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جاللة الملك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة اليهودية األميركية
المنامة - بنا

ــل عـــاهـــل  ــ ــب ــ ــق ــ ــت اســ
ــب  ــاحــ الـــــــبـــــــاد صــ
ــلـــك  ــمـ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــجـ ــ الـ
آل  عيسى  بن  حمد 
ــي قصر  فـ خــلــيــفــة، 
الـــصـــافـــريـــة أمــــس، 
التنفيذي  الــرئــيــس 
ــة الـــيـــهـــوديـــة  ــجــن ــل ل
األمــيــركــيــة ديــفــيــد 
هـــاريـــس، وأعــضــاء 
على  للسام  اللجنة 

)٠٢(جالته.

المنامة - بنا

عاهل  أن  الملكي  ــديــوان  ال أعــلــن 
الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة سيغادر أرض 
األربــعــاء، متوجهًا  الــيــوم  الــوطــن 
إلى المملكة العربية السعودية في 
زيارة رسمية يلتقي خالها بأخيه 
السعودية  العربية  المملكة  ملك 
الشقيقة خادم الحرمين الشريفين 

ــد الــعــزيــز  ــن عــب ــمــان بـ ــمــلــك ســل ال
يــجــري جالته  آل ســعــود، حــيــث 
ــادم الــحــرمــيــن  ــ ــع خـ مــبــاحــثــات مـ
ــنـــاول الـــعـــاقـــات  ــتـ الــشــريــفــيــن تـ
بين  الراسخة  األخوية  التاريخية 
الشقيقين،  والــشــعــبــيــن  الــبــلــديــن 
باإلضافة الى مستجدات األوضاع 

اإلقليمية والدولية.

 جاللة الملك يزور السعودية اليوم 
ويعقد مباحثات مع خادم الحرمين 

وزير الخارجية في كلمة المملكة باجتماع جنيف:

البحرين تضاهي الدول في حفظ حقوق اإلنسان
المنامة - وزارة الخارجية

البحرين أصبحت  مملكة  أن  الزياني  عبداللطيف  الخارجية  وزير  أكد 
الرشيد،  الحكم  في  تقدمه  ما  على  الــدول  به  تضاهي  نموذًجا  اليوم 

خدمًة لإلنسان وحفظ حقوقه وكرامته، وضمان حرياته األساسية.
لدى  اإللكتروني  التسجيل  عبر  البحرين  مملكة  كلمة  في  ذلــك  جــاء 
الذي  اإلنسان  لمجلس حقوق  المستوى  رفيع  االجتماع  المشاركة في 
يعقد في مدينة جنيف، في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس الجاري.
منطقة  في  مستمرة  والصراعات  الحروب  إن  الخارجية  وزيــر  وقــال 
الــشــرق األوســــط مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد، ُمــخــلِّــفــة الــمــايــيــن مــن القتلى 
التعليم  من  الشباب  مايين  حارمًة  والنازحين،  والاجئين  والجرحى 
أهم  من  السام  ليصبح  واألمــن،  والسام  والمأوى  الصحية  والرعاية 
الحقوق التضامنية لبناء عالم يسوده التسامح والمساواة واألمل في 
والنزاعات  الصراعات  من  خالية  سليمة  وبيئة  أفضل  حياة  تحقيق 

المسلحة واإلرهاب والتعصب.
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العهد رئيس مجلس  العهد أن ولي  أعلن ديــوان ولي 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، سيقوم بزيارة رسمية إلى الواليات المتحدة 
األميركية، انطاًقا من عمق العاقات التاريخية التي 
األميركية  المتحدة  والواليات  البحرين  مملكة  تربط 

الصديقة.
ومن المقرر أن يلتقي سموه في الزيارة عدًدا من كبار 
العاقات  لبحث  األميركية  اإلدارة  فــي  المسؤولين 
المتحدة  والـــواليـــات  البحرين  مملكة  بين  الوثيقة 
بالنماء  يعود  بما  تعزيزها  مواصلة  وسبل  األميركية 

واالزدهار على البلدين والشعبين الصديقين.

 المنامة - بنا

الروسية  العسكرية  العملية  دخلت 
السادس،  يومها  أمس،  أوكرانيا،  في 
ــجــويــة  ــارات ال ــ ــغـ ــ فــيــمــا تــــجــــددت الـ
الروسية على مدن كييف وخاركيف 
مبنى  روســيــا  وقصفت  وخــيــرســون، 
به  واشتعلت  األوكــرانــي  التلفزيون 
ــنــيــران. كــمــا جـــرت مــحــاولــة إنـــزال  ال
جـــوي روســيــة شــمــال كــيــيــف. وقــال 
وزيــــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
عمليتها  ستواصل  باده  إن  شويغو، 
ــا “حــتــى  ــ ــي ــ ــران ــي أوكــ الــعــســكــريــة فــ
وكالة  نقلت  أهدافها”، حسبما  تحقق 

“إنترفاكس” الروسية لألنباء.
لموسكو  الرئيس  الهدف  أن  واعتبر 
الــتــهــديــدات  هــو “حــمــايــة نفسها مــن 

التي يصنعها الغرب”. إلى ذلك، أعلنت 
روبــرتــا  ــي،  ــ األوروبـ الــبــرلــمــان  رئيسة 
ميتسوال، في بداية جلسة مخصصة 
لبحث الحرب في أوكرانيا، أمس، أن 
ا جّراء  أوروبا تواجه “تهديًدا وجوديًّ

حرب روسيا في أوكرانيا”.
ــي،  ــ األوروب الــبــرلــمــان  رئيسة  وقــالــت 
أوكرانيا  بطلب  يرحب  البرلمان  إن 
ــى االتـــحـــاد األوروبـــــي،  االنــضــمــام إلـ

وسوف يعمل على تحقيق الطلب.
ــوزيـــب بـــوريـــل،  ــال جـ مـــن جــهــتــه، قــ
باالتحاد  الخارجية  السياسة  ممثل 
األوروبي، إن ما يحدث في أوكرانيا 
العالمية  الـــحـــرب  بـــأحـــداث  يــذكــرنــا 

الثانية.

روسيا: عملياتنا العسكرية 
مستمرة حتى تحقق أهدافها

عواصم ـ وكاالت

)08(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يزور أميركا
تتناول بحث العالقات الوثيقة بين البلدين

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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انقطع بث التلفزيون األوكراني عقب قصفه مباشرة
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عاهـــل  اســـتقبل 
صاحـــب  البـــاد 
الملـــك  الجالـــة 
حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، فـــي قصر 
أمـــس،  الصافريـــة 
التنفيذي  الرئيـــس 
اليهوديـــة  للجنـــة 
ديفيـــد  األميركيـــة 
وأعضاء  هاريـــس، 
وذلـــك  اللجنـــة 
علـــى  للســـام 
بمناســـبة  جالتـــه 

زيارتهم للمملكة.

المنامة - بنا

جاللــة الملــك يستقبــل الرئيــس التنفيــذي 
وأعضــاء اللجنــة اليهوديــة األميركيــة

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة، بمكتبه بقصر 
القضيبية وبحضور وكيل وزارة 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 

آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
خليفـــة، وفـــد اللجنـــة اليهوديـــة 
ديفيـــد  برئاســـة  األميركيـــة 
هارس بمناســـبة زيارتهم لمملكة 

البحرين.

محمد بن مبارك يستقبل وفد 
اللجنة اليهودية األميركية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  شـــاركت 
اإلســـامية واألوقـــاف فـــي ورشـــة 
القضائـــي  التعـــاون  عـــن  عمـــل 
والتـــي  األوروبـــي،  االتحـــاد  مـــع 
اســـتضافتها األمانة العامة لمجلس 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
فـــي مقـــر األمانـــة العامـــة للمجلس 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الورشـــة  فـــي  وشـــارك  الشـــقيقة. 
مّدعـــون عاّمـــون ومســـؤولون مـــن 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  دول 
باإلضافـــة إلى مســـؤولين من وكالة 
فـــي  للتعـــاون  األوروبـــي  االتحـــاد 
مجـــال العدالـــة الجنائيـــة والقضاء 

الفرنســـي والمعهـــد الدولـــي للعدالة 
وســـيادة القانـــون وخبـــراء آخريـــن 
رفيعـــي المســـتوى، وذلك لمناقشـــة 
أوجه التعـــاون العملية بين االتحاد 
األوروبـــي ومجلـــس التعـــاون فـــي 
مجـــال العدالـــة الجنائية، مـــن بينها 
إنشـــاء بوابـــة إلكترونيـــة ُمخصصة 

لهذا الغرض.
مّثـــل الـــوزارة جاســـم بوحمود وهو 
لجنـــة  التنفيـــذ عضـــو  إدارة  مديـــر 
مســـئولي إدارات التعـــاون الدولـــي 
والعاقات الدوليـــة بوزارات العدل 
بدول مجلس التعاون، والمستشـــار 

محمد جمال سلطان.

تعاون بين االتحاد األوروبي ودول 
الخليج بمجال العدالة الجنائية

محمد بن مبارك يهنئ السندي على الثقة الملكية
تطبيق أفضل الممارسات الضامنة لالرتقاء بجودة التعليم

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الـــوزراء 
لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة 
وزيـــر  القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه 
أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
المؤيـــد، رئيس مجلـــس إدارة هيئة 
جـــودة التعليم والتدريب، والرئيس 
التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة  التنفيـــذي 

والتدريب طارق السندي.
وهنأ ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
طـــارق الســـندي على الثقـــة الملكية 
البـــاد  عاهـــل  لـــدن  مـــن  الســـامية 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، بتعيينه رئيًســـا 
التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة  تنفيذًيـــا 
يمتلكـــه  بمـــا  مشـــيًدا  والتدريـــب، 
مـــن خبرات طويلـــة وكفـــاءة عالية 
بكافـــة  االضطـــاع  مـــن  ســـتمكنه 

الحيـــوي  الـــدور  وبتعزيـــز  مهامـــه، 
الجـــودة  مفهـــوم  وترســـيخ  للهيئـــة 
واتباع أحدث الممارسات والمعايير 
الضامنة لارتقاء بجودة مخرجات 
التعليـــم والتدريب، وبما يســـهم في 
الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  دعـــم 

كل  لـــه  متمنًيـــا  البحريـــن،  بمملكـــة 
التوفيق والنجاح.

مـــن جانبهمـــا، عبـــر كل مـــن المؤيـــد 
والسندي عن خالص شكرهما لسمو 
الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة، 
وتقديرهمـــا وامتنانهما لدور ســـموه 

في رعايـــة وتطوير قطاعي التعليم 
الدائـــم  ســـموه  ودعـــم  والتدريـــب، 
والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة 
األهـــداف  وتحقيـــق  مهامهـــا  ألداء 
التي تســـعى إليها والتي أنشأت من 

أجلها.

المنامة - بنا

زيادة التعاون مع إندونيسيا بالمجاالت التجارية واالقتصادية
تنسيق المواقف بين المجالس التشريعية في البلدين... الصالح:

اســـتقبل رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالح، صباح امس، ســـفير جمهورية 
إندونيســـيا لدى مملكـــة البحرين أردي 
تعيينـــه  بمناســـبة  وذلـــك  هيرمـــاوان، 

سفيًرا لباده لدى المملكة.
أن  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
اإلندونيســـية  البحرينيـــة  العاقـــات 
تزداد عمًقا وشـــراكة وتعاوًنا مســـتمًرا 
في المجـــاالت التجارية واالقتصادية، 
معرًبـــا عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بروابط 
الصداقـــة الوطيدة التي تجمع البلدين 
والشعبين الصديقين منذ نحو 4 عقود. 
وأشار الصالح إلى أن المجلس حريٌص 
علـــى تعزيـــز التنســـيق والتعـــاون فـــي 

مجـــال العمل التشـــريعي، والعمل على 
تنسيق المواقف والرؤى بين المجالس 
التشـــريعية فـــي البلديـــن الصديقيـــن، 
التـــي  الموضوعـــات  تجـــاه  خصوًصـــا 
المحافـــل  فـــي  وُتناقـــش  ُتبحـــث 
مـــن  والدوليـــة.  اإلقليميـــة  البرلمانيـــة 

جانبـــه، أعرب الســـفير أردي هيرماوانا 
عـــن االعتـــزاز والتقديـــر الكبيريـــن بما 
وصلـــت إليـــه العاقـــات اإلندونيســـية 
فـــي  مشـــهود  تطـــور  مـــن  البحرينيـــة 
شـــتى المجاالت، مشيًدا بالجهود التي 
يقـــوم بها مجلس الشـــورى للدفع بهذه 

العاقات نحو آفاق أرحب.
تحيـــات  اإلندونيســـي  الســـفير  ونقـــل 
رئيـــس مجلـــس النـــواب اإلندونيســـي 
ودعوتـــه  الشـــورى،  مجلـــس  لرئيـــس 
الــــ  االجتمـــاع  أعمـــال  فـــي  للمشـــاركة 
الدولـــي،  البرلمانـــي  لاتحـــاد   144
واالجتماعات المصاحبة التي ســـُتعقد 
خـــال  إندونيســـيا  جمهوريـــة  فـــي 
الشـــهر الجـــاري، مشـــيًدا بمـــا تحققـــه 
بمملكـــة  البرلمانيـــة  الدبلوماســـية 
البحريـــن مـــن نجـــاح وتميـــز، والـــدور 
الـــذي تقوم به إلبـــراز مســـيرة النهضة 
مملكـــة  تشـــهدها  التـــي  واالزدهـــار 

البحرين.

القضيبية - مجلس الشورى
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المنامة - النيابة العامة

محافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
النيابـــة  تحقيقـــات  أن  المحـــرق 
انتفـــاء  إلـــى  انتهـــت  قـــد  العامـــة 
انتحـــار  فـــي  الجنائيـــة  الشـــبهة 
أحـــد نـــزالء مركز إصـــاح وتأهيل 

النزالء.
 وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقت 
شـــرطة  مديريـــة  مـــن  إخطـــارًا 
محافظـــة المحـــرق عن قيـــام أحد 
نـــزالء مركـــز الحبـــس االحتياطي 
النـــزالء  وتأهيـــل  إصـــاح  بمركـــز 
باإلقدام علـــى االنتحار عن طريق 
الشـــنق، حيـــث ثبـــت مـــن مناظرة 

ومطالعـــة  والمعاينـــة  الجثمـــان 
التســـجيات األمنية انتفاء وجود 
أي شـــواهد أو مظاهـــر تشـــير إلـــى 
وجـــود شـــبهة جنائية فـــي الوفاة، 
الطبيـــب  بتقريـــر  تأيـــد  مـــا  وهـــو 
الشـــرعي والـــذي خلص إلـــى عدم 
وأن  جنائيـــة،  شـــبهة  أيـــة  وجـــود 
الوفـــاة حدثـــت نتيجـــة اسفكســـيا 
الشنق، وهو ما أكدته أقوال شهود 
الواقعـــة وتحريـــات الشـــرطة فـــي 
هـــذا الشـــأن؛ بمـــا تنتفـــي معـــه أي 
شـــبهة جنائية في الوفـــاة، وأمرت 

النيابة العامة بحفظ القضية.

اإلتجـــار  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
باألشـــخاص أن المحكمـــة الكبـــرى 
أصـــدرت  قـــد  األولـــى  الجنائيـــة 
بتاريـــخ 28 فبرايـــر 2022 حكمهـــا 
بواقعـــة قيام 5 متهمين باإلتجار بـ 
3 مجنـــي عليهن بغـــرض إجبارهن 
علـــى الدعارة، الذي قضى بمعاقبة 
 10 لمـــدة  بالســـجن  المتهميـــن 
ســـنوات وإبعاد المتهمين األجانب 

عن الباد بعد تنفيذ العقوبة.
  وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة إلـــى أن 
المجني عليهن حضرن إلى مملكة 
البحريـــن بعـــد إيهامهـــن مـــن قبـــل 
المتهميـــن بوجـــود فـــرص عمل إال 
أنه فـــور وصولهن تـــم احتجازهن 
المنامـــة  بمنطقـــة  المبانـــي  بأحـــد 
وإجبارهـــن على العمـــل في مجال 
الدعـــارة، وفي حـــال رفضهن ذلك 
العمل يتم مســـاومتهن بأن عليهن 
دفع تكاليف حضورهن إلى مملكة 

البحرين.

  وأشـــار رئيـــس النيابـــة أن النيابـــة 
فـــور  التحقيـــق  باشـــرت  العامـــة 
إباغها بالواقعة، إذ اســـتمعت إلى 
وأمـــرت  عليهـــن  المجنـــي  أقـــوال 
التابـــع  األمـــان  دار  بإيداعهـــن 
للجنـــة الوطنية لمكافحـــة اإلتجار 
باألشـــخاص واســـتجوبت المتهـــم 
األول وأمـــرت بحبســـه وأصـــدرت 
أوامـــر بالقبـــض لبقيـــة المتهميـــن، 
الشـــرطة  تحريـــات  وطلبـــت 
واســـتمعت إلـــى شـــهود الواقعـــة، 
بإحالـــة  العامـــة  النيابـــة  وأمـــرت 
المتهمين إلـــى المحاكمة الجنائية، 

فصدر بحقهم الحكم المتقدم.

انتفاء الشبهة الجنائية في انتحار نزيل “اإلصالح والتأهيل”

10 سنوات واإلبعاد لـ 5 متهمين 
بالمتاجرة بالبشر

تسليم شقق “حي العليم” بمدينة خليفة لمنتسبات “الداخلية”
ناصر بن عبدالرحمن: دافع لمواصلة مسيرة العطاء واإلنجاز

تحـــت رعايـــة وكيـــل وزارة الداخلية 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
توزيـــع  حفـــل  امـــس  أقيـــم  خليفـــة، 
الشقق السكنية لمشروع “حي العليم” 
بمدينة خليفة على عدد من منتسبات 

وزارة الداخلية.
وبهذه المناســـبة، أعـــرب وكيل وزارة 
الداخلية عن خالص الشـــكر والتقدير 
وعظيم االمتنان لوزير الداخلية على 
رعايتـــه وتوجيهاته الســـديدة لتوفير 
وزارة  لمنتســـبي  الكريمـــة  الحيـــاة 
الداخلية، إذ إن هذا الدعم والمساندة 
مســـيرة  لمواصلـــة  دافعـــا  يشـــكان 
العطـــاء واإلنجـــاز فـــي ســـبيل رفعـــة 
الوطـــن والحفـــاظ علـــى مكتســـباته، 
مشـــيًرا إلى أن توجيهه بمنح العنصر 
النســـائي الحق في االنتفاع بالخدمة 
اإلســـكانية دليـــل علـــى الـــدور الـــذي 
تقـــوم بـــه منتســـبات وزارة الداخلية، 
حيـــث أثبتت قدرتها علـــى العمل في 
كافـــة مياديـــن العمـــل األمنـــي، وعلى 
كافة األصعدة، وبكل إخاص وإتقان 

وتفان.
وأشـــاد وكيـــل وزارة الداخلية بجهود 
وزارتي اإلســـكان واألشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني وهيئة 
الكهرباء والمـــاء وتعاونهم في إنجاز 
المشروع وفق المعايير والمواصفات 
المطلوبـــة، ووفـــق الجـــدول الزمنـــي 

المحدد.

مـــن جانبها، أعربـــت لجنـــة الخدمات 
فـــي  الداخليـــة  بـــوزارة  اإلســـكانية 
الكلمة التي ألقاها مدير إدارة اإلمداد 
والتمويـــن العقيد حمد الدوســـري عن 
شـــكرها وتقديرهـــا لوزيـــر الداخليـــة 
علـــى دعمه واهتمامه بتوفير الســـكن 
المائم لمنتســـبي الوزارة، مشيًرا إلى 

أن منظومـــة الرعاية المتكاملة والتي 
تندرج في إطار استراتيجية التطوير 
والتحديـــث المعمـــول بهـــا تعـــد دافًعا 
وحافـــًزا للمضـــي قدًمـــا فـــي النهوض 
بالمسؤوليات وخدمة الوطن الغالي.

أن  الدوســـري  العقيـــد  وأوضـــح 
المشـــروع يتكون من مبنيين يضمان 

32 شـــقة ســـكنية، تـــم إنجازهـــا وفق 
والســـامة  البنـــاء  معاييـــر  أحـــدث 
العامة، مع التطبيـــق الدقيق للمعايير 
بهـــا ضمـــن  المعمـــول  واالشـــتراطات 
مســـتدامة  مجتمعـــات  بنـــاء  إطـــار 
تحظـــى بكافـــة الخدمـــات والمرافـــق 

األساسية.

المنامة - وزارة الداخلية

تعلن لجنة االنتخابات للدورة (30) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ألعضاء غرفة البحرين عن 
االشتراطات المتبعة عند ممارسته حقه في االقتراع خالل االنتخابات المزمع عقدها يوم السبت الموافق 
العملية  ونزاهة  لضمان سالمة  وذلك  والمؤتمرات  للمعارض  الدولي  البحرين  بمركز   2022 مارس   19

االنتخابية، وهي كالتالي:

أوًال: أن لكل سجل تجاري عضوية واحدة بالغرفة، ويكون لهذه العضوية عدد من األصوات حسب رأس 
المال الصادر وفقًا للجدول المرفق بقانون الغرفة، ولن يعتد بالفروع األخرى لذات السجل التجاري.

ثانيًا: على عضو الغرفة مراجعة جدول االنتخاب الذي تم نشره في الموقع اإللكتروني للغرفة بتاريخ 10 
فبراير 2022، والذي يحتوي على أسماء أعضاء الغرفة الذين لهم حق االنتخاب للتأكد من أحقية تمثيله 

للمؤسسات والشركات أعضاء الغرفة في االنتخابات، والموقع اإللكتروني للغرفة هو:
www.bahrainchamber.bh

ثالثًا: أن بيانات األعضاء الواردة في جدول الناخبين تمت وفقًا للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة.

رابعًا: أن عملية قيام أعضاء الغرفة بتقديم الطلبات إلدراج أسماؤهم وتحديث وتصحيح بيانات عضويتهم 
أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة للغرفة بجدول الناخبين للدورة (30) لمجلس إدارة الغرفة 
ستستمر حتى تاريخ 14 مارس 2022 من الساعة 8.00 صباحًا ولغاية الساعة 2.00 ظهرًا في مبنى "بيت 

التجار".

خامسًا: سيقوم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بتاريخ 3 مارس 2022 بدعوة أعضاء الغرفة الذين لهم 
الموقع  اليومية وفي  الصحف  الدعوة في  نشر هذه  االنتخاب، وسيتم  إلى ممارسة حق  االنتخاب  حق 

اإللكتروني للغرفة.

سادسًا: سيتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة (30) وفقًا للمادة (55) من الالئحة 
التنفيذية للغرفة، وذلك اعتبارا من تاريخ 3 مارس 2022 ولغاية تاريخ 13 مارس 2022 من الساعة 8.00 

صباحًا ولغاية الساعة 2.00 ظهرًا في مبنى "بيت التجار".

سابعًا: حسب نص المادة (25) من قانون الغرفة فإن شروط الترشح هي كالتالي:

1. أن يكون بحريني الجنسية متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون مالك الشركة أو المؤسسة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحًا عنه أو الشخص الطبيعي 

الُمسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري.
أال يكون قد سبق  تفيد  الداخلية  بوزارة  المختصة  اإلدارة  السيرة والسلوك من  3. احضار شهادة حسن 
إليه  ُردِّ  قد  يكن  لم  ما  واألمانة،  بالشرف  ُمخلة  جريمة  للحرية في  ُمقيدة  بعقوبة  المترشح  على  الحكم 

اعتباره.
4. أال يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميالدية كاملة وقت الترشح.

5. أن يكون مسددًا لرسوم االشتراك السنوية وأية التزامات مالية أخرى للغرفة وقت الترشح.
6. أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميالدية كاملة.

7. أن يكون غير ُمعين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة.
8. أن يتقدم بطلب ترشح مصحوبًا بإيصال يفيد سداده مقابل هذا الترشح والبالغ (200) دينار بحريني.

اليومية والموقع اإللكتروني  المترشحين لعضوية مجلس اإلدارة في الصحف  ثامنًا: سيتم نشر كشف 
للغرفة في موعد أقصاه 17 مارس 2022.

تاسعًا: وفقًا لقانون الغرفة والئحته التنفيذية، فإنه ُيمثل العضو في اإلقتراع صاحب المؤسسة الفردية 
أو رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة العضو، ويكون لكل عضو عدد من األصوات في االقتراع حسب 

رأسماله الصادر وفقًا للجدول المرفق بقانون الغرفة.
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حق  لممارسة  أحدهم  ينيبوا  أن  عليهم  فيجب  العضو،  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  تعدد  حال  في  عاشرًا: 
اإلقتراع عن طريق إرسال خطاب يتضمن تحديد اسم عضو مجلس اإلدارة إلى رئيس لجنة االنتخابات، وفي 
حالة عدم ورود هذا الخطاب إلى اللجنة فإنه يحق ألي من أعضاء مجلس اإلدارة التصويت نيابة عن الشركة 

العضو.

أحد  إبراز  العضو  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  أو  العضو  الفردية  المؤسسة  مالك  على  عشر:  حادي 
مستندات إثبات الهوية (بطاقة الهوية أو جواز السفر) فقط عند مشاركته في العملية االنتخابية.

ثاني عشر: حسب نص المادة (14) من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 فإنه ال 
يجوز التوكيل في عملية االقتراع، كما ال يجوز لمن خّول بالتوقيع على معامالت العضو في سجالت الغرفة 

ممارسة هذا الحق.

ثالث عشر: أن العملية اإلنتخابية ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي في العاشرة مساًء، وإذا تبين وجود 
أعضاء في مقر لجنة االنتخابات لم يدلوا بأصواتهم ويرغبون في اإلدالء بها يستمر التصويت بالنسبة إليهم 

دون غيرهم، وعلى رئيس لجنة االنتخابات اإلعالن عن انتهاء عملية االقتراع بعد إدالء الناخب األخير بصوته.

رابع عشر: يجب على مالك المؤسسة الفردية أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة العضو الحصول على بطاقة 
الُمشاركة في االنتخابات في منطقة االستقبال بعد إبراز البطاقة التعريفية (بطاقة الهوية أو جواز السفر).

خامس عشر: يحظر على عضو الغرفة استخدام هاتفه النقال داخل قاعة اإلنتخابات عند ممارسته لحقه في 
االقتراع، وفي حالة المخالف يتم ابطال ورقة االقتراع.

سادس عشر: يحظر على عضو الغرفة دخول قاعة االنتخابات إال لمرة واحدة فقط مهما تعددت العضويات 
التي يحق له تمثيلها قانونيًا في االنتخابات وذلك لممارسة حقه في االنتخاب عن تلك العضويات.

على  والحصول  التسجيل  بعد  لإلقتراع  اإلنتخابات  قاعة  إلى  التوجه مباشرة  الغرفة  سابع عشر: على عضو 
بطاقة المشاركة في االنتخابات.

ثامن عشر: على عضو الغرفة إستبدال بطاقة المشاركة في االنتخابات بأوراق االقتراع داخل قاعة االقتراع 
حسب عدد األصوات الممنوحة للعضو بموجب رأسماله الصادر وفقًا للجدول الُمرفق بقانون الغرفة بعد 

قيام لجنة اإلنتخابات بالتحقق من هوية الشخص الُمصوت والتوقيع على استمارة الُمشاركة.

تاسع عشر: على عضو الغرفة إستعمال القلم الموضوع في كبينة اإلقتراع وإختيار ما ال يزيد عن 18 مرشحًا 
في ورقة االقتراع.

عشرون: لكل عضو الحق في انتخاب أي عدد من المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة بشرط أال يزيد على ثمانية 
عشر مرشحًا وإال بطل صوته.

أو ثني ورقة  المعد لذلك دون طي  الصندوق  الغرفة وضع ورقة اإلقتراع في  حادي وعشرون: على عضو 
اإلقتراع أو التوقيع أو التأشير عليها.

ثاني وعشرون: في حالة إرتكاب عضو الغرفة لخطأ ما عند االقتراع، فيجب على العضو مراجعة أحد أعضاء 
لجنة اإلنتخابات المتواجدين داخل قاعة االنتخابات.

تحقيقًا  االنتخابية  العملية  لتغطية كافة مراحل  الفيديو  كاميرات  ثالث وعشرون: سيتم تخصيص عدد من 
لمبدأ الشفافية.

إعـــالن
عن نظام اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (30)

إيهام المجني 
عليهن بفرص 

عمل وإجبارهن 
على الدعارة



وقـــد أفرد الكتـــاب فصًل حمل عنوان 
تطـــرق  االقتصاديـــة”،  “الدبلوماســـية 
فيـــه للحديـــث عـــن الحضـــور البـــارز 
لولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، في إطار السياسة 
الخارجية لمملكة البحرين، الذي كان 
لـــه فيهـــا إســـهاٌم فـــي تدعيـــم أســـس 
العلقـــات الُثنائيـــة مـــع دول مجلـــس 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
والعالمين العربي واإلسلمي، إضافًة 
إلى الدول اآلســـيوية وعواصم القرار 
العالمـــي، حيث ركزت زيارات ســـموه 
هـــذه علـــى بلـــورة صيغة دبلوماســـية 

ناجحة. 
كما تحدث الفصـــل عن العلقات بين 
مملكـــة البحريـــن وشـــقيقتها الكبـــرى 
المملكة العربية الســـعودية، التي تعد 
العمق االستراتيجي لمملكة البحرين، 
ويجمعهما تاريخ مشترك من التعاون 
الروابـــط  مـــن  عـــزز  والـــذي  المميـــز، 
عبـــر  البلديـــن  علقـــة  فـــي  المتينـــة 
ُعـــد كافـــة، والتي  التاريـــخ وعلـــى الصُّ
أسفرت عن الطفرة الكبيرة في حجم 
االستثمارات بين البلدين، كما شهدت 
العلقات التجارية أيًضا تطوًرا كبيًرا 
تجســـد في ارتفـــاع ُمســـتوى التبادل 
التجـــاري بيـــن البلديـــن، واالســـتثمار 
الخاص الُمشـــترك. وجـــاء في الفصل 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أن 
الشـــقيقة هـــي الُعمـــق االســـتراتيجي 
لمملكـــة البحرين وجميع دول مجلس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
تجمعهما وحدة الماضـــي، فالعلقات 
التي تربط بين البحرين والســـعودية 
قديمـــٌة قـــدم تاريـــخ البلديـــن، وكان 
للجـــوار الُجغرافـــي دوٌر اســـتراتيجٌي 
فيمـــا وصلـــت إليـــه علقـــات البلدين 
ُعد، بتطوٍر كبيٍر وســـريٍع  علـــى ُكل الصُّ

في المجاالت االقتصادية. 
ثم تركـــز الحديـــث عن العلقـــة التي 
تربط مملكة البحرين بشقيقتها دولة 
اإلمـــارات العربيـــة الُمتحـــدة، والتـــي 
تمثلـــت فـــي صـــوٍر عديدٍة مـــن صور 
التعـــاون وتبـــادل المنافـــع والمصالح 
بينهمـــا، مـــن خلل روابـــط اقتصادية 
أسفرت عن توافٍق في رؤى الدولتيـن 
والُمســـاهمة فـــي تأســـيس عـــدٍد مـــن 
الشـــراكات الدولية مع الدول الُكبرى، 
ممـــا جعلهمـــا ركيــــزًة أساســـيًة لألمن 
عـــلوًة  العالمـــي،  واألمـــن  اإلقليمـــي 
على كون الدولتيـن نموذًجا للتسامح 
والتعايـــش الســـلمي فكًرا ومأسســـة، 
في ظل القيادتين الرشـــيدتين لعاهل 
البـــلد صاحـــب الجللـــة الملـــك حمد 
وصاحـــب  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل 
نهيان، رئيس دولـــة اإلمارات العربية 

الُمتحدة.

بيـــن  العلقـــة  إلـــى  الفصـــل  وأشـــار 
البحرين بشـــقيقتها المملكـــة األردنية 
الهاشـــمية، التي ُتعتبر من أكثر الدول 
التـــي زارهـــا صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا، لخصوصيـــة علقـــة البلدين وما 
يشـــهده التبـــادل التجـــاري بينهما من 

نمٍو ُمستمر. 
كما تطرق الفصـــل أيًضا للحديث عن 
العلقـــة البحرينيـــة البريطانيـــة التي 

نشأت عن صداقٍة قاربت القرنين من 
الزمان من التعاون بينهما في ُمختلف 
المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة، 
واألمنيـــة  والتعليميـــة،  والتنمويـــة 
والدفاعيـــة. ثـــم انتقـــل الحديث إلى 
العلقـــة البحرينيـــة األميركيـــة، وهي 
علقـــٌة ذات خصوصيـــٍة باعتبـــار أن 
القـــوة  صاحبـــة  الُمتحـــدة  الواليـــات 
االقتصاديـــة والعســـكرية عالمًيا، ولها 
أهميٌة اســـتراتيجيٌة مؤثرٌة في القرار 

العالمي.

الدبلوماســـية  الفصـــل  واســـتعرض 
الملكـــي  الســـمو  اآلســـيوية لصاحـــب 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، إذ 
إن سنغافورة نموذج ُيمكن االستفادة 
منـــه في العديد من المجاالت، خاصًة 
أن هذا البلد يشـــبه البحرين ُجغرافًيا 
مـــن حيث المســـاحة وطبيعة األرض، 
واقتصادًيـــا من حيث المـــوارد وعدد 

السكان. 
وأشـــار الفصـــل إلى محطـــات العلقة 
الُمتفوقـــِة  اليابـــان  مـــع  البحرينيـــة 

لـــذا ارتكـــزت العلقـــات  تكنولوجًيـــا، 
االقتصاديـــة بيـــن البحريـــن واليابـــان 
على جوانب التعاون التقني وجوانب 

ُأخرى ذات أهميٍة ُكبرى. 
ونوه الفصل إلى العلقة بين البحرين 
يأتـــي  حيـــث  الجنوبيـــة،  وكوريـــا 
االهتمـــام بهـــا بســـبب إنجازاتهـــا فـــي 
مجـــال الصناعـــة والتكنولوجيا، فهي 
تحتـــل عـــدًدا مـــن المراكـــز الُمتقدمـــة 
أكبـــر  فهـــي  عالمًيـــا،  التصنيـــع  فـــي 
ُمصّنٍع للســـفن، وثانـــي ُمصّنع ألجهزة 

الهاتـــف الجـــوال، كمـــا تحتـــل أيًضـــا 
المرتبـــة الخامســـة والسادســـة عالمًيا 
علـــى التوالي فـــي صناعة الســـيارات 
وقـــد  والصلـــب.  الفـــوالذ  وصناعـــة 
أسســـت زيـــارة صاحـــب الســـمو ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء لكوريا 
لمجـــاالت  2012م  عـــام  الجنوبيـــة 
التقنيـــات  شـــملت  التـــي  التعـــاون 
الحديثـــة وريادة األعمال، والخدمات 
والصناعات  والصحيـــة،  اإللكترونيـــة 

والصناعة العسكرية. 
وتطـــرق الفصـــل أيًضـــا إلـــى الزيـــارة 
التـــي قـــام بها ســـموه إلى الهنـــد عدة 
مـــرات، حيث ســـاهمت جهود ســـموه 
البحرينيـــة  العلقـــات  تقويـــة  فـــي 
فـــي  ارتفـــاٍع  إلـــى  وأدت  الهنديـــة، 
حجـــم التبـــادل التجاري بيـــن البلدين 
وزيـــادة حجـــم االســـتثمارات الهندية 
حـــرص  كمـــا  البحريـــن.  مملكـــة  فـــي 
ســـموه علـــى توطيـــد العلقـــات مـــع 
القـــارة األوروبيـــة، ســـواًء مـــن خلل 
الزيارات أو التواصل مع المســـؤولين 
الذيـــن يزورون مملكـــة البحرين، وقد 
حققت ُمســـتويات التعاون والتنسيق 
األوروبي ُمســـتوياٍت ُمتقدمٍة شملت 
السياســـة واالقتصـــاد والصناعـــة إلى 

جانب الدفاع واألمن.
مـــن  العديـــد  الفصـــل  يســـتعرض 
المحطات الهامة لدبلوماسية صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء والحضور الـــذي حازت عليه 
العربـــي  الُمســـتوى  علـــى  البحريـــن 
والدولـــي نتيجـــًة للدبلوماســـية التي 
تقـــوم على مبادئ العلقات الُمتوازنة 
والفعـــل اإليجابـــي تجـــاه التحديـــات 
اإلقليميـــة والدولية، وريـــادة المملكة 
التـــزاٍم  مـــع  االعتـــدال،  مجـــال  فـــي 
عميـــٍق بمبـــادئ الحرص على الســـلم 
والتنميـــة، فـــي ظـــل قيـــادة صاحـــب 

الجللة عاهل البلد.

محطات مهمة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
بمسيرة “الدبلوماسية االقتصادية”

          تدعيم عالقات البحرين مع الدول الخليجية واإلسالمية وعواصم القرار العالمي

الرفاع - مركز الدراسات

ُيقدم كتاب “أول الرؤى سلمان” الذي صدر عن مركز البحرين للدراسات 
االستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، ُجهًدا ُمخلًصا للقراءة في 
شـــخصية ومســـيرة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، الذي عايش المســـؤولية ُمنُذ 

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

مبادئ وقيم العمل الوطني والتنموي في المملكة.
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المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - ريرا

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفة، في مكتبه بقصـــر القضيبية، أمـــس الثالثاء، الرئيس 
التنفيـــذي للجنـــة اليهوديـــة األميركيـــة ديفيد هاريـــس وعدًدا مـــن أعضاء 
اللجنـــة. وتم اســـتعراض آخر التطورات والمســـتجدات والقضايا اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.
 وتم تأكيد دعم كل الجهود الرامية لتعزيز األمن واالســـتقرار بما يعزز 
التنميـــة واالزدهـــار لدول وشـــعوب المنطقة، وأهمية تضافر المســـاعي 
الهادفة لترســـيخ قيم ومبادئ التعايش السلمي والحوار والتعاون على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي، وتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل، وتعزيز 

التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات. 

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  ُمنـــح 
جائـــزة  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
مـــن  والمقدمـــة  التجـــارة  ســـفير 
المجلـــس التنفيـــذي لمنتـــدى قيادة 
بنســـخته  اآلســـيوي  االعمـــال 
السادسة عشرة تحت شعار “تعزيز 
المرونـــة... العودة مـــن جديد”، في 
الحفـــل الذي أقيم برعاية من عضو 
التســـامح  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
والتعايش بدولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة ســـمو الشـــيخ نهيـــان بـــن 
مبـــارك آل نهيـــان، وبالشـــراكة مـــع 
العطـــاء،  ودبـــي  االقتصـــاد  وزارة 
دبـــي  هيئـــة  رئيـــس  وبحضـــور 
للطيـــران المدنـــي الرئيـــس األعلـــى 
الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات 
ســـمو الشـــيخ أحمـــد بن ســـعيد آل 
مكتـــوم، حيـــث أقيـــم حفـــل توزيع 
الجوائـــز فـــي إكســـبو دبـــي 2020 - 
جنـــاح االســـتدامة وذلك بمشـــاركة 
واســـعة من قادة االقتصاد العالمي 

واآلسيوي.
ويأتـــي فـــوز الوزيـــر بعد ترشـــيحه 
التنفيـــذي  المجلـــس  قبـــل  مـــن 

تقديًرا لجهوده فـــي دعم العالقات 
القضايـــا  ودعـــم  االقتصاديـــة 
التجارية ووضع الحلـــول المبتكرة 
لإلســـتراتيجيات  والترويـــج 
الحكومية لمملكة البحرين الداعمة 
لالقتصاد والحفاظ على مكتسباته 

واالنطالق به نحو االستدامة.
وبهذه المناسبة، رفع وزيرالصناعة 
والتجـــارة والســـياحة أســـمى آيات 
مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــالد وإلى مقام ولـــي العهد 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، على دعمهما الكبير 
والـــرؤى الحكيمـــة والطموحة التي 
البحرينيـــة  التجربـــة  مـــن  جعلـــت 
نموذًجا يحتذى بـــه في العديد من 
القطاعات، معرًبا عن عظيم امتنانه 
واعتزازه بهـــذا اإلنجاز الفريد الذي 
يضاف إلى ســـجل مملكـــة البحرين 
والعطـــاءات  باإلنجـــازات  الحافـــل 

بأيدي أبنائها المخلصين.

أّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ محمـــد 
بـــن خليفـــة آل خليفة أن تدشـــين 
العقاريـــة  التراخيـــص  خدمـــات 
يتطلـــب  ال  بحيـــث  ـــا  إلكترونيًّ
الحضـــور الشـــخصي إلـــى مكاتـــب 
نوعيـــة  نقلـــة  ُيشـــّكل  المؤسســـة، 
في عمـــل المؤسســـة، وبما يســـهم 
في تحقيـــق رؤى وتطلعات عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، كمـــا أنـــه 
يأتي تنفيـــذًا لتوجيهات الحكومة 
برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وبدعم ومســـاندة مجلـــس اإلدارة 
المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  برئاســـة 
الشـــيخ  العقـــاري  والتســـجيل 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  ســـلمان 
وتعزيـــز  اإلجـــراءات،  لتســـهيل 
الجهـــود المبذولـــة نحـــو التحـــول 
الرقمـــي الذي تشـــهده المملكة في 
المقدمـــة  الخدمـــات  مـــن  العديـــد 
الحكوميـــة  الجهـــات  قبـــل  مـــن 
الوطنيـــة  البوابـــة  المختلفـــة عبـــر 
اإللكترونية.وتابـــع  للحكومـــة 
لخدمـــة  اإللكترونـــي  التحـــول  أن 
إصـــدار وتجديـــد رخـــص مزاولـــي 
المهن العقارية بمؤسســـة التنظيم 
العقاري، والذي من شأنه أن يسهم 
في خفض متوســـط وقـــت تقديم 
مـــدار  علـــى  وتوفيرهـــا  الخدمـــة 
الســـاعة، يأتي ضمن إطار التوسع 

بمشـــروعات التحـــول اإللكترونـــي 
الهادفة إلى مواكبة التطور الرقمي 
الذي تشـــهده مملكـــة البحرين في 
مختلـــف القطاعات، وبمـــا يتوازى 
وجهود مؤسســـة التنظيم العقاري 
لتنفيـــذ عـــدة مبـــادرات من شـــأنها 
تطويـــر تقديم الخدمـــات لمزاولي 

المهن العقارية.
النظـــام  تدشـــين  تـــم  أنـــه  وأردف 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون 
حيـــث  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
يشـــمل عـــدًدا مـــن الخدمـــات التي 
يمكـــن االســـتفادة منها علـــى مدار 
Bah- “الساعة عبر البوابة الوطنية 

rain.bh” لكل من الوسطاء ووكالء 
وتتمثـــل  والمطوريـــن،  المبيعـــات 
الرخـــص  إصـــدار  فـــي  الخدمـــات 
ودفـــع رســـومها، واالســـتعالم عـــن 
حالة الطلبـــات، وتجديـــد الرخص 
وعـــرض  الصالحيـــة،  منتهيـــة 
جميـــع التراخيـــص المعتمـــدة لدى 
المؤسســـة، إضافة لعـــرض الوثائق 

المطلوبة لإلصدار أو التجديد.

خالد بن أحمد يستعرض التطورات مع هاريس

منح الزياني جائزة سفير التجارة

“ريرا” نحو التحول اإللكتروني
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البحرين تضاهي الدول في حفظ حقوق اإلنسان وضمان حرياته
مساندة جهود دعم السالم وترسيخ المبادئ اإلنسانية... الزياني:

شـــاركت مملكة البحرين في االجتماع رفيع المســـتوى 
لمجلس حقوق اإلنســـان الـــذي يعقد في مدينة جنيف، 
فـــي الفتـــرة مـــن 28 فبراير إلى 2 مـــارس الجاري. وقد 
ألقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني كلمة المملكة 
حيـــث  اإللكترونـــي،  التســـجيل  عبـــر  االجتمـــاع  فـــي 
اســـتعرض فيها الجهود التـــي تقوم بها مملكة البحرين 
النهـــج  لتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي إطـــار 
اإلصالحي الشـــامل الـــذي يقوده عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقال وزير الخارجية إن الحروب والصراعات مستمرة 
في منطقة الشـــرق األوســـط منذ أكثر من عقد، مخلِّفة 
الماليين من القتلـــى والجرحى والالجئين والنازحين، 
حارمة ماليين الشـــباب مـــن التعليم والرعاية الصحية 
والمـــأوى والســـالم واألمـــن، ليصبـــح الســـالم مـــن أهم 
التســـامح  يســـوده  عالـــم  لبنـــاء  التضامنيـــة  الحقـــوق 
والمســـاواة واألمـــل فـــي تحقيـــق حيـــاة أفضـــل وبيئة 
ســـليمة خاليـــة مـــن الصراعـــات والنزاعـــات المســـلحة 

واإلرهاب والتعصب.
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن تعمل على دعـــم الجهود 
الرامية إلى دعم الســـالم فـــي المنطقة والعالم، وحفظ 
الســـلم واألمن الدوليين وإنماء العالقـــات الدولية بين 
األمـــم وتحقيـــق التعـــاون الدولـــي، اســـتهداًء بميثـــاق 
األمـــم المتحـــدة والمواثيـــق الدوليـــة واإلقليميـــة ذات 
الصلـــة، وانطالًقـــا مـــن النهـــج الحكيـــم لجاللـــة الملك، 
لترســـيخ القيم والمبادئ اإلنســـانية النبيلة كالتســـامح 
والتعايـــش الســـلمي واإلخـــاء والتعـــاون والســـالم بين 
شعوب العالم، ومن خالل تأسيس اآلليات والمبادرات 
الكفيلـــة بتحقيـــق تلك األهداف الســـامية، مثل إنشـــاء 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي، وتأسيس 
جائزة الشيخ عيسى لخدمة اإلنسانية، وإصدار إعالن 
مملكـــة البحرين، وإنشـــاء كرســـي الملك حمـــد للحوار 
بيـــن األديـــان والتعايـــش الســـلمي في جامعة ســـابينزا 

اإليطالية.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتز بجهودها 
المتواصلة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، انطالًقا من 
المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور 
المملكة والتشريعات النافذة، والتزاًما منها بالمعاهدات 
واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، وحرًصا 
علـــى بنـــاء مجتمـــع تســـود فيـــه مبـــادئ دولـــة العدالة 
والقانـــون والمؤسســـات، والعمل على تعزيـــز منظومة 

حقوق اإلنسان والنهوض بسجل المملكة الحقوقي.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى أنـــه فـــي ظـــل الظـــروف 
االستثنائية التي يمر بها العالم جراء تداعيات جائحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19(، واآلثار التـــي خلفتها، 
وضعـــت دول العالـــم أمـــام اختبار صعب تجـــاه توفير 
الوقاية الالزمة لضمان حماية اإلنســـان والحفاظ على 

صحته وسالمته.
وقـــال إنـــه في إطـــار توجيهات جاللـــة الملك، حرصت 
حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، علـــى التصـــدي 
لهـــذه الجائحـــة وبشـــكل مـــدروس وفاعل، مـــع مراعاة 
كافـــة النواحـــي الصحيـــة واالقتصاديـــة واالجتماعية 
والتعليمية، ووضعت فـــي مقدمة أولوياتها المحافظة 
على صحـــة وســـالمة المواطنين والمقيميـــن على حد 
سواء، ووفرت مراكز العزل الصحي والفحص والعالج 
والتطعيم المجاني الـــالزم للمواطنين والمقيمين دون 

تفرقة أو تمييز.
وأوضـــح وزير الخارجية أن الحملـــة الوطنية للتطعيم 
المجتمعـــي  الوعـــي  وبفضـــل  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
واإلقبـــال على التطعيم، حققـــت نجاًحا كبيًرا، بوصول 
نسبة الحاصلين على جرعتي التطعيم األولى والثانية 
إلـــى 96 % مـــن إجمالـــي المؤهلين ألخـــذ التطعيم من 
البالغيـــن مـــن العمـــر 18 عاًما فما فوق، ووصول نســـبة 
الحاصليـــن علـــى الجرعـــة المنشـــطة إلـــى 85 % مـــن 
إجمالي المؤهلين من الفئة العمرية نفســـها، مشيًرا إلى 
أن المملكـــة حققـــت نجاًحا كبيـــًرا على صعيـــد تطعيم 
األطفـــال، حيث بلغت نســـبة تطعيم الفئـــة العمرية من 
12 إلى 17 عاًما 92 %، ووصل عدد البالغين من العمر 
3 إلـــى 11 عاًمـــا ممن أخذوا التطعيـــم إلى أكثر من 24 
ألـــف طفل، في حيـــن أن أعداد المســـجلين منهم حتى 

اليوم بلغ أكثر من 31 ألف طفل.
البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
المتواصلة لتطوير منظومة حقوق اإلنسان، وخطواتها 
المتقدمة في مجال رعاية ودعم الحاجات اإلنســـانية، 
مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بمســـاعيها الحثيثة لتنفيذ رؤية 
البحرين 2030، وتحقيق األهداف التنموية المستدامة 
لألمم المتحدة، وبلوغ مســـتويات عالية في مؤشرات 
التنمية البشرية والرفاه، ودعم مشاركة المرأة بفاعلية 

في المسيرة التنموية.
مـــن   % 78 إدراج  مـــن  تمكنـــت  الحكومـــة  إن  وقـــال 
أهداف التنمية المســـتدامة لألمم المتحدة في برنامج 
الحكومة 2019 - 2022، والخطة الوطنية لتنفيذ رؤية 
البحريـــن 2030. كمـــا كلف مجلـــس الـــوزراء الوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة بمناظرة ما يخصهـــا من أهداف 
وخطط وسياســـات في برنامج عمل الحكومة الحالي 

)2019 - 2022( مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشـــار وزير الخارجيـــة إلى أن مملكـــة البحرين تعتبر 
حمايـــة البيئة ومكافحـــة تغير المناخ هدًفا رئيًســـا في 
عمليـــة تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان، لـــذا تتفاعل 

المملكـــة مـــع مخرجات مؤتمـــر )COP26( عبر مواصلة 
تطويـــر نظامهـــا المناخـــي ليكون قـــادًرا علـــى التصدي 
لتأثيـــرات التغيـــرات المناخيـــة وتأثيرها المباشـــر على 
الحق في العيش في بيئة صحية سليمة ومحفزة على 

العمل واإلنتاج.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن الحكومة واصلـــت جهودها 
فـــي تطويـــر المنظومـــة التشـــريعية المرتبطـــة بتعزيز 
حمايـــة حقوق اإلنســـان، حيث صدر قانـــون للعقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة فـــي عـــام 2017م، وتـــم تعديله في 
العـــام 2021، وشـــكل خطـــوة رائدة فـــي مجال إصالح 
وتأهيـــل المحكـــوم عليهم بأحكام قضائيـــة للعودة إلى 
محيطهم االجتماعي وحياتهم الطبيعية، وقد بلغ عدد 
الذين استفادوا من تطبيق هذا القانون 3826 شخًصا، 
أنهـــى 60 % منهـــم العقوبة البديلة التي قررت لهم من 
قبل السلطة القضائية، وهو مؤشر بارز على نجاح هذا 

البرنامج اإلنساني ذي األهداف النبيلة.
وأضـــاف عبداللطيف الزياني أن حكومة المملكة أولت 
أهميـــة وعنايـــة كبرى بحقـــوق الطفل وضمـــان انتمائه 
وتطوره في بيئة آمنة ومعززة بالقوانين والتشـــريعات 
الحديثة والمتطورة، وبما يضمن نشـــأته الســـليمة في 
مختلـــف مراحـــل حياتـــه. ومـــن هـــذا المنطلـــق تم في 
العـــام 2021 إصـــدار قانون بشـــأن العدالـــة اإلصالحية 
لألطفال وحمايتهم من ســـوء المعاملة، والذي بموجبه 
العدالـــة اإلصالحيـــة  تنشـــأ محاكـــم تســـمى “محاكـــم 
للطفل” تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشـــئة 
عـــن الجرائـــم التـــي يرتكبهـــا األطفـــال ممـــن تجاوزت 
أعمارهـــم خمـــس عشـــرة ســـنة ميالديـــة كاملـــة، ولـــم 
يتجـــاوزوا 18 عاًمـــا وقـــت ارتـــكاب الجريمـــة، إضافة 
إلى إنشـــاء نيابة خاصـــة بجرائم األطفال. وأشـــار إلى 
أن هـــذا القانون يشـــكل إضافـــة نوعية إلـــى المنظومة 
التشريعية والقضائية العصرية واإلجراءات التنفيذية 
الضامنة لحقوق األطفال ووقايتهم من سوء المعاملة 
واالســـتغالل أو اإلهمال األدبي والجسماني والروحي، 
واجتماعًيـــا،  وتربوًيـــا  وتعليمًيـــا  صحًيـــا  ورعايتهـــم 

باعتبارهم أمل الوطن ومستقبله المشرق.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن مملكـــة البحريـــن واصلـــت 
تقدمها الكبير في مجال مكافحة االتجار باألشخاص، 
حيـــث احتلـــت للعام الرابع علـــى التوالـــي الفئة األولى 
لـــوزارة الخارجيـــة األميركيـــة  الســـنوي  التقريـــر  فـــي 
المعنـــي بتصنيـــف الدول فـــي مجال مكافحـــة االتجار 
باألشـــخاص، وهـــو أعلـــى تصنيـــف دولـــي ســـنوي في 
هـــذا الشـــأن، لتنفرد المملكة بهذا اإلنجـــاز من بين دول 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وقـــال إن الجهـــود الداعمـــة لتقـــدم المـــرأة فـــي مملكة 
البحرين شـــهدت نقلة نوعية انطلقـــت قبل عقدين مع 
إنشـــاء المجلس األعلى للمرأة، الذي قام بدوره، بوضع 
سياســـات وطنية وخطط نوعيـــة لتعزيز حقوق المرأة 
وســـد الفجوات، أبرزها، الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
البحرينيـــة المعتمـــدة من قبـــل صاحب الجاللـــة الملك 
المفـــدى، حفظه هللا ورعاه، والتـــي نتج عنها، بالتعاون 
مع كافة الشركاء الوطنيين العديد من االستراتيجيات 
المـــرأة ورفـــع نســـبة  فـــي مجـــاالت تمكيـــن  النوعيـــة 
مســـاهماتها في االقتصاد الوطنـــي وحمايتها من كافة 

أشكال التمييز.
وأوضح عبداللطيف الزياني أن نســـبة مشـــاركة المرأة 

ارتفعـــت بشـــكل مضطرد فـــي التنميـــة الوطنية، حتى 
وصلـــت إلى مرحلة أكثر تقدًمـــا تكون فيها المرأة على 
قدم المســـاواة مع الرجل في ميادين العمل، متجاوزة 
بذلـــك مراحـــل التمكيـــن التقليدية، حيث بلغت نســـبة 
تولـــي المـــرأة فـــي الوظائـــف التنفيذيـــة فـــي القطـــاع 
الحكومـــي 46 %، وفـــي القطـــاع الخـــاص 34 % وفي 

مجالس اإلدارة في الشركات الخاصة 17 %.
وقـــال إن مملكـــة البحرين ومـــن خالل البعثـــة الدائمة 
لمملكـــة البحريـــن فـــي جنيـــف، ســـاهمت فـــي تقديـــم 
حقـــوق  لمجلـــس   48 الـــدورة  خـــالل  مشـــترك  بيـــان 
اإلنســـان بعنـــوان تعزيز دور المرأة في صناعة الســـالم 
والدبلوماسية متعددة األطراف والذي انضمت له أكثر 

من 60 دولة.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة أنه إيماًنـــا بأهميـــة التعاون 
مع آليات مجلس حقوق اإلنســـان والهيئات التعاهدية 
المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان، واصلـــت مملكـــة البحريـــن 
تعاونهـــا اإليجابي والبنـــاء مع تلك اآلليـــات والهيئات، 
مشـــيًرا فـــي هذا المقام إلـــى آلية االســـتعراض الدوري 
الشـــامل والتي قدمـــت المملكة بموجبهـــا ثالثة تقارير 
وطنيـــة اعتمدها المجلس، باإلضافـــة إلى ثالثة تقارير 
طوعية في منتصف المدة تبين مدى تنفيذ التوصيات 
ا  المقبولة عن تلك اآلليـــة. وتعمل مملكة البحرين حاليًّ
علـــى االنتهاء مـــن تقريرهـــا الوطنـــي الرابـــع، والمزمع 
اســـتعراضه في نوفمبر من هذا العام. كما اســـتعرضت 
مملكـــة البحريـــن تقاريرهـــا الوطنيـــة الخاصـــة بالعهـــد 

الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وأضاف أن حكومة مملكة البحرين وإيماًنا منها بأهمية 
اســـتمرار تعزيز البنية األساســـية لحقوق اإلنســـان في 
المملكـــة، وباإلضافـــة إلـــى الخطـــط واالســـتراتيجيات 
الوطنيـــة التـــي اعتمدتها العديد من الجهات الرســـمية 
في مختلف قطاعات حقوق اإلنســـان، قامت الحكومة 
بترجمـــة المبادئ الســـامية فـــي ميثاق العمـــل الوطني 
وفـــي الدســـتور مـــن خـــالل إعـــداد الخطـــة الوطنيـــة 
لحقوق اإلنسان، بالتعاون والشراكة مع جميع أصحاب 
المصلحـــة مـــن مختلـــف الجهـــات الرســـمية واألهليـــة، 
كإطار عمل مرحلي لتحقيق األهداف المرجوة للمملكة 
فـــي مجـــال حقوق اإلنســـان، بما يتوافق مـــع التزامات 

المملكة الوطنية والدولية.
وقـــال الوزير الزياني إنه رغبة فـــي الوصول إلى أعلى 
مســـتويات الجودة واإلتقان، وقعـــت وزارة الخارجية 
علـــى إعـــالن نوايا مع مكتب المنســـق المقيم ألنشـــطة 
األمم المتحدة لدى مملكة البحرين لتقديم النصح في 

إعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وفـــي ختـــام كلمتـــه، أكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن مملكـــة 
البحرين مستمرة في مواصلة جهودها لتعزيز وحماية 
حقوق اإلنســـان على كافة المســـتويات، فـــي إطار من 
الشـــراكة الفعالة بين مؤسســـاتها الحكومية والرسمية 
والمجتمـــع المدني، وبالتعاون البناء مع مجلس حقوق 
اإلنســـان والمفوضيـــة الســـامية لحقوق اإلنســـان على 
أسس من الشفافية واالنفتاح والموضوعية، متطلعين 
إلـــى تكثيـــف الجهـــود المشـــتركة لتحقيـــق األهـــداف 
الســـامية، مؤكدين أن مملكة البحريـــن أصبحت اليوم 
نموذًجـــا تضاهي بـــه الدول على ما تقدمـــه في الحكم 
الرشـــيد، خدمـــة لإلنســـان وحفـــظ حقوقـــه وكرامتـــه، 

وضمان حرياته األساسية.

المنامة - وزارة الخارجية

مســـاٍع حثيثة لتحقيق األهداف التنموية المســـتدامة وبلوغ مستويات عالية بمؤشرات الرفاهية
46 % نســبة تولي المرأة وظائف تنفيذية في “العام” وفي “الخاص” 34 %

إدراج %78 من أهداف 
التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة في برنامج 
الحكومة

قانون العدالة اإلصالحية 
لألطفال إضافة نوعية 
بالمنظومة التشريعية 

الحديثة

الشيخ محمد بن خليفة
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3 آالف دينار لكل من يحصل على بيت
^وافـــق مجلـــس النواب علـــى اقتراح برغبة مســـتعجل 
بشـــأن منح قـــرض بمقـــدار 3 آالف دينار للمواطن المســـتفيد 
مـــن الوحدات الســـكنية، بشـــرط أن يتم إضافـــة مبلغ القرض 
الممنوح للمواطن من قبل وزارة اإلسكان مع المبلغ اإلجمالي 

للوحدة السكنية التي يتم دفعها على أقساط شهرية.
وقـــال النائـــب أحمد األنصـــاري إن المقترح يســـاعد المواطن 
على تأهيل الوحدة الســـكنية الحاصـــل عليها بما تتطلبه من 
حاجات ومســـتلزمات أساســـية ضمانا للعيش الكريم لألســـر 

البحرينية.
وأضاف أن األوضاع االقتصادية وارتفاع األسعار تثقل كاهل 
المواطـــن البحرينـــي بســـبب االلتزامـــات الملقـــاة علـــى عاتقه 
والسيما عند حصوله على الوحدة السكنية، حيث ال يستطيع 

الرئيسة فوزية زينل متجهة للمنصةالمواطن تجهيز مسكنه باألساسيات لمحدودية دخله.

مع احتساب مدة عضويته ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد

جدل عن عودة النائب السابق لوظيفته
علـــى  النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
للبرلمانـــي  يمنـــح  بقانـــون  االقتـــراح 
العودة إلى وظيفته التي كان يشـــغلها 
الســـلطة  فـــي  انتهـــاء عضويتـــه  بعـــد 
التشريعية، مع احتساب مدة عضويته 
ضمـــن مـــدة خدمتـــه المحســـوبة فـــي 
التقاعد، وأدائه االشتراكات المستحقة 

عنه وعن جهة عمله.
عـــدم  كمـــال  سوســـن  النائـــب  ورأت 
دســـتورية االقتراح بقانون، متفقة مع 
مبـــدأ تحقق األمـــان الوظيفي ألعضاء 
الســـلطة التشـــريعية وعـــدم معارضـــة 
االجتماعـــي،  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة 
مضيفة أن التعديل يقّوض استقاللية 
ويجـــره  قراراتـــه  وحياديـــة  المشـــرع 
للتبعية خالل تمتعه بالحصانة، مؤيدة 
لالقتـــراح  الرافـــض  الحكومـــة  قـــرار 

بقانون.
النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  ورفـــض 

بيـــن  تمييـــز  مـــن  فيـــه  لمـــا  االقتـــراح 
الســـلطة  وأعضـــاء  المواطنيـــن 
التشـــريعية، موضحـــا أنـــه مـــع تأميـــن 
أمان معيشي للنواب، مضيفا أن أغلب 
الدخـــل  ذوي  مـــن  المجلـــس  أعضـــاء 

المحدود.

أن  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  وأفـــاد 
االقتـــراح بقانون له تبعات منها وجود 
المحســـوبية لجهـــة معينة تفرض على 
البرلمانـــي عـــدم مراقبـــة الجهـــة التـــي 

يريد العودة للعمل فيها.
وذكر النائب محمود البحراني أن رفع 

األمـــان الوظيفي عـــن النائب يحد من 
رقابته بشكل جدي ومهني، معتبرا أن 
المقترح ال يصب في مصلحة الشعب، 
مطالبا الحكومة بتشجيع فئة الشباب 
حريـــة  للنائـــب  يؤمـــن  إطـــار  ووضـــع 

التعبير.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ^أكـــد 
االجتماعيـــة جميل حميـــدان أن الوزارة 
تستقطب الباحثين عن العمل وال تعتمد 
سياســـة تنفيرهم واستبعادهم من نظام 
التعطـــل. وبيـــن أن فتح المجـــال لعالوة 
التعطـــل دون ضوابط ســـيرفع من أعداد 
العاطلين ألرقام فلكية تســـيء للبحرين 

والوضع االقتصادي فيها. 
وقال “إن هنـــاك كثيرين نيتهم الحصول 

علـــى المكافـــآت الماليـــة وليـــس العمـــل 
هـــؤالء  وجـــود  وأن  متعـــددة،  ألســـباب 
يعيـــق الباحثيـــن الجاديـــن من الترشـــح 
والفـــرص والمتابعـــة”. وأضـــاف “ال نريـــد 
أن نســـتبعد العاطليـــن عـــن العمـــل مـــن 
عـــالوة التعطـــل إال أنـــه ال وجـــود لعالوة 
ماليـــة دون ضوابـــط، لالطمئنـــان بالتزام 
العاطليـــن بالشـــروط األساســـية للعالوة 

وعوامل الجدية”.

باحثون عن عمل يسعون للمكافأة وليس الوظيفة

وزير العمل والتنمية االجتماعية 

ال توجد شركة ستنتظر الموظف 4 أشهر

ال تمديد لمهلة إنهاء عقد العمل لـ 120 يوًما

ت مجلس النـــواب برفض مشـــروع يهدف  ^صـــوَّ
إلـــى إلزام العامل بإخطار الشـــركة التي يعمل فيها قبل 
120 يوًمـــا على األقل فـــي حال رغبته في الخروج من 

العمل.
هـــذا  إن  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المشـــروع بقانون مجحف بحـــق المواطن، حيث إنه ال 
يوجد شركة ستنتظر الموظف 4 أشهر، رافضا المقترح 

الـــذي ال يصب في مصلحـــة المواطن ويحرمه من حق 
االنتقال من وظيفة إلى أخرى.

وذكر النائب فالح هاشـــم أنه ال توجد عدالة اجتماعية 
فـــي المقتـــرح بين صاحـــب العمل والموظـــف، مبيًنا أن 
مبررات مشروع القانون غير مقنعة والتي تؤكد فرض 

هذه المدة لندرة تخصصات بعض الموظفين.
وبّينت النائب سوســـن كمال أن مشـــروع القانون يقيد 

صالحيـــة العامـــل من صاحـــب عمل إلـــى صاحب عمل 
آخـــر، وتابعت “أن هذا المشـــروع أعجـــب التجار ونحن 
نرفضـــه رفًضا قاطًعا؛ حفاًظا علـــى الكرامة ووقوًفا مع 
العدالـــة”. وبّيـــن النائـــب إبراهيـــم النفيعي أن مشـــروع 
القانون ال يتماشـــى مع حقوق اإلنســـان والحرية، وهو 
مـــا يحـــرم المواطـــن الـــذي تطور ونـــال الشـــهادات من 

االرتقاء في وظائف أخرى تتناسب ومؤهالته.

^صـــوت مجلـــس النواب 
برفض مشـــروع قانون إنشـــاء 
للدراســـات  األعلـــى  المجلـــس 
إلـــى  يهـــدف  الـــذي  الطبيـــة 
تحســـين الخدمات الطبية في 
المملكة، ورفع المستوى العلمي 
العامليـــن  لألطبـــاء  والعملـــي 
فـــي مختلـــف الفـــروع الطبية، 
الفنـــي  اإلعـــداد  توفيـــر  عبـــر 
لخريجـــي  والعملـــي  العلمـــي 
الطب بالتعاون مع المؤسسات 
وتطويـــر  المعنيـــة،  التعليميـــة 

التدريب لمواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى مســـتوى علمي وفني لألطباء. 
مـــن جهتـــه، بين النائب عيســـى الدوســـري أن الغاية التشـــريعية المرجوة من 
مشـــروع القانون متحققة، مؤكدا أن تطبيق المشـــروع سيتسبب في تداخل 

االختصاصات مؤيدا رفض المشروع بقانون.
من جانبه، أوضح النائب إبراهيم النفيعي أن الهدف من مشروع القانون غير 
واضح، مطالبا بإعادة دراســـة إرجاع كلية العلوم الصحية إلى وزارة الصحة؛ 

لحاجتهم بتطوير الدراسات الطبية الحديثة، وهو مجال اختصاصها.

رفض إنشاء “األعلى للدراسات الطبية”

الوزيرة الصالح

سوسن كمالزينب عبداألمير

إبراهيم النفيعيمستشار المجلس العشيري وآل عباس

 120 سؤااًل برلمانيًّا سقط بنهاية الفصلين الثالث والرابع

سقوط سؤال النائب بانتهاء عمر البرلمان
^صـــوت مجلـــس النـــواب بالموافقـــة على مشـــروع قانـــون بتعديل 
المـــادة )143( من المرســـوم بقانون رقم )54( لســـنة 2002 بشـــأن الالئحة 
الداخليـــة لمجلس النواب والذي يتضمن عدم ســـقوط الســـؤال البرلماني 

في حال انتهاء دور االنعقاد.
وتوقـــع النائـــب محمود البحراني ســـقوط أكثر من 60 ســـؤاال هذا الفصل 
التشـــريعي، مطالبـــا بتعديل الالئحة الداخلية بمـــا يضمن عدم إهدار حق 

النواب والناس في مناقشة الوزراء.
وقال النائب عبدهللا الدوســـري إن عدد األســـئلة البرلمانية التي ســـقطت 
بانتهـــاء الفصليـــن التشـــريعيين الثالـــث والرابـــع بلـــغ 120 ســـؤاال برلمانيا 
تقريبا، بينما سقط في دوري االنعقاد األول والثاني من الفصل التشريعي 
الخامس 39 سؤاال برلمانيا. وقالت النائب سوسن كمال أن األخذ بالمقترح 
ممكن في الفترة الحالية بشرط أن يتم استخدام األداة بمزيد من الوعي 

والتعاون بحيث تستفيد منها الطواقم النيابية والوزارية المستقبلية.
وذكـــر النائـــب ممدوح الصالـــح أن مجلس النواب وافق فـــي دور االنعقاد 
الماضي على مرسوم بتقليص صالحيات المجلس، في حين أنه كان من 
المفتـــرض على النـــواب أن يلتزمـــوا بتعديل الالئحة الداخليـــة لمزيد من 

الصالحيات لحصول النائب على الرقابة.

^وافـــق مجلـــس النـــواب 
بصفـــة  برغبـــة  اقتـــراح  علـــى 
الســـماح  بشـــأن  االســـتعجال 
لصيادي “الحضرة” باســـتخراج 
الروبيـــان باســـتثناء فتـــرة منع 

الصيد.
 مـــن جهته، قـــال النائـــب خالد 
بوعنـــق إن القانـــون يمنع صيد 
الكـــراف،  بطريقـــة  الروبيـــان 
ذات  فـــي  يحاســـب  انـــه  إال 
الوقت أصحـــاب “الحضرة” من 
يســـتخرجون  الذين  الصيادين 

الروبيان منها. وأفاد النائب فاضل السواد ان المقترح يمس رزق البحارة من 
محدودي الدخل، حيث يدخل الروبيان في “الحضرة” دون إرادة من صاحبها، 
مطالبا باســـتثناء أصحاب الحضرة والسماح لهم باستخراج الروبيان،الذي ال 

يتعدى بضعة كيلوات دون تغريمه او سحب رخصته.

السماح لصيادي “الحضرة” باستخراج الروبيان

بوعنق

^أوضـــح وزيـــر مجلســـي 
الشورى والنواب غانم بن فضل 
البوعينين أن مجموع األســـئلة 
البرلمانيـــة التـــي وجهت خالل 
أدوار االنعقـــاد حتـــى اليوم بلغ 
591 ســـؤاال تم اإلجابة عنها أو 
ســـحبها من قبل النواب ســـقط 

منها 64 سؤاال فقط.
االنعقـــاد  دور  مـــدة  أن  وتابـــع 
البالغـــة فتـــرة كافيـــة ومالئمـــة 
أن  وأضـــاف  الســـؤال،  لبقـــاء 
لمجلـــس  الداخليـــة  الالئحـــة 

النواب ال تمنع النائب من اســـتخدام حقه في توجيه ذات الســـؤال الذي تقرر 
سقوطه في دور االنعقاد الذي يليه.

ا من أصل 591 سقوط 64 سؤااًل برلمانيًّ

الوزير البوعينين

تغطية: ليلى مال اهلل
تصوير: رسول الحجيري

يضاف إلى مبلغ القرض الممنوح للمواطن

ممدوح الصالح
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فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  بحـــث 
بوتيـــن الـــذي تواصـــل قواتـــه عمليـــة 
األراضـــي  فـــي  واســـعة  عســـكرية 
األوكرانيـــة، مـــع ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيان في 
اتصـــال هاتفـــي ســـبل الحفـــاظ علـــى 
العالميـــة  النفـــط  أســـواق  اســـتقرار 
تحالـــف  ضمـــن  التنســـيق  واســـتمرار 
أوبـــك بـــالس، وفـــق بيـــان صـــادر عن 

الكرملين أمس الثالثاء.
الزعيمـــان  أكـــد  البيـــان  وبحســـب 
عزمهمـــا التنســـيق مـــن أجـــل الحفاظ 
على اســـتقرار أســـواق النفط العالمية 
وســـط مخـــاوف مـــن اضطرابـــات في 

االمـــدادات واســـتمرار ارتفاع أســـعار 
النفط التي بلغـــت أمس الثالثاء أكثر 
من 103 دوالرات للبرميل ارتفاعا من 

93 و95 دوالرا في األيام الماضية.
الرئيـــس  ناقـــش  للكرمليـــن،  وفقـــا 
الروســـي مسألة أوكرانيا مع ولي عهد 
أبوظبـــي، مضيفـــا أن الشـــيخ محمـــد 
“أكـــد حـــق روســـيا فـــي ضمـــان أمنهـــا 

القومي”.
تأتـــي هـــذه التطـــورات بينمـــا أكـــدت 
الســـعودية المنتـــج األول للنفـــط فـــي 
العالـــم، أمـــس الثالثـــاء، حرصها على 
وتوازنهـــا  النفـــط  أســـواق  اســـتقرار 

والتزامها باتفاق “أوبك بالس”.

بوتين وولي عهد أبوظبي يبحثان 
استقرار سوق النفط

طرابلس ـ وكاالت

نالت حكومة فتحي باشاغا، أمس 
الليبـــي،  البرلمـــان  ثقـــة  الثالثـــاء، 
انتقاليـــة  بقيـــادة مرحلـــة  لُتكّلـــف 
إلـــى  وصـــوال  ليبيـــا،  فـــي  أخـــرى 
إجـــراء انتخابات عامـــة خالل 14 
شـــهرا، وذلك على الرغم من تعهد 
رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد 

الدبيبة، بعدم تسليم السلطة.
عقيلـــة  البرلمـــان  رئيـــس  وقـــال 
صالـــح، خـــالل جلســـة عامـــة، إن 

الحكومة نالت الثقة بـ 92 صوتا.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف 

فتحـــي باشـــاغا تشـــكيلة 
من  مكونة  موســـعة، 

و29  لـــه  نائبيـــن 
وزاريـــة  حقيبـــة 
وزراء  و6 
مقســـمة  دولـــة، 

بيـــن أقاليـــم ليبيـــا 

الثالثة.
ولكن ال يبـــدو أن موافقة البرلمان 
علـــى هـــذه التشـــكيلة الحكوميـــة 
قد تنهي الخالفات واالنقســـامات 
بين مختلـــف األطراف فـــي البالد 
أو تضـــع حـــدا لتعقيـــدات الحالـــة 
السياســـية فـــي ليبيـــا، إذ إنه ليس 
مـــن الواضـــح كيف ستتســـلم هذه 
الحكومة السلطة ومقرات الدولة، 
فـــي ظل تمســـك الدبيبـــة بمنصبه 
التســـليم  ورفضـــه  وبحكومتـــه 
قبـــل إجـــراء انتخابـــات فـــي 
البالد، وكذلك تحذيره من 
إمكانيـــة اشـــتعال حرب 
وفوضـــى بالبـــالد في 
اســـتبداله  صـــورة 
وتعييـــن حكومة 
ليـــة  نتقا ا

جديدة.

البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا
وارسو ـ وكاالت

الـــوزراء البريطانـــي  أكـــد رئيـــس 
بوريـــس جونســـون، خـــالل زيارة 
إلـــى بولنـــدا، أمـــس الثالثـــاء، أن 
الغـــرب ســـيواصل الضغـــط علـــى 
نظـــام الرئيس الروســـي فالديمير 

بوتين إلى أجل غير مسمى.
وقـــال جونســـون للصحافيين “لم 
يحســـن فالديميـــر بوتيـــن تقديـــر 
وحدة وعزم الغرب وباقي العالم”.

“روســـيا  أن  جونســـون  أكـــد  كـــم 
الشـــعب  برغبـــة  اســـتخفت 

عـــن  الدفـــاع  فـــي  األوكرانـــي 
بالده”.

“ســـنواصل  وأضـــاف 
لضغـــط  ا
 . . ي د قتصـــا ال ا
إنـــه بـــكل وضوح 
يؤثر بشـــكل كبير 

للغايـــة. نحـــن على 

ومواصلتـــه  لتكثيفـــه  اســـتعداد 
طالما دعت الحاجة”.

وأوضـــح أن “فـــرض حظـــر طيـــران 
فـــوق أوكرانيـــا ســـيدفعنا إلســـقاط 
مقاتالت روســـية مـــا يعني الدخول 
في الحـــرب”. وجـــدد التأكيـــد على 
أن هجـــوم روســـيا علـــى أوكرانيـــا 
لـــن ينجـــح، وتابـــع “بوتيـــن وحـــده 
الحـــرب  هـــذه  شـــن  لمـــاذا  يعـــرف 
رئيـــس  وأكـــد  أوكرانيـــا”.  علـــى 
اســـتعداد  البريطانـــي  الـــوزراء 
الالجئيـــن  الســـتقبال  بـــالده 
رفـــض  كمـــا  األوكرانييـــن، 
حظـــر  منطقـــة  فـــرض 
طيران فوق أوكرانيا، 
“أمـــر  أنـــه  مشـــيرا 
متـــاح  غيـــر 
الوقـــت  فـــي 

الراهن”.

جونسون: بوتين استخفَّ بإرادة األوكرانيين
تل أبيب ـ وكاالت

اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وجـــه 
نفتالـــي بينيت، أمـــس الثالثاء، جهاز 
لبـــالده  الخارجيـــة  االســـتخبارات 
“الموســـاد”، إلـــى ما وصفها بــــ “المهمة 

كبيرة”.
قـــادة  إلـــى  يتحـــدث  بينيـــت  وكان 
الموســـاد، خـــالل حفل أقيـــم في مقر 
الجهاز، تطرق خالله بما في ذلك إلى 
المفاوضـــات الجاريـــة فـــي فيينا بين 
الدول الكبرى وإيران إلحياء االتفاق 
النـــووي الموقع العام 2015، بحســـب 

أحرونـــوت”  “يديعـــوت  صحيفـــة 
العبريـــة. وقـــال بينيـــت: “كما 

هـــو الحـــال فـــي الوقـــت 
ســـتكون  الحالـــي، 
بالعمل.  يداكم مليئة 
الكبيـــرة  المهمـــة 
الملقـــاة  الضخمـــة 

على عاتقكـــم هي منع 

إيـــران مـــن أن تصبـــح دولـــة نوويـــة. 
هـــذه مهمة كنتم تواجهونها لســـنوات 
عديـــدة، لكننا اآلن نقتـــرب من لحظة 

الحقيقة”.
وأضـــاف: “بينمـــا إحـــدى عيوننـــا مثل 
كييـــف،  نحـــو  موجهـــة  العالـــم  باقـــي 
فـــإن العيـــن األخـــرى تراقـــب وتتنبـــه 
لمـــا يحدث غربا في فيينـــا”. وأضاف: 
“أنا لســـت معلقا وال أريـــد تقييم كيف 
ستنتهي، لكني أريد أن أعطي خريطة 
اتجاه: بالنسبة لنا - االتفاق )النووي 
مع إيران( غير ملزم، والتاريخ 
بعـــد عاميـــن ونصـــف العام، 
إليـــران  يســـمح  والـــذي 
ال  عـــدد  بتجميـــع 
يحصـــى من أجهزة 
المركـــزي  الطـــرد 
ُيلزمنـــا  ال 

بالتأكيد”.

بينيت يوجه الموساد إلى “المهمة الكبيرة”

مقتل فلسطيني 
برصاص االحتالل

أمــس  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
الجيش  بــرصــاص  فلسطيني  مقتل  الثالثاء 
ــي جـــنـــوب الــضــفــة الــغــربــيــة  اإلســـرائـــيـــلـــي فـ
الشاب  إن  الصحة  وزارة  وقــالــت  المحتلة. 
العروب  مخيم  مــن  عفيفة  أبــو  شفيق  عمار 
عليه  النار  االحتالل  إطــالق  عقب  “استشهد 
قرب بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم” 
دون إعطاء المزيد من التفاصيل. واألسبوع 
الماضي، قتل فتى فلسطيني عمره 14 عاًما 
إّن  قالت  التي  اإلسرائيلية  القوات  برصاص 
رصدوه  أن  بعد  عليه  النار  أطلقوا  عناصرها 

يرمي زجاجة حارقة قرب مدينة بيت لحم.

الضفة الغربية ـ أ ف ب

أكد رئيس المجلس األوروبي، شارل ميشيل،  «
أمس الثالثاء، أن العقوبات التي فرضها االتحاد 

األوروبي على روسيا ستؤثر على دول االتحاد، 
مشيرا إلى أهمية االستعداد لمواجهة هذا 

التأثير.

وقال ميشيل في كلمة له أمام البرلمان  «
األوروبي: “تداعيات العقوبات ستؤثر بشكل 
كبير على روسيا. لقد حشدنا جهودنا لمنع 

استخدام احتياطات البنك المركزي الروسي. 
العقوبات ستؤثر علينا أيضا، وعلينا أن نكون 

مستعدين لذلك”.
وأكد ميشيل أن االتحاد األوروبي سيواصل  «

دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، مشيرا إلى 
أن االتحاد سينظر بجدية في طلب انضمام 

أوكرانيا إليه.

المجلس األوروبي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر علينا

غارات وإنزال جوي في كييف... قصف مبنى التلفزيون وبرج لالتصاالت

روسيا: عملياتنا العسكرية مستمرة حتى تحقق أهدافها
دخلـــت العمليـــة العســـكرية الروســـية 
فـــي أوكرانيا، أمـــس )الثالثـــاء(، يومها 
الغـــارات  تجـــددت  فيمـــا  الســـادس، 
الجويـــة الروســـية علـــى مـــدن كييـــف 
وقصفـــت  وخيرســـون،  وخاركيـــف 
األوكرانـــي  التلفزيـــون  مبنـــى  روســـيا 
جـــرت  كمـــا  النيـــران.  بـــه  واشـــتعلت 
محاولـــة إنـــزال جـــوي روســـية شـــمال 
كييـــف. وقـــال وزيـــر الدفاع الروســـي 
ســـيرغي شـــويغو، إن بالده ســـتواصل 
عمليتها العســـكرية في أوكرانيا “حتى 
تحقـــق أهدافها”، حســـبما نقلـــت وكالة 

“إنترفاكس” الروسية لألنباء.
واعتبـــر شـــويغو أن الهـــدف الرئيســـي 
مـــن  نفســـها  “حمايـــة  هـــو  لموســـكو 
الغـــرب”،  يصنعهـــا  التـــي  التهديـــدات 
مضيًفـــا أن “روســـيا ال تحتـــل األراضي 
األوكرانية”. وأفاد الوزير خالل مؤتمر 
صحافـــي نقلـــه التلفزيـــون أن “القوات 
المســـلحة الروســـية تهـــدف إلـــى “نزع 
السالح واجتثاث النازية” في أوكرانيا 
فضـــاًل عـــن حماية روســـيا “مـــن تهديد 

عسكري افتعلته الدول الغربية”.
وعلـــق المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
أجـــل  “مـــن  كوناشـــينكوف:  الروســـية 
ضـــد  المعلوماتيـــة  الهجمـــات  وقـــف 
روسيا، ســـُتنّفذ ضربات بأسلحة عالية 
الدقة ضد البنى التحتية التكنولوجية 
لجهـــاز األمـــن وضـــد المركـــز الرئيســـي 
لوحـــدة العمليات النفســـية في كييف. 
ندعـــو ســـكان كييـــف الذين يعيشـــون 
قرب مراكز )أمنية( لمغـــادرة منازلهم”. 
وانقطع بث التلفزيون األوكراني عقب 

قصفـــه مباشـــرة، وبالتزامن اســـتهدف 
صـــاروخ روســـي برًجا لالتصـــاالت في 
العاصمـــة األوكرانية. وأشـــارت أحدث 
التطورات إلى حشـــود روسية جديدة 
فـــي الطريـــق إلـــى كييـــف بالتزامن مع 
جهود سياسية متواصلة لفرض المزيد 
مـــن العقوبـــات علـــى روســـيا مـــن أجل 
وقف الحرب. وأظهرت صور التقطتها 
عســـكرية  قافلـــة  الصناعيـــة  األقمـــار 
األوكرانيـــة  العاصمـــة  روســـية شـــمال 

كييف يزيد طولها عن 60 كلم.
وقالت شـــركة “ماكسار تكنولوجيز” إن 
األقمار الصناعية رصدت تحرك القافلة 
العسكرية على بعد 64 كيلومتًرا شمال 
كييف باإلضافة إلـــى قافلة أخرى. كما 
هليكوبتـــر  وحـــدات  انتشـــار  رصـــدت 

تضـــم قـــوات هجوميـــة بريـــة جنـــوب 
بيالروســـيا علـــى بعـــد أقل مـــن 32 كم 

شمال حدود أوكرانيا.
وفي تطور الفت، ذكر اإلعالم الروسي، 
أســـقطت  الروســـية  “الدفاعـــات  أن 
صاروًخا اســـتهدف مطاًرا في مقاطعة 
روســـتوف”. وفيمـــا أظهـــرت المقاطـــع 
القادمة مـــن أوكرانيا قصًفـــا ِبراجمات 
الصواريـــخ فـــي محيط كييـــف، وصل 
الجيش الروســـي إلى مدينة خيرسون 
في جنوب أوكرانيا، قرب شـــبه جزيرة 
موســـكو،  لســـيطرة  الخاضعـــة  القـــرم 
وأقـــام نقـــاط تفتيـــش على مشـــارفها، 
وفـــق ما أعلن رئيـــس البلدية. وتزامًنا، 
أعلـــن حاكـــم إقليمـــي على “فيســـبوك” 
ا  ا أوكرانيًّ مقتـــل أكثر مـــن 70 عســـكريًّ

في قصف روسي لبلدة أوختيركا.
رئيـــس  ســـينيجوبوف،  أوليـــج  وقـــال 
إن  األوكرانيـــة،  خاركيـــف  منطقـــة 
الهجمات الصاروخية الروسية أصابت 
مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بما 
شمل المناطق السكنية ومبنى اإلدارة.
وفيمـــا أعلنت أوكرانيا مقتل عشـــرات 
فـــي  االنفصاليـــون  أعلـــن  المدنييـــن، 
لقصـــف  اإلقليـــم  تعـــرض  دونيتســـك 
أوكراني استهدف المدنيين والمنشآت 
الحيوية في منطقة دونباس. وأفادت 
وكالـــة أنباء أوكرانيا الرســـمية بقصف 
روســـي على عيادة للنساء في كييف. 
كمـــا أكد الجيش األوكراني أن روســـيا 
قصفت البالد بــــ113 صاروًخا من نوع 

“إسكندر”.

عواصم ـ وكاالت

انقطع بث التلفزيون األوكراني عقب قصفه مباشرة

عواصم ـ وكاالت

قـــال وزير الخارجيـــة األميركـــي أنتوني 
الرئيـــس  انتصـــار  إن   ، أمـــس  بلينكـــن، 
الروسي فالديمير بوتين سيفاقم األزمة 

اإلنسانية والحقوقية في أوكرانيا.
وشدد بلينكن بالقول: “يجب طرد روسيا 

من عضوية مجلس حقوق اإلنسان”.
وقـــال بحســـب ما أفـــاد بيـــان للخارجية: 
وســـنفرض  األوكرانـــي  الشـــعب  “ندعـــم 
لمحاســـبة  قاســـية  وعواقـــب  تكاليـــف 
روســـيا علـــى الحـــرب التـــي اختارتهـــا”. 
وتابـــع: “نحـــن نقف إلـــى جانـــب أوكرانيا 
ونثني على شـــجاعة الشـــعب األوكراني 

وبطوالته”.
يأتي ذلك في حين قدرت األمم المتحدة 
عـــدد النازحيـــن داخليا فـــي أوكرانيا من 
جراء العملية العسكرية الروسية بمليون 
نازح، وأكثر من 660 ألف شـــخص لجأوا 
إلى الدول المجاورة، ما أفادت مســـؤولة 

في المفوضية السامية لشؤون الالجئين. 
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
مســـؤولة المفوضيـــة ألوكرانيـــا كارويلنا 
لينـــدوم بيلينـــغ قولهـــا “ليـــس لدينـــا عدد 
دقيـــق للنازحيـــن داخلًيـــا فـــي أوكرانيـــا 
شـــخص  بمليـــون  عددهـــم  نقـــّدر  لكننـــا 
تقريبـــا نزحوا داخل البالد أو يتواجدون 

حالًيـــا على متن قطار أو باص أو ســـيارة 
لمحاولة الوصول إلى بّر األمان”.

وقالـــت الناطقة باســـم المفوضية شـــابيا 
مانتـــو خالل مؤتمـــر صحافي في جنيف 
“ثمة أكثر من 660 ألف شـــخص فروا من 
أوكرانيـــا ولجـــأوا إلـــى الـــدول المجاورة 

خالل األيام الستة األخيرة فقط”.

مليون نازح داخل أوكرانيا و660 ألف الجئ بدول الجوار

بلينكن: يجب طرد روسيا من مجلس حقوق اإلنسان

ر اآلالف من أوكرانيا الحرب ُتهّجِ

عواصم ـ وكاالت

حـــذر وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
الفروف، أمـــس الثالثاء، من أن “أوكرانيا 
لديهـــا القـــدرة علـــى التحـــول إلـــى دولـــة 

نووية”.
وقـــال الفـــروف، أثنـــاء كلمة أمـــام مؤتمر 
زال  مـــا  “أوكرانيـــا  إن  األســـلحة،  نـــزع 
لديهـــا تكنولوجيـــا نوويـــة ســـوفيتية وال 
مـــن مواجهـــة هـــذا الخطـــر”. وأفـــاد  بـــد 
وزيـــر الخارجيـــة الروســـي أن “العمليـــات 
العســـكرية فـــي أوكرانيـــا تهـــدف لحماية 
بالدنـــا من تهديد الغرب”. وشـــدد على أن 
موســـكو “ســـتواصل العمليات العسكرية 
فـــي أوكرانيـــا حتـــى تحقيـــق أهدافهـــا”، 
وتحدث عـــن وقوع “اســـتفزازات” كثيرة 
من جانب كييف. واتهم الغرب بأنه يعمل 
على “عسكرة الفضاء” بما يهدد االستقرار 

والسالم العالمي.
كما اتهم االتحاد األوروبي، بسلوكه مسار 

العقوبات بدال من الحوار مع روسيا بشأن 
األزمـــة األوكرانيـــة. وقـــال الفـــروف فـــي 
كلمـــة بمؤتمر نزع األســـلحة “نتخذ جميع 
اإلجراءات الممكنة لمنع ظهور األســـلحة 

النووية في أوكرانيا”.
وطالب الفروف، أميركا بإعادة أســـلحتها 
النوويـــة مـــن بقـــاع عالميـــة إلـــى داخـــل 

األراضـــي األميركية، إذ قال “الوقت حان 
لمغادرة األســـلحة النوويـــة األميركية من 

أوروبا”.
وقاطعت وفود كثيـــرة من بينها أوكرانيا 
والدول الغربيـــة كلمة الفروف خالل بث 
مؤتمر نزع األسلحة كلمته، فباتت القاعة 

شبه فارغة.

اتهم الغرب بسلوك مسار العقوبات بدل الحوار وسط مقاطعة واسعة لخطابه

الفروف يحذر من تكنولوجيا نووية سوفياتية لدى أوكرانيا

قاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية كلمة الفروف
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة جي مارشال فيكتوري انترناشونال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم 
إليها السيد / ABRAHAM JOHN باعتباره المصفي القانوني 
لشركة جي مارشال فيكتوري انترناشونال ذ.م.م ، والمسجلة بموجب 
الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)89594-1( رقم  القيد 
وفقا ألحكام  وذلك  التجاري،  السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية 
لسنة   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة بودريس للتجارة العامة شركة تضامن بحرينية     

                   
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني   المصفي  باعتباره   REEJAL CHITTENNOORE السيد/ 
العامة شركة تضامن بحرينية ، والمسجلة بموجب  للتجارة  لشركة بودريس 
القيد رقم 127183، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة نيو عزهاء للتجارة ذ.م.م - سجل تجاري رقم 141337   
                   

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / عبدالمنير راياماركار 
فيتل ايدروس كوتي نيابة عن السادة شركة شركة نيو عزهاء للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
ايدروس  فيتل  راياماركار  عبدالمنير  السيد  وتعيين  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،141337

كوتي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدالمنير راياماركار فيتل ايدروس كوتي 

abdul-muneer@hotmail.com     -       +  973 38888675  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
                   

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  مكتب الديار للهندسة والمملوكة للسيد/ السيدة علي أسد محمد 
)المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،1-54868 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ، علي 
الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة  برأسمال وقدره 30000 
دينار بحريني ، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 

1-    علي أسد محمد علي  بنسبة 90% 
2-   نوف علي أسد محمد علي  بنسبة 5% 

3-    مريم عبدهللا يوسف محمد الخاطر بنسبة 5%

تاريخ :28/02/2022
CR2022- 33127 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري
                   

تقدم إلينا السادة/ ورثة المرحوم السيد شبر ناصر محمود قاهري بتحول المحل 
التجاري التالي: إلى السيدة / زينب السيد شبر ناصر محمود قاهري

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

االسم التجاري: مركز الدكتور شبر القاهري للطب النفسي
رقم القيد: 127457-1

التاريخ 28/2/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -  إدارة التسجيل

CR2022-31839 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: صباح حسين نايف الدرويش

االسم التجاري الحالي: كرك هاوس
االســـــم التجـــاري الجديد: برجر هاوس

رقم القيد: 127457-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة القواسم للتجارة ذ.م.م
                   

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة القواسم للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 85342، بطلب تغيير 

اسم الشركة من: شركة القواسم للتجارة ذ.م.م
AL QAWASSIM TRADING WLL
الى: ٔاتري الخضراء للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

ATREE GREEN CONSTRUCTION AND TRADING 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.

التاريخ :1/3/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -  إدارة السجــــل التجــاري

)CR2022- 34080( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: محمود عيسى عبدهللا سكاكاوي

االسم التجاري الحالي: مطعم الرزق الجديد
االســـــم التجـــاري الجديد: سوبر ماركت بوخالد

رقم القيد: 80561-49

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 33310( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: جعفر جميل حسن علي

االسم التجاري الحالي: برادات جعفر علي
االســـــم التجـــاري الجديد: خباز جعفر علي

رقم القيد: 41952-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية
    With Limited Liability Company وتحويله إلى

                   
مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  )سهيل للخضار والفواكه والمواد الغذائية( )سهيل للخضروات 
والفواكه( والمملوكة للسيد/ محمد علي محمد ابراهيم ، والمسجلة بموجب القيد رقم )-3
27171(، )27171-8( بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله 

            With Limited Liability Company إلى
)المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك   ، بحريني  دينار   5000 وقدره  برأسمال 
الفردية( عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية 

أسماؤهم: 1-    محمد علي محمد ابراهيم  بنسبة 50 % 
2-   ثاجبه نجم علي عبدهللا بنسبة 50 % 

القيد : 1-148219    -    التاريخ : 28/02/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم )32552(  لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة السميري للتسويق شركة تضامن بحرينية    

                   
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة  بحرينية  تضامن  شركة  للتسويق  السميري  شركة  أصحاب  السادة 
شركة  من  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،148219-1 رقم  القيد  بموجب 
السميري للتسويق شركة تضامن بحرينية إلى شركة السميري العقارية شركة 

تضامن بحرينية .       
التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة  فعلى كل من لديه اعتراض 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 التاريخ: 27/02/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2022-32348 (  إعالن رقم
 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

                   
تقدم إلينا السيد/ حليمه مرزوق يوسف عبدهللا بتحويل المحل التجاري التالي 

إلى السيد/ نور محمد يوسف محمد سرور       
 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 20096-2

االسم التجاري : خدمات التأمل للسيارات  

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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Almuharraq Equstrian Academy 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
39858770  or  mhrschool81@gmail.com 

Bait Al Asaad spices & coffee 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39255665  or  SOODEL3YON_33@HOTMAIL.COM 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39470670  or  ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

DECENT HOMES DECOR COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66950085  or  ARIFUL.NH53@GMAIL.COM 

FOOD LAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

BAHRAIN TIME SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac
38883123  or  info.halabahain@gmail.com 

UBAIDA BABY SHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39346954  or  SIDDEEK.P@GMAIL.COM 

BADER69 FOR STEEL AND ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33032222  or  69CLASSIC69@GMAIL.COM 

YOUSIF RASHED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  YOUSAFRASHEDBH@GMAIL.COM 

Hydro Building Systems Middle East W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17203875  or  mujtaba.jasim@hydro.com 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

SKY MUHARRAQ Carpentry Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Alansari real estate agent 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

38883123  or  AHMED-HALABAHRAIN@HOTMAIL.COM 

WELL DONE SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36655469  or  ALTHURAIYA-143@HOTMAIL.COM. 

HASSAN ALI ABDULLQADER ABUZEYAD 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39660484  or  ALWISAM71@HOTMAIL.COM 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39470670  or  ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com 

BIN NASS CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com 

Quantum Auditing Saeed and Dinesh Chartered Accountants - Foreig 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

38126243  or  DINESH.SINGH@QUANTUMAUDITING.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

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

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

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

  TECHNICIAN (RECREATION) 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33535303  or  HARITHA310889@GMAIL.COM 

YOUSIF RASHED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  YOUSAFRASHEDBH@GMAIL.COM 

ALMAHD DAY BOARDING SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac
17620730  or  almahdschool@gmail.com 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39440170  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

M. M. HASAN MANSOOR&MERZA HASAN MANSOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34348870  or  MIRZA_22@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39941114  or  h.salem@dc.bh 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

AL MASTOORA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39842912  or  alii_4000@hotmail.com 

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

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

WIPRO BAHRAIN LIMITED CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

MULTI KEY CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34248870  or  AFZALBALOUCH@GMAIL.COM 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17459900  or  edo@behbehani.com.bh 

HAKEEM FOR GLASS AND MIRORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38884041  or  HAKEEMGLASS@GMAIL.COM 

SUPER STAR SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39847709  or  HS-303-KD@HOTMAIL.COM 

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDER(MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac
17405333  or  tylosprinting@gmail.com 

TATAWEEN FOODTAFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36441142  or  ADEL_ALROWAIE@HOTMAIL.COM 

ARTIFIX WOOD WORKS CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34569303  or  KHALIDAZAM947@GMAIL.COM 

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

MOON CHAISER DECORATIONS CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36428158  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

ALBADO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17403340  or  ALBADOCENTRE@GMAIL.COM 

GULF RIVER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac
33720667  or  HOOB667766@gmeil.COM 

Green Tree  Markets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33332444  or  GREENTREE7575@GMAIL.COM 

YATHRIB UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33323888  or  M3293@LIVE.COM 

BAHRAIN SHIP REPAIRING & ENGINEERING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725300  or  hrmanager@BASREC.COM.BH 

GOLDEN SHABAB CAFETERIA - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

KAAF DESIGN STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contac

17771813  or  MOSHARIF8211@GMAIL.COM 

Al Raoof  Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39664685  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM 

STYLE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17621168  or  NEEW11@HOTMAIL.COM 

OASIS OF PAPERS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39333966  or  ABUALSHOUK@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17623882  or  accounts@florabh.com 

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contac
17253177  or  alitahery@hotmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AL QAYAM ELECTRICAL EQUIPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17262217  or  ALQAYAMELECTRIC@GMAIL.COM 

Al TAAWON FOODSTUFF FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32234485  or  z.alhaiki@elegant-palace.com 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALFAJR ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17784605  or  ALFAJAR_W.S@HOTMAIL.COM 

WESL SALON LDIES 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17680934  or  info@wisalsalon.com 

RIYADH CARPENTRY & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17400827  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

Body Works Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

Noof jewellery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

LABELTEC LABEL FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17274006  or  SUNILDASBALA@GMAIL.COM 

VIGOROUS POWER TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contac

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

NB MEDIA & ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33001591  or  MDRASAL2020@YAHOO.COM 

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

GERMAN ART AUTO MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39888841  or  CAPTAIN.ALI.08@GMAIL.COM 

ALTAWSEL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39695511  or  HUSAIN.NEZAR@GMAIL.COM 

TREND BUILDING CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
13643837  or  SSULTAN973@GMAIL.COM 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

MARIA PALACE BUTIKUE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17404626  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

HASAN ISA HASAN AIRCONDITONING 
has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

39773662  or  HIHCON@GMAIL.COM 

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17100190  or  siraj@thc.com.bh 

SAYED ALI MOHSEN BUILDING COMPLETION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  ALIMOHSENBH88@GMAIL.COM 

AL AMEEN GATE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33354664  or  MOHAMEDSALEMMOOSA@GMAIL.COM 

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17100190  or  siraj@thc.com.bh 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66699130  or  MSPCONTRA@GMAIL.COM 

BUTCHER BAKER GOOD TIMES MAKER - BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17111722  or  hrd@bbgmco.com 

WESL SALON LDIES 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17680934  or  info@wisalsalon.com 

House Tayeb Perfumes and oud w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
35971968  or  ABRAAWI1@GMAIL.COM 

YOUSIF ALMARAGHI TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39620790  or  YOUSIFALMARAGHI72@GMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17296363  or  INFO@CATERWORLD4U.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

ALSHAFAI NEUROSPINE CENTER  S.P.P. OWNED BY DR. NABEEL SAUD AL S 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

17333417  or  DR.NABEEL.ALSHAFAI@GMAIL.COM 

ABNAA ALQASSER TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

34320730  or  aalqaseer@yahoo.com 

SAYED ALI MOHSEN BUILDING COMPLETION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  ALIMOHSENBH88@GMAIL.COM 

ERBIL SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39271616  or  AQEELBUHASAN76@GMAIL.COM 

BEST STYLE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

17691759  or  JAFFAR.CSDECOR@GMAIL.COM 

SHAMROCK TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39460276  or  arazzaqali@yahoo.com 

TAKE AWAY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33572333  or  hanan@ALHELLI.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

38700027  or  alabraaj@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

ALAHMED COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17008636  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

ALFATEHEEN FOOD TRANSPORTATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17006036  or  INFO@ALFATEHEEN.COM 

UNITED PAPER INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17732626  or  BRNPACK@BATELCO.COM.BH 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL MAHABA ELECTRICAL EQUIPMENTS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39816922  or  ALMAHABA.EST@GMAIL.COM 

AL WEQAR CAFETEROA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contac
17680798  or  Z.L.S2020BJ@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

MANASALU CLEARANCE OF GOVERMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac
36484627  or  RINCHUP02@GMAIL.COM 

MegaMart 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17341070  or  anil.nawani@babasons.com 

MANASALU CLEARANCE OF GOVERMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac
36484627  or  RINCHUP02@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

77997301  or  PBP.SERVICES@YAHOO.CO.UK 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33445560  or  aamirbh@gmail.com 

DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contac
17214490  or  RKIKHIA@DEOITTE.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac
17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN RUBBER CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contac

17830188  or  RUBBER@HAJIHASSAN.COM 

M POWER  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

37266229  or  ENTISAR.AHMEED@GMAIL.COM 

ALHOOTY GENERAL TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contac

17727450  or  ALHOTYAN@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17258381  or  admin@alezzco.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17258381  or  admin@alezzco.com 

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

MADAR BAHRAIN BUILDING MAINTENANCE B S C . CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17874704  or  MOHAMMAD.MADI@MADAR.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36261044  or  33KAWSARAHMED@GMAIL.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

13101351  or  hr@alsalam.care 

AMAIM ELECTRONICS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39696833  or  SAJIDBUTT666@GMAIL.COM 

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

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

EBOOST INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

36424614  or  ALMOBDEA.200@GMAIL.COM 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAREHOUSE KEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

SELVAN GOODS PACKING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17040404  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM 

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35004921  or  PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac
17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM

 KAYAN HOME TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33313602  or  Whaidarah1990@GMAIL.COM
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Real Taste Coffee W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

Real Taste Coffee W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contac

17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

NEW REAL TASTE FOOD STUFF w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17212625  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

GEORGIA UNIFORMS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

DOME CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

MADHAWDAS GOPALDAS & SONS CO. (M.G.SONS) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17210828  or  info@mgsonsbh.com 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

IZHAAN AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34590744  or  SY.ATIF01@GMAIL.COM 

DAR BU SALMAN CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35351234  or  HOORATOWER55@GMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Eathai restaurant Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

13112210  or  EATHAI.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AL SABAH AIRCONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17786599  or  alabah.aiconditioning@gmail.com 

Blue Storm Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33254003  or  ADEL.JASIM.M@GMAIL.COM 

Jalal Ionics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39476363  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

Al sheriya Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33853237  or  ALHASHIRDOCUMENTS@GMAIL.COM 

THE FOG PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17874720  or  binglypc@gmail.com 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  admin@alezzco.com 

AYOOB EBRAHIMI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35314151  or  AYOOBALAAKBARAHIMI01@GMAIL.COM 

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

  CASTING MACHINES OPERATORS GUIDE 
 suitably qualified applicants can contac

17258381  or  admin@alezzco.com 

MR MURTAZA MUSTAFA FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

66756754  or  SAYEDMURTADAPLANT@GMAIL.COM 

INNER CIRCLE WOODEN SOLUTIONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17001646  or  CIRCLECOMPANY@GMAIL.COM 

SANJELID GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33077798  or  KF.FARDAN@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77777070  or  gosi@DRM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34659511  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM 

AL MANZIL HOTEL B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
17400440  or  hr@almanzilhotelbh.com 

MJH Services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17550051  or  MOHAMMED@TAHSEELBH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

BANADORA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
17223317  or  mashtan.hotel@yahoo.com 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

39287383  or  account@nicbh.com 

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

 suitably qualified applicants can contac
33175733  or  NNNA301@HOTMAIL.COM 

CHEF ABOUD RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

37233733  or  CHEFABOUD@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17565333  or  Sayed.helal@keoic.com 

AL AALIYA RECLAMATION CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

36599556  or  aaliya.equipment@gmail.com 

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17565333  or  Sayed.helal@keoic.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

SOUTH ASIA BUSINESS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33974695  or  SHAFIQKIYANI@YAHOO.COM 

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17565333  or  Sayed.helal@keoic.com 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

MARKWELL INTERNATIONAL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17300186  or  MARKWELLBH@LIVE.COM 

Burj sultan steel fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  ms4588623@gmail.com 

RINAD VENTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contac
66677776  or  AKHALID@PGC.COM.BH 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822223  or  dredco.gp@gmail.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ALNAINOON Alternative Medicine center 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR(MEDICAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17590855  or  A.ALNAINOON@GMAIL.COM 

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

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

BELARUS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

BELARUS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

MULTANI RESTAURANT CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37228185  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

M U TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38354639  or  MUQARABSAB@GMAIL.COM 

AL NOOR EXPRESS MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17554872  or  ADMIN@ALNOOREXPRESS.COM 

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17822223  or  dredco.gp@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

NUZUL WOOD WORKS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

36665363  or  ACCOUNTS@NUZULGROUP.COM 

ALEENTA BEAUTY CENTER FOR LADIES 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39212219  or  UMJASSIM@HOTMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contac

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contac

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33058216  or  AWAISMAQBOOL550@GMAIL.COM 

DECORATING MEMORIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39443446  or  M.J.HASHIM@GMAIL.COM 

NUZUL WOOD WORKS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

36665363  or  ACCOUNTS@NUZULGROUP.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Marks home center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17400506  or  ROCKERS3636@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17620600  or  INFO@HANIBH.COM 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17540777  or  unni@gems-bahrain.com 

FLONA ICECREAM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

34104745  or  flona.icecream.bh@gmail.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17620600  or  INFO@HANIBH.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

NUZUL WOOD WORKS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

36665363  or  ACCOUNTS@NUZULGROUP.COM 

Infura Consulting W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36330690  or  FAISAL@ARAMISSOLUTIONS.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

Life shin construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32025069  or  HAMEED912@HOTMAIL.COM 

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17620600  or  INFO@HANIBH.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33367000  or  info@wadialsailgate.com 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

BAHRAIN CINEMA CO. B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877209  or  hanan@ALHELLI.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877209  or  hanan@ALHELLI.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877209  or  hanan@ALHELLI.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

HARDEEZ 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33445560  or  aamirbh@gmail.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contac

17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contac

17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contac

17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

ALSHEALA RENTING OF OTHER PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

THE GOOD WOLF EATERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contac

38411192  or  AHMEDYAQUBY@GMAIL.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ENGINES & GENERATORS) 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34111999  or  sharef.works@gmail.com 

GOLDEN CREEK MANAGEMENT OF REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33743756  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

THE NEW AWAN PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33916590  or  IRFANMILIK6590@GMAIL.COM 

WAHAT AL DIRAZ CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36555561  or  QSSIM.890@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

HEALTHY HAY AND ANIMAL FOOD CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17229342 

WORLD FURNITURE UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17727999  or  ASMANI@BATELCO.COM.BH

Triple seven repair of machinery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39869701  or  triple7.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17259995  or  nhbahrain@yahoo.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

DECENT HOMES DECOR COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66950085  or  ARIFUL.NH53@GMAIL.COM 



في خطــوة مغايــرة ومختلفة، طرحــت الفنانــة ديانا حداد 
الغنائيــة  أعمالهــا  أحــدث  العربــي”  الغنــاء  “برنسيســة 
المصورة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان “ســيد الحمقى”، 
مجــددة تعاونهــا إخراجيــًا مع المخرجــة اإلماراتيــة نهلة 

الفهــد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حســام كامل بعد أن 
جاءت الكلمات للشــاعر محمد القاســمي، وتنتمــي لألغنيات 

الكالســيكية، والتي قدمتها بإحســاس كبير وجرأة. وأعربت ديانا عن سعادتها بهذا 
العمل الذي يأتي ضمن األغنيات التي تحب تقديمها بأن تكون من اللون العاطفي.

هاجمــت الفنانــة المصرية إلهــام شــاهين زميلتها آثار 
الحكيــم بعد تــداول أخبار عــن اعتزالها الفــن والتفرغ 

للعبادة.
وأكدت شــاهين خــالل الجــزء الثاني مــن حلقتها في 

برنامــج “حبر ســري” مــع اإلعالمية أســما إبراهيم على 
قنــاة “القاهرة والناس”: إذا اعتزلت ســأختفي، ولن أحضر 

المهرجانــات أو األحــداث الفنية، وأنا لــم أفكر في االعتزال ألننــي أحب الفن 
بجنون، وهو متعتي في الحياة، وأتمنى أال أضطر لالعتزال في يوم ما.

لن أعتزلسيد الحمقى
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تعود 
الممثلة 

األميركية 
جينيفر جارنر 

إلى التلفزيون 
من خالل 

مشاركتها في 
الموسم الجديد 

من مسلسل 
 ،”Party Down“

الذي ُعرض العام 
2009، كما انضم 

إليها عدد من 
الشخصيات 

الجديدة إلى 
طاقم العمل.

tariq_albahhar

النجم ريان رينولدز يكشف السبب الحقيقي البتعاده عن التمثيل
في العام الماضي، أعلن النجم المحبوب 
ريان رينولدز عن نيته أخذ “إجازة” من 
 Deadpool التمثيل، ومؤخرا أكد نجم
أخذ  نيته  نيوز عن  أي  لموقع 
الــراحــة وكيف  مــن  قسط 
يــخــطــط لـــقـــضـــاء وقــتــه 
البعيد  الــوقــت  هـــذا  فــي 
عـــن الـــكـــامـــيـــرات، وقـــال 
انـــــــــه ســـيـــأخـــذ 
اســـــــتـــــــراحـــــــة 
ــن حـــيـــاتـــه  ــ مــ
ــة  ــ ــي ــ ــن ــ ــه ــمــ ــ ال
ــون  ــكـ ــيـ لـ
مــــــــــــع 

عــائــلــتــه، “إنــهــا مــجــرد مــحــاولــة لخلق 
مساحة أكبر قليال لعائلتي، فأنا حقا ال 

احصل على ذلك الوقت لهم”.
وكشف ريان أنه سوف يأخذ استراحة 
النسخة  من  االنتهاء  بعد  التمثيل،  من 
ديكنز  تــشــارلــز  عــمــل  مــن  الموسيقية 
بعض  وقضاء   ،A Christmas Carol
بليك اليفلي وبناته  الوقت مع زوجته 

الثالث جيمس، وإينيز وبيتي.
مع  العمل  ثانية  كل  “سأفتقد  وأضــاف 
هذه المجموعة الموهوبة من المبدعين 
للعمل  محظوظا  كنت  لقد  والفنانين، 
انتقل  اإلعالني  “البوست”  بعد  معهم”. 
ريــان مرة أخــرى إلى خاصية القصص 
لتوضيح  بـــه  ــخــاصــة  ال الـــســـتـــوري  أو 
انقطاعه  فترة  ارتــبــاك حــول طــول  أي 
شهرين  من  االبتعاد  يستمر  أن  “يمكن 
إلى عام”، و “عموما، 6 أشهر هي المدة 
الــزمــنــيــة الــمــعــتــادة لــلــتــفــرغ الــمــدفــوع 
والمرونة  الــوقــت  يمنحك  فهو  األجـــر، 
السفر  مثل  بــأشــيــاء  للقيام  الكافيين 
جانبي  مشروع  إكمال  أو  الــدراســة  أو 
كبير”. وذكر بأنه يريد القيام بواجباته 
الماضي،  العام  وفي  وأب.  أســرة  كرب 

تحدث عن وجوده في البيت أثناء 
“أحب  الصحي  والحجر  اإلغــالق 

الفتيات”، وقال  مجرد وجودي هنا مع 
مع  النسائية  بــاألمــور  أقـــوم  أن  “أحـــب 
اللباس  ارتـــداء  مثل  وبناتي  زوجــتــي 
الوردي طوال اليوم، وصناعة فساتين 

من الورق”.
جديد ريان رينولدز

ــنــجــم الــكــنــدي قــريــبــا على  ســيــقــدم ال
منصة نتفلكس فيلمه األكشن والدراما 

الــذي   ،Red Notice الــجــديــد 
إلى جانب  ببطولته  يقوم 
ــن جــونــســون وجـــال  ــ دوي
أن  المقرر  جــادوت، ومن 
ــمــنــصــة فـــي 12  يــصــل ال

نوفمبر الجاري بأحداث مشوقة. يدور 
أكثر  لمطاردة  عالمي  تنبيه  فيلم حول 
من  العالم  فــي  المطلوبين  المجرمين 
قبل األنتربول، ولكن مع حدوث سرقة 
في  المحققين  كبير  بين  تجمع  كبيرة 
)دويــن  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب 
المجرمين  مــن  اثــنــيــن  مــع  جــونــســون( 
الــمــخــضــرمــيــن )جــــــادوت، وريـــنـــولـــدز(، 
الــعــديــد مــن األحـــداث  تــحــدث  فعندها 

والمغامرات غير المتوقعة.
مغامرة  فــي  الثالثي  ينطلق  وبالتالي 
مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، 
بــــــدًءا مـــن صـــالـــة رقـــــص، إلــــى سجن 
لهم  بالنسبة  ثم غابة، واألســوأ  منعزل، 
البعض.  بعضهم  صحبة  هــي  جميًعا، 
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، طــلــبــت شــركــة 
تحضير  الكوميدي  الممثل  من  ديزني 
األخير  الكوميدي  فيلمه  من  ثان  جزء 
Free Guy بعد النجاح الذي حققه في 

البحرين والعالم.

 Grand Theft التي تقف وراء سلسلة ألعاب Rockstar Games أكدت شركة
Auto أو GTA الشهيرة، رسمًيا ألول مرة أنها تعمل على الجيل الجديد التالي 
للعبة. وأصدرت في تقريرها “مع طول العمر غير المسبوق لـ جي تي آي 5 
 Grand نعلم أن العديد منكم يسألوننا عن إدخال جديد في سلسلة ،GTAV
تجاوز  في  دائًما  هدفنا  يتمثل  نبدأه،  جديد  مشروع  كل  مع   .Theft Auto
ما قدمناه سابًقا بشكل كبير ويسعدنا أن نؤكد أن التطوير النشط للدخول 

التالي في سلسلة Grand Theft Auto يسير على قدم وساق.”
وكشفت Rockstar عن القليل عن اللعبة، إذ بقي الغموض يكتنف العديد من 
التفاصيل األخرى. ولكن أكدت الشركة أنها ستشارك المزيد من المعلومات 
على  اطــالع  على  البقاء  المعجبين  من  وطلبت  جــاهــزة،  تصبح  أن  بمجرد 

Rockstar Newswire للحصول على التفاصيل الرسمية.
»  Grand 6 ويفترض الكثيرون أن اللعبة الجديدة ستسمى جي تي آي

Theft Auto VI، إذ مرت 9 سنوات تقريًبا منذ طرح اإلصدار األخير من 
اللعبة في سبتمبر 2013. وتم إصدار GTAV بعد 5 سنوات فقط من 

.GTAIV إصدار الجيل الذي سبقه

أكــد المنتج عصام إمام شــقيق الفنــان المصري عادل 
إمام، أنــه يحضر حاليا لفيلم جديد مــن إنتاجه بعنوان 
“الــواد وأبــوه”، يجمع “الزعيــم” بابنه األصغــر الفنان 

محمد إمام، ومن إخراج ابنه رامي إمام.
وأوضــح عصــام إمام فــي مداخلــة هاتفية مــع برنامج 

“الحكاية” على قناة “أم بي ســي” أنهم “ليســوا في عجالة 
من أمرهم لتقديم الفيلم في وقت محدد كموســم عيد الفطر المقبل مثال، 

خصوصا أن حكايته وفكرته ال تزال قيد التطوير”.

عودة الزعيم

“النقطة العامية” جديد أيتن عامر
مسلسل  خــالل  مــن  المطلقة  البطولة  تجربة  عامر  أيتن  تخوض 
“الــنــقــطــة الــعــامــيــة”، بــمــشــاركــة صـــالح عــبــدهللا، هاجر 
وآخــريــن،  عــز  فهمي ومحمد  إيــهــاب  الــشــرنــوبــي، 
فهمي  وائــل  وإخـــراج  تأليف عمرو جمعة،  ومــن 
المنصات  إحـــدى  على  وُيــعــرض  عبدالحميد، 

اإللكترونية.
“إن  صحافية  تصريحات  فــي  أيتن  وقــالــت 
المسلسل ينتمي لنوعية الدراما القصيرة، 
حلقة   15 ــي  فـ ــه  ــ ــداث أحــ ــرض  ــعـ ُتـ حــيــث 
حول  ويــدور  السايكودراما،  طابع  ويحمل 
الــنــقــطــة الــعــامــيــة فــي مــخ اإلنــســان، 

وصراعاته النفسية والداخلية”.
ــمــنــافــســة  ــت “أخــــــــوض ال ــ ــافـ ــ وأضـ
دور  خــالل  مــن  المقبلة  الرمضانية 
عليا”،  “مــكــتــوب  مسلسل  فــي  كــومــيــدي 
البطولة  في  يشارك  حسني.  أكــرم  للنجم 
إلى جانب أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، 
هــنــادي مــهــنــا، وحــنــان ســلــيــمــان. كتب 
الكاتب  والحوار  والسيناريو  القصة 
بليبل، وهو من إخــراج خالد  إيهاب 

الحلفاوي.
مسلسل  فــي  مشاركتها  إلـــى  ــارت  وأشــ
ــة”، مــع أحــمــد فــهــمــي وشــيــري  ــ ــرواي ــ “ال
الــعــرض  بــطــلــة  عـــــادل، وتــجــســد دور 
المسرحي وُتدعى “ليلى”. والعمل من 
شوقي،  وأمير  محسن  شــادي  تأليف 
أحداثه  وتدور  أمير شوقي،  وإخراج 
bita�  حول جريمة قتل بحسب موقع

jarod، وقالت أيتن عامر إنها تستعد 
ــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل  لــتــقــديــم ال
“عنبر 6”، بعد النجاح الكبير الذي حققه 

الجزء األول.

سالمـــات يـوسف بـوهلـول

داوود حسين في ضيافة المقلة

“كانو الثقافي” يحتفي بذكرى الميثاق

نشر الفنان القدير يوسف بوهلول 
عبر حسابه بـ”اإلنستغرام” صورة 
محمد  حسن  الفنان  مع  تجمعه 
الــفــراش في إحدى  وهــو طريح 
المستشفيات، مما أربك جمهوره 
ومحبيه، خصوًصا أنه لم يكتب 
أي تعليق على الصورة، ومن ثم 

مسلسل  مــن  مشهد  أنـــه  عــرفــوا 
ــارك فــيــه  ــذي يــــشــ ــ ــ “الـــــزقـــــوم” ال
جــانــب مجموعة  إلـــى  بــوهــلــول 
ــقــيــادة  ــيــن ب ــان ــن ــف كـــبـــيـــرة مــــن ال
الــقــديــر أحــمــد يعقوب  الــمــخــرج 

المقلة.
تأليف  مـــن  ــوم”  ــزقــ ــ “ال مــســلــســل 

الــكــاتــب اإلمــــاراتــــي إســمــاعــيــل 
ا  حاليًّ تصويره  ويجرى  عبدهللا، 
مجموعة  ويجمع  البحرين،  في 
من الفنانين منهم: حبيب غلوم، 
الكبير  والفنان  حسين،  وهيفاء 
ــرج، وعــــــادل شــمــس،  ــفــ ــ ســعــد ال

وغيرهم.

نشر المخرج القدير أحمد المقلة في 
حسابه بـ “االنستغرام” صوًرا تجمعه 
حسين،  داوود  الكويتي  الفنان  مع 
األخ  زيـــارة  “أسعدتنا  بعبارة  ذيلها 
المنتج  برفقة  داوود حسين  الفنان 

الــســعــدي والـــفـــنـــان عيسى  ســعــيــد 
كايد”.

والمعروف أن المخرج المقلة يصور 
“الزقوم” في مناطق  حاليا مسلسل 
عدة في المملكة، والعمل الذي كتبه 

اإلمـــاراتـــي إســمــاعــيــل عــبــدهللا من 
الــفــرج،  سعد  الكبير  الفنان  بطولة 
حبيب غلوم، هيفاء حسين، يوسف 
بوهلول، حسن محمد، عادل شمس، 

أميرة محمد وغيرهم من الفنانين.

الثالثاء  مــســاء  الثقافي  كــانــو  عبدالرحمن  مــركــز  نظم 
الفنون الشعبية  2022 حفاًل إلحياء  15 فبراير  الموافق 
ميثاق  على  الشعبي  اإلجــمــاع  بذكرى  إحتفاًء  الغنائية 
ــارك فــي االحــتــفــالــيــة فرقة  ــوطــنــي، حــيــث شــ الــعــمــل ال
عصام  اإلعـــالمـــي  الــحــفــل  وأدار  الــشــعــبــيــة،  بــوعــبــدهللا 

الخياط. 
نواف  جوان  الطفلة  ألقتها  بقصيدة  الفعالية  واستهلت 
هذا  الجميلة.  األبيات  من  بعدد  الحضور  فيها  شاركت 
الفيديوهات  من  عــدد  عــرض  االحتفالية  تضمنت  وقــد 
بالفنون  تعرف  والتي  الحضور  على  الخاصة  التعريفية 

ــهــا: )الـــعـــاشـــوري، دق الــحــب،  الــشــعــبــيــة الــغــنــائــيــة ومــن
المجيلسي، لفجري/لمخولفي، الخماري، البستة، لمروبع، 
السامري والــدزة(. كما شاركت فرقة بوعبدهللا الشعبية 
الشعبية  الفنون  لهذه  حي  واستعراضي  غنائي  بعرض 

العريقة تعريًفا لها وإحياًء لتراثها أمتعت به الحضور.
واستمتاعه  سعادته  عــن  الــمــشــارك  الحضور  عــّبــر  وقــد 
إبقائها  وأهمية  التراثية  الشعبية  الفنون  على  بالتعرف 
ويستمر  تندثر  ال  لكي  بها؛  القادمة  األجــيــال  وتعريف 
المشاركين  بتكريم  االحتفالية  واختتمت  دائًما،  بقاؤها 
والفرقة الشعبية المشاركة من قبل مجلس إدارة المركز.

قريًبا إصدار النسخة السادسة من “جي تي آي”

ترجمة طارق البحار

محرر مسافات
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حظـــي موضوع المواطنة باهتمـــام المفكرين والتربويين علـــى مر العصور، 
وال يـــزال هـــذا الموضوع يتصدر اهتمـــام معظم البلـــدان، خصوصا في ظل 
االنتقـــال مـــن التركيز على اقتصاد المعرفة إلى االهتمـــام بما تفرضه الثورة 
الصناعية الرابعة، والتي تسارعت مظاهرها بعد وباء كوفيد 19، وما ترتب 
عليه من االعتماد بشكل أساسي على “الذكاء االصطناعي، إنترنت األشياء، 
الروبوتات، المركبات ذاتية القيادة، الطباعة ثالثية األبعاد، تكنولوجيا النانو، 
التكنولوجيـــا الحيوية، علوم المواد، تخزين الطاقة، والحوســـبة الكمومية”، 
كل ذلـــك تـــرك أثـــره الكبير على مختلـــف جوانـــب حياتنا، وأهمهـــا موضوع 
الهويـــة وما يرتبط بـــه من مواضيع تتعلق بالخصوصية، أنماط االســـتهالك، 
كيف ننظم أوقاتنا بين العمل والترفيه، وظائف المستقبل واألدوار المرتبطة 
بها، المهارات المطلوبة لمواكبة التغييرات المتسارعة، العالقات االجتماعية 
على المســـتوى الشـــخصي واألســـري والوطني والعالمي، وصـــوالً إلى اآلثار 
الصحية ســـواء الجســـدية أو النفســـية، في الحقيقة القائمة تطول وتطول 

وال يمكن إيجاد نهاية لها ألنها مقيدة فقط بخيالنا.
وهنـــا الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه: مـــا الفـــرص والتحديـــات التـــي تفرضها 

الثـــورة الصناعيـــة الرابعة على تربيـــة المواطنة؟ هل يمكن لهـــذه الثورة أن 
تقلـــل مـــن قدراتنـــا البشـــرية، خصوصا فيما يتعلـــق بالتواصـــل الحقيقي مع 
أنفســـنا بدايًة ومع عائالتنا ومحيطنا الحقًا، الكثير منا يالحظ كيف حرمتنا 
الهواتـــف الذكية من العديد من أشـــكال التواصـــل التقليدي حتى مع العائلة 
التـــي ننتمـــي لها، وأصبح لكل واحد منا عالمه االفتراضي الذي يشـــارك فيه 
حتى خصوصياته دون إيالء األهمية لقدرة هذه األجهزة على جمع بياناته 
وتوجيهها افتراضيًا وصوالً إلى تشـــكيل هوية مبرمجة حســـب تلك الجهة، 
والتـــي يمكـــن أن تكون بعيدة كل البعد عن هويتنـــا وانتمائنا الحقيقي الذي 
يشـــكل جوهـــر المواطنـــة، وبالتالي المســـاهمة في صياغة هويـــة بعيدة عن 
واقعنـــا، وهـــذا قد يخلق مجتمعا لديه عدد من األفراد الذين يعيشـــون فيه، 
لكـــن ال يربطهـــم به أي شـــكل من أشـــكال االنتماء والوالء، بينمـــا يكون ذلك 
لصالـــح جهـــات افتراضيـــة قد تكـــون لها قيم وأهـــداف بعيدة جـــدًا عن تلك 
التي ترسمها السياسات التعليمية الخاصة ببناء المواطنة، وهذا يحتم على 
صانعـــي القرار الكثير من الجهد في عالم ســـريع التغيير وقائم على الخيال 

واالبتكار بالدرجة األولى. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ahmedjuma44
@yahoo.com

د. نوف المرعي

المواطنة في زمن الثورة الصناعية الرابعة

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

للتواصل: 17111483

حياة الناس بنفس ثمن تذكرة األوتوبيس
هنـــاك بعض التجار يتبعون مقولة “ســـأتحالف مع الشـــيطان للتخلص 
من المستهلك”، فيسعدون بقدراتهم ونبوغهم ورهافة حسهم وثقتهم 
فـــي الغش والخداع، فكل ما يهمهم هو تكديس الثروات في الخزائن 
وزيادتها عاما بعد عام حتى لو كان ذلك على حســـاب حياة المواطن 

وصحته.
يوم أمس األول طالعتنا الصحافة بخبر أصاب القارئ بجنون مؤقت، 
يشـــبه الحـــادث األليـــم، هـــو: “تلقـــت النيابـــة العامـــة بالغًا مـــن وزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة مفـــاده ضبط أحد المحـــالت التجارية 
الخاصـــة ببيع المـــواد الغذائية، ولديه منتج غذائـــي تمت إزالة تاريخ 
الصالحيـــة منـــه، ومعـــروض للبيـــع، كمـــا تم تغييـــر بيانـــات منتج آخر 
وإعـــادة تعبئتـــه، وبإجـــراء المزيد مـــن التحريات تبيـــن وجود مخازن 
تابعـــة للمحل وتزاول نشـــاط تخزين المواد الغذائيـــة بدون ترخيص، 
وبتفتيـــش تلك المخـــازن رصدت بهـــا أختام خاصـــة بتواريخ اإلنتاج 
واالنتهـــاء، وضبطـــت أكثـــر مـــن تســـعة آالف مـــن المنتجات الفاســـدة 
ومنتهيـــة الصالحية وبدون تواريخ صالحية، فتم غلق المحل إداريًا، 

وتمـــت أيضـــا زيـــارة المحالت التـــي يتـــم التعامل معهـــا وتبين وجود 
المنتج الغذائي الفاسد وعليه تم التحفظ على تلك المنتجات”.

أيعقـــل أن تكـــون حيـــاة النـــاس عنـــد أمثال هـــؤالء التجـــار نفس ثمن 
تذكـــرة األوتوبيـــس، ال ذمـــة وال ضمير حي وال خوف مـــن هللا، أكوام 
مـــن البضائـــع الفاســـدة ومنتهيـــة الصالحية يبيعهـــا على النـــاس بلغة 
الخير المطلق وابتهاالت القداســـة، لكن في المجهول والمســـتتر هناك 
نافورة من السموم واآلثام.. كل شيء يبدأ صغيرا ومتواضعا وبعدها 
يصقل ويتطور، وهللا وحده العالم ماذا لو لم تكتشف وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة هـــذا الغش والتالعـــب والجريمة البشـــعة بحق 

الناس.
أال تكفي تعاويذ وتعازيم نار األســـعار ونفثها في وجه المواطن الذي 
فقـــد القدرة على اإلحســـاس من كثـــرة تلقي ضربات التجـــار وتعليقه 
على أبواب اإلفالس، ما إن يخرج من نفق حتى يدخل غيره.. بالرؤية 
والســـمع واإلحســـاس المواطن يعاني “ومو ناقص بس” إال أن يتحول 

إلى مستودع تجارب مثيرة واكتشافات للتجار مثل صاحبنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــل يمر العالـــم بلحظات مفصلية يتعـــرض فيها األمن والســـلم الدوليان لمحنة 
قاســـية، محنـــة يمكنهـــا أن تعصـــف باســـتقرار العالم لعقـــود قادمـــة؟ ال يبدو أن 
اإلنســـانية تتعلـــم من تجاربهـــا الســـابقة، فقد اشـــتعلت الحرب العالميـــة األولى 
بســـبب اغتيال فرد واحد، فيما الحرب الكونيـــة الثانية حلت بالعالم جراء عدم 
احتـــرام ألمانيـــا وتعرضها لمهانة في اتفاقية فرســـاي، لهذا جـــاء االنتقام النازي 

بشعا إلى أبعد حد ومد.
اليوم يقف الجميع أمام المشهد األوكراني، وفي الرؤوس عالمة استفهام واحدة، 
عن التطور التالي، وما إذا كان من الممكن بالفعل االنزالق نحو مواجهة عالمية.. 
الرعب الذي يتسبب فيه السؤال المتقدم، موصول بتلك المواجهة حال حدوثها، 

ذلك أنها ستختلف طوال وعرضا، شكال وموضوعا عما جرى قبل سبعة عقود.
ليس ســـرا القول إن أية مواجهة عالمية قادمة، ستســـتخدم فيها أسلحة الدمار 
الشـــامل، مـــا يعنـــي مالييـــن الضحايا فـــي الضربـــة األولـــى، ومثلهم فيمـــا يليها 
مـــن ردات فعـــل انتقاميـــة، عطفا على الشـــتاء النووي الذي ســـيخيم على الكرة 
األرضيـــة.. يتســـاءل المراقبـــون إلى أين يمضي المشـــهد الروســـي – األوكراني، 
وهـــل يمكـــن أن يتطـــور إلى ما هـــو أبعد من ذلـــك، أي إلى صدامـــات أممية بين 

روسيا والناتو؟
يظل القول المأثور إن معظم الحرائق تحدث من مســـتصغر الشـــرر، قائما وفاعال 
عبر التاريخ، ومن المؤســـف أن الملف األوكرني ليس صغيرا، بل إشـــكاليا، السيما 
أنـــه يمثـــل صراع إرادات قوية، وفي توقيت حرج وحســـاس تتغير فيه األوضاع 
وتتبـــدل الطبـــاع، ومـــن غير مقـــدرة على معرفة أبعاد المســـتقبل. مـــا جرى خالل 
األســـبوع الماضـــي أوضح ومـــن جديد أن المنظومة األمنيـــة األوروبية في خطر، 
ولعل ما هو أبعد من ذلك موصول بكيان حلف الناتو، وما إذا كان طريقه مفروش 

بالسلم أم الحرب. 
أعطت العمليات العســـكرية الروسية في أوكرانيا قبلة الحياة لحلف الناتو، ذاك 
الـــذي اعتبـــر في األعـــوام القليلة الماضية أنه مات موتا ســـريريا، الســـيما بعدما 
تفاقمت الخالفات بين جانبي األطلســـي في زمن إدارة الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب.. وفي المقابل تطفو على السطح تحالفات جديدة في الشرق اآلسيوي، 
السيما التحالف الروسي – الصيني الجديد، ذاك الذي تبلور بشكل واضح خالل 
العام الماضي وبدايات العام الجاري. هل يمكن لبكين وموســـكو أن يشكال حلفا 

عسكريا؟. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

من ينقذ األمن والسلم الدوليين؟

مجلس األمن!
مجلس األمن يذكرني دائما بأسماء الوزارات والوزراء في رواية ١٩٨٤ 
لألديـــب اإلنجليزي الســـاخر جـــورج أورويل، حيث يأتي اســـم كل وزير 
أو وزارة اســـما علـــى غير مســـمى، وعلى ســـبيل المثال وزيـــر الصدق أو 
وزيـــر الحقيقة ال يقول كلمة واحـــدة صادقة، وكذلك وزير اإلعالم الذي 

ال يسمع وال يتكلم.
مجلس األمن منذ إنشائه لم يثبت لنا مرة واحدة أنه اسم على مسمى، 
وأنـــه قـــادر على حفظ الســـلم واألمن الدوليين، مجلـــس األمن بني على 
الظلـــم وحمايـــة مصالح الكبار ومن يـــدورون في فلك الكبـــار، ولم يكن 
يومـــا نصيـــرا أليـــة قضيـــة عادلـــة طالما أن أحـــد الكبـــار يرفـــض القرار، 
واألمثلة كثيرة على مدار تاريخ هذا المجلس الذي يقنن الظلم ويحمي 
المعتدي، إذا كان مجلس األمن قد عجز مرارا وتكرارا على مدار تاريخه 
عن اتخاذ قرار ضد المعتدين من أتباع الكبار، فكيف سينجح في وقف 
الحرب في أوكرانيا التي أحد طرفيها واحد من الكبار أصحاب الفيتو؟
هـــل يمكـــن أن يصدر قـــرار من مجلس األمـــن بإدانة الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة مثـــال؟ هـــل صـــدر قـــرار مـــن مجلـــس األمـــن بإدانـــة أميـــركا 
وبريطانيـــا وأوكرانيا أو ما يســـمى بالحلفاء عندما قاموا بتدمير العراق 
دون حتـــى تفويـــض أو موافقة مـــن مجلس األمن؟ العالـــم يدار بعقيدة 
الغاب وهذه المنظمات ليســـت سوى تســـميات براقة تخضع فيما تقوله 
وتنفذه لقوة الكبار أو لذات العقيدة، وبالتالي ال أمل في إصالحها مهما 

كانت المقترحات ومهما كان العجز الذي تعاني منه.
ال شـــيء ســـوى القوة والردع والتوازنـــات والمصالح يمكـــن أن يحميك 
فـــي هـــذا العالـــم، والدليـــل علـــى ذلك خـــوف أوروبـــا وأميـــركا حاليا من 
دفع الرئيس الروســـي إلى خيار شمشـــون وعلي وعلى أعدائي.. فكيف 
يســـمى “مجلـــس األمن” وهو الذي لـــم يحقق األمن مـــرة واحدة منذ أن 
ولد؟ وكيف تســـمى “األمم المتحدة” في ظل كل الخالفات والصراعات 

القائمة بين أعضائها؟ أليس من األفضل أن تسمى “األمم المختلفة”؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

لقاحات كورونا بين التخويف والتطمين
غالًبا ما يميل الناس إلى أخذ جانب الحيطة والحذر ومراعاة الســـالمة 
فيمـــا يتعلـــق بوضعهـــم الصحـــي، ويكـــون اســـتعدادهم أكبـــر لتصديـــق 
التحذيـــرات والتخويفـــات ولو من باب “درء المفســـدة مقدم على جلب 

المصلحة”.
هـــذا المنطـــق جعـــل كثيريـــن ال يقدمـــون علـــى الحصـــول علـــى أي مـــن 
اللقاحـــات ضـــد فيـــروس كورونـــا كوفيـــد 19 إلـــى اآلن، الســـيما بعد أن 
تابعنا العديد من الفيديوهات على وسائل التواصل االجتماعي، بعضها 
لمتخصصيـــن وغالبيتها لغير معنيين يحـــذرون من اللقاحات وتأثيراتها 
علـــى المدى البعيـــد، وكيف أنها تندرج ضمن مؤامرة إما للســـيطرة على 
األشـــخاص والتحكـــم في تصرفاتهـــم وأفعالهم، أو للتجســـس عليهم أو 
التخلص منهم، ورغم أنها فرضيات متناقضة لكنها كانت محل تصديق 

أو خوف من قبل البعض.
وبمناســـبة مـــرور عام علـــى تجربة أخذ لقاحـــات فيروس كورونا، نشـــر 
موقـــع هيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة على اإلنترنـــت تقريًرا اســـتعرض فيه 
المراحـــل المختلفـــة والتغييـــرات واألعـــراض المحتملة منـــذ لحظة أخذ 
اللقـــاح ومـــا بعدهـــا، وأوضحت من خاللـــه عدة أمور مهمة مـــن بينها أن 
فتـــرة العـــام تعـــد أكثر من كافيـــة لظهور أيـــة أعراض جانبيـــة للقاحات، 
وأنـــه بعد مرور 28 يومـــا، تموت الخاليا المناعيـــة الجديدة، ويبقى في 
الجســـم ما يســـمى بخاليا الذاكرة المناعية، التي تكفل للجســـد الحماية 
لمدة أشهر أو سنوات، وال توجد أية أعراض جديدة بعد ذلك حسب ما 
تقول، فيكتوريا مايل، أستاذة المناعة في لندن، والتي تضيف أنه لو لم 
يحدث لك عرض جانبي خالل شـــهرين، بعد تلقي اللقاح، فإنه وبشـــكل 

شبه مؤكد، لن تتعرض لشيء في وقت الحق، بسبب اللقاح.
صحيـــح وكمـــا يقول تقريـــر البي بي ســـي ال يوجد في مجـــال العقاقير 
شـــيء مضمـــون بنســـبة 100 بالمئـــة، إال أنـــه يؤكـــد أيًضـــا أن العلمـــاء ال 
يتذكـــرون فـــي تاريخ الطب الحديث وقوع أي عـــرض جانبي ألي لقاح، 
بعد مرور ســـتة أشـــهر من تلقيـــه، وأن أغلب األعـــراض الجانبية تحدث 
خالل ساعات من تلقي اللقاح، والقليل منها خالل أيام، أو أسابيع، وأنه 
بعـــد تلقيح مليارات البشـــر، فـــإن احتمال ظهور أعـــراض جديدة، يبقى 

أقل بقليل من واحد لكل مليار شخص.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي



االتحاد البحريني لكرة القدم يعقد اجتماًعا مع وسائل اإلعالم المختلفة
احتضــن مقــر االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، اجتماًعــا مع ممثلي وســائل 
اإلعــالم المختلفــة؛ للتنســيق بشــأن التغطيــة اإلعالميــة للمبــاراة النهائيــة 
لمسابقة كأس جاللة الملك المفدى، للموسم الرياضي 2022-2021، والتي 
ســتجمع ناديــي الخالديــة والرفــاع الشــرقي يوم 5 مــارس 2022 عند 6:15 

مساًء على استاد البحرين الوطني.

وشهد االجتماع عضو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس 
لجنـــة المســـابقات مهنـــد األنصـــاري 
واألميـــن العـــام لالتحـــاد البحرينـــي 
لكرة القدم راشـــد الزعبـــي، وحضره 
المختلفـــة  اإلعـــالم  وســـائل  ممثلـــو 
)الصحـــف المحليـــة وقنـــاة البحرين 

الرياضية والحسابات الرياضية(.
وخـــالل االجتمـــاع، نقـــل األنصـــاري 
والزعبـــي تحيـــات وتقديـــر مجلـــس 
إدارة االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
لوسائل اإلعالم المختلفة على الدور 
الكبيـــر والبارز الـــذي يقومون به في 
تغطيـــة ومتابعـــة أنشـــطة وفعاليات 

االتحـــاد كافة، مشـــيرين إلى أنه من 
أســـباب النجـــاح التنظيمـــي لالتحاد 
علـــى المســـتويات اإلعالميـــة التـــي 
حقق فيها نجاحات مختلفة والفتة، 
ومؤكديـــن أهمية مضاعفـــة الجهود 
وتكثيفها في ســـبيل إخراج المباراة 
الختاميـــة لمســـابقة أغلـــى الكؤوس 
على النحو األمثل الذي يتناسب مع 

مكانتهـــا، وأن االتحـــاد يدعـــم جميع 
الجهـــود المقـــدرة والكبيـــرة من قبل 

فعالياتـــه  لتغطيـــة  اإلعـــالم   رجـــال 
ومسابقاته.

وســـائل  ممثلـــو  قـــدم  بدورهـــم، 
اإلعالم الشـــكر والتقدير إلى االتحاد 
البحريني لكرة القدم برئاســـة رئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ علي بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة، مشيدين بمبادرة 
بالوســـائل  االجتمـــاع  فـــي  االتحـــاد 
اإلعالمية وتذليل الصعوبات أمامها 
والدعـــم بمختلف الســـبل التي تهيئ 
لهـــا األرضيـــة الصلبـــة لتقديـــم مواد 
إعالمية مميـــزة تعكس حجم العمل 
فـــي بيت الكـــرة البحرينية من جهة، 
أغلـــى  لمســـك ختـــام  واســـتعداداته 

البطوالت البحرينية.

االتحاد البحريني لكرة القدم

للتنسيق بشأن 
المباراة النهائية 

لكأس جاللة الملك

جانب من االجتماع
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اللجنة اإلعالمية

أكـــد رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة لبطولة 
لجمـــال  المحلـــي  لإلنتـــاج  البحريـــن 
عبـــدهللا  األصيلـــة،  العربيـــة  الخيـــل 
المضاحكـــة، أن دعـــم ومتابعـــة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
وســـباقات القدرة ســـاهم فـــي تحقيق 
كامـــل النجـــاح للبطولـــة التي شـــهدت 
مشـــاركة واســـعة من المالك والمربين 

واإلسطبالت المحلية.
وبيـــن إلـــى أن حضـــور ومتابعة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
جديـــد  نجـــاح  تســـجيل  فـــي  أســـهم 
العربيـــة  الخيـــل  جمـــال  لبطـــوالت 

خصوًصا أن ســـموه حرص دائًما على 
تقديـــم التوجيهات لنجـــاح الفعاليات 
التـــي نظمهـــا اللجنـــة، مقدًمـــا لســـموه 

الشكر والتقدير.
عـــن  المضاحكـــة  عبـــدهللا  وأعـــرب 
شـــكره وتقديره إلى الجهات الداعمة 
للبطولـــة حيـــث يشـــكل هـــذا الدعـــم 
االتحـــاد  بيـــن  المســـتمر  التعـــاون 
والشركات والمؤسسات الداعم وهم: 
الرعـــاة الذهبييـــن: ســـتيفان برينيس 
الفضييـــن  والرعـــاة  المنـــارة  ومربـــط 
وهـــم مجلـــس التنميـــة اإلقتصاديـــة، 

مربـــط األوراســـية، مجموعـــة كرامي 
للتموين، شـــركة عبدالكريـــم المناعي 
العربـــي،  الحصـــان  شـــركة  وأوالده، 
والرعـــاة البرونزيين وهم يوســـف بن 
أحمـــد كانـــو، مجموعـــة المير، شـــركة 
عبدالعزيز السيد للتجارة والمقاوالت 
بشـــار  الدكتـــور  مركـــز  )اســـكون(، 
التخصصي للعظام، مربط الراشـــدية 
وشـــركة الزهراء للخدمـــات البيطرية 

والزراعية.
وأضـــاف “كان دعمهـــم الســـخي ســـبًبا 
ا فـــي تســـهيل إقامـــة وتنظيم  رئيســـيًّ

بطولة البحرين لإلنتاج المحلي لجمال 
الخيـــل العربية بشـــكل خاص وســـائر 
الفعاليـــات التي يشـــرف على تنظيمها 
االتحاد الملكي بشـــكل مستمر، والذي 
يساعد على إبرازها بالصورة المشرفة 
التـــي ظهـــرت فيها، إن هـــذا الدعم بال 

شـــك يؤكد على الشـــراكة الفعالة بين 
مؤسســـات القطاع الخاص والمجتمع 
والتـــي تعمل علـــى مواصلـــة االرتقاء 

بمثل هذه الرياضة العريقة”.
وأشـــاد عبـــدهللا المضاحكـــة بالجهود 
البارزة التي بذلتها اللجان العاملة في 

البطولـــة والحـــكام، مقدًما لهم الشـــكر 
والتقديـــر، ومشـــيًدا في الوقـــت ذاته 
بجهود المالك والمربين واإلســـطبالت 
علـــى تعاونهم الدائـــم وحرصهم على 
عكـــس تطـــور رياضـــة جمـــال الخيـــل 

العربية في المملكة.

عبدالله المضاحكة

متابعة سمو الشيخ عيسى بن عبداهلل ساهمت في نجاح بطولة البحرين لإلنتاج المحلي

المضاحكــــة: دور كبير للرعـــاة في إنجـــاح البطولــة

100 جائزة نقدية لجماهير نهائي “أغلى الكؤوس”
بتوجيهات من رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم

بتوجيهـــات مـــن رئيس مجلـــس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي بن 
خليفة بن أحمـــد آل خليفة، قرر االتحاد 
تخصيـــص 100 جائـــزة نقديـــة لجماهير 
المبـــاراة النهائيـــة لـــكأس جاللـــة الملـــك 
 -  2021 الرياضـــي  للموســـم  المفـــدى، 
2022، والتي ســـتجمع ناديـــي الخالدية 
والرفـــاع الشـــرقي يوم 5 مـــارس 2022 
عنـــد 6:15 مســـاء علـــى اســـتاد البحرين 

الوطني.
وقـــال األميـــن العـــام لالتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم راشـــد الزعبـــي إن االتحـــاد 
ســـيخصص 100 جائـــزة نقدية للحضور 
الجماهيـــري في النهائي الكبير الذي يعد 

مسك الختام ألغلى الكؤوس.

وأشـــار الزعبـــي إلى الـــدور المميـــز الذي 
ســـاهمت به الجهات الراعية لمســـابقتي 
كأس جاللـــة الملك المفدى ودوري ناصر 
بن حمـــد الممتاز، مبّيًنـــا أن هذه الرعاية 

تعـــزز األهـــداف التـــي وضعهـــا االتحـــاد 
للتحشـــيد الجماهيري وتحفيز الحضور 
في سباق المنافسة على الذهب الملكي.
وبين الزعبي أن االتحاد يولي المسابقة 

اهتماًمـــا كبيًرا مـــن جميع النواحي، ومن 
بينهـــا الحضـــور الجماهيري الـــذي يمثل 
عامـــاًل مســـاعًدا على النجـــاح التنظيمي 
والحمـــاس  الـــروح  وبـــث  جهـــة،  مـــن 

والعزيمة لدى الالعبين من جهة ثانية.
 وأعـــرب األمين العام لالتحاد البحريني 
للنادييـــن  أمنياتـــه  عـــن  القـــدم  لكـــرة 
بالتوفيـــق، وإظهـــار المباريـــات بصـــورة 
رائعـــة تعكـــس المكانـــة المتميـــزة لكـــرة 
وأغلـــى  عموًمـــا،  البحرينيـــة  القـــدم 
الكـــؤوس على وجه الخصـــوص، متمنًيا 
أن تحظـــى المبـــاراة بالتنافس الشـــريف 
والتشـــجيع بالروح الرياضيـــة المعهودة 
مـــن جماهيرنـــا البحرينيـــة التـــي عودتنا 

دائًما على التواجد المميز.

االتحاد البحريني لكرة القدم

علي بن خليفة

الرفاع - لجنة الموروث

بـــدأت، أمس )الثالثاء(، منافســـات المجموعة الثانية 
مـــن مســـابقة شـــديد العـــرب التراثيـــة التـــي تنظمهـــا 
اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي التابعة 

للمجلس األعلى للشباب والرياضة.
ويتنافس في المجموعة الثانية فريق “طيور شلوى” 
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة وفريقي 

“الحزم” و”حمدان” من مملكة البحرين. 
وتضم المسابقة أربع مجموعات في المرحلة، بحيث 
كل مجموعة يتنافس فيها ثالثة فرق لبلوغ المراحل 

النهائية وكل فريق يضم ثالثة متسابقين.
وتعّد مسابقة شـــديد العرب مسابقة تنافسية شاملة 
للرياضـــات التراثيـــة لقيـــاس مـــدى تحمل المتســـابق 

لمختلف الظروف القاســـية التـــي يواجهها على مدى 
يومين، حيث تحاكي مراحل المســـابقة المختلفة ما 

كان يعيشه اآلباء واألجداد في حياتهم.
وكانـــت البداية من قرية البحرين الدولية لســـباقات 
القـــدرة، حيـــث خاضت الفـــرق الثالثة مراحل شـــاقة 
بدأت بركوب الهجن والخيل في اليوم األول لمسافة 
20 كيلومتـــًرا لنقـــل االحتياجـــات األساســـية مـــن 3 
مواقـــع مختلفـــة إلى موقـــع المخيم الرئيســـي ومنها 
المـــاء والحطـــب والذبائـــح. وشـــهد اليـــوم األول من 
المســـابقة متابعة رئيس اللجنـــة البحرينية لرياضات 
المـــوروث الشـــعبي خليفـــة عبـــدهللا القعـــود ورئيس 
اللجنـــة المنظمة لمســـابقة “شـــديد العـــرب” محمد بن 

راشد المري، باإلضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة.

وفـــي اليـــوم الثاني، تســـتكمل منافســـات المجموعة 
الثانيـــة، حيـــث يخـــوض المتســـابقون ســـباق للهجن 
مســـافة 2 كيلومتـــر وســـباق الخيـــل للمســـافة ذاتها، 
باإلضافة إلى مسابقة هدد حمام وطرح قعدان ومن 
ثـــم ســـباق جـــري لمســـافة 500 متـــر قبـــل أن يختتم 

اليوم الثاني بمسابقة الرماية.
ويفوز الفريق الذي يجمع أكبر عدد ممكن من النقاط 

في مختلف مراحل المسابقة.
وكانـــت المجموعة األولى قد أســـفرت عن فوز فريق 
“رعد الجنوب” بعد أن جمع أعضاؤه 79.7 نقطة على 
مـــدى يومين من المنافســـات، بينما جـــاء في المركز 
الثانـــي فريـــق “المعمري” برصيـــد 74.38 نقطة، بينما 

انسحب فريق “الصدارة” من المسابقة.

منافسة سعودية بحرينية في “شديد العرب”



مشاركة كبيرة ومنافسات منتظرة على كؤوس هيئة الرياضة ونادي راشد
في السباق الـ23 للخيل

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غٍد )الجمعة( السباق الـ23 لهذا الموسم والذي سيقام على كؤوس الهيئة العامة للرياضة وكأس 
نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وسيشـــهد الســـباق مشـــاركة كبيـــرة بلغت 
94 جـــواًدا بعـــد إجراء التداخيـــل النهائية 
للجيـــاد أمـــس وســـط توقعات بأن يشـــهد 
الســـباق منافســـات قويـــة مفتوحـــة فـــي 
ظل مشـــاركة مجموعة من الجياد القوية 
خصوًصا في أشـــواط الجياد المســـتوردة 
بجانـــب تقـــارب مســـتويات أغلـــب الجياد 

المرشحة للمنافسة.
فـــي  المشـــاركة  الجيـــاد  قائمـــة  وجـــاءت 

السباق على النحو التالي:
الشوط األول يقام لخيل البحرين العربية 
األصيلـــة المســـجلة فـــي “الواهو” مســـافة 
1200 متر والجائزة 1500 دينار وبمشاركة 
15 جـــواًدا هـــي: “كحيلة العاديـــات 1782 
– الحمدانيـــة 1804 – الجالبيـــة 1752 – 

الجالبية 1798 – الجالبية 2085 – الكري 
1814 – الكـــروش 1751 – الكروش 1786 
– الكـــروش 1823 – الربده 1749 – الربده 
1795 – الصقالويـــة 1799 – الصقالويـــة 
الصويتيـــة   –  1815 الشـــويمه   –  1830
1819”. الشـــوط الثانـــي يقـــام علـــى كأس 
نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لجياد 
الدرجتيـــن الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات 
“إنتاج محلي” مسافة 1200 متر والجائزة 
هـــي:  جيـــاد   7 وبمشـــاركة  دينـــار،   2000
“مدلـــل – جباره – خزامـــة – مبلش – مغتر 

– طربيد – استشارة”.
الشـــوط الثالث يقام لجياد ســـباق التوازن 
“نتاج محلي” مســـافة 1200 متر مستقيم 
والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 10 جياد 

هـــي: “كيـــالش – مقصـــود – أوفـــر ســـيز – 
اصالـــه – مـــدار – نـــون – واليـــة – وثاب – 

أركان”.
الشوط الرابع يقام على كأس الهيئة العامة 
للرياضـــة لجيـــاد ســـباق التـــوازن مســـافة 
 4000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200
دينار، وبمشاركة 12 جواًدا هي: “غرافيت 
ســـتورم – سويندلر – أوشن ستار – دزرت 
غلـــف – بيرث أوف إيـــر – فايتر بايلوت – 
أريبـــا أريبا – غود وود كروســـيدر  – البرق 

– سبيد تشانس – أوراق – سهارا سبير”.
الشـــوط الخامـــس يقام علـــى كأس الهيئة 
التـــوزان  العامـــة للرياضـــة لجيـــاد ســـباق 
مســـافة 2800 متر والجائـــزة 3000 دينار، 
وبمشـــاركة 13 جواًدا هي: “أركتك فيغا  – 

ذهبي – نيوكالســـيكل – وايلد هيرو – كنغ 
أوف ذي ثرون – حصه – ماجيك إليوشـــن 
– باليـــه – متوكلـــه – جحافـــل – بيغبراون 

بير – جزله”.
الشـــوط الســـادس يقـــام لجيـــاد الدرجات 
“إنتـــاج  والمبتدئـــات  والرابعـــة  الثالثـــة 

محلي” مسافة 1800 متر والجائزة 2000 
دينـــار وبمشـــاركة 10 جيـــاد، هـــي: “لحوق 
– منافـــس – مزاجـــم – ســـنجار – ثميـــن  – 
هجير  – توباز – وافيه – موجه – سبحه”.

الشوط السابع يقام على كأس نادي راشد 
للفروسية وسباق الخيل لجياد الدرجتين 

الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات “مســـتورد” 
مســـافة 1800 متروالجائـــزة 2000 دينار، 
بـــوي  “بلـــو  هـــي:  جـــواًدا   18 وبمشـــاركة 
– إنكـــورج – هاربر ســـبريت – إلوشـــنال – 
بورغاتوري – الفجر مقبل – المختارســـتار 
– بـــرج  – مدمن – أبـــرس دارك – بورن تو 
بـــوم – كالدونيان كروســـيد – ليتغيشـــن – 
ســـن أوف نورماندي – ويست سوفولك – 

وايرتاب - فارس السالم - زيزنيا”.
الشـــوط الثامـــن واألخير يقـــام على كأس 
ســـباق  لجيـــاد  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
متـــر   1600 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
 11 وبمشـــاركة  دينـــار،   3000 والجائـــزة 
جوادًا هي: “مشتاق – نايسلر – غيت واي 
– فوربدن الند – ميشن بوي – برنس ألزام 
– جوستينو – مياس  – ما يهاب – إنفيغل 

– غولد سبنر”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

لقطة من السباقات

انطالق التجارب الرسمية لبطولتي “الفورموال 2” و “الفورموال 3”
تســتضيف حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” 
التجارب الرسمية لبطولتي “الفورموال 2” و “الفورموال 3” لمدة ثالثة أيام متواصلة 
والتي تنطلق من اليوم )األربعاء( الموافق 2 مارس وتستمر حتى الجمعة 4 مارس 

الجاري.

وتنطلق التجارب الرسمية لـ “الفورموال2” 
و “الفورمـــوال 3” لمـــدة 3 أيام اســـتعداًدا 
النطـــالق البطولتيـــن التابعتيـــن لالتحاد 
الدولي للســـيارات فـــي جولتهما األولى، 
واللتان تمّدان “الفورموال 1” بالســـائقين، 
أولى التجارب لـ “الفورموال 3” ســـتنطلق 
الفتـــرة الصباحية من 9 صباًحا حتى 12 
مســـاًء والفتـــرة المســـائية مـــن 2 مســـاء 

وحتى 5 مساًء.
بينمـــا تنطلـــق تجارب “الفورمـــوال 2” من 
11:45 حتـــى 2:15 مســـاء وذلـــك للفترة 

الصباحية أما الفترة المسائية فستنطلق 
مـــن 5:15 مســـاء وتتواصـــل حتى 7:45 
مســـاء. وخالل أيـــام التجارب الرســـمية 
لن يكون هناك حضـــور جماهيري، حيث 
جماهيرهـــا  الســـتقبال  الحلبـــة  تســـتعد 
األســـبوع المقبل يومي الجمعة والسبت 
الموافـــق 11 و12 مارس خالل التجارب 

الرسمية لبطولة الفورموال 1.
وتنطلـــق التجـــارب الرســـمية اســـتعداًدا 
خطـــوة  وكآخـــر  االفتتاحيـــة  للجولـــة 
الموســـم  لبـــدء  البطولتيـــن  الســـتعداد 

فـــي  ســـتنطلقان  واللتـــان  الجديـــد، 
ســـيتمكن  التجـــارب  وخـــالل  البحريـــن، 
الفـــرق وســـائقوهم من خـــوض فرصتهم 
األولى لمعرفة مدى تنافســـية سياراتهم 

الحديثة قبل السباق األول لهذا الموسم.
وقـــد تـــم منـــح مملكـــة البحريـــن شـــرف 
اســـتضافة الجولـــة االفتتاحيـــة لبطولـــة 
العالم لســـباقات الفورمـــوال 1 لهذا العام، 

حيـــث ســـينطلق ســـباق جائـــزة البحرين 
الكبرى لطيـــران الخليج للفورموال 1 في 
الفتـــرة مـــن 18 إلـــى 20 مـــارس الجاري، 
تحت مســـمى “عصر جديد” لتكون حدًثا 
ا لرياضة الســـيارات حيث تدخل  تاريخيًّ
بطولـــة الفورمـــوال 1 حقبـــة جديـــدة من 
اللوائـــح والقوانين والتي تعد بســـباقات 

مذهلة وغير متوقعة.
ومـــن اليـــوم تنطلق على مضمـــار الحلبة 
 2 الفورمـــوال  بطولـــة  مـــن  فريـــق   11
الختبـــار الســـيارات ومـــن ضمـــن الفرق: 
بريما ريســـنغ، فيرتوسي ريسنغ، كارلين، 
هيتش غراند بري، أيه أر تي غراند بري، 
أم بـــي موتورســـبورت، شـــورزو ريســـنغ 
سســـتم، داماس، كومبوس ريســـنغ، فان 

اميرسفورت ريسنغ وتريدنت.
بــــ 10  3 فتنطلـــق  أمـــا فـــرق الفورمـــوال 

بريمـــا  تريدنـــت،  فريـــق  وأبرزهـــا  فـــرق 
ريســـنغ، أيـــه أر تـــي غرانـــد بـــري، أم بـــي 
موتورســـبورت، شورزو ريســـنغ سستم، 
هيتـــش غرانـــد بـــري، كومبوس ريســـنغ، 
جنزر موتورسبورت، كارلين وفريق فان 
اميرســـفورت ريســـنغ. ويمكـــن للراغبين 
 – FORMULA 1 فـــي حضـــور ســـباق الــــ
جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيران الخليج 
2022 شـــراء تذاكرهم من خـــالل مراكز 
البيـــع التابعـــة لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
والمتواجـــدة فـــي مجمع البحرين ســـتي 
ســـنتر أو عبـــر الموقـــع اإللكتروني لحلبة 
www.bahraingp.“ الدوليـــة  البحريـــن 
مزيـــًدا  أيًضـــا  يتضمـــن  والـــذي   ”com
مـــن خدمـــات الشـــراء الخاصـــة بالتذاكر 
وعـــروض الحلبـــة المختلفـــة أو االتصال 

بالخط الساخن 17450000.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

يســـتعد االتحاد البحريني للكـــرة الطائرة 
عبر اللجنة التنفيذية للبطولة الســـتضافة 
بطولـــة األنديـــة الخليجيـــة الــــ 38 التـــي 
 13 لغايـــة   4 مـــن  المملكـــة  ســـتحتضنها 
مارس الجاري بمشاركة أربعة أندية وهي 
األهلـــي ممثل الوطـــن والكامـــل والوافي 
العمانـــي والقادســـية الكويتي والشـــرطة 

القطري.
كبيـــرة  جهـــوًدا  العاملـــة  اللجـــان  وتبـــذل 
مـــن أجـــل إنهـــاء كل الترتيبـــات الخاصـــة 
جميـــع  وتلبيـــة  البطولـــة  باســـتضافة 
الحـــدث  إخـــراج  بهـــدف  المتطلبـــات 

الخليجي بأفضل صورة.

الزغيبي رئيًسا لالحتكام

اعتمـــد رئيـــس االتحـــاد الســـعودي للكـــرة 
الطائـــرة د.خالد منصـــور الزغيبي رئيًســـا 
للجنـــة االحتـــكام بالبطولـــة ومـــن المؤمل 
أن يصـــل إلى أرض المملكة يـــوم الجمعة 

المقبل 4 مارس.

لجنة السكن تعمل 

قال عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 

للكـــرة الطائرة ورئيس لجنة الســـكن رضا 
عاشـــوري إن لجنتـــه تعمـــل وفـــق خطـــة 
ا في عملية  متكاملة لتشـــكل جزًءا أساسيًّ
نجاح االســـتضافة والتنظيم، حيث تضم 
اللجنة عضوين وهما حسين علي ومحمد 
فـــي  بخبـــرة  يتمتعـــان  اللـــذان  الحايكـــي 
مجال عملهما بعد أن سبق لهما العمل في 
عـــدة بطـــوالت عالمية وآســـيوية وعربية 

وخليجية متفرقة.
وأوضح عاشوري أن اللجنة اجتمعت وتم 
توزيع المهام كما تم التنســـيق مع المتعهد 
ومسئولي فندق “ميركيور جراند السيف” 
للوقـــوف علـــى االســـتعدادات ومناقشـــة 

األمـــور المتعلقة بتســـكين الوفود 
ومواعيـــد الوصـــول طـــوال مدة 
البطولـــة، وقبـــل وصـــول الوفود 

ســـتقوم  واحـــد  بيـــوم 
مـــع  بالتنســـيق  اللجنـــة 
الفنـــدق لتوفيـــر قاعـــات 

للوفـــود  االجتماعـــات 
والترتيـــب الجتمـــاع االســـتعالم المبدئي 

واالجتماع الفني.
وأشـــار إلـــى أن مهـــام اللجنـــة تتمثـــل في 
فـــور وصولهـــم  الوفـــود  تســـكين  عمليـــة 
الغـــرف  قوائـــم  مـــن  والتأكـــد  الفنـــدق 
وتســـليمها فـــي يـــوم اجتماع االســـتعالم 

الفنـــدق  مـــع  المبدئـــي والتنســـيق 
الوجبـــات  مواعيـــد  بخصـــوص 
المباريـــات  مواعيـــد  حســـب 
وتقديـــم  والتدريبـــات 
كل التســـهيالت للوفـــود 
والتواصـــل  والتنســـيق 
المواصـــالت  لجنتـــي  مـــع 
واالســـتقبال، وإجـــراء الفحـــص الســـريع 
للوفـــود فـــي حـــال تطلـــب األمـــر وأخيـــًرا 

اإلشراف على مغادرة الوفود. 
وأوضح عاشوري أنه على تواصل مستمر 
مع مســـئولي الفندق وقـــد زارهم الثالثاء 
الوصـــول  ومواعيـــد  بقوائـــم  لتزويدهـــم 

ومناقشـــة جميع األمور الخاصة بالســـكن 
والوجبـــات وتحديـــد قاعـــة االجتماعـــات 
للفرق وقاعة اجتماع االستعالم المبدئي.

اقامة القادسية

أول  الكويتـــي  القادســـية  نـــادي  كان 
الواصليـــن إلـــى المملكـــة لخوض معســـكر 
تدريبي اســـتعداًدا للمشـــاركة فـــي بطولة 
األنديـــة الخليجية، حيث يقيم القادســـية 
ا بفندق ســـويس بيل هوتيل على أن  حاليًّ

ينتقل لفندق البطولة بتاريخ 4 مارس. 
وخاض نادي القادســـية الكويتـــي بقيادة 
مواجهـــة  علـــي  رضـــا  الوطنـــي  المـــدرب 

وديـــة واحـــدة أمـــام النجمـــة فيمـــا لعـــب 
أمـــس )الثالثاء( أمام النصـــر وذلك بهدف 
الوصـــول إلـــى أعلـــى مراحـــل الجاهزيـــة 
الفنية والبدنية للفريـــق الكويتي الطامح 
للمنافســـة على اللقب الخليجي خصوًصا 
بالعـــب  صفوفـــه  ســـلح  قـــد  الفريـــق  أن 
منتخبنـــا الوطنـــي األول ونـــادي داركليب 
محمـــد يعقـــوب وتـــم تســـجيله كالعـــب 

خليجي محترف.
عـــن  الصـــادر  الحديـــث  للجـــدول  ووفًقـــا 
الشـــرطة  بعثـــة  فـــإن  المنظمـــة  اللجنـــة 
القطري وبعثـــة الكامل والوافـــي العماني 

ستصل يوم الخميس المقبل 3 مارس.

اللجنة اإلعالمية - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

اتحاد الطائرة يكثف استعداداته الستضافة “خليجي 38 لألندية”
الزغيبي يترأس لجنة االحتكام

من لقاء القادسية الكويتي والنجمةخالد الزغيبيعبدالرضا عاشوري

من التجارب

Sports@albiladpress.com15
األربعاء 2 مارس 2022 - 29 رجب 1443 - العدد 4887

اللجنة اإلعالمية

قـــال فؤاد محمد البرطي رئيـــس بعثة اليمن نائب رئيس 
اللجنـــة البارالمبيـــة اليمنيـــة فـــي تصريـــح لـــه بعـــد ختام 
النســـخة الثالثـــة لدورة األلعـــاب غرب آســـيا البارالمبية - 
البحرين 2022 “نشكر مملكة البحرين على كرم الضيافة 
وحسن االستقبال الذي القته البعثة اليمنية منذ وصولها 
إلـــى مملكـــة البحرين وحتـــى مغادرتها األمـــر الذي يؤكد 
مـــا تتمتـــع به البحرين مـــن قدرات كبيرة وكوادر بشـــرية 
المناســـبات  فـــي جميـــع  معنـــا  كانـــت حاضـــرة  متميـــزة 
وحرصـــت على توفيـــر جميع متطلباتنا وهو ما ســـّهل لنا 

عملنا في متابعة كل العبينا المشاركين في الدورة”. 
وتابـــع البرطـــي “باســـمي ونيابة عـــن أعضاء وفـــد اليمن 
نتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى اللجنـــة المنظمـــة 
للـــدورة على ما قدموه من خدمـــات تنظيمية متميزة لنا 
ولجميـــع المشـــاركين، وهـــذا إن دّل فإنـــه يـــدل على كرم 
مملكـــة البحرين ونحن ممتّنون لهـــم على التنظيم األكثر 
من رائـــع ونتمنى للبحريـــن المزيد من التقـــدم واالزدهار 

في جميع المجاالت”. 
وعـــن المشـــاركة اليمنيـــة قـــال البرطـــي “شـــاركت البعثة 

اليمنيـــة بأربع ألعـــاب في الـــدورة وكان العبونا حاضرين 
بقوة في تلك المسابقات وتواجدنا ومشاركتنا بحد ذاتها 
نجـــاح لنا في ظل التحديات التـــي واجهت الالعبين في 
اإلعـــداد والتحضير للدورة وتشـــكل المنتخبات الوطنية 
ونحـــن نثّمن عالًيـــا تعاون اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية 
واللجنـــة البارالمبيـــة اإلماراتيـــة واللتان ســـهلتا مشـــاركة 
اليمـــن في هذا التجمع بعدد كبيـــر من الالعبين على غير 
مشاركتها في الدورات السابقة التي اقتصرت على وفود 

صغيرة، وتمّكنا من تحقيق ذهبيتين وبرونزيتين”.

اليمني البرطي: نجاح ملفت للنظر... ونحن في بلدنا الثاني

فؤاد البرطي



أعلـــن مطعـــم عنـــب بيـــروت البحريـــن، 
إحـــدى الشـــركات التابعـــة لشـــركة بـــن 
هنـــدي فـــودز، الذكرى الســـنوية الثانية 
مطاعـــم  سلســـلة  كأفضـــل  لتأسيســـها 
فمنـــذ  البحريـــن.  مملكـــة  فـــي  لبنانيـــة 
افتتاحه في مارس 2020، يوفر مطعم 
عنـــب بيـــروت البحريـــن أجـــواء رائعـــة 
لتنـــاول الطعـــام، ممـــا يشـــكل لحظـــات 
ال ُتنســـى لـــزواره. وكمـــا يقـــول المثـــل 
الـــدارج، ســـواء أكنـــت تؤمـــن بــــ “نأكل 
لنعيش” أو “نعيش لنأكل”، هناك شـــيء 
مؤكـــد، المطبـــخ اللبنانـــي مـــن مطعـــم 
عنب بيروت هـــو الخيار األفضل دائًما. 
وقال المدير العام، سليم عيتاني “شهد 
مطعـــم عنـــب بيـــروت البحريـــن نمـــًوا 
وتطوًرا استثنائيين على مدار العامين 
الماضييـــن علـــى الرغـــم مـــن تحديـــات 
الســـوق العديدة. للمضي قدًما، سيظل 
عاليـــة  خدمـــة  تقديـــم  علـــى  تركيزنـــا 

الجودة، جزًءا صغيًرا من قلب بيروت، 
يقدم تجربة لبنانية فريدة من نوعها”.

حضـــر حفـــل الذكـــرى الـــذي أقيـــم فـــي 
مطعم عنب بيروت البحرين الواقع في 
العدلية مجمـــع 338، أحمد عبد هللا بن 
هندي الرئيـــس التنفيذي ونائب رئيس 
مجلـــس إدارة مجموعـــة شـــركات عبد 
هللا أحمـــد بن هندي، إلى جانب اإلدارة 

العليا وممثلي وسائل اإلعالم.
تسعى مجموعة شركات عبد هللا أحمد 

بن هندي جاهدة لتحقيق النمو المستمر 
وتجاوز توقعات العمالء دائًما.

تفضلـــوا بزيـــارة مطعـــم عنـــب بيـــروت 
 338 مجمـــع  العدليـــة،  فـــي  البحريـــن 
الحقيقـــي  بالمـــذاق  واســـتمتعوا 
للمأكـــوالت اللبنانية الشـــهية أو اتصلوا 
إلكترونـــي:  بريـــد   ،17408000 علـــى 
قومـــوا  أو   cmo@binhindi.com
www.enabbeirutbahrain. بزيـــارة: 

com

قصة نجاح حقيقية في الذكرى السنوية الثانية

عنب بيروت البحرين أفضل سلسلة مطاعم لبنانية بالمملكة
تنظم وزارة شئون الكهرباء والماء بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية “الملتقى الثالث للطاقة 
ا تحت شعار “االستدامة لمستقبل أكثر إشراًقا”  ا وافتراضيًّ المستدامة والمعرض المصاحب” حضوريًّ
تحت رعاية وزير شئون الكهرباء والماء، وائل المبارك وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNDP، وذلك في الفترة من 24 وحتى 25 مايو 2022، بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات، فندق الخليج.

وأكـــد وزيـــر شـــئون الكهربـــاء 
الملتقـــى  والمـــاء أهميـــة هـــذا 
عليـــه  القائمـــون  وجـــد  الـــذي 
مكانـــة فـــي أجنـــدة الفعاليـــات 
والمؤتمرات الدورية التي تقام 
فـــي البحريـــن، مشـــيًرا إلى أن 
المؤتمـــر والمعرض المصاحب، 
سيسلطان الضوء على عدد من 
المبادرات  الموضوعات وأهـــم 
المطروحـــة في مجـــال الطاقة 
الطاقـــة  وكفـــاءة  المتجـــددة 
حيـــث  المتبعـــة،  والسياســـات 
موضـــوع  المؤتمـــر  ســـيناقش 
تحـــوالت الطاقـــة المســـتدامة 

حـــول  العالميـــة  واالتجاهـــات 
فـــي  بمـــا  المســـتدامة  الطاقـــة 

ذلك األهداف المتعلقة بصافي 
االنبعاثات الصفرية واتجاهات 
والتقنيـــات  الطاقـــة  مصـــادر 
اتجاهـــات  بتســـهيل  المتعلقـــة 

الطاقة األكثر استدامة.
مـــن جانبه، ثّمن رئيس جمعية 
المهندســـين البحرينيـــة ضياء 
عبدالعزيز رعاية وزير شـــئون 
للملتقـــى  والمـــاء  الكهربـــاء 
المصاحـــب معبـــًرا  والمعـــرض 
عن سعادته للشراكة والتعاون 
المهندســـين  جمعيـــة  بيـــن 
شـــئون  ووزارة  البحرينيـــة 

الكهرباء والماء.

وائل المبارك

تنظمه “الكهرباء والماء” بالتعاون مع “المهندسين”

انطالق الملتقى الثالث للطاقة المستدامة 24 مايو

المؤسســـة  انفســـتكورب،  أعلنـــت 
فـــي  المتخصصـــة  العالميـــة 
أن  أمـــس  البديلـــة،  االســـتثمارات 
“انفســـتكورب تكنولوجي بارتنرز”، 
فـــي  الرائـــدة  األوروبيـــة  الشـــركة 
حقل االســـتثمار فـــي التكنولوجيا، 
اســـتحوذت علـــى حصـــة األغلبيـــة 
 HWG في شركة األمن السيبراني
s.r.l. وســـيبقى المؤسس المشارك 
 ،HWG والرئيس التنفيذي لشـــركة
والمؤسســـون  أورالنـــدي،  إنريكـــو 
كلوديـــا  اآلخـــرون،  المشـــاركون 
رانغونـــي وأندريـــا بونـــي وأندريـــا 
بوماري، في موقع قيادة الشـــركة، 
 HWG بعد االحتفاظ بملكيتهم في

جنًبا إلى جنب مع انفستكورب.
ُأسســـت HWG عام 2008 ومقرها 
إيطاليـــا،  بشـــمال  فيرونـــا  فـــي 
وهـــي مزود مســـتقل رائـــد لحلول 

إيطاليـــا،  فـــي  الســـيبراني  األمـــن 
مع خبـــرة كبيرة في حلـــول مراكز 
عمليـــات األمـــن )SOC(. وتســـاعد 
بشـــكل  الشـــركات   HWG حلـــول 
استباقي على منع تهديدات األمن 
والتعامـــل  الحديثـــة  الســـيبراني 
معهـــا وتقليل التأثير الناشـــئ عنها 
في عالم رقمي متصل أكثر فأكثر. 
األنظمـــة  اليـــوم   HWG وتحمـــي 

لقاعـــدة  الحرجـــة  المهمـــات  ذات 
عمـــالء مخلصـــة ومتنوعـــة تضـــم 
متوســـطة  وشـــركات  مؤسســـات 
قطاعـــات  فـــي  تعمـــل  الحجـــم 
متعددة، تشـــمل الخدمـــات المالية 
واألزيـــاء والســـيارات واالتصاالت 

والتصنيع.
تعليًقا على االستثمار، قال الشريك 
للثـــروات  النفســـتكورب  اإلداري 
الخاصة، يوسف اليوسف: “يسعدنا 
 HWG أن نقـــوم باالســـتحواذ على
وإضافتهـــا لمحفظـــة انفســـتكورب 
تكنولوجـــي بارتنـــرز. لدينـــا خطط 
لتســـتمر  الشـــركة  لدعـــم  طموحـــة 
فـــي النمو في أســـواقها األساســـية 
والتوســـع عبـــر قطاعـــات جديـــدة، 
والتعـــاون  العمـــل  إلـــى  ونتطلـــع 
تحقيـــق  فـــي   HWG لمســـاعدة 

إمكاناتها بشكل كامل”.

يوسف اليوسف

الصفقة الثالثة للمؤسسة بالقطاع خالل أقل من عامين

انفستكورب تستحوذ على شركة األمن السيبراني - “HWG” اإليطالية
يسر فندق الخليج البحرين للمؤتمرات وسبا  أن يعلن عن 
إعـــادة افتتاح المطعـــم اإليطالي المرغوب فـــي البالد - ال 

برجوال.
تـــم افتتاح ال برجـــوال في فندق الخليـــج البحرين 

ويقـــدم   .1985 عـــام  فـــي  للمؤتمـــرات وســـبا، 
المطعم تشكيلة من األطباق اإليطالية، حيث 
االبتـــكار بجانـــب المحافظـــة التقاليـــد، ممـــا 
يكمـــل األناقة المعاصـــرة للمطعم. يتم إعداد 

مكونـــات  مـــن  برجـــوال  ال  قائمـــة 
عاليـــة الجودة، والتـــي يتم إنتاج 
نفـــس  فـــي  يومًيـــا  منهـــا  عـــدد 
ملفوفـــة  معكرونـــة  كل  المـــكان. 
يدوًيا، وعجينة، وصلصة فريدة 

مـــن نوعها هي مزيج بيـــن الموهبة 
والحب. مما يضمـــن االختيار الممتاز ألطباق 

المعكرونـــة والبيتـــزا الطازجة احتفـــاظ ال برجوال بمكانته 
كأحد أفضل األماكن اإليطالية في البحرين.

اعتبـــاًرا مـــن 15 فبرايـــر 2022، أعـــاد المطعم فتـــح أبوابه 
رسمًيا للضيوف، مع الشيف ماسيمو وفريقه في طريقهم 

إلـــى مســـتويات أعلـــى مـــن الطهي. ُولد الشـــيف ماســـيمو 
فـــي فيرســـيليا، توســـكانا، وهـــو معـــروف جيًدا بأســـاليب 
الطبخ التقليديـــة والمنزلية. وقد ورث حبه لفنون الطهي 
اإليطاليـــة مـــن جدتـــه، فانطلـــق فـــي رحلـــة إلعادة 
إنشـــاء األطبـــاق المحببة من طفولتـــه في لندن 
وفرنســـا ولبنـــان وسويســـرا والمملكـــة العربية 
الســـعودية واآلن البحريـــن كلهـــا شـــهود علـــى 

إبداعاته الرائعة في تذوق الطعام.
أوقات عمل ال برجوال:

األحـــد – الخميـــس: 12 ظهـــرًا  - 3 
مساًء  و  من 7 مساًء – 11 مساًء.

الجمعـــة و الســـبت: 12 ظهـــرًا  - 4 
مساًء  و  من 7 مساًء – 11 مساًء.

للحجـــز، يرجى االتصـــال على 3000 
973+ 1771

الستفســـارات التســـويق، يرجـــى التواصـــل مـــع ســـياميلي 
جيمـــس ضمـــن قســـم التســـويق بفنـــدق الخليـــج البحريـــن 
syamily.james@gulfhotelbah-  للمؤتمـــرات وســـبا علـــى

rain.com

مع الشيف ماسيمو وفريقه

إعادة افتتاح مطعم “ال برجوال” اإليطالي بـ “فندق الخليج”
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“صادرات” توقع تفاهمات مع “البوسنة الدولي” و “جمعية البحرين - البوسنة للصداقة”
لتيسير وصول الشركات القائمة في المملكة لألسواق األوروبية والعالمية

 أعلنـــت صـــادرات البحرين عـــن توقيعها 
البوســـنة  “بنـــك  مـــع  تفاهـــم  لمذكرتـــي 
الدولـــي” و”جمعيـــة البحرين – البوســـنة 
والهرســـك للصداقـــة واألعمـــال”، وذلـــك 
التجاريـــة  المعامـــالت  تيســـير  بهـــدف 
وتوفير الدعم الالزم للشركات في مملكة 
البحريـــن لتصديـــر منتجاتهـــا وخدماتها 

إلى األسواق األوروبية والعالمية.
 وتهـــدف هـــذه االتفاقيـــات إلـــى تعزيـــز 
التعاون وترســـيخ العالقات االقتصادية 
والتكنولوجيـــة وغيرهـــا بيـــن الشـــركات 
لهـــا  ا  مقـــرًّ البحريـــن  مـــن  تتخـــذ  التـــي 
والهرســـك،  البوســـنة  فـــي  ونظرائهـــم 
باإلضافـــة لخلـــق الوعي لدى المشـــترين 
بالمنتجـــات  والدولييـــن  اإلقليمييـــن 
مملكـــة  فـــي  المصنعـــة  والخدمـــات 
البحريـــن، حيث تشـــكل هذه الشـــراكات 
االســـتراتيجية للمصدريـــن فـــي مملكـــة 

وترويـــج  لتســـويق  فرصـــة  البحريـــن 
المنتجات والخدمات لألسواق األوروبية 
باإلضافة لتبادل الخبرات وأنظمة دخول 

األسواق بين البلدين.
عالوة على ذلـــك، فإن صادرات البحرين 
تســـعى  االتفاقيـــات  هـــذه  خـــالل  ومـــن 
لتســـهيل تواصل الوفود التجارية وعقد 
العمـــل  وورش  االفتراضيـــة  النـــدوات 
والمعـــارض التجارية لمختلف القطاعات 
المنتجـــات  وترويـــج  دعـــم  بهـــدف 
والخدمات المصنعة في مملكة البحرين 

وتسهيل وصولها لألسواق العالمية.
وبهـــذه المناســـبة، علقـــت صفاء شـــريف 
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  عبدالخالـــق، 
التنفيـــذي لصـــادرات البحريـــن، بالقـــول: 
“تتيح مذكرتي التفاهم مع “بنك البوسنة 
الدولـــي” و”جمعيـــة البحرين – البوســـنة 
والهرسك للصداقة واألعمال” فرًصا قيمة 
لألعمـــال التجاريـــة في مملكـــة البحرين، 
منتجاتهـــم  وصـــول  لتســـهيل  وذلـــك 
البوســـنة  فـــي  لنظرائهـــم  وخدماتهـــم 
والهرســـك، وتوطيد العالقـــات التجارية 

بين الطرفين على المـــدى البعيد. وتأتي 
هذه االتفاقيات في اتســـاق مع األهداف 
االســـتراتيجية لصادرات البحرين والتي 
تتمثـــل فـــي الترويـــج وتســـريع معدالت 
نمـــو الصـــادرات البحرينية مـــن منتجات 
وخدمـــات مصنعة فـــي مملكـــة البحرين 
العالميـــة.  لألســـواق  وصولهـــا  وضمـــان 
إن هـــذا التعـــاون بين الطرفيـــن ينعكس 
فـــي  القائمـــة  الشـــركات  علـــى  إيجابيـــًا 
مملكـــة البحرين وذلك لتوطيد عالقاتهم 
التجاريـــة وتســـهيل وصولهـــم ألســـواق 
البوســـنة والهرســـك كنقطة انطالق نحو 

تحقيـــق المزيـــد مـــن التوســـع واالرتقـــاء 
العالمي”.

ومـــن جهـــة أخـــرى، علـــق جـــواد الحواج 
البوســـنة   – البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس 
والهرسك للصداقة واألعمال “نسعى في 
جمعيـــة البحريـــن – البوســـنة والهرســـك 
للصداقـــة واألعمـــال لخلق آفـــاق جديدة 
علـــى صعيـــد العمل والتعـــاون والمصالح 
التجـــارة  قطاعـــات  بيـــن  المشـــتركة 
والصناعـــة وريـــادة األعمـــال والقطاعات 
الخدميـــة، حيـــث إن توقيع هذه المذكرة 
مع صـــادرات البحرين ما هي إال شـــراكة 

القطاعـــات  هـــذه  لتطويـــر  اســـتراتيجية 
وتعزيـــز الحركـــة التجاريـــة بيـــن البلدين 
في مختلف المجاالت وبحث العديد من 
فرص التعاون والشراكات بين الشركات 
القائمـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ونظرائهم 

في البوسنة والهرسك”.
من جانبها، قالت أزرا كوليك رئيس نادي 
األعمـــال الدولـــي لبنـــك البوســـنة الدولي 
“نســـعى فـــي بنـــك البوســـنة الدولـــي إلى 
المســـاهمة في زيـــادة وتيـــرة المعامالت 
التجاريـــة بيـــن الطرفيـــن وتوفيـــر بوابة 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  للتوســـع  للشـــركات 

هـــذه  توقيـــع  ويســـعدنا  كمـــا  المنطقـــة، 
المذكـــرة مـــع صـــادرات البحريـــن وذلـــك 
إلتاحة الفرصة لتنمية األعمال للبوســـنة 
الدولـــي  البوســـنة  وبنـــك  والهرســـك 

والشركاء اآلخرين بمملكة البحرين”. 
تجدر اإلشـــارة إلى أن صادرات البحرين 
هـــي إحـــدى المبـــادرات الوطنيـــة التـــي 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز دور القطـــاع الخاص 
القـــدرة  وزيـــادة  الصـــادرات  وتشـــجيع 
مملكـــة  فـــي  للمؤسســـات  التنافســـية 
البحريـــن، وذلـــك مـــن خـــالل مجموعـــة 
ومنـــذ  المبتكـــرة.  الحلـــول  مـــن  فريـــدة 
تأسيسها في عام 2018، قامت صادرات 
البحريـــن بدعـــم أكثـــر مـــن 130 مليـــون 
دوالر مـــن صـــادرات المؤسســـات العاملة 
في مختلف القطاعات ألكثر من 56 نوًعا 
من المنتجـــات والخدمات، لتمكنها بذلك 
من الدخول إلى أكثر من 57 ســـوًقا على 
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، 
وآســـيا، وأفريقيـــا، وأوروبـــا، وأســـتراليا، 
والمملكـــة المتحدة، والواليـــات المتحدة 

األميركية.

عقب توقيع مذكرتي التفاهم بين الجانبين 
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وقــع بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( تحــت مظلــة برنامــج “تمويل التعليــم” الذي تم 
طرحــه مؤخــرًا، مذكرة تفاهم مــع الجامعة األميركية في البحرين )AUBH( بتاريخ 
الرابع عشــر من فبراير في المقر الرئيس للبنك، بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات 
بالجامعــة األميركيــة فــي البحريــن ويليــام هرت، إلــى جانب كل من صبــاح الزياني 

وأحمد المسقطي من طرف البنك. 

البحريـــن  بنـــك  التـــزام  إطـــار  وضمـــن 
الوطنـــي بالمســـؤولية االجتماعيـــة، قـــام 
بإبـــرام اتفاقيـــة مـــع الجامعـــة األميركية 
فـــي البحرين تنـــص على قيامـــه بتقديم 
حلـــول مالية مع فترة ســـداد تمتد إلى 7 
أعوام ليتمكـــن طلبة الجامعة من تغطية 
نفقاتهم األكاديمية. باإلضافة إلى أسعار 
فائـــدة تنافســـية وتأميـــن مجانـــي علـــى 

الحياة، وإعفاء من الرسوم اإلدارية.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس تنفيـــذي 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنـــك 
عبداللطيـــف  صبـــاح  الوطنـــي  البحريـــن 
الجامعـــة  مـــع  تعاوننـــا  “يأتـــي  الزيانـــي 
مـــع  تماشـــًيا  البحريـــن  فـــي  األمريكيـــة 
مبـــادرات  بإطـــاق  المســـتمر  التزامنـــا 
مصرفية مســـؤولة كجزء من جهودنا من 
مبـــادرات وممارســـات الحوكمـــة البيئيـــة 

 )ESG( واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات
المتواصلـــة، والهادفة إلى االســـتثمار في 

المجتمع”.
وأضـــاف قائاً “كـــم يســـعدنا أن نعلن عن 
عزمنـــا لمنح الطلبة المؤهلين لاســـتفادة 
من منتج “تمويل التعليم” فرصة الحصول 
إلتمـــام متطلبـــات  عملـــي  تدريـــب  علـــى 
التخـــرج األكاديميـــة، وذلك داخـــل البنك 
مـــع أولويـــة التوظيـــف للمتميزيـــن منهم. 
ومن هـــذا المنطلق، نتطلع قدمًا لتوســـيع 
نطاق شـــراكاتنا والتعاون مـــع المزيد من 
المؤسســـات التعليميـــة بمـــا يتماشـــى مع 
مساهمتنا والتزامنا تجاه الرؤية الوطنية 

.”2030
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
فـــي  األميركيـــة  بالجامعـــة  للعمليـــات 
البحريـــن ويليام هـــرت “إنه لمـــن دواعي 

مـــع  شـــراكة  فـــي  ننخـــرط  أن  ســـرورنا 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي؛ لاســـتفادة مـــن 
منتج “تمويـــل التعليم” الـــذي ُيمثل نهجا 
شـــاما ومتكاما ُيســـاهم بدعـــم الطاب 

المتفوقين دراســـًيا الســـتكمال مسيرتهم 
األكاديمية في الجامعة، ونحن فخورون 
جـــدًا بهـــذا التعاون الذي لـــن يقتصر نفعه 
على تمويل التكاليف الجامعية، بل يسهم 

أيًضا فـــي منحهم فرًصا مهنية مســـتقباً 
مـــن خـــال فرصة التدريـــب الداخلي في 

أحد أبرز البنوك الرائدة في المملكة”.
ويســـعى بنـــك البحريـــن الوطنـــي لتنمية 
عروضه المالية عبر مختلف المســـتويات 
المجـــاالت  مختلـــف  ومـــن  األكاديميـــة 
علـــى  الطلبـــة  وتشـــجيع  التخصصيـــة، 
اســـتكمال مســـيرتهم األكاديميـــة؛ ألنهـــم 
قـــادة المســـتقبل، حيث إن منتـــج تمويل 
األفـــراد  تزويـــد  إلـــى  يهـــدف  التعليـــم 
بمجموعـــة مـــن الحلول والخيـــارات التي 
الازمـــة  الماليـــة  المصروفـــات  تغطـــي 
لمختلـــف المســـتويات األكاديميـــة، بـــدًءا 
التعليـــم  وحتـــى  األطفـــال  ريـــاض  مـــن 
العالـــي، ويشـــمل ذلك تكاليف الشـــهادات 

االحترافية.
حلـــول  حـــول  المعلومـــات  مـــن  للمزيـــد 
وخدمات التمويل في البنك، يرجى زيارة 
أي مـــن فـــروع بنـــك البحريـــن الوطني أو 
زيـــارة الموقع اإللكتروني الخاص بالبنك، 

أو االتصال على الرقم 17214433.

دعــا مرشــح قائمــة “تجــار 22” لخــوض انتخابــات غرفــة تجــارة وصناعة البحريــن للــدورة الثالثين 
المقــررة فــي 19 مــارس الجاري، رجل األعمال عبدالوهاب الحواج، إلى تبني حلول مبتكرة تســاعد 
الشــركات علــى بنــاء شــراكات واندماجــات تجاريــة وماليــة علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي، 
بمــا يضمــن لهــا فــرص االنطــالق والنماء فــي المســتقبل والتغلب على كافــة الظــروف االقتصادية، 
وخلق اســتثمارات خارجية وفتح شــراكات متعددة تســهم في تطوير األعمال، وتعمل على تعزيز 

االقتصاد الوطني.

وقال: إنه في ظل الظروف االقتصادية لمواجهة 
جائحة كورونا، فإن االنطاق نحو بناء شـــراكات 
تجاريـــة عالمية ســـيكون ذات جـــدوى اقتصادية 
كبيـــرة عبـــر تحقيـــق عوائـــد ماليـــة مـــن الممكـــن 
توجيههـــا بالطريقـــة الصحيحـــة والدفـــع بهـــا، مع 
اســـتغال كافة اإلمكانات المتاحة والتكنولوجية 
لتطويـــر األعمـــال، إضافـــة إلـــى أن فتـــح الفـــروع 
والشراكات المزدوجة مع كبرى الشركات ستعمل 
على وضع مملكة البحرين على الخريطة العالمية 
عبر األســـواق العالمية، مبيًنا أن وجود العديد من 
المشـــاريع التنمويـــة التـــي أعلنت عنهـــا الحكومة 
الموقـــرة تنصب في الدفع بهذا االتجاه وتحقيقه 

بالشكل األمثل.
وأوضـــح أن هنـــاك العديـــد مـــن المبـــادرات التـــي 
باإلمـــكان تبنيها فيما يتعلق بأهمية االندماج بين 
الشركات واالســـتحواذات والتي تأتي للمساهمة 
فـــي خلق توازن ووضع خطـــط اقتصادية هادفة 
نحـــو المحافظة على االســـتمرارية وعـــدم التعثر 
واللجـــوء إلى اإلغاق، وإنما بوضع األطر الازمة 
نحـــو تكوين قاعـــدة اقتصادية متينة تســـهم في 
المحافظة على األعمال، وتوجيه رؤوس األموال 
في االتجاه الصحيح، خصوصا من قبل الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة والتي يجب أن تعمل على 
دراســـتها بصـــورة متكاملة باالســـتعانة بالخبرات 

االقتصاديـــة مـــن أجـــل تخفيـــف آثـــار تداعيـــات 
الجائحة على قطاعاتها المختلفة. 

وبيـــن الحـــواج أن الدعـــم الحكومي للمؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة خـــال األشـــهر الماضيـــة 
ساهم بصورة فعالة من خال التكفل بدفع رواتب 
البحرينيين في القطاع الخاص، واستمرار الدعم 
الحكومي للمؤسسات المتأثرة من الجائحة، وهو 
مـــا يحتـــم دراســـة كافـــة األفـــكار واإلمكانات من 

أجل استمراريتها في السوق المحلية.
ولفـــت أن التحدي ما زال قائًما للشـــركات العاملة 
فـــي التصنيـــع وهـــو إمكانية نقـــل الشـــركات إلى 
الخـــارج فـــي ظـــل ســـوق محليـــة يعد مـــن أصغر 
األســـواق في العالم، والبحرين بحاجة للتنافسية 
واســـتغال اإلمكانات البشـــرية والتقنيـــة العالية 
إلنشاء شـــركات بحرينية في الخارج قادرة على 
خوض تنافســـية عالية المستوى عالمًيا، مبيًنا أن 
الغرفـــة رفعت التوصيـــات وحاولت تغيير نمطية 
التفكيـــر عنـــد تأســـيس شـــركات تصنيعيـــة فـــي 

البحرين والتوجه بها إلى السوق اإلقليمية، 
وليس فقط االكتفاء بالسوق المحلية.

 ”22 “تجار  قائمة  أن  إلــى  الحواج  ونــوه 
المشاركة  عبر  الــتــجــار  صــوت  ستكون 

االقتصادية  الحكومية  الــقــرارات  في 
وإبـــــــــــــداء الـــــــــــرأي والـــــمـــــشـــــاورة 

تعزيز  أن  مــعــتــبــًرا  االقــتــصــاديــة، 
الموقرة  الحكومة  مع  الشراكة 
ــر ضـــــروري ومـــهـــم نحو  هـــو أمــ
تسريع وتيرة التنمية االقتصادية 

ــا فــي  ــمـ ــيـ ــة السـ ــدامـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
ظــــل اإلجــــــــــراءات الــتــي 

ــحــكــومــة  تـــتـــخـــذهـــا ال
مرئياتها  ظــل  فــي 

نحو  وتوجهاتها 
برامج  تحقيق 
الــــــتــــــعــــــافــــــي 

االقتصادي.

“البحرين الوطني” و “الجامعة األميركية” يقدِّمان حلوًل مالية وفرًصا تدريبية للطالب

تبنِّي حلول مبتكرة لمساعدة الشركات على إبرام شراكات عالمية

نهم من تغطية نفقاتهم األكاديمية فترة سداد تمتد 7 أعوام لتمكِّ

الدفع باتجاه اإلنتاج لدعم االقتصاد... مرشح “تجار 22” عبدالوهاب الحواج:

توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين

عبد الوهاب الحواج

اتفاقية شراكة بين “التمويل الوطني” و “بن هندي وترانز جلف”
لتنشيط حركة البيع والدفع بمشاريع القطاع الخاص

وقعـــت مجموعـــة بيـــت التمويل 
الوطنـــي اتفاقيـــة مـــع شـــركة بن 
هنـــدي الوكيل المعتمد لســـيارات 
“كيا” وشـــركة ترانز جلف لتأجير 
السيارات في إطار الحرص على 
تعزيز الشـــراكة بين المؤسســـات 
في قطاع بيع وتمويل السيارات 
وتطوير ســـبل التعـــاون بينهم لما 
يخدم المواطنين والمقيمين في 
مملكـــة البحريـــن. وأكد علي رضا 
محمد مدير الخدمات المصرفية 
بمجموعة بيـــت التمويل الوطني 
أن هـــذه االتفاقيـــة تتماشـــى مـــع 
الرؤية التـــي وضعتها المجموعة 

في ســـبيل مواصلـــة ازدهار ونمو 
الخدمـــات المميـــزة التـــي تقدمها 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لجميـــع 

والشركات.
مجلـــس  رؤيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تعزيـــز  فـــي  ماضيـــة  اإلدارة 
شـــراكتها مـــع مختلف الشـــركات 
بمـــا يتماشـــى مع أوضاع الســـوق 
كامـــل  وتحقيـــق  المســـتجدة 
األهـــداف التـــي وضعهـــا مجلـــس 
اإلدارة في ســـبيل تنشيط حركة 
البيـــع والدفـــع بمشـــاريع القطـــاع 
الخـــاص والنهـــوض بهـــا تماشـــًيا 
االقتصاديـــة  المملكـــة  رؤيـــة  مـــا 

.”2030“
انطلقـــت  االتفاقيـــة  أن  وكشـــف 
في الفترة الماضية وقد تســـلمت 
شركة بن هندي للسيارات أسطواًل 
جديـــًدا من المركبات بتمويل من 
بيت التمويل الوطني، إلى شركة 
لتأجيـــر  جلـــف  ترانـــز  خدمـــات 
الســـيارات، حيث شـــهد التســـليم 
حضور ممثلي الشركات الموقعة 

على االتفاقية.
وأشـــاد بهـــذه االتفاقيـــة الراميـــة 
إلـــى انفتاح الشـــركات علـــى هذا 
النـــوع مـــن التعـــاون مـــن خـــال 
إلـــى  تهـــدف  تشـــاركية  سياســـة 

بلورة إســـتراتيجية فاعلة ترتقي 
بالعمل في القطاع الخاص.

ســـبيل  فـــي  االتفاقيـــة  وتأتـــي 
إرســـاء قواعـــد الشـــراكة وضبط 
الشـــركات،  بيـــن  التعـــاون  أطـــر 
وحـــرص الجهـــات الموقعـــة على 
حركـــة  تنشـــيط  فـــي  االتفاقيـــة 
البيـــع والدفـــع بمشـــاريع القطـــاع 
الخـــاص والنهـــوض بها من خال 
اعتمـــاد آليات تمويل أكثر تاؤًما 
مـــع مـــا هـــو مطلـــوب، والحـــرص 
علـــى خطـــة عمـــل مشـــتركة بين 
األطـــراف الثاثـــة إلرســـاء مبـــدأ 

الربح للجميع.

أثناء توقيع اتفاقية الشراكة

الســـيف،  عقـــارات  شـــركة  وقعـــت 
مؤخًرا اتفاقية تأجير مع مجموعة 
Innovative Taste W.L.L الفتتاح 
فرع لمتجـــر الحلوى الشـــهير كريم 
“Creme” في مشروع الليوان، أحد 
المشـــاريع الواعـــدة التـــي ُتطورهـــا 
المـــا  شـــركة  خـــال  مـــن  الشـــركة 
العقاريـــة ذ.م.م بمنطقـــة الهملة في 

المحافظة الشمالية.
والـــذي   Creme متجـــر  واشـــتهر 
بـــي فـــي ســـي  أسســـته مجموعـــة 
لنـــدن،  ومقرهـــا  المرموقـــة   ”BVC“
واآليســـكريم  المميـــز  بالكوكيـــز 
إلـــى  المختصـــة. إضافـــة  والقهـــوة 
المخبوزات األميركية الكاســـيكية 
بلمسات الفريق الفرنسي المؤسس، 

والتي تخبز يومًيا وتقدم طازجة.
وتبلغ مســـاحة Creme في الليوان 
110 متر مربع، وسيكون هذا الفرع 
الثانـــي الـــذي يتـــم افتتاحـــه خارج 

مدينة لنـــدن، إذ افتتحت مجموعة 
الفـــرع   Innovative Taste W.L.L
فـــي  الريـــاض  مدينـــة  فـــي  األول 

نوفمبر 2021.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
يوســـف  أحمـــد  الســـيف،  عقـــارات 
أكثـــر  بأحـــد  نرحـــب  أن  “يســـعدنا 
محات الحلويات شـــهرًة في لندن 
مـــن  الليـــوان، وأنـــه  فـــي مشـــروع 
يتـــم اختيـــار  أن  دواعـــي ســـرورنا 
 Creme المشـــروع ليكون مقر فرع
الثانـــي خارج المملكـــة المتحدة، إذ 
يتماشى ذلك مع المعايير المتميزة 

والحصرية الخاصة بالليوان”.

افتتاح متجر الحلوى الشهير 
“Creme” في الليوان 



كشـــف مسؤول في شـــركة زوهو، 
برمجيـــات  شـــركة  أكبـــر  وهـــي 
هنديـــة، عزمها افتتـــاح مكتب لها 
فـــي المنامـــة وذلـــك علـــى هامش 
مؤتمر صحافي عقد في البحرين 
أمـــس، اســـتعرض أعمال الشـــركة 
الســـحابية،  الحوســـبة  وســـوق 
الذي قفز فـــي المنطقة والبحرين 
خصوصـــا في العاميـــن الماضيين 

مع تفشي جائحة كوفيد 19.
لشـــركة  اإلقليمـــي  المديـــر  وقـــال 
زوهو في منطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا علي شبدار “إن البحرين 
ضمـــن أكبر األســـواق العشـــر نموا 
فـــي  تعمـــل  التـــي  الشـــركة  لـــدى 

غالبية دول العالم”.
بصـــدد  زوهـــو  أن  إلـــى  وأشـــار 
التوقيـــع على اتفاقيـــات مهمة مع 
وشـــركات  حكوميـــة  مؤسســـات 
خاصـــة فـــي البحريـــن قريبـــا مـــع 
تنامـــي التوجـــه نحـــو الرقمنة قي 

المملكة.
وأعلنت زوهو، وهي شركة تقنية 
عالميـــة تمتلـــك أكبـــر محفظة من 
المنتجـــات في هذا المجال اليوم، 
أنها شهدت نمًوا بنسبة 45 % في 

البحرين خـــال العام 2021، فيما 
عززت الشركة شبكتها من شركاء 
وجـــاء   .%  54 بنســـبة  القنـــوات 
اإلعـــان عن ذلك خـــال فعاليات 
مؤتمـــر  البحريـــن”،  “زوهوليكـــس 
الخـــاص  الســـنوي  المســـتخدمين 
بالشـــركة الـــذي انعقـــد فـــي فندق 

“انتركونتيننتال البحرين”. 
 وقـــال رئيـــس زوهو فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط وإفريقيا، حيدر 
نظام “يأتـــي هذا النمـــو الملحوظ 
فيـــه  تـــدرك  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
الشـــركات المحليـــة مـــدى فعاليـــة 
كخدمـــة  البرمجيـــات  تطبيقـــات 
)SaaS( والتى ساعدت الكثير من 
الشركات في رقمنة أعمالها، حيث 
أتاحـــت منتجاتنـــا المتكاملة التي 
تشـــتمل على أكثر مـــن 50 تطبيًقا 
رقميـــا كل جانـــب مـــن العمليـــات 
التشـــغيلية للشـــركات دون القلـــق 
حيال المتاعـــب المتعلقة بمخازن 

البيانات أو التكامل”.
 وأضـــاف “تنطلـــق جهـــود زوهـــو 
مـــن اســـتراتيجيتها للنمو المحلي 
العابـــر للحـــدود والتـــي نعتمدهـــا 
كركيزة أساســـية في ظل توسعنا 
فـــي المنطقـــة، حيـــث يكـــون نمو 
تطـــّور  فـــي  متجـــذًرا  الشـــركة 

منظومة الشركات المحلية وتقّدم 
المجتمع. وباإلضافة إلى توســـيع 
بصمـــة زوهـــو إقليميـــا مـــن خال 
افتتـــاح مكاتب جديدة وتوظيف 
قوى عاملة محليـــة، جاءت تلبية 
اإلقليمييـــن  العمـــاء  احتياجـــات 
كدمـــج بوابـــات الدفـــع المحليـــة، 
وتمكين الوصول إلى التكنولوجيا 
من خال عقد شراكات مع هيئات 
حكومية وشـــبكات أعمال محلية 

على رأس قائمة أولوياتنا”.
 وقـــال المديـــر اإلقليمـــي لشـــركة 
زوهو في منطقة الشرق األوسط 
“خـــال  شـــبدار  علـــي  وأفريقيـــا، 
الوباء وموجاته المتعددة، شهدنا 
ارتفاًعـــا في الطلـــب على خدمات 
عـــروض منصـــة تجـــارب العماء 
البرمجيـــة  التعليمـــات  ومنصـــة 
المنخفضة وذكاء األعمال، لكونها 
أداة فّعالـــة ألي شـــركة لمواصلـــة 
التغيـــرات  ومواكبـــة  أنشـــطتها 
المتسارعة في متطلبات السوق”، 
ون”،  “زوهـــو  حزمـــة  أن  مضيًفـــا 
نظام التشـــغيل للشـــركات، توّحد 
أكثر من 45 من التطبيقات المبنية 
التـــي  التكنولوجيـــا،  نفـــس  علـــى 
تتكامل بشـــكل سياقي مع بعضها 
بنمـــوذج  والمدعومـــة  البعـــض، 

بيانات شـــائع، بما يتيح ألصحاب 
النواحـــي  تخطـــي  الشـــركات 
وتوحيـــد  التقليديـــة،  اإلداريـــة 
العمليـــات، وتعزيز االســـتفادة من 
عمليـــات إعـــداد التقاريـــر الذكيـــة 
والتحليـــات متعـــددة المهـــام من 
خـــال الجمـــع بيـــن البيانـــات عبر 

األقسام المختلفة. 
وفـــي العام 2021، ســـجلت زوهو 
نمـــًوا بنســـبة 52 % فـــي منطقـــة 
الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا، ثاني 
بالنســـبة  نمـــًوا  منطقـــة  أعلـــى 
للشـــركة. ونمـــت شـــبكة شـــركائها 
بمعـــدل 55 % كما ضاعفت حجم 
فريـــق عملهـــا 3 مرات. ورســـخت 
 7 الشـــركة حضورهـــا أيًضـــا فـــي 
بلـــدان، وافتتحت مكاتب جديدة 
ومصـــر  الســـعودية  مـــن  كل  فـــي 

وجنوب إفريقيا. 
تخطـــط   ،2022 العـــام  وفـــي   
زوهـــو الفتتاح مكاتـــب في كينيا 
أخـــرى،  بلـــدان  و3  ونيجيريـــا 
فيمـــا ســـتكون دبـــي بمثابـــة المقر 
تخطـــط  كذلـــك  لهـــا.  اإلقليمـــي 
الشـــركة لاســـتمرار فـــي توظيف 
قـــوى عاملـــة محليـــة فـــي بلـــدان 
بينمـــا  عمائهـــا،  لخدمـــة  أخـــرى 

توسع بصمتها عبر المنطقة.
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ابتعد عن الصناديق المغلقة
هـــل تعلـــم أيها القارئ العزيز أن الكثير من الســـطور البرمجية التي تنظم 

حياتك تعمل كصناديق سوداء.
نعـــم، الكثيـــر مـــن البرمجيـــات التـــي نعتمـــد عليها فـــي حياتنا – لألســـف 
- مغلقـــة المصـــدر، فذلـــك يعني أن الشـــركات واألفراد التي تقـــوم بكتابة 
البرامـــج هي الوحيدة القادرة على رؤية شـــفرة المصدر وتعديلها، معنى 
هذا الشـــيء في قمة البســـاطة، فذلك يعني أنك تعيش تحت رحمة هذه 
الشـــركات واألفراد عند استخدامهم لرخص تحقق هذا الشيء، وبهذا لن 
يكون لديك القدرة على تحســـين وتعديل تلك البرمجيات حتى ولو كان 
عنـــدك المهارة الفنية، أهًا بك في عالم “احتكار الموردين”، عالم يعشـــقه 

الموردون.
بعيـــًدا عـــن الدرامـــا، مفهـــوم “احتـــكار المورديـــن” يمثـــل مصـــدر إزعاج ال 
ينضب ألي منظمة تعتمد على ما نسميه بالبرمجيات، حيث إن المفاتيح، 
والشـــفرة المصدرية، والخبرات تتوافر لتلك الشـــركات التي تقوم بكتابة 
هذه الشـــفرات، وما المانع في ذلك، حيث إن ذلك من حق هذه الشـــركات 
ا أتفهم ذلك، ولكن الواقع أثبت لنا أن هذا النموذج  في النهاية، أنا شخصيًّ

ا لدى الكل وألي وقت. ليس عمليًّ
مثال مهم لهذا الواقع هو أن العديد من البرمجيات المهمة والمؤثرة على 
ا( قد ال تخضع إلى الكم المناسب من التدقيق والفحص من  حياتنا )حرفيًّ
ذوي الخبرة، فهل تعلم أيها القارئ العزيز أن معظم الشركات التي تصنع 
“أجهزة تنظيم دقات القلب” )Pacemaker( ال تســـمح ألحد بالتدقيق في 
ا  شـــفرة المصدر، وهذه األجهزة تعمل داخل أجســـامنا ولهـــا القدرة حرفيًّ
على إيقاف حياتك، مرة أخرى، أهًا بك في عالم “احتكار الموردين” في 

أشد وأدنى حاالته.
مـــا أريـــد أن أشـــارككم بـــه يـــا قّرائي األعـــزاء هو مـــا يســـمى بالبرمجيات 
مفتوحـــة المصـــدر “Open Source”، حيث إن الفلســـفة التي تقوم عليها 
هـــذه البرمجيـــات فـــي غايـــة البســـاطة، وذلـــك أن البرمجيـــات مفتوحـــة 
المصـــدر هـــي أفضل لجميع البشـــر، فهي آمن وأفضـــل أداًء وأكثر مرونة، 
حيـــث إن المصدر متوافر للجميع وهو ليس حكًرا على أحد معين، وذلك 
يقوم بالسماح ألي أحد بقراءة المصدر وفهمه، والتعديل عليه، وتغييره، 
واالنتفـــاع منـــه علـــى عدة أصعـــدة، فالفكـــرة الرئيســـة هو الوصـــول إلى 

برمجيات أفضل.
الجانـــب اإليجابـــي من هذه الفلســـفة هـــو أن العديد مّمـــا نعتمد عليه في 
حياتنـــا اليوميـــة قائـــم على العمـــل الرائع الذي تمت صناعتـــه في مطابخ 
مفتوحـــة المصـــدر، فنظـــام اللينكس الذي يعمل بوســـاطته جهـــاز هاتفك 
المبنـــي علـــى األندرويـــد، والخـــوادم الســـحابية، وأجهـــزة المستشـــفيات 
وبعض األنظمة والمركبات الفضائية هو مثال حي على قوة وأهمية هذه 

الفلسفة، فلسفة فتح المصدر.
وختاًما أتمنى أن أرى مشـــاركات محلية على مستوى المشاريع مفتوحة 
المصدر، فحان الوقت أن نقوم بالمشـــاركة وتغيير تلك الشفرات العالمية 

إلى األفضل، وليس لانتفاع فقط. 
أيها المدّرسون والمعلمون والجامعات، هل تسمعوني؟ هل أنتم هنا؟

أمين التاجر

قال رئيس المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي جاســـم حاجي 
إن نظـــام ســـويفت “Swift” يعتبـــر الشـــريان المالـــي العالمي الذي 
يســـمح بالتحويل الســـلس والســـريع لألموال عبر الحـــدود. وهي 
اختصـــار لجمعيـــة االتصـــاالت الماليـــة العالميـــة بيـــن البنـــوك، إذ 
تأسســـت “Swift” في العام 1973 ومقرها بلجيكا، وتربط 11000 

بنكا ومؤسسة في أكثر من 200 دولة.
وبيـــن حاجي أن “Swift” ليس البنـــك التقليدي، إنه نوع من نظام 
المراســـلة الفوريـــة الذي يعلـــم المســـتخدمين عندما يتم إرســـال 

المدفوعات ووصولها، ويرســـل أكثر من 40 مليون رسالة 
يومًيا، حيـــث يتم تبادل تريليونـــات الدوالرات بين 

الشركات والحكومات. 
وذكـــر حاجـــي انـــه ُيعتقد بأن أكثر مـــن 1 % من 
رســـائل ســـويفت تتضمـــن مدفوعـــات روســـية، 

فكيـــف ســـيؤثر حظـــر روســـيا مـــن “Swift” علـــى 
ذلـــك؟ ففـــي هـــذه المرحلـــة، ال ُيعـــرف أي البنـــوك 
الروســـية ســـتتم إزالتها من “Swift”. ومن المتوقع 

أن يتضح هذا في األيام المقبلة.
ولفـــت حاجي إلى البيـــان األخير الصادر 

عن االتحـــاد األوروبي والواليات 
المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة 

وآخريـــن مـــن أن هـــذه الخطوة “ســـتضمن فصل هـــذه البنوك عن 
النظـــام المالـــي الدولـــي وتضـــر بقدرتها على العمل على مســـتوى 

العالم”.
وأشـــار إلـــى أن الهدف هـــو أن تفقد الشـــركات الروســـية إمكانية 
الوصـــول إلى المعامات العادية السلســـة والفوريـــة التي تقدمها 
“Swift”. وســـتتعطل بشـــدة المدفوعـــات مقابـــل طاقتهـــا الثمينة 

ومنتجاتها الزراعية.
وقـــال حاجـــي انـــه مـــن المرجـــح أن تضطر البنـــوك إلـــى التعامل 
مباشـــرة مع بعضها البعض، ما يضيف التأخير والتكاليف 
اإلضافيـــة، ويؤدي في النهاية إلى قطع اإليرادات 

عن الحكومة الروسية.
وأضاف حاجي “لم يواصل الحلفاء الغربيون 
المضـــي قدًمـــا، لكـــن التهديد دفع روســـيا إلى 
تطويـــر نظام نقل خاص بها، ناشـــئ جًدا، عبر 

الحدود.
وبحســـب حاجـــي، أنشـــأت الحكومـــة الروســـية 
للتحضير لمثل هـــذه العقوبة، نظام بطاقات الدفع 
الوطني، المعروف باسم Mir، لمعالجة مدفوعات 
البطاقات. ومع ذلك، ال تســـتخدمه حالًيا 

سوى عدد قليل من الدول األجنبية.

اكتســبت عملــة بيتكويــن زخًمــا فــي التعامــات بالعمــات المحليــة لروســيا 
وأوكرانيــا وســط قتــال عنيــف وعقوبات شــاملة دفعت الروبل الروســي إلى 

مستوى قياسي منخفض.

وارتفعت أحجام التداول في بيتكوين 
باســـتخدام الروبل إلى أعلى مســـتوى 
منـــذ مايو، فـــي حين ارتفعـــت أحجام 
التـــداول فـــي الهريفنـــا األوكرانية إلى 
مســـتوى لم نشـــهده منذ أكتوبر، وفقًا 

لشركة بيانات التشفير “كايكو”.
وقالـــت رئيســـة قســـم األبحـــاث فـــي 
“كايكـــو”، كارا ميدالـــي: “يأتـــي هـــذا 
االتجـــاه بعـــد موجـــة مـــن العقوبـــات 
ضـــد روســـيا، والتـــي عطلـــت أســـواق 
انخفـــاض  فـــي  وتســـببت  الفوركـــس 
منخفضـــة  مســـتويات  إلـــى  الروبـــل 
قياســـية مقابـــل الـــدوالر”، وفًقـــا لمـــا 

عليـــه  واطلعـــت  “بلومبـــرغ”،  ذكرتـــه 
“العربية.نت”.

بشـــأن  اليقيـــن  عـــدم  حالـــة  وألقـــت 
الغـــزو الـــذي قادته موســـكو ألوكرانيا 
األســـواق  علـــى  بظالهـــا  وعاصمتهـــا 
العالمية والهروب إلى الماذات اآلمنة 

في فئات األصول.
يأتـــي ذلـــك علـــى الرغـــم مـــن تراجـــع 
وجهـــة النظر القائلة بأن بيتكوين هي 
“الذهب الرقمي” في األشـــهر األخيرة، 
حيـــث نمـــت العاقـــة بيـــن أكبـــر عملة 
مشـــفرة فـــي العالـــم وســـوق األســـهم 
األميركية. ولكن ال يزال من الصحيح 

- مـــن خال طفـــرة عمـــات بيتكوين 
التـــي غذتها أزمة الليـــرة التركية - أن 
البعـــض يميل إلـــى تفضيـــل بيتكوين 

في األوقات التي ال يمكن التنبؤ بها.
التـــداول  وقالـــت ميدالـــي إن حجـــم 
ارتفاعـــا  شـــهد  لبيتكويـــن  اإلجمالـــي 
أيضًا خال تقلبات األســـعار األســـبوع 
المتزايـــد  النشـــاط  ولكـــن  الماضـــي، 
روبـــل،  بيتكويـــن/  تـــداول  ألزواج 
وبيتكويـــن/ هريفنـــا كان “أكبر بكثير” 

من زوج التداول بيتكوين/ دوالر.
بورصـــات  فـــي  األحجـــام  وشـــهدت 
بيتكوين المشـــفرة التي تتداول زوج 
الروبـــل الروســـي / الـــدوالر األميركي 
ارتفـــاع األحجام بنســـبة 121 % على 
Coin-  أساس أسبوعي، وفقًا لبيانات

.Shares

حاجي: قطع روسيا عن “سويفت” سيعزلها عن العالم

العمالت المشفرة تستعيد بريقها مع اشتعال الحرب

أكبر شركة برمجيات هندية تعتزم فتح مكتب في البحرين
مع نمو أعمال الحلول السحابية 45 %
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جاسم حاجي

البحريـــن  مصـــرف  اســـتضاف 
مرئيـــة  عمـــل  ورشـــة  المركـــزي 
حـــول االبتكار في قطـــاع التأمين 
بالتعاون مع الشـــركة االستشارية 
العالميـــة جارتنـــر وبحضـــور كبـــار 
مسؤولي شـــركات التأمين العاملة 
في مملكة البحرين. وكان الغرض 
من ورشـــة العمل عرض ومناقشة 
توجهـــات  وهـــي:  محـــاور،   4
المســـتقبلية  التأميـــن  صناعـــة 
ابتـــكارات  ومـــا قـــد يزامنهـــا مـــن 
بالتكنولوجيـــا الرقمية في صناعة 
التأميـــن والخدمـــات والمنتجـــات 
التأمينيـــة. كمـــا تـــم مناقشـــة دور 
والتكنولوجيـــا   InsurTechs

الرقميـــة في هذا المجـــال وكيفية 
االســـتفادة من منصـــة تكنولوجيا 

األعمال الرقمية.
ورحـــب المديـــر التنفيـــذي للرقابة 
علـــى المؤسســـات المالية بمصرف 
عبدالرحمـــن  المركـــزي  البحريـــن 
الباكر بالمشـــاركين قائا “إن هناك 
نمـــًوا ملحوًظا في قطـــاع التأمين 
فـــي البحريـــن وذلك نتيجـــًة للنمو 
االقتصـــادي في المملكة وتحســـن 
والرقابيـــة،  التشـــريعية  البيئـــة 
إضافة إلى زيادة الوعي التأميني 
لـــدى جمهور المواطنيـــن. ولتعزيز 
ذلك النمو في القطاع، يســـتوجب 
علـــى شـــركات التأميـــن أن تتبنـــى 

والحلـــول  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
الرقمية لتعزيز وضعها في ســـوق 
التأمين والذي سيساهم في زيادة 

نمو القطاع عموما”.
وتـــم تقديم ورشـــة العمل من قبل 
شـــام جيـــل وهـــو محلـــل بشـــركة 
العمـــل  ورشـــة  وركـــزت  جارتنـــر، 
أعـــاه  المذكـــورة  المحـــاور  علـــى 
تحســـين  وتضمنـــت  بالتفصيـــل 
األعمـــال الرقميـــة مقابـــل التحول 
ومســـتويات  لألعمـــال،  الرقمـــي 
النضج الرقمي في قطاع التأمين، 
والخدمـــات المصرفيـــة المفتوحة 
كنموذج، ودراســـة حاالت مختلفة 

من شركات تأمين عالمية.

مناقشة دور “InsurTechs” والتكنولوجيا الرقمية في المجال

 “المـــركــزي” و “جارتـــنر” 
يستعرضان االبتكار بقطاع التأمين



أطلق بنك السالم حملته الترويجية 
الجديدة لعام 2022 على جميع أنواع 
الشخصي  التمويل  وهي  التمويالت 
وتمويل السيارات والتمويل العقاري 
والذي يقدم من خاللها معدالت ربح 
الشهرية  األقــســاط  ــل  وأقـ تنافسية 
ــارس حــتــى 1  والـــتـــي تــبــدأ مـــن 1 مــ

إبريل 2022. 
الذي  الكبير  النجاح  بعد  ذلك  ويأتي 
حيث  الماضي،  العام  حملة  شهدته 

للفوز  فرصة  على  الزبائن  حصل 
تقديم  عــنــد  تــســال  بــســيــارة 

ــمــويــل جــديــدة  ــات ت ــب طــل
مكافآت  نقاط  ومضاعفة 
19 فــبــرايــر  الـــــوالء حــتــى 

.2022
وقـــــــــــــــــــال رئــــــيــــــس 
الــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــات 
لــأفــراد  المصرفية 

الـــســـالم، مــحــمــد بوحجي  بــنــك  فـــي 
“بـــعـــد نـــجـــاح الــحــمــلــة الــتــرويــجــيــة 
الماضي،  للعام  بالتمويالت  الخاصة 
يــســرنــا اإلعــــالن عــن إطـــالق الحملة 
ــعــام 2022  ل ــجــديــدة  الــتــرويــجــيــة ال
اعــتــبــاًرا مــن األول مــن شهر مــارس 
ولمدة شهر كامل والتي سنقدم فيها 
للزبائن معدالت ربح تنافسية، يعقبها 
عدد من الحمالت األخرى على مدار 
العام لتلبية احتياجات زبائننا الكرام. 
ويــمــكــن لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
ــقــطــاع الــعــام  مـــن مــوظــفــي ال
ــع  ــ ــي ــ ــم والـــــــــــخـــــــــــاص، وجــ
للتمويل  الجدد  المتقدمين 
الــشــخــصــي والـــســـيـــارات 
والمستفيدين  والــعــقــاري 
ــا،  مـــن بــرنــامــج مــزاي
واألفــراد ممن لديهم 

تمويالت قائمة ”.

“السالم” يطلق حملته الجديدة على التمويالت

سداد أكثر من 159 
مليون معاملة دفع 

من خالل نظام 
”EFTS“

70 % زيادة المعامالت الرقمية لخدمات التجزئة بـ “سوليدرتي” العام 2021
تسهيل قنوات التواصل مع العمالء إلجراء جميع المعامالت

شــهدت ســوليدرتي البحريــن، إحــدى كبريــات شــركات التأمين في مملكــة البحرين وإحــدى الشــركات التابعة لمجموعة ســوليدرتي 
القابضة، من منطلق حرص الشــركة المســتمر لالرتقاء بتجربة العمالء والتحول الرقمي، ارتفاًعا في عدد معامالتها الرقمية والذي 
بلغ 53 % من إجمالي المحفظة الخاصة بخدمات التجزئة للعام 2021، مقابل 31 % للعام الماضي، والذي يمثل نمًوا بنسبة 70 %.

الشركات  مــن  وتــعتــبــر ســولــيــدرتــي 
التأمين  ســوق  ريـــادة  فــي  السباقة 
للخدمات الرقمية، وذلك من خالل 
التواصل  قــنــوات  وتيسير  تسهيل 
مع العمالء إلجراء جميع المعامالت 
ــن أي مــكــان، إذ  ــت ومـ فــي أي وقـ
حــرصــت ســولــيــدرتــي عــلــى تــزويــد 
ــعــديــد مـــن الــخــدمــات  عــمــالئــهــا بــال
الــرقــمــيــة والـــتـــي تــضــمــنــت خــدمــة 
األول  وهــو  الفيديو،  عبر  التأمين 
إلى  البحرين،  مملكة  نوعه في  من 
مثل خدمة  أخــرى  خــدمــات  جانب 
ــواتــســاب،  ــة اآللــيــة عــبــر ال ــدردشـ الـ
والـــبـــوابـــة اإللــكــتــرونــيــة والــخــدمــة 

الــرقــمــيــة الــذاتــيــة الــمــتــواجــدة في 
من  وغيرها  الشركة،  فــروع  جميع 

الخدمات المتميزة األخرى. 
وبـــهـــذا الــخــصــوص، قـــال الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة ســولــيــدرتــي 
حرص  “لقد  محمد  جــواد  البحرين 
على  دائــًمــا  سوليدرتي  عمل  فريق 
ــاء  ــقـ ــه نــحــو االرتـ ــادراتـ ــبـ تــركــيــز مـ
ــرقــمــيــة كـــجـــزء من  بــالــخــدمــات ال
إســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــة لــلــتــحــول 
غير  ارتــفــاًعــا  شهدنا  كما  الــرقــمــي. 
مسبوق فيما يخص عدد المعامالت 
ــة لــــخــــدمــــات الـــتـــجـــزئـــة  ــيــ ــمــ ــرقــ ــ ال
ــة جــائــحــة  ــدايـ ــتــحــديــد مــنــذ بـ ــال وب

نتيجة  و  ــه  انـ كــمــا   ،19 كــوفــيــد 
الستثمارنا المتواصل في 

البنية  تطوير  و  تعزيز 
للخدمات  التحتية 
الــرقــمــيــة ومــواكــبــة 

أحــــــدث الــتــقــنــيــات 
مكننا  مما  العالمية 
تجربة  تــقــديــم  مـــن 

ــرة  ــكــ ــ ــت ــ ــب عـــــــمـــــــالء مــ
وفريدة من نوعها على 

مـــــدى الـــســـنـــوات 
الـــــمـــــاضـــــيـــــة”. 

وأضـــــــــــــــــــــاف 
“نحن سعداء 

بكوننا في من رواد االبتكار الرقمي 
لقطاع التأمين في مملكة البحرين، 
التزامنا  الــــدوام  عــلــى  ونــؤكــد  كــمــا 
ــا  ــن ــتــرقــيــة مــنــتــجــاتــنــا وخــدمــات ب
ــة لــعــمــالئــنــا  ــيــ ــمــ ــرقــ ــ ال

الكرام”.
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تحرص زين البحرين، الشركة الرائدة في 
المملكة،  في  االتصاالت  ابتكارات  مجال 
مبادرات  من  العديد  في  االستثمار  على 
“زين لتمكين الشباب”، بما في ذلك التركيز 
ــات.  ــشــاب ــنــســاء ال عــلــى تــنــمــيــة قـــــدرات ال
للتدريب  البحرين  جمعية  مع  فبالتعاون 
الشركة  قامت  البشرية،  الــمــوارد  وتنمية 
بحرينية  شــابــة   20 مـــن  أكــثــر  ــتــدريــب  ب
لأفراد  والمبيعات  التسويق  أقــســام  فــي 

وخدمة العمالء. 
ــبــحــريــن الــنــســخــة  ــن ال ــ كــمــا اخــتــتــمــت زي
الــثــانــيــة مــن بــرنــامــج “الــنــســاء فــي مجال 
مساعدة  إلــى  يهدف  ــذي  ال التكنولوجيا” 
قطاع  فــي  شــق طريقهن  عــلــى  الــشــابــات 
في  شابات   7 تدريب  وتــم  التكنولوجيا. 
في  وتخرجن  الشركة  أقسام  من  قسمين 

البرنامج بنجاح في ديسمبر الماضي.
24 شاًبا وشابة  انضم  وعــالوة على ذلك، 

من الملتحقين بالبرنامج إلى أقسام خدمة 
الــعــمــالء والــتــســويــق والــمــبــيــعــات لــأفــراد 
اثنان  أصبح  حين  في  المالية،  والشؤون 
الجدد  البرنامج  خريجي  من   7 أصل  من 

من الموظفين الدائمين بالشركة. 
بإرساء  البحرين  زيــن  الــتــزام  إطــار  وفــي 
أسس ثقافة الشمول على صعيد المؤسسة 
أفــراد فئة مبادرة  بأكملها، قضى عدد من 
“We Able” لذوي الهمم يوًما كاماًل الزموا 
ــط بيئة  فــيــه مـــديـــًرا مــن اخــتــيــارهــم وسـ
ليشعروا في ظلها  عمل ُمصممة خصيًصا 

بالترحاب واألمان والراحة.
وباإلضافة إلى برامج التوظيف والتدريب 
برنامج  أعضاء  شــارك  الــمــهــارات،  وتنمية 
مبادرة  في  أيًضا  الشباب”  لتمكين  “زيــن 
على  الــجــائــحــة  تــأثــيــر  لمناقشة  “حـــــوار”؛ 
مكان العمل والمساعدة على إيجاد حلول، 
وتــعــزيــز إنــتــاجــيــة الــمــوظــف ومــشــاركــتــه 

زين  شاركت  كذلك  العمل.  مجريات  في 
التي  البحرين في فعالية “شباب األهلية” 
نظمتها الجامعة األهلية تحت رعاية وزير 
بن  جميل  االجــتــمــاعــيــة  والتنمية  الــعــمــل 
محمد علي حميدان، كما شاركت الشركة 
ــمــهــن الــســنــوي الــــذي تنظمه  ــوم ال فـــي يــ
البحرين  زيــن  ونظمت  البحرين.  جامعة 
أسبوع  مــدار  على  تدريبًيا  برنامًجا  أيًضا 
الــدولــيــة،  الحكمة  لــطــالب مــدرســة  كــامــل 
قطاع  أنشطة  على  خالله  تعرفوا  حيث 
االتصاالت، وتضمن البرنامج أيًضا جلسات 

توجيهية مع مديرين من اختيارهم.
ــصــدد، قـــال مــديــر التوظيف  وفـــي هـــذا ال
بقسم  الشباب  وزين  الموظفين  وعالقات 
البحرين،  البشرية في شركة زين  الموارد 
على  دائــًمــا  نــحــرص  “نــحــن  محمد عيسى 
الــمــشــاركــة بـــدور حــيــوي فــي إعـــداد قــادة 
لجميع  نؤكد  كما  المسؤولية،  لتقلد  الغد 

الشباب  تمكين  أن  العالقة  ذات  األطــراف 
الجوهرية  القيم  من  أساسًيا  جــزًءا  يمثل 
لــشــركــة زيـــن الــبــحــريــن، إذ يــشــّكــل إحــدى 
الشركة؛  التي تتبناها  ركائز ثقافة اإلبداع 
قادر  الواعد  الشباب  أن  نؤمن  ألننا  وذلك 
يمكنها  قوية  جديدة  مفاهيم  ابتكار  على 
هنا  ومــن  األفــضــل.  نحو  عالمنا  تغير  أن 
إلى  الشباب(  لتمكين  )زين  برنامج  يهدف 
تــزويــد الــشــبــاب بــالــمــهــارات والــثــقــة التي 
حياتهم  في  النجاح  لتحقيق  يحتاجونها 
المهنية. كما يتبنى البرنامج مبادئ التنوع 
مثل المساواة بين الجنسين وإدماج ذوي 

الهمم وغير ذلك. 
الترحيب  ــبــالــغ  ال ســـرورنـــا  دواعــــي  ــن  ومـ
كما  الــجــدد،  البحرين  زيــن  عائلة  بأعضاء 
نتطلع إلى جدول أعمال حافل بالفعاليات 

في العام 2022”.
الشباب”  لتمكين  “زين  برنامج  ُصمم  وقد 

البحريني  للشباب  عملية  خبرات  لتقديم 
الــالزمــة؛  بــالــمــهــارات  وتـــزويـــده  وتمكينه 
مستقبلية  عــامــلــة  ــوة  قــ خــلــق  أجــــل  مـــن 
المحافل،  المنافسة في جميع  قادرة على 
البحرين  رؤيــة  أهــداف  فضاًل عن تحقيق 
البرنامج  هــذا  ويأتي   .2030 االقتصادية 
النمو  إستراتيجية  ــار  إطـ فــي  الــتــدريــبــي 

الخاصة بالشركة، كما يمثل إحدى ركائز 
مبادرات المسؤولية المجتمعية لديها. 
يذكر أن برنامج “زين لتمكين الشباب” 
 19 سن  من  البحريني  للشباب  متاح 
يــجــب أن يكون  كــمــا  عــاًمــا.   24 إلـــى 
المدرسة  من  حديًثا  خريًجا  المتقدم 
المرحلة  مــن  الــثــانــيــة  الــســنــة  فــي  أو 
الــجــامــعــّيــة أو حـــاصـــاًل عــلــى شــهــادة 

على  حاصاًل  حديًثا  خريًجا  أو  الدبلوم 
شهادة البكالوريوس.

تعزيز مبادرات تمكين المرأة عبر “زين لتمكين الشباب”
تدريب أكثر من 20 شابة بحرينية في أقسام مختلفة

عقــدت شــركة بنفــت، الشــركة المبتكــرة والرائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة 
وخدمة المعامالت المالية اإللكترونية في مملكة البحرين، اجتماع الجمعية العامة 
العاديــة والجمعيــة العامة غير العادية في وقت ســابق من األســبوع الجاري، وذلك 

في مقر الشركة الكائن بضاحية السيف.

االجتماع  خــالل  المجموعة  أعلنت  وقــد 
عن صافي أرباح عائدة على المساهمين 
للسنة  بحريني  دينار  ألف   715.5 بقيمة 
 2021 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية 
مقارنة بأرباح السنة المالية 2020 والتي 
أعلنت  كــمــا  ــار.  ــنـ ديـ مــلــيــون   1.4 بــلــغــت 
ــادة كــبــيــرة فــي مــعــامــالت الــدفــع  ــ عــن زي
2021، حيث  الــعــام  فــي  اإلنــتــرنــت  عــبــر 
معاملة  مليون   159 مــن  أكثر  ســداد  تــم 
المالية  التحويالت  نظام  خالل  من  دفع 
 164 نسبتها  بزيادة   )EFTS( اإللكتروني 
مليار   20 تــجــاوزت  إجمالية  وقيمة   ،%
 16 مقابل   ،2021 للعام  بحريني  ديــنــار 

مليار دينار بحريني في العام 2020، أي 
بزيادة قدرها 26 %.

وقد انصب تركيز شركة بنفت في العام 
عن  اإلعــــالن  عــلــى  رئــيــس  بشكل   2021
خــدمــات جـــديـــدة، مــنــهــا إطــــالق خدمة 
على  والحصول  اإللكترونية،  الشيكات 
الثقة وخدمة  لتطبيق خدمات  ترخيص 
تنظيم  هيئة  مــن  اإللــكــتــرونــي  الــتــوقــيــع 
المالية  التحويالت  وخدمة  االتــصــاالت، 

الدولية لعمالء تطبيق “بنفت بي”.
الموافقة  إلى ذلك، فقد ناقش االجتماع 
واالمتثال  الشركات  حوكمة  تقرير  على 
 ،2021 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة 

البحرين  مصرف  لمتطلبات  وفًقا  وذلــك 
والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  ووزارة  ــمــركــزي  ال
ــســيــاحــة. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، نــاقــش  وال
االجتماع السنوي تعيين وانتخاب عشرة 
ومــراقــب  اإلدارة  مــجــلــس  مـــن  أعـــضـــاء 
واحد من مصرف البحرين المركزي لمدة 
ثالث سنوات تبدأ من فبراير 2022 حتى 

مارس 2025. 
مجلس  رئــيــس  صــرح  المناسبة،  وبــهــذه 

إبــراهــيــم  مــحــمــد  بــنــفــت  شـــركـــة  إدارة 
أرحــب  أن  “يشرفني  بــالــقــول:  البستكي 
وأن  الـــجـــدد،  اإلدارة  مــجــلــس  بــأعــضــاء 
السابقين؛  لأعضاء  تقديري  عن  أعــرب 
لــمــســاهــمــاتــهــم اإليــجــابــيــة والــمــلــمــوســة. 
لشركة  مميًزا  عاًما   2021 العام  كان  لقد 
بنفت، حيث أصبحنا أول مؤسسة تقوم 
للشيكات  وطــنــي  نــظــام  أول  بتشغيل 
األوســط  الشرق  منطقة  في  اإلكترونية 
وشــمــال إفــريــقــيــا، وحــصــلــنــا أيــًضــا على 
ترخيص لتطبيق خدمات الثقة والتوقيع 
االتصاالت.  تنظيم  هيئة  اإللكتروني من 
ومـــن اإلنـــجـــازات الــكــبــيــرة أيــًضــا خدمة 
لقطاع  ــتــي وفــــرت حـــالً  ال ــتــحــويــالت  ال

مستهدف مهم جًدا في البحرين”.
وأضاف البستكي قائاًل “عالوة على ذلك، 
عن  الماضي  الــعــام  خــالل  بالكشف  قمنا 
بعد  التجارية  للعالمة  الجديدة  الهوية 

لتكون  الــشــركــة،  تأسيس  منذ  عــاًمــا   24
النابض  بنفت  دور  على  شــهــادة  بمثابة 
انعكس  وقد  المجتمع.  أنحاء  في جميع 
الشرق  ومنطقة  المملكة  تجاه  التزامنا 
ــن خــالل  ــال إفــريــقــيــا مـ ــمـ ــط وشـ ــ األوســ
المحلية  الــجــوائــز  مــن  الــعــديــد  حــصــدنــا 
والدولية المرموقة خالل العام الماضي. 
أود مرة أخرى أن أشكر مصرف البحرين 
الكرام،  وشركائنا  ومساهمينا  المركزي 
الكبير  دعمهم  على  المالية  والمؤسسات 
في  نجاحنا  لــضــمــان  رحلتنا  طـــوال  لــنــا 
النظام البيئي الشامل. كما أود أن أعرب 
عن خالص الشكر والتقدير لفريق العمل 
برؤيتنا خطوة  الــدفــع  فــي  جــهــوده  على 

إلى األمام في كل عام”.
مـــن جــانــبــه، عــلــق الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ــواحــد الــجــنــاحــي،  لــشــركــة بــنــفــت عــبــدال
2021 قــدمــت شركة  الــعــام  قــائــاًل: “فــي 

ــول الــجــديــدة  ــحــل ــعــديــد مـــن ال بــنــفــت ال
ــجــهــات الــمــعــنــيــة، مما  ــالــشــراكــة مـــع ال ب
المدفوعات  قادنا إلى حقبة جديدة من 
الرئيسة  والجاليات  المجتمعات  لخدمة 
في  جهودنا  ساهمت  لقد  المملكة.  فــي 
حصولنا على العديد من الجوائز المحلية 
التميز  جــائــزة  منها  الـــبـــارزة،  والــدولــيــة 
وجــائــزة   ،2021 اإللكترونية  للحكومة 
وغــيــرهــا.   ،2021 ذكـــي  تطبيق  أفــضــل 
من  النجاح  هــذا  على  البناء  سنواصل 
أجــــل االســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم الــحــلــول 
المبتكرة التي تلبي تطلعات عمالئنا في 
في  الفضل  ويعود  القطاعات،  مختلف 
نجاحنا إلى شركائنا وأصحاب المصلحة 
ــعــمــل لـــديـــنـــا؛ بـــهـــدف تــعــزيــز  وفـــريـــق ال
مجال  في  رئيس  كرائد  البحرين  مكانة 
الشرق  منطقة  في  المالية  التكنولوجيا 

األوسط وشمال إفريقيا”.

صافي أرباح عائدة لمساهمي “بنفت” للعام 2021
على هامش انعقاد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية
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التغييرالسعر + 0.1010.001 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر + 0.0630.005 دوالر
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 8.62+0.063 دوالر
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 6.38+0.500 دينار
شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.23+0.330 دينار
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

 قفزت القيمة الســوقية للشــركات المدرجة في بورصة البحرين بنهاية شــهر 
فبرايــر الماضــي بنســبة 29.4 % علــى أســاس ســنوي، و8.5 % علــى أســاس 
شــهري، إذ بلغــت القيمــة الســوقية بنهايــة فبرايــر 11.82 مليــار دينــار، بزيادة 
بنحــو 2.7 مليــار دينــار قياًســا بقرابــة 9.1 مليــار دينــار فــي فبرايــر 2021، كما 
ارتفعت على أساس شهري بنحو 925.6 مليون دينار، مقابل 10.9 مليار دينار 

في يناير الماضي، وذلك وفًقا للبيانات التي جمعتها “البالد”.

ووصلت القيمة الســـوقية للبورصة بنهاية 
شـــهر فبرايـــر الماضـــي إلـــى 11.82 مليـــار 
دينـــار، والتـــي تعتبـــر أعلى قيمة ســـوقية 
للبيانـــات  وفًقـــا  البورصـــة،  إليهـــا  تصـــل 
موقـــع  علـــى  المنشـــورة  واإلحصائيـــات 

بورصة البحرين.

ارتفاع المؤشر 153.8 نقطة

بنهايـــة  العـــام  البحريـــن  مؤشـــر  وأقفـــل 
فبرايـــر الماضـــي عند مســـتوى 1,963.62 
نقطـــة،   153.8 ارتفاًعـــا  مســـجال  نقطـــة، 
بتســـجيل  قياًســـا   % 8.5 نســـبته  مـــا  أي 
1,809.82 نقطـــة فـــي ينايـــر الماضي. كما 
ارتفـــع المؤشـــر بنهاية فبراير على أســـاس 
ســـنوي 497.19 نقطة أي ما نســـبته 33.9 
% قياًســـا بتســـجيل 1,466.43 نقطة في 

فبراير 2021.
كما أقفل مؤشر البحرين اإلسالمي بنهاية 
 746.64 مســـتوى  عنـــد  الماضـــي  فبرايـــر 
نقطـــة، مســـجال تراجًعـــا 10.010- نقطـــة، 
قياًســـا بتســـجيل 756.65 نقطة في يناير 
الماضي. فـــي حين، ارتفع المؤشـــر بنهاية 
فبرايـــر على أســـاس ســـنوي 112.4 نقطة 
أي مـــا نســـبته 17.7 % قياًســـا بتســـجيل 

634.24 نقطة في فبراير 2021.
وبلـــغ إجمالـــي أيـــام التـــداول فـــي الشـــهر 

الماضي بالبورصة 20 يوًما.
وتجاوزت إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
للمستثمرين بالبورصة في فبراير الماضي 
16.9 مليـــون دينـــار، بزيـــادة 4.4 مليـــون 
دينـــار أي ما نســـبته 35.4 % قياًســـا بنحو 

12.5 مليون دينار في يناير.

وشهد الشـــهر الماضي تداول المستثمرين 
52.3 مليـــون ســـهم، بزيـــادة 12.6 مليـــون 
ســـهم أي ما نسبته 31.8 % قياًسا بـ 39.7 
مليون ســـهم فـــي ينايـــر. وتم فـــي فبراير 
الماضـــي تنفيذ 1,933 صفقة بزيادة 51.4 

% على أساس شهري.

الشركات الخمس األكبر حجًما

وشـــكلت الشـــركات الخمس األكبـــر حجًما 
مـــن حيـــث قيمة الســـوقية )البنـــك األهلي 
المتحـــد، شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن “ألبـــا”، 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي، شـــركة البحرين 

لالتصاالت الســـلكية والالســـلكية )بتلكو(، 
مليـــار   8.72 والكويـــت(  البحريـــن  وبنـــك 
دينـــار تقريًبـــا أي مـــا نســـبته 73.8 % مـــن 
إجمالـــي القيمة الســـوقية للبورصة بنهاية 

شهر فبراير الماضي.
للشـــركات  الســـوقية  القيمـــة  وارتفعـــت 

الخمس األكبر حجًما من القيمة الســـوقية 
بنهايـــة فبراير 976.5 مليـــون دينار تقريًبا 
قياًســـا بنحـــو 7.7 مليار دينار بنهاية شـــهر 
ينايـــر الماضـــي، وذلك بســـبب الزيادة في 
القيمـــة الســـوقية لـــكل مـــن البنـــك األهلي 
دينـــار،  مليـــون   404.99 بنحـــو  المتحـــد 

و532.5 مليون دينار لشركة ألبا.
بالمرتبـــة  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  وجـــاء 
األولـــى فـــي شـــهر فبرايـــر نحـــو 3.9 مليار 
دينـــار التـــي تمثـــل 33.1 % مـــن إجمالـــي 
القيمة السوقية للبورصة، تليها شركة ألبا 
بقيمة 1.775 مليار دينار )15.02 %(، ثالًثا 
بنـــك البحريـــن الوطني بنحـــو 1.27 مليار 
دينار )10.58 %(، رابًعا شركة بتلكو بنحو 
939.7 ألـــف دينـــار )7.95 %(، وأخيًرا بنك 
البحريـــن والكويت بنحـــو 816.36 مليون 

دينار )6.9 %(.
يشـــار إلى أن بورصة البحرين مدرجة بها 
42 شـــركة تنـــدرج تحت قطاعـــات )المواد 
األساســـية، الصناعات، السلع االستهالكية 
الكمالية، الســـلع االســـتهالكية األساســـية، 
المال، االتصاالت والعقارات(، وشركة غير 
البحرينيـــة )بنك مســـقط(، وشـــركة مقفلة 

)سيكو(.

القيمة السوقية لبورصة البحرين تقترب من 12 مليار دينار
ً “األهلي المتحد” و“ألبا” يقودان االرتفاع بـ 976.5 مليونا
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أكـــد مجلـــس الـــوزراء الســـعودي، 
في جلســـته أمس الثالثاء، حرص 
أســـواق  اســـتقرار  علـــى  المملكـــة 

النفط وااللتزام باتفاق أوبك +.
وكانت وكاالت أنباء روسية ذكرت 
فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  أن 
بوتين بحث مع ولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيان، 
فـــي اتصـــال هاتفـــي، اتفـــاق أوبك 
بمواصلـــة  وتعهـــدا  النفطـــي،   +
التنســـيق فـــي مـــا يتعلق بأســـواق 

الطاقـــة العالميـــة. وتجتمـــع أوبـــك 
+ المؤلفـــة من منتجين رئيســـيين، 
األربعـــاء،  اليـــوم  اإلنترنـــت  عبـــر 
النفـــط.  إنتـــاج  سياســـة  لبحـــث 
ويأتـــي ذلـــك فيمـــا تواصل أســـعار 
النفـــط ارتفاعهـــا، وســـط اســـتمرار 
االضطرابـــات فـــي أوروبا والحرب 
الدائـــرة التـــي تشـــنها روســـيا على 
أوكرانيـــا، مع اســـتمرار إعالن دول 
العالـــم عـــن عقوبات جديـــدة على 

موسكو.

“أوبك +” تجتمع اليوم لبحث سياسة إنتاج النفط

أمل الحامد

“بيتك” ينال جائزتي الُنخبة للجودة الرفيعة من “جي بي مورغان”
احتفاًء بتحقيق أفضل معدالت المعالجة الُمباشرة للتحويالت المالية

أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتـــي- البحريـــن 
“بيتك” عـــن حصوله علـــى جائزتي النخبة 
للجودة الرفيعة من بنك “جي بي مورغان”، 
االســـتثنائي  ألدائـــه  تقديـــًرا  ُتمنـــح  التـــي 
 ”STP“ الُمباشـــرة  الُمعالجـــة  مجـــال  فـــي 
للتحويالت الخاصة لألفراد والمؤسســـات 
الماليـــة خالل عـــام 2021. وقـــد تم تكريم 
بيـــت التمويـــل الكويتي-البحرين من قبل 
محمـــد البنـــا المديـــر التنفيـــذي لـــدى بنـــك 
جي بي مورغان في المقر الرئيســـي للبنك 
وتســـلم الجائزة محمد فهمي حمد، المدير 
التنفيـــذي ورئيـــس العمليـــات وتكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت المؤسســـية فـــي 

بيت التمويل الكويتي – البحرين.
وُتســـلط هـــذه الجائزة الضوء علـــى التزام 
بيت التمويل الكويتي – البحرين بمعالجة 
التحويالت المالية وفق المعايير المعتمدة 
لـــدى “جـــي بـــي مورغـــان”، والتـــي تمنـــح 

ألقـــل من 1 % مـــن إجمالي عمالء تحويل 
األموال لدى “جي بي مورغان”. وقد نجح 
بيـــت التمويل الكويتي - البحرين بتحقيق 
نســـبة عالية بالمعالجات المباشرة لكل من 
فئـــة “MT103” و”MT202”. وقـــال العضـــو 
المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل 

الكويتـــي – البحريـــن، عبدالحكيم الخياط 
“إنه لمن دواعي ســـرورنا أن نتســـّلم هاتين 
الجائزتين فيما يتعلق بالمعالجة المباشرة 
للتحويـــالت الماليـــة للعمـــالء. وتتواصـــل 
مســـاعينا فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي - 
البحريـــن لتقديم أعلى مســـتويات الجودة 

والكفـــاءة في الخدمـــات المقدمة، بجانب 
التزامنـــا بتعزيـــز أطـــر التعـــاون مـــع جميع 
محمـــد  قـــال  جانبـــه،  ومـــن  الشـــركاء”.  
فهمـــي حمـــد، المديـــر التنفيـــذي للعمليـــات 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
المؤسســـية فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي 
– البحريـــن: “نفخـــر جـــًدا بحصولنـــا علـــى 
جائزتـــي النخبة للجـــودة الرفيعة من بنك 
“جي بـــي مورغان”، وُيحفزنا هـــذا التقدير 
علـــى متابعة تنفيذ عمليـــات البنك بكفاءة 
ودقـــة عاليـــة”. وبـــدوره، قال محمـــد البنا، 
المدير التنفيذي لدى بنك جي بي مورغان: 
“تأتي الجائزتين نظيـــر أداء KFH الُمتميز 
عبـــر  المرســـلة  التحويـــالت  فـــي معالجـــة 
نظـــام ســـويفت خـــالل 2021. ونثني على 
حرص والتزام البنك تجاه الوصول ألعلى 
مســـتويات الجودة وليكـــون مثااًل يتحذى 

بين مؤسسات القطاع المالي بالمملكة”.

أثناء تسليم الجائزة

تنسيق بين “التأمين” و “المركزي” لتنفيذ خطة تطوير القطاع
يستمر حتى العام 2026 لتحقيق األهداف المنشودة

كشـــف رئيس جمعية التأميـــن البحرينية، 
جـــواد محمـــد، عـــن البـــدء فـــي التنســـيق 
بين مصرف البحريـــن المركزي والجمعية 
فيمـــا يتعلـــق باســـتراتيجية تطوير قطاع 
ضمـــن   )2022-2026( الماليـــة  الخدمـــات 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، وذلـــك فيمـــا 

يتعلق بشق تطوير قطاع التأمين.
وأشـــار محمد إلى عقـــد اجتماعات لوضع 
فـــي  التنفيـــذ  قيـــد  المشـــاريع واألهـــداف 
المرحلـــة المقبلـــة والتـــي ســـيتم اإلعـــالن 
عنها الحقًا، مبديًا تفاؤله بإمكانية تحقيق 
قبـــل  الخطـــة  فـــي  المنشـــودة  األهـــداف 

التاريخ المستهدف في عام 2026.
قطـــاع  تطويـــر  اســـتراتيجية  وتضـــم 
الخدمـــات الماليـــة فيمـــا يتعلـــق بأعمـــال 
تنظيميـــة  توجيهـــات  إصـــدار  التأميـــن، 

لحمايـــة حقـــوق حاملـــي الوثائـــق، تطوير 
قطاع التأمين بإصدار توجيهات تنظيمية 
تأميـــن  خدمـــة  فـــي  الرقمـــي  للتحـــول 
المركبات وخدمة التأمين الصحي، وزيادة 
الوعي التأميني وزيادة مســـاهمة أقساط 

التأميـــن فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، 
وطرح منتجات تأمينية جديدة.

ونـــوه رئيـــس جمعيـــة التأميـــن البحرينية 
على هامش مشـــاركته فـــي أعمال منتدى 
اإلســـالمي،  التمويـــل  فـــي  االبتـــكار  يـــوم 

كبـــار  حضـــور  شـــهد  والـــذي  مؤخـــرا، 
المالـــي وعلـــى  المســـؤولين فـــي القطـــاع 
رأسهم محافظ مصرف البحرين المركزي، 
رشـــيد المعـــراج، أن قطـــاع التأمين شـــهد 
عدًدا مـــن المبـــادرات والمشـــروعات التي 
تمـــت في الفتـــرة الماضية والتـــي كان لها 
أثر كبير في تطويـــر القطاع ومنها إصدار 
وثائق التأمين الموحدة ومباشرة حوادث 
السيارات إلى جانب رقمنة أعمال التأمين 
فـــي الشـــركات، وغيرهـــا مـــن المبـــادرات 
التـــي تتم بالتنســـيق مع مختلـــف الجهات 

الرسمية.
وفيمـــا يخص بتوجيـــه مصـــرف البحرين 
خدمـــات  بتوفيـــر  أشـــهر،  قبـــل  المركـــزي 
تأمين الســـيارات لكي تقـــدم بطرق رقمية 
في جميع الشـــركات، أكد جـــواد أن جميع 
الشـــركات ملتزمـــة بهذا التوجـــه وأتاحت 

مختلف الخدمات الرقمية.

جواد محمد مصّرًِحا لـ” البالد”

علي الفردان

عاود ســـعر غـــرام الذهـــب “عيار21 
البحريـــن  مملكـــة  أســـواق  فـــي   “
مســـاء أمس )الثالثاء( الصعود إلى 
20.650 دينار بزيادة 250 فلًسا أي 
مـــا نســـبته 10.4 % بســـبب الحرب 
الروســـية األوكرانية قياًسا بـ 20.4 

دينار أمس األول )االثنين(.
وكانت أســـعار الذهب في البحرين 
ارتفعت يـــوم الخميس الماضي مع 
بـــدء الحـــرب الروســـية األوكرانية 
 480 بزيـــادة  دينـــار،   20.841 إلـــى 
فلًســـا، أي مـــا نســـبته 2.4 % عـــن 
ســـعر الغرام يوم األربعـــاء الماضي 
حيث بلغ 20.361 دينار. وبلغ سعر 
غرام الذهـــب عيار 18 ارتفاًعا 399 
فلًســـا أي مـــا نســـبته 2.3 %، إذ بلغ 
األربعـــاء الماضـــي 17.310 دينـــار، 
فيما ارتفع الخميس الماضي ليصل 

إلى 17.709 دينار.
وواصل سعر غرام الذهب االرتفاع 
ليصل 21 دينار ثم اســـتقر عند هذا 

السعر قبل أن يعاود االنخفاض إلى 
20.4 دينـــار، وارتفـــع مســـاء أمـــس 

إلى 20.650 دينار.
ـــا، ارتفـــع ســـعر الذهـــب فـــي  عالميًّ
إلـــى   %  0.7 الفوريـــة  المعامـــالت 
1921.90 دوالر لألوقية )األونصة(. 
وزادت العقـــود األميركيـــة اآلجلـــة 
 1923.30 إلـــى   %  1.2 للذهـــب 
دوالر، مع استمرار الحرب الروسية 
األوكرانيـــة، والـــذي أدى الرتفاعات 
مســـتمرة في ســـعر المعدن النفيس 

منذ بداية األزمة.
وارتفـــع الذهـــب بنحـــو 117 دوالًرا 
عن السعر المسجل في أول فبراير 
الماضي والبالغ نحو 1805 دوالرات 
وبنحو 104.33 دوالرات عن السعر 
المســـجل في نهايـــة تعامالت العام 
دوالر،   1817.57 والبالـــغ   2021
و95.2 دوالر عـــن الســـعر المســـجل 
فـــي بدايـــة تعامالت العـــام الجاري 

يوم االثنين 3 يناير الماضي.

أسعار الذهب تعاود الصعود في البحرين
أمل الحامد


