
المنامة - بنا

التقى وزير اإلعالم علي الرميحي عدًدا من منتســـبي إدارة األخبار 
بحضور الوكيل المســـاعد لشؤون اإلذاعة والتلفزيون عبدهللا خالد 

الدوسري  في الموقع اإلنشائي ألستوديو األخبار الجديد.
وتطرق وزير اإلعالم إلى مشـــروع أســـتوديو األخبـــار الجديد الذي 
ُيعد األكبر على مستوى القنوات الرسمية في المنطقة ومن المتوقع 

أن يتم افتتاحه في النصف الثاني من العام الجاري.

افتتاح أستوديو األخبار 
الجديد منتصف العام

المنامة - وزارة الداخلية

عـــن  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  صرحـــت 
وتوعويـــة  إعالميـــة  حمـــالت  إطـــالق 
خـــالل العام 2022 بالتعـــاون مع القطاع 
الخـــاص؛ بهدف رفـــع معدالت الســـالمة 
أفـــراد  لـــكل  الوعـــي  المروريـــة وتعزيـــز 
هـــم على تجنـــب ارتكاب  المجتمـــع، وحثِّ
المخالفـــات المروريـــة التـــي تؤثـــر علـــى 
ســـالمتهم وســـالمة اآلخريـــن، مـــع إبراز 
الجانـــب اإليجابـــي عنـــد التزام الســـواق 
وأشـــادت  المـــرور.  وقواعـــد  باألنظمـــة 
اإلدارة بـــدور القطاع الخـــاص في تبني 
الحمالت التوعوية، ومساهمة ودعم كلٍّ 
من: بنك البحرين الوطني، بنك البحرين 
والكويت، شـــركة بنفت البحرين، شركة 
زيـــن لالتصاالت، كريدي ماكس، شـــركة 
الشـــركة  للتأميـــن،  الوطنيـــة  البحريـــن 
الوطنية للسيارات، مجموعة علي أحمد 

الكويتي.

حمالت مرورية لحثِّ 
السائقين على تجنب 

ارتكاب المخالفات
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ة عن مكانة المسرحكوريا الشمالية تجري “تجربة مهمة”“طيران الخليج” الناقل لمعرض الطيرانتنظيم “باص األفكار” األسبوع المقبل العرادي.. رياضي مخضرم بدأ مشواره من “الفرجان”“أيام الشارقة”... صورة حيَّ
قالت  مديرة مدرسة خولة الثانوية  «

للبنات منال سنان إنه من ضمن 
خطة التنسيقية لمديري ومديرات 

المدارس بالمناطق التعليمية، 
لنشر الممارسات المتميزة، سيتم 
تنظيم مبادرة “باص األفكار”، التي 

ستبصر النور األسبوع المقبل.

وقعت شركة طيران الخليج وشؤون  «
الطيران المدني بوزارة المواصالت 
واالتصاالت متمثلة في مجموعة 
معرض البحرين الدولي للطيران 
اتفاقية لرعاية لمعرض البحرين 

الدولي للطيران في دوراته المقبلة 
2022 و2024.

أجرت كوريا الشمالية عملية نقل  «
للبيانات واالختبارات الرئيسة 

األخرى الالزمة لتطوير قمر 
تجسس اصطناعي، حسبما 

ذكرت وسائل اإلعالم الرسمية 
أمس )األحد(، في ثاني اختبار من 

نوعه خالل أسبوع تقريًبا.

تعد أيام الشارقة المسرحية في  «
دورتها الحادية والثالثين والتي 

تقام في الفترة من 25-17 مارس 
الجاري، صورة صادقة حيَّة عن 

مكانة المسرح ودوره في توجيه 
الشعوب.

أكد الرياضي المخضرم  «
سعيد العرادي أن بداية 

مشواره الرياضي كانت عبر 
األحياء )الفرجان(، مشيًرا 

إلى أن الرياضة المدرسية 
ساهمت في تعزيز الرياضة 

أيًضا.
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األوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيســـة  قالـــت 
أورســـوال فـــون ديـــر اليـــن أمـــس )األحد( 
إنه يجـــب إجراء تحقيق فيمـــا إذا كانت 
روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضافت في مقابلة أجرتها معها شـــبكة 
“ســـي. إن. إن”: “أعتقـــد أنه من الضروري 
إجـــراء تحقيق قوي وواضح بشـــأن هذه 
المسألة”. من جهته، أفاد وزير الخارجية 
األميركـــي أنطونـــي بلينكـــن أمـــس عـــن 
إلـــى  تشـــير  للغايـــة”  موثوقـــة  “تقاريـــر 
ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، 

خصوًصا عبر استهداف المدنيين.
من جانبها، حـــّذرت األمم المتحدة أمس 
من أن عدد الفاّرين من العملية العسكرية 
الروســـية في أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون 
شـــخص، مـــا يخلـــق “أزمـــة لجـــوء ُتعـــد 
األســـرع تفاقًمـــا” في أوروبـــا منذ الحرب 

العالمية الثانية.

أميركا: روسيا ارتكبت جرائم حرب
األمم المتحدة: 1.5 مليون الجئ فرُّوا من أوكرانيا منذ بدء الحرب

الجئون يصلون من أوكرانيا إلى بولندا

عواصم ـ وكاالت

حضر القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، أمس، افتتاح فعاليات النسخة األولى من معرض الدفاع العالمي 2022 
الذي ُيعقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الفترة 
من 6 إلى 9 مارس الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
وقام القائد العام بجولة في أرجاء أجنحة المعرض، واســـتمع إلى شرح مفصل 
عـــن أحدث نظم الدفـــاع العالمية والتقنيات العســـكرية الدقيقة والمتقدمة  وما 
وصلـــت إليـــه الصناعة العســـكرية واألنظمـــة الحديثة من تكنولوجيـــا ومعدات 

متطورة في جميع الصنوف العسكرية الدفاعية.

القائد العام يطلع على أحدث 
نظم الدفاع العالمية بالرياض

الرفاع - قوة الدفاع

)12(
)02(

تنفيًذا لتوجيهات جاللة الملك واستجابة لنداء األمم المتحدة

مليون دوالر مساعدات لالجئين من أوكرانيا
ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تنفيـــًذا لتوجيهات عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، واســـتجابًة لنـــداء عاجل 
مـــن األمـــم المتحـــدة، وخطـــة االســـتجابة اإلقليميـــة 
الملكيـــة  المؤسســـة  أعلنـــت  أوكرانيـــا،  فـــي  لالجئيـــن 
لألعمال اإلنســـانية عن مبادرة مملكة البحرين بتقديم 
مســـاعدات إغاثيـــة لالجئيـــن المدنييـــن الفاّريـــن مـــن 
أوكرانيـــا مـــن األوكرانييـــن وغيرهـــم مـــن الجنســـيات 
األخرى دون تفرقة أو تمييز بقيمة مليون دوالر، وذلك 

بما يعكس الدور اإلنســـاني لمملكـــة البحرين ووقوفها 
مع الشعوب والتركيز على مبادئ التضامن اإلنساني.

وكان األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ا لتمويـــل العمليات اإلنســـانية  قـــد أطلق، نـــداء رســـميًّ
لألمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير األمم 
المتحـــدة أن هـــذا التمويـــل أمـــر ملّح لمســـاعدة ودعم 
آالف األشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول 

)02(على الخدمات اإلنسانية.

المنامة - بنا

صـــادق عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وأصـــدر قانون رقـــم )6( لســـنة 2022 
بالموافقـــة على نظام )قانون( بتعديل 
االختـــراع  بـــراءات  نظـــام  أحـــكام 
لـــدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية، جاء فيه:
المـــادة األولـــى: ُوْوِفـــق علـــى نظـــام 
)قانـــون( بتعديـــل بعض أحـــكام نظام 
مجلـــس  لـــدول  االختـــراع  بـــراءات 

العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
المرافق لهذا القانون.

المـــادة الثانيـــة: فـــي تطبيـــق أحكام 
النظام )القانون( المرافق لهذا القانون 
المختصـــة(  )الجهـــة  بعبـــارة  ُيقصـــد 

الوزارة المعنية بشئون التجارة. 
المـــادة الثالثة:  علـــى رئيس مجلس 
الـــوزراء والـــوزراء – ُكلٌّ فيما يخصه 
– تنفيـــذ أحكام هذا القانـــون، وُيعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ َنْشـــِره في 

الجريدة الرسمية.

تعديل أحكام في براءات االختراع الخليجي
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مواكبة المتغيرات والتحديات األمنية... راشد بن عبداهلل:

تحديث آليات ونظم العمل في “الداخلية”
المنامة - وزارة الداخلية

بنـــاًء علـــى دعـــوة وزيـــر الداخلية في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بـــن نايـــف بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، لحضور معرض 
الدفـــاع العالمـــي الـــذي تقيمـــه المملكة 
العربية السعودية الشـــقيقة، قام وزير 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، أمس، بزيـــارة إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، في إطار 
العالقات األخوية والروابط التاريخية 
الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أهميـــة 
االســـتمرار فـــي تحديث آليـــات ونظم 
العمل فـــي وزارة الداخليـــة بقطاعاتها 
المختلفـــة، وتأهيـــل العناصر البشـــرية 
المتغيـــرات  يواكـــب  بمـــا  وتدريبهـــا، 
والتحديـــات األمنية فـــي إطار المضي 

قدمًا في منهجية التحديث والتطوير 
بهـــدف حفـــظ األمـــن وتقديـــم أفضـــل 

الخدمات األمنية.
اطلـــع  بالمعـــرض،  جولتـــه  وخـــالل 
الوزيـــر على أحـــدث اآلليات والمعدات 
واألنظمـــة المســـتخدمة والتـــي تمثـــل 
الصناعـــات  لـــه  توصلـــت  مـــا  أحـــدث 

الدفاعيـــة واألمنيـــة مـــن تطـــور تقنـــي 
المعـــرض  بـــأن  منّوهـــًا  وتكنولوجـــي، 
فرصـــة نموذجيـــة للعمل علـــى توطين 
هذه الصناعات وعقد شـــراكات تســـهم 
فـــي تعزيـــز االســـتقرار اإلقليمي، وفي 
الوقـــت ذاتـــه، المضي قدمـــًا في تعزيز 

التنمية المستدامة.

وزير الداخلية يحضر معرض الدفاع العالمي الذي تقيمه المملكة العربية السعودية الشقيقة

ع نشاط “التمويل الجماعي” “المركزي” يعتزم إصدار تعديالت ُتوسِّ
كشفت المراقب في وحدة التكنولوجيا 
البحريـــن  بمصـــرف  واالبتـــكار  الماليـــة 
المصـــرف  أن  المـــال،  بـــدور  المركـــزي، 
المركـــزي بصـــدد إعـــداد لوائـــح جديـــدة 
تخـــص التمويـــل الجماعـــي مـــن شـــأنها 

إتاحـــة أكبر عدد ممكن من المؤسســـات 
لالستفادة من هذا النوع من التمويالت.

وقالـــت المال لــــ “البـــالد” إنه فـــي الوضع 
الســـابق كانت عمليـــة التمويـــل تتم من 
الشـــركات إلـــى الشـــركات، ولكن ســـيتم 
المزمـــع  التعديـــالت  بموجـــب  الســـماح 
إجراؤهـــا لقطاعـــات األفراد باالســـتثمار 

عبر منصات التمويل الجماعي.
المؤسســـات  المركـــزي  المصـــرف  ودعـــا 
إلـــى  القطـــاع  فـــي  والعامليـــن  المعنيـــة 
تقديـــم اقتراحاتهـــم بحلـــول 8 مـــارس 

.2022
وذكرت المراقب في وحدة التكنولوجيا 
البحريـــن  بمصـــرف  واالبتـــكار  الماليـــة 

المركـــزي، أن عـــدد الشـــركات المســـجلة 
ـــا فـــي البيئـــة الرقابيـــة التجريبيـــة  حاليًّ
التـــي أطلقها مصـــرف البحرين المركزي 
قبل ســـنوات عدة بهدف تحفيز االبتكار 
والمســـاعدة للتوجـــه لرقمنـــة الخدمات 
 24 قرابـــة  يبلـــغ  والمصرفيـــة،  الماليـــة 

مؤسسة.

دمشق ـ وكاالت

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، 
عـــن مقتـــل 13 عنصـــًرا فـــي قواتهـــا 
جـــّراء هجـــوم علـــى حافلـــة مبيـــت 
عسكرية على يد إرهابيين في بادية 
تدمر. وذكر مصدر عســـكري ســـوري 
فـــي بيـــان مقتضـــب نقلتـــه الـــوزارة 

“تعرضت حافلة مبيت عســـكرية في 
باديـــة تدمـــر شـــرق المحطـــة الثالثة 
أنـــواع  بمختلـــف  إرهابـــي  لهجـــوم 
األســـلحة، مـــا أدى إلى استشـــهاد 13 
ا بينهـــم عـــدد مـــن الضبـــاط  عســـكريًّ

وجرح 18 آخرين”.

مقتل 13 عسكرًيا بهجوم لـ “داعش” في بادية تدمر
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حضــر القائــد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، أمس )األحد(، افتتاح فعاليات النسخة األولى من معرض الدفاع العالمي 
2022 الذي ُيعقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة في 
الفتــرة مــن 6 إلــى 9 مارس الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشــريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وقـــام القائـــد العام لقـــوة دفـــاع البحرين 
بجولة في أرجاء أجنحة المعرض شاهد 
والشـــركات  الـــدول  خاللهـــا معروضـــات 
المصنعـــة لألســـلحة ومـــا تحتويـــه مـــن 
منظومـــات ومعـــدات عســـكرية جديـــدة 
ومتطورة، واستمع إلى شرح مفصل عن 
أحدث نظـــم الدفاع العالميـــة والتقنيات 
ومـــا  والمتقدمـــة   الدقيقـــة  العســـكرية 
وصلت إليه الصناعة العسكرية واألنظمة 

ومعـــدات  تكنولوجيـــا  مـــن  الحديثـــة 
متطـــورة في جميع الصنوف العســـكرية 
الدفاعيـــة، مشـــيدًا بمـــدى تقـــدم وتطور 
أصبحـــت  والتـــي  الخليجيـــة،  الصناعـــة 

بحق تنافس الصناعات العالمية.
وتمنـــى المشـــير التوفيـــق والنجـــاح لهذا 
المعـــرض الدولـــي فـــي نســـخته األولـــى 
الذي ُيعد مكســـبًا إلثراء حصيلة المعرفة 
العسكرية، ورافدًا لتعزيز األمن اإلقليمي 

والدولي وخدمة السالم العالمي.
هـــذا وقـــد عـــاد القائد العـــام لقـــوة دفاع 
البحريـــن إلى البالد مســـاء أمـــس، رافقه 

خـــالل حضوره معـــرض الدفـــاع العالمي 
2022  فـــي الريـــاض كلٌّ من قائد ســـالح 
الجـــو الملكـــي البحرينـــي اللـــواء الركـــن 

طيار الشـــيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة، 
رئيـــس هيئـــة األركان  واللـــواء مســـاعد 
للعمليـــات الركن غانم إبراهيـــم الفضالة، 

واللـــواء قائـــد القـــوة الخاصـــة الملكيـــة 
الركن عيسى محمد الرميحي، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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وأكـــد األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال 
علـــى  بنـــاء  أنـــه  الســـيد  اإلنســـانية مصطفـــى 
االتصـــال الـــذي قـــام بـــه مـــع ممثـــل المفوضية 
الســـامية لألمـــم المتحـــدة لشـــؤون الالجئيـــن 
خالـــد خليفـــة وانطالقـــا مـــن اهتمـــام مملكـــة 
البحرين بالوضع اإلنســـاني المتدهور لالجئين 
مـــن أوكرانيـــا وضمـــان حمايتهـــم، تـــم االتفاق 
مـــع األمـــم المتحـــدة علـــى تقديـــم مســـاعدات 
مملكـــة البحرين لالجئيـــن دون تمييز ومراعاة 

لوضعهم االنساني بأسرع وقت ممكن.
من جانبه، أشـــاد خالـــد خليفة بمبـــادرة مملكة 

ومســـاعدتهم  الالجئيـــن  دعـــم  فـــي  البحريـــن 
مراعـــاة لوضعهـــم اإلنســـاني مؤكـــًدا أن مملكة 
البحرين من الدول الســـباقة في تقديم الدعم 

اإلنساني للجميع دون تميز أو تفرقة.
وكان األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش، قـــد أطلـــق، نـــداء رســـميا لتمويل 
فـــي  المتحـــدة  لألمـــم  اإلنســـانية  العمليـــات 
أوكرانيـــا، حيـــث ذكرت تقارير األمـــم المتحدة 
أن هـــذا التمويـــل أمـــر ملـــّح لمســـاعدة ودعـــم 
آالف األشـــخاص الذين يعانـــون من نقص في 

الحصول على الخدمات اإلنسانية.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تنفيًذا لتوجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واستجابة لنداء عاجل من األمم المتحدة، وخطة االستجابة اإلقليمية 
لالجئين في أوكرانيا، أعلنت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية عن مبادرة مملكة البحرين بتقديم مساعدات إغاثية لالجئين المدنيين الفارين من 
أوكرانيــا مــن االوكرانييــن وغيرهــم من الجنســيات األخرى دون تفرقة أو تمييز بقيمــة مليون دوالر، وذلك بما يعكس الدور اإلنســاني لمملكة البحرين 

ووقوفها مع الشعوب والتركيز على مبادئ التضامن اإلنساني.

ا لالجئيــن في أوكرانيــا البحريــن تقــدم دعًما إنسانيًّ
بقيمة مليون دوالر ومن دون تفرقة أو تمييز

مصطفى السيد سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، أمـــس فـــي مكتبه في 
قصـــر القضيبيـــة، ســـفير مملكـــة البحرين 
المُعين لدى الجمهورية العربية الســـورية 

الشقيقة وحيد مبارك سيار.
 وقـــد أعـــرب مستشـــار جاللـــة الملك عن 
خالص تهنئته للسفير وحيد مبارك سيار، 
بتعيينـــه  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  علـــى 
ســـفيًرا لمملكة البحرين لـــدى الجمهورية 
العربيـــة الســـورية الشـــقيقة، متمنًيـــا لـــه 
كل النجـــاح والتوفيـــق فـــي أداء المهـــام 
الدبلوماســـية المنوطـــة بـــه وبمـــا يســـهم 
التعـــاون  أشـــكال  مختلـــف  تنميـــة  فـــي 
والعمـــل المشـــترك بيـــن مملكـــة البحريـــن 

والجمهورية العربية الســـورية وبما يعزز 
مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين على 
المستويات كافة.   من جانبه، عبر السفير 

ســـيار عن اعتزازه بلقاء الشـــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، وعميق شكره 

وتقديره الهتمام ودعمه.

تنميــة مجــاالت التعــاون مـع سوريـــا
المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد بـــن محمـــد آل خليفة، في 
مكتبه بقصر القضيبية أمس، ســـفير 
الديمقراطية  الجزائريـــة  الجمهورية 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الشـــعبية 

عبدالحميد أحمد خوجة.
 وهنـــأ الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن 
محمد آل خليفة، السفير عبدالحميد 
أحمد خوجة بمناســـبة تقديم أوراق 
اعتمـــاده مؤخـــًرا، منوًها بما تشـــهده 
مملكـــة  بيـــن  األخويـــة  العالقـــات 
الجزائريـــة  والجمهوريـــة  البحريـــن 
تطـــور  مـــن  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
وتقدم في ظل حـــرص البلدين على 

دفع مختلف مجاالت التعاون الثنائي 
المشـــتركة،  مصالحهمـــا  يعـــزز  بمـــا 
متمنًيـــا معاليه لســـفير دوام التوفيق 

والنجاح.
 مـــن جانبـــه، عبر الســـفير خوجة عن 

اعتزازه بلقاء الشـــيخ خالد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، مشـــيًدا بمـــا 
تشـــهده مملكـــة البحريـــن مـــن تنمية 
وتقدم على المستويات كافة، متمنًيا 
لمملكة البحرين كل الرقي واالزدهار.

تطـــور فــي العــالقــات مــع الجــزائــــر

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
أمـــس  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
الـــوزارة،  مقـــر  فـــي  األحـــد، 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة  ســـفير 
لـــدى  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
عبدالحميـــد  البحريـــن  مملكـــة 

أحمد خوجة.
بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
الوطيـــدة  األخويـــة  العالقـــات 

التي تربط بيـــن مملكة البحرين 
الجزائريـــة  والجمهوريـــة 
الديمقراطية الشـــعبية الشقيقة، 
وسبل تعزيز التعاون والتنسيق 
الثنائـــي المشـــترك فـــي مختلف 
المجـــاالت بمـــا يلبـــي المصالـــح 
المشـــتركة، إضافة إلى مناقشـــة 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 

االهتمام المشترك.

ترأس وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، ونائـــب 
مســـاعد وزيـــر الدفـــاع األميركـــي 
دانـــا  األوســـط  الشـــرق  لشـــؤون 
اجتمـــاع  األحـــد،  أمـــس  ســـترول، 
األميركيـــة  البحرينيـــة  اللجنـــة 

العسكرية المشتركة.
مـــن  عـــدًدا  الجانبـــان  وتنـــاول 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمال اللجنة،  في مقدمتها أسس 

تدعيـــم التعـــاون العســـكري، ومـــا 
وصلـــت إليـــه العالقات مـــن تطور 
ونماء، بما يســـهم في دعم وتعزيز 
بيـــن  التنســـيق  والتعـــاون  أطـــر 

البلدين الصديقين.
حضـــر االجتمـــاع مســـاعد رئيـــس 
هيئـــة األركان لإلمـــداد والتمويـــن 
اللـــواء الركن بحري يوســـف أحمد 
مـــال هللا، وعـــدد مـــن كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين. استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مكتبه بمقـــر الوزارة، 
أمس، سفير جمهورية طاجيكستان 
لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيم في 
زوده  محمـــود  بهـــادور  أبوظبـــي 

شريفي.
اللقـــاء، اســـتعراض  وجـــرى خـــالل 
عالقات الصداقة والتعاون الوثيقة 
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحرين 
فـــي  طاجيكســـتان  وجمهوريـــة 

والرغبـــة  المتبـــادل  الحـــرص  ظـــل 
المشـــتركة لتعزيزهـــا وتنميتهـــا في 
كافة المجـــاالت بما يخدم المصالح 
للبلديـــن  المشـــتركة  والتطلعـــات 
باإلضافـــة  الصديقيـــن،  والشـــعبين 
إلى عدد من الموضوعات والقضايا 

محل االهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس قطاع الشـــؤون 
الخارجيـــة  بـــوزارة  األفروآســـيوية 

السفير فاطمة الظاعن.

البحرين والجزائر تربطهما عالقات وطيدة

تدعيم التعاون العسكري مع أميركا

تعزيز عالقات الصداقة مع طاجيكستان

 الرفاع - قوة الدفاع

مستمًعا إلى شرح مفصل عن أحدث النظم الدفاعية والتقنيات العسكرية

المشير يتجول في أرجاء أجنحة معرض الدفاع العالمي بالرياض



مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقـــى وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة، جميـــل حميـــدان، 
محمـــد  النائـــب  مكتبـــه،  فـــي 
رئيـــس  وبحضـــور  بوحمـــود، 
دار  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
االجتماعيـــة،  الخيريـــة  كليـــب 
عبد الهادي ســـلطان، وعدد من 
أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتـــم خـــال اللقـــاء اســـتعراض 
تنفيـــذ  فـــي  الـــوزارة  جهـــود 
بتعزيـــز  الصلـــة  ذات  البرامـــج 
الحمايـــة والرعايـــة االجتماعية 
وشـــرائح  فئـــات  لمختلـــف 
الحيـــاة  وتوفيـــر  المجتمـــع، 
الكريمة لهم، إلى جانب السعي 
بالعمـــل  لارتقـــاء  المســـتمر 
ودور  والخيـــري  التطوعـــي 

المنظمـــات األهلية فـــي إطاق 
التنمويـــة  مبادراتهـــا  وتنفيـــذ 
إلـــى  اإلنســـانية،  ومشـــروعاتها 
جانب مســـاهماتها في ترســـيخ 
التـــي  التطوعـــي،  العمـــل  قيـــم 
تجســـد روح التعاون والتكافل 
المجتمـــع  فـــي  االجتماعـــي 

البحريني.
نـــوه حميـــدان فـــي هـــذا  وقـــد 
الســـياق بحـــرص وزارة العمـــل 
والتنمية االجتماعية المتواصل 
علـــى دعـــم جهـــود الجمعيـــات 
الخيريـــة وتيســـير أعمالها وفًقا 
لألنظمة، الفًتـــا إلى الدور البارز 
الذي تقوم به المنظمات األهلية 
الفاعلـــة في خدمـــة المواطنين 

وتلمس احتياجاتهم.
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تطــويـــر مهــــارات الصحــافييــــن وخـريجــــي اإلعــــالم
انطلقت أمـــس أعمال الـــدورة التدريبية 
“تطويـــر  للصحافييـــن  االحترافيـــة 
تنظمهـــا  والتـــي  الصحفيـــة”،  المهـــارات 
جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية بالتعاون 
حيـــث  المتحـــدة،  المملكـــة  ســـفارة  مـــع 
تقدمهـــا األســـتاذة أماني ســـليمان وهي 
مدربـــة معتمـــدة مـــن معهـــد بـــي إف بي 
إس - خدمـــة إذاعـــة القـــوات البريطانية 
- BFBS media limited وتعقد الورشة 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  مقـــر  فـــي 
الماليـــة والمصرفية، وتســـتمر حتى يوم 
“الخميـــس” المقبـــل.   وحـــول ذلـــك، أكـــد 
رئيـــس جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة 
عيســـى الشـــايجي أن التدريـــب المهنـــي 
يعد من أولويات مجلس اإلدارة الحالي، 
التـــي تتضمـــن  الـــدورة  بأهميـــة  منوًهـــا 
العديد من المحاور وتتيح االستفادة من 

الخبـــرات الدولية، ورفع مســـتوى كفاءة 
العامليـــن في المؤسســـات اإلعامية من 
المتغيـــرات المتســـارعة  خـــال مواكبـــة 
التـــي يشـــهدها الواقع المهنـــي للصحافة 
واإلعـــام. بدوره، أوضـــح عضو مجلس 

البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة  إدارة 
رئيـــس لجنـــة التدريـــب المهنـــي يحيـــى 
العمري أن الدورة ستتضمن محاور مهمة 
والتحديـــات  الرقمـــي،  باإلعـــام  تتعلـــق 
التي تواجه العاملين في مجال اإلعام، 

التغطيـــة  وأهميـــة  المتوازنـــة  التقاريـــر 
التطبيقـــات،  مـــع  المتوازنـــة،  الصحفيـــة 
البودكاســـت والعديـــد من المحـــاور ذات 
األهميـــة، وســـيتخللها جلســـات نقاشـــية 

وعمل جماعي وتطبيقات عملية.

وأشـــار إلـــى أنه تـــم فتح باب التســـجيل 
للصحافييـــن وطلبة وخريجـــي اإلعام، 
وشـــهدت الدورة إقبـــااًل وتفاعًا من قبل 
جميع الصحف ووسائل اإلعام المحلية.

التدريـــب  لجنـــة  برنامـــج  إن  وقـــال 

يتـــم  المقـــرر أن  بالتنـــوع، ومـــن  يتســـم 
إطـــاق المزيـــد مـــن الـــدورات التدريبية 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  التخصصيـــة 
المهنيـــة، والتـــي تســـتهدف العاملين في 

المجال اإلعامي والمبتدئين أيًضا.

الجفير - جمعية الصحفيين

المنامة - وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف 
الواليـــات  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
المتحـــدة األميركية الصديقة جراء 
اإلعصـــار القوي الذي ضـــرب مدينة 
والـــذي  ايـــوا،  بواليـــة  وينترســـت 
أســـفر عـــن مقتـــل وإصابة عـــدد من 

األشـــخاص، وخّلف أضراًرا جسيمة 
خالـــص  عـــن  معّبـــرة  بالممتلـــكات، 
التعازي والمواســـاة ألهالي الضحايا 
األميركـــي،  والشـــعب  وللحكومـــة 
لجميـــع  العاجـــل  الشـــفاء  متمنيـــة 

المصابين.

البحرين تتعاطف مع أميركا جراء 
إعصار ضرب والية ايوا

وزير الداخلية يطلع على أحدث الصناعات الدفاعية في معرض الدفاع
معرًبا عن اعتزازه بالعالقات الراسخة بين البحرين والسعودية

بناء علـــى دعوة وزير الداخلية في 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
عبدالعزيـــز بن ســـعود بـــن نايف بن 
لحضـــور  ســـعود،  آل  العزيـــز  عبـــد 
الـــذي  العالمـــي  الدفـــاع  معـــرض 
تقيمـــه المملكـــة العربية الســـعودية 
الشقيقة، قام وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، أمـــس )األحد(، بزيـــارة إلى 
فـــي  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
إطـــار العاقات األخويـــة والروابط 
تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة  التاريخيـــة 

البلدين الشقيقين.
وفي مســـتهل الزيـــارة، أعرب وزير 
االعتـــزاز  خالـــص  عـــن  الداخليـــة، 
بالعاقـــات األخوية الراســـخة التي 
تربـــط قيادتـــي البلدين وشـــعبيهما 
الشـــقيقين، والتـــي أرســـى دعائمها 
عاهل البـــاد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
عاهـــل المملكـــة العربية الســـعودية 
ومتابعـــة  دعـــم  مثّمًنـــا،  الشـــقيقة، 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وأخيه 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
محمـــد بـــن ســـلمان آل ســـعود ولي 
عهـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
نائب رئيس مجلـــس الوزراء، وزير 
علـــى  ســـموهما  وحـــرص  الدفـــاع، 
تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة لمـــا فيه 
صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

في هذا السياق، هنأ وزير الداخلية، 
المملكة العربية السعودية، بمناسبة 
افتتاح النســـخة األولى من معرض 

الدفـــاع العالمي، والذي يعّد معرضًا 
متكامـــاً للدفـــاع واألمـــن وانطلـــق 
اليـــوم في الريـــاض بمشـــاركة أكثر 
مـــن 590 جهـــة عرض مـــن 42 دولة 

و100 وفد من 70 دولة.
اطلـــع  بالمعـــرض،  جولتـــه  وخـــال 
اآلليـــات  أحـــدث  علـــى  الوزيـــر 

والمعـــدات واألنظمـــة المســـتخدمة 
والتـــي تمثل أحدث مـــا توصلت له 
الصناعـــات الدفاعيـــة واألمنية من 
تطور تقني وتكنولوجي، منّوهًا بأن 
المعـــرض فرصـــة نموذجيـــة للعمـــل 
على توطيـــن هذه الصناعات وعقد 
شراكات تسهم في تعزيز االستقرار 

اإلقليمي، وفي الوقت ذاته المضي 
قدًما في تعزيز التنمية المستدامة.

وأكـــد وزيـــر الداخليـــة علـــى أهمية 
آليـــات  تحديـــث  فـــي  االســـتمرار 
ونظـــم العمـــل فـــي وزارة الداخلية 
وتأهيـــل  المختلفـــة،  بقطاعاتهـــا 
بمـــا  وتدريبهـــا،  البشـــرية  العناصـــر 
والتحديـــات  المتغيـــرات  يواكـــب 
األمنيـــة فـــي إطـــار المضـــي قدمـــًا 
فـــي منهجيـــة التحديـــث والتطوير 
بهـــدف حفظ األمـــن وتقديم أفضل 

الخدمات األمنية.
ن  وفـــي ختام جولتـــه بالمعرض، ثمَّ
الوزيـــر، مســـتوى التنظيـــم والتميز 
ومـــا يجســـده المعـــرض مـــن خبـــرة 
واسعة في إقامة المعارض، في ظل 
اإلنجـــازات والتطـــور الذي تشـــهده 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
في العديد من المجاالت، معرًبا عن 
خالـــص تمنياتـــه للمملكـــة وشـــعبها 
الشقيق بالتوفيق ومواصلة التقدم 

واالزدهار.

المنامة - وزارة الداخلية

التقـــى وزيـــر اإلعـــام علـــي الرميحـــي عـــدًدا مـــن 
منتســـبي إدارة األخبـــار بحضـــور الوكيل المســـاعد 
لشؤون اإلذاعة والتلفزيون عبدهللا خالد الدوسري  
فـــي الموقع اإلنشـــائي ألســـتوديو األخبـــار الجديد، 
حيث قدم الوزير الشـــكر والتقدير لجميع منتســـبي 
إدارة األخبـــار علـــى جهودهم المبذولـــة في تغطية 
المنجـــزات  وإبـــراز  المحليـــة  الفعاليـــات  مختلـــف 

الحكيمـــة  القيـــادة  فـــي ظـــل  المتحققـــة  الوطنيـــة 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، وتسليط الضوء على المنجزات 
الحكوميـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة. كما أشـــاد وزير 
اإلعـــام بالتطور الكبير الذي يشـــهده قطاع اإلنتاج 
اإلخباري من حيث التركيز على المنجزات الوطنية 

والمســـاهمة في الوصول إلى مشهد إعامي وطني 
مســـؤول ُيبنى علـــى المعلومـــة الدقيقـــة والتحليل 
الرصيـــن والتحقـــق المســـتمر، للوصـــول إلـــى أكبـــر 
شـــريحة ممكنة مـــن المجتمع المحلـــي والخليجي، 
وتبادل الوزير مـــع الحضور وجهات النظر واألفكار 
للبنـــاء علـــى مـــا تحقق بمـــا يصب في تعزيـــز العمل 
اإلخبـــاري ويضمـــن مواكبـــة التطورات المتســـارعة 
ا للجميع  التي يشـــهدها هذا القطاع الحيـــوي، متمنيًّ

دوام التوفيـــق والنجاح. وتطـــرق وزير اإلعام إلى 
مشـــروع أســـتوديو األخبار الجديد الذي ُيعد األكبر 
على مســـتوى القنوات الرســـمية فـــي المنطقة ومن 
المتوقـــع أن يتـــم افتتاحـــه فـــي النصـــف الثاني من 
العـــام الجـــاري، ويعتبـــر أســـتوديو األخبـــار الجديد 
من أحدث المشـــاريع التي تقوم وزارة اإلعام على 
تنفيذها وسيتضمن جملة من أحدث التقنيات على 
مســـتوى العالم من ضمنها التصاميم ثاثية األبعاد 

وتقنيـــة الواقـــع المعـــزز، كمـــا سيشـــهد األســـتوديو 
الجديـــد تغييـــًرا جذرًيـــا فـــي النشـــرات والبرامـــج 
اإلخبارية، حيث ســـيكون مجهـــًزا بأحدث التقنيات 
واألجهزة الحديثة الستيعاب التطورات المتسارعة 
في اإلنتاج التلفزيونـــي وتغطية كبريات الفعاليات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ممـــا سيشـــكل نقلة 
نوعيـــة متميـــزة فـــي اإلنتـــاج اإلخباري فـــي مملكة 

البحرين شكًا ومضموًنا.

الرميحي: الوصول باإلعالم المحلي ألكبر شريحة في الخليج

البحرين تنشئ أكبــر أستوديــو لألخبــار في المنطقــة

المنامة - بنا
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�اه اهللا    ��� ��  ��� �� �ي  �اهإ�  اهللا    ��� ��  ��� �� �ي  إ� 
ــى مــاتــبــي ــل ــا ع ــن ــرك ح ــشـ ــدي ابـ ــ ــا ج يـ

فـــي كل عـــام أنتفاخـــر فـــي نهـــوض البلـــد
دســـتورنا مـــن كتـــاب هللا ونهـــج النبـــي

العمـــد روس  فـــوق  ترفـــرف  ورايـــة وطنـــا 
نمشـــي علـــى درب ابـــوي معـــرب المنســـبي

ــزام الســـعد وأبـــوي يمشـــي علـــى دربـــك، حـ
العبـــي البســـات  وباســـمه  ملكنـــا  هـــذا 

الـــى اعتـــزن ماســـمعنا غيـــر طـــاري حمـــد
ــي ــذول يهبـ ــه والعـ ــي خليفـ ــب ناسـ والنيـ

ــز مــاتــنــجــحــد ــعـ مـــواقـــفـــه فـــي ديـــــار الـ
ـــبي ـــبه مكس ـــز ومكس ـــوي العزي ـــلمان اخ وس

ــن وقـــت اللحـــد ــا ليـ ــن مهدنـ ــا ســـوى مـ حنـ
ــو الوقـــت مايمشـــي علـــى مانبـــي حتـــى لـ

ــدد ــه ــي طــيــور ال ــش ــع نــطــوع الـــوقـــت ون
هـــذا عهـــد والعهـــد فـــي لحيتـــي وشـــنبي

ــد ــاب ل عـــزهـــا  ــى  ــق ــب ــي ب ــا  ــن ــت ــك ــل ــم م ان 
والرتبـــه اللـــي تشـــرفني علـــى منكبـــي

ـــد ـــت الوع ـــان وق ـــن ح ـــى م ـــي ال ـــرف ب ـــا الش له
ــي ــم االب ــدي ــع ــر ال ــح ــي وانـــا ال ــام ــذا ك هـ

واللـــي ســـواتي يبيـــع الـــروح دون العهـــد

ناصر بن حمد آل خليفة
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التربيـــة والتعليـــم ماجـــد  صـــرح وزيـــر 
الطلبـــة  حضـــور  نســـبة  أن  النعيمـــي 
فـــي جميـــع المـــدارس بكافـــة مراحلهـــا 
التعليميـــة بلـــغ )80.06 %( مـــن إجمالي 
عـــدد الطلبـــة الذين ســـجلوا رغبتهم في 
االنتظام حضورًيا، مؤكًدا حرص الوزارة 
علـــى تطبيق اإلجـــراءات االحترازية بما 
يتناســـب مـــع نظـــام اإلشـــارة الضوئيـــة، 
وتقديـــم الخدمـــات التعليميـــة للجميـــع، 
سواًء في المدرسة أو عن بعد من خالل 
التطبيقـــات الرقمية أو البوابة التعليمية 

أو الدروس المتلفزة. 
جـــاء ذلـــك خـــالل قيامـــه بزيـــارة أمس، 
إلـــى مدرســـة بيـــت الحكمـــة االبتدائيـــة 
للبنات، ومدرســـة بـــدر الكبرى االبتدائية 
الصباحيـــة،  جوالتـــه  ضمـــن  للبنيـــن، 
حيـــث اطمـــأن علـــى ســـير الدراســـة في 
المدرســـتين، والتقى عـــدًدا من عضوات 
والتعليميـــة، واطلـــع  اإلداريـــة  الهيئـــات 

على المشـــروعات التربوية التي تنفذها 
المدرستان.

وفـــي مدرســـة بيـــت الحكمـــة االبتدائية 
القنـــوات  علـــى  الوزيـــر  اطلـــع  للبنـــات، 
التعليمية التي أطلقتها المدرسة، بهدف 
تطويـــر المخرجـــات التعليمية واالرتقاء 
مـــن  للطالبـــات،  األساســـية  بالمهـــارات 

خـــالل مـــا تحتويـــه مـــن مـــواد رقميـــة 
تتنـــاول  وإثرائيـــة  وتوعويـــة  تفاعليـــة 
مختلف الجوانـــب ذات العالقة بالعملية 
التعليمية، إلى جانـــب دورها الفّعال في 
التواصل مع أولياء األمور، واطلع كذلك 
على مشـــروع )نتـــدرب لنرتقـــي( الهادف 
إلى تحفيز منتســـبات المدرسة ودفعهن 

نحـــو التطوير المهني من خالل سلســـلة 
من الـــورش التدريبية، والتي بلغ عددها 
لهذا العام )47( ورشـــة، ومشروع )حصاد 
الـــذي نفذتـــه طالبـــات فريـــق  الحكمـــة( 
الوعي الصحي والبيئي بزراعة عدد من 
الشـــتالت والبذور في حديقة المدرســـة 
ومتابعـــة نموهـــا وحصـــد ثمارهـــا، وذلك 

ضمن جهود المدرسة لالهتمام بالزراعة 
والبيئة. 

وفـــي مدرســـة بـــدر الكبـــرى االبتدائيـــة 
للبنيـــن، زار الوزيـــر صـــف )بـــدور األمـــل( 
صـــف  وهـــو  التوحـــد،  بطلبـــة  الخـــاص 
الخاصـــة  التجهيـــزات  بكافـــة  مـــزود 
بتدريس الطلبة من تلك الفئة وتأهيلهم 

الحياتيـــة،  بالمهـــارات  وتزويدهـــم 
ودمجهم مع أقرانهم من الطلبة العاديين 
فـــي األنشـــطة مثـــل الرياضـــة والرســـم، 
كما اطلـــع على المشـــاريع التربوية التي 
تنفذهـــا المدرســـة، ومـــن بينها مشـــروع 
)واحة اإلبداع( وهو عبارة عن قناة على 
برنامج مايكروســـوفت تيمز تهدف إلى 
مســـاعدة الطلبـــة ذوي صعوبـــات التعلم 
من خالل األنشـــطة العالجية والنشرات 
التوعويـــة، ومشـــروع )أنـــا عالـــم( الـــذي 
يهدف إلى تحســـين التنمية الشـــخصية 
وتعزيـــز ثقـــة الطلبـــة بأنفســـهم ودفعهم 
إلـــى االهتمـــام بالتعلم والبحـــث العلمي، 
ومشروع )نخطو مًعا( الهادف إلى إعداد 
مكتبـــة مصورة من قبـــل الطلبة تحتوي 

على إنجازاتهم األكاديمية. 
وأعرب الوزيـــر عن تقديره للجهود التي 
تبذلها المدرســـتان لضمان ســـير العملية 
التعليمية، متمنًيا للجميع دوام التوفيق 

والنجاح. 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي يطلع على مشروعات “بيت الحكمة للبنات” و“بدر الكبرى للبنين”
مشاركة 80.06 % من المسجلين للدراسة بالصف

وزير التربية والتعليم يستمع إلى شرح عن القنوات التعليمية في ابتدائية بيت الحكمة للبناتوزير التربية والتعليم يتفقد صف بدور األمل لطلبة التوحد في ابتدائية بدر الكبرى للبنين

تأهيل الشبــاب البحرينـي في تخصصــات علــوم الفضــاء
اســتقبل المديــر التنفيــذي لمركز ناصــر للتأهيل و التدريــب المهني عبدهللا 
النعيمــي، أمــس )األحد( فــي مقر المركز، الرئيس التنفيــذي للهيئة الوطنية 

لعلوم الفضاء محمد العسيري.

وتـــم خالل االجتمـــاع بحث التعاون 
وتبـــادل المعلومـــات والخبـــرات في 
مجـــال علـــوم الفضـــاء، إلـــى جانـــب 
تعزيـــز الجهـــود المشـــتركة للمضـــي 
بإتاحـــة الفرصـــة لتدريـــب وتأهيـــل 
الشـــباب البحريني من خـــالل إقامة 
ورش العمـــل والـــدورات التدريبيـــة 
فـــي تخصصـــات علوم الفضـــاء، وما 
يحتاجـــه هـــذا التخصـــص الحيـــوي 
والواعـــد مـــن تخصصـــات مســـاندة، 
التدريـــب  مجـــاالت  فـــي  الســـيما 
تبـــادل  إلـــى  إضافـــة  التطبيقـــي، 
الزيـــارات  طريـــق  عـــن  الخبـــرات 

الميدانيـــة المتبادلة، مع التأكيد على 
ابتكار آلية مشـــتركة إلعـــداد بحوث 
علـــوم  مجـــال  فـــي  علميـــة رصينـــة 

الفضاء.
وبهذه المناســـبة؛ قال العســـيري، إن 
الهيئـــة ال تدخـــر جهـــًدا فـــي توســـيع 
لرفـــع  والســـعي  خدماتهـــا  نطـــاق 
مستوى الوعي بأهمية علوم الفضاء 
لكل فئـــات المجتمع، وتأتـــي الزيارة 
لتأطيـــر التعـــاون القائـــم فعليـــًا مـــع 
المركـــز منـــذ مـــا يزيد علـــى العامين، 
حيث نفذت الهيئة عددًا من الورش 
والبرامـــج التدريبيـــة، كمـــا تـــم عقـــد 

ورش خاصة للمعنين بإعداد مناهج 
البرامـــج المهنيـــة للمركـــز، معربًا عن 
ثقتـــه فـــي قـــدرات المركـــز وحـــرص 

القائمين عليه على تحقيق رسالته.
مـــن جانبه، أكـــد النعيمي، دور الهيئة 
وجميـــع  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
العاملين فيهـــا، وجهودهم الواضحة 
مـــن أجل وضـــع اســـم البحرين على 
خارطـــة الـــدول المتقدمة في مجال 

علوم الفضاء.

 وأضـــاف أن “واجبنا الوطني تقديم 
كل مـــا لدينا من خبـــرات وابتكارات 
علـــوم  قطـــاع  متطلبـــات  لتعزيـــز 
الفضاء، والمساهمة الفاعلة بالجهود 
البحثية وقدراته، وصوالً لهدف رفع 
مستوى الشباب البحريني في شتى 
الميادين، فضالً عن توحيد الخبرات 

االرتقـــاء  لمواصلـــة  والمعـــارف 
بإمكانيـــات منظومـــة علـــوم الفضاء 

في المنطقة”.
للتأهيـــل  ناصـــر  مركـــز  أن  يذكـــر 
والتدريـــب المهنـــي يهـــدف إلى رفد 
بأبحـــاث  الدولـــة  قطاعـــات  جميـــع 
المجـــاالت  كل  فـــي  وابتـــكارات 

فـــي موقـــع مركـــزي واحـــد، وتقديم 
اإلرشـــادات مـــن خبـــراء ورواد فـــي 
المجاالت المهنية المتعددة لتحسين 
القصـــوى  العمـــل واالســـتفادة  ســـير 
مـــن الجهـــد والوقت، فيما ستشـــارك 
الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء في 
عمليـــات البحث والتطوير من خالل 
دعـــم جهـــود المركـــز كأحـــد المواقع 
المحوريـــة للبحوث واالبتكارات في 

المملكة.
حضـــر المقابلة مـــن الهيئـــة الوطنية 
محمـــد  المستشـــار  الفضـــاء؛  لعلـــوم 
العثمـــان، والشـــيخة حصـــة  جاســـم 
بنـــت علـــي آل خليفـــة مـــن الشـــؤون 
المشـــاريع  ورئيســـة  القانونيـــة، 
أمـــل  االســـتراتيجي  والتخطيـــط 

جاسم البنعلي.

المنامة - بنا

تعزيز الجهود 
المشتركة بين 

مركز ناصر و“علوم 
الفضاء”

في إطار عمل اللجان التنســـيقية لمديري 
ومديـــرات المدارس بالمناطـــق التعليمية، 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  لجهـــود  دعًمـــا 
المنطقـــة  لجنـــة  عقـــدت  التطويريـــة، 
التعليمية الرابعة اجتماًعا بقيادة األستاذة 
منال عبد هللا ســـنان مديرة مدرسة خولة 
الثانوية للبنات، وعضوية األساتذة: ياسر 
بني حماد مدير الهداية الخليفية الثانوية 
للبنيـــن والمعني بملف الخدمـــات والبيئة، 
وباســـمة الصديقـــي مديرة الحـــد الثانوية 

للبنـــات والمعنيـــة بملـــف التعليـــم والتعّلم 
والتمكيـــن الرقمـــي، ويحيـــى غلـــوم مدير 
طـــارق بن زياد اإلعداديـــة للبنين والمعني 
بملف الســـلوك، ونسيمة الســـعدون مديرة 
الحـــد اإلعداديـــة للبنـــات والمعنيـــة بملف 
)أداء(، ونســـرين عبد الرضـــا مديرة زنوبيا 
اإلعداديـــة للبنـــات والمعنيـــة بملف جودة 
الحياة، وعايدة الدوســـري مديرة مدرسة 
رقيـــة االبتدائيـــة للبنـــات والمعنيـــة بملف 
المســـابقات، ونعيمة الكعبـــي مديرة مريم 
بنـــت عمـــران االبتدائيـــة للبنـــات والمعنية 

بملـــف المشـــاريع، وفريـــدة علـــي مديـــرة 
أبـــو فـــراس الحمدانـــي االبتدائيـــة للبنين 

والمعنية بملف التخطيط والتقويم.
وقدمت اللجنة االستشارات والمقترحات 
التربوية والتصـــورات الداعمة إلجراءات 
العمل بمدارس المنطقة التعليمية، وســـبل 
بينهـــا،  الحيـــوي فيمـــا  التنســـيق والربـــط 
لتعزيـــز المبادرات والممارســـات المتميزة، 
فضـــالً عـــن نمذجة وتوحيد آليـــات العمل، 

من أجل االرتقاء بالممارسات التربوية.
وأوضحت األستاذة منال سنان أن اللجنة 

منـــذ انطالقتها ســـعت إلـــى توحيد الرؤى، 
لتطوير العمل المؤسسي، تحقيًقا ألهداف 
التربيـــة والتعليـــم، وحملـــت علـــى  وزارة 
عاتقها مســـؤولية تقديـــم الدعم المطلوب 
لمدارس المنطقة التعليمية التي ستخضع 
لزيـــارة المراجعـــة مـــن قبـــل هيئـــة جـــودة 
التعليـــم والتدريـــب، حيث يباشـــر أعضاء 
اللجنـــة دعمهم لهذه المـــدارس وفق خطة 
عمـــل ممنهجـــة، كتنفيذ برنامـــج “يوم في 
حياة مدرســـة” الذي يتم من خالله مســـح 
مختلـــف  فـــي  العمـــل  إلجـــراءات  شـــامل 

مجاالت العمل المدرسي، وتقديم التغذية 
الراجعة والدعم المطلوب.

وقالـــت ســـنان إنه من ضمن خطـــة اللجنة 
وتشـــجيع  المتميـــزة  الممارســـات  لنشـــر 
األفـــكار  وصقـــل  اإلبداعيـــة  المشـــاريع 
العمـــل  مجـــاالت  فـــي مختلـــف  الرياديـــة 
المدرســـي، ســـيتم تنظيـــم مبـــادرة “بـــاص 
األفـــكار”، والتـــي ســـتبصر النور األســـبوع 

المقبـــل، بمشـــاركة واســـعة مـــن مختلـــف 
المراحل التعليمية بالمنطقة الرابعة.

وفيمـــا يتعلـــق بملـــف الخدمـــات والبيئـــة، 
أشـــار األســـتاذ ياســـر بنـــي حمـــاد إلـــى أن 
فريق العمل المختص يســـعى لمسح واقع 
المـــدارس فـــي هـــذا المجـــال، مـــن خـــالل 
الزيـــارات الميدانيـــة، للوقـــوف علـــى أهم 

التحديات واستثمار الفرص المتاحة.

لجان تنسيقية لمديري المدارس لتطوير أداء المناطق التعليمية

تنظيم مبادرة “باص األفكار” األسبوع المقبل
اجتماع المنطقة التعليمية الرابعة

وزارة التربية والتعليم

المنامة - “دار الفن”

منصـــة  أكبـــر   ”Binance“ شـــركة  أعلنـــت 
عـــن  الرقميـــة  العمـــالت  لتـــداول  عالميـــة 
توقيعهـــا اتفاقيـــة مـــع مؤسســـة راشـــد بن 
خليفـــة للفنـــون؛ وبالتعاون مـــع “دار الفن”، 
تتولـــى بموجبها الرعايـــة الذهبية لمعرض 
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وينطلـــق المعـــرض تحـــت رعايـــة رئيـــس 
المجلـــس الوطنـــي للفنون، الشـــيخ راشـــد 
بالتزامـــن  وذلـــك  آل خليفـــة،  بـــن خليفـــة 
مـــع اســـتضافة مملكـــة البحرين لســـباقات 
الفورمـــوال 1،  في الفتـــرة من 16 حتى 18 
مارس المقبل، حيث يشـــكل منصة ممتازة 
وكيفيـــة  تـــي”  إف  “إن  بتقنيـــة  للتعريـــف 

التعامـــل بهـــا، فـــي فنـــدق الريتزكارلتـــون، 
المعـــرض  فعاليـــات  بحضـــور  وللراغبيـــن 
التالـــي:  الرابـــط  علـــى  مجاًنـــا  التســـجيل 

.”www.nftmenaexhibit.com“
وبهـــذه المناســـبة، صرحـــت نائـــب الرئيس 
يـــو،   أثينـــا   ،”Binance NFT“ التنفيـــذي 
بالقـــول: يســـعدنا أن نكون جـــزًءا في أول 
معـــرض لــــ “إن إف تي” في منطقة الشـــرق 
ثـــورة  إن  إذ  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
العمـــالت الرقميـــة ال تقتصـــر علـــى عالـــم 
بـــل فـــي  التـــداول،  البيتكويـــن ومنّصـــات 
عالـــم الفـــن أيًضا، نحـــن نريـــد للفنانين في 
البحرين والمنطقة ككل أن يســـتفيدوا من 
التكنولوجيـــات الجديـــدة الناشـــئة، حيـــث 

لتبـــادل  المعـــرض منصـــة مثاليـــة  يشـــكل 
الخبرات واالستفادة فيما بينهم.

بدوره، علق رئيس مجلس إدارة “دار الفن” 
عبدالرحمـــن المقلة بالقول: نفخر أن تكون 
ـــا لمعـــرض  شـــركة “Binance” راعًيـــا ذهبيًّ
متقدمـــا   ،NFT MENA Exhibit“ 2022
بخالص الشكر والتقدير لدعمها ومؤازرتها 
فـــي هذه المرحلـــة بالذات، مبيًنـــا، أن دعم 
وتحظـــى  الحجـــم  بهـــذا  عالميـــة  شـــركة 
بســـمعة عالمية كبيرة، لهـــذا الحدث المهم، 
يزيدنـــا ثقة بأن تنظيم المعرض هو خطوة 
كبيرة ترســـخ ثقافة التكنولوجيا الحديثة 
مســـتوى  علـــى  فقـــط  ليـــس  واالبتـــكار، 
البحرين، بل على مستوى العالم، مما يتيح 

لنـــا النجـــاح والتميـــز والوصـــول بمبادرتنا 
إلى العالميـــة. وأردف المقلة، بأن المعرض 
يوفـــر منصة مواتيـــة للفنانيـــن وألصحاب 
المعارض الفنية والشركات ولرواد األعمال 
الشـــباب على البلوكتشـــين والمستثمرين، 
للتعرف عن كثب على تطبيقات تقنية “إن 
إف تي” في إنتاج وتداول األعمال الفنية، 
وكيف أصبـــح هذا مجااًل خصًبا يجمع بين 
التكنولوجيـــا والفـــن والثقافـــة واالقتصاد، 
وإبـــراز األهميـــة الثقافيـــة لألعمـــال الفنية 
الرقميـــة، وإمكاناتهـــا المتعددة كرأس مال 

فكري، وثقافي واستثماري.
وكانت مؤسســـة راشـــد بن خليفة للفنون؛ 
أعلنـــت  قـــد  الفـــن”؛  “دار  مـــع  وبالتعـــاون 

فـــي بدايـــة العام عـــن إطـــالق أول معرض 
مـــن نوعـــه فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيا، يتناول اســـتخدام تقنية 
القابلـــة لالســـتبدال “إن إف  الرمـــوز غيـــر 
تـــي” للتداول باألعمال الفنيـــة، وبما يؤهل 
البحريـــن الحتضـــان وقيـــادة هـــذا التوجه 
الرقمي العالمـــي الجديد في االنتاج الفني 

والثقافي بشكل عام.
ويشـــارك فـــي هـــذا المعـــرض فنانـــون مـــن 
م  وســـُتقدَّ والعالـــم،  والمنطقـــة  البحريـــن 
مجموعة من األعمال اإلبداعية التي تحمل 
تواقيـــع فنانين مثل لينـــا األيوبي وعدنان 
األحمد وغيرهم، حيث سيعرضون خطوة 
بخطـــوة عملية الدخول فـــي عالم “إن إف 
تي”، ويتضمـــن المعرض كذلك ورش عمل 
تحت إشراف خبراء في المجال وجلسات 
وشـــروحات  والهـــواة،  للفنانيـــن  تعليميـــة 
األعمـــال  تبـــادل  عمليـــة  عـــن  تفصيليـــة 
الفنية الرقميـــة، وعمليات التحميل والبيع 
المباشـــر. ممـــا يرفع مـــن مســـاهمة صناعة 

الفن والثقافة في االقتصاد الوطني.

المقلة: ترسيخ الثقافة التكنولوجية والتميز عالميًّا بمجال الفن

ا ألول معرض لألعمال الفنية بتقنية “NFT” في المنطقة “Binance” راعًيا ذهبيًّ



تسليم رسومات “االبتدائية اإلعدادية” بقاللي إلى “التربية”
مساحة بناء 13 ألف متر مربع وتستوعب 1320 طالبة... “األشغال”:

البنـــاء  لمشـــاريع  المســـاعد  الوكيـــل  صـــرح 
والصيانة بوزارة االشـــغال وشـــئون البلديات 
بـــن  مشـــعل  الشـــيخ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
محمـــد آل خليفـــة بأنـــه قـــد تـــم االنتهـــاء من 
أعمال التصاميم التنفيذية الخاصة بمشروع 
إنشاء المدرســـة االبتدائية/ اإلعدادية للبنات 
بقاللي وتسليم الرسومات إلى وزارة التربية 
علـــى  بدورهـــا  ستشـــرف  والتـــي  والتعليـــم 

مرحلتي المناقصة والتنفيذ.
وأشار المهندس الشيخ مشعل آل خليفة إلى 
أن الـــوزارة قـــد راعـــت في تصميم المدرســـة 
بأن يتناســـب مع المتطلبـــات الحديثة لوزارة 
التربية والتعليم بما يواكب التطور التعليمي 
المســـتمر فـــي المملكـــة وتوفير بيئـــة مريحة 
وممتعـــة فـــي التعليم حيث قامـــت الحكومة  
بتوفيـــر قطعة أرض بمنطقة قاللي بمســـاحة 
تبلـــغ 12007 متـــر مربـــع وســـيتم فيهـــا البناء 

على مساحة 13,003.6 متر مربع.
وتتكـــون المدرســـة من عدد 2 مبنـــى تعليمي 
دراســـية  مرحلـــة  لـــكل  منهـــا  كل  يخصـــص 
)ابتدائيـــة/ إعدادية( بحيـــث يتكون كل مبنى 
مـــن أربعـــة طوابـــق تضـــم 22 فصـــل دراســـي 
بإجمالـــي 44 فصل تعليمي في المدرســـة إلى 
جانـــب فصلين لـــذوي االحتياجـــات الخاصة، 
حيـــث تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية للمدرســـة 
حوالـــي 1320 طالبـــة )بمعـــدل 30 طالبـــة في 

الفصل الواحد(.
كما ستتضمن المدرسة معامل للعلوم والتربية 
األســـرية والحاســـوب و التصميـــم والتقانـــة 
تحتـــوي  كمـــا  للمدرســـات،  وغـــرف  ومرســـم 
المدرســـة على: مبنى إداري يتكون من غرف 
لإلداريـــات، قاعـــة اجتماعات، صالـــة رياضية 
صممت بحســـب القياســـات العالمية متضمنًة 
كل الخدمـــات المطلوبـــة للصـــاالت الرياضية 

مـــن دورات مياه وغرف للتبديل. كما تحتوى 
المدرسة على جميع الخدمات المشتركة مثل 

دورات الميـــاه وغرف االســـتراحة إلى جانب 
أعمـــال الموقـــع العام ومحطـــة كهرباء فرعية 

وغرفـــة للحراســـة واألمـــن ومواقـــف النتظار 
الســـيارات ومواقـــف للطاقـــم التعليمي داخل 

حرم المدرسة يتسع لـ 80 سيارة.
البنـــاء  لمشـــاريع  المســـاعد  الوكيـــل  وأكـــد 
والصيانة على أنه قد تم األخذ بعين االعتبار 
في تصميم المدرســـة متطلبـــات ومواصفات 
وتطبيـــق  الخضـــراء  والمبانـــي  االســـتدامة 
سياســـة ترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة للحفـــاظ 
علـــى البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة، مـــع توفير 
الطلبـــة  للتنقـــل وحركـــة  التســـهيالت  جميـــع 
أو الموظفيـــن مـــن ذوي العزيمـــة، حيـــث تـــم 
توفير المنحـــدرات عند جميع مداخل المبنى 
مصاعـــد  توفيـــر  إلـــى  باإلضافـــة  األكاديمـــي 
بالقـــرب من المداخـــل لضمان ســـهولة تنقلهم 
عبـــر الطوابـــق وتوفيـــر دورات ميـــاه خاصـــة 
تحتوي علـــى جميع الخدمـــات المتوافقة مع 

احتياجاتهم وحسب المعمول به عالميًا.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة ^  وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
البلديات والتخطيـــط العمراني 
عصام خلف “أن أمانة العاصمة، 
تقـــوم  الثـــالث  والبلديـــات 
وتفتيشـــية  رقابيـــة  بحمـــالت 
بصـــورة يوميـــة ومســـتمرة في 
عموم مناطق مملكـــة البحرين، 
وأن مجمـــع 1012، فـــي منطقة 
الهملة هـــو إحدى المناطق التي 
إال  الرقابـــة،  حمـــالت  تشـــملها 
أن هـــذه المنطقـــة بحاجـــة إلـــى 
تعـــاون أكثـــر مـــن قبـــل الجميع 
والتـــزام  المخالفـــات  إلزالـــة 
الجميـــع بالمنطقـــة، مشـــيًرا إلى 
أن الحمـــالت ال تتركز فقط في 
موضـــوع النظافة، بل حتى في 
الطـــرق،  وإشـــغاالت  التعديـــات 

واإلعالنات غير المرخصة. 
جـــاء ذلـــك خـــالل لقائـــه بممثل 
الدائرة الســـابعة في المحافظة 
الشـــمالية فـــي مجلـــس النـــواب 

النائب أحمد الدمستاني. 
وشدد الوزير خلف على تطبيق 
قانـــون النظافـــة رقم 10 لســـنة 
القانـــون  أن  موضًحـــا   ،2019
عالـــج الكثيـــر مـــن النقـــاط التي 
كانت غير موجودة في القانون 
الســـابق، وقـــال “قامـــت الوزارة 
وإعالميـــة  توعويـــة  بحملـــة 
للتعريـــف بهـــذا القانـــون وهـــذه 
الحمـــالت مازالـــت مســـتمرة لم 
إلـــى  الجميـــع  داعيـــا  تتوقـــف”، 
ضرورة التقيد بالقانون والعمل 
علـــى نظافـــة وحضاريـــة جميع 

مناطق مملكة البحرين. 

آخـــر  الوزيـــر  بحـــث  كمـــا 
منطقـــة  حديقـــة  مســـتجدات 
القريـــة، حيـــث أكـــد أن الـــوزارة 
الوثائـــق  إعـــداد  مرحلـــة  فـــي 
للحديقـــة تمهيـــدا لطرحهـــا في 
مناقصة عامـــة، موضحا من أن 
مســـاحة الحديقة ستكون 740 
متـــًرا مربًعا، وأنه فـــور االنتهاء 
الالزمـــة  الوثائـــق  إعـــداد  مـــن 
ســـيتم العمـــل علـــى طرحها في 

مناقصة لبدء العمل فيها. 
مـــن جانـــب آخـــر، بحـــث الوزير 
موضـــوع  النائـــب  مـــع  خلـــف 
لمنفعـــة  أرض  تخصيـــص 
عامـــة، موجها هيئـــة التخطيط 
والتطويـــر العمراني إلى ســـرعة 
البـــت فـــي هـــذه األرض وعمـــل 
الـــالزم، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 

المواضيع الخدمية األخرى. 
بدوره، قال النائب الدمســـتاني 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  “إن 
البلديات والتخطيـــط العمراني 
تبذل جهـــوًدا كبيرة في ســـبيل 
الخدميـــة،  المشـــاريع  تنفيـــذ 
كمـــا تقـــوم بجهود متميـــزة في 
تطويـــر الخدمـــات، وهـــي دائما 
تمد جسور التعاون مع مختلف 
القطاعات والهيئـــات بما يحقق 

المصلحة العامة”. 
الدمســـتاني  النائـــب  أكـــد  كمـــا 
وزارة  بيـــن  الوثيـــق  التعـــاون 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
مـــع  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المجالس التشريعية والمجالس 

البلدية.

خلف: عين الرقابة على مجمع 1012 بالهملة
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توظيف الذكاء االصطناعي في رصد السفن الملوثة للمياه
“علوم الفضاء” تقدم بحًثا علميًّا متفرًدا في مؤتمر دولي للحوسبة

شــاركت الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء، وبالتعاون مــع بوليتكنــك البحرين، 
فــي المؤتمــر دولــي حــول الحوســبة المبتكــرة واالتصاالت، فــي جامعة دلهي 
بالتعــاون مــع المعهــد الوطنــي للتكنولوجيــا “بباتنــا” ومعهــد كوريــا الجنوبيــة 
للتقــارب الرقمــي وجامعــة فاالدوليــد اإلســبانيا، حيــث مثــل الهيئــة، محللــة 
بيانــات فضائيــة أولــى شــيماء الميــر، مــن خــال تقديــم بحــث علمــي ُيســخر 
تقنيات علوم المستقبل لتلبية احتياجات عدد من الجهات الحكومية ويعتبر 

فريًدا من نوعه على مستوى المنطقة.

وعـــن مشـــاركتها فـــي هـــذا المؤتمـــر، 
أوضحـــت الميـــر أن مشـــاركة الفريـــق 
عـــرض  تقديـــم  تضمنـــت  البحرينـــي 
عـــن اســـتخدام خوارزميـــات الـــذكاء 
االصطناعـــي فـــي رصـــد الســـفن التي 
تتســـبب في تلويث الميـــاه اإلقليمية 
اســـتخدام  خـــالل  مـــن  والدوليـــة 
ذات  الفضائيـــة  والصـــور  البيانـــات 
إلـــى تقديـــم  العاليـــة، إضافـــة  الدقـــة 

ورقـــة بحثيـــة قـــام الفريـــق بإعدادها، 
والتـــي توضح التقنيات المســـتخدمة 
والنتيجـــة النهائية التي تـــم الوصول 
إليها ونسبة دقتها العالية التي تشكل 
ركيـــزة أساســـية فـــي البحـــث المقدم 
وتمنحـــه التفـــرد، وهـــو مـــا يؤكد على 
فـــي  الفضائيـــة  التطبيقـــات  أهميـــة 
توفير المعلومات الدقيقة وفي وقت 
قياسي نسبيا لصناع القرار، خصوًصا 

خـــالل األوقـــات الحرجة بمـــا يمكنهم 
من التدخل لمعالجة األزمات بالشـــكل 

السريع والمناسب.
لتمثيلنـــا  “ســـعداء  الميـــر  وأضافـــت 
مملكـــة البحريـــن فـــي هـــذا المحفـــل 
العلمـــي العالمي وفي رفع اســـمها في 

المتقـــدم،  العلمـــي  البحـــث  مجـــاالت 
الوطنيـــة  الهيئـــة  إلدارة  الشـــكر  كل 
لعلـــوم الفضاء على تبنـــي الفكرة منذ 
البدايـــة وإلدارة بوليتكنـــك البحريـــن 
على تعاونها، وإيمانها بقدرات شـــباب 
مملكـــة البحرين أن البحث العلمي هو 

أحد ركائز تقدم األمم”.
يذكـــر أن هـــذا المؤتمـــر الدولي ناقش 
مجموعة واسعة من األوراق البحثية 
ذات الصلـــة باالبتـــكار والتكنولوجيـــا 
وقـــد  المســـتقبل،  علـــوم  وتطبيقـــات 
شارك فيه مئات الباحثين من مختلف 
دول العالم يمثلون تخصصات علمية 
وقطاعات صناعية متنوعة، كما شهد 
اســـتعراض لمجموعة مـــن االبتكارات 
تطبيقـــات  علـــى  المرتكـــزة  الحديثـــة 

علوم المستقبل ومنها علوم الفضاء.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

شيماء المير 

“بوخــدود” محبــوب البحرينييــن... 
والمقيمون يحبونــه “حامــض حلــو”

الموسم الحقيقي إلنتاج ثمرة “الكنار” يشارف على النهاية

يشـــارف الموســـم الحقيقـــي إلنتـــاج ثمرة “الكنـــار” على 
نهايتـــه مـــع نهاية شـــهر مـــارس، لكن هذه الثمـــرة يمكن 
أن تتوافـــر طيلـــة العام خـــارج موســـمها الطبيعي الذي 
عـــادة ما يبـــدأ اإلزهار فيه بشـــهر ديســـمبر وينضج في 
أشـــهر ينايـــر وفبرايـــر ومـــارس، إال أن الشـــكل والطعم، 
مهمـــا كانت طرق اإلنتاج الحديثـــة، ال يطابقان “حالوة 

الكنارة” في موسمها.
ومـــع توافر كميات كبيرة من كنار البمباوي والتفاحي، 
أي كبيـــر الحجـــم، إال أن المنافســـة تبـــدو واضحة بين 
أحمـــر الخـــدود، الســـكري “القطيفي” الـــذي يجلب من 
القطيف بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، 
والبحريني، حامض حلو، ولهذا يقول المزارع حســـين 

التـــي  األنـــواع  أكثـــر  إن  عبـــاس 
يرغب فيهـــا البحريني هي الثمار 
التفاحـــي،  أي  الحجـــم..  كبيـــرة 
البحريـــن  إنتـــاج  مـــن  وبعضـــه 
بهـــا  يهتـــم  عاليـــة  بجـــودة  وهـــو 
المزارعـــون، وأنـــواع أخـــرى يتـــم 
اســـتيرادها من الهنـــد “وربما هذا 
هو أصل تسمية بمباوي نسبة إلى 
بومبـــي”.. أو باكســـتان أو الصين، 
فهنـــاك  أذواقهـــم،  النـــاس  ولـــكل 
مـــن يحـــب الســـكري وهنـــاك مـــن 
يحـــب “حامـــض حلو”، واألســـعار 
تتراوح بين دينار ونصف للكيلو، 
البحرينـــي  للكنـــار  بالنســـبة  هـــذا 
والقطيفـــي، وقد تصـــل إلى ثالثة 
دنانيـــر بالنســـبة ألحمـــر الخـــدود 
يســـمونه،  كمـــا  الســـكر(  )بديـــل 
الكثيـــر  البحريـــن  فـــي  ولدينـــا 
مـــن المـــزارع التـــي تهتـــم بزراعة 
أشـــجار “الســـدر” وهـــي بطبيعتها 

مـــن األشـــجار الصحراويـــة، ويرعونهـــا بالعناية بقصد 
إنتـــاج ثمر طيـــب. باإلضافة إلى المـــزارع، فالكثير من 
البحرينيين يزرعون أشـــجار الســـدر فـــي بيوتهم، لكن 
القليـــل من الناس يحظى بأشـــجار ثمرهـــا حلو المذاق 
وهذا يعود إلى حاجة هذه الشجار لنظام ري وأسمدة 
ا، وحســـب  وتقليـــم ومـــا شـــابه حتـــى تنتج ثمًرا شـــهيًّ
حسين، فإن البحرينيين يحبون ثمرة الكنار باعتبارها 

فاكهـــة الصيـــف المرتبطـــة بتراثهـــم ومواســـمهم وهي 
محببة في الشتاء أيًضا، لكن األطفال والشباب اليوم، 
ليســـوا من محبي هذه الثمرة حســـب رأي حسين، أما 
بعـــض المقيمين، خصوًصا الذين يجربون الثمرة ألول 
مـــرة، فإنهـــم يرغبون فـــي النوع “حامض حلـــو”، وهذا 
مـــا يتميز به الكنار، ومنه ما يســـمى “أبوصلين”، أو أبو 
نواتين، فهو بمـــذاق بين الحموضة والحالوة حتى لو 

كان صغير الحجم شديد لون الصفار.
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سعيد محمد من حلة العبدالصالح

بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  قـــال 
إن  المقهـــوي  أحمـــد  المحـــرق 
المقترح بإنشاء منفذ من مجمع 
244 بعـــراد إلـــى شـــارع حاتـــم 
الطائـــي والمفضـــي إلـــى مدينة 
الحد ال يـــزال عالًقا، على الرغم 
األشـــغال  وزارة  موافقـــة  مـــن 
وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي علـــى طلـــب المجلس 
وفق المذكـــرة المؤرخة بتاريخ 

28 ديسمبر 2020.
بتصريحـــه  المقهـــوي  وأشـــار 
المنفـــذ  هـــذا  أن  إلـــى  لـ”البـــالد” 
ســـوف يخـــدم المنطقة بشـــكل 
كبيـــر، بعد إغـــالق أغلب المنافذ 
على شارع 47 بسبب المشروع 

االســـتراتيجي للشـــارع، والـــذي 
مـــن  الكثيـــر  خاللـــه  يصعـــب 

المنافذ على الشارع نفسه.
ولفت إلى ضرورة اإلســـراع في 
العمـــل علـــى فتـــح المنفـــذ حين 
يضطر األهالي حالًيا إلى دخول 
الفرجـــان القريبـــة للوصول إلى 
مدينـــة الحـــد أو بقيـــة المنافـــذ 
بمزيـــد  يتســـبب  ممـــا  األخـــرى، 
فـــي  المـــروري  الضغـــط  مـــن 
الفرجـــان، واالزدحامات،  داخل 

وتعطيل مصالح الناس.
علـــى  ا  ردًّ المقهـــوي  وأجـــاب 
ســـبب  عـــن  “البـــالد”  استفســـار 
وفـــرة  )عـــدم  إلـــى  التأخيـــر 

االعتماد المالي لذلك(.

المقهوي: سنة ونصف ومنفذ 
شارع 47 بعراد ينتظر الموازنة

إبراهيم النهام
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تغطية: سيدعلي المحافظة

زيادة نسبة االقتطاع لـ“احتياطي األجيال”
^ وافق مجلس الشورى على قانون يحدد نسبة اقتطاع 2.5 % من سعر 
كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دوالًرا أميركيا مهما بلغ سعر البرميل 
لصالــح صنــدوق احتياطي األجيــال القادمة، فضال عــن اقتطاع دوالر واحد 

عن كل برميل يقل عن 40 دوالًرا.

خالـــد  الشـــوري  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
المســـقطي إن هـــذه الخطـــوة جريئـــة 
والبحريـــن في ظـــروف مواتية إلقرار 
هـــذا المشـــروع، إذ إن ارتفـــاع أســـعار 
النفـــط الحاليـــة ستســـاهم فـــي توفير 
إيرادات تغطي عجز الميزانية العامة.

الخزاعـــي  محمـــد  الشـــوري  وأشـــار 
إلـــى أن الكثيـــر مـــن الـــدول تخصـــص 
صناديـــق االحتياطـــي العام من خالل 

اقتطـــاع نســـب معينـــة مـــن الميزانية 
الســـنوية، لتسديد عجوزات الميزانية 
والحـــاالت الطارئة للســـنوات القادمة، 
وهـــذه الفكـــرة ممكـــن أن تغنينـــا عـــن 
صنـــدوق احتياطي األجيـــال، ويكون 
الملجـــأ  بمثابـــة  ســـياديًا  صندوقـــًا 
تمـــر علـــى  التـــي  العجـــاف  للســـنوات 
الدولـــة، وهي بمثابـــة “القرش األبيض 

خالد المسقطيلليوم األسود”.

جميع محاكمنا شرعية وقضاتنا مشهود لهم دوليًا
^ قال وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة إن إصـــدار تشـــريع 
يجيـــز التقاضي باللغة اإلنجليزية فـــي بعض المنازعات 
التجاريـــة، يأتي ضمن سلســـلة من التشـــريعات من أجل 
تطوير الخدمات العدلية والسلطة القضائية، وأن تكون 
هناك فعالية حقيقية وتغيير لشـــكل التعاطي مع العدالة 

بشكل يسهل الوصول إليها.
وأضـــاف أن الهـــدف األســـاس هـــو فـــض النزاع بأســـهل 
الطـــرق، وهناك الكثير من التشـــريعات التي صدرت في 
هـــذا اإلطـــار، وهـــو ما يصـــب في توجـــه أولويـــة تطوير 
العمل العدلي والقضائي في مملكة البحرين، وهو ما تم 

ترجمته في العديد من المبادرات منذ 2017.
وأوضح أن “أغلب المنازعات التجارية تعتمد فيها اللغة 
اإلنجليزية، وبالتالي وجدنا ضرورة أن يكون من يفصل 
فـــي هـــذا األمر على درايـــة بخلفيات هذا النـــزاع وما تم 

تداوله في إطار التجارة الدولية أو معامالت البنوك”.
وأردف: إن اختيـــار اللغـــة اإلنجليزية ليســـت لكونها لغة 
الخصـــوم وإنما لكونهـــا اللغة األقـــرب للمنازعات البنكية 
والتجارية، واقتصارها يكون على المنازعات التي يزيد 

قيمة المطالبات فيها على 500 ألف دينار وأكثر.
وبّيـــن أنـــه مـــن الطبيعـــي أن يكـــون الطعن علـــى الحكم 

الصادر باللغة اإلنجليزية باللغة ذاتها.
وأشـــار إلـــى أن اللغـــة العربيـــة ســـتبقى اللغـــة الرســـمية، 
واللجـــوء للغة اإلنجليزية في هـــذه المواضيع يأتي في 
إطار تنظيمي، مشـــيًرا إلى أنه تـــم توثيق معامالت ِبُلغة 

غير اللغة العربية.
وأكـــد أن المحاميـــن البحرينييـــن هم من ســـيقوم بمهمة 
تمثيـــل الخصـــوم في هـــذه المنازعـــات، وهنـــاك خبرات 
وطنيـــة تكفل هذا األمر، كما أن هنـــاك كفاءات بحرينية 

من القضاة يستطيعون النظر في هذه المواضيع.
وقـــال إن ما ســـيطبق فـــي هـــذه المنازعات هـــو القانون 
البحريني، وأغلب التشريعات البحرينية مترجمة باللغة 

اإلنجليزية.
يتعلـــق  قانـــون  إعـــداد  علـــى  يجـــري  العمـــل  أن  وذكـــر 

بالمعامالت المضمونة، وهي مســـألة لـــم يعرفها القانون 
المدني ســـوى في الرهن الحيازي، ولكن رهن المنقوالت 
دون حيازتها لم يكن موجوًدا بشكل واضح في القانون.
وتابع أن الترجمة كانت تمثل تكلفة باهظة للمؤسســـات 

المعنية بهذا التعديل التشريعي.
وأضـــاف أن اختيار اللغة اإلنجليزيـــة في هذا النوع من 

القضايا لكونها لغة األعمال ال لغة األشخاص.
وقال إن المحاكم هي محاكم وطنية وجزء من محاكم 
مملكة البحرين، وليست هي محاكم مختلطة أو تحكيم 
خـــارج إطـــار القضاء، بـــل هي جزء منه فقـــط، وما تغير 
فيه هو استعمال اللغة اإلنجليزية في قضايا محدودة.

وأشـــار إلى أن من تم تعيينهم أخيًرا من القضاة هم من 
ا في فض المنازعات خصوًصا  القامات المشهود لها دوليًّ
فـــي مجـــال التجارة الدولية، بمعنى أنه يكفي ذكر اســـم 

أحدهم فتجده معروًفا في كل بلد.
وأكـــد أن جميـــع محاكم البحريـــن هي شـــرعية، وتطبق 
أحكام الشـــريعة اإلســـالمية، وتلتزم بنص الدستور فيما 
يتعلـــق بأن الشـــريعة اإلســـالمية هي مصـــدر من مصادر 

التشريع.
وأشـــار إلى أن محكمة العدل الدولية تؤكد أن الشـــريعة 

اإلسالمية هي أحد مصادر القانون الدولي.
وأنهـــى وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
أن التنفيـــذ ســـيتم باللغـــة العربيـــة وأن اســـتعمال اللغـــة 
اإلنجليزيـــة ســـيقتصر علـــى المحاكـــم التـــي تنظـــر هذه 

النزاعات حصًرا.

أحمـــد  الشـــوري  لفـــت   ^
إتاحـــة  أن  إلـــى  العريـــض 
اســـتعمال لغة أخـــرى غير اللغة 
العربيـــة فـــي التقاضـــي، يمثـــل 
فرصة لالســـتفادة من الخبرات 
األجنبيـــة عبـــر عقد الجلســـات 
عـــن طريـــق االتصال عـــن بعد، 
ممـــا يعطي دفعـــة قوية للجهاز 

العدلي في مملكة البحرين.
منـــى  الشـــورية  وأوضحـــت 
المؤيـــد أن الشـــركات التجارية 
تعاني مـــن تأخيـــر القضايا في 
المحاكم  نتيجة اختالف اللغة، 
وتتكبـــد الكثير مـــن المصاريف 
االتفاقيـــات  ترجمـــة  علـــى 
اإلنجليزيـــة،  باللغـــة  المكتوبـــة 
وهـــو مـــا يســـاهم هـــذا القانون 

في معالجته.
وأشـــار الشوري بسام البنمحمد 
القانـــون  هـــذا  وجـــود  أن  إلـــى 
ميـــزة  البحريـــن  ســـيعطي 
تنافســـية في ظـــل التطور في 
والممارســـة  الدولـــي  التشـــريع 

الدولية. وقالت الشـــورية ابتســـام الدالل إن هذا التشريع يساهم في تشجيع 
االســـتثمار فـــي البحرين، وتطوير الســـلطة القضائية من أجـــل تحقيق آليات 
متعددة للتعامل من أجل تسوية المنازعات التجارية، وسيصب في موضوع 

التنمية المستدامة والرؤية االقتصادية 2030.
ورأى الشـــوري عبدالرحمـــن جمشـــير أن هـــذا القانـــون سيســـاهم في إفســـاح 
المجـــال أمـــام المحاكـــم للتعامـــل مـــع الدعـــاوي المقامة بغيـــر اللغـــة العربية، 

وخفض التكلفة عن الخصوم.
ولفـــت الشـــوري عـــادل المعاودة إلـــى أن هذا القانـــون ليس “بدًعا مـــن الفعل” 
بـــل هـــو أقرب إلثبات الحقائق وأدق، حيث يدعـــم تطوير منظومة العدل في 
البحريـــن وخلـــق األرضيـــة المطمئنة للجميع فـــي الوصول للعدالـــة المطلوبة، 

ومراعاة للتطور المضطرد في العالم وجذب االستثمارات في البحرين.

المؤيد: اختالف اللغة يؤخر القضايا 
ل الشركات أعباء الترجمة ويحمِّ

^ قـــال الشـــوري منصـــور 
ســـرحان إن احتياطي األجيال 
القادمة هو الركيزة األساســـية 
مســـتقبل  وضمـــان  لتأميـــن 
والشـــغل  القادمـــة،  األجيـــال 
الشاغل للحكومات التي تسعى 
لالطمئنان على توفير مستقبل 
آمن لألجيال القادمة من جميع 
الخصـــوص  وعلـــى  النواحـــي 
الناحيـــة االقتصاديـــة، وهـــو ما 
تســـعى الحكومـــة تحقيقه من 
خالل دعم احتياطي األجيال.

ولفت الشـــوري عبدالرحمن جمشـــير إلى أن هذا المشروع سيضمن للصندوق 
ا وقت األزمات. االستمرارية، حيث يمثل دعًما مهمًّ

“مالءة احتياطي األجيال” 
داعم لوقت األزمات

عبدالرحمن جمشير

اإلسالم مصدر تشريع في القانون الدولي... وزير “العدل”:

الخزاعي: “قرش أبيض لليوم األسود”

^ عقد مجلس الشـــورى جلســـته برئاســـة النائـــب الثاني لرئيس 
مجلس الشـــورى الشـــورية جميلة ســـلمان، نظًرا العتذار الرئيس علي 

الصالح ونائبه األول جمال فخرو لسفرهما في مهمة رسمية.

الرئيسة... جميلة

منى المؤيد

بسام البنمحمد

دعًما لتطور المنظومة القضائية ومواكبة بيئة األعمال

إجازة استعمال “اإلنجليزية” في التقاضي التجاري
^ وافـــق مجلس الشـــورى على تعديل تشـــريعي 
يجيـــز االتفاق بين أطراف النـــزاع قبل تقديم الدعوة 
القضائيـــة علـــى اختيـــار لغـــة غيـــر اللغـــة العربيـــة من 
اللغـــات التـــي يمكـــن اســـتخدامها أمـــام المحكمة في 

القضايا التجارية.
وقالت الشـــورية دالل الزايد إن عدًدا من الدول تبنت 
هـــذا النهـــج خصوًصا فـــي النزاعـــات التجارية، حيث 
إن العالقـــات التعاقديـــة تكـــون فـــي غالبيتهـــا باللغـــة 
األجنبية، مشيرة إلى عدم وجود المانع من االستعانة 
البحرينييـــن  القضـــاة  إلكســـاب  األجانـــب،  بالقضـــاة 
والمحاميـــن الخبـــرة مما يمكن الخبـــرات الوطنية من 
االختصاص في النظر في مثل هذه القضايا مستقبالً.
ورأى الشـــوري محمـــد علـــي حســـن أن هـــذا التعديـــل 
سيســـاهم فـــي التيســـير علـــى المتقاضين مـــن خالل 
الســـماح لهم باستخدام لغات أخرى غير اللغة العربية 

وســـرعة البت فـــي القضايا وتخفيـــض للتكاليف، إلى 
جانـــب تطوير إجـــراءات التقاضي باعتبـــار أن العديد 
مـــن القضايـــا القانونية أصبحـــت متشـــابكة وتقع في 
أكثـــر مـــن دولـــة، ممـــا يولد الحاجـــة الســـتخدام لغات 

أخرى غير العربية.
وأشـــار الشـــوري عبدالعزيز أبل إلى أن الدستور ينص 
على أن اللغة الرسمية في البحرين هي اللغة العربية، 
وأن الـــدارج هـــو أن مـــن يترافـــع أمـــام القضـــاء هـــم 
المواطنـــون البحرينيون فقط، وهو ما يدعو للســـؤال 
حول ما إذا سيسمح هذا التشريع للمحامين األجانب 
الترافـــع أمـــام القضـــاء، واللغـــة التـــي ســـيصدر فيهـــا 

الحكم، وبأي لغة ستنشر في الجريدة الرسمية.
وقالـــت الشـــورية فاطمـــة الكوهجي إن وجـــود نظام 
عدلي قضائي متكامل هو أمر يشـــجع على االستثمار 

دالل الزايدفي مملكة البحرين.

العرادي: محدودية العائد أدى لعزوفهم عن التسجيل بجداول المحكمة

قانون يتيح للخصوم االستعانة بالخبراء
^ وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى مرســـوم بقانـــون 
يجيـــز ألطـــراف الدعـــوى نـــدب خبيـــر إلثبـــات دعواهـــم 
أمـــام المحكمة بداًل من اقتصار اختصـــاص ندب الخبير 
علـــى المحكمة. مـــن جهته، بيـــن وزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن 
هذا المرســـوم يأتي بدافع مســـاعدة الخصوم في إثبات 

دعواهم من خالل فتح باب الخبرة.
وأشـــار إلى أن النظام الســـابق كان الخبير محسوًبا على 
المحكمـــة، كما أنه يمتنع بوجـــوده وجود اآلراء األخرى، 
ولذلك جاء القانون ليعدد اآلراء أمام المحكمة لمن أراد 
مـــن الخصوم، واألصل العام هـــو أن الخصم هو المكلف 

بإثبات الدعوى.
ولفـــت إلـــى أن العديـــد مـــن شـــركات التدقيـــق تركـــت 
ا نتيجة عملهم  المجـــال ألن العائد بســـيط ومحدود جـــدًّ
كخبـــراء أمـــام المحكمـــة، وأن هذا القانون ســـيعيد فتح 

بيئة ضخمة تتيح للكثير من القدرات الوطنية أن تعمل 
وتثبت نفســـها. وقال الشوري علي العرادي إن الممارسة 
العمليـــة قـــد ال تتيح لقاضـــي الموضـــوع أن يخلص إلى 
جدوى الخبراء المتخصصين في الدعوى؛ نظًرا لعزوف 
مـــن مجموعة كبيرة من الخبراء في تســـجيل أســـمائهم 
أمـــام جدول خبـــراء المحاكـــم ألن ما يخصـــص لهم من 

هذه المأمورية هو لقاء عملهم، وهي مبالغ بسيطة.
وأوضح أن هذا المرسوم سيتيح للخصوم أن يستعينوا 
بالخبـــرة قبـــل رفـــع الدعوة وأثنـــاء أو بعد رفـــع الدعوة، 
عندمـــا تكـــون منظـــورة أمـــام القضـــاء، أو تقديـــم طلب 
بتمكيـــن الخبير أو مجموعة الخبراء في النظر في هذه 

الدعوة.
واختتـــم أن هـــذا المرســـوم ســـيعطي األطـــراف اللجوء 
للخبـــرة المتخصصـــة والمتنوعة، كما أنه ســـيصنع مهنة 

جديدة للخبراء. علي العرادي

الشيخ خالد بن علي
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة 
العامـــة  النيابـــة  بـــأن  المحـــرق 
تلقـــت بالًغا مـــن إدارة مكافحة 
ضبـــاط  بتمكـــن  المخـــدرات 
البحريـــن  بمطـــار  الجمـــارك 
الدولي من ضبط متهم آســـيوي 
الجنســـية إثر محاولتـــه تهريب 
أنهـــا  يشـــتبه  كبســـولة  مائـــة 
تحتـــوي على مواد مخـــدرة بلغ 
وزنهـــا 640 جراًما في أحشـــائه 
بقصـــد ترويجها واإلتجـــار فيها 

بالبالد.
وباشرت النيابة العامة التحقيق 
فـــي الواقعة فـــور تلقيها البالغ، 
واســـتجوبت المتهـــم والذي أقر 
بما نســـب إليـــه من تهمـــة جلب 

المواد المخـــدرة بقصد االتجار، 
حيث أقـــر بأنه قام ببلـــع المواد 
المخـــدرة علـــى فتـــرات لجلبهـــا 

إلى البالد مقابل مبالغ مالية.
وأمـــرت النيابـــة العامة بحبســـه 
ـــا على ذمـــة التحقيق،  احتياطيًّ
الشـــرطة  تحريـــات  وطلبـــت 
المختصيـــن  الخبـــراء  وندبـــت 
والـــذي  المضبوطـــات  لفحـــص 
ـــا احتواؤهـــا علـــى  ثبـــت معمليًّ

مادة الشبو المخدرة.
ومازالـــت التحقيقات مســـتمرة 
لســـماع شـــهود الواقعـــة تمهيًدا 
يثبـــت  ومـــن  المتهـــم  لتقديـــم 
اشتراكه في الجريمة للمحاكمة 

الجنائية.

التحقيقات مستمرة في واقعة 
بلع آسيوي 100 كبسولة مخدرة

البدء بتطوير وتوسعة مركز الكويت الصحي في كرزكان
صــرح الوكيــل المســاعد لمشــاريع البناء والصيانة بوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشــيخ مشــعل بن محمد آل خليفة 
بــأن الــوزارة بصــدد اســتكمال اإلجــراءات لبــدء أعمــال مشــروع التطويــر 
والتوســعة بمركــز الكويــت الصحــي فــي كــرزكان، تمهيــًدا للبــدء علــى أرض 

الواقع.

 وخالل شـــهر يناير من العام الجاري 
المشـــروع  مناقصـــة  ترســـية  تـــم 
علـــى مجموعـــة بوخـــوة للمقـــاوالت 
وقـــدره  إجمالـــي  بمبلـــغ  والتجـــارة 

1,145,105 دينار.
وأشـــار الوكيـــل المســـاعد لمشـــاريع 
البناء والصيانة إلى أن المشروع ُيعد 
أحد المشـــاريع الحكوميـــة الخدمية 
التي قامت الوزارة بإعادة تصميمها 
ألغـــراض التطويـــر والتوســـعة على 
علـــى  باإلشـــراف  الحًقـــا  تقـــوم  أن 
تنفيذهـــا، وتســـعى الـــوزارة لتقديـــم 
الدعم لجميع العمالء والجهات التي 
تتعامـــل معهـــا، وأيًضـــا دعـــم جهـــود 

وزارة الصحـــة فـــي تنفيـــذ برامجهـــا 
وخططها اإلستراتيجية.

وأضـــاف أنه قد تمـــت مراعاة جميع 
متطلباتهـــم فـــي تصميـــم المشـــروع 
وفًقـــا ألعلى المســـتويات القياســـية 
الهندسية إلى جانب توفير متطلبات 
والمبانـــي  االســـتدامة  ومواصفـــات 
الخضراء وتطبيق سياســـة ترشـــيد 
علـــى  للحفـــاظ  الطاقـــة  اســـتهالك 
البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة. ويأتـــي 
ذلـــك فـــي إطـــار الجهـــود المبذولـــة 
مـــن أجـــل مواكبـــة التقـــدم والتطور 
الخدمي في مجال الرعاية الصحية 
بالمملكـــة وتلبية لـــرؤى واحتياجات 

المواطنين والمقيمين في الحصول 
على العـــالج والرعاية الصحية على 

أعلى مستوى.
وأفـــاد أن األعمـــال تشـــمل التطويـــر 
والتجديـــد الجزئـــي للمركـــز الحالـــي 
باإلضافـــة إلـــى أعمال توســـعته عن 
مـــن  مكـــون  مبنـــى  إضافـــة  طريـــق 
طابقين من الجانب األمامي للمركز، 
وكانـــت الـــوزارة قـــد قامـــت بإعـــداد 
التصاميم الخاصـــة بأعمال التطوير 

والتوســـعة بحيـــث يتكـــون المبنـــى 
ويتكـــون  طابقيـــن،  مـــن  اإلضافـــي 
المكاتـــب  مـــن  األرضـــي  الطابـــق 

االجتماعـــات  وغرفـــة  اإلداريـــة 
ويتكـــون  االستشـــاريين،  ومكاتـــب 
الطابق األول من قســـم األسنان إلى 

جانـــب جميـــع الخدمـــات المصاحبة 
واألعمال الخارجية وتنسيق الموقع 

العام.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

صرحـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور عـــن 
إطـــالق حمـــالت إعالميـــة وتوعويـــة 
خالل العام 2022 بالتعاون مع القطاع 
الخاص؛ بهدف رفع معدالت الســـالمة 
المروريـــة وتعزيـــز الوعـــي لـــكل أفراد 
هم على تجنب ارتكاب  المجتمع، وحثِّ
المخالفـــات المرورية التـــي تؤثر على 

سالمتهم وســـالمة اآلخرين، مع إبراز 
الجانب اإليجابي عند التزام الســـواق 

باألنظمة والقواعد المرورية.
وأشـــادت اإلدارة العامـــة للمرور بدور 
القطـــاع الخاص فـــي تبنـــي الحمالت 
نشـــر  فـــي  تســـهم  التـــي  التوعويـــة 
مفاهيم السالمة المرورية، وبمساهمة 

ودعـــم كالً من )بنك البحرين الوطني، 
بنـــك البحرين والكويت، شـــركة بنفت 
لالتصـــاالت،  زيـــن  شـــركة  البحريـــن، 
البحريـــن  شـــركة  ماكـــس،  كريـــدي 
الوطنيـــة للتأميـــن، الشـــركة الوطنيـــة 
أحمـــد  علـــي  مجموعـــة  للســـيارات، 
الكويتي(، مشـــيرًة إلـــى أن هذا الدعم 

دليـــل علـــى إيمـــان القطـــاع الخـــاص 
بالشـــراكة الفاعلـــة، وأهميـــة مواكبـــة 
التحديـــات المروريـــة لحمايـــة أفـــراد 
الحـــوادث،  مخاطـــر  مـــن  المجتمـــع 
وتعزيـــز المســـؤولية لـــدى المواطنين 
والمقيميـــن والـــزوار، والحفـــاظ علـــى 
ســـمعة مملكـــة البحريـــن وما تشـــهده 

شوارعها من تطور والتزام.

المنامة - وزارة الداخلية

حمالت مرورية لحثِّ السائقين 
تجنب ارتكاب المخالفات

تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني
تقوية مهارات المنتسبين بمجال حقوق اإلنسان...”الوطنية”:

انطالًقا من دورها في تعزيز ونشـــر ثقافة 
حقـــوق اإلنســـان بمملكـــة البحريـــن ومـــد 
جســـور التعـــاون مـــع مؤسســـات المجتمع 
المدني، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق 
تقنيـــة  عبـــر  الثالـــث،  الملتقـــى  اإلنســـان 
لعـــدد مـــن مؤسســـات  المرئـــي،  االتصـــال 
مجـــال  فـــي  العاملـــة  المدنـــي  المجتمـــع 

الصحة.
 افتتـــح الفعاليـــة نائـــب رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان خالد  الشـــاعر ، 
شـــاكرا جميع المشاركين في الملتقى على 
تعاونهم الدائم مع المؤسســـة، مشـــيرا إلى 
أن تنظيم هذا الملتقى يأتي من مسؤولية 
المؤسســـة ودورها تجـــاه المجتمع المدني 
ا فـــي مجـــال  الـــذي يعـــد شـــريكا أساســـيًّ
تعزيز وحماية حقوق اإلنســـان من جانب، 

وإكساب أعضاء تلك المؤسسات المعرفة 
وصقـــل مهـــارات منســـوبيها فـــي المجـــال 
التدريبـــي مـــن جانـــب آخر، وذلـــك لتأمين 
حمايـــة مســـتدامة لحقـــوق اإلنســـان على 
أرض المملكة من خالل التعاون المشـــترك 
وتقديـــم  الشـــكاوى  تلقـــي  مجـــال  فـــي 
أوضـــاع  ورصـــد  القانونيـــة  المســـاعدات 
حقـــوق اإلنســـان، باإلضافـــة إلـــى التعاون 
فـــي بحث مالءمـــة النصوص التشـــريعية 
اإلقليميـــة  بالمعاهـــدات  والتنظيميـــة 
والدولية المعنية بمســـائل حقوق اإلنسان 
التشـــريعية  بالتعديـــالت  والتوصيـــة 

المناسبة.
تضمـــن الملتقـــى الذي قـــام بإدارتـــه نائب 
رئيـــس المؤسســـة والمحاميـــة دينا اللظي 
بالمؤسســـة،  المفوضيـــن  مجلـــس  عضـــو 
ثالثـــة محـــاور أساســـية تـــم مـــن خاللهـــا 
تســـليط الضوء على الشـــراكة المجتمعية 

بين مؤسســـات المجتمع المدني والجهات 
الرســـمية المختصـــة والمؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان وباألخـــص الحـــق فـــي 
الصحـــة. وقد تناول المحور األول تحديد 
أوجه التعاون بين المؤسسة مع مؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي، وال ســـيما فـــي مجـــال 
تلقـــي الشـــكاوى والمســـاعدات القانونيـــة 
فـــي  العامليـــن  قـــدرات  وبنـــاء  المقدمـــة، 
تلـــك المؤسســـات وذلك من خـــالل تنظيم 
الخبـــرات  وتبـــادل  التدريبيـــة  الـــدورات 
والتجـــارب في مجال حقوق اإلنســـان بما 

فيها الحق في الصحة.
فيمـــا تنـــاول المحـــور الثانـــي آليـــة بحـــث 
مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية 
بالمعاهـــدات اإلقليميـــة والدوليـــة المعنية 
بمســـائل الحـــق فـــي الصحـــة والتوصيـــة 
بالتعديالت التشريعية التي تراها مناسبة، 
وعقـــد لقـــاءات واجتماعات تشـــاورية مع 

الجهـــات الوطنيـــة المعنية بهـــدف حلحلة 
المواضيع الهامة في مجال الصحة.

وتنـــاول المحـــور الثالث واألخيـــر تحديد 
تواجههـــا  التـــي  والتحديـــات  الصعوبـــات 
فـــي  كل   - المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
اختصاصه – وكيفية مســـاهمة المؤسســـة 
فيمـــا يتعلـــق بتقديـــم الدعـــم والمســـاعدة 
لتلك المؤسســـات بهدف تطويرها والعمل 
فـــي ذات الوقت علـــى تشـــجيع الحكومة 

لتوفير مزيد من الدعم لها.
وفـــي ختام الملتقى، أســـفرت المناقشـــات 
عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات 
الشـــراكة  وتفعيـــل  تعزيـــز  إلـــى  الهادفـــة 
المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع  المجتمعيـــة 
المدني، وتعزيز ونشـــر الوعـــي في األمور 
الخدمـــات  وتطويـــر  بالصحـــة  المتعلقـــة 
الصحيـــة، وتفعيـــل التواصل المســـتمر مع 

الجهات المعنية في مملكة البحرين.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

الشيخ مشعل بن محمد

بكلفة تقدر بحوالي 1.1 مليون دينار... “األشغال”:

مكتب النائب فاطمة القطري

نوهـــت النائـــب فاطمة عبـــاس القطري 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  بجهـــود 
فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
المضـــي قدًمـــا نحـــو تنفيـــذ المخطـــط 
التفصيلـــي لقرية الدراز وذلـــك بقيامها 
باســـتمالك 16 عقـــاًرا فـــي القريـــة، بمـــا 
سيســـاهم في تطويـــر واقـــع الخدمات 

والبنية التحتية في المنطقة.
وأشـــارت القطري إلـــى أن هذه الخطوة 
تعكـــس حـــرص الحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى مواصلـــة العمـــل نحو 
تحســـين الواقع الخدمي لجميع مناطق 
البحريـــن، بما ينســـجم مع الـــرؤى التي 

جرى اعتمادها في المخطط التفصيلي 
الموازنـــات  وتوجيـــه   ،2030 للمملكـــة 
وتوفيـــر الحلول والمعالجات المناســـبة 
الســـتمالك العقارات، بمـــا يحقق غايات 

التخطيط المستبقلي.

إن  القطـــري  فاطمـــة  النائـــب  وقالـــت 
تشـــكل  االســـتمالكات  هـــذه  مجمـــوع 
خطـــوة مهمـــة ونوعيـــة نحـــو االنطالق 
البنيـــة  تطويـــر  مشـــاريع  إنجـــاز  فـــي 
التحتيـــة للقريـــة، واالرتقـــاء بمســـتوى 
الخدمـــات المختلفـــة فيهـــا مـــن الطرق 
المرافـــق  والمـــاء  الكهربـــاء  ومحطـــات 

العامة وغيرها.
الشـــكر  بجزيـــل  النائـــب  وتوجهـــت 
وشـــؤون  األشـــغال  لوزيـــر  والتقديـــر 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلـــف، وجميع المســـؤولين ومنتســـبي 
الـــوزارة علـــى جهودهـــم الكبيـــرة التـــي 
أثمرت بالتنســـيق والتعاون مع الجهات 

الحكومية األخرى بإنجاز هذه المهمة.

 انطالقة نوعية نحو تطوير الواقع الخدمي للقرية

القطـــري: استمالك 16 عقــاًرا بالدراز

فاطمة القطري

مجـــدًدا  “البـــالد”  عدســـة  رصـــدت 
غيـــر  ســـيكل”  “موتـــر  تجـــاوزات 
مســـجل فـــي منطقـــة ســـلماباد، مع 
تجاوز الشـــاب الذي يقوده لإلشارة 
التقاطـــع  ازدحـــام  رغـــم  الحمـــراء، 
ًضا حياتـــه وحياة  بالســـيارات، ُمعرِّ

اآلخرين للخطر.
وهذه ليســـت الحادثـــة األولى، فقد 
نشـــرت “البالد” حديثًا صور لـ”موتر 
يقـــوده  الحجـــم  صغيـــر  ســـيكل” 
مراهـــق ال يتجـــاوز مـــن العمـــر 14 
ســـنة، ويحمل معه طفاًل ال يتجاوز 
التســـعة أعوام تقريًبا، وهو يتحرك 
بـــه بشـــكل متعرج بيـــن المســـارات 

المتكدسة بالسيارات.

ورصـــد محـــرر الصحيفـــة  أخيـــًرا، 
غيـــر  “الموترســـيكالت”  مـــن  عـــدد 
المرخصـــة وهـــي تتحـــرك بإزعـــاج، 
في شوارع ضاحية الرملي الهادئة، 

وأحـــد ســـائقيها من يقـــوم بحركات 
اســـتعراضية خطيرة اثناء قيادتها، 
لســـائقي  والقلـــق  اإلربـــاك  ّبا  مســـبِّ

السيارات.

حفاًظا على حياته وأرواح الناس

تحذير من رعونة سائق “موتر سيكل” بسلماباد

صاحب الدراجة المخالف

إبراهيم النهام
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2022/01/30
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -  إدارة التسجيل

CR2022-16142 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 : الشيخه عأيشه سلمان صقر آل خليفه

االسم التجاري الحالي : صالون الفاند بيوتي لونج
االســـــم التجـــاري الجديد : الفاند بيوتي سبا

قيد رقم: 91295-1

2022/01/30
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة إدارة التسجيل

إعالن بشزن بيع محد تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها عقيل يوسف 
والتنظيفات(  للمقاوالت  الذهبي  )المنزل  المسامة  الفردية  المؤسسة  مالك  عقيل  إسحاق 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  عقيل  اسحاق  يوسف  عقيل  السيدة   / للسيد  والمملوكة 
شركة  إلى  وتحويله  المذكورة  الفردية(  )المؤيية  التجاري  المحل  بيع  بطلب   4-33386
المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   1000 وقدره  برأسمال  ذات مسؤولية محدودة 
ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري 

مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
عقيل يوسف اسحاق عقيل 51 %

AKTAR MOTASAM MOTASAM بنسبة 49 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مجوهرات بركاش امر تالل ذ.م.م

شركة  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مجوهرات بركاش امر تالل ذ.م. مالمسجلة بموجب القيد رقم 5883، طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم 3 من:
ايال ارت جاليري اند جوليري ذ.م.م

ELLA ART GALLERY AND JEWELLERY W.L.L
الى: مجوهرات إيال ذ.م.م

ELLA JEWELLERY W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة المحيط العالمي للتجارة العامة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 120518

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  العامة  للتجارة  العالمي  المحيط  )شركة  شركة 
رقم 120518، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )اسيل 

ربحي اسماعيل صيام( مصفيا للشركة.

عنوان المصفي: اسيل ربحي اسماعيل صيام
37393309

aseel@asa-bh.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة كاليفورنيا ستار لتشييد المباني -تضامن

 لصاحبها عيسى عبدالنبي وشركاه

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )حسين عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق( باعتباره المصفي 
عيسى  لصاحبها  -تضامن  المباني  لتشييد  ستار  )كاليفورنيا  لشركة  القانوني 
عبدالنبي و شركاه(، والمسجلة بموجب القيد رقم )-102459 1(، طالبا إشهار 
انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )ايتكو منجمنت ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة )ايتكو 
منجمنت ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )76546(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم )76546- 7( من:
)شركة بوكس إت للكاترينج ذ.م.م(

BOX IT CATERING CO. W.L.L
الى: )مطعم مكاني بوكس ذ.م.م(

MAKANI BOX RESTAURANT 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.

تاريخ :2022/2/27
) CR2022- 32648( إعالن رقم
 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ٔادناه : علي يوسف علي الذوادي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : علي يوسف علي الذوادى

ٔاي  لديه  من  كل  فعلى  السويدي  عبدهللا  محمد  حسن  ابتسام   / السيده  إلى 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: علي يوسف علي  الذوادى

رقم القيد: 21058-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة شركة تضامن

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدمت  شركة شركة مطعم الفارسي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
القانوني للشركة المذكورة من شركة  85445، بطلب تحويل الشكل 

ذات مسئولية محدودة إلى شركة  تضامن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل وتصفية

أطلس للتسويق ذ.م.م  
سجل تجاري رقم 1-144200

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم  إليها السيد/السيدة  
فاطنة لمسيح مالك شركة أطلس للتسويق ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-144200، 

بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة / فاطنة لمسيح مصفيا للشركة.
قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا   
وعمال   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي: 
 عنوان المصفي: فاطنة لمسيح   

 +973-66330624 
FATNHLMSYH@gmail.com

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

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

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 
17111444 - 17111504 

09االثنين 7 مارس 2022 - 4 شعبان 1443 - العدد 4892



11 االثنين 7 مارس 2022 - 4 شعبان 1443 - العدد 4892 Vacancies Available
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 

ABDULLAH BIN MOHAMMED AL SHAMI GRAPHIC DESIGN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36779391  or  ABOOD773.119@GMAIL.COM 

Casa regale interior decoration W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

39994219  or  ASHRAFKASIM@ICLOUD.COM 

KHALID AHMED MATAR ALROMAIHI ( ALFRYAH 1 / 10462 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39795597  or  FAWZI600@YAHOO.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

IDEAL GROUP FOR SERVICES AND MAINTAINANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17242383  or  ABDULLA.ALRAYES@GMAIL.COM 

SAM 973 AUTO SERVICE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39980707  or  SAMAUTOSERVICE973@GMAIL.COM 

BLUE TEK TOOK SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39010745  or  YASIRSULEHERI232@GMAIL.COM 

WAHAT AIN ALDAR CARGO HANDLING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34103333  or  ALIALI1999@GMAIL.COM 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  ANALYST INVESTMENT BUSINESS 

 suitably qualified applicants can contac

17578000  or  l.abdulghani@tfoco.com 

ALI HASAN ANAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32122551  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

WAHAT AIN ALDAR CARGO HANDLING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34103333  or  ALIALI1999@GMAIL.COM 

SILVER SPACE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32100005  or  SILVER.SPACE.SERVICES@GMAIL.COM 

ALI HASAN ANAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32122551  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

THREE A SEAL MAKER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38437699  or  MHGENCONT@YAHOO.COM 

Amazing tower for car manual cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33300206  or  ABOSOOK320@HOTMAIL.COM 

IN TIME DESIGN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39666050  or  BE.SPORT.1@GMAIL.COM 

TECH SINGH ELECTRO MACHINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39208388  or  TECHSINGH.ELECMACH@GMAIL.COM 

Southern pearls market 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39599397  or  KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM 

ALI HASAN MANSOOR ANAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32122551  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

MOHAMMAD ASGHAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

39860568  or  REHMATALI.ASGHAR@GMAIL.COM 

Top 5 gents salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

36992996  or  WALD.RAMADAN.84@GMAIL.COM 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 

 suitably qualified applicants can contac

36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

TECH SINGH ELECTRO MACHINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39208388  or  TECHSINGH.ELECMACH@GMAIL.COM 

AL ADIBA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32363735  or  S.K.MEHENAZ8659@GMAIL.COM 

ZEEBA TRADING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37773888  or  jaffarhabibjaffar@gmail.com 

JUSOOR FOR GENERAL SERVICES AND TRADE 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

36008956  or  ALMUREASYSTAR@GMAIL.COM 

ALI AL QAED TAILORING STORES 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

39444016  or  hameedmanya@gmail.com 

ABU AHMED A-C REPAIRS WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39812388  or  NOORAINCLS@GMAIL.COM 

M H A INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66924438  or  NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

GONDAL INTERIOR DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36475004  or  TASIBGONDAL700@GMAIL.COM 

EBRAHIM YUSUF ALI YAHYA ( QADER /4981 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39272112  or  EBRAHIMYOUSIF72@GMAIL.COM 

LAILATH LADIES SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39205395  or  NASEEMAABDU2001@GMAIL.COM 

JOYFUL KIDS KINDERGARTEN 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT PROFESSOR 

 suitably qualified applicants can contac

17300857  or  jknbah@gmail.com 

RANWA STONE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36361228  or  HASSANAZIZ582@GMAIL.COM 

AL ASHBAL ELECTRCAL CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39172793  or  ALASHBAL@HOTMAIL.COM 

RANWA STONE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36361228  or  HASSANAZIZ582@GMAIL.COM 

WELLDONE CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

36303304  or  WLDONECONT@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 

Lite world marketing and promotion W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33984439  or  MANGA29051987@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 

BURGER ZOOM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

GOLDEN ROCK GYM 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 

 suitably qualified applicants can contac

35689894  or  bmax.bh@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 

BURGER ZOOM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

Elite Gate Consulting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17229027  or  Bh.elitegate@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 

Riyad alaali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39666541  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

JGB INTERNATIONAL  CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17180681  or  JAYAFARM@GMAIL.COM 

ABU MARIAM CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33032325  or  QAZI.AZHAR964@GMAIL.COM 

DREAMMAN  COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

MOHAMMED BASHIR & SONS SCRAP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39616566  or  BASHIRKHAN60@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

M K STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

77117877  or  MKsteelbh@GMAIL.COM 

AL SHARAFI GLASS MATERIALS EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39899341  or  ALSHARFIGLAN@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac

17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

AL SHARAFI GLASS MATERIALS EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39899341  or  ALSHARFIGLAN@HOTMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac

17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

ALGUFRAAN STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33854845  or  AL.GHUFRAN.BH@GMAIL.COM 

HEALTHY CLUB  RESTAURANT W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39638896  or  RIYADH001969@GMAIL.COM 

HICARE MEDICAL CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL SERVICES AIDE 

 suitably qualified applicants can contac

39944322  or  AMJED@HICAREMC.COM 

SABSAB CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

38036055  or  NASSRY123@GMAIL.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contac

17700798  or  Khalifa@bwceng.com 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

39448689 

SHOO FEE MA FEE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17580990  or  altalaa12@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

39448689 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.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 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AL HARM ALAALI CONTRACTIG 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39468046  or  ABUNOOH305@HOTMAIL.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 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Orienta Intrnational for construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33322402  or  STE_1@HOTMAIL.COM 

AL NAWAEM FOR WASHING CARPETS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

37404010  or  ALNAWAEMBH37@GMAIL.COM 

ALI HASAN MANSOOR ANAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32122551  or  ALIANNAN444@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 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

MARMARIS 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17554414  or  ALINOWROOZ63@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 

Sky shell Trading Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17811261  or  muralimayyil@gmail.com 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Orienta Intrnational for construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33322402  or  STE_1@HOTMAIL.COM 

SIMPLEX AL MOAYYED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Peninsula Farms Cafe W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17203067  or  OPERATIONS@PALMCAPITAL.BH 

ALWASELA TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

39600118  or  MOHD36433327@GMAIL.COM 

AL YARMOOK to repair electrcal appliances 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17879923  or  ADRAJ1@YAHOO.COM 

AL SULTANI ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17441669  or  MHAS2009@GMAIL.COM 

ABU HAMEED BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

 suitably qualified applicants can contac

17595954  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

ALSALAM WORKSHOP FOR PAPER MANUFACTURING AND PAPER PRODUCTS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17223217  or  MARYAM.SHAMSUDDIN@GMAIL.COM 

Basheer Town Gold Smiths 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33229242  or  AWAIS.BASHIR94@HOTMAIL.COM 

AFNAN STAR JEWELLERS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17212914  or  MADIIHA.BASHIIR@GMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

DIAN EMPIRE HOLDING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

35131471  or  dian.doherty@chis-empire.com 

WADI ALMELOK GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

Dumistan Gate garage 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

39294543  or  YOUSIFA10@GMAIL.COM 

GLAMOUR PHONE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17622653  or  BUHUSAYYEN9@HOTMAIL.COM 

SF Wood Decor & Furnishing Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17403060  or  EBRAHIM_83@HOTMAIL.COM 

Reach paints group w l l 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

17211592  or  Ali@reachpaints.com 

ALMEDHYAF FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17400018  or  ameeramortal.7@gmail.com 

ALGHANAH ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contac

17785149  or  info@haiderwood.com 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  admin@alezzco.com 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

AL AMEEN GATE LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33354664  or  MOHAMEDSALEMMOOSA@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  admin@alezzco.com 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  admin@alezzco.com 

MAGHAN ABDULREHMAN BUILDING COMPLETION AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33089058  or  MAGHANABDUL@GMAIL.COM 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

MAGHAN ABDULREHMAN BUILDING COMPLETION AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33089058  or  MAGHANABDUL@GMAIL.COM 

Alnoorain bakery est 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

BIN NASS CLENING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com

 THAILAND COMPANY FOR INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39800443  or  DDKK445@GMAIL.COM

Vacancies Availableاالثنين 7 مارس 2022 - 4 شعبان 1443 - العدد 104892
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 

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 

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 

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 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

MANSOOR ABDHUSAIN ABDALI ALSANADI / JARAH – 9845 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17732580  or  moony8030@gmail.com 

JASIM A.RAHMAN AHMED ALMUTAW ( BIN SALEM - 11207) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

36433346  or  JALMUTAWEH@GMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Karac express cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39418444  or  UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM 

IRON STONE  DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17744983  or  TOQEER7600@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 

STATUS SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17294927  or  LALA_JI06@YAHOO.COM 

HOT BURGER TIME 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

DANA GARDENS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17711333  or  hassan@emaar.bh 

BODY & MIND LADIES SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contac

34380063  or  VICTORIAFIONA2015@YAHOO.COM 

KAY SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39799397  or  BATOOL82@BATELCO.COM.BH 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

BOMBO SHAWARMA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

KAY SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39799397  or  BATOOL82@BATELCO.COM.BH 

ALBUHAIR OIL MARKETING CORPORATION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER-ATTENDANT-(FUEL STATION) 

 suitably qualified applicants can contac

39669330  or  buhair.37755@gmail.com 

MISHAL NASS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

33889480  or  MNASS.CONT@GMAIL.COM 

Arslan Cheema Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33396208  or  ARSLANCHEEMA024@GMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

BAHRAIN ICE CREAM BISCUITS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17251700  or  a-zulaikh@hotmail.com 

HEMPEL PAINTS (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLANNING & PROD. CONTROL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

36040705  or  MAGI@HEMPEL.COM 

TAKE AWAY RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17636363  or  ahmed@jazayani.com 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17564616  or  yg@eaglehills.com 

BLAZE RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17623625  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contac

17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

HEALTH & SAFETY CONTRACTING TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17660059  or  PLATINUM.ASC@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

SULTAN ENGINEERING 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contac

77022100  or  SULTANENG2010@YAHOO.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

Waleedalkabah Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32244866  or  ALMAHDAWYAA@GMAIL.COM 

HEMPEL PAINTS (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contac

36040705  or  MAGI@HEMPEL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

Mr. sparkle cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.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 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

KFC KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

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 

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 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39332314  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.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

  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 

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 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contac

36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contac

17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

YOLO DIGITAL MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39808224  or  INFO@YOURVISION.US 

REDTAG W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (GOODS DISCHARGE) 

 suitably qualified applicants can contac

17644110  or  LAYLA.GULOOM@REDTAG.AE 

GALIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

33203131  or  PA@GALIA.ME 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION PLANNING ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SHAHLA LADIES SALOON & BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

32332010  or  reem.hakeem.7@hotmail.com 

HAMAD TOWN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contac

39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

K B 92 VICTORY SERIVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

35411081  or  BAIG.CLC@GMAIL.COM 

Mr. sparkle cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM 

SHAHLA LADIES SALOON & BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

32332010  or  reem.hakeem.7@hotmail.com 

POWER COOL FOR COOLING AND REFRIGERATION 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

66688706  or  POWER_COOL.BH@HOTMAIL.COM 

ALBADO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contac

17403340  or  ALBADOCENTRE@GMAIL.COM 

AL KARAM PERFUMES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contac

39935880  or  SHANAVAZ_SAIT@HOTMAIL.COM 

DRIVER CAR WASH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17770525  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

SCRAP AREA 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39665776  or  ALTHURAIYA-143@HOTMAIL.COM 

JASSIM ABDULLA JASSIM ALRUMAIHI(JALSAT ALKHAIR2\2231) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17840316  or  JASIM.ALRUMAIHI@GMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17700731  or  info@bmds.co 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

G M AND S CO Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

66633465  or  MUSTAFABH353@GMAIL.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 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

SALAH BUSHRI CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17233556  or  SALAH@CHANDALBAHRAIN.COM 

AL MUBQRIYIYA PALACE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33440109  or  RAF39888@GMAIL.COM 

MS BEAUTY BOUTIQUE SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17830008  or  M-SHEER@LIVE.COM 

MICRO VIEW ELECTRONIC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33137241  or  IMRANGULZAR4U@GMAIL.COM 

SABA KINGDOM RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

39035358  or  SABA77KING@GMAIL.COM 

ALSHAHEEN CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17683576  or  basheer.ktr@hotmail.com 

SILVER MOTOR CYCLES CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17784460  or  SILVER@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM 

IDEAL REFRIGERATION 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17442629  or  jaffalbahrain@gmail.com 

CLUB 338 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17550106  or  PRADEESHKM1@GMAIL.COM 

VIEW CORNER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 

 suitably qualified applicants can contac

33240755  or  VIEWCORNERWLL@YAHOO.COM 

POLLUX GENTS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

36414364  or  B.NAWA@YMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

FIRST TeachBahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CUSTOMER SERVICES) 

 suitably qualified applicants can contac

38794993  or  zainab.abdulrahman@gmail.com 

LE ROSES RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

33890430  or  FATIMANSOOR.MF@GMAIL.COM 

MASTER COOL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17783698  or  TEJVINDER@MASTERCOOLBH.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 

HYDRO SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

CAPERS CAFETERIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAD(KITCHEN) 

 suitably qualified applicants can contac

39633301  or  INFO@ARGT-BH.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

FARIS ALKHALEEJ TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

33858115  or  NADIA94BH@GMAIL.COM 

MILANO GATE SPORT ITEMS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33944498  or  hkbclearance@gmail.com 

ABBRUCH CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38779601  or  ABBRUCH9090@GMAIL.COM 

MADEENA BAZAR TRADING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39839739  or  SAYEDHELPLINE888@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Organ auto services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR ELECTRICAL WORKSHOP) 

 suitably qualified applicants can contac

33305499   

or  MAHMOOD ALJAMAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER 

 suitably qualified applicants can contac

33750101  or  LEYANCOMBH@GMAIL.COM

ABDU CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33102396  or  AFZALPANJABI37@GMAIL.COM 

NERAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

66633465  or  SALMANBH488@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

GREEN DALE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66643447  or  DOCZMANAMA123@GMAIL.COM 

WAHAT AL DIRAZ CONSTRCTION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33363999  or  QASSIM.890@GMAIL.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 

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contac

17580079  or  falshehabi@mazars.bh 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

WAHAT AL DIRAZ CONSTRCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33363999  or  QASSIM.890@GMAIL.COM 

ENERFLEX MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

33667675  or  bshuqair@enerflex.com 

NERAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

66633465  or  SALMANBH488@GMAIL.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 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contac

17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

VOLUME CAFE AND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

36662601  or  ALI.ALMRSHDI1992@GMAIL.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 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

BAB ALBAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

39091513  or  STARPROPERTIESSPC@GMAIL.COM 

AL HEFA INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38867515  or  AALHFH14@GMAIL.COM 

GULF PROJECT SOLUTIONS FOR GENERAL TRADING & CONTRACTING - IZZ Y 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contac

36990956  or  BALSHARIEF@GPS-GULF.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 

FAYAZ SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39698028  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

Anamta Beauty Salon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39111510  or  CRAZY.FOOFA88@GMAIL.COM 

AL -SADAH KITCHEN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

36684495  or  AKCO.SM1983@GMAIL.COM 
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القدس المحتلة ـ وكاالت

قتلت قوات األمن اإلســرائيلية فلسطينيا، بدعوى محاولته طعن رجال 
شــرطة كانــوا متمركزيــن فــي البلــدة القديمة بالقــدس الشــرقية، صباح 

أمس األحد.

إن  اإلســـرائيلية  الشـــرطة  وقالـــت 
مـــن  البالـــغ  الفلســـطيني  المهاجـــم 
مـــن  والمتحـــدر  عامـــا   19 العمـــر 
القدس الشرقية، أصاب أحد رجال 
الشـــرطة بســـكين، قبل إطالق النار 

عليه، وفقما نقلت “فرانس برس”.
وعملـــت القـــوات اإلســـرائيلية على 
تفتيش منزل الشاب في بلدة الطور 
والدتـــه  واعتقلـــت  القـــدس  شـــرق 
وشقيقه محمد كما استدعت والده 

للتحقيق.
إن  اإلســـرائيلية  الشـــرطة  وقالـــت 

“الشـــاب الفلســـطيني كريـــم جمـــال 
القواســـمي نفـــذ عمليـــة طعـــن عند 
باب حطة أحد أبواب األقصى فجر 
األحـــد وأصـــاب اثنيـــن مـــن عناصر 

الشرطة التي قامت بتحييده”.
القـــوات  أغلقـــت  العمليـــة،  وفـــور 
اإلســـرائيلية بـــاب حطـــة بالتزامـــن 
مـــع توافـــد المصليـــن ألداء صـــالة 
دخـــول  مـــن  ومنعتهـــم  الفجـــر، 
المســـجد األقصـــى فأدى العشـــرات 
مـــن المصليـــن الصالة علـــى أبواب 

المسجد.

ذ هجوم بسكين في القدس القديمة ومقتل الُمنفِّ

واشنطن ـ وكاالت

قلـــل وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
)األحـــد(  أمـــس  بلينكـــن  أنتونـــي 
الروســـية  المطالـــب  أهميـــة  مـــن 
أن  ضمانـــات  علـــى  بالحصـــول 
المفروضـــة  الجديـــدة  العقوبـــات 
عليهـــا على خلفية حـــرب أوكرانيا 

لـــن تؤثـــر على حقـــوق موســـكو الواردة فـــي التفاهـــم على إحيـــاء االتفـــاق النووي 
اإليراني. وقال بلينكن عبر شبكة “سي بي إس” إن العقوبات المفروضة على روسيا 
ا علـــى حربهـــا بأوكرانيـــا “ال عالقـــة لهـــا باالتفاق النـــووي اإليرانـــي... ال رابط بين  ردًّ
المسألتين بأي شكل من األشكال، لذا أعتقد بأن )المطالب الروسية( خارج السياق”.

وكان وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي الفروف أعلن الســـبت أن بالده طلبت من 
واشـــنطن ضمانات بـــأن العقوبات التي تســـتهدفها على خلفية عملياتها العســـكرية 

ألوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل باالتفاق النووي.
كمـــا أضـــاف خالل مؤتمر صحافي “هناك مشـــكالت لدى الجانب الروســـي... وطلبنا 
مـــن زمالئنـــا األميركيين تقديم ضمانات مكتوبة... بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا 
فـــي التعاون الحر والكامل التجاري واالقتصادي واالســـتثماري والتقني العســـكري 

مع طهران”.
واعتبر مســـؤول إيراني كبير، بحســـب ما نقلت “رويترز”، “طرح الروس هذا الطلب 

على الطاولة قبل يومين غير مفيد للمفاوضات النووية”.

واشنطن تقلل من مطالب روسيا بشأن مفاوضات فيينا
بيونغ يانغ ـ وكاالت

أجـــرت كوريـــا الشـــمالية عملية 
واالختبـــارات  للبيانـــات  نقـــل 
الالزمـــة  األخـــرى  الرئيســـة 
تجســـس  قمـــر  لتطويـــر 
ذكـــرت  حســـبما  اصطناعـــي، 
وســـائل اإلعالم الرسمية أمس 

األحـــد، فـــي ثاني اختبار من نوعه خالل أســـبوع تقريبا، ما يشـــير إلـــى أن البالد 
تعتزم إجراء اختبار محظور لصاروخ بعيد المدى قريبا.

تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تنفذ فيه كوريا الشـــمالية سلســـلة عمليات 
إطالق صواريخ باليستية - بما في ذلك تجربة رصدتها دول أخرى السبت - فيما 
يصفهـــا الخبراء بمحاولة إلضافة أنظمة أســـلحة جديدة إلى ترســـانتها والضغط 

على الواليات المتحدة لتقديم تنازالت وسط تعثر الجهود الدبلوماسية.
وأوردت وكالـــة األنبـــاء المركزيـــة الكورية الشـــمالية، أمس األحـــد، أن بيونغيانغ 
أجـــرت “تجربـــة مهمة أخرى”، الســـبت، في إطـــار خطتها لتطويـــر قمر اصطناعي 
لالســـتطالع. وأفـــادت أن الســـلطات أكـــدت موثوقيـــة نظـــام إرســـال واســـتقبال 
البيانـــات علـــى القمـــر االصطناعي، إضافـــة إلى نظـــام التحكم والقيـــادة وأنظمة 
التحكـــم األرضيـــة المختلفـــة. ولم تذكـــر وكالة األنبـــاء المركزية الكورية بشـــكل 
مباشـــر أي صـــاروخ أو إطـــالق صواريخ إلجراء مثـــل هذه االختبـــارات المتعلقة 

باألقمار االصطناعية.

كوريا الشمالية تعلن إجراء “تجربة مهمة”
لندن ـ رويترز

الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  توقـــع 
البريطانـــي دومينيـــك راب، أمس 
األحـــد، أن يســـتمر الصـــراع فـــي 
يكـــن  لـــم  إن  شـــهورا  أوكرانيـــا 
الحلفـــاء  أن  مضيفـــا  ســـنوات، 
الدوليين ســـيحتاجون إلى إظهار 

“قـــوة تحمـــل اســـتراتيجية” لضمـــان إخفاق الرئيس الروســـي فالديميـــر بوتين في 
أوكرانيـــا. وقـــال راب لشـــبكة “ســـكاي نيـــوز”: “مهمتنا مـــع حلفائنا هي ضمان فشـــل 
بوتين في أوكرانيا وســـوف يســـتغرق األمر بعض الوقت نحن. نتحدث عن شـــهور، 
إن لم يكن ســـنوات، وبالتالي علينا إظهار بعض القدرة االســـتراتيجية على التحمل 
ألن هـــذا لـــن ينتهي في أيـــام”. وحث رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
الزعمـــاء اآلخريـــن، يـــوم الســـبت، علـــى االنضمـــام إلى خطة مـــن 6 نقـــاط للرد على 
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تتراوح من تقديم دعم إنساني إلى إلحاق 

أكبر ضرر ممكن باالقتصاد الروسي.
وقـــال جونســـون، قبـــل اجتماعات مع زعماء مـــن كندا وهولندا ووســـط أوروبا في 
لندن هذا األسبوع، إن العملية العسكرية للرئيس الروسي فالديمير بوتين ال بد وأن 

تفشل وأن ُينظر إليها على أنها فاشلة.
وذكر جونسون أهدافه التي تضمنت إقامة تحالف إنساني دولي من أجل أوكرانيا 

ودعم دفاعها عن نفسها وزيادة الضغط االقتصادي على موسكو ألقصى حد.

بريطانيا: الصراع في أوكرانيا قد يدوم شهوًرا

الجيش الروسي يدمر 2203 مواقع عسكرية... ويطبق الحصار على كييف

بوتين يهدد بتجريد أوكرانيا من صفتها كـ “دولة”
فـــي اليـــوم الحادي عشـــر مـــن العملية 
العسكرية في أوكرانيا، واصل الجيش 
الروســـي الضغط على جنوب أوكرانيا 
ومحاصرة العاصمة كييف، فيما أعلنت 
وزارة الدفـــاع الروســـية، أمـــس األحد، 
عـــن تدميـــر 2203 أهـــداف عســـكرية، 
في حين هدد الرئيس فالديمير بوتين 
بتجريـــد أوكرانيا مـــن صفتها كـ “دولة” 
واعتبـــر العقوبـــات الدولية ضـــد بالده 

بمثابة “إعالن الحرب”.
قـــال الكرمليـــن فـــي بيـــان، إن الرئيس 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن أبلغ نظيره 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان فـــي 
مكالمة هاتفية، أمس األحد، أن روسيا 
لـــن توقـــف عمليتهـــا العســـكرية إال إذا 
أوقفـــت أوكرانيـــا القتال وتمـــت تلبية 

مطالب موسكو.
وأضـــاف الكرملين في بيان، أن بوتين 
قـــال إن العمليـــة تســـير وفًقـــا للخطـــة 
وضعتـــه  الـــذي  الزمنـــي  والجـــدول 

موسكو.
بوتيـــن  أخبـــر  الكرمليـــن،  وبحســـب 
أردوغـــان أن روســـيا مســـتعدة للحوار 
مـــع أوكرانيـــا والشـــركاء األجانب. كما 
قـــال بوتيـــن إنـــه يأمـــل فـــي أن يتخذ 
المفاوضون األوكرانيون نهًجا بناًء في 
المحادثات مع موسكو، ويأخذون في 

الحسبان الواقع على األرض.
مـــن جهتـــه، قال مكتـــب أردوغـــان إنه 
حث بوتيـــن على إعـــالن وقف إطالق 
ممـــرات  وفتـــح  أوكرانيـــا،  فـــي  النـــار 

إنسانية وتوقيع اتفاق سالم.
وفـــي بيـــان صدر بعـــد مكالمـــة هاتفية 
استمرت ســـاعة بين الرئيســـين، قالت 
أبلـــغ  أردوغـــان  إن  التركيـــة  الرئاســـة 
بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في 
التوصل لحل ســـلمي للصـــراع، مضيًفا 
أن وقف إطالق النار ســـيخفف دواعي 

القلق بشأن الوضع اإلنساني.
وأضاف البيان “الرئيس أردوغان جدد 
دعوته لتمهيد الطريق للسالم مًعا. أكد 

أردوغان أهمية اتخاذ خطوات عاجلة 
ممـــرات  وفتـــح  النـــار  إطـــالق  لوقـــف 

إنسانية وتوقيع اتفاق سالم”.
وفي آخـــر التطورات، أعلنت ســـلطات 
ماريوبـــول بـــدء إجـــالء المدنيين عبر 
أعلنـــت  فيمـــا  اإلنســـانية،  الممـــرات 
الســـلطات الروســـية إجالء نحو 6500 
أوكراني من دونيتسك ولوغانسك إلى 

روستوف الروسية.
فـــي حيـــن دوت صافرات اإلنـــذار عدة 
مرات في العاصمـــة األوكرانية كييف، 
أمـــس األحد، حيث تتزايد المؤشـــرات 
على إيمان الغرب بأن كييف ستســـقط 

في النهاية بأيدي القوات الروسية.
وأفـــادت مصـــادر إعالميـــة أن كييـــف 
محاصـــرة بالكامـــل من كافـــة الجهات، 
مشـــيًرا إلى وجـــود محاوالت روســـية 
مـــن  األوكرانيـــة  العاصمـــة  لدخـــول 
المنطقة الشمالية، وسط قصف روسي 
عنيـــف علـــى أربيـــن بضواحـــي كييف، 

فيما تتواصل عمليات اإلجالء.
يأتـــي ذلك فيما أكد الرئيس األوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي أن الصواريـــخ 
مطـــار  بالكامـــل  دمـــرت  الروســـية 

“فينيتسيا” جنوب غرب كييف.

الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  جهتهـــا،  مـــن 
مواقـــع  مـــن   2203 تدميـــر  الروســـية 
البنيـــة التحتيـــة العســـكرية األوكرانية 
منذ بدء العملية، وإســـقاط 8 مقاتالت 
عســـكري  مطـــار  وقصـــف  أوكرانيـــة 
جنوب أوكرانيا، وإســـقاط 6 مســـيرات 
أوكرانية من طـــراز “بيرقدار” التركية، 
علـــى  أوكرانيـــة  مقاتلـــة   69 وتدميـــر 
األرض و24 في الجو و778 دبابة. كما 
أكدت أن قوات دونيتســـك ولوغانسك 
سيطرت على 11 بلدة شرق أوكرانيا.

كمـــا قالت روســـيا إنهـــا دمـــرت قاعدة 
الجوية  “ستاراوكوســـتنتانيف”  قاعدة 
العســـكرية األوكرانيـــة بأســـلحة عالية 
أن  وأضافـــت  المـــدى،  طويلـــة  الدقـــة 
القـــوات الصاروخيـــة الروســـية دمرت 
الصاروخـــي  للدفـــاع  منظومـــة  أيضـــا 
األوكراني من طراز إس300-، فيما تم 
اإلعالن عن تعزيزات عسكرية روسية 
فـــي طريقهـــا إلـــى أوكرانيا مـــن مدينة 

بيلغورود.
هـــذا واتهمـــت اســـتخبارات بريطانيـــا 
العســـكرية روسيا باســـتهداف مناطق 
ســـكنية بأوكرانيا كما جرى في سوريا 
األركان  هيئـــة  وقالـــت  والشيشـــان، 

الروســـية  القـــوات  إن  األوكرانيـــة، 
تتجـــه نحـــو محطـــة “كانيـــف للطاقـــة 
الكهرومائية” جنوب كييف، فيما قالت 
إن روســـيا  األوكرانيـــة  االســـتخبارات 
تنشـــر صواريخ “توتشـــكا” الباليســـتية 

في محيط كييف.
القـــوات  تركيـــز  وســـط  ذلـــك  يأتـــي 
الروســـية علـــى العاصمـــة كييـــف مـــع 
علـــى  الهجمـــات  فـــي  قدًمـــا  المضـــي 
خاركيـــف وميكواليف، وكذلك إنشـــاء 
ممر بري مع شبه جزيرة القرم، بحسب 

الجيش األوكراني.
وحذر الرئيـــس األوكرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي، أمس األحد، من أن القوات 
أوديســـا،  لقصـــف  تســـتعد  الروســـية 
المدينـــة التاريخيـــة المطلة على البحر 

األسود التي تضم ميناء.
وأعلن فـــي خطاب عبـــر الفيديو “إنهم 
يســـتعدون لقصف أوديســـا. أوديسا!”، 

حسبما نقلت “فرانس برس”.
وتابـــع قائـــال “لطالمـــا قدم الـــروس إلى 
أوديســـا حيث لم يشـــعروا إال بالدفء 
واإلخـــالص. واآلن مـــاذا؟ قنابـــل على 
أوديســـا؟  ضـــد  مدفعيـــة  أوديســـا؟ 

صواريخ ضد أوديسا؟”.

عواصم ـ وكاالت

دمار في العاصمة األوكرانية كييف

عواصم ـ وكاالت

قالـــت رئيســـة المفوضيـــة األوروبية أورســـوال فون 
ديـــر الين أمس األحد إنه يجب إجراء تحقيق فيما 
إذا كانت روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضافت في مقابلة أجرتها معها شـــبكة “ســـي. إن. 
إن”: “أعتقـــد أنه من الضروري إجـــراء تحقيق قوي 

وواضح بشأن هذه المسألة”.
مـــن جهته، أفاد وزير الخارجيـــة األميركي أنطوني 
بلينكـــن أمـــس األحد عـــن “تقاريـــر موثوقـــة للغاية” 
تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، 

وخصوًصا عبر استهداف المدنيين.
وقـــال بلينكـــن لشـــبكة “ســـي. إن. إن”: “اطلعنا على 
تقاريـــر موثوقـــة للغاية عـــن هجمـــات متعمدة على 

مدنيين ترقى إلى جرائم حرب”.
وأضـــاف أن واشـــنطن توّثـــق حالًيـــا هـــذه التقاريـــر 
للتأكـــد من أن المنظمـــات المعنية يمكنهـــا التحقيق 
فيمـــا إذا كانـــت جرائم الحرب قـــد ارُتكبت من قبل 

القوات الروسية في أوكرانيا.
واعتبر وزير الخارجية أن الحرب قد “تستمر لبعض 
الوقـــت” لكنـــه رأى أن الرئيـــس الروســـي فالديميـــر 

بوتين “محكوم عليه بالهزيمة” في أوكرانيا.
وقـــال “االنتصـــار فـــي معركة ال يعنـــي االنتصار في 
الحـــرب. والســـيطرة على مدينة ال تعني الســـيطرة 

على قلب الشعب األوكراني وروحه”.
وتابـــع “الشـــعب األوكرانـــي أثبـــت أنـــه لـــن يرضـــخ 
لفالديميـــر بوتيـــن أو روســـيا ولـــن يســـمح لـــه بـــأن 

يحكمه”.

وتواصل القوات الروســـية في اليوم الحادي عشـــر 
من عمليتها العســـكرية في روسية أوكرانيا تقدمها 
نحو كييف في الشمال مستهدفًة المدن األوكرانية 
بعمليـــات قصف أســـفرت عـــن مقتل أكثـــر من 360 

مدنًيا وجرح أكثر من 750 آخرين.
مـــن جانبها، حّذرت األمـــم المتحدة أمس األحد من 
أن عدد الفاّرين من العملية العســـكرية الروسية في 

أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون شـــخص، ما يخلق “أزمة 
لجـــوء ُتعد األســـرع تفاقًما” فـــي أوروبا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وأفـــادت المنظمـــة الدوليـــة في بيان علـــى “تويتر”: 
“عبـــر أكثـــر من 1.5 مليـــون الجئ مـــن أوكرانيا إلى 
الدول المجاورة خالل عشـــرة أيام، في أزمة لجوء 
ُتعد األســـرع تفاقًما في أوروبا منذ الحرب العالمية 

الثانية”.
وتتوقـــع الســـلطات األوكرانية واألمـــم المتحدة أن 
يـــزداد تدّفـــق الالجئيـــن في وقت يواصـــل الجيش 
الروســـي تقّدمـــه فـــي أوكرانيا، مع اســـتمرار القتال 

حول العاصمة كييف.
وقـــدرت مفوضية الالجئيـــن التابعة لألمم المتحدة 
أن عدد الالجئين قد يقفز إلى أربعة ماليين بحلول 

يوليو المقبل.
وقبـــل النـــزاع، كان أكثـــر مـــن 37 مليـــون شـــخص 
يقطنـــون في األراضـــي األوكرانية التـــي تقع تحت 
ســـيطرة كييـــف، أي خارج شـــبه جزيـــرة القرم التي 
ضّمتهـــا موســـكو إليهـــا فـــي العـــام 2014 وخـــارج 

المناطق الخاضعة لسيطرة االنفصاليين.

األمم المتحدة: 1.5 مليون الجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب

أميركا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب... وأوروبا تدعو للتحقيق

الجئون يصلون من أوكرانيا إلى بولندا

انفجار ضخم يهز قاعدة 
أميركية شرقي سوريا

هز انفجار عنيف ظهر أمس )األحد( المنطقة 
الجيش  أنــشــأهــا  بــقــاعــدة  الملحقة  السكنية 
النفطي شرقي  الــعــمــر  حــقــل  فــي  األمــيــركــي 

سوريا.
إذا  ومــا  االنــفــجــار  نتائج  معرفة  يتسن  ولــم 
فــي صفوف  بشرية  إصــابــات  بــوقــوع  تسبب 
لها  المولين  والمسحلين  األميركية  الــقــوات 
“سبوتنيك”  مراسل  أفــاد  “قــســد”.  تنظيم  من 
في سوريا، أن االنفجار تاله تحليق الطيران 
الــمــســيــر فـــوق بـــلـــدات الــشــحــيــل والــحــوايــج 

القريبة من حقل العمر.

دمشق - سبوتنيك

ا بهجوم  مقتل 13 عسكريًّ
لـ “داعش” في بادية تدمر

أعلنـــت وزارة الدفـــاع الســـورية، أمـــس األحد، 
عـــن مقتل 13 عنصرا فـــي قواتها جراء هجوم 
علـــى حافلة مبيت عســـكرية على يد إرهابيين 
في بادية تدمر. وذكر مصدر عســـكري ســـوري 
فـــي بيـــان مقتضـــب نقلتـــه الـــوزارة “تعرضـــت 
حافلـــة مبيت عســـكرية في بادية تدمر شـــرق 
المحطـــة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع 
األســـلحة، مـــا أدى إلى استشـــهاد 13 عســـكريا 

بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين”.
بدوره، نقل “المرصد السوري لحقوق  «

اإلنسان” عن مصادر له، في وقت سابق 
من أمس، أن خاليا تنظيم “داعش” 

نفذت هجوما واسعا في ساعات الصباح 
األولى من األحد، على مواقع تتحصن بها 

القوات الحكومية السورية والمقاتلين 
المتحالفين معها، قرب قرية الصواب 

عند محطة T2 في عمق البادية السورية 
شرقي حمص. وقال المرصد إن مسلحي 

“داعش” استغلوا الظروف الجوية 
والعاصفة الغبارية التي تضرب البادية 

السورية، دون ورود معلومات عن حجم 
الخسائر البشرية.

دمشق ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

حوادث نادرة وغريبة في الحرب الروسية األوكرانية
خالل الحرب الروسية األوكرانية وقعت حوادث نادرة وغريبة، بعضها 
مضحك، وبعضها يشبه أشعة القمر الباهتة أو الضجيج الذي يشاع في 
الحانـــات والمالهي الليلية في دول الغرب، وكل قصة أو حادثة غريبة 
فـــي عرضهـــا وغريبة فـــي نتيجتهـــا، وأولها “قـــرار المنظمـــة الفيدرالية 
العالميـــة للقطط، بعدم الســـماح لمنتســـبي المنظمة باســـتيراد أي قطط 
من روسيا لتربيتها، ويأتي ذلك بعد سلسلة عقوبات عالمية على البنوك 
واإلعالم والرياضة في روسيا، وأفادت المنظمة بأن هذه القيود سارية 

حتى 31 مايو القادم، وستجرى مراجعتها عند الضرورة”.
لقـــد بـــرز الوجـــه الحقيقـــي للغرب فـــي هذه الحـــرب، فما دخـــل القطط 
فـــي االجتياح الروســـي، ولمـــاذا يتســـابق المتخاصمون كل مـــع أتباعه 
وأعوانـــه فـــي تعقب نوع القطط وموطنها، فلـــو كان األمر كذلك وبهذه 
السياسة الخرقاء، لكان نصف العالم سيمنع من استيراد وتربية القطط 
الشـــيرازية الجميلة بســـبب إرهاب النظـــام اإليراني، كونهـــا تنتمي إلى 

إيران موطنها األصلي.
والحادثـــة الغريبـــة الثانية هي إزالة تمثال الرئيس بوتين الشـــمعي من 

متحـــف جريـــف في باريـــس، وكأنه الشـــر الخالـــص واألطـــول باعا في 
الحـــروب، ولهذا نتســـاءل.. لمـــاذا ال يطبق نفس المنهج وتـــزال تماثيل 
الرؤســـاء األميـــركان الذين اجتاحوا العراق وفيتنام وغيرها، وتســـببوا 

في موت وهالك ماليين البشر.
بشـــيء من التعمق والتبصر وباألســـلوب الموضوعي في النقاش، ليس 
هناك أي رابط بين الحرب ومنع استيراد القطط الروسية، وإزالة تمثال 
بوتيـــن من المتاحف، فإذا كان هذا ســـبيل تخفيف حدة األلم والصراع 
الثقافـــي ومشـــكالته المصاحبة للحرب، فيجب علينا إذا نســـيان روعة 
المتاحـــف وتربيـــة الحيوانـــات األليفـــة والتحـــدث بلغـــة ال نفهمها نحن 

البشر.
والقصة الثالثة التي أثبتت انزالق الغرب نحو الطغيان، قضية استقبال 
الالجئين، فإن كنت من البشرة البيضاء وأوروبيا فمرحبا بك واألبواب 
تفتـــح لـــك والـــورود تنثـــر تحت قدميـــك، وإن كنـــت أســـمر أو عربيا أو 
آســـيويا، فـــال أهـــال وال مرحبـــا، وصدق توفيـــق الحكيم بقوله.. شـــمس 

الغرب غائبة ال محالة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

د. خالد زايد

دور اإلعالم في تعزيز المبادئ والقيم المجتمعية
يمكن لوســـائل اإلعالم علـــى اختالف أنواعها وأشـــكالها أن تقدم الكثير 
مـــن األدوار التعزيزية في خدمة المجتمع لتوعية المواطنين، من خالل 
تبســـيط المفاهيم والمبادئ المجتمعية وشرح داللتها على نطاق واسع، 
ومـــن خـــالل بـــث الثقافـــة المجتمعيـــة فـــي إطـــار األشـــكال والمضامين 

اإلعالمية المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبما أن اإلعالم في أي مجتمع من المجتمعات يعد وجوده مهما جدًا وله 
القدرة على سرعة إيصال الرسائل اإلعالمية بمختلف أنواعها إلى الفرد 
داخـــل مجتمعه، وأنـــه يتولى تحقيق أهـــداف كثيرة منها رفع مســـتوى 
الثقافـــة عنـــد النـــاس، وكرافـــد إيجابـــي فـــي تعزيـــز الكثير مـــن المبادئ 
والقواعـــد اإلنســـانية، مثـــل العـــادات والتقاليـــد واألنمـــاط االجتماعيـــة 
والســـلوك اليومي لإلنســـان الذي يتفاعل ويتعامل معاها بشـــكل أقرب، 
كمـــا أنـــه يســـتطيع المســـاهمة في تطويـــر وبنـــاء األوضـــاع االجتماعية 
واالقتصاديـــة والتربوية وغيرها من مجاالت مهمة وضرورية يســـتفيد 
منها المجتمع بشكل عام، فإنه يجب علينا أن نستوعب ونواكب ونطوع 
هذا الفضاء اإلعالمي الواسع لمصلحة اإلنسان وتطوره داخل المجتمع 

وبالصورة الهادفة.
ودعونـــا نتحـــدث في هذا الشـــأن من الجانـــب اإليجابي، لنســـتثمر هذه 
الوســـيلة اإلعالميـــة بالشـــكل الصحيـــح، فوســـائل اإلعـــالم باختالفهـــا 
وأشـــكالها تقـــوم بمـــا كانت تنهـــض به مختلـــف مراكز التنشـــئة الثقافية 
واالجتماعيـــة فـــي أي مجتمـــع، ولهـــا تأثيراتهـــا الفعالـــة بســـبب أدواتها 
الخطابيـــة المؤثـــرة، حيـــث تأتي فـــي مقدمتهـــا الصورة كونها األســـرع 
واألقـــوى في إيصال الرســـائل، كما أنها األقدر في شـــد االنتباه واألنجع 

للمتلقي.
مـــا يهـــم بالدرجـــة األولـــى العمـــل علـــى تعزيـــز وتطويـــر هـــذه المفاهيم 
المجتمعيـــة مـــن خالل رفع الوعي لدى اإلنســـان، والمحافظة على قيمنا 
اإلسالمية والفكرية حتى يصبح مجتمعنا قادرا على جعل هذه المبادئ 
مـــن أولوياته، كما يجب على وســـائل اإلعالم أن تقـــوم بالمحافظة على 
هذه القيم والمبادئ من خالل االســـتعمال الصحيح في تنوير المجتمع، 
كمـــا أنهـــا يجب عليها أن تكثف إرســـال الرســـائل التوعويـــة التي تجعل 

مجتمعنا جزءا ال يتجزأ من هويتنا العربية.

د. خالد زايد

أمن الطاقة في الحروب
لوصـــول الطاقة إلى مصادرها البد من عدم تعرضها ألية ممانعة تضمن 
وصولها للطرف اآلخر، بما يضمن اســـتمرار إمدادها ويؤدي إلى تحقيق 
أمـــن اقتصادي وفوائـــد اقتصادية للمصـــدر والمســـتورد، والعالم يعتمد 
علـــى الطاقـــة لتغذيـــة وســـائل إنتاجها مـــن اقتصادية وأمنيـــة وصحية 
وغير ذلك، فجميع الدول تحتاج إلى النفط والكهرباء والغاز، فهي مهمة 

لألمن القومي ومحركة لالقتصاد الوطني.
أمـــن الطاقـــة يهدف إلى تأميـــن إمدادات الطاقة في وقـــت تتوقف فيه 
بعض الدول المصدرة عن إنتاجها أو توريدها إلى البلد المســـتورد، وقد 
تتوقف لعدم االســـتقرار السياسي والتالعب بموارد الطاقة، والمنافسة 
علـــى مصـــادر الطاقة، والكـــوارث الطبيعيـــة واإلضرابـــات، واالضطراب 
فـــي سلســـلة التوريـــد واإلرهـــاب والحـــروب، مـــا يمنـــع انســـياب مصادر 
الطاقـــة بين الـــدول، وفي حرب أكتوبر 1973م قطعـــت األقطار العربية 
الصـــادرات النفطيـــة عن الواليات المتحدة األميركيـــة، كما هدد الرئيس 
الفنزويلـــي أكثـــر من مـــرة منذ تأميم نفطهـــا بقطعها عن أميـــركا، وأثناء 
النزاع بين روسيا وروسيا البيضاء في 2007م. كما يتعرض نقل النفط 
عبر أي مضيق كمضيق هرمز لمخاطر سيئة كلما تأجج النزاع بين إيران 
والـــدول الكبـــرى، وعند هجـــوم اإلرهابيين على منابـــع أو مصادر النفط 
لبعض الدول المنتجة له، وانخفاض إمدادات الطاقة يؤثر على السكان، 
كمـــا حدث للعـــراق ولبنان وانقطـــاع الكهرباء في تكســـاس في 2021م، 
ـ ساهمت  ـ على سبيل المثالـ  والحرب القائمة اآلن بين روسيا وأوكرانياـ 
فـــي تجـــاوز خام برنـــت )100( دوالر للبرميل ألول مرة منـــذ 2014م، ما 
أثـــار مخـــاوف من اندالع حرب في أوروبا قد تؤدي الضطراب إمدادات 
الطاقـــة العالميـــة، وقفزت أســـعار النفـــط العالمية متجاوزة ســـعر )103( 

دوالرات للبرميل وهو أعلى مستوى منُذ أغسطس.
وللتخلص من آثار الحرب على الطاقة على الدول زيادة مصادر الطاقة 
المســـتوردة، وقـــد لجـــأت دول أخـــرى إلـــى اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة 
وأنظمـــة عاليـــة الســـرعة، وطبقـــت إجـــراءات حفـــظ الطاقـــة. إن توافر 
إمدادات الطاقة بشـــكل مستمر يضمن النمو االقتصادي للدول المنتجة 

والمستهلكة بأقل تكلفة وأقل تذبذب في األسعار.

عبدعلي الغسرة

وســـط اتفاق األطـــراف المعنية بالمفاوضات النووية على أن مشـــوار 
التفـــاوض بلـــغ مراحل حاســـمة ونهائية، هنـــاك تباين فـــي التقديرات 
والتوقعـــات، مـــا بيـــن االتحـــاد األوروبـــي الـــذي يـــرى أن النجـــاح غير 
مضمون، وواشـــنطن التي تؤكد إمكانية التوصل قريبا التفاق بشرط 

حل نقاط شائكة ال تزال عالقة، محذرة من نفاد الوقت.
يـــكاد يمر عام منذ بـــدء التفاوض في أبريل الماضـــي من أجل إحياء 
اتفـــاق 2015 الـــذي نتـــج عنه رفـــع العقوبات عن إيـــران مقابل خفض 
أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، وال يزال التخوف مسيطرا 
بالنسبة للقوى الكبرى من عدم جدية إيران في تلبية الطلبات الالزمة 
للتوصـــل التفاق واســـتمرارها فـــي المماطلة وتضييع الوقت، الســـيما 
مـــع تجـــاوز مخزون اليورانيـــوم المخصب لدى إيران الحد المســـموح 
بـــه بأكثـــر من 15 مرة وفقا لوكالة الطاقة النووية، وإمكانية اســـتثمار 
انشـــغال العالـــم بتوتـــرات وأزمـــات أخـــرى طـــرأت وجذبـــت االنتبـــاه 
واالهتمـــام وفرضت ضـــرورة التعامـــل معها وفي صدارتهـــا تطورات 
الحرب المشـــتعلة بين روســـيا وأوكرانيا والمخاوف من عدم التحكم 

في مسارها وتصاعدها.
عامـــل الوقـــت كان واضًحا في تصريـــح نائبة المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة األميركيـــة جالينا بورتـــر بتأكيدهـــا أن المفاوضين أحرزوا 
“تقدما مهما”، لكن “لن يكون لدينا اتفاق ما لم تُحل بســـرعة المســـائل 

المتبقية”.
منســـق االتحاد األوروبي فـــي المحادثات النوويـــة أنريكيه مورا كان 
أيًضا واضًحا عندما صرح بأن هناك بعض المسائل التي ال تزال عالقة 

وأن “النجاح في حلها ليس مضمونا أبدا”.
ال تـــزال هناك اختالفـــات وتباينات في األولويات مـــا بين إيران التي 
تولي األهمية للرفع العملي للعقوبات التي فرضت عليها بعد انسحاب 
واشـــنطن من االتفاق النووي عام 2018م، مع الحصول على ضمانات 
بعدم تكرار هذا الســـيناريو مســـتقبال، في إشـــارة إلى االنســـحاب من 
أي اتفـــاق يتم التوصـــل إليه والعودة إلى مربـــع العقوبات مرة أخرى، 
في حين أن تركيز األطراف المقابلة “القوى الكبرى” هي التزام إيران 

بمضمون االتفاق النووي واحترام بنوده وتعهداته.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

االتفاق النووي قريب

بحســـب الموقع الرســـمي لوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية بلغ عـــدد الجمعيات 
والمنظمـــات األهليـــة المرخصة 662! ويشـــمل هـــذا الرقم المهول وغيـــر المنطقي 
الجمعيـــات الخيريـــة واألهليـــة والمهنيـــة والتعاونيـــة وغيرهـــا والقائمـــة تطـــول. 
شـــخصًيا كتبـــت عـــن هذا الموضوع أكثر مـــن مرة، لكن ال حياة لمن تنادي لســـبب 
واحـــد ال غيـــر هو أن المســـؤولين فـــي الوزارة الموقـــرة ال يهمهم ما تقـــوم به تلك 
الجمعيات من عمل دؤوب ومفيد للمجتمع البحريني، وكأن مســـؤولية الوزارة أن 

تصدر الترخيص فقط!
ومـــا أود طرحـــه فـــي عمـــودي اليوم هـــو معرفـــة دور ومســـؤوليات الـــوزارة فيما 
يخـــص أعمال وأنشـــطة تلك الجمعيات التـــي “بعضها” حبر على ورق! ال ذكر لها ال 
مـــن قريـــب وال من بعيد، وال تلتـــزم بنصوص رؤيتها ورســـالتها التي من أجلها تم 
تأسيســـها! إن مســـؤولية الوزارة الموقرة يجب أن ال تختصر فقط في إشهار تلك 
الجمعيات والتأكد من أنها مطابقة للنظام والقانون، بل يجب أن يكون هناك جهاز 
أو قســـم يراقب ويتابع أعمالها، وليس القصد هنا التدخل في أنشـــطتها، لكن من 
بـــاب التأكد من التزامها ببرنامجها وخطة عملها الســـنوية وما يســـمى بمؤشـــرات 
األداء الرئيسة، نحن ال نريد أن نعمل بالطريقة التقليدية غير المجدية وأن نتوقع 

أيـــة نتائـــج مرضية لوطننـــا الغالي، إذا فـــإن تطبيق األســـلوب اإلداري العلمي في 
أعمالنا هو مفتاح نجاحنا .

الوزارة عليها أن تشكل جهاًزا فعااًل للتأكد من االلتزام التام ببرامج تلك الجمعيات، 
على سبيل المثال وليس الحصر، عليها االطالع على محاضر االجتماعات والتأكد 
من الحضور والغياب، وأن تطلب تحديد أهدافها وخططها الســـنوية أو لســـنتين، 
كمـــا عليهـــا أن تثبت أن برامجها التي حددتها فـــي برنامج عملها تم تطبيقها على 
أرض الواقع وليس حبًرا على ورق، وإن لم تتمكن فعليها إثبات األسباب، وغيرها 
من األمور اإلدارية والتنظيمية التي إن لم تتوافر فستصبح الجمعيات غير فعالة.

الكثير من تلك الجمعيات في ســـبات عميـــق، نعم أين دورها في تثقيف المجتمع 
ونشـــر الوعـــي والتوجيـــه في جميـــع مناحـــي الحياة، فنحـــن نملك أكبـــر عدد من 
الجمعيـــات فـــي العالم وفي جميع التخصصات، وفي اعتقادي نســـتحق أن ندخل 

“موسوعة غينيس لألرقام القياسية”.
نظـــام مؤشـــرات األداء الرئيســـة مطبـــق في الكثيـــر من المؤسســـات الناجحة من 
بنوك وشـــركات، فهذا البرنامج يعد من وجهة نظري األمثل لتطبيقه لتقييم عمل 

الجمعيات.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

أين هي الجمعيات... أفيدونا أفادكم اهلل



رئيس اتحاد الكرة ونائبـــه يهنئـــان محمــود جناحــي
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــدم 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بن 
التهانـــي  بـــن أحمـــد آل خليفـــة،  خليفـــة 
والتبريـــكات إلـــى رئيـــس مجلـــس إدارة 
نادي الخالدية محمود جناحي؛ بمناســـبة 
فـــوز الفريـــق األول لكـــرة القـــدم بالنـــادي 
للموســـم  الملـــك  جاللـــة  كأس  بلقـــب 
الرياضـــي 2021 - 2022، وذلك إثر فوزه 
علـــى فريـــق نـــادي الرفـــاع الشـــرقي في 
المبـــاراة النهائية، كمـــا هنأ رئيس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم جميع 
منتســـبي نادي الخالدية بمناسبة تحقيق 

لقب “أغلى الكؤوس”.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
نـــادي  فـــوز  أن  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
الخالديـــة جاء بـــكل جدارة واســـتحقاق 
خصوصـــا مع المســـتويات الفنية الكبيرة 

التي قدمها طوال مشـــواره في البطولة، 
إضافـــة إلـــى العمـــل اإلداري المنظـــم من 
قبـــل مجلـــس إدارة النادي، ومشـــيرا إلى 
العمـــل الفنـــي الجيد الذي قام بـــه الجهاز 
الفنـــي بقيـــادة المـــدرب دراغـــان والـــذي 

ترجمه الالعبون على أرضية الملعب.
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأوضـــح 
خليفة أن النجاح الذي حققه فريق نادي 
الخالديـــة هذا الموســـم يأتي في ســـياق 
منظومة عمل متكاملة أسفرت عن نجاح 
كبير بالتتويج بأغلى البطوالت المحلية، 
مهنًئا سعادته جميع منتسبي النادي بهذا 

اإلنجاز الكبير.
 وأعرب الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة عـــن تقديـــره لـــأداء والعطاء 
الـــذي قدمـــه العبـــو فريـــق نـــادي الرفـــاع 
الشـــرقي فـــي المبـــاراة النهائيـــة، متمنًيـــا 

لهم حًظـــا أوفر للفريق خالل المناســـبات 
الرياضيـــة  بالـــروح  ومشـــيًدا  القادمـــة، 
العاليـــة التـــي تحلـــى بهـــا الالعبـــون وهو 
ما ينـــم عن الروح األخويـــة التي يحملها 
االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  وهنـــأ  الجميـــع.  
البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن عيســـى آل خليفـــة، رئيس 

نـــادي الخالديـــة محمـــود  مجلـــس إدارة 
جناحي؛ بمناسبة فوز الفريق األول لكرة 
القـــدم بالنـــادي بلقب كأس جاللـــة الملك 
للموســـم الرياضـــي 2021 2022-، وذلـــك 
إثر فوزه على فريق نادي الرفاع الشرقي 
في المباراة النهائية، كما هنأ نائب رئيس 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم جميـــع 

منتســـبي نادي الخالدية بمناسبة تحقيق 
لقب “أغلى الكؤوس”. 

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بن 
عيســـى آل خليفة أن فوز نادي الخالدية 
جاء بعد المستويات المميزة التي قدمها 
في مشـــواره طوال مســـابقة كأس جاللة 
التتويـــج جـــاء  هـــذا  أن  الملـــك، مؤكـــًدا 

بفضـــل الدعـــم الكبيـــر الذي لقيـــه الفريق 
مـــن قبل مجلس إدارة النادي، إلى جانب 
بـــه  قـــام  الـــذي  والفنـــي  اإلداري  العمـــل 

أعضاء الجهازين اإلداري والفني.
 وأشـــاد نائب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القدم بالمـــردود الفني الـــذي قدمه 
نجوم والعبي الفريق، مؤكًدا أنهم ظهروا 
بصورة متميزة وهو ما منحهم في نهاية 

المطاف التتويج بأغلى الكؤوس.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن 
التـــي  بالمســـتويات  آل خليفـــة  عيســـى 
طـــوال  الشـــرقي  الرفـــاع  نـــادي  قدمهـــا 
مشـــواره للمبـــاراة النهائيـــة، الفًتا إلى أن 
مـــا قدمـــه جديـــر باالحتـــرام والتقديـــر، 
ومعتبًرا أن خســـارته ال تقلل من النجاح 
الـــذي حققـــه الفريـــق فـــي نســـخة هـــذا 

الموسم.

االتحاد البحريني لكرة القدم

سمو الشيخ خليفة بن علي
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اللجنة اإلعالمية

يومــان يفصلنا عن انطالق فعاليات أســبوع بريــف الدولي للقتال 2022 
على أرض مملكة البحرين، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس الهيئة العامة للرياضــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، والذي 
ينظمــه االتحــاد البحريني لفنون القتال المختلطــة “BMMAF” بالتعاون 
مع االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة “IMMAF” ومنظمة خالد بن 
حمــد الرياضيــة “KHK SPORTS” علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضية 
 SUPER“ فــي الفتــرة 8 - 12 مــارس الجاري، والذي يشــهد إقامة بطولة
 ”BRAVE“ لفنــون القتــال المختلطة للهواة، والنســخة 57 لبطولة ”CUP

لفنون القتال المختلطة للمحترفين.  

وبهذه المناســـبة، قال ســـمو الشيخ 
خالد بـــن حمد آل خليفة: “ســـعداء 
باستضافة وتنظيم مملكة البحرين 
لنســـخة جديـــدة من أســـبوع بريف 
الدولي للقتـــال 2022، حيث نتطلع 
النجـــاح  النســـخة  أن تحقـــق هـــذه 
والتميز بعد سلسلة النجاحات التي 
حققهـــا هـــذا الحـــدث فـــي األعـــوام 

2017 و2018 و2019”. 
وتابـــع ســـموه: “إن أســـبوع بريـــف 

الدولي للقتال يعزز جهود البحرين 
المتواصلة لالرتقـــاء برياضة فنون 
القتال المختلطـــة العالمية”، مؤكًدا 
ســـموه أن هذه النسخة من الحدث 
تشـــهد والدة بطولة جديدة متمثلة 
فـــي “SUPER CUP”، والتـــي تأتي 
فكرتهـــا ضمن المســـاعي البحرينية 
الدوليـــة الهادفـــة لتطويـــر رياضـــة 
والتـــي  المختلطـــة،  القتـــال  فنـــون 
الفـــرق  مســـتوى  رفـــع  فـــي  تســـهم 

لتحقيـــق  وتدفعهـــا  ومنتســـبيها 
المزيد من النجاح والتألق في هذه 

الرياضة. 
بـــن  الشـــيخ خالـــد  وأضـــاف ســـمو 
حمـــد آل خليفـــة: “مما الشـــك فيه، 
البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافة  أن 
لمنافســـات أســـبوع بريـــف الدولـــي 

نحـــو  التوجـــه  يدعـــم  للقتـــال، 
الشـــراكات مـــع االتحـــادات  تعزيـــز 
الدوليـــة،  الرياضيـــة  والمنظمـــات 
دولـــة  البحريـــن  أن  يؤكـــد  والـــذي 
حاضنة لجميع الرياضات”، مشـــيًرا 
ســـموه إلـــى أن إقامة هـــذا الملتقى 
الرياضـــي الدولي، يســـهم في دعم 
الجهود الرامية لتنشـــيط الســـياحة 

الرياضية ويعـــزز من موقع المملكة 
كقبلـــة الحتضان مختلف الفعاليات 

والبطوالت القارية والدولية. 
“ننتظـــر  حديثـــه:  ســـموه  وختـــم 
انطالقة هذا الحدث الكبير مرحبين 
بـــكل الرياضييـــن المشـــاركين فـــي 
الدولـــي  الرياضـــي  التجمـــع  هـــذا 
علـــى أرض المملكـــة، ومتمنيـــن كل 

التوفيـــق والنجاح لمشـــاركة أبطال 
المنتخـــب الوطنـــي لفنـــون القتـــال 
 SUPER“ بطولـــة  فـــي  المختلطـــة 
CUP”، متطلعيـــن كذلـــك بالتوفيق 
لبطلنـــا المحترف حمـــزة الكوهجي 
الذي ســـينافس على اللقب العالمي 
فـــي وزن البنتـــام ببطولة بريف في 

نسختها 57”.

سمو الشيخ خالد بن حمد

يومان يفصلنا عن انطالق الحدث األكبر على مستوى القارة اآلسيوية... خالد بن حمد:

أسبوع “BRAVE” يعزز جهود البحرين لالرتقاء برياضة “MMA” العالمية

محمود جناحي علي بن خليفة

الصخير - حلبة البحرين الدولية

الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  فـــي  اختتمـــت 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق 
الخامســـة  الجولـــة  فعاليـــات  األوســـط” 
البحريـــن  تحـــدي  لبطولـــة  والسادســـة 
روتاكـــس ماكـــس للكارتنـــج وذلـــك علـــى 
مضمـــار حلبـــة البحرين الدوليـــة للكارتنج 
والتي شـــهدت مشاركة كبيرة ضمن فئات 
البطـــوالت المختلفـــة من نخبـــة المواهب 
فـــي المنطقة. وانطلقت الجولة الخامســـة 
للبطولـــة المحليـــة يـــوم الجمعـــة الماضـــي 
الســـبت  يـــوم  السادســـة  الجولـــة  بينمـــا 
الماضـــي علـــى مضمـــار الحلبـــة العالمية الـ

CIK والبالغ طوله 1.414 كيلومتر.
وخـــالل منافســـات الجولـــة الخامســـة، إذ 
تمكن نجاشـــي رشـــدان من تصدر السباق 
ســـائقا   12 بيـــن  مـــن  للجولـــة  الختامـــي 
مشـــاركا ضمـــن فئة ماكس ســـينيور منهيا 

الســـباق المكون من 15 لفة في 13 دقيقة 
الثانـــي  المركـــز  وفـــي  ثانيـــة،   40.691 و 
أحمـــد مســـلم بفـــارق 1.412 ثانيـــة وثالثا 

عبدالرحمن وليد ورابعا أحمد الصالح.
أما فئة الماكس جونيور والتي شـــارك بها 
11 ســـائقا حيث تمكن فيدانت مينون من 

تحقيـــق المركز األول وذلك في 13 دقيقة 
و56.069 ثانيـــة، وثانيـــا ســـانتوش كومار 
بينمـــا جاء في المركـــز الثالث محمد والي 
ورابعـــا غرايـــس غرانثـــام. فئـــة المايكـــرو 
ماكـــس واصـــل تصدرها الشـــيخ أحمد بن 
صقر آل خليفة وجاء ثانيا يوسف الغيث، 

بينما جاء سليمان الكندري أوال ضمن فئة 
دي دي 2 ماكـــس. أمـــا منافســـات الجولـــة 
السادســـة فتمكن أحمد المسلم من تصدر 
الســـباق الختامـــي للجولـــة منهيا الســـباق 
المكـــون مـــن 12 لفـــة ومتحديا 12 ســـائقا 
أيضـــا ضمـــن 10 دقائـــق و59.259 ثانيـــة 

وثانيـــا عبـــد الرحمـــن وليـــد وذلـــك بفارق 
3.591 ثانية عـــن المركز األول، بينما جاء 
ثالثا لويس سميث ورابعا عبدهللا جاويد.

التقـــدم  مـــن  كومـــار  ســـانتوش  وتمكـــن 
للمركـــز األول بعد أن كان ثانيا في الجولة 
الخامسة وتمكن من انهاء السباق في 13 

دقيقة و 55.736 ثانية، وفي المركز الثاني 
غرايس غرانثـــام، وفي المركز الثالث لوكا 
هوقتـــون ورابعا فيدان تمينـــون متراجعا 

من مركز األول في الجولة الماضية.
فهـــد المقلة تمكـــن من تصدر فئـــة دي دي 
2 ماكـــس بينمـــا جاء يوســـف الغيـــث أوال 
أن  يذكـــر  ماكـــس.  المايكـــرو  فئـــة  ضمـــن 
البطولة المحلية تحدي البحرين روتاكس 
ماكـــس للكارتنج من المقرر أن تنطلق هذا 
الموســـم 2022 بــــ 7 جـــوالت، وســـتنطلق 
الجولـــة الختامية للموســـم في 25 مارس 
عـــن  المعلومـــات  مـــن  وللمزيـــد  الجـــاري. 
بطولـــة الكارتنج وحلبـــة البحرين الدولية 
للكارتنج يمكنكم االتصال بحلبة البحرين 
الدولية للكارتنج علـــى الرقم 17451745 

أو على البريد اإللكتروني
karting@bic.com.bh.

من المنافسات من التتويج

من بطولة تحدي “روتاكس ماكس للكارتنج”

ختــــــام الجولتيــــــــن الخامســـة والسادســــة

الجـــاري  مـــارس   7 اإلثنيـــن  تنطلـــق 
منافســـات الجولة 13 لـــدوري الدرجة 
الثانية لكـــرة القدم للموســـم الرياضي 
2021 - 2022، وذلـــك بإقامة مباراتين 

عند 6:25 مساًء.
يلعـــب البحريـــن مع ســـترة على ملعب 
مدينة حمد، واالتفاق مع الشباب على 

استاد النادي األهلي.
وتستكمل الجولة يوم الثالثاء بإقامة 
مباراتين: مدينة عيســـى مـــع االتحاد، 
البســـيتين مـــع قاللي، فيما تـــم تأجيل 

مباراة التضامن مع المالكية.
ويشـــير ترتيب دوري الدرجـــة الثانية 
ا إلى اآلتي: الشـــباب في الصدارة  حاليًّ
برصيـــد 26 نقطـــة، البحرين 24 نقطة، 
االتفـــاق والمالكية 20 نقطة لكل واحد 

منهما، سترة 18 نقطة، االتحاد ومدينة 
عيســـى 15 نقطـــة لـــكل واحـــد منهمـــا، 
البسيتين 12، قاللي 10، التضامن في 

المركز األخير برصيد 5 نقاط.
ويتصدر محترف الشباب ديمبا الئحة 
الهدافيـــن برصيـــد 12 هدًفـــا، ثم يأتي 
العـــب االتحـــاد فيكتوري الـــذي يملك 
9 أهـــداف ثم العـــب المالكية جوزيف 

الذي سجل 8 أهداف.

الجولـــــــة 13 لدوري الثانيـــــة
أحمد مهدي



وأشـــار العرادي إلى أننا كنا نســـتثمر 
أوقات الفراغ في المدرسة باإلضافة 
إلى الوقت الذي يلي ساعات الدوام 
الرســـمية لممارســـة الرياضـــة، مبينـــا 
أن العديـــد مـــن الفـــرق انتشـــرت في 
كالفردوســـي  )المنامـــة(  العاصمـــة 
والشعاع. وذكر أن لعبة الهدف كانت 
ا خالل تلك  منتشـــرة بشكل كبير جدًّ

اآلونة.
ولفـــت إلـــى أن محمـــد كمـــال أدخله 
مجـــال لعبة كرة الســـلة، وهو المعلم 
األول لـــه في هـــذه الرياضة، قبل أن 
ينتقـــل لكـــرة القـــدم مـــع عبدالرحمن 
ونقلـــة  محطـــة  كانـــت  إذ  درويـــش، 
نوعيـــة له، كمـــا لعبت الكـــرة الطائرة 

أيضا.
وذكـــر النـــاس كانـــوا يزحفـــون إلـــى 
المدرسة الشـــرقية في شهر رمضان 
خـــالل بدايـــة الســـتينات، مبينـــا أنـــه 
فـــي العـــام 1968 تمكـــن مـــن إحـــراز 
لقب كأس كـــرة الســـلة بصفته قائدا 
لفريـــق النســـور، مثنيـــا علـــى الدعـــم 

الكبير الذي لقيه من المدرب جاســـم 
االنضبـــاط  علمـــه  الـــذي  المعـــاودة 

والمسؤولية إلى جانب التدريب.
وأوضـــح أن بداية مقر نادي النســـور 
أن  إلـــى  مشـــيرا  “دكان”،  عبـــر  كان 
النـــادي كان يضـــم وســـيلة حائطيـــة 
تتضمـــن البرنامـــج الســـنوي المفصل 
لكل يـــوم على حدة ألنشـــطة النادي 

من تدريبات ومباريات وغيرها.
مـــع  مشـــواره  العـــرادي  واســـتعرض 
عبدالرضا الديلمي الذي سقطت منه 
الجـــوازات فـــي البحـــر أثنـــاء إحدى 
الرحـــالت البحريـــة للفـــرق الرياضية 
البحرينيـــة التي تشـــارك خارجيا، إذ 
اختلط حبـــر الجوازات بمـــاء البحر، 

وأنقذ علي كمنقة الموقف.
وذكـــر العرادي أنه كان في أول بعثة 
مدرســـية لـــدورة األلعاب المدرســـية 
بالكويـــت عام 1963، مشـــيرا إلى أن 
جميـــع البعثات كانت تنشـــد أهازيج 
إال بعثـــة مملكـــة البحريـــن، وتدخـــل 
علـــي كمنقة صادحـــا بصوته )دياجة 
الصفرا كلوها شـــلون كلوهـــا كلوها(، 
وهـــي األهازيـــج التي حصلـــت على 
تفاعـــل كبير من قبـــل جميع البعثات 
الذين شـــاركونا في األهازيج وســـط 

التصفيق.
وبين أن ســـيف جبر المسلم هو أول 
من أقـــام دورة أللعاب القوى للرجال 

حينهـــا  العـــرادي  وكان  والســـيدات، 
معـــدا للمســـابقة، مبينـــا أن مدرســـة 
مدينة عيسى ظفرت باللقب، مشيرا 
إلـــى أن خطـــط ملعب ألعـــاب القوى 
طبقا لنظرية فيثاغورث، إذ استعان 
بمجموعة من الطالب الذين أشـــرف 
عليهـــم الحقا فـــي لعبة الســـباحة، إذ 
درب حوالـــي 400 العـــب من العبي 
المدارس في السباحة، وكانت دافعا 
له في السباحة قبل أن يرسله سيف 
إلـــى دورة فـــي الســـباحة بالكويـــت، 
باإلضافـــة إلـــى دورة أللعـــاب القـــوى 

في حلب عام 1968.
وأشـــار العـــرادي إلـــى أنـــه كان يهوى 
يســـبحون  النـــاس  وكان  الســـباحة، 

فجرا بعين عذاري.

كليـــة  فـــي  مشـــواره  واســـتعرض 
الخليـــج للتكنولوجيا التي أقام فيها 
العديد من المهرجانـــات، وكان وزير 
التربيـــة آنذاك الشـــيخ عبدالعزيز آل 
خليفـــة الـــذي اســـتدعاني وتحولـــت 
بأمر منه للكلية وأنشأت فيها مالعب 
تنس أرضي وكرة ســـلة وكرة طائرة 
بدعـــم من شـــركة بابكو، كما أنشـــأت 
أول ملعب مـــزروع في البحرين، ثم 
نظمنـــا ألعاًبا أخرى مثل ألعاب القوى 
واأللعـــاب  القـــدم  وكـــرة  والســـباحة 
الشـــعبية، وكانـــت هـــذه المهرجانات 
تحظى بعضهـــا بنقل تلفزيوني اطلع 
عليها األمير الراحل الشـــيخ عيســـى 
بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.

رئيـــس  نائـــب  أن  العـــرادي  وبيـــن 

الـــوزراء حاليا ورئيس اتحاد الســـلة 
ســـابقا ســـمو الشـــيخ علي بن خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، دخـــل عليـــه 
يـــدرب  وهـــو  الرياضيـــة  الصالـــة 
منتخـــب كرة الســـلة، مشـــيرا إلى أن 
المميـــزة  الشـــخصيات  مـــن  ســـموه 
وأمـــر  والمتعاونـــة،  والمحبوبـــة 
بأمريـــكا  معايشـــة  لفتـــرة  بإرســـالي 
واستفدت منها، وحينما رجعت قدم 
ســـموه دعمـــا بمبلـــغ 10 آالف دينـــار 
والحلـــق  الكـــرات  لشـــراء  بحرينـــي 
كـــرة  مســـتلزمات  وكل  والمالبـــس 
الســـلة، مبينـــا أن البحريـــن عشـــقت 
كـــرة الســـلة وانتشـــرت فيها بشـــكل 
الـــذي  المهرجـــان  مســـتذكرا  كبيـــر، 
أقامه في البطولة الخليجية الثانية 
للسلة بالبحرين، واستعان من خالله 
بالعبـــي األهلي والمنامـــة والمحرق 
والحالـــة، وبـــرز مـــن خاللـــه نجـــوم 
دوليـــون أمثال عبدالمجيد شـــهرام 
وأحمد مال هللا وخالد كانو وأيمن 

مال هللا.
وبيـــن أنـــه لعـــب الريشـــة الطائـــرة 

أيضـــا، وتمكـــن مـــن هزيمـــة صـــالح 
خنجـــي بالتكتيـــك، كما درب هشـــام 
باتحـــاد  حاليـــا  المســـؤول  الخـــان 
الريشـــة، وتمكـــن الخان مـــن التفوق 
على أحـــد أميز العبـــي البحرين في 

اللعبة علي فخرو.

رفع نائب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ دعيج بن سلمان آل 
خليفة خالص الشكر واالمتنان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة عاهــل البالد المفدى حفظه هللا ورعــاه، على كل الدعم 
واالهتمام الذي يوليه جاللته لقطاعي الشباب والرياضة في المملكة، مشيرًا 
إلى أن ذلك يتجلى من خالل الرعاية الكريمة للمباراة النهائية لكأس جاللته 

والتي جمعت بين الخالدية والرفاع الشرقي.

كما قدم شكره للفريق أول الركن سمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس الحرس الوطني على حضوره 
وتواجده في المباراة النهائية، مؤكدًا 
أن سموه حريص على دعم ومساندة 

الرياضة والرياضيين في المملكة.
ـــن الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل  وثمَّ
التـــي  والرعايـــة  االهتمـــام  خليفـــة 
يوليها سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب للرياضة 
بشكل عام ولكرة القدم بشكل خاص، 
وهـــو ما ينعكس دائمًا على المســـتوى 

المشـــّرف للكرة البحرينية سواًء على 
المستوى المحلي أو الخارجي، منوهًا 
بـــأن مســـابقة كأس جاللـــة الملـــك في 
نســـختها األخيـــرة خيـــر برهـــان علـــى 
لهـــا  وصلـــت  التـــي  المميـــزة  المكانـــة 
كرة القـــدم في المملكـــة على مختلف 

األصعدة الفنية والتنظيمية.
في حين ثّمن الشيخ دعيج بن سلمان 
آل خليفة كذلك اهتمام ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة النائب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 

البحرينيـــة، بتطوير منظومة الرياضة 
ككل فـــي المملكـــة، ودعمـــه المســـتمر 
لمختلف االتحادات واألندية وحرصه 
علـــى تواجده فـــي مختلـــف األحداث 

والبطوالت.

وأشـــاد الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان آل 
خليفـــة بالعمل الذي يقـــوم به مجلس 
إدارة نـــادي الخالدية برئاســـة الســـيد 
محمـــود جناحـــي، معتبـــرًا أن تحقيق 
لقـــب أغلـــى الكؤوس فـــي المشـــاركة 

الرســـمية الثانيـــة يؤكـــد والدة نـــادي 
منافس جديـــد بصفات البطـــل، مهنئًا 
العبي طرفي المباراة النهائية فريقي 
الخالدية والرفاع الشرقي على الروح 
الرياضيـــة والمســـتوى الفنـــي الكبيـــر 

مشـــيدًا  المبـــاراة،  فـــي  قدمـــاه  الـــذي 
النهائـــي  للعـــرس  المميـــز  بالتنظيـــم 
وجميع الجهـــود المبذولة من قبل كل 
القائميـــن على االتحاد البحريني لكرة 

القدم.

المنامة / األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

إنجاز الخالدية التاريخي نموذج لتطوير الرياضة في المملكة
ثمَّن الرعاية الملكية السامية للرياضة والرياضيين... دعيج بن سلمان:

فرحة الخالدية باللقب
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بالتعاون مع: 

لمشاهدة الحلقة 
عبر قناة              باليوتيوب

أثنى على دعم سمو الشيخ علي بن خليفة حينما ترأس اتحاد السلة

إعداد: محمد المخرق

أعدها للنشر: أحمد مهدي

العرادي... رياضي مخضرم لعب العديد من األلعاب
 أكد الرياضي المخضرم ســـعيد العرادي أن بداية مشـــواره الرياضي كانت عبر األحياء )الفرجان(، مشـــيًرا إلى 

أن الرياضة المدرسية ساهمت في تعزيز الرياضة أيضا.
جاء ذلك خالل حديثه إلى برنامج “مالعب المنامة” الذي يبثه متحف المنامة الرقمي “حكاية المنامة” بالتعاون 

مع صحيفة البالد.

ــن ــية للبحريـ ــة مدرسـ ــي أول بعثـ كان فـ
ـــباحة ـــي الس ـــب ف ـــن 400 الع ـــر م درَّب أكث

اللجنة اإلعالمية

هنأ مستشـــار جاللة الملك لشؤون 
الشـــباب والرياضة صالح عيســـى 
بـــن هنـــدي المناعـــي  فريـــق نـــادي 
الخالدية بمناســـبة تحقيقه لكأس 
جاللـــة الملك لكرة القدم للموســـم 

الرياضي 2021/2022.
هنـــدي  بـــن  صالـــح  وأشـــاد 
بالمستويات الرفيعة التي شهدتها 

المبـــاراة النهائية والمســـتوى الذي 
قّدمـــه الفريقان على مـــدار اللقاء، 
مشـــيرًا إلـــى أن المســـتويات تؤكد 
مضي كـــرة القـــدم البحرينية نحو 

المزيد من التطور واالزدهار.
كمـــا أشـــاد بمســـتوى فريـــق نـــادي 
الخالديـــة فـــي المســـابقة الغاليـــة 
وهـــو ما أّهله إلى نيـــل لقب “أغلى 

الكؤوس”.
وأعرب صالح بن هندي عن خالص 
التهانـــي إلى رئيـــس مجلس إدارة 
نـــادي الخالديـــة محمـــود جناحـــي 
الوقـــوف  علـــى  اإلدارة  وحـــرص 
إلى جانب الفريق طوال مشـــواره 
وتهيئـــة األجـــواء المثاليـــة للفريق 

مما ساهم في نيل اللقب الغالي.

وأشـــاد صالح بن هنـــدي بالتنظيم 
الختاميـــة  للمبـــاراة  المثالـــي 
بذلهـــا  التـــي  البـــارزة  والجهـــود 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
برئاســـة الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة وحـــرص االتحـــاد على 
إخـــراج المســـابقة بأفضـــل صورة 

تنظيمية.

صالـــــح بـــن هنــــدي يهنــــئ نادي الخالديـــة

 صالح بن عيسى بن هندي 

الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة
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ستقدم إليزابيث أولسون 
 HBO“ بطولة مسلسل

Max” والذي بعنوان 
 ،”Love and Death“
وتدور أحداثه حول 

القصة الحقيقية لـ 
“كاندي مونتغمري” 

التي قتلت 
صديقتها داخل 

الكنيسة 
بفأس 
 ،1980

وسيكون 
المسلسل من 

إنتاج ديفيد كيلي 
ونيكول 
كيدمان.

tariq_albahhar

لم يرغب روبرت باتينسون يومًا بتأدية دور أحد األبطال الخارقين قبل أن يتخلى 
بــن أفليــك فجــأة عن دور الرجل الوطــواط، الذي يؤديه باتينســون في أحدث فيلم 
مــن سلســلة “باتمــان” الــذي انطلــق فــي الســينمات البحرينيــة إلــى جانــب الصــاالت 
األميركية، هذا هو أجمل فيلم باتمان شــاهدته من أي وقت مضى ويســتحق تقدير 
“خمــس نجــوم” بعــد أن أعــاد المخــرج مــات ريفــز الروح لشــخصية باتمان فــي عالم 
جديد، في فيلم أكثر فنية وإبداع من أي وقت مضى، ونجمه باتينسون ترك بصمته 
علــى ”تركــة“ الخفافيــش، هــذا هــو باتمــان الذي نحبــه، والذي ســمح لريفــز كمخرج، 
اللعــب مــع جميــع أنــواع الصور القاتمــة، وككاتــب، للتعامل مع وظيفــة حقيقية من 

باتمان. 

علـــى الـــورق “باتمـــان” القصـــة المعهـــودة 
التـــي نعرفهـــا: ”مكافحـــة الجريمـــة فـــي 
مدينـــة جوثـــام”، والمواجهـــة مـــع ريدلـــر 
والبطريـــق والتشـــابك مـــع المـــرأة القطة، 
فـــي الممارســـة العمليـــة، إنـــه باتمـــان عن 
طريـــق “العـــراب” و”زوديـــاك”، وهـــو لغـــز 
ســـفاح في مدينـــة غوغائية ربما تشـــبهنا 
نحـــن فـــي الكـــرة األرضيـــة، وهـــي أيًضـــا 
ربمـــا مـــرآة لمجتمعاتنا، وتمثل أشـــخاًصا 

يشعرون بالتهميش ومستائين.
أصبـــح  الكبيـــر،  الـــدور  توليـــه  ومـــع 
ا للمغامرة  لدينـــا ممثل ليس مســـتعدًّ
فحســـب، بل متعطًشـــا الستكشـــاف 
غرائز هـــذا الـــدور الغريـــب والمظلم 
“إنهـــم يعتقـــدون أننـــي أختبـــئ فـــي 
الظـــل.. ولكننـــي الظـــال” في ضوء 
النهـــار القاســـي، باتينســـون يعطينـــا 
المشـــاعر جميعهـــا، ويمكنك أن ترى 
االندفـــاع الـــذي يحصـــل عليـــه مـــن 
نســـخته  وتنفيـــذ  فـــي  االنقضـــاض 
مـــن االنتقـــام، حيث يتنـــاول الفيلم 
قصـــة بـــروس وايـــن الـــذي يتحول 
إلـــى باتمـــان، بعد فشـــله في كســـب 
ثقة شـــرطة مدينة غوثام وســـكانها 
خال عمله كمحقق ليلي. ويســـتمر 
باتينســـون في العمـــل على خططه 
المجرميـــن  لماحقـــة  ودوافعـــه 

فـــي المدينـــة، فيمـــا أدواته الشـــهيرة في 
مكافحـــة األشـــرار التـــزال فـــي مراحلهـــا 

األولية.
يمثـــل باتمان في هذا الفيلـــم بطًا متعًبا 
فاقـــًدا للمواصفـــات البطوليـــة التي عادة 
ما يتســـم بها ”الســـوبر هيرو“ في األفام، 
لكن باالنتقام ينطلق لمطاردة  شـــخصية 
ريدلر الذي يؤديه ”بول دانو“، وهو سفاح 
شرير يدعي أن إحساًسا بتحقيق العدالة 
يدفعـــه إلى القيام بحملة ضد الفاســـدين 
الكبـــار في غوثام، وتجـــذب جرائمه التي 

تنتشـــر فـــي مواقـــع التواصـــل أشـــخاًصا 
مستائين ومحرومين في المدينة!

باتينســـون وزوي كرافيتـــز كرافيتز ”كات 
ا  ومن“ لديهما مًعا كيمياء مجنونة، جسديًّ
ا، فـــي كل خطوة خصوًصا وهي  وعاطفيًّ
ليست امرأة قطة جميلة وعادية، بل إنها 
مقاتلـــة وناجيـــة بقلـــب مخلص وشـــعور 
قوي بما هو صحيح في خطها، وتكشـــف 
النجمة عن كاريزما شرســـة وقوة هادئة. 
وعلـــى الرغـــم مـــن الوقـــت الطويـــل 
للفيلم الذي يمتد لمدة ثاث ساعات 
تقريًبا، إال أنـــه مذهل في كل دقيقة 
فيـــه، مـــع أروع ســـيارة ”باتموبيـــل“ 
وكأنهـــا ســـيارة عضـــات مـــن فيلـــم 
الطريـــق“  غضـــب  جنـــون:  “ماكـــس 
لســـيارة  المطـــاردات  مـــع  خصوًصـــا 

ا. متقنة، يمكنك أن تشعر بها حقًّ
الفيلم الميلودرامي األوبرالي يعطينا 
لحظـــات التأمـــل الذاتي فـــي باتمان، 
بكثيـــر  أعمـــق  يذهـــب  ذلـــك  ولكـــن 
لبـــروس كشـــخصية، وهذا مـــا يجعل 
باتمان إعادة تقديم ممتازة خصوًصا 

لمن لم يشاهد السلسلة أبًدا!
بـــروس المكتئـــب ال يكتفـــي بمجـــرد 
وضـــرب  نهـــاًرا  األيتـــام  دور  تمويـــل 

اللصوص الصغار في الليل، فكلما يقترب 
أكثـــر إلى الشـــرير ”ريدلر“، بـــروس يتعلم 
ا بعد كل شيء:  أنهم ليسوا مختلفين جدًّ
كاهما مجرد اثنين مـــن الرجال الغريبي 
األطوار في أقنعة، في محاولة لمكافحة 
المواجهـــة  تلـــك  فـــي جوثـــام.  الجريمـــة 
تجبـــره علـــى حســـاب الغـــرض مـــن كونه 
باتمـــان، مع مـــا هي الوظيفـــة التي يمكن 
أن تقدمهـــا كونـــك خـــارق أو تملـــك المال 
والعـــدة لمكافحـــة الجريمـــة. إنه حســـاب 
طـــال انتظـــاره للرجـــل الذي يرتـــدي بدلة 
الخفافيـــش، وهـــو حســـاب تـــم صياغتـــه 
بشـــكل جميل بعناية من قبـــل الحرفيين 

في هذا الفيلم الرائع.
العمـــل المتقـــن مـــع الفنانيـــن والحرفيين 
فـــي الفيلم جعل المخرج ريفز ســـوداوية 
وملحمية في مدينة غاثام بصورة متقنة 
ا، عمل المصور السينمائي غريغ فريزر  جدًّ
تحســـب له كل التقديـــر من خال هطول 
األمطـــار وأضـــواء النيـــون، واســـتخدامه 
للظل للقطات ظليـــة بارعة، وفعل الكثير 
لنقـــل شـــعور التوتـــر لنـــا. يمكننـــي كتابـــة 
مقـــال كامـــل منفصـــل عـــن العديـــد مـــن 

استخدامات الفيلم للون األحمر!
نقديـــة  تقييمـــات  علـــى  الفيلـــم  حصـــل 

ومراجعـــات إيجابية من النقاد والصحف 
العالمية، أبرزها مقااًل في موقع هوليوود 
ريبورتـــر جـــاء فيه أن الفيلـــم أكثر توازًنا 
في الواقـــع االجتماعي مقارنـــة باألعمال 
القصـــة  تشـــكيل  تـــم  حيـــث  الســـابقة، 

ليـــس مـــن منظـــور الشـــرير بل 
تأخـــذه  بطـــل  منظـــور  مـــن 
أداة  كونـــه  مـــن  طموحاتـــه 
لانتقـــام إلى مقاتـــل جريمة 
يرفـــض التخلي عن أمله في 
إحـــداث فـــرق فـــي مجتمعه 
علـــى الرغـــم مـــن الصعوبات 

التـــي  والتحديـــات  الكبيـــرة 
يواجهها.

تقاضى روبرت باتينســـون 3 مايين 
دوالر فقـــط ليقـــدم بطولـــة الفيلـــم 
ا  الجديد، وهو أجر منخفض نســـبيًّ

قياًســـا بأجـــور نجـــوم هوليـــوود 
ـــا، وحتـــى مقارنـــة بأجور  حاليًّ

من لعبوا شخصية باتمان من 
قبـــل، ويتكـــون أيًضـــا طاقم 
تمثيل فيلـــم باتمان الجديد 
مـــن مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
مشاهير السينما األميركية 
حققـــوا  الذيـــن  والعالميـــة 

بالفعل نجاحات ساحقة في 
شـــباك التذاكر في وقت ســـابق، 
ولعـــل أبرز أبطال الفيلم الممثل 
األميركي بـــول دانو والذي قام 
مـــن  العديـــد  وإنتـــاج  بتمثيـــل 
األفـــام الناجحـــة أبرزهـــا كان 
فيلم )وربي سباركس 2012(.

أضف إلى ذلك مشاركة الممثل 
الرائع جيفري رايت الحاصل على 

جائـــزة اإليمـــي العام 2004، هـــذا بجانب 
باقـــة مـــن ألمـــع الممثليـــن الرائعيـــن مثل 
جـــون تورتـــورو، وأنـــدي ســـركيس، ومن 
 HBO“ المقـــرر طـــرح الفيلـــم على منصـــة

Max” فـــي أبريـــل المقبـــل، بعـــد إصداره 
الســـينمائي وهو من إنتاج شركة ”وورنر 
 ”DC“ شـــركة  إبداعـــات  ومـــن  بـــروس“ 

األميركية الرائدة.

المسرح في كل زمان ومكان هو الواجهة األمامية 
ـــرة لـــكل نضـــج ثقافـــي وحضـــاري لـــدى األمـــم  النيِّ
علـــى الســـواء، واعتادت إمـــارة الشـــارقة أن تروي 
عشـــاق المســـرح في الوطـــن العربـــي بالمهرجانات 
والفعاليات واألنشطة بل وكّرست إمكاناتها بقيادة 
ســـمو الشيخ ســـلطان بن محمد  القاســـمي لخدمة 
الفن المســـرحي، إليمانها الشـــديد والراسخ برسالة 
المســـرح العظيمـــة فـــي المجتمعـــات، وتأتـــي أيـــام 

الشـــارقة المســـرحية في دورتها 
والثاثيـــن  الحاديـــة 

والتـــي تقام في الفترة 
مـــارس   17-25 مـــن 

صـــورة  الجـــاري، 
ة  حيَّ صادقـــة 

عـــن 

مكانة المسرح ودوره في توجيه الشعوب.
دورة هـــذا العـــام تحمـــل العديـــد مـــن الفعاليـــات، 
كملتقـــى الشـــارقة العاشـــر ألوائل المســـرح العربي 
والـــذي ســـيقدم مجموعة من النـــدوات هي... لقاء 
مع مدير أيام الشـــارقة المسرحية أحمد بورحيمه، 
تطويـــر  فـــي  ودورهـــا  الممثـــل  ذاكـــرة  وورشـــة 
قدراتـــه األدائيـــة ســـيقدمها عمـــاد المـــي، ونـــدوة 
بعنوان”تجربتي المسرحية” سيتحدث فيها الفنان 
أســـعد فضـــة، وورشـــة ثقافـــة الممثـــل... مصادرها 
وتأثيراتهـــا يقدمهـــا شـــادي الدالـــي. كمـــا ســـيقدم 
الفنـــان حبيـــب غلـــوم محاضـــرة بعنـــوان” 
المســـرح اإلماراتي بين اليوم واألمس”. 
ومحاضرة ثانية للفنان مرعي الحليان 
تحـــت اســـم “المســـرح اإلماراتـــي بين 

الحاضر والمستقبل”.
كمـــا ســـتقام نـــدوة بعنـــوان “ترجمـــة 
النفس وما األثر الثقافي لسير رواد 
المســـرح العربي”، وندوة أخرى عن 
“المـــرأة وتحديات مهنـــة اإلخراج 
المسرحي... شـــهادات شخصية”، 
إضافـــة إلى فعالية الملتقى 
الفكري الذي يقام على 
يوميـــن  مـــدى 

ويحمل هذه السنة عنوان “المسرح نافذة األمل”.
أمـــا الفائـــزون بجائزة الشـــارقة للتأليف المســـرحي 
“نصـــوص مســـرحية للكبـــار” 2022-2021. المركـــز 
األول الكاتـــب العمانـــي أســـامة بـــن زايـــد عن نصه 
“اللعـــب علـــى حافـــة الشـــطرنج” والمركـــز الثانـــي 
الكاتب العماني بدر الحمداني عن نصه “فراشـــات” 
والمركـــز الثالـــث ذهب للكاتب الســـعودي ياســـر بن 

يحيى عن نصه” أسطورة المقام”.
كما سيقام حفل تكريم شخصية المهرجان المحلية 
الفنان بال عبدهللا، وحفل جائزة الشارقة لإلبداع 

المسرحي العربي للفنان جاسم النبهان. 

“العروض”

علـــى  ســـتتنافس  مســـرحية  عـــروض  ســـبعة 
القـــردان” تأليـــف علـــي  الجوائـــز وهـــي: “ســـجن 
جمـــال، وإخـــراج عبدالرحمن المـــا “كلباء للفنون 
الشـــعبية والمســـرح”.  و “المـــع بـــا ألـــوان” تأليف 
ســـامي إبراهيم، وإخراج إبراهيم ســـالم “المسرح 
الحديـــث”. و”صهيـــل الطيـــن” تأليـــف إســـماعيل 
دبـــا  “جمعيـــة  كريـــم  مهنـــد  وإخـــراج  عبـــدهللا، 
الحصـــن للثقافـــة والتـــراث والمســـرح”. و “غرب” 
تأليـــف عبـــدهللا صالـــح وإخـــراج محمـــد ســـعيد 
الســـلطي “مســـرح دبـــي الوطنـــي”. و “أشـــوفك” 
تأليف إســـماعيل عبـــدهللا، وإخراج حســـن رجب 
“مســـرح أم القيوين الوطني”. و”شـــوارع خلفية” 
تأليـــف إســـماعيل عبـــدهللا، وإخراج إلهـــام محمد 
“مســـرح خورفكان للفنون”. و”رحل النهار” تأليف 
العامـــري  محمـــد  وإخـــراج  عبـــدهللا،  إســـماعيل 

“مسرح الشارقة الوطني”. 

واختارت اللجنة أربعة عروض تقدم 
علـــى الهامـــش، وهي: “جمـــر القلوب” 
وإخـــراج  المهنـــدس،  محمـــد  تأليـــف 
الفجيـــرة”،  “مســـرح  الهـــرش  ســـعيد 
و”الياثـــوم” تأليـــف ســـالم الحتـــاوي، 
وإخـــراج حمـــد عبدالـــرزاق “مســـرح 
تأليـــف  الفريـــج”  و”حرامـــي  يـــاس”، 
أحمد الماجـــد، وإخراج بال عبدهللا 
“مســـرح دبي األهلي”، و”طار وطاح” 
تأليف مرعي الحليان، وإخراج أحمد 
الخيمـــة  رأس  “مســـرح  األنصـــاري 

الوطني”.
كلنا شـــغف وترقـــب للطابـــع المتميز 
الشـــارقة  أيـــام  لنـــا  الـــذي ســـتقدمه 
المسرحية التي تســـير ومنذ دورتها 
األولـــى بخطـــوات موفقة وراســـخة 

إلى األمام.

“The Batman”... عندما يبدع الممثل والمخرج والمصور في فيلم واحد!

ة عن مكانة المسرح ودوره في توجيه الشعوب أيام الشارقة المسرحية... صورة حيَّ

تقديم باهر للقصة بصورة جديدة وأداء متقن للنجم روبرت باتينسون

أسامة الماجد

مرعي الحليانأحمد بورحيمهجاسم النبهان

الشيخ سلطان القاسمي

طارق البحار



business@albiladpress.com17
االثنين 7 مارس 2022 - 4 شعبان 1443 - العدد 4892

“طيران الخليج” الناقل الرسمي لمعرض البحرين للطيران 2022 و 2024
استضافة النسخة السادسة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل

وقعــت شــركة طيــران الخليــج – الناقلــة الوطنيــة لمملكــة البحرين – وشــؤون 
الطيــران المدنــي بوزارة المواصالت واالتصاالت متمثلة في مجموعة معرض 
البحرين الدولي للطيران اتفاقية لرعاية لمعرض البحرين الدولي للطيران في 

دوراته القادمة 2022 و 2024.

أقيـــم  الـــذي  التوقيـــع  حفـــل  وحضـــر 
فـــي المقـــر الرئيـــس لطيـــران الخليـــج 
التنفيذيـــة  اإلدارة  بالمحـــرق، أعضـــاء 
لطيـــران الخليـــج وعلى رأســـهم القائم 
لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال 
الخليج وليد العلوي، ويوســـف محمود 
مدير معرض البحرين الدولي للطيران 
مـــن شـــؤون الطيـــران المدني بـــوزارة 
المواصـــات واالتصـــاالت وعـــدد مـــن 

المسؤولين باإلدارتين التنفيذيتين.
وبهـــذه المناســـبة، علـــق العلـــوي قائـــًا 
“تفخـــر طيـــران الخليـــج كونهـــا الناقلة 
الوطنيـــة لمملكـــة البحرين بالمشـــاركة 

بصفـــة الناقـــل الرســـمي لهـــذا الحـــدث 
المهم والذي كنا ومازلنا جزءا ال يتجزأ 
منـــه منـــذ انطاقتـــه األولى فـــي العام 
2010، ومـــن الطبيعـــي أن نشـــارك في 
مثل هذا الحدث الذي ســـيضيف قيمة 
كبـــرى لمكانة المملكة اآلخذة في النمو 
علـــى الســـاحة الدوليـــة؛ إذ تعد طيران 
الخليـــج إحدى الشـــركات القائل التي 
تمكنت من تحـــدي األزمة االقتصادية 
التـــي مـــر بهـــا العالـــم خـــال الجائحة. 
لقـــد أصبحـــت مملكـــة البحريـــن وجهة 
اقتصاديـــة مفضلـــة للتجـــارة العالميـــة 
بعـــد  خصوصـــا  وللســـياح،  الكبـــرى 

تخفيـــف قيـــود الســـفر والدخـــول إلى 
مملكـــة البحرين وإجـــراءات الحصول 
على تأشيرة، فكل ذلك أصبح باإلمكان 
إجراءه اآلن بمنتهى اليسر والسهولة”.

من جانبه، عّقب يوسف محمود “نفخر 
بالدور الـــذي تلعبـــه وزارة المواصات 

واالتصاالت في بناء جســـور التواصل 
مع مختلف شركات الطيران والترويج 
مركـــزا  البحريـــن  لتصبـــح  والتســـويق 
إقليمًيـــا ودولًيا مهًما في قطاع صناعة 
الطيران، من خال استقطاب مختلف 
الشـــركات العالميـــة المصنعة والمزودة 

القطـــاع  هـــذا  خدمـــة  فـــي  والعاملـــة 
الحيـــوي؛ وذلـــك بفضـــل الجهـــود التي 
تبذلهـــا فـــي تنميـــة المـــوارد البشـــرية 
الوطنيـــة فـــي دعم مســـيرة تقـــدم هذا 
البلـــد فـــي كافـــة المجـــاالت خصوصـــا 
قطـــاع النقـــل الجوي الـــذي يلعب دورا 
حيويـــا فـــي تواصـــل الشـــعوب و بناء 
والســـام  واألمـــن  التســـامح  ثقافـــة 
الـــدول. كمـــا  بيـــن مختلـــف  والمحبـــة 
نفخر على الدوام بشـــراكتنا مع طيران 
لمملكـــة  الوطنيـــة  الناقلـــة  الخليـــج 
البحرين الناقل الرســـمي لزوار معرض 
ونقـــّدر  للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن 
جهودها المســـتمرة فـــي تطوير قطاع 
الطيـــران بالمملكـــة والتـــي تمثل حلقة 

الوصل بين البحرين والعالم”.
وســـيتم اســـتضافة النســـخة السادسة 
لمعرض البحريـــن الدولي للطيران من 

تاريـــخ 9 إلـــى 11 من شـــهر نوفمبر من 
العـــام 2022 بقاعـــدة الصخير الجوية، 
المؤتمـــرات  مـــن  العديـــد  وتتخللهـــا 

والفعاليات المصاحبة للمعرض.
يذكر أن العديد من الشـــركات العالمية 
المتعددة الجنســـيات أكدت مشاركتها 
ايربـــاص  ضمنهـــا  مـــن  المعـــرض  فـــي 
وبوينـــغ، ورولز رويـــز ووكالة اإلمارات 
اتـــش  ودي  اســـبانيا  وانـــدرا  للفضـــاء 
االلمانـــي  للطيـــران  اس  اف  ودي  ال 
واالتحاد للطيران الهندســـية ولوكهيد 
مارتـــن وشـــركة تـــوازن وتكســـيل ايـــر 
وثاالس ومن الشـــركات التي ســـتنضم 
تيكســـترون  بيـــل  عـــارض:  بصفـــة 
وشيفرون وشركة باي لانظمة وشركة 
ليونـــارد، وبـــي أي سيســـتم وســـي أف 
أم، وارامكـــو وعدد آخر من الشـــركات 

المدنية والعسكرية.

أثناء توقيع االتفاقية

خفضت وكالـــة موديـــز للتصنيفات 
االئتمانية تصنيف روسيا االئتماني 
إلـــى     Ca أمـــس األحـــد، وأبقت على 
توقعاتها السلبية للتصنيف استنادا 
البنـــك  فرضهـــا  التـــي  القيـــود  إلـــى 
المركزي والتي ســـتقيد المدفوعات 
عبـــر الحدود بما فيها الديون. وهذا 
التصنيف فـــي المرتبة قبل األخيرة 
مـــن تصنيفات موديـــز التي تتراوح 
بيـــن Aaa الذي يعتبر أعلى تصنيف 
ائتمانـــي، وC وهـــو أدنـــى تصنيـــف 
ائتمانـــي لدى موديز وتمنحه للدول 

التي تتخلف عن سداد ديونها.
وراء  الدافـــع  إن  الوكالـــة  وقالـــت 
تخفيـــض التصنيـــف هـــو “مخاوف 
باســـتعداد  يتعلـــق  فيمـــا  شـــديدة 
ســـداد  علـــى  وقدرتهـــا  روســـيا 

التزامات الديون”.
   Ca   وأضافـــت “بمســـتوى التصنيف
تتـــراوح توقعـــات التعافـــي بين 35 

و60 %”.
وفـــي الثالـــث من مـــارس الجـــاري، 
خفضـــت وكالـــة فيتـــش التصنيـــف 
إلـــى  6 درجـــات  الســـيادي لروســـيا 
الدرجـــة عاليـــة المخاطـــر، قائلة إن 
العقوبات الغربيـــة المفروضة عليها 
جعلـــت  أوكرانيـــا  غزوهـــا  بســـبب 
استطاعة روسيا خدمة ديونها أمرا 
غيـــر مؤكـــد وســـتضعف اقتصادهـــا 
لجدارتهـــا  هائلـــة”  “صدمـــة  فـــي 
االئتمانيـــة. ويتوقع معهـــد التمويل 
الدولي انكماشـــا في خانة العشرات 

لنمو روسيا االقتصادي هذا العام.

”Ca    “ موديز” تخفض تصنيف روسيا إلى“

من 6 مارس 2022 حتى نهاية العام الجاري
“السالم” يطلق حملة لحاملي بطاقة الدفع المسبق متعددة العمالت

حملتــه  طــرح  عــن  الســالم  بنــك  أعلــن   
الترويجيــة الجديــدة المخصصة لحاملي 
بطاقــة الدفــع المســبق متعــددة العمالت، 
إذ تنطلــق مــن تاريــخ 6 مارس حتى 31 ديســمبر 2022، وســيتم خاللها اإلعالن 

عن 5 فائزين للفوز برحلة سفر مدفوعة التكاليف لوجهتهم المفضلة. 

الســـحب  لدخـــول  الزبائـــن  وســـيتأهل 
علـــى جوائـــز الحملـــة مـــع كل 50 دينار 
المشـــتريات  مجمـــوع  مـــن  بحرينـــي 
باستخدام بطاقة الدفع المسبق بعملة 
الدوالر األميركي، أو اليورو، أو الجنيه 
اإلســـترليني، أو الليـــرة التركية، وذلك 
أثناء الســـفر أو بالتسوق عبر اإلنترنت 
وســـيحصل  الحملـــة.  فتـــرة  خـــال 
الزبائـــن الفائزيـــن علـــى جائـــزة بقيمـــة 
1,000 دينـــار بحرينـــي تشـــمل رحلـــة 
ســـفر وتكاليـــف ألي وجهـــة ســـفر مـــن 
اختيارهم ولدى أي مكتب للســـفريات 

وفًقا لتفضياتهم الخاصة.
رئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات 
الســـام محمـــد بوحجـــي قائـــاً  بنـــك 
“يســـرنا أن نعلـــن عـــن أحـــدث حماتنا 

الترويجيـــة والموجهـــة لحاملي بطاقة 
الدفع المسبق متعددة العمات، والتي 
تأتي بمثابة بادرة شكر وتقدير لزبائننا 
علـــى اختيارهـــم لبنك الســـام. ونحن 
نحـــث الزبائن الجدد علـــى إصدار هذه 
البطاقة ونشجع زبائننا الحاليين أيًضا 
إلتمـــام  بديـــل  كحـــل  اعتمادهـــا  علـــى 
المعامـــات غيـــر النقدية أثناء الســـفر، 
كونهـــا تتمتـــع باألمـــان وتســـاعد علـــى 
التحكـــم بالميزانيـــة مـــع تعزيز تجارب 
السفر لديهم عبر دفع قيمة المشتريات 
بســـهولة من دون الحاجة لحمل العملة 
الورقية. وعاوة على ذلك، ســـيحظى 
الزبائن بفرص متعـــددة للتأهل والفوز 
اســـتخدامها  عنـــد  القيمـــة  بجوائزنـــا 
خال فتـــرة الحملـــة. ونواصـــل نهجنا 
لتـــاءم  بتنويـــع خدماتنـــا ومنتجاتنـــا 

احتياجات الســـوق المتنامية، ونتطلع 
لطرح المزيـــد من الحمات الترويجية 
مختلـــف  تلبـــي  التـــي  والعـــروض 

احتياجات ومتطلبات الزبائن”.
وتشتمل بطاقة الدفع المسبق متعددة 
العمات على عدد من المميزات ومنها: 
األمـــان كونها ُمـــزودة بشـــريحة ذكية، 
إضافـــة إلـــى ســـهولة التعبئـــة والدفـــع 
والمتاجـــر  البيـــع  نقـــاط  أجهـــزة  لـــدى 
الســـحب  إمكانيـــة  مـــع  اإللكترونيـــة 
اآللـــي  الصـــراف  أجهـــزة  مـــن  النقـــدي 

بحرينـــي. وتتمتـــع  دينـــار   500 حتـــى 
هـــذه البطاقـــة بقبـــول عالمـــي، وتوفـــر 
لحاملها ميزة اســـتام اإلشـــعارات عبر 
الرســـائل النصيـــة القصيـــرة واالطاع 
على كشـــف الحساب بشكل إلكتروني، 
عـــاوة علـــى كســـب نقـــاط الـــوالء من 
وُيمكـــن  المكافـــآت.  برنامـــج  خـــال 
اســـتخدام البطاقـــة لتنفيـــذ معامـــات 
الدفع بالعملة األجنبية بشـــكل ُمباشـــر 
ودون احتساب رسوم صرف العمات، 
بمـــا في ذلك تعبئة رصيد البطاقة بحد 
يصـــل إلـــى 6,000 دينـــار بحرينـــي من 
خـــال التطبيق أو الموقـــع اإللكتروني 
عبـــر بوابـــة الدفـــع اإللكترونيـــة أو عن 
طريـــق فـــروع البنـــك. يمكـــن للزبائـــن 
التقـــدم بالطلـــب عبر خدمـــة المحادثة 
اإللكترونية الخاصة ببنك السام على 
www.alsalam� اإللكترونـــي  الموقـــع 

bank.com أو عبـــر تطبيق الواتســـاب 
علـــى 17005500 أو عـــن طريق حجز 
موعـــد مـــع الفـــرع االفتراضـــي التابـــع 

.Skiplino للبنك عبر تطبيق

أعلن معهد البحرين للدراســات المصرفية والمالية “BIBF”، المؤسســة الرائدة 
للتدريــب والتطويــر المصرفي والمالي فــي المنطقة، عن طرح رموز غير قابلة 
لالســتبدال “NFTs” فــي مجــال التعليــم، والتــي تعــد البادرة األولــى من نوعها 

على المستوى العالمي. 

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة من 
معهد “BIBF” إيماًنا بأهمية استشراف 
مـــن  االســـتفادة  وتعزيـــز  المســـتقبل 
المتطـــورة  التكنولوجيـــا  مخرجـــات 
المجـــاالت - خصوًصـــا  فـــي مختلـــف 
التعليمية. وأشـــار المعهـــد إلى طرح 8 
 ”NFTs“ رمـــوز غير قابلـــة لاســـتبدال
على شـــكل مكعب رقمي يحمل شـــعار 
المعهـــد بســـعر 1000 دوالر، إذ يمنـــح 

دبلـــوم متقـــدم  المالـــك األول مؤهـــل 
فـــي التمويل اإلســـامي، فيما يحصل 
جميـــع المـــاك الاحقيـــن علـــى خصم 
مقـــداره 50 % علـــى جميـــع مؤهـــات 
التـــي  اإلســـامي  التمويـــل  ودورات 
يقدمها المعهد. وأشار مدير عام معهد 
“BIBF” أحمد عبدالحميد الشـــيخ، إلى 
أن إطـــاق المعهـــد للرمـــوز غيـــر قابلة 
لاستبدال “NFTs” في مجال التعليم، 

كأول مؤسسة تعليمية على المستوى 
الدولي، يؤكد الريـــادة والتميز لمملكة 
البحريـــن ومـــا يتمتـــع بـــه المعهـــد من 

كفاءات وطنية.
من جانبـــه، أكد رئيس مركز دراســـات 
التمويـــل اإلســـامي مجتبـــى خالد أن 
ربـــط الرمـــوز غيـــر قابلـــة لاســـتبدال 
“NFTs” بأقـــدم مؤهـــل متخصص في 
التمويـــل اإلســـامي فـــي العالـــم يعـــد 

تعبيًرا حقيقًيا عن قيم وفلسفة المعهد 
فـــي تعزيز التطورات التكنولوجية مع 
تاريـــخ المعهـــد، والذي يعـــد األول من 

نوعه على مستوى المنطقة.
يذكر أن الرموز غير القابلة لاستبدال 
أو “Non�Fungible Tokens”، والتـــي 
تعرف اختصاًرا بـ “NFTs”، هي أصول 
رقميـــة كل منهـــا لـــه قيمـــة مختلفة ال 

يمكن استبدالها بأصول أخرى.

تعزيز األمن السيبراني وسط تنامي التجارة اإللكترونية بالبحرين
خلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية... مرشح “تجار 22” محمد المؤيد:

شـــدد مرشـــح قائمـــة “ تجـــار 22” لخـــوض 
انتخابات غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 
األعمـــال محمـــد  رجـــل  الثاثيـــن،  للـــدورة 
المؤيـــد، علـــى أن تعاظـــم مخاطـــر األمـــن 
العالميـــة  األســـواق  علـــى  الســـيبراني 
االفتراضيـــة وحركـــة تدفقـــات التحويات 
الماليـــة التجاريـــة والشـــخصية والمحافظ 
االلكترونيـــة، دفـــع القائمـــة االنتخابيـــة في 
برنامجهـــا االنتخابي للدعوة إلى العمل في 
الجهـــات المختصـــة علـــى توفيـــر التطويـــر 
التقنـــي واللوجســـتي لحمايـــة المؤسســـات 
التجاريـــة العاملـــة فـــي البحرين عبـــر تبني 

استراتيجية شاملة لألمن السيبراني.
وقـــال إنـــه يجـــب أن تمتلـــك المؤسســـات 
كيفيـــة  حـــول  عمـــل  إطـــار  االقتصاديـــة 
التعامل مـــع الهجمات الســـيبرانية وحماية 
األنظمـــة واكتشـــاف التهديـــدات والتصدي 

لهـــا والتعافي من الهجمـــات وذلك للوصول 
إلى تبـــادل تجاري آمن الكترونيا، الفتا إلى 
57 % من شـــركات الشرق األوسط خسرت 
 %  33 مقابـــل  دوالر   500,000 مـــن  أكثـــر 
عالمًيـــا في العـــام 2015، ولهذا تعد الحاجة 
إلى شركات األمن الســـيبراني في المنطقة 

أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى. 
التطـــورات  مواكبـــة  أن  المؤيـــد  وأضـــاف 
التكنولوجيـــة ســـتخلق فـــرص عمـــل نوعية 
للكوادر الوطنية في مجال األمن السيبراني، 
التعليـــم  مخرجـــات  تواكـــب  أن  ويجـــب 
والتدريـــب توفيـــر قـــوى عاملـــة ذات قـــدرة 
تنافســـية لغلـــق فجوة الكفـــاءات الموجودة 
حالًيا في سوق األمن السيبراني في منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، وتدعم 
كتلـــة تجـــار 22 هذا التوجه فـــي ظل تنامي 

معدالت التجارة االلكترونية في المملكة.

 وبين المؤيد أن الغرفة هي الممثل الرئيس 
العـــبء  الـــذي يتحمـــل  الخـــاص  للقطـــاع 
األكبـــر فـــي التنميـــة بنســـبة قد تصـــل إلى 
80 % مـــن القوى العاملة، والصوت المعبر 
عـــن مجتمـــع المـــال واألعمـــال، بأنشـــطته 
مهامهـــا  وتـــؤدي  المختلفـــة،  وقطاعاتـــه 
مـــن خـــال مجلـــس إدارتهـــا المنتخب من 
قبل الشـــارع التجاري، ولجانهـــا القطاعية 
المختصـــة )10 لجان(، واللجان المشـــتركة 
مع الجهـــات المختلفـــة، باإلضافـــة للعديد 
من مجالس األعمال المشتركة مع القطاع 
الخاص في البلدان األخرى، ويعينها جهاز 

تنفيذي وإداري.
 ،22 إلـــى أن قائمـــة تجـــار  المؤيـــد  ونـــوه 
تحتلـــه  الـــذي  المتميـــز  للموقـــع  وإدراكا 
الغرفـــة في عملية التحـــوالت االقتصادية 
مـــن  وانطاقـــا  الكبـــرى،  واالجتماعيـــة 

تشـــخيص التحديـــات التـــي يواجهها 
االقتصـــاد البحرينـــي، وحرصا على 
اســـتعادة التاجـــر البحرينـــي دوره 
المجتمـــع،  قيـــادة  فـــي  الريـــادي 

وإيمانـــا بمكانة اإلبداع في ترســـيخ 
قيم الســـوق واالرتقاء بأدائها، وثقة 

في دور االبتكار في التأســـيس لبنية 
االقتصاد المعرفـــي وضعت العديد من 

التدابير والتشـــريعات والتي ترتكز على 
عدد مـــن الثوابت منها تفعيل دور 

بيت التجار في كونه وسيًطا 
فاعًا بين الشـــارع التجاري 

ومســـاندة  والدولـــة، 
الحكومة في طرح أفكار 
مبتكرة لتطوير القطاع 
بما يرعى  االقتصـــادي 

المصالح العامة.

محمد بوحجي

“BIBF” يطرح رموًزا غير قابلة لالستبدال “NFTs” في مجال التعليم
تعد األولى من نوعها على مستوى العالم

محمد المؤيد



business@albiladpress.comإعداد: علي الفردان

االثنين 7 مارس 2022 - 4 شعبان 1443 - العدد 4892 18

انفوجرافيك

كشــفت المراقــب في وحــدة التكنولوجيا المالية واالبتــكار بمصرف البحرين 
المركزي، بدور المال، أن المصرف المركزي بصدد إعداد لوائح جديدة تخص 
التمويل الجماعي من شأنها إتاحة أكبر عدد ممكن من المؤسسات لالستفادة 

من هذا النوع من التمويالت.

وقالـــت المـــا لــــ “البـــاد” إنـــه فـــي الوضـــع 
الســـابق كانـــت عمليـــة التمويـــل تتـــم مـــن 
ســـيتم  ولكـــن  الشـــركات،  إلـــى  الشـــركات 
المزمـــع  التعديـــات  بموجـــب  الســـماح 
إجراؤها لقطاعات األفراد باالستثمار عبر 

منصات التمويل الجماعي.
وأوضحـــت المـــا، على هامش مشـــاركتها 
فـــي مؤتمـــر مصرفي فـــي المنامـــة تناول 
االبتـــكار بالقطاع المالي، أنه تم الترخيص 
ا لشركة في مجال التمويل الجماعي  حاليًّ

لكنها ال تزال تعمل بطريقة تجريبية.
وتوقعت أن يشهد هذا القطاع نموا ويتيح 

خيارات أوســـع للحصـــول على التمويات 
عـــن طريـــق المنصـــات، إلـــى جانـــب طرح 
المزيـــد مـــن الفـــرص االســـتثمارية للزبائن 
إلـــى جانـــب توفيـــر خيـــارات للمؤسســـات 

خصوصًا الصغيرة.
وأشـــارت إلى أن الشركات الناشئة يمكنها 
مســـتقباً الحصول على نسبة من رؤوس 
هـــذه  خـــال  مـــن  المســـتثمرة  األمـــوال 

المنصات.
البحريـــن  مصـــرف  هـــدف  مـــن  وكجـــزء 
المركـــزي لتعزيز إطـــاره التنظيمـــي، يقوم 
المصرف بإصدار تعديـــات مقترحة على 

الجماعـــي  بالتمويـــل  المتعلقـــة  اللوائـــح 
القائم على التمويل واألسهم لتلبية نماذج 
األعمال الســـائدة فـــي هذا النـــوع الجديد 
نسبًيا من النشاط المنظم. ووفًقا لذلك، تم 
اقتراح تعديـــات معينة علـــى المتطلبات 
ذات الصلـــة فـــي وحـــدات مختلفـــة مـــن 
مجلدات قواعد مصرف البحرين المركزي 

5، )النوع 7: مقدمو الخدمات المســـاعدة( 
والمجلد 6، أسواق رأس المال.

المؤسســـات  المركـــزي  المصـــرف  ودعـــا 
المعنيـــة والعاملين في القطاع إلى تقديم 

اقتراحاتهم بحلول 8 مارس 2022.
وبخصـــوص “اإلقـــراض الرقمـــي” أو عبـــر 
المنصات، أشـــارت إلى أن هـــذه العملية ال 

تزال تحت الدراســـة، حيث إن العديد من 
المؤسســـات في البيئة الرقابية التجريبية 
تعمـــل فـــي التمويـــل الصغيـــر أو تمويـــل 
المؤسســـات الصغيرة، لكنهـــا أوضحت أن 
المصـــرف المركزي أصدرت لوائح تســـهل 

أعمال خدمة “اشتر اآلن وادفع الحقًا”.
وذكـــرت المراقب في وحـــدة التكنولوجيا 
البحريـــن  بمصـــرف  واالبتـــكار  الماليـــة 
ا  المركزي، أن عدد الشركات المسجلة حاليًّ
في البيئة الرقابية التجريبية التي أطلقها 
عـــدة  قبـــل  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
سنوات بهدف تحفيز االبتكار والمساعدة 
الماليـــة  الخدمـــات  لرقمنـــة  للتوجـــه 

والمصرفية، يبلغ قرابة 24 مؤسسة.
التكنولوجيـــا  وحـــدة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
فـــي  الخطـــط  مـــن  عـــدد  لديهـــا  الماليـــة 
فيمـــا  بينهـــا  ومـــن  المســـارات  مـــن  عـــدد 
يتعلـــق بالتشـــريعات، حيـــث تـــدرس عدد 

مـــن التشـــريعات واللوائـــح التـــي تتعلـــق 
بقتكنولوجيـــا الخدمات المالية، وتحدثت 
خـــال  مـــن  االفتراضيـــة”  “الســـوق  عـــن 
ربـــط بيـــن “منصـــة FinHub973” و”البيئة 

الرقابية التجريبية.
كان  ســـنوات  قبـــل  أنـــه  المـــا  وأشـــارت 
النصيـــب األوفـــر من الشـــركات المســـجلة 
في “البيئـــة الرقابية التجريبية” لشـــركات 
من آســـيا في مجال تكنولوجيا الخدمات 
الماليـــة، ولكـــن اليوم هناك زخـــم كبير من 

الشركات في الشرق األوسط.
وأوضحـــت أنـــه مـــن خـــال هـــذه البيئـــة 
يتـــم التعـــرف علـــى مـــدى ما تحققـــه هذه 
الخدمـــات مـــن أمـــان وحمايـــة، ويتـــم من 
خالها دراسة تغيير التشريعات أو إدخال 
التعديـــات لتعمـــل هـــذه الشـــركات التـــي 
تختبـــر خدماتهـــا بالبيئـــة التجريبيـــة فـــي 

البحرين.

أكــد صنــدوق النقــد الدولــي أن األنظمة المصرفية في دول الخليــج ظلت تتمتع برأس 
مــال جيــد خــالل فتــرة جائحــة كورونــا فــي العــام 2020، رغــم تأثــر الربحيــة وجــودة 

األصول في تلك الفترة، وفق ما جاء في تقرير لـ “الرؤية” اإلماراتية.

ووفق تقرير حديث لصندوق النقد الدولي 
ارتفـــع متوســـط إقراض البنـــوك اإلماراتية 
للحكومة خـــال عام 2020 إلى 10 % من 
إجمالـــي األصول فـــي 2020 وذلك مقارنة 
بـ8.5 % خال الســـنوات الخمس الســـابقة 
بيـــن 2015 و2019، فيمـــا بقـــي انكشـــاف 
البنوك اإلماراتية على الشـــركات المملوكة 

للدولة بين 11 و13 %.
علـــى  البنـــوك  انكشـــاف  بقـــي  وتفصيـــاً 
ا  الشركات المملوكة للدولة )SOEs( مستقرًّ
ا منـــذ 2014، وإن كان متبايًنـــا فـــي  نســـبيًّ
جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، إذ تبلـــغ مطالبات 

البنـــوك على الشـــركات المملوكـــة للدولة 2 
إلى 4 % من إجمالي االئتمان في الكويت 
والســـعودية، و11 إلـــى 13 % فـــي ُعمـــان 
واإلمارات، وما يصل إلى 20 % في قطر.

المتزايـــد،  الحكومـــي  االنكشـــاف  ورغـــم 
لعـــب  فـــي  الخليجيـــة  البنـــوك  اســـتمرت 
دور حاســـم في دعـــم تدفـــق االئتمان إلى 

االقتصاد خال الجائحة.
ووفـــق تقريـــر الصندوق الُمعنـــون بـ”تقييم 
نقـــاط ضعف القطـــاع المصرفـــي في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بعـــد جائحـــة 
كوفيـــد19-”، زادت حيـــازة البنوك لألوراق 

الماليـــة الحكوميـــة كنســـبة مـــن إجمالـــي 
أصولها في عام 2020 في بعض البلدان.

وتـــراوح الحيـــازات بين 5 إلـــى 14 % في 
والســـعودية  وُعمـــان  والكويـــت  البحريـــن 
واإلمـــارات، وأكثر مـــن 20 % في قطر في 
المتوسط خال الفترة بين 2009 و2015.

وقـــال التقرير إن منطقـــة الخليج واجهت 
خســـائر اقتصاديـــة كبيرة جـــراء صدمتي 
جائحـــة كورونـــا وانخفـــاض أســـعار النفط 
فـــي 2020، إلـــى جانـــب التأثيـــر المباشـــر 
للجائحة على النشاط االقتصادي، فقد أثر 
االنخفاض الحاد في أسعار النفط وخفض 
إنتاجـــه بموجـــب اتفاقية أوبـــك بلس على 

قطاع النفط.
ووفـــق تقديـــرات الصنـــدوق فقـــد تراجـــع 

إجمالـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 4.8 % 
في 2020، مع انخفاض في الناتج المحلي 
وانكمـــاش   %  5.9 النفطـــي  اإلجمالـــي 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي الحقيقـــي غير 
قطاعـــات  كانـــت  فيمـــا   ،%  3.9 النفطـــي 
اإلنشـــاء والضيافة والنقل وتجارة الجملة 

والتجزئة األكثر تضرًرا.
وأكد الصندوق حاجة صانعي السياســـات 
إلـــى االســـتمرار فـــي تحقيق التـــوازن بين 
دعـــم التعافـــي وتخفيـــف المخاطـــر علـــى 
االســـتقرار المالـــي، بما في ذلـــك ضمان أن 
تكـــون الحواجـــز الوقائيـــة للبنـــوك كافيـــة 
لمقاومـــة الوبـــاء لفتـــرات طويلة وســـحب 
.COVIDتدابير دعم السياسات المتعلقة بـ

وقال الصندوق: “من شأن معالجة فجوات 

البيانات أن تساعد صانعي السياسات على 
تقييم نقاط الضعف بشـــكل أكبر وتخفيف 

المخاطر القطاعية”.
وأفاد الصندوق بأنه على الرغم من دخول 
النظـــام المصرفـــي الخليجـــي فـــي األزمـــة 
مـــع وجـــود احتياطيـــات كبيـــرة مـــن رأس 
بيئـــة  البنـــوك  واجهـــت  والســـيولة،  المـــال 
تشـــغيلية صعبـــة ناجمة عن أزمـــة صحية 
مطّولة وتأثيرها على النشـــاط االقتصادي 
خاصـــة في القطاعات األكثر تضرًرا، وبيئة 
المالـــي،  الضبـــط  مـــن  الصعبـــة  التشـــغيل 
وانخفاض الربحيـــة، وزيادة المخصصات، 
فنظًرا لعدم اليقين في شـــأن قوة التعافي، 
تظـــل مخاطـــر االئتمـــان مصـــدر قلـــق فـــي 

المستقبل.

ووفق الصندوق تهيمن البنوك على النظام 
المالـــي لدول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
والتي نمت بشـــكل ملحوظ خال العقدين 

الماضيين.
وبلـــغ إجمالـــي أصول البنـــوك 2.6 تريليون 
دوالر، أي مـــا يعـــادل حوالـــي 180 % مـــن 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي لـــدول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي في نهاية عـــام 2020، 
ارتفاًعـــا مـــن 1.6 تريليـــون دوالر أو 102 
% مـــن الناتـــج المحلي اإلجمالـــي في عام 

.2013
وفـــي جميـــع دول الخليـــج تهيمـــن البنوك 
الكبرى على القطاع المصرفي، حيث تمثل 
أكبـــر 5 بنـــوك حوالـــي 65 إلـــى 95 % مـــن 

اإلجمالي.

“المركزي” يعتزم إصدار تعديالت توسع نشاط “التمويل الجماعي”

رسملة البنوك الخليجية تسهم في مواجهة الجائحة

24 شركة في “البيئة الرقابية التجريبية للمصرف”

لعبت دورًا حاسًما بدعم تدفق االئتمان إلى االقتصاد

أوقفـــت شـــركة “بـــاي بـــال” القابضـــة 
اإلنترنـــت  عبـــر  الماليـــة  للمعامـــات 
خدماتها في روســـيا في تطور جديد 
علـــى  الروســـية  الحـــرب  علـــى  ردا 

أوكرانيا.
الماليـــة  الشـــركات  قائمـــة  وشـــملت 
والتكنولوجيـــة التـــي علقـــت أعمالهـــا 
الغـــزو  بعـــد  روســـيا  فـــي  وأنشـــطتها 
الروســـي ألوكرانيا شـــركات “جوجل” 

و”إير بي إن بي” و”إنتل”.
التنفيـــذي  والمديـــر  الرئيـــس  وقـــال 
للشـــركة دان شـــولمان في بيـــان “في 
ظل الظـــروف الراهنة نعلـــق خدمات 
باي بال في روسيا”، بحسب ما نقتله 

منصة “العين اإلخبارية”.
وذكر متحدث باســـم الشركة أن “باي 
بال” ســـتدعم عمليات السحب “لفترة 
من الوقت مما يضمـــن توزيع أرصدة 
القوانيـــن  مـــع  تماشـــيا  الحســـابات 

واللوائح المعمول بها”.
وتوقفت باي بال، التي سمحت فقط 
بالمعامـــات عبـــر الحـــدود مـــن قبـــل 
مســـتخدمين في روســـيا، عـــن قبول 
مســـتخدمين جـــدد فـــي البـــاد يـــوم 

األربعاء الماضي.
وقالـــت بـــاي بـــال يـــوم الجمعـــة إنـــه 
“منـــذ بدايـــة الغزو ســـاعدت بـــاي بال 
فـــي جمع أكثر مـــن 150 مليون دوالر 
تدعـــم  التـــي  الخيريـــة  للمؤسســـات 
جهـــود اإلغاثـــة فـــي أوكرانيـــا وهـــي 
واحـــدة من أكبـــر الجهود التـــي نراها 
فـــي مثـــل هـــذه الفتـــرة القصيـــرة من 

الزمن”.
وبـــاي بـــال هـــو موقـــع ويـــب تجـــاري 
يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر 
اإلنترنت والبريد اإللكتروني لعناوين 

مختلفة.
أعلـــن  الماضـــي،  األســـبوع  ونهايـــة 

األميركيـــة  التكنولوجيـــا  عمـــاق 
)جوجـــل( وقـــف بيـــع اإلعانـــات عبـــر 
اإلنترنت في روســـيا، وكانت جوجل 
حظرت في وقت ســـابق على وسائل 
اإلعام الحكومية الروســـية شراء أو 

بيع اإلعانات عبر منصتها.
كمـــا أوقفـــت جوجـــل خدمـــة توفيـــر 
معلومـــات بشـــأن حركـــة المـــرور في 
أوكرانيـــا عبـــر برنامـــج “جوجل ماب” 
الماحـــي، حيـــث قالـــت الشـــركة إنها 
اتخـــذت تلـــك الخطـــوة بالتشـــاور مع 
الســـلطات األوكرانية، وذلـــك لحماية 

المواطنين األوكرانيين.
بريـــان  نشـــر  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
تشيســـكي، الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“إيـــر بـــي إن بـــي” المتخصصـــة فـــي 
العطـــات،  لقضـــاء  المنـــازل  تأجيـــر 
موقـــع  علـــى  حســـابه  عبـــر  تغريـــدة 
“تويتـــر” مســـاء الخميـــس أعلـــن فيها 
أن الشـــركة قررت وقف أنشطتها في 

روسيا وبياروس.
وتشـــير وكالة بلومبرج لألنباء إلى أن 
تعليـــق خدمـــات “إير بـــي إن بي” في 
روســـيا يأتـــي بعد أيـــام مـــن تصريح 
للرئيـــس التنفيذي للشـــركة قـــال فيه 
“إن جميـــع الخيـــارات مطروحة على 
الطاولة”، فيما يتعلق بالرد على الغزو 

الروسي ألوكرانيا.

وكانت أولى خطوات “إير بي إن بي” 
في إطار هذا الرد تطوعها باستضافة 
ما يصل إلى 100 ألف الجئ أوكراني، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا تواصلـــت مـــع 14 

حكومة دولة للمساعدة.
ووفقا لبيانات شـــركة “إير دي إن إيه” 
األميركيـــة المتخصصة فـــي البيانات 
روســـيا  فـــإن  الفندقيـــة،  واألبحـــاث 
تعرض أكثر من 90 ألف منزل لإليجار 
لمـــدة قصيرة عبر مختلـــف المنصات، 
في حيـــن أن بيـــاروس تعرض فقط 
مـــا يزيـــد عـــن 1800 وحـــدة لإليجـــار 

لمدة قصيرة.
وفـــي ســـياق متصـــل، أعلنـــت شـــركة 
“إنتـــل” األميركيـــة العماقـــة لصناعة 
الرقائـــق اإللكترونية، أمـــس الجمعة، 
وقـــف جميـــع شـــحناتها إلـــى روســـيا 

وبياروس.
وتعـــد إنتـــل أهـــم مـــورد فـــي العالـــم 
والخـــوادم  الحواســـب  لمعالجـــات 

الخاصة بمراكز البيانات.
واتخـــذت شـــركات أخـــرى خطـــوات 
شـــركة  أعلنـــت  حيـــث  مماثلـــة، 
العماقـــة  األميركيـــة  اإللكترونيـــات 
“آبـــل” بالفعل أنهـــا لن تقـــوم بعد اآلن 
بإرســـال شـــحنات مـــن أجهزتهـــا إلـــى 
تقديـــم  وقـــف  عـــن  فضـــا  روســـيا، 

خدماتها هناك.

“بي بال” تنضم للشركات التي تقطع عالقتها بموسكو

عقوبات “تقنية” تخنق اقتصاد روسيا

علي الفردان
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 بين جنبات هذا الحوار الكثير من المعطيات المهمة وفق رؤية خبير يســتقرئ مســتقبل القطاع الســياحي والفندقي في مملكة البحرين ال ســيما مع اإلعالن 
عن استراتيجية سياحية بمشروعات كبرى، وفي الوقت ذاته، فالحوار فرصة لنهنئ ضيفنا فارس يقطين بمناسبة تعيينه مديًرا عاًما لفندق الخليج وهو أهل 
لهــذا المنصــب بخبرتــه الطويلــة، وأول نافــذة فــي حوارنا هي تلك التي عبر فيها ضيفنا عــن التمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الخطــوات التي تتخذها حكومة 

البحرين في اتجاه تنمية القطاع السياحي وهي خطوات تبعث على التفاؤل.
وإذا قلنا إن الكثير من القطاعات تأثرت بسبب جائحة كورونا، فالقطاع السياحي من بينها بال ريب، إال أننا ننظر بتفاؤل حيث باإلمكان العمل ونحن بعون 
هللا في آخر فصول جائحة كورونا، وعلى اســتعداد للتعايش مع الوضع فقد أصبح لدينا الكثير من المعطيات والخبرات الكافية في كل المســتويات لتقديم 

خدمات أكثر تقدًما للعمالء والزبائن.. تفاصيل كثيرة جوهرية نجدها في هذا الحوار:

ا مستقبًل  « إلى أي مدى نتوقع نمّوً
للقطاعين السياحي والفندقي 

وفق ما تتوقعونه؟

 البحرين بلد كما أراه ويراه الكثيرون 
هو وطن مضيـــاف بتاريخه وحاضره 
وطيبة أهله مـــن مواطنين ومقيمين، 
مـــن  لنصبـــح  المقومـــات  كل  ولدينـــا 
أنجح دول الخليج العربي في القطاع 
الفندقـــي، وكنا نطمح منذ ســـنين إلى 
بعض التعديالت والخطط الطموحة، 
وهـــا هي أصبحـــت منظورة اآلن وفق 
التوجهـــات والخطط الجديدة وما تم 
اإلعـــالن عنه في إطار االســـتراتيجية 
تدخـــل  التـــي  الجديـــدة  الســـياحية 
تحت مرئيات صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
ونحـــن فـــي الحقيقـــة أمـــام خطـــوات 
إيجابيـــة لتنمية القطاع الســـياحي أو 
غيره مـــن القطاعـــات فأنا مـــن الناس 
الذين كانوا وال يزالون ينتظرون مثل 
هـــذه التوجهات حيـــث أننا نعيش في 
جزيرة لكن كان الكثيرون يتســـاءلون 
الســـياحية  الخيـــارات والفـــرص  عـــن 
الســـياح  أمـــام  المفتوحـــة  الســـاحلية 
الجديـــدة  الخطـــة  ووفـــق  والـــزوار، 
فهناك مشـــروعات طموحة سواء في 
بحريـــن باي أو ســـواحل الـــزالق التي 
تعتبـــر موائل شـــاطئية طبيعية، وهذا 
خيـــار متميـــز حتى بالنســـبة للســـياح 
الذين ينزلون في منتجعات أو شـــقق 
إذ يستطيعون االســـتمتاع بالسواحل 

ومرافقها.
إذن، هل نستطيع القول إن  «

االستراتيجية السياحية الجديدة 
تضعنا على المسار الصحيح؟

في السابق، كان االكتظاط السياحي – 
إن جاز لنا التعبير – يتركز في مناطق 
معينـــة كالعدلية والســـيف وألن األمر 
تحـــول إلـــى التخطيـــط “الالمركـــزي”، 
فهـــذا يفتـــح مناطـــق أخـــرى لتوزيـــع 
االســـتقطاب الســـياحي الـــذي تتيحه 
المشـــروعات السياحية من منتجعات 
ومجمعـــات وأســـواق، فالســـائح دائًما 
فالمواطنـــون  التنـــوع،  فـــي  يرغـــب 

والمقيمون تسعدهم هذه الخيارات.
فـــي رأيـــي، نحـــن نســـير على المســـار 
الصحيـــح حيـــن نجـــد القـــرار الصائب 
بالعمـــل مع شـــركات عالميـــة مرموقة 
البحريـــن كوجهـــة ســـياحية،  تســـوق 
وهـــذا ما نجحـــت فيه “دبـــي”، وأقول 
ذلك ألن لدينا في مملكة البحرين كل 

المقومات وعناصر الجذب ولكن نريد 
من يسوق بشكل صحيح، ومن المهم 
اإلشـــارة إلـــى أنـــه ليس هنـــاك بلد في 
العالـــم له القدرة على تســـويق نفســـه 
بنفسه، وبالفعل، تم تنفيذ عدة برامج 
في السابق للترويج السياحي وجذب 
السياح إلى البحرين من خالل مكاتب 
فـــي بعـــض الـــدول، وألن التجربـــة لم 
تحقـــق النجـــاح المطلـــوب تـــم إغالق 
تلـــك المكاتـــب ومـــن ثـــم االتفـــاق مع 
شـــركات تسوق للسياحة في البحرين 
وتجلب المعـــارض الدولية وتتفق مع 
شـــركات الطيـــران في جميـــع البلدان، 
وفرصتنـــا كبيـــرة أيًضـــا حيـــث تعتبـــر 
شركة “طيران الخليج” عاماًل أساسًيا 
لتســـويق بالدنا كوجهـــة، فحين نرّوج 
لوجهات ســـياحية عالمية نأخذ سياح 
البحرين إليها، فال بد أن نشجع قدوم 
الســـياح من تلـــك البلـــدان والوجهات 
إلـــى البحرين من خـــالل باقات عرض 
ســـياحية مميـــزة، وللـــه الحمـــد، هناك 
الكثيـــر من األفكار الناجحة لتشـــجيع 

سياح العالم للقدوم إلى بالدنا.
الكوادر المؤهلة أساس لنجاح  «

قطاع حيوي كالسياحة والفندقة، 
حدثونا عن تجربتكم في إعداد 

الكوادر للمناصب اإلدارية العليا؟

ال شـــك لـــدي فـــي أن شـــباب البحرين 
في القطاع الفندقي والســـياحي وفي 
القطاعـــات كافـــة، لديهـــم كل القدرات 
أعلـــى  تبـــّوء  وبإمكانهـــم  والتأهيـــل 
والفندقـــة  الســـياحة  فـــي  المناصـــب 
الوصول إلى مراتـــب أعلى من األداء 
وتحقيـــق طموحهم، وفنـــدق الخليج 
له مســـيرته في هذا السياق منذ أكثر 
من ثالثة عقود من الزمن، وأبرز مثال 
هـــو العضـــو المنتـــدب لشـــركة فنـــادق 
البحريـــن محمد جاســـم بوزيزي الذي 
واقتـــدار،  بمســـؤولية  اإلدارة  تولـــى 
واليـــوم لدينا ثمار هـــذه التجربة وهو 
“مســـتقبلي”،  إداري  تدريـــب  برنامـــج 
وهـــذا البرنامج يتيح الفرصة ســـنوًيا 
مـــن  الشـــباب  مـــن  مرشـــحين  لســـتة 
الجنســـين يتـــم توظيفهـــم وابتعاثهم 
والجامعـــات  المعاهـــد  فـــي  للدراســـة 
ويتكفـــل  الخـــارج،  فـــي  المرموقـــة 
الفنـــدق بكامـــل التكاليف بـــل ويؤمن 
فتـــرة  طـــوال  ســـارية  األجـــور  لهـــم 
الدراســـة وبذلـــك، فوظيفتهـــم جاهزة 
حـــال تخرجهـــم، ولـــم يتوقـــف العمل 
في فترة الجائحة، ومع أننا لم نتمكن 
مـــن إرســـال مبتعثينا إلـــى الخارج، إال 

أن البرنامج اســـتمر مع كليـــة “فاتيل” 
للفندقـــة، ولدينـــا كوادر فـــي مناصب 
إداريـــة عليـــا بـــل دعنـــي أتحـــدث عن 
الشـــيف تـــاال بشـــمي كنمـــوذج حيـــث 
ابتعثناها إلى الخـــارج وألنها موهوبة 
فاليوم هـــي طباخة متميـــزة وحولت 
إلـــى مطبـــخ ذي  البحرينـــي  المطبـــخ 
مطعمنـــا  خـــالل  مـــن  عالميـــة  شـــهرة 
“فيوشـــين باي تاال”، الذي تم تصنيفه 
ضمـــن أفضـــل 50 مطعًما فـــي منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
إنـــه أمـــر مفـــرح للغاية، فقـــد أصبحت 
“تـــاال بشـــمي” رمـــًزا وأيقونة للشـــباب 
البحرينـــي المتميز فـــي مجال الطبخ، 
وهـــي بذلك تشـــجع نظراءهـــا وكانت 
ســـعادتنا كبيـــرة بالفعـــل حينمـــا زارها 
آل  أحمـــد  بـــن  الشـــيخ خالـــد  معالـــي 
خليفة مستشـــار جاللة الملك المفدى 
للشـــؤون الدبلوماســـية، وهـــذا يعطي 
انطباًعا بأن كبار المســـؤولين يقدرون 
جهـــود شـــباب البحريـــن وفـــي الوقت 
ذاته، وبناًء على هذا التشـــجيع، لدينا 
معهـــا مشـــروعات أخـــرى قادمـــة فـــي 

المستقبل.
حققتم قصة نجاح مشهودة، لو  «

سألنا.. ما هي أبرز دعائم هذا 
النجاح بالنسبة لكم؟

حـــب هـــذه البـــالد العريقـــة واالرتباط 
بهـــا كبيـــر ال يوصـــف، وربمـــا أســـمعك 
أمـــًرا غريًبـــا وأنـــا أتحدث عنـــه كثيًرا، 
ففـــي بلـــدي.. مســـقط رأســـي “لبنـــان” 
لـــم أعـــش 15 عاًمـــا متواليـــة، وكذلك 
الحـــال في عملـــي بإنجلترا وأســـبانيا، 
فالبحريـــن هـــي البلـــد التي اســـتمرت 
وارتباطـــي  بهـــا  ومعيشـــتي  حياتـــي 
بتربتها ومائها وأهلها وطيبة شـــعبها، 
فشـــخصية البحريني هي الشـــخصية 
بحيـــث  العالـــم  كل  تســـتقبل  التـــي 
يجعلك تحـــب هذا المحيـــط الذي بال 
شـــك شـــجعني علـــى العمـــل والعطاء 
والبذل، حتى حين عملت في المملكة 
العربية الســـعودية، بقيت عائلتي هنا 
فـــي هـــذا البلـــد، وأنـــا أذهـــب وأجيء 
زائًرا بشـــكل منتظـــم.. البحريـــن بيئة 
حاضنـــة للســـياحة بطبيعتهـــا وناســـها 
الطيبين الذين يحبون حتى الغريب.

* مـــا هـــو المنهج األبرز الـــذي تجدونه 
مرتكًزا رئيسًيا لنجاح القطاع؟

في عالم الســـياحة اليـــوم ال يمكن أن 
تكتفـــي بوضـــع الخطـــة فحســـب، بـــل 
البـــد مـــن رصـــد وتتبـــع التطـــور الذي 
يشـــهده هـــذا القطـــاع علـــى مســـتوى 

العالـــم، فهدفنـــا فـــي مملكـــة البحرين 
ليس لليوم فقط، بل للغد، وهذا هدف 
يتغيـــر: المعطيـــات تتغيـــر والعـــروض 
تتغيـــر واألوضـــاع تتغيـــر وهنـــا يلـــزم 
العمـــل وتطوير كل يـــوم، وليس كافًيا 
أن يكون لنا “هدف” بل حتمية تطوير 
وليـــس  الهـــدف  تنفيـــذ  وديناميكيـــة 
كمـــا نقـــول باللهجة البحرينيـــة “نرجع 

ريوس”.
 لدينا السواحل والمواقع األثرية..  «

أليس من المفترض استغللها 
بالشكل األمثل؟

بالخطـــة  كثيـــًرا  وتفاءلـــت  ســـعدت 
المعلنـــة،  الســـياحية  االســـتراتيجية 
ال ســـيما فيمـــا يتعلق باالســـتثمار في 
السياحة الشاطئية، فالسائح األجنبي، 
مـــن مختلف الـــدول األوروبيـــة، يريد 
بهـــذه  ليســـتمتع  والشـــمس  البحـــر 
األجـــواء التي ال يعيشـــها في طقســـه 
البـــارد، ونحـــن كجزيـــرة تمتـــد علـــى 
الســـواحل  تحيطهـــا  كيلومتـــر   600
األربـــع،  جهاتهـــا  فـــي  والشـــواطئ 
فالبـــد أن تكـــون خياراتنـــا متاحة وال 
فحســـب،  المنتجعـــات  علـــى  تقتصـــر 
وربمـــا يخرج الســـائح بفكـــرة خاطئة 
حينمـــا ال يجد مبتغاه، والمشـــروعات 
الجديـــدة بمـــا فيهـــا المدن الســـاحلية 
هي نقطة ننطلق منها لجذب السياحة 

األوروبية.
نعم، المواقـــع التاريخية واألثرية هي 
ضمن الخطة الســـياحية، وهناك نظرة 
واعـــدة لتعريف الســـواح بهذه المعالم 
والتســـويق لها بشـــكل صحيح، فنحن 
فـــي البحريـــن نمتلـــك إرًثـــا تاريخًيـــا 
وحضارًيـــا قل نظيره، ومن المؤســـف 
أن هنـــاك مـــن المواطنيـــن والمقيمين 
مـــن لم يعرفـــوا أو يســـمعوا عـــن هذه 
الكنـــوز! فمـــا بالـــك الســـائح األجنبـــي، 
إذن.. حيـــن نتحدث عن تاريخ مجيد 
مـــن فتـــرة دلمـــون وأوال فهذا يفرض 
االهتمام والتعريف بالســـياحة األثرية 
لتصبـــح نقطة وصل بيننـــا وبين دول 

الخليج والعالم.
دعنا نتحدث معكم كخبير، ونسأل:  «

لقد وضعت المملكة العربية 
السعودية، على سبيل المثال، 

مدينة العل على خارطة العالم 
سياحًيا، إلى أي مدى يمكن 
االستفادة من هذه التجربة؟

ما أنجزته المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة يبرهـــن على أنـــه ليس هناك 
مســـتحيل، فمـــا عشـــناه حديًثـــا مـــن 
عـــن  أتحـــدث  ال  المعاصـــر،  تاريخنـــا 

ســـنوات  خمـــس  بـــل  ســـنة،  عشـــرين 
فيـــه  شـــهدت  وحســـب،  مضـــت 
الســـعودية نهضـــة كبيـــرة واعدة وفق 
رؤيـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
السعودية،  يجسد الثقة والطموح في 
التغييـــر، فقـــد شـــخص كل المقومات 
الالزمـــة المتوفرة، لكـــن البد من خلق 
“صدمة اجتماعية” لفتح بوابة التقدم 
والتحديث، وبالنسبة لي، عملت لمدة 
خمس ســـنوات في الســـعودية متنقاًل 
بيـــن جـــدة والريـــاض والخبـــر وأراها 
بوضوح ترســـم خارطـــة الخليج على 
الخارطة العالمية من مشـــروع “نيوم” 
إلـــى مشـــروع “الفورمـــوال” ومشـــروع 
“العـــال”، والبـــد أن ننظـــر إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية كتجربـــة ناجحـــة 
توســـع نجاحهـــا ومداها إلـــى البحرين 
األخـــوة  مـــع  العمـــل  بإمكاننـــا  حيـــث 
والفندقـــي  الســـياحي  القطـــاع  فـــي 
للمشـــروعات  للتســـويق  بالســـعودية 
مـــن منتجعـــات ومعـــارض ومخيمات 
وهذا هو رأي: البد أن نسوق للبحرين 
كبلـــد ال تنقصه أية مقومات ســـياحية 

وأثرية وتاريخية وبشرية.
إلـــى  ننظـــر  أن  المهـــم  مـــن  ودائًمـــا، 
الجوانـــب اإليجابية، وألنني شـــخص 
إيجابـــي فأنظـــر إلى األمـــور بإيجابية 
أيًضـــا فحيـــن نـــرى الســـعودية تخلـــق 
الفـــرص، ونجـــد فـــي أنفســـنا القـــدرة 
على خلق الفرص، فهـــذا يعني تعميم 
الفائدة لمنطقة الخليج العربي، ونحن 
نستفيد في البحرين كون جسر الملك 
فهد يربطنا وهناك مشـــروع جسر ثان 
وهـــذا يمهـــد كل الســـبل للتكامـــل مـــع 

الشقيقة الكبرى.
لو سألنا عن أهم مقومات نجاح  «

المسؤول في القطاعي السياحي 
والفندقي وفق خبرتكم.. ما هي 

أبرزها؟.

أعيـــد وأكـــرر بـــأن العمـــل فـــي القطاع 
أن  يجـــب  ال  والســـياحي  الفندقـــي 

يكـــون بمثابـــة وظيفـــة وبهـــذا تكـــون 
إمكانياتـــك بـــال حـــدود، فحين يصبح 
عملـــك جزًءا مـــن حياتك فهـــذا يعني 
قدرتـــك علـــى التعاطـــي المســـتمر مع 
الناس وتشـــاركهم أفراحهم وأحزانهم 
النظـــر  وتتلقـــى كل اآلراء ووجهـــات 
بصـــدر رحب وال يتعلـــق هذا األمر بي 
شـــخصًيا بل يعني الجميع.. ال أفشـــي 
ســـًرا حينما أقـــول بأن فنـــدق الخليج 
هـــو أول مـــكان عملت فيه منـــذ العام 
2007 حتى العام 2011 ثم تنقلت في 
وظائـــف أخرى وعدت إليـــه في العام 
2018 فهـــو المـــكان الـــذي أحبـــه وهو 
عزيز على قلبي، وهذه البصمة أتركها 
فـــي كل مـــكان أعمـــل فيـــه وأتركـــه.. 
فـــال أغادره إال وقـــد تركت فيه بصمة 
مـــن المحبـــة والـــوداد دون أن يكـــون 
فـــي قلبـــي أو في قلـــوب اآلخرين من 
األحبـــة الزمـــالء أي حـــزازات، فيكون 

األمر جمياًل أن تتمنى للغير الخير.
- ثـــم الفضـــل ألهل الفضـــل كما نقول، 
والســـمة المهمـــة في عملنا في شـــركة 
فنـــادق الخليـــج أننا جميًعـــا نعمل في 
مـــكان نشـــعر بأننـــا شـــركاء فيـــه وهو 
ونحـــن جزء مـــن عائلـــة.. نتعامل في 
الشـــركة مـــع بعضنـــا البعـــض كعائلـــة 
واحـــدة وهذا جانب مرتبـــط بالثقافة 
وبمـــا  وقيمهـــا،  والعربيـــة  البحرينيـــة 
أننـــا شـــركة بحرينيـــة، فمـــن المهم أن 
نخلـــق هذا الشـــعور ونرفـــده وننميه.. 
أي الشـــعور بـــأن كل فرد هو مســـؤول 
وليـــس مجـــرد موظف فحين يخســـر 
مـــكان عملي أخســـر وحيـــن يربح فأنا 
الرابح وبهذه النفســـية ينتـــج الجميع 
بعطاء أكبر ويستند الجميع على ذلك 
كمقوم للنجاح، فاألســـاس أن شركتنا 
وفرت هـــذه البيئة التي تعطيك الثقة 
والدافـــع لالبتـــكار واإلنتـــاج.. أحياًنـــا 
تنجـــح وأحياًنـــا أخـــرى تفشـــل وفـــي 
كلتـــا الحالتيـــن، فـــإن هـــذه البيئة هي 
مـــا يمكـــن أن نصفها بالبيئـــة المحققة 

لإلبداع واالبتكار والنجاح.

مرئيات سمو ولي العهد وضعتنا أمام خطوات إيجابية لتنمية القطاع السياحي
متفائلون ولدينا الخبرات الكافية لتقديم خدمات متقدمة... المدير العام لفندق الخليج:
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يقطين: اإلستراتيجية الجديدة فارس يقطين
تتيح فرًصا مثالية لتوزيع 

االستقطاب السياحي

ما أنجزته المملكة العربية 
السعودية الشقيقة يبرهن أنه 

ليس هناك مستحيل

سعيد محمد

في عالم السياحة 
ال يكفي وضع 

الخطط فحسب... 
بل رصد التطور

“تاال بشمي” 
أصبحت أيقونة 

للشباب البحريني 
في مجال الطبخ

“فيوشين باي 
تاال”ضمن أفضل 

50 مطعًما بالشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

البد أن نسّوق 
للبحرين كبلد 
ال تنقصه أية 

مقومات سياحية
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مواصلة اإلفصاح عن التطورات بشكل دوري

الدراسة األولية لدمج “دلمون” و“الدواجن” بمراحلها النهائية

أكدت إدارة حماية المســـتهلك بوزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة أنها تقوم بالبت في جميع 
الشـــكاوى الـــواردة إليهـــا عبـــر مختلـــف قنوات 
التواصـــل الرســـمية بالـــوزارة لحفـــظ وحمايـــة 
حقوق المســـتهلك، وذلك في ردها على ســـؤال 
“البالد” حول وجود تنسيق مع الجهات المعنية 

فـــي القطاع الصحي لضمان حماية المســـتهلك 
من األجهزة التالفة وتعويضها بأخرى جديدة.

وأوضحـــت أن إدارة حمايـــة المســـتهلك تردها 
العديد من الشـــكاوى المتعلقة باألجهزة الطبية 
التالفة خصوًصا في ظل الظروف االســـتثنائية 
التـــي يمـــر بهـــا العالـــم، وتحـــرص إدارة حمايـــة 

المســـتهلك على التنسيق والتعاون مع الجهات 
االختصـــاص المعنية بالشـــكوى، فهناك تنســـيق 
وتعـــاون وثيـــق مـــع الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة )نهـــرا( لنظر وحل 
أي شـــكاوى أو استفســـارات حســـب طبيعتهـــا 

واختصاصها.

تنسيق بين “حماية المستهلك” و“نهرا” لحل شكاوى األجهزة الطبية التالفة

للـــدورة  االنتخابـــات  لجنـــة  رئيـــس  توقـــع 
)30( لمجلـــس إدارة غرفـــة تجارة وصناعة 
البحريـــن، عـــادل المســـقطي، اســـتالم عدد 
كبيـــر مـــن طلبـــات الترشـــح اليـــوم االثنين 
وأن يصـــل العـــدد إلـــى 19 شـــخًصا بحلول 
“البـــالد  لــــ  المســـقطي  وأوضـــح  الظهيـــرة. 
تقـــدم  واحـــدا  شـــخصا  أن  االقتصـــادي” 
للترشـــح النتخابـــات الغرفـــة للـــدورة )30( 

منـــذ فتح باب الترشـــح حتى اآلن. وأشـــار إلى أنـــه من المتوقع بحســـب المعلومات 
واالتصاالت أن يكتمل ظهر اليوم اســـتالم طلبات الترشـــح لقرابة 19 شخصا. وفتح 
باب الترشح النتخابات الدورة )30( يوم الخميس الماضي 3 مارس الجاري، ويستمر 
حتـــى يوم األحد المقبـــل 13 مارس. ومن المزمع إجـــراء االنتخابات بمركز البحرين 

الدولي للمعارض والمؤتمرات يوم السبت 19 مارس الجاري.

المسقطي يتوقع استالم طلبات 
ترشح لـ19 عضًوا اليوم

صعود صاروخي جديد لسهم “ألبا” في بورصة البحرين
ارتفع بنسبة 42 % خالل شهر واحد فقط

واصل ســـهم شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” تحطيم األرقام 
فـــي بورصة البحرين بعد أن بلغ مســـتوى قياســـيا جديدا 
في افتتاح تداوالت األســـبوع أمس. وأغلق ســـهم شـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا( تداوالت أمـــس )األحد( عند 1.36 
دينار للســـهم، األمر الذي يحقق عوائد كبيرة للمستثمرين 
المســـاهمين في رأس مال الشـــركة. وكان ســـهم الشـــركة 
قبـــل هـــذا التاريـــخ بعام ال يتجـــاوز 500 فلـــس تقريًبا، أي 
أن االرتفـــاع بلـــغ نحو 170 %. وجـــاء االرتفاع المتواصل 
مدعومـــا بنتائـــج مالية قوية حققتها الشـــركة على خلفية 
المشـــروعات التوســـعية بقيـــادة رئيـــس مجلـــس إدارتهـــا 
الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان آل خليفـــة، إذ حققت الشـــركة 
أرباحـــا غيـــر مســـبوقة على مســـتوى الشـــركات المدرجة. 
وارتفع سعر سهم “ألبا” في شهر فبراير الماضي فقط نحو 
42 % ليكون أعلى األسهم من حيث نسبة ارتفاع القيمة 
فـــي بورصة البحرين، ما يعكس ارتفاع ثقة المســـتثمرين 
في ســـهم الشركة. وتمثل أســـهم “ألبا” ما مجموعه 15 % 
من إجمالي قيم األســـهم الســـوقية في بورصـــة البحرين، 

واقتربت القيمة السوقية للشركة من ملياري دينار.
وكانـــت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن، أكبر مصهـــر لأللمنيوم 
فـــي العالـــم باســـتثناء الصيـــن، أعلنـــت عـــن تحقيـــق ربح 

بقيمـــة 451.9 مليون دينـــار بحريني )1,202 مليون دوالر 
أميركـــي(، أي بارتفاع بلغ 4,532 % على أســـاس ســـنوي، 
للســـنة الماليـــة 2021، وذلـــك مقارنة بتحقيـــق ربح بقيمة 
9.7 مليون دينار بحريني )26 مليون دوالر أميركي( خالل 
العام 2020. وأعلنت الشـــركة عن عائد أساسي ومخفض 
للســـهم الواحـــد بقيمـــة 319 فلًســـا مقابـــل عائـــد أساســـي 

ومخفـــض للســـهم الواحـــد بقيمـــة 7 فلـــوس خـــالل العام 
2020. واقتـــرح مجلـــس اإلدارة دفع أربـــاح نهائية بقيمة 
53.14 فلًســـا للســـهم الواحـــد )فيمـــا عـــدا أســـهم الخزينة( 
والتـــي بلـــغ مجموعهـــا 75.2 مليـــون دينـــار بحريني )200 
مليـــون دوالر أميركـــي( وهي خاضعة لموافقة مســـاهمي 

الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

البيض البحريني يرتفع 10 % مع زيادة أسعار األعالف
“العامة للدواجن”: لسنا مسؤولين عن القيمة النهائية بمتاجر التجزئة

رفعت أكبر شركة مزودة لبيض المائدة في السوق المحلية أسعارها في خضم 
ارتفاع تشهده السوق العالمية في مختلف السلع األساسية.

وأوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
أن  عيتانـــي  وائـــل  للدواجـــن  العامـــة 
الشـــركة أبلغت الموزعين برفع أســـعار 
البيض بنسبة بسيطة ال تتجاوز 8 إلى 
10 %، لكنـــه أوضـــح أن الشـــركة غيـــر 
مســـؤولة عن األســـعار النهائية للمنتج 
علـــى رفـــوف المحـــالت وذلـــك بعد أن 
نقـــل أحد المســـتهلكين أن ســـعر ســـلة 
البيـــض في أحد المحـــالت تجاوز 2.3 

دينار بزيادة 30 %.
ويعـــد بيض الشـــركة العامـــة للدواجن 
والبيض البحريني عموًما، مفضل لدى 
فئة كبيرة من المستهلكين في السوق 
المحلية؛ نظًرا لمســـتوى الجودة وثقة 

المستهلكين بالمنتج.
وأشـــار عيتاني إلى أن الشـــركة سعت 
بكل ما تستطيع للحفاظ على مصلحة 
المســـتهلكين والحفـــاظ على األســـعار 
لمســـتواها على مدى الفتـــرة الماضية 
رغـــم االرتفاع في أســـعار األعالف، إال 
أنها لم تجد بًدا من رفع األسعار؛ كونها 
تعمـــل وفـــق أســـس تجاريـــة واإلدارة 

مسؤولة أمام المساهمين.
وبّيـــن أن الشـــركة تطلب مـــن محالت 

البيـــع بالتجزئـــة دائًمـــا توخـــي الحـــذر 
إن  إذ  األســـعار،  بوضـــع  يتعلـــق  فيمـــا 
أســـعار  مـــن  أفضـــل  الشـــركة  أســـعار 
المنتج المســـتورد من بعض الماركات 
المعروفـــة فـــي الســـوق خصوًصـــا أن 
الســـوق البحرينيـــة تظـــل أصغـــر مـــن 

األسواق المجاورة في المنطقة.
الســـوق  بحكـــم حجـــم  أنـــه  وأوضـــح 
والكميات المطلوبـــة من المواد الخام، 
فإن األســـعار بالنســـبة للسوق المحلية 
األســـواق  مـــع  مقارنـــة  أعلـــى  تكـــون 
الكبيـــرة التي يتـــم طلب كميـــات أكبر 
هوامـــش  علـــى  يحصلـــون  وبالتالـــي 

سعرية أفضل.
وأضـــاف عيتانـــي أن أســـعار األعالف 
ارتفعـــت لنحـــو 220 دوالر للطـــن، في 
الســـابقة  األوقـــات  فـــي  كانـــت  حيـــن 
تتـــراوح بيـــن 150 و160 دوالرا للطن، 
إذ تشهد أسعار القمح والذرة والصويا 
ارتفاعا في الســـوق العالمية خصوًصا 
مـــع التطورات األخيـــرة التي قد تدفع 

األسعار لمزيد من االرتفاع.
وقال عيتاني “قطاع الدواجن مرتبط 
عضوًيا بالعلف وأســـعار القمح وســـعر 

برميل النفط”.
ووصلـــت أســـعار بيـــض المائـــدة لنحو 
2.38 دينـــار، بحســـب مـــا نقلـــه رجـــل 
األعمـــال كريـــم فليـــج لــــ “البـــالد”، من 
رفوف أحد المحالت لسلة البيض التي 
تحـــوي 30 بيضة مـــن الشـــركة العامة 
للدواجن، مشـــيًرا إلـــى أن االرتفاع بلغ 

30 % وذلك من 1.8 دينار.
وبحســـب الزيـــادة الجديـــدة، فإنه من 
أســـعار  تكـــون  أن  نظرًيـــا  المفتـــرض 
البيض البحريني من شـــركة “الوطنية 

العامة” ما بين 1.9 دينار إلى 2.1 دينار 
تقريًبا.

أفصحـــت شـــركة دلمـــون للدواجـــن أن الدراســـات األولية 
علـــى معـــدل المبادلة األوليـــة لمقترح دمج شـــركة دلمون 
للدواجن مع الشركة العامة للدواجن في المراحل النهائية، 

والمتوقع إنهاءها خالل الشهر الجاري.
وأوضحـــت “دلمـــون للدواجن” فـــي بيان نشـــر على موقع 
بورصـــة البحريـــن أمس أنها ســـتبدأ التفاوض مع الشـــركة 
العامـــة للدواجـــن بخصـــوص معـــدل المبادلـــة األولية بعد 

االنتهاء الدراسة السابق ذكرها.
وبينت الشـــركة أنهـــا ســـتعين المستشـــار القانوني لغرض 
دراســـة مقتـــرح الدمج مـــع الشـــركة العامـــة للدواجن بعد 
االنتهاء من التفاوض على معدل المبادلة السابق ذكرها.

عـــن  اإلفصـــاح  ســـتواصل  أنهـــا  إلـــى  الشـــركة  وأشـــارت 
التطـــورات بشـــكل دوري، وســـتخضع الصفقـــة لموافقات 

المساهمين وموافقة الجهات التنظيمية.
يذكر أن شـــركة دلمون للدواجن وقعت مع الشركة العامة 
للدواجـــن علـــى مذكـــرة تفاهـــم أوليـــة متعلقـــة بموضـــوع 

مقترح الدمج بينهما في 28 أبريل 2021.
وتعمـــل الشـــركة بمجـــال إنتـــاج الدجـــاج الالحـــم وتزويد 
الســـوق المحلية بمختلـــف أنواع األعـــالف، إضافة إلنتاج 
صوص عمر يوم واحد، كما تعمل الشركة العامة للدواجن 

بمجال إنتاج بيض المائدة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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رئيس التحريرمؤنس المردي

سيدي القارئ ما رأيك في هذه البطاقة؟
Û  اســتقبل الرئيس التنفيذي في مكتبه يوســف الموظف الذي التحق بالمؤسســة

مؤخًرا ورّحب به، وتمنى له التوفيق في عمله، وحثه على االستفادة من خبرات 
زمالئــه، والحــرص على بناء العالقات الطيبة معهم ومع عمالء المؤسســة. كما 
وبين له أن الجميع يعملون كفريق عمل واحد وأن الجميع شريك في االرتقاء 
بهــذه المؤسســة. فــي ختــام لقائه قدم الرئيــس بطاقة ترحيب ليوســف وطلب 

منه االطالع على محتواها بعد خروجه من مكتبه.
Û  احتفــظ يوســف بالبطاقــة ولــم يطلع علــى محتواهــا إال بعد مرور أســبوع على

التحاقه بالعمل. ماذا وجد يوسف في تلك البطاقة؟ كانت البطاقة تحوي على 
الرســالة التاليــة: “عزيــزي يوســف فــي نهايــة يوم ما ستشــعر بالســعادة واألمل 
وبعــد أيــام ستشــعر باإلنهــاك والتعــب وربمــا اإلحباط ولكــن بإمكانــك أن تغادر 
مكتبــك دائًمــا وفــي ذهنــك أنــك عضو مهم في مؤسســتنا”. أحّس يوســف وهو 
يقــرأ تلــك الكلمــات وخاصــة العبــارة األخيــرة بمــا هــو أعظم مــن الســعادة فقد 
تملكه اإلحســاس بأهمية وجوده ضمن الكادر العامل في هذه المؤسســة وهذا 

ما رّسخ لديه االعتزاز بتحقيق الذات والرضا والثقة.
Û  اســتذكرت تصــرف الرئيــس وبطاقتــه للموظف الجديــد وأنا أطالــع الخصائص

والصفــات الشــخصية للقائــد اإلداري الناجــح والتــي ذكرهــا عالــم اإلدارة )كــن 
بالنشــر( ومســاعده )مــارك ميلر( في كتابهما )الســر( والتي تتلخــص في التالي: 

الحكمة والتفاؤل والقابلية لتحمل المسؤولية والشجاعة ونكران الذات.
Û  قــد يســأل القــارئ الكريم عن عالقة هــذه الخصائص أو الصفــات بمحتوى تلك

البطاقة. يمكنني القول وربما نتفق سيدي القارئ بأن تصرف هذا الرئيس يدل 
علــى مــا يتصــف به من حكمــة. فتلك الكلمات التي خطها فــي بطاقة الترحيب 
هي بمثابة اإلعداد النفسي والذهني للموظف إضافة إلى أنها عامل تحفيز في 

أقوى معانيه وخاصة عندما قال: “إنك عضو مهم في مؤسستنا”.
Û  ســيدي القــارئ، ما رأيــك في تطبيق مثل هذه البطاقة في مؤسســتك؟ هل هو

أمر صعب؟ ال أعتقد ذلك.

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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