مطالبة بإعادة موضعة المحافظ االستثمارية
برنامج القائمة يضمن عدم تخلف أحد عن ركب النمو.. مرشح “تجار 22” الحواج:

أكد رجل األعمال، عبدالوهاب الحواج، مرشـــح قائمة 
“تجـــار 22 “ فـــي انتخابـــات غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحرين أن قائمة “تجار22 “ حرصت أن تكون الرؤية 
ملبيـــة الحتياجـــات مختلـــف القطاعـــات االقتصادية، 
بنـــاء علـــى دراســـة مفصلـــة لواقـــع الســـوق البحريني 
في المتغيـــرات االقتصادية المتالحقة التي شـــهدتها 
المنطقـــة والعالـــم خصوصـــا في ظل جائحـــة كورونا، 
مشـــددا علـــى أن البرنامـــج االنتخابي يتبنـــى مفهوما 
متكامـــال لخدمـــة جميع أنـــواع الشـــركات، منطلقا من 
هـــدف اســـتراتيجي وهـــو ضمـــان عـــدم تخلـــف أحـــد 
عـــن ركب االنطـــالق للنمـــو وتحقيقا للتنمية الشـــاملة 

المنشودة. 
وقال الحواج انه على الرغم من أن الشركات العائلية 
تشـــكل ثقـــال نوعيـــا هائـــال فـــي دول الخليـــج والعالم 
العربي، إال أنها لم تأخذ بعد شـــكال قانونيا نهائيا على 
األقل في المنطقة، مشـــددا على أن الشركات العائلية 
تعـــد قـــوة حافزة للتطويـــر والنمو لذا فـــإن المحافظة 
على هذه الشـــركات يشـــكل قيمة مضافة ألي اقتصاد 

خصوصا في مرحلة الجائحة.
وأضاف أنه في إطار الشمولية التي يطبقها البرنامج 
االنتخابـــي للقائمـــة، فقد تبنـــت مبادرة اســـتراتيجية 
أساســـية للحفـــاظ علـــى اســـتدامة الشـــركات العائلية 
لمســـاعدتها على مواجهة التغيرات والتأقلم بســـرعة 
معها وتكييف نماذج أعمالها واســـتراتيجيتها لضمان 
اســـتمرارها ومنحهـــا فرصـــة لالزدهـــار، األمـــر الـــذي 

ســـينعكس علـــى االقتصـــاد الوطني من خـــالل توفير 
فرص واعدة للمواطنين.

وأشـــار إلـــى أهميـــة مســـاندة الشـــركات العائليـــة في 
مواجهـــة عوامل المخاطرة مثل تراجع أســـعار النفط 
الســـيولة  ومشـــكالت  الضريبيـــة  البيئـــة  وتغيـــرات 
الدراســـات االقتصاديـــة  أن  إلـــى  المســـتمرة، منوهـــا 

العالمية تؤكد أهمية اســـتعداد الشركات 
العائلية لهذه المخاطر، من خالل 

تحديـــد أولويـــات العمل في 
خفـــض  عبـــر  المســـتقبل 

التنظيم  الديون وإعـــادة 
ضـــرورة  جانـــب  إلـــى 
خفض الكلفة، منوها إلى 

أن هـــذه عناصـــر أساســـية 
لعدم تعثر أي شركة عائلية.

ــواج إلـــــى أن  ــ ــحـ ــ ــفــــت الـ ــ ول
برنامج القائمة بما أنه يشجع 
ــادرة االنـــدمـــجـــات  ــ ــب عــلــى مــ
يقدم  فإنه  واالستحواذات، 

لمساعدة  المبادرة  هذه 
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة، 
أنـــــــه  إال 

حها  يطر
أيـــــــضـــــــا 

للشركات  يمكن  التي  االستراتيجية  الــرؤى  كإحدى 
الفرص  من  االستفادة  عبر  منها  االستفادة  العائلية 
العائلية  الــشــركــات  أن  ــى  إل مشيرا  حــالــيــا،  المتاحة 
المحافظ  موضعة  ــادة  إعـ بعناية  تـــدرس  أن  عليها 
االستراتيجيات  مع  اإلدارة  ومــواءمــة  االستثمارية 
المعدلة لضمان النظام االقتصادي لها في المستقبل.

وأوضح أن استدامة الشركات العائلية 
داخليا  نظاما  تضع  أن  منها  يتطلب 
يحقق سالسة في تعاقب اإلدارة 
ويحقق حوكمة عائلية رشيدة، 
وذلك يتحقق من خالل وضع 
العائلي”  “الدستور  يشبه  ما 
استمرارية  لها  يضمن  الــذي 
األعـــــــمـــــــال مــــــع األجـــــيـــــال 
الــجــديــدة مــن خــالل تحديد 
والــغــرض من  والقيم  الــرؤيــة 
االستثمارات.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي

شركة العزل للطاقة و شركة الدور للطاقة والمياه
بخالص العزاء والمواساة إلى

 السيد حسين علي حاجي علي
الرئيس التنفيدي للشؤون المالية

بوفاة فقيدتهم المغفور لها بإذن هللا تعالى

والدة حرمه 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته

 وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

هو يرى الصداقة هكذا!!
Û  ســألت أحــد الزمــالء: متــى تعــرف أو تتوقــع بــأن هنــاك ربمــا خبــًرا ســعيًدا

يخصــك، لنقــل فــي المجــال المهنــي مثــاًل؟. تبســم صاحبــي وقــال: ربمــا 
تســتغرب مــن إجابتــي ولكني أريدك أن تعرف بأن هــذه اإلجابة مبنية على 
تجارب واقعية ومواقف عشتها وعايشت بعضها وخبرها أصدقاء وزمالء 

لي. شدني الزميل بمقدمته هذه فقلت له وبشيء من الحماس:
Û  رجــاء أخبرنــي بإجابتــك فقــد نجحــت فــي تشــويقي ورفعــت لــدي درجــة

الفضــول حتــى تجاوزت الســقف المعتاد. تأملني للحظــات ثم قال: اإلجابة 
باختصــار شــديد هــي عندمــا أرى وألمس تغييــًرا فى ســلوكيات وتصرفات 
أقــرب األصدقــاء تجاهــي. نعــم عندمــا الحــظ الضيــق واالبتســامة الباهتــة 
المصطنعــة واالنقطــاع غيــر العــادي فــي التواصــل أعــرف بــأن هنــاك شــيًئا 

ا لي سمع عنها هذا الصديق. مفرًحا ربما مهنيًّ
Û  هــذه هــي إجابتــي بكل صراحة. قل عني ما شــئت ولكنها هــي الحقيقة كما

أراهــا وأخبرهــا أنــا. ربمــا أكــون مخطًئــا أو ربمــا هــي حالــة خاصــة ال يمكــن 
تعميمها ولكن هكذا هي تجربتي.

Û  عندمــا نتحــدث عــن الصداقــة ســيدي القــارئ فإننــا نعنــي كمــا تعــرف تلــك
العالقــة اإلنســانية التي مــن أهم ركائزها الصدق والمحبــة والتفاهم والثقة 
واالخالص على رأس القائمة تلك. لكن التعريف الذي شــدني كثيًرا وأظنه 
األقــرب واألعمــق واألكثر مساًســا بالــروح والوجدان هو مــا تعتبر الصداقة 

أعذب المناهل التي تساعد اإلنسان على االستمتاع بالحياة.
Û  ،ما رأيك ســيدي القارئ في هذا الوصف للصداقة؟ أخالك تشــاطرني الرأي

أليس كذلك؟ وربما نتفق في مخالفة رأي الزميل أو إجابته التي وردت آنًفا 
فــي بدايــة هــذه المقالة. فالحياة تبدو أجمل وأبهــى وأكثر بهجة في وجود 

ذلك الصديق اإلنسان الذي يشاطرنا االفراح واألتراح.
Û ما رأيك سيدي القارئ؟

أحمد البحر

علي الفردان

عبدالوهاب الحواج


