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أعلن معهد البحرين للتنمية السياسة 
عن إطالق 83 فعالية ومبادرة لدعم 
العمليـــة االنتخابيـــة المقبلـــة، ضمـــن 
ب”، الـــذي يشـــرف عليـــه  برنامـــج “َدرَّ
34 دورة تدريبيـــة  المعهـــد إلطـــالق 
ورشـــة   22 المقبلـــة،  األيـــام  خـــالل 
عمل، 10 ندوات، 6 أفالم توعوية، 5 
لقـــاءات حوارية، 6 زيـــارات ميدانية 
ومحاضـــرات تســـتهدف جميع فئات 

المجتمع وطلبة الجامعات.  
فـــي  الراغبيـــن  عـــدد  بلـــغ  وأضـــاف: 
النيابيـــة  لالنتخابـــات  الترشـــح 
والبلديـــة ومديـــري حمالتهـــم وفرق 
مشـــاركا   2321 اآلن  حتـــى  عملهـــم 
فـــي البرنامـــج الوطنـــي لالنتخابـــات 

النيابية والبلدية المقبلة.
ودشـــن المعهد كتاب دليل “المترشح 
والمجالـــس  النيابيـــة  لالنتخابـــات 

الصحافـــي،  المؤتمـــر  فـــي  البلديـــة” 
الذي عقد ظهر أمس بمعهد البحرين 

للتنميـــة السياســـية، ويحتوي الدليل 
علـــى 6 فصول لإلجابـــة عن عدد من 

التســـاؤالت عـــن األنظمـــة والقوانين 
التي تنظم العملية االنتخابية.

83 برنامجا لدعــم االنتخابــات
2321 راغبا في الترشح حتى اآلن... “التنمية السياسية”:

اســتقبل وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل 
علــي  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  رئيــس  أمــس،  خليفــة، 
الــدرازي، وأعضــاء المؤسســة، بحضــور رئيــس األمــن العــام ووكيــل 

وزارة الداخلية.

مملكـــة  بنهـــج  الوزيـــر  وأشـــاد 
البحريـــن الثابـــت، بقيـــادة ملـــك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
في صيانة حقوق اإلنسان ودعم 
كل ما من شأنه احترام الحقوق.

والتنســـيق  التعـــاون  وبحـــث 
المشترك وتعزيز السبل واآلليات 
ومبـــادئ  قيـــم  بتعزيـــز  الكفيلـــة 

حقوق اإلنســـان، في إطار النهج 
الجاللـــة  لصاحـــب  اإلصالحـــي 
الملـــك المعظـــم، كما تم اإلشـــارة 
إلـــى مـــا تقـــوم به شـــرطة خدمة 
المجتمع في مجال تعزيز حقوق 
اإلنسان، بجانب عدد من القضايا 
والموضوعـــات األمنية، من بينها 
انخفـــاض معـــدل الجريمـــة فـــي 

مملكة البحرين.

انخفاض معدل الجريمة في البحرين

المنامة - وزارة الداخلية
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مصادقة ملكية على تعديل بعض أحكام “التأمين االجتماعي”
المنامة - بنا

صادق ملـــك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، على قانـــون رقم )21( 
لســـنة 2022 بتعديـــل بعض أحكام قانـــون التأمين 
االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقـــم )24( 
لســـنة 1976 بعد إقرار مجلســـي الشورى والنواب، 

وأصدره.
المادة األولى

ُتضـــاف فقـــرة ثانية إلى المادة رقـــم )2( من قانون 
التأمين االجتماعي الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 

)24( لسنة 1976، نصها اآلتي:
مادة )2( – فقرة ثانية:

“كمـــا تســـري أحكام هـــذا القانون على أفراد أســـرة 
صاحب العمـــل الذين يعملون معه، طبًقا للضوابط 

والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير”
المادة الثانية

ُيلغـــى البنـــد )9( مـــن الفقـــرة األولى من المـــادة )3( 
مـــن قانـــون التأمين االجتماعي الصادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقم )24( لســـنة 1976، وُيعاد ترقيم باقي 

بنود هذه الفقرة تبًعا لذلك.
المادة الثالثة

علـــى رئيس مجلس الـــوزراء والـــوزراء – ُكلٌّ فيما 
يخصـــه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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أّكد الرئيـــس التنفيذي لصندوق 
العمـــل )تمكيـــن( حســـين رجـــب 
التعافـــي  منتـــدى  أهميـــة 
االقتصـــادي الـــذي ُأقيـــم أخيـــرًا 
ومـــا أكده من عـــزم الجميع على 
مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي بما 
يســـهم فـــي تحقيـــق مزيـــد مـــن 
النمـــو لالقتصـــاد الوطني وخلق 
النوعيـــة  الوظيفيـــة  الفـــرص 
فـــي  الوطنيـــة الســـيما  للكـــوادر 
وتحقيـــق  الواعـــدة،  القطاعـــات 

لالســـتدامة  المرجـــوة  النتائـــج 
المالية والتنموية.

“تمكين”: خلق مزيد من الفرص الواعدة للمواطنين

20 صفحة - 220 فلسا

Beyon Cy�”و  ”Beyon Connect مـــن  كل  “اســـتضافت 
ber“ و ”Beyon Solutions”، مجموعـــة الشـــركات التابعـــة 
لبتلكـــو، منتدى “ELEVATE” التكنولوجي في فندق الريتز 
كارلتون يوم أمس الثالثاء الموافق 7 يونيو، تحت شـــعار 

“تسريع التحول الرقمي”.

جانب من المؤتمر 

”ELEVATE“ تستضيف منتدى التكنولوجيا ”Beyon“ شركات
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طهران ـ أ ف ب

تعـــرض فرع أساســـي في طهران يتبع “بانـــك مّلي”، أكبر 
المصـــارف اإليرانية، لعملية ســـرقة طالـــت أكثر من 160 
من صناديق األمانة المودعة لديه، وفق ما أفاد في بيان 

أمس الثالثاء.
وأوضـــح المصـــرف أن اللصوص الذين اســـتغلوا الحركة 

شبه المعدومة في المدينة في يوم عطلة رسمية، دخلوا 
خلســـة إلى فرعه في شـــارع انقالب )الثورة بالفارســـية( 
 168 الرئيســـي وســـط العاصمـــة، وتمكنـــوا مـــن ســـرقة 

صندوق أمانة.
وأفـــادت وكالة “فارس” أن اللصوص تســـللوا عبر موقف 
للســـيارات وخلعوا قفل باب خلفـــي للفرع، وخرجوا عبر 

المسار ذاته بعدما أغلقوا الباب خلفهم.

سرقة تطول صناديق أمانة في أكبر مصرف إيراني
المحرر االقتصادي | تصوير: خليل إبراهيم

جاللة الملك المعظم

حسين رجب



الملك المعظم يتلقى شكر العاهل األردني
تلقـــى ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة برقيـــة شـــكر جوابيـــة 
مـــن أخيه  ملـــك المملكـــة األردنية 
الهاشمية الشقيقة صاحب الجالة 
الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن 
الحســـين، وذلـــك ردًا علـــى برقيـــة 
التعزية والمواســـاة التـــي بعث بها 
األردنـــي  العاهـــل  ألخيـــه  جالتـــه 
فـــي وفاة والد جالـــة الملكة رانيا 
العبدهللا، الطبيـــب فيصل صدقي 

الياسين رحمه هللا.

بنا

جاللة الملك المعظم

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تستقبل سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس األعلى للمرأة رئيسة لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية

 ملك المملكة األردنية الهاشمية

المنامة -بنا

تلقـــى ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 

برقيتي شـــكر جوابيتين من  رئيس 
دولة إرتيريا أسياس أفورقي، وذلك 
ردًا علـــى برقيتـــي التهنئة التي بعث 
بهـــا جالتـــه وســـموه إليـــه بمناســـبة 
ذكرى يوم االستقال لدولة إرتيريا.

البحرين تتلقى شكر إرتيريا

local@albiladpress.com
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وزير الداخلية: نهجنا ثابت في صيانة حقوق اإلنسان

انخفاض معدل الجريمة في البحرين

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، امس، رئيس 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة 
علي الـــدرازي، وأعضاء المؤسســـة، وذلك 
بحضور رئيس األمـــن العام ووكيل وزارة 

الداخلية.
ورحب الوزير برئيس وأعضاء المؤسســـة 

الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، مشـــيدا بنهج 
مملكة البحرين الثابت، بقيادة ملك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، فـــي صيانـــة حقـــوق 
اإلنســـان ودعـــم كل مـــا من شـــأنه احترام 

هذه الحقوق.
الوطنيـــة  المؤسســـة  دور  الوزيـــر  وثمـــن 
لحقوق اإلنســـان في ترســـيخ قيم حقوق 

اإلنســـان وتوعيـــة المجتمـــع بهـــا، متمنًيـــا 
للمؤسسة وأعضائها، التوفيق والسداد.

وتم خال اللقاء، بحث التعاون والتنسيق 
المشترك وتعزيز الســـبل واآلليات الكفيلة 
بتعزيـــز قيم ومبادئ حقوق اإلنســـان، في 
إطـــار النهـــج اإلصاحي لصاحـــب الجالة 
الملـــك المعظـــم، كمـــا تـــم اإلشـــارة إلـــى ما 
تقوم به شرطة خدمة المجتمع في مجال 

تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، بجانـــب عدد من 
القضايـــا والموضوعات األمنيـــة، من بينها 
مملكـــة  فـــي  الجريمـــة  معـــدل  انخفـــاض 

البحرين.
حضـــر اللقـــاء، مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
لإلعام والثقافة األمنية، الوكيل المساعد 
اإلدارة  عـــام  مديـــر  القانونيـــة،  للشـــؤون 
العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة.

المنامة- وزارة الداخلية

دعم مشاريع التقنية المالية المدارة من بحرينيات... “األعلى للمرأة”:

تشغيل ُمسرِّعة للتكنولوجيا في مركز “ريادات”

اســـتقبلت األمين العـــام للمجلس األعلى 
بمقـــر  أمـــس،  األنصـــاري،  هالـــة  للمـــرأة 
المجلـــس عضو المجلـــس األعلـــى للمرأة 
رئيســـة لجنـــة “المـــرأة فـــي التكنولوجيـــا 
المالية” سمو الشـــيخة حصة بنت خليفة 
لبنـــك  التنفيذيـــة  والرئيســـة  خليفـــة  آل 

البحرين للتنمية دالل الغيص.
واســـتمعت األنصـــاري خـــال االجتمـــاع 
لشـــرح مـــن ســـمو الشـــيخة حصـــة بنـــت 
خليفـــة آل خليفة عن عمـــل لجنة “المرأة 

فـــي التكنولوجيـــا الماليـــة” خـــال الفترة 
الماضيـــة، ومـــا قامت به مـــن جهود على 
لتهيئـــة  المواتيـــة  البيئـــة  إيجـــاد  صعيـــد 
البحرينيـــة  المـــرأة  وانخـــراط  وإعـــداد 
فـــي مجـــاالت التقنية الحديثـــة وعلومها 
المختلفـــة، وذلـــك فـــي ظـــل ما يقـــوم به 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مـــن جهـــود من 
أجـــل متابعة تقدم المـــرأة البحرينية في 

مختلف المجاالت. 
كمـــا اســـتعرضت ســـمو الشـــيخة حصـــة 
الفتـــرة  خـــال  اللجنـــة  عمـــل  أولويـــات 

المقبلة.
االجتمـــاع  خـــال  األنصـــاري  ونّوهـــت 
بمخرجـــات عمـــل اللجنـــة وقدرتهـــا على 
تخريج مشـــروعات قادرة علـــى التعامل 
مـــع متطلبـــات االقتصـــاد الرقمـــي، وبمـــا 
يتســـق مـــع الجهـــود الوطنيـــة المواكبـــة 
مجـــال  فـــي  المســـتجدة  للتوجهـــات 
الرقمنـــة والعلوم الحديثـــة، والتي أكدت 
عليهـــا الرؤيـــة االقتصاديـــة 2030 بزيادة 
اإلنتاجيـــة واالبتكار وإيجـــاد فرص عمل 
جديدة واعـــدة، مؤكدة فـــي الوقت ذاته 

أهمية الجهود التـــي يبذلها بنك البحرين 
للتنمية من أجل دعم أفكار ومشـــروعات 

الشباب البحريني من الجنسين.
بـــدء  خـــاص  بشـــكل  االجتمـــاع  وبحـــث 
عة للتكنولوجيـــا في مركز  تشـــغيل ُمســـرِّ
تنمية قدرات المرأة البحرينية “ريادات”، 
فـــي  المســـرعة  لهـــذه  المنشـــود  والـــدور 
الماليـــة  التقنيـــة  مشـــاريع  اســـتقطاب 
التي تطلقهـــا وتديرها نســـاء بحرينيات، 
مـــن  لهـــن  الـــازم  الدعـــم  كل  وتقديـــم 

احتضان وخبرة وإرشاد.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة- وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمـــس، نائب قائد القيـــادة المركزية 
للقـــوات األمريكيـــة الفريـــق بحـــري 
بحضـــور  وذلـــك  مالـــوي،  جيمـــس 
رئيس األمن العام الفريق طارق بن 

حسن الحسن.
وقد رحـــب الوزيـــر ، بالفريق بحري 
جيمـــس مالـــوي، مشـــيدا بالعاقات 
الوثيقـــة والشـــراكة االســـتراتيجية 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

المتحدة بما يدعـــم مصالح البلدين 
الصديقين.

وخـــال اللقـــاء، أشـــاد نائـــب قائـــد 
القيـــادة المركزية للقوات األمريكية 
بقـــدرات خفـــر الســـواحل البحريني 
منظومـــات  مـــن  بـــه  يتمتـــع  ومـــا 

تكنولوجية متطورة.
وتـــم خـــال اللقـــاء بحـــث مجاالت 
التعاون والتنســـيق األمني والســـبل 
الكفيلة بتطوير العمل المشترك بين 

البلدين.

بحث التنسيق األمني بين البحرين وأميركا

المنامة- وزارة الداخلية

المنامة- وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
للشـــرق  التنفيـــذي  المديـــر  أمـــس، 
للدراســـات  الدولـــي  بالمعهـــد  األوســـط 
االستراتيجية توماس بيكيت، بحضور 
طـــارق  الفريـــق  العـــام  األمـــن  رئيـــس 
رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي  الحســـن. 
بالمســـتوى  مشـــيدًا  ببيكيـــت،  الوزيـــر 
المتطور الذي وصل إليه المعهد الدولي 
للدراســـات االســـتراتيجية فـــي مجـــال 

األبحاث والدراســـات، مثمنا دور المعهد 
فـــي تنظيـــم المؤتمـــرات الدوليـــة ذات 
“حـــوار  األبعـــاد االســـتراتيجية، ومنهـــا 
المنامـــة” الـــذي اكتســـب مكانـــة دوليـــة 
متميـــزة. وأكـــد الوزيـــر ، حـــرص وزارة 
الداخلية على تطوير التعاون المشترك، 

بما يحقق األهداف المرجوة.
وتم خـــال اللقاء ، بحث أوجه التعاون 
والتنسيق بين الجانبين والسبل الكفيلة 

بتطويرها.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، بمقر الـــوزارة،  القائـــم بأعمال 
ســـفارة جمهورية الفلبين الصديقة لدى 

مملكة البحرين آن جالندؤن لويس.
وتـــم خـــال اللقاء، اســـتعراض عاقات 
التعاون والصداقة بين البلدين، وســـبل 
تطويرهـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت بمـــا 

يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلديـــن 
والشـــعبين الصديقيـــن، هـــذا إلى جانب 
اإلقليميـــة  القضايـــا  مـــن  عـــدد  بحـــث 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
حضـــر اللقـــاء، رئيـــس قطـــاع الشـــؤون 
الخارجيـــة  بـــوزارة  األفروآســـيوية 

السفيرة فاطمة الظاعن.

تطوير التنسيق مع “الدولي للدراسات االستراتيجية”

استعراض سبل تطوير العالقات مع الفلبين

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة أمـــس الثاثـــاء في مقـــر الهيئة 
ســـفير جمهوريـــة الصين الشـــعبية لدى 
هللا،  حبيـــب  أنـــور  البحريـــن،  مملكـــة 
وذلـــك في إطـــار التعـــاون المتواصل ما 
بين الجهتيـــن؛ لتعزيز التبـــادل الثقافي 

والحضاري ما بين البلدين الصديقين.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
واألواصـــر  العاقـــات  أهميـــة  خليفـــة 
اإلنســـانية مـــا بيـــن البحريـــن والصيـــن، 

الصينـــي  الثقافـــي  بالحضـــور  مشـــيدة 
والفعاليـــات  المواســـم  فـــي  المســـتمر 
والبرامـــج التـــي تنظمها الهيئـــة، معربًة 
الثقافـــي  التبـــادل  بتطويـــر  أملهـــا  عـــن 
بيـــن البلديـــن. من جهتـــه، توجه حبيب 
هللا بالشـــكر إلى هيئـــة البحرين للثقافة 
بالعاقـــات  االرتقـــاء  علـــى  واآلثـــار 
البحرينيـــة الصينيـــة فـــي مجـــال العمل 
الثقافـــي، مؤكـــدًا اســـتعداده للعمـــل مع 
الهيئـــة؛ مـــن أجـــل إنجـــاز المزيـــد مـــن 

المشروعات المشتركة.

جامعة البحرينمشروعات ثقافية مشتركة مع الصين

البحريـــن،  جامعـــة  رئيســـة   اســـتقبلت 
جواهـــر المضحكـــي، فـــي مقـــر الجامعة 
بالصخير، مدير مكتب صحيفة الجزيرة 
الســـعودية فـــي مملكة البحريـــن الكاتب 
الصحافي جمال الياقوت، وخال اللقاء 
أهدى الياقوت رئيســـة الجامعة نســـخة 
من كتابه الجديد “جمال الكلمة جمال”.

وأثنـــت المضحكـــي علـــى الجهـــد الـــذي 
بذلـــه الكاتب الياقوت في ســـبيل إعداد 
الكتاب، الذي وصفتـــه بالمهم، إلضاءته 
لمحطـــات مهمـــة فـــي مســـيرة العاقات 
األخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين 
الشـــقيقين مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 

العربية السعودية؛ كونه يعكس تجارب 
ســـنوات  مـــدى  علـــى  حيـــاة  وخبـــرات 

طويلة.
وذكـــر الياقوت أن الكتـــاب - الذي كتب 
مقدمتـــه الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا بن 
يمثـــل   - آل خليفـــة  بـــن عيســـى  حمـــد 
عصارة خبرات الحياة وتجاربها، والتي 
يمكن أن يلجأ إليها القارئ وقت حاجته 

لاستزادة بالقوة والصبر والعزيمة.
مـــن  صفحـــة   292 الكتـــاب  ويتضمـــن 
فيـــه  ويســـتعرض  المتوســـط،  الحجـــم 
الكاتـــب صـــورًا لـــه مـــع ملـــوك ورؤســـاء 

الدول وكبار الشخصيات.

المضحكي تشيد بمضمون كتاب “جمال الكلمة جمال”

المنامة- بنا

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالي نائـــب رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشيخة 
رنا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة 
بمكتبهـــا رئيـــس الجامعـــة األميركية 

في البحرين سوزان ساكستون.
وخـــال اللقـــاء، تـــم بحـــث الجوانب 
البرامـــج  ســـير  بعمليـــة  المتعلقـــة 
للطلبـــة  تقدمـــه  ومـــا  األكاديميـــة 
والتـــي تمكنهم مـــن مهـــارات الحياة 
ســـوق  فـــي  للدخـــول  المســـتقبلية 

العمل. 

وأكـــدت الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى 
حرص مجلـــس التعليـــم العالي على 
مد مختلف جسور التعاون بما يحقق 

األهداف والتطلعات المشتركة.
مـــن جانبهـــا، عبـــرت ساكســـتون عن 
اعتزازهـــا بلقاء األمين العام لمجلس 
التعليـــم العالـــي، وتقديرها لجهودها 
في تحســـين منظومة التعليم العالي 
كافـــة  مـــع  والتواصـــل  واالنفتـــاح 
المؤسســـات التعليمية المتميزة التي 
تســـهم في تحقيـــق رســـالة وأهداف 

المجلس.

متابعة سير البرامج األكاديمية للجامعة األميركية
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الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  قـــام 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة 
لمتابعـــة  ميدانيـــة  بزيـــارة  خليفـــة  آل 
احتياجات أهالي منطقة )مدينة عيسى، 
ومدينة زايد(، ضمن سلسلة من الزيارات 
الميدانيـــة لمختلـــف مناطـــق المحافظة، 
حيـــث شـــملت الزيـــارة متابعة عـــدد من 
بالمنطقـــة،  والمنشـــآت  العامـــة  المرافـــق 
الزيـــارات  سلســـلة  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
الميدانية التي يقوم بها ســـموه لمختلف 
مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة، بحضـــور 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  نائـــب 
العميد عيســـى ثامر الدوسري، وعدد من 

المسؤولين.
محافـــظ  ســـمو  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
المحافظـــة  أن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 

فـــي  حريصـــة علـــى مواصلـــة جهودهـــا 
تعزيز التواصل الميداني بكافة المناطق؛ 
لتفقـــد احتياجـــات األهالـــي واالســـتماع 
تنفيـــذًا  ومتطلباتهـــم،  لمقترحاتهـــم 
للتوجيهات السديدة لملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  آل خليفـــة، ودعـــم 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وخالل الزيارة، اطلع سمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي آل خليفـــة محافـــظ المحافظة 
الجنوبية على عدد من الخطط التنموية 
للمواقـــع والتي شـــملت إنشـــاء مشـــروع 
ممشـــى مدينة زايد باإلضافة إلى تطوير 
المرافق الخدمية العامة بما يتماشى مع 
النمـــو العمرانـــي الـــذي تشـــهده المنطقة، 
حيـــث بين ســـموه خالل الزيـــارة حرصة 

الحثيـــث علـــى متابعـــة مراحـــل مختلف 
المشـــاريع المزمـــع تنفيذها وفـــق الخطة 
الزمنيـــة المعتمـــدة، وذلك بالتنســـيق مع 

عـــددا من الجهـــات الحكوميـــة؛ من أجل 
االرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات المقدمـــة 
تطلعاتهـــم  لتلبيـــة  والمقيميـــن  لألهالـــي 

المحافظـــة  نطـــاق  فـــي  واحتياجاتهـــم 
الجنوبية.

كمـــا اســـتمع ســـمو محافـــظ المحافظـــة 

الجنوبيـــة إلـــى احتياجـــات ومقترحـــات 
األمنـــي  بالجانـــب  المتعلقـــة  األهالـــي 
واالجتماعـــي والخدمـــي، مؤكدًا ســـموه 
حـــرص المحافظـــة الدائـــم فـــي المتابعة 
الحثيثـــة لكافة المالحظـــات الواردة من 
خـــالل التنســـيق والمتابعـــة مـــع الجهات 

ذات العالقة.
أكـــد  الميدانيـــة،  الزيـــارة  ختـــام  وفـــي 
ســـمو  الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، بأن الزيارات الميدانية التفقدية 
تأتي من منطلق بذل الجهود عبر السعي 
لتنفيـــذ احتياجات االهالي بالشـــراكة مع 
الجهـــات المختصـــة؛ مـــن أجـــل تحقيـــق 
مفهـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة والتعـــاون 
المســـتمر بما يعود ذلك بالنفع على جميع 

أهالي الجنوبية.

 المنامة - بنا

متابعة حثيثة من سمو محافظ الجنوبية للواقعين الخدمي واألمني
سموه اطلع على عدد من الخطط التنموية لمدينة عيسى ومدينة زايد

المنامة - النيابة العامة

 التقى النائب العام علي البوعينين أمس 
فـــي مكتبـــه وبحضـــور المحامـــي العـــام 
األول المستشـــار نايف يوســـف محمود، 
رئيـــس وحـــدة التحقيـــق الخاصة محمد  
الهـــزاع القائـــم بأعمـــال المحامـــي العـــام  
وأعضاء الوحدة، حيث قام النائب العام 
بتكريمهم؛ تقديرًا لجهودهم في مباشرة 
مهـــام الوحـــدة وذلك بمناســـبة مضي 10 
سنوات على إنشائها. وأشاد النائب العام 
بوحـــدة  األداء  بمســـتوى  اللقـــاء  خـــالل 
أعضائهـــا  وتفانـــي  الخاصـــة  التحقيـــق 
فـــي  باختصاصاتهـــا  االضطـــالع  فـــي 
حماية حقوق اإلنســـان وإعمـــال المبادئ 
القانونيـــة والمعاييـــر الدولية ذات الصلة 

علـــى  الحقـــوق  هـــذه  بتعزيـــز واحتـــرام 
نحـــو أكســـبها ثقـــة المجتمـــع واالعتراف 
الدولي، مما يعكـــس نجاحها كأول جهاز 
قضائـــي فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
يختص بالتحقيق في إدعاءات المعاملة 
القاســـية والـــال إنســـانية والمهينـــة وفقًا 

لقواعـــد ومبـــادئ بروتوكـــول اســـطنبول 
لتقصي األدلة. 

فيما أعرب القائم بأعمال رئيس الوحدة 
وأعضاؤها عن شـــكرهم واعتزازهم بهذا 
التكريـــم، وعزمهـــم االســـتمرار فـــي بذل 

أقصى الجهود ألداء رسالتهم.

تكريم رئيس وأعضاء “التحقيق الخاصة”

“مًعا” يسهم بترسيخ القيم اإليجابية لدى الشباب
تطبيق منهَجي التعايش السلمي ومكافحة التطرف في المدارس... أميني:

العنـــف  مكافحـــة  برنامـــج  مديـــر  شـــارك 
واإلدمـــان )معـــًا( علـــي أحمـــد أمينـــي عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي وبالتنســـيق مع 
ســـفارة مملكـــة البحريـــن لـــدى الواليـــات 
المتحدة األمريكية، فـــي المؤتمر الدولي 
لمجلس السياســـة الخارجيـــة األمريكية، 
مـــن  ووقايتهـــم  الشـــباب  حمايـــة  حـــول 

الظواهر السلبية.
وقد ثمن مديـــر برنامج “معًا” نهج مملكة 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  بقيـــادة  البحريـــن 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
التعايـــش  قيـــم  تعزيـــز  فـــي  خليفـــة  آل 
والتســـامح بيـــن جميع أطيـــاف المجتمع 
وكذلـــك علـــى المســـتوى الدولي، مشـــيدا 
بجهـــود الحكومـــة الموقـــرة بقيـــادة ولي 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة في هذا الشأن.
وأشـــار أمينـــي td اســـتعراضه عـــددا من 
المؤتمـــر،  المحـــاور ذات الصلـــة بقضايـــا 
ومـــن بينهـــا خطـــورة التطرف علـــى بيئة 
اإلنترنـــت، إلى أن برنامج مكافحة العنف 
واإلدمـــان )معـــًا( والذي جـــاء انطالقا من 
توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،  الشـــيخ راشـــد 
ووضع لبناته التأسيسية في العام 2011 
سفير مملكة البحرين بالواليات المتحدة 
الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة، يعمل 
على تمكين الشباب لمواجهة التحديات، 
عبـــر المناهـــج المطبقة والتي تســـهم في 
تعزيز قدرات النشء والشباب في اتخاذ 
القـــرار بوعي، وهو ما ينعكس على القيم 

اإليجابية لتقبل اآلخر والتعايش السلمي 
ونبـــذ التطـــرف والعنصريـــة، الفتـــا إلـــى 
ســـعي البرنامج إلعداد وتطبيق منهجين 
جديدين، وهما منهج التعايش الســـلمي، 
ومنهـــج مكافحـــة التطـــرف فـــي مدارس 
مملكة البحرين، ويهدفان بشكل أساسي 
والتعايـــش  اإلنســـانية  القيـــم  لتعزيـــز 

والتسامح ونبذ التطرف.
وتابع: كذلك تم إدراج منهج جديد “األمن 
المخرجـــات  دمـــج  وســـيتم  الســـيبراني” 
النهائيـــة للمناهج الجديـــدة ووضعها في 
ســـياق موحـــد للوصـــول إلـــى سياســـات 
مشـــتركة قابلـــة للتطبيـــق فـــي مواجهـــة 
التطـــرف علـــى اإلنترنـــت، مـــع األخذ في 
االعتبـــار الفوارق االجتماعيـــة والثقافية 

والدينية للدول.
وأشـــاد مشـــاركون فـــي المؤتمـــر بجهـــود 

مملكـــة البحرين واإلنجـــازات التي حققه 
برنامج “معا” منذ تأسيسه، والذي يعكس 
حـــرص وزارة الداخليـــة في تقديـــم أبرز 
تســـتهدف  التـــي  والمبـــادرات  البرامـــج 
مختلـــف فئـــات المجتمع لتحقيـــق األمن 

الشامل.

المنامة- وزارة الداخلية
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تشكل الوعي 

من المعروف أن بشمي له توجهات  «
سياسية قومية ناصرية، كيف تشكل عندك 

هذا االتجاه؟

تشـــكل الوعـــي فـــي البحريـــن لـــدى النـــاس بفضل 
الدراســـة والقراءة، فعندمـــا نرجع لتاريـــخ التعليم 
نـــرى أن المـــرأة دخلـــت التعليم ومن ثـــم انخرطت 
في ســـوق العمـــل بدليل الالتي درســـن في الخارج 
كــــفاطمة الزيانـــي وغيرهـــا مـــن المجموعـــات التي 
ذهبت إلى بغداد ودمشق وكلهن من أسر ميسورة، 
لذلك كان الوعي هـــو المحرك الفعلي بفضل قراءة 
الصحـــف والمجالت والكتب إلى جانب النقاشـــات 

مع اآلخرين.
بعـــد ســـنة 1956 تشـــكلت نـــواة لحركات سياســـية 
ســـرية منها الخاليا اليســـارية الشـــيوعية والبعثية 
والقوميـــة المســـتوردة مـــن الخـــارج، حيـــث جـــاء 
البعثيـــون بتجربـــة ســـوريا ولبنـــان والعـــراق. أمـــا 
الســـلف، فجاءت من الكويت، واإلخوان المسلمون 
كانت لهم عالقات مع مؤسس الجماعة الذي التقوه 
فـــي الحج، وعلى ضوء ذلـــك نقلوا الفكر اإلخواني 
إلـــى البحرين. أما والية الفقيه، فجاءت من إيران، 

كما جاء اليسار األول من حزب توده في إيران.

الفكر الناصري

لماذا اعتنقت القومية الناصرية ولم تختر  «
حزب البعث الذي يحمل شعار أمة عربية 

واحدة ذات رسالة خالدة؟

اســـتلهمت ثقافتـــي مـــن المجـــالت المصريـــة التي 
كان يقرأهـــا أخـــي رحمـــه هللا، والتـــي كانت تحمل 
الفكر الناصري، وكذلك المجالت التي تســـتورد من 
بيـــروت التي غلـــب عليهـــا الفكر القومـــي الناصري 

حينها.
بعد هزيمة العرب في 1967، ألغى أخي اشتراكاته 
فـــي كل الصحف والمجالت المصرية التي خدعتنا 
طوال السنوات، وكانت مصر في تلك الفترة توفد 
المعلمين للبحرين فضـــال عن الكتب، واالمتحانات 
الثانويـــة كانـــت تصحـــح فـــي القاهـــرة ثـــم تعـــود 

للبحرين.
أما الدبلوماسية الناعمة، فنجدها في األفالم ألبرز 
النجـــوم أمثال فريد األطـــرش وعبدالحليم حافظ 
وصوالً إلى المصريين أنفســـهم من خالل أسلوبهم 

ونكاتهم.

سنوات التنوير

خارطة الحراك الوطني بدأت في  «
العشرينات، إال أن أبرز معالمها ظهرت 

مع تأسيس هيئة االتحاد الوطني بداية 
الخمسينات، إلى أن تسللت لها التأثرات 

الخارجية، كيف ترى ذلك؟

أنا أسمي القرن العشرين بالنسبة للبحرين بسنوات 
التنويـــر، حيـــث كان النـــاس يتتلمـــذون فـــي الهند، 
وتوجه غيرهم للدراسة في األزهر وبغداد لدراسة 

الفقه.
وكانت أول سينما في البحرين في القرن العشرين 
عبـــارة عـــن “عريـــش” و ”خيشـــة” بيضـــاء وتقع في 

الجهة المقابلة للبحر.
ومـــن بيـــن المكتبـــات التـــي رأت النـــور فـــي بدايـــة 
القـــرن العشـــرين مكتبـــة ســـلمان كمال التـــي تعتبر 
مـــن المكتبات التجارية، خالفـــا لمكتبة محمد علي 
التاجر الخاصة، عالوة على مكتبة عبيد التي التي 

انتقلت إلى سوق باب البحرين من المحرق.

وكذلـــك األندية مثل النـــادي األهلي ونادي العروبة 
اللذين تشـــكال في الثالثينـــات، بينما النادي األدبي 

بالمحرق تشكل سنة 1920. 
أذكـــر أننـــي حصلت على كتـــاب يعود للعـــام 1917 
بعنـــوان “الحـــرب العظمى” لكاتبه مؤســـس االتحاد 
الســـوفيتي فالديمير لينين يروي تحوالت الحرب 
حينهـــا والـــذي ترجـــم مـــن بعـــد ذلـــك للجماعـــات 
اليســـارية حتـــى صـــار عنوانه “مـــا العمـــل؟”، ترجم 
الكتـــاب فـــي 1919 باللغـــة الفرنســـية، وفـــي 1921 
ترجـــم إلى اللغـــة العربية في القاهـــرة، وفي 1922 
فكانـــت  األدبـــي”،  “النـــادي  لـــدى  البحريـــن  وصـــل 

البحرين بعد موسكو وفرنسا ومصر.

إخفاق الهيئة 

كانت تجربة الهيئة بحسها الوطنية ناحجة  «
في بداياتها، برأيك ما سبب إخفاقها في 

1956؟

كانـــت األحـــداث الكبيـــرة لديها ســـياقها الخاص 

وصـــارت تفلـــت مـــن يـــدي القائميـــن عليهـــا إمـــا 
بسبب الحراك الدولي أو نموها الذاتي، ومن بين 
األشـــياء التي مرت عليَّ عندما كانت مناقشـــات 
وقتهـــا،  الوطنـــي  االتحـــاد  وهيئـــة  الحكومـــة 
وعرضـــت الحكومـــة أن تشـــكل مجلـــس للصحة 
ومجلـــس للمعـــارف يكون نصفـــه منتخبا واآلخر 
معينا، كان رأي الهيئة أن يكون منتخبا بالكامل.

 أرى أنـــه فـــي القضايـــا الكبـــرى يجب أال تحســـم 
بهـــذه الطريقة لوجود أطراف عدة في الســـاحة، 
فـــإذا ما تجـــاوزت األمـــور الحد ســـتلقى رد فعل 

تمثل أحيانا أقوى منها.
أقوالـــي بهـــذا الشـــأن ليســـت نازلـــة مـــن الســـماء 
بشـــكل مطلـــق، ولكـــن ممـــا مـــر علـــي هنـــاك مـــن 
يتفـــق معـــي، كان للعـــدوان الثالثـــي علـــى مصـــر 
آثار المشـــاعر عنـــد كل المواطنين فـــي البحرين، 
حيث حظي الرئيس جمال عبدالناصر باستقبال 
كبيـــر وهو في طريقة إلى مؤتمر باندونغ، خالفا 
الســـتقبال وزيـــر خارجية بريطانيا ســـلوين لويد 

الذي استقبله البحرينيون بالحجارة. 

األســـباب الداخليـــة فلتت من اليـــد، وهو ما أدى 
إلى ســـقوط آخـــر تجربـــة تنويرية سياســـية في 

البحرين.

المدرسة القومية 

حدثنا عن مشهد استكمال الدراسة بمصر  «
وسط تجاذبات السياسة واألحداث في 

تلك الفترة؟

دخلت المدرسة القومية في “الزمالك” وتخرجت 
بمعـــدل 62 % إال أن هـــذا المعـــدل منعنـــي مـــن 
واالقتصـــاد.  السياســـية  العلـــوم  قســـم  دخـــول 
تزامنـــت تلـــك الفترة مع قيام صـــراع بين أجهزة 
المخابرات المصرية وحركة القوميين العرب مما 
؛ كونـــي قوميا، فاضطـــررت للعودة  انعكـــس عليَّ
للبحرين وذلك في فبراير 1967 ألدرس الثانوية 
العامـــة مجـــددا، وتخرجـــت األول علـــى القســـم 

األدبي بمعدل 80 %.
كان مـــن المعتـــاد أن يتـــم اختيـــار 5 طـــالب مـــن 
القســـم العلمي و5 من القســـم األدبـــي؛ البتعاثهم 
للدراســـة فـــي الجامعـــة األميركيـــة فـــي بيروت، 
وفـــي تلك الســـنة وقع االختيار علـــى 30 إلى 50 
طالبـــا تقريبًا؛ إلجراء امتحانات وبشـــكل فجائي 
لهـــم دون توضيـــح آليـــة اإلجابـــة عـــن األســـلوب 
األميركي باالمتحان، وكانت النتيجة أن أحرزت 
280 درجـــة مـــن أصـــل 350، وبذلـــك لـــم ابتعـــث 

للجامعة األميركية.
عرضت عليَّ بعثة لدراسة الفقه في مكة المكرمة 
وبعـــد مشـــاورة والدتي توجهـــت للقاهرة مجددا 
ودرســـت علـــى حســـابي الخـــاص. كنـــت متفائالً 
بأنـــي ســـأدرس العلـــوم السياســـية واالقتصـــاد، 
أنـــه تـــم ضمـــي لكليـــة اآلداب، فاســـتنجدت  إال 
بمواطـــن لـــه عالقـــة طيبة مـــع ســـكرتير الرئيس 
أنور الســـادات للتوســـط لي، ولم أخـــرج بنتيجة، 
فـــكان علـــي االختيـــار بيـــن التاريـــخ والجغرافيا 
واألدب والصحافـــة، لذلك كانت الصحافة أقرب 
لي، وأذكر من بين الطلبة ســـلوى المؤيد وسامي 

المؤيد في ذات التخصص، وسبقتنا موزة الزايد 
بعام في قسم الصحافة. 

في فترة الدراســـة كنت أعمل في السياسة أكثر 
مـــن الدراســـة، لذلـــك كنـــت أحصـــل علـــى درجة 
المقبول، في السنة الثانية لم أحضر في الجامعة 
ولـــم أدرس، نصحنـــي زميـــل اســـمه محمد ســـيد 
أحمد، ســـوداني الجنســـية، ودرســـت معه، وهي 
السنة الوحيدة التي حصلت على معدل “جيد“.

فـــي عمـــر 16 عامـــا كنـــت أريـــد أن أغيـــر العالـــم، 
فجرفتنـــا السياســـة أكثـــر من الدراســـة، ســـجلت 
وقتهـــا في معهد مختـــص بالثقافـــة والفنون، إال 
أننـــي لـــم أدرس فيـــه، وتوجهـــت لدراســـة اللغـــة 

الفرنسية ولم التزم بالحضور فيها.

استقطاب التيارات

كيف يتم استقطاب الطالب في القاهرة  «
لتيارات السياسية؟

في القاهرة بشـــكل ســـنوي يلتحـــق مجموعة من 
الطـــالب للجامعـــات المصرية، وفي هـــذه األثناء 
القوى السياسية البحرينية تبدأ التحضير بحيث 
يتـــم إيفاد طلبة الســـتقبال أشـــخاص من المطار 
والســـكن معهم؛ لكســـبه وتوصيل رؤيته للطالب 

الستقطابه في التيارات السياسية.

رئاسة الرابطة 

كنت رئيس رابطة طلبة البحرين في  «
القاهرة؟ هل كان فكرك السياسي وراء 

حصولك على هذا المنصب؟

لـــم يكن لتوجهي السياســـي عالقـــة بذلك، حيث 
كانـــت االنتخابات مـــن قبل الطلبـــة، وكان عامل 
النظافـــة هـــو المخبـــر الـــذي ينقل كل مـــا يحدث 
فـــي الرابطـــة، وكانـــت تحضر االنتخابـــات وزارة 

الشؤون االجتماعية.
أذكر أنه بعد النكســـة في سنة 1967 كانت قيادة 
الطالب القوميين من الجنســـية اللبنانية، وطلب 
منـــا أن نحضر عند السادســـة صباحـــا في ميدان 
التحريـــر، لنتفاجـــأ بأنـــه علينـــا الجري 6 ســـاعات 
متواصلة من ميدان التحرير حتى حلوان نحمل 
شـــعار “نحن الشـــباب لنا الغـــد ومجدنـــا المخلد“، 
وكانـــت محاولة لاللتفـــاف علـــى المطالب خالفا 

لحضور االجتماعات وقراءة الكتب. 

 مقاتلة الوحش

هل هناك تناقض بين شعارات القوميين  «
حينها وموقفهم من انفصال دولة 

الوحدة بين مصر وسوريا؟

التطور السياســـي الثقافي الســـوري هو من كسر 
ظهـــر البعثيين. أذكر أنني حضرت مســـرحية في 
القاهرة تدور أحداثها حول زمن الفراعنة، عندما 
كان اســـم القاهـــرة “طيبـــة”، كان األهالـــي يكفون 
شـــر الوحش بإعطائه بنتا ســـنويا ليبعدوه، حتى 
قـــرر بطـــل المســـرحية مقاتلـــة الوحـــش وينتصر 
عليه، ثم تمر األيام ليظهر وحش آخر ويستنجد 
األهالـــي بالبطل مرة أخـــرى، وهي عقلية الخوف 
والضعـــف التي كانت ســـائدة حينها فـــي البلدان 

العربية.

صديق سكرتير الرئيس السادات رفض التوسط ألدرس العلوم السياسية
الحلقة الثانية من “وقفة” مع الكاتب والصحافي المعروف إبراهيم بشمي:

إبراهيم بشمي
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تقديم: 
عبدالنبي الشعلة

إعداد: 
راشد الغائب وحوراء مرهون

تصوير:
رســــول الحجيــري،
حسن بوحسن، 
حسن الساري، علي مرهون

مونتاج وإخراج: 
جاسم محمد

أعد الحلقة للنشر: 
mmليلى مال الله ومنال الشيخ  

تنفيذ وإخراج الصفحة:
عيسى الصفار

فريق العمل

شاهد الحلقة الثانية عبر 
قناة “^” باليويتوب 

^ فـــي الحلقـــة الثانية من برنامج وقفة يســـتكمل رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشـــعلة حديث الذكريات الدراســـية مع الكاتب 
الصحافي المعروف إبراهيم بشمي ومشاهد من استكمال تحصيله الدراسي في القاهرة وتأثير التيارات السياسية على الطلبة بتلك الفترة.
وبثـــت الحلقـــة األولـــى من أصل 3 حلقات في يوم األحد الماضـــي. وتبث الحلقة الثانية اليوم األربعاء. أما الحلقة الثالثة واألخيرة فســـتبث 

بيوم األحد المقبل.
ويمكن مشاهدة التسجيل الكامل للحلقتين األولى والثانية عبر قناة “البالد” باليوتيوب والمنصات الرقمية. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه حوار 

الحلقة الثانية:

الشعلة محاورا بشمي 

البحرينيات دخلن 
التعليم مبكرا وبعضهن 

درسن بالخارج

اعتنقت الفكر 
الناصري تأثرا بمجالت 

من مصر ولبنان

ي القرن  أسّمِ
العشرين بسنوات 

التنوير في البحرين

هيئة االتحاد الوطني 
أخطأت بعدم قبول 

مجلسي التعليم 
والصحة نصف المنتخبين

لم أقبل بعثة دراسة 
الفقه في مكة وذهبت 

إلى مصر

ترجمة كتاب لينين وصلت 
للمنامة بعد القاهرة

تخرجت من الثانوية العامة 
بالبحرين بنسبة 80 % 

وكنت األول على الدفعة

في فترة الدراسة كنت 
منشغال بالسياسة أكثر 

من الدراسة

استورد البحرينيون 
نواة الحركات 

السياسية

بعد هزيمة 67 ألغى 
أخي اشتراكاته بالمجالت 

المصرية ألنها مخادعة
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جمعية المحامين البحرينية

أصـــدرت جمعيـــة المحاميـــن البحرينية 
بعـــض  مخالفـــات  بشـــأن  مهمـــا  بيانـــا 
المحاميـــن، ذكـــرت فيـــه أنهـــا تلقت في 
اآلونة األخيرة عددا كبيرا من الشكاوى 
مـــن قبـــل المحاميـــن حـــول ســـلوكيات 
بعـــض الزمـــاء التي قـــد تســـيء لمهنة 

المحاماة أو تخل بأعرافها وتقاليدها.
أن  بيانهـــا  فـــي  الجمعيـــة   وأوضحـــت 
باإلعـــان  تتعلـــق  المخالفـــات  تلـــك 
والتســـويق المباشـــر عن الخدمات التي 
يقدمهـــا بعـــض  المحامون عبر وســـائل 
التواصـــل اإلجتماعـــي ومختلـــف طرق 
ووســـائل اإلعـــان، وعدم تحـــري الدقة 
فـــي نشـــر بعـــض المعلومـــات القانونية، 
مما يســـبب اللبـــس لدى العامـــة، وهناك 
أيضـــا  انتهاك خصوصيـــة األطراف من 
خال نشـــر تفاصيـــل ووقائع النزاع بين 

الخصـــوم، دون وجـــود مبـــادئ قضائية 
أو قانونيـــة تثـــري الثقافـــة العامـــة لدى 
العموم، إلى جانب االستهتار في تقديم 
االستشـــارات القانونية على العلن، دون 
بذل الجهد في دراســـة الوقائع ومراعاة 

مدى انطباقها مع نصوص القانون.
وأهابـــت الجمعيـــة بالمحاميـــن، ضرورة 
االلتـــزام بواجبات مهنة المحاماة وعدم 
أو  وأعرافهـــا  تقاليدهـــا  عـــن  الخـــروج 
اإلخـــال بشـــرف المهنـــة أو الحـــط مـــن 
قدرها، مع التأكيد على ضرورة االلتزام 
بمبدأ المنافســـة المشـــروعة الذي يعتبر 
قوام العمـــل في مهنـــة المحاماة، وذلك 
منًعـــا مـــن إيقـــاع المســـؤولية القانونية 
 )43( المـــادة  بنـــص  التأديبيـــة عمـــاً  أو 
من قانـــون المحاماة الصادر بالمرســـوم 

بقانون رقم )26( لسنة 1980.

“المحامين”: سلوكيات مسيئة 
لبعض الزمالء عبر مواقع التواصل

الترخيص لـ 13 شركة لمزاولة نشاط المنفذ الخاص
وزير العدل يدعو للمحافظة على أسرار وكرامة المهنة

أدى ممثلــو 13 شــركة للتنفيــذ الخاص والعاملين لديهم المرخصين الَقَســم 
أمام وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن علي آل 
خليفة، للبدء في مزاولة نشاط المنفذ الخاص، وذلك بعد استكمالهم جميع 
متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص.

فـــي  قدًمـــا  المضـــي  الوزيـــر  وأكـــد 
تحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى 
العدالة وتحويلها إلى واقع ملموس، 
البحريـــن  رؤيـــة  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
االقتصاديـــة 2030، وفـــق المســـيرة 
عاهـــل  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وبتوجيه 
ودعـــم مـــن الحكومـــة برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة.

أن  إلـــى  العـــدل  وزيـــر  ولفـــت 
الجديـــدة  المهنـــة  هـــذه  اســـتحداث 
في ضـــوء تطبيق المرســـوم بقانون 
بشـــأن التنفيـــذ فـــي المـــواد المدنية 
والتجاريـــة، يعـــد خطـــوة جوهريـــة 
ومهمـــة فـــي اعتمـــاد نظـــام التنفيـــذ 
مـــع  الشـــراكة  إطـــار  وفـــي  الجديـــد 
القطـــاع الخـــاص، وبمـــا يســـهم فـــي 

تطوير كفاءة التنفيذ ورفع مســـتوى 
واضحـــة  مســـارات  وفـــق  فعاليتـــه 

ومحددة.
المنفذيـــن  التـــزام  وجـــوب  وأكـــد 
باألعمـــال  القيـــام  الخاصيـــن 

بدقـــة  بهـــا  ـــص  المرخَّ واإلجـــراءات 
وأمانـــة وإخـــاص، والمحافظة على 
أسرار وكرامة المهنة، والتنفيذ التام 
للقرارات واألوامر القضائية الصادرة 

عن محاكم التنفيذ.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

كْسر احتكار قرار رب األسرة أشعر الزوجة واألبنـاء باألمـان
المنتفعون يمكنهم التصرف بعقاراتهم بعد استيفاء سداد قيمة الخدمة اإلسكانية... الحمر:

ثّمــن وزيــر اإلســكان باســم الحمــر مخرجات التعاون مع مجلســي الشــورى والنــواب، إلقرار القوانين والتشــريعات التي تســهم في 
تطوير منظومة العمل اإلسكاني، وتجويد الخدمات اإلسكانية المقدمة للمواطنين، والتي كان من أبرزها خال الفصل التشريعي 

المنصرم، تعديل االشتراطات الخاصة بحق التصرف في الخدمة اإلسكانية.

وقـــال وزير اإلســـكان إن الـــوزارة حرصت 
على تقديم كل أوجه التعاون مع الســـلطة 
التشـــريعية لحفـــظ حقوق األســـر الراغبة 
فـــي االســـتفادة من خدمة حـــق التصرف، 
والتي تتيـــح للمواطنين إمكانية التصرف 
فـــي عقاراتهـــم بعد اســـتيفاء ســـداد قيمة 
لهـــم،  الممنوحـــة  اإلســـكانية  الخدمـــة 
موضحـــة في هذا الشـــأن أنه وقبل صدور 
القانون رقم )12( لســـنة 2020 والمتضمن 
تعديل المادة رقم 3 من المرســـوم بقانون 
رقـــم 10 لســـنة 1976، لـــم يكـــن بمقـــدور 
المنتفعين االستفادة من طلب خدمة حق 
التصرف قبل مرور 7 سنوات على اإلنهاء 
من استيفاء االلتزامات المالية والقانونية 

المذكـــورة في عقد االنتفاع، وهو الشـــرط 
ة من قبل  الذي تم إلغـــاؤه في المادة الُمقرَّ
الســـلطة التشـــريعية، فـــي إطـــار تســـهيل 

اإلجراءات على المواطنين.
وأضـــاف الوزير أن التعديـــات أبقت على 
شـــرط الحصـــول علـــى إذن كتابـــي لمنـــح 
المنتفـــع حـــق التصـــرف بوحدتـــه، حيـــث 
لســـنة   461 رقـــم  الـــوزاري  القـــرار  صـــدر 
2020، والـــذي تضمـــن عددًا مـــن المعايير، 
التـــي تضمـــن الحفـــاظ علـــى حق األســـرة 
فـــي الوحدة الســـكنية، منها توافر موافقة 
أو  الطلـــب  صاحـــب  زوجـــة  مـــن  كتابيـــة 
زوجاته في حالة التعدد، وموافقة األبناء 
بالوحـــدة  المقيميـــن  العاطليـــن  البالغيـــن 

الســـكنية إقامـــة دائمـــة وعناوينهـــم ثابتة 
علـــى الوحدة الســـكنية وال يملكـــون عقارًا 
صالحـــًا للســـكن، باإلضافـــة إلـــى موافقـــة 
صاحـــب  كان  إذا  أحدهمـــا  أو  الوالديـــن 
الخدمـــة قد وقـــع على تعهـــد وقت تقديم 
الطلب اإلسكاني أو التخصيص بإسكانهم 
بالوحـــدة الســـكنية مـــدى حياتهمـــا، أو إذا 
ثبـــت عناوينهمـــا كإقامـــة دائمـــة بالوحدة 
المـــراد التصرف بها، كذلـــك توافر موافقة 
كتابيـــة مـــن إدارة أمـــوال القاصريـــن فـــي 
ـــر للمنتفع من الفئة  حـــال وجود إخوة ُقصَّ
 ، الرابعة أو وريث قاصر لرب أســـرة متوفٍّ
وموافقة من الورثة الثابتة أســـماؤهم في 
الفريضة الشـــرعية لرب األسرة األساسية 

المتوفى وذلك بعد صدور وثيقة الملكية، 
عـــاوة على موافقـــة جميع مالكـــي العقار 
إذا كانت الوثيقة مســـجلة بأســـهم مشاعة 

فيما بينهم.
كمـــا تم إضافة بعض المعاييـــر التي تكفل 
بقـــاء المشـــاريع اإلســـكانية قيـــد التداول 
بين األســـر البحرينية، عبر تضمين شـــرط 

بأن يكـــون المتصرف إليـــه بالعقار إن كان 
مشـــتريًا أو غيـــره ممن ســـينقل إليه الحق 
فـــي الملكيـــة مـــن لهـــم حـــق التملـــك فـــي 

المنطقة اإلسكانية الموجود بها العقار.
وأضـــاف  الحمـــر أن الـــوزارة ضمنـــت حق 
الســـكنى مـــدى الحيـــاة لصاحـــب الوحـــدة 
الســـكنية فـــي حـــال تقدمـــه بطلـــب هبـــة 
الوحدة الســـكنية ألحد أقاربه ما لم يثبت 
ملكيته عقارًا صالحًا للسكن وأبدى رغبته 

بالتنازل عن حق السكنى. 
القـــرار  تضميـــن  الـــوزارة  تغفـــل  لـــم  كمـــا 
أبنـــاء  وجـــود  حـــال  إضافيـــة  ضمانـــات 
مـــن ذوي اإلعاقـــة الجســـدية أو الذهنيـــة 
الشديدة، من خال توفير ما يثبت تملكه 
عقـــارًا آخـــر صالحـــًا للســـكن قبـــل أن يتـــم 
منحه الموافقة، مضيفًا أنه في حال ثبوت 
طاق رب األســـرة مقدم الطلب فإنه عليه 
أن يثبـــت عـــدم وجـــود حكم صـــادر ضده 

بشأن توفير حق السكنى لمطلقته وأبنائه، 
إضافـــة إلـــى تقديم مـــا يفيد عـــدم وجود 
منازعة قضائية بشـــأن حـــق للمطلقة على 
الوحدة الســـكنية ذاتها تتعلق بمســـاهمتها 
في سداد قيمة الوحدة السكنية أو تكفلها 
بترميمهـــا أو تأثيثهـــا لحيـــن الفصـــل فـــي 

موضوع الدعوى بحكم نهائي.    
المـــادة حظـــي  تعديـــل  إن  الحمـــر  وقـــال 
بأصـــداء إيجابيـــة مـــن األســـر البحرينية، 
مؤكـــدًا أن الزوجـــة واألبنـــاء أصبح لديهم 
النفســـي  واالســـتقرار  باألمـــان  شـــعور 
الســـكن  فـــي  اســـتقرارهم  بخصـــوص 
بخدماتهم اإلســـكانية، فضاً عن االلتفات 
إلـــى رأيهـــم ودورهـــم فـــي اتخـــاذ أي قرار 
بشـــأن التصرف في مســـكنهم، وعدم حكر 
القـــرار علـــى رب األســـرة فقـــط، مردفًا أن 
وزارة اإلســـكان تلقـــت إشـــادات مـــن عدة 

جهات  بشأن هذا الموضوع.

المنامة - وزارة اإلسكان

 باسم الحمر

استقرار سوق العمل واالبتعاد عن شبح التسريحات
تسهيالت النتقال العمالة الوافدة بين المنشآت... حميدان:

ألقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، رئيــس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمــل جميل حميدان، امــس الثاثاء، كلمة 
مملكــة البحريــن أمــام الــدورة )110( لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، إذ اســتعرض خالها أبرز المبــادرات التي نفذتها المملكة 
للتصــدي لجائحــة كورنــا )كوفيــد 19(، وإطاقهــا لمرحلــة التعافــي االقتصــادي، الهادفــة إلى تنشــيط دورة االقتصــاد الوطني 

واستقرار واستدامة نمو سوق العمل.

أن  أكـــد حميـــدان  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
لتجـــاوز  جهودهـــا  كرســـت  البحريـــن 
فرضتهـــا  التـــي  الســـلبية  التداعيـــات 
االقتصـــاد  علـــى   19 كوفيـــد  جائحـــة 
هـــذا  فـــي  ســـجلت  إذ  العمـــل،  وســـوق 
عبـــر  متعـــددة  نجـــاح  قصـــص  المجـــال 
إطاق المبادرات ذات األبعاد اإلنســـانية 
والصحيـــة واالقتصاديـــة، وفي طليعتها 
تقديم حـــزم الدعم المالـــي واالجتماعي 
مـــن  للحـــد  الخـــاص  القطـــاع  لمنشـــآت 

اآلثـــار االقتصاديـــة للجائحـــة، ما أســـهم 
في اســـتقرار ســـوق العمل واالبتعاد عن 
شـــبح التســـريحات العمالية أو خســـران 
الوظائف بشـــكل فاعل، مؤكـــًدا أن نظام 
التأميـــن ضـــد التعطـــل، المعمـــول به في 
المملكـــة منذ العام 2006 لعب دوًرا مهًما 
في توفيـــر الحماية االجتماعيـــة للعمال 
والباحثيـــن عـــن عمل خال تلـــك الفترة 

االستثنائية.
وأكد حميدان انه في إطار ســـعي مملكة 

البحريـــن لتعزيـــز نمو ســـوق العمـــل بعد 
الجائحـــة، فقـــد أطلقـــت مؤخـــًرا خطـــة 
لــــ  تمتـــد  والتـــي  االقتصـــادي،  التعافـــي 
االقتصـــاد  لتحفيـــز  مقبلـــة  ســـنوات   4
الوطنـــي وتطويـــر ســـوق العمـــل وتنمية 
القطاعـــات الواعـــدة، واســـتقطاب مزيد 
المولـــدة  األجنبيـــة  االســـتثمارات  مـــن 
بـــه  تزخـــر  مـــا  إلـــى  مشـــيًرا  للوظائـــف، 
البحريـــن مـــن أيد عاملـــة وطنية مؤهلة، 
وذلـــك بفضل العنايـــة الكبرى التي توليه 

حيـــث  المواطنيـــن،  وتأهيـــل  لتدريـــب 
التدريـــب  ومشـــروعات  برامـــج  تنفـــذ 
النوعية واالحترافيـــة باعتبارها الركيزة 
األساســـية لمد ســـوق العمل باحتياجاته 

من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن الحكومـــة قامت 
النتقـــال  التســـهيات  مختلـــف  بتوفيـــر 
العمالـــة الوافـــدة بين المنشـــآت، وإيقاف 
تحصيـــل رســـوم العمل في تلـــك الفترة، 
في الوقت الـــذي قامت األجهزة المعنية 

بتنشـــيط الرقابـــة الوقائيـــة االســـتباقية 
لضمـــان  المؤسســـات  علـــى  والتفتيـــش 
حقوق القـــوى العاملة واســـتقراراها في 
بيئـــة عمل صحيـــة خالية مـــن كل أنواع 

التمييز وانتهاكات الحقوق العمالية.
كمـــا تطـــرق حميـــدان فـــي كلمتـــه إلـــى 
اإلنجازات التـــي تحققها مملكة البحرين 
وحفـــظ  العمـــال  حمايـــة  صعيـــد  علـــى 
حقوقهـــم وتوفيـــر بيئـــة العمـــل اآلمنـــة، 
إذ لفـــت فـــي هـــذا اإلطـــار إلـــى حصـــول 
البحرين للعام الرابع على التوالي موقًعا 
متقدًمـــا ضمـــن الفئـــة األولى فـــي تقرير 
المعنـــي  األميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
بتصنيـــف الـــدول فـــي مجـــال مكافحـــة 

االتجار باألشخاص.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

“تمكين” مستمر في مبادراته لخلق مزيد من الفرص الواعدة للمواطنين
أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( 
التعافـــي  منتـــدى  أهميـــة  رجـــب  محمـــد  حســـين 
االقتصـــادي الـــذي ُأقيـــم أخيـــًرا وما أكـــده من عزم 
الجميـــع على مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة 
التعافي االقتصادي بما يسهم في تحقيق مزيد من 
النمـــو لاقتصـــاد الوطني وخلق الفـــرص الوظيفية 
النوعيـــة للكوادر الوطنية والســـيما فـــي القطاعات 
الواعـــدة، وتحقيـــق النتائـــج المرجـــوة لاســـتدامة 

المالية والتنموية.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لتمكيـــن بنجـــاح أعمـــال 
المنتـــدى، الـــذي أقيـــم تحـــت رعاية رئيـــس مجلس 
الشـــورى علي الصالح وبتنظيم من مجلس الشورى 
ومعهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 
)BIBF(، للوقـــوف علـــى المنجـــزات التـــي تحققـــت 

منـــذ إطاق خطة التعافي االقتصادي وحتى اليوم 
بفضـــل التوجيهـــات الســـديدة لملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والمتابعـــة المســـتمرة لولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وبتضافـــر جهـــود الجميـــع ضمـــن 

فريق البحرين.
وأضـــاف: “إن المؤشـــرات اإليجابيـــة التي ســـجلتها 
خطـــة التعافـــي االقتصادي في مختلـــف القطاعات 
التـــي اســـتهدفتها حتى اليوم دليٌل علـــى أن مملكة 
البحرين تســـير بخطـــى حثيثة ومتســـارعة باتجاه 
إنجـــاز األولويـــات والبرامـــج التـــي تنـــدرج ضمـــن 

الخطة وفق اإلطار الزمني المحدد”.
وشـــارك الرئيـــس التنفيـــذي لـ”تمكيـــن” متحدثا في 
أولى جلســـات المنتدى التـــي تناولت محور التنمية 
البشـــرية، إلى جانـــب كل من جميـــل حميدان وزير 

العمـــل والتنميـــة االجتماعية، وأحمـــد محمد البناء 
رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد الدولـــي لمنظمـــات 
التدريب والتنمية البشـــرية وأدارت الجلســـة جهاد 
الفاضـــل رئيس لجنـــة الخدمات بمجلس الشـــورى، 
إذ أشـــار فـــي حديثه فـــي المنتدى إلـــى أن “تمكين” 
أطلقـــت فـــي 26 ينايـــر 2022 حزمـــة مـــن البرامـــج 
 - 2021 الجديـــدة ضمـــن إســـتراتيجيتها لألعـــوام 
2025، واشـــتملت الحزمة علـــى 16 برنامًجا جديًدا 
لتطويـــر قدرات وتنافســـية المواطـــن باإلضافة إلى 

دعم القطاعات الواعدة.
ولفـــت إلى أنه منذ اإلعان عـــن البرامج وفتح باب 
التســـجيل للمســـتفيدين تمـــت الموافقة علـــى أكثر 
مـــن 9,300 طلب بقيمة دعـــم تجاوزت الـ39 مليون 
دينار بحريني، مضيفًا أنه فيما يتعلق ببرامج جعل 
البحريني الخيار األفضل في ســـوق العمل، فقد تم 
طـــرح 7 برامـــج متنوعة لتطوير قدرات وتنافســـية 

المواطـــن ومواكبة احتياجات ســـوق العمل الحالية 
والمستقبلية.

وأكـــد أن “تمكين” مســـتمر فـــي البناء علـــى جهوده 
الرئيســـة  أهدافهـــا  أحـــد  علـــى  المرتكـــزة  الســـابقة 
البحرينـــي  جعـــل  فـــي  والمتمثـــل  التأســـيس  منـــذ 

الخيـــار األول فـــي ســـوق العمل من خـــال البرامج 
والمبادرات التي تســـتهدف تقديـــم فرص التدريب 
ودعـــم  البحرينييـــن،  بمهـــارات  لارتقـــاء  النوعيـــة 
المؤسســـات التي تسهم في خلق فرص عمل عالية 
القيمـــة للكوادر الوطنية، إضافة إلى توســـيع نطاق 
المستفيدين من الفرص التدريبية بحيث ال يقتصر 
علـــى الباحثيـــن عـــن عمـــل، والموظفين، بل يشـــمل 
رواد األعمال بهدف صقـــل معارفهم وخبراتهم إلى 
جانـــب الجمع بين التدريب علـــى المهارات اإلدارية 

واألمور التقنية والفنية”.
كمـــا أكـــد أن “تمكيـــن” تســـعى إلى تحقيـــق ذلك من 
خال التركيز على المزيد من األهداف التي تساهم 
فـــي زيـــادة اإلنتاجيـــة فـــي االقتصـــاد، وتعزيـــز أثر 
البرامـــج، بما يتوافق مع خطـــة التعافي االقتصادي 
وذلـــك عبر تحفيـــز االســـتثمار والتوظيف خصوصًا 

في القطاعات الواعدة.

السنابس - تمكين

مشيدا بالمؤشرات اإليجابية لخطة التعافي االقتصادي حتى اليوم... رجب:
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أفـــادت فعاليـــات قانونيـــة وحقوقيـــة 
وإعالميـــة محلية ودوليـــة، أن النظام 
القطري أثبت مرارا وتكراًرا انتهاكاته 
اإلنســـان  حقـــوق  لمبـــادئ  الشـــنيعة 
وتجاوزاتـــه  ممارســـاته  خـــالل  مـــن 
المســـتمرة لكافة القوانيـــن والمواثيق 
الحقوقيـــة،  الدوليـــة  واألعـــراف 
وأضافـــوا فـــي تصريحـــات أمـــس، أن 
تـــكاد  البوليســـية  الدولـــة  انتهـــكات 
تطول الجميع باستثناء الحكام هناك؛ 
فإلـــى جانـــب الســـمعة الســـيئة للنظام 
القطـــري دوليـــا إثـــر انتهاكـــه حقـــوق 
القبائـــل والعمال الذين بنـــوا المالعب 
الســـتضافة  اســـتعدادا  والمنشـــآت 
بطولـــة المونديـــال 2022، إال أن هـــذه 
االنتهـــاكات تطول أيًضـــا الصحافيين 
األجانـــب حيـــث ال تتواني الســـلطات 
هنـــاك بزجهم في الســـجون أو منعهم 
من إعطاء تأشيرات في حال انحرفوا 
ولو قليـــال عن نقاط الحـــوار، وأردفوا 
أن المـــرأة القطرية مقيدة بدرجة أكبر 
في قدرتها على العيش حياًة مستقلة 
حيـــث تتعرض لالنتهاكات في حاالت 

“عدم االمتثال”.
 وأشـــارت المحامية في مجال حقوق 
اإلنســـان ومحللة جيوسياسي وأمني 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  مـــن 
ايرينا تسوكرمان إلى أن وضع حقوق 
اإلنســـان في قطر مؤســـف أكثر بكثير 
ممـــا نســـمعه وكذلـــك مـــن المنظمـــات 
لحقـــوق  الحكوميـــة  غيـــر  الدوليـــة 
اإلنســـان، والتـــي يرتبط العديـــد منها 
ارتباطا وثيقا بقطر، وتركز فقط على 
عدد قليل من مجاالت حقوق اإلنسان 
المعروفـــة والتـــي تخـــرج عـــن نطـــاق 

سيطرة المجتمع الدولي.
وأوضحت ان مـــن المعروف جيدا أن 
مالييـــن العمـــال األجانب مـــن جنوب 
أخـــرى يعيشـــون  آســـيا ودول  شـــرق 
فـــي ظـــروف مروعة في قطـــر، حيث 
يتـــم رفـــض طلباتهم بالحصـــول على 
وقـــت،  أي  فـــي  الخـــروج  تأشـــيرات 
خاصـــة وأن العديـــد منهـــم توفي في 
بنـــاء الملعـــب الخـــاص ببطولـــة كأس 

العالم لكرة القدم.
مـــن  أن  تســـوكرمان  ايرينـــا  وذكـــرت 
األمور غير المعروفة كثيرا، العنصرية 
المؤسســـية في جميـــع أنحـــاء البالد، 
وأن هنـــاك خطـــوط منفصلـــة للعمـــال 
مـــن  العديـــد  فـــي  والبيـــض  العـــرب 
األماكن، كما أن هناك بعض الشـــركات 
المتواطئة في تطبيق هذه الممارسات 

العنصرية والمسيئة.
تطـــول  قطـــر  انتهـــاكات  إن  وقالـــت 
الصحافيين األجانب الذين يخضعون 
لرقابة شـــديدة في الدولة البوليسية، 
ويمكن الزج بهم في السجن أو رفض 
لعـــدم امتثالهـــم  منحهـــم التأشـــيرات 
“للخـــط الحزبي” الرســـمي عنـــد إعداد 

التقارير في وسائل اإلعالم.
مـــن اإلعالمييـــن  العديـــد  وبينـــت أن 
مهـــددون بمثـــل هـــذه اإلجـــراءات إذا 
انحرفـــوا ولـــو قليال عن نقـــاط الحوار 
التـــي عليهـــم االمتثـــال لهـــا، مردفـــًة، 
كمـــا تمتد انتهاكات قطر إلى النســـاء. 
ومـــن األمثلة التي لفتـــت انتباه الرأي 
العـــام، التفتيش الدقيق لألســـتراليين 
مـــن قبـــل شـــركة الطيـــران القطريـــة؛ 
ومـــع ذلك، فإن األمر األقل شـــهرة هو 
أن النســـاء فـــي قطر الالتـــي يخضعن 
ألكثر الممارسات تقييدا في المنطقة؛ 
فلديهـــم نظـــام وصاية يمتد إلى ســـن 
25 عاما يحرمهن من الحق في السفر 
المســـتقل، فبشـــكل عـــام، فـــإن المرأة 

فـــي  أكبـــر  بدرجـــة  مقيـــدة  القطريـــة 
قدرتها على العيش في حياة مستقلة 
حيـــث تتعرض لالنتهاكات في حاالت 
هـــذه  أن  مؤكـــدة،  االمتثـــال،  عـــدم 
األمور غير معروفـــة كثيرا في الغرب 
ألن مكانـــة المـــرأة القطريـــة تتشـــكل 
بصورة أفراد العائلة المالكة الذين من 
الواضـــح أن لديهـــم دورا عامـــا نشـــطا 
للغاية في األعمال الخيرية واألنشطة 

المختلفة.
وقالـــت إن انتهـــاكات قطـــر ال تبقـــى 
داخـــل حدودهـــا، بـــل تمتـــد إلـــى مـــا 
هـــو أبعد مـــن حدودهـــا، حيـــث يمكن 
حتـــى ألفـــراد عائـــالت مشـــهورة مثل 
الشـــابات، الالئي يخرجن عن القواعد 
المفروضـــة، أن يتـــم اختطافهـــن مـــن 
الخـــارج وإعادتهن قســـًرا إلى الوطن. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، ال تتـــردد قطـــر 
البحرينييـــن  الصياديـــن  فـــي خطـــف 
ومضايقتهـــم  الدوليـــة  الميـــاه  فـــي 
باالعتقاالت، مما يجبر الحكومة على 

التفاوض من أجل إطالق سراحهم.
 وتابعت أن قطر تشتهر أيضا بتعذيب 
قبائـــل  مثـــل  السياســـيين،  الســـجناء 
األقليـــات التـــي طالبـــت فـــي أوقـــات 
مختلفـــة بحقـــوق كاملـــة أو حرمـــت 
من الجنســـية، أو أفراد العائلة المالكة 
الذيـــن اعترضـــوا علـــى معاملتهم من 
قبل األسرة، أو منتقدي سياسات قطر. 
حيـــث عملـــت قطـــر جاهـــدة لتبييض 
صورتها وتقديم نفسها كدولة حديثة 
ترحـــب بالمســـتثمرين والســـياح، لكن 
هذه الصورة تم إنشاؤها إلى حد كبير 
من خالل الحمالت الدعائية والرشـــى 
ففـــي  والجاهليـــن.  الســـذج  وخـــداع 
الواقـــع إنهـــا دولـــة بوليســـية ال يتمتع 
فيهـــا أي شـــخص باســـتثناء رؤســـاء 

الحكومة بأي حقوق.
 بدورها، أكـــدت النائب الثاني لرئيس 
مجلـــس الشـــورى، جميلة ســـلمان، أن 
النظـــام القطري أثبت تكراًرا انتهاكاته 
اإلنســـان  حقـــوق  لمبـــادئ  الشـــنيعة 
وتجاوزاتـــه  ممارســـاته  خـــالل  مـــن 
المســـتمرة لكافة القوانيـــن والمواثيق 
واألعراف الدولية الحقوقية، مضيفًة 
أن قطر فشـــلت إعالمًيـــا في الترويج 
لخالف واقع انتهاكات حقوق اإلنسان 
شـــعبها  أبنـــاء  يعانيـــه  الـــذي  الفعلـــي 

وذوي المصلحـــة من العمالة األجنبية، 
باإلضافـــة إلـــى رعايتها لكافة أشـــكال 
الشـــؤون  فـــي  اإلرهـــاب والتدخـــالت 
الداخليـــة للعديـــد مـــن الـــدول، بهدف 
لمـــآرب  واالســـتقرار  األمـــن  زعزعـــة 

وأهداف مغرضة.
الـــدول  أن  ســـلمان  واســـتطردت 
جـــدارة وفاعليـــة  تثبـــت  المتحضـــرة 
التشـــريعية  بمنظومتهـــا  تباهيهـــا 
الممارســـة  خـــالل  مـــن  الحقوقيـــة 
العملية، وإجـــراء المراجعات الدورية 
أثـــر  وقيـــاس  لضمـــان  الموضوعيـــة 
خـــالل  مـــن  القوانيـــن  هـــذه  تطبيـــق 
مؤسســـات متخصصة تتمتع بالمهنية 
أطـــر  وفـــق  المحـــدد  والصالحيـــات 
قانونية محكمة، بالشكل الذي يضمن 
التنامـــي اإليجابـــي للواقـــع الحقوقي 
لديها، مبينًة أن تباهي قطر باعتمادها 
تشـــريعات متصلـــة بتعزيـــز وحمايـــة 
حقـــوق اإلنســـان فـــي ظـــل عكـــس ما 
تدعيه، يثبت عدم الجدية، وانحســـار 
وتســـتر  ترويـــج  كونـــه  فـــي  األمـــر 
إعالمـــي لم يعد خافًيا علـــى المجتمع 

والمنظمات الدولية.
مـــن جانبـــه، ذكـــر النائـــب عمـــار أحمد 
البنـــاي رئيس اللجنـــة النوعية الدائمة 
لحقوق االنســـان، عضو لجنة الشؤون 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن الوطني 

بمجلـــس النـــواب، أن النظـــام القطري 
بات أســـير دوامة االرهـــاب االخالقي 
والضيـــاع والتخبـــط السياســـي، وهو 
الملفـــات  مـــن  العديـــد  فـــي  مـــا ظهـــر 
واالنســـانية،  والحقوقيـــة  السياســـية 
بل تجاوزت ذلك لتتمادى بطيش في 
التعدي علـــى جيرانها دون أن تكترث 
والتقاليـــد  والعـــادات  الـــدم  بروابـــط 

واالتفاقيات الدولية.
االستســـالم  أو  التقـــارب  أن  ونـــوه   
القطـــري إليران جعل النظـــام القطري 
يتطبع بأفـــكار طهران، حيث شـــهدت 
النظـــام  اعتـــداء  الماضيـــة  األعـــوام 
القطـــري علـــى أبنـــاء القبائـــل، وأبنـــاء 
العائلـــة الحاكمـــة كذلك، بـــل تمادتفي 
طـــرد بعـــض القبائـــل، وزج العديد من 
القطريين الرافضين للتقارب مع ايران 
وتركيا في السجون، هم الذين طالبوا 
بضرورة االلتزام بعروبة قطر، وتعزير 
لجيرانهـــا،  معادتهـــا  وعـــدم  عالقتهـــا 
حيث فضل النظام أبناء ايران وتركيا 
على أبنـــاء القطر، فكيـــف لهذا النظام 
أن يتغنـــى بالتقدم واالزدهار وحقوق 

االنسان والديموقراطية بشكل عام.
يعمـــل  القطـــري  النظـــام  أن  وأكـــد   
باســـتماته على فـــرض الـــرأي الواحد، 
كانـــت  حيـــث  االخـــر،  الـــرأي  ومنـــع 
احـــداث قانون الجنســـية خير شـــاهد 
علـــى الدكتاتوريـــة الســـالبة للحقـــوق 
المشـــروعة للمواطن القطـــري، والذي 
نتـــج عنـــه االعتقاالت القطريـــة ألبناء 
مطالبتهـــم  بســـبب  مـــرة  آل  قبيلـــة 
بحقوق الشرعية المتمثلة بمشاركتهم 
فـــي االنتخابـــات، وهو ما عـــرى نظام 
الدوحة أمام المجتمع العربي والدولي 

وفضحـــت كـــذب سياســـات الدوحـــة، 
وجـــردت النظام مـــن المصداقية أمام 
أبنـــاء الشـــعب القطـــري، ليكشـــف هذا 
الـــذي  العنصريـــة  سياســـاته  النظـــام 

يتبعها تجاه المواطنين القطريين.
 واضـــاف أن قطـــر تعتقـــد اليـــوم بـــأن 
من خالل أموالها وتبرعاتها تســـتطيع 
أن تحســـن صورتهـــا النموذجيـــة أمام 
إلـــى  النظـــر  دون  الدولـــي،  المجتمـــع 
جرائمهـــا بحق مبادئ حقوق االنســـان 
وبحـــق جيرانهـــا، وانتهاكاتهـــا الدائمة 
لمبادئ حســـن الجوار، اال أن المجتمع 
الدولـــي اصبـــح على علم تـــام بصورة 

قطر الحقيقية والمكشوفة للجميع.
إلى ذلك، قالت االعالمية عهدية أحمد 
إنه من المؤسف جدا ما تقوم به دولة 
قطـــر مـــن انتهـــاكات لحقوق االنســـان 
وهـــي دولـــة تتباهـــى دومـــا بســـجلها 
الحقوقي.. فما يحصل في داخل قطر 
وتدخالتهـــا فـــي شـــؤون دول أخـــرى 
جعل منهـــا محط أنظار ســـلبيا وليس 
ايجابيـــا، فان حرمان عائلة عريقة من 
الترشـــح فـــي االنتخابـــات فقط نقطة 
في بحـــر عندمـــا نتحدث عـــن حقوق 
اإلنســـان، حيـــث إنـــه لكل قطـــري حق 
المشاركة السياسية وإبداء الراي في 
كل األمـــور وال يمكـــن اســـتبدال ذلـــك 
باالمـــوال والمغريـــات المادية ألن كل 
إنسان أوال وأخيرا يبحث عن الحرية 

والمتمثلة في إبداء رأيه.
عـــدة  قبـــل  مـــا حصـــل  أن  وأضافـــت 
مواطنيـــن  أربعـــة  حـــق  فـــي  أســـابيع 
قطرييـــن وهي صـــدور أحكام وصلت 
إلـــى المؤبد بمجرد اإلبـــداء بالرأي بما 
يعني أن قطر فتحت ابوابها لســـجناء 

الـــرأي ومؤســـف جـــدا التناقـــض فـــي 
التصريحـــات القطرية وما يطبق على 
أرض الواقـــع من رفع شـــعارات حرية 
الـــرأي والديمقراطية، كمـــا أن معاقبة 
عائلـــة آل مـــرة مـــن خـــالل االعتقـــال 
التعسفي غير مقبول، والحكم الصادر 
ضد الشاعر محمد بن الذيب والشاعر 
محمـــد بـــن فطيـــس هـــو حكـــم ضـــد 
حرية الرأى والكلمة ومحاربة للثقافة 
التى تســـاعد الشـــعوب علـــى االرتقاء 
فالشـــعر من أرقـــى الثقافـــات التي لها 
مكانة خاصـــة في كل مـــكان، مردفًة، 
وعندما تســـتبدل حرية الرأي والكلمة 
بالمغريات المالية يكون األمر مؤسف 
جدا، وعندما يفشـــل اإلعـــالم القطري 
في تسليط الضوء على قضايا الشعب 
فقد فشـــل في حماية حقوق الشـــعب 
القطـــري بل يؤكد ازدواجيته للمعايير 
مـــن خالل توجيـــه االتهامـــات التي ال 
اســـاس لها لدول جارة وصديقة فقط 

من أجل زعزعة أمن تلك الدول.
االجتماعـــي  الناشـــط  قـــال  وختامـــا، 
أحمد الحدي إن ما حدث بحق الشاعر 
محمد بن الذيب هو انتهاك صارخ من 
قبل الســـلطات القطرية مشيرا إلى أن 
قطر تطرح نفسها كمهندس لألوضاع 
األمنية فـــي المنطقة وكمحام فاشـــل 
للشعوب العربية المنكوبة، عن طريق 
قناة الجزيرة التي ُزرعت كالســـرطان 

في جسد األمة العربية.
المعـــروف  مـــن  بـــات  الحـــدي،  وتابـــع 
للعامـــة قبل الساســـة أن قطر تهندس 
)القوى اإلرهابية فقط( فبعد ان فشلت 
فـــي تفعيل حراك القوى اإلرهابية في 
ُلهـــم إلى مجرد  منطقـــة الخليج وَتحوُّ
خاليا نائمة بعد ان قوبلت بضرب بيد 
مـــن حديد من قادة الـــدول الخليجية 
تمديـــد  بمحاولـــة  قامـــت  )المتحـــدة( 
الخريطـــة  علـــى  اإلرهـــاب  جغرافيـــا 
لتصـــل مصر )بوابـــة أفريقيا( ولينتهي 
مخططها الفاشل في إدخال اإلرهاب 
إلى افريقيا على يد جيش مصر الذي 
كان لهـــا بالمرصـــاد، لتعود مـــرة اخرى 
تلتـــف مـــن حـــول مصـــر عـــن طريـــق 
السودان وتعزز نفوذها المسموم على 

الفقراء.
عابـــر  اإلرهابـــي  الفكـــر  أن  وأضـــاف   
الشـــعب واعيـــا  كان  مـــا  إذا  للحـــدود 
بالقـــدر الذي يصده أو يتجاهله، حيث 
لقت قطر مدخال آخر للقارة األفريقية 
لتنقل افكارها المريضة لمختلف دول 
القـــارة األفريقية، والمخطط ان تقوم 
بتفعيـــل قـــوى اإلرهـــاب فـــي افريقيـــا 
حتى يتم ارتدادها على شبه الجزيرة 
المقدســـة  األماكـــن  حيـــث  العربيـــة، 
والحرمين الشـــريفين، منهًيـــا بالقول، 
أن وزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة تشـــاد 
ابراهيـــم حســـين طـــه أكد اســـتضافة 
قطر في فنادقها قيادات من عصابات 
بوكـــو حـــرام األمـــر الـــذي جعـــل دولة 

تشاد تقطع عالقتها بقطر.

حبل االنتهاكات يضّيق الخناق على النساء القطريات
الصحافيون األجانب بمرمى العنصرية... فعاليات قانونية وحقوقية وإعالمية محلية ودولية:

عهدية احمد عمار البناي جميلة سلمان ايرينا تسوكرمان أحمد الحدي

محرر الشؤون المحلية

تختطف الفتيات 
وتعتقل الصيادين 
البحرينيين وتعّذب 

السجناء 

وجدت مدخاًل آخر 
غير مصر لتنقل 

أفكارها المريضة 
إلفريقيا

اعتمادها تشريعات 
متصلة بحماية 

حقوق اإلنسان ال 
يعكس الواقع

 قناة الجزيرة 
ُزرعت كالسرطان 
في جسد األمة 

العربية
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اســتقبل رئيــس التحريــر مؤنس المردي مجموعة من أعضــاء رابطة خريجي برنامج الزائر 
الدولي القيادي )IVLP( البحرينيين. وقدم أعضاء الرابطة نبذة عنها، حيث أشــاروا إلى 
أن برنامج الزائر الدولي القيادي )IVLP( هو برنامج تبادل ثقافي ترعاه وزارة الخارجية 

األمريكية، شارك فيه أكثر من 255 ألف خريج من جميع أنحاء العالم.

وأشـــار وفـــد الرابطة إلى مـــا تتميز به مبادرات صحيفة البالد مـــن انفتاح في مجال التحول 
الرقمي.

واتفـــق الطرفـــان علـــى توقيع اتفـــاق تعاون إلطالق مشـــروعات اعالمية مشـــتركة 
بالمرحلة المقبلة باالستفادة من الخبرة المهنية لدى الجانبين.

وشـــارك في اللقاء من جانب الصحيفة: ســـكرتير التحرير رئيس قسم الشؤون 
المحلية والمحتوى االلكتروني راشد الغائب، والصحافية مروة أحمد.

وحضـــر اللقـــاء من جانـــب الرابطة: محمـــد أحمدي، وعهدية الســـيد وجالل 
مجيد.

“^” ورابطة خريجي “الزائر الدولي” يتفقان إلطالق مشروعات مشتركة
“IVLP” برنامج تبادل ثقافي ترعاه “الخارجية األميركية” وشارك فيه 255 ألف شخص

رئيس التحرير مستمعًا لشرح عن “الرابطة”

ارتفاع نسبة رضا مرتادي “الطوارئ” 
بـ“السلمانية” 80 %

يتردد عليها 1300 مريض يومياً... دراسة:

دراســـة  آخـــر  نتائـــج  أكـــدت 
دائـــرة  مرتـــادي  رضـــا  لقيـــاس 
بمجمـــع  والطـــوارئ  الحـــوادث 
الســـلمانية الطبي ارتفاع نســـبة 
الرضـــا بنحـــو 80 %، وذلـــك في 
والمشـــاريع  التحديثـــات  ظـــل 
التطويرية التي تم تنفيذها في 
اآلونة األخيـــرة؛ بهدف االرتقاء 
المقدمـــة  الصحيـــة  بالرعايـــة 
لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 
مملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  مـــن 

البحرين.

وتعد دائرة الحوادث والطوارئ 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي أحد 
بالمستشـــفيات  التميـــز  مراكـــز 
تحظـــى  والتـــي  الحكوميـــة، 
باهتمـــاٍم بالـــٍغ وأولويـــة قصـــوى 
ضمـــن الخطـــط االســـتراتيجية؛ 
نظرًا لدورها المحوري في تلبية 
للمرضـــى  الطبيـــة  االحتياجـــات 
الذيـــن يصل عددهـــم إلى 1300 

مريض في اليوم.
ونظرًا لهـــذه األهميـــة المتزايدة 
الدائـــرة  بهـــا هـــذه  التـــي تمتـــاز 

الطبيـــة، فقـــد تعددت المشـــاريع 
والمبادرات الهادفة إلى االرتقاء 
بالخدمـــات المقدمـــة فيهـــا على 
مختلف األصعدة، وُيعّد مشروع 
توســـعة مبنـــى دائـــرة الحوادث 
والطـــوارئ المشـــروع األبرز في 
الوقت الحالي، والذي سيســـاهم 
فـــي رفـــع الطاقـــة االســـتيعابية 
مـــن 80 ســـريرا حاليـــًا إلـــى 123 
توســـعة  عبـــر  وذلـــك  ســـرير، 
طـــوارئ البالغيـــن بتخصيـــص 5 
و8  المرضـــى،  لتصنيـــف  غـــرف 

غيـــر  الحـــاالت  لمعاينـــة  غـــرف 
المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، 
اإلنعـــاش،  قســـم  توســـعة  مـــع 
طـــوارئ  فصـــل  إلـــى  باإلضافـــة 
األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة 
إنعـــاش خاصـــة، مـــع تخصيـــص 
المرضـــى،  لتصنيـــف  غرفـــة 
وغرفـــة لمعاينـــة الحـــاالت غيـــر 
جانـــب  إلـــى  هـــذا  المســـتعجلة، 
توســـعة منطقة انتظار المرضى 
ومرافقـــا،  مريضـــا   123 لتســـع 

وإنشاء صيدلية جديدة.
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في كل نوبة

100+
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من تخصصات

مختلفة

11
طبيب متدرب

1 2 3 4 5 6

تنفيذ حزمة مشاريع
تطويرية وامتيازات

للكوادر الطبية

مروة أحمد | تصوير: رسول الحجيري

عهدية السيد جالل مجيد محمد أحمدي

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  تـــرأس 
التشـــاوري  االجتمـــاع  العصفـــور 
األســـبوعي للمســـؤولين بالمحافظـــة، 
الـــذي أوضـــح خاللـــه أن المحافظـــة 
تواصـــل جهودهـــا للعمل علـــى تنفيذ 
برنامـــج العقوبات البديلـــة وتطويره 
بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ 
األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة بوزارة 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  الداخليـــة، 
االجتماعيـــة، من خـــالل إيجاد فرص 
عمل للمحكوميـــن بالعقوبات البديلة 
قدراتهـــم  تطويـــر  فـــي  للمســـاهمة 
تحمـــل  فـــي  حقوقهـــم  وإكســـابهم 

واجباتهم ومسئولياتهم الوطنية.
وخـــالل االجتماع، تم مناقشـــة خطة 
تنظيـــم المعســـكر الشـــبابي الصيفـــي 
والـــذي ســـيقام تحـــت شـــعار )وطـــن 

ومليكنـــا يجمعنـــا(، وأبـــرز الفعاليـــات 
الـــذي ســـيتضمنها والتـــي  والبرامـــج 
ستســـهم فـــي تفعيـــل خطـــة االنتماء 
وترســـيخ قيـــم المواطنـــة )بحريننا(، 
التـــي  البرامـــج  علـــى  التركيـــز  مـــع 
ترفـــع الوعـــي لـــدى المشـــاركين فـــي 
اإللكترونيـــة  الجرائـــم  مكافحـــة 
والتنمر اإللكتروني. مع اإلشـــارة إلى 
أنـــه ســـيتم تخصيـــص برنامج خاص 

للمصابيـــن بطيـــف التوحـــد بالتعاون 
مع جمعيـــة التوحدين البحرينية بعد 
النجـــاح الـــذي تحقـــق للمحافظة في 
هذا الجانب خالل األعوام الماضية.

وتـــم خـــالل االجتماع التنســـيق على 
تنفيـــذ مســـابقة الرابـــح األكبـــر للعام 
الثانـــي علـــى التوالـــي تحـــت شـــعار 
)الرابـــح األكبـــر فـــي صيـــف البحرين( 
بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة.

ترسيخ المواطنة ومكافحة التنمر اإللكتروني... العصفور:

فرص عمل للمحكومين بالعقوبات البديلة
المنامة- وزارة الداخلية

تحـــت رعاية محافـــظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
محاضـــرة  العاصمـــة  محافظـــة  نظمـــت 
توعوية بمناســـبة اليوم العالمي لالمتناع 
عن التبـــغ والتدخين، بالتعـــاون مع إدارة 
الشـــؤون الصحيـــة واالجتماعيـــة بوزارة 
الداخلية، بمشـــاركة منتســـبي المحافظة 

وعدد من موظفي الجهات الحكومية.
عبدالرحمـــن  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  وقـــال 
آل خليفـــة، فـــي تصريـــح علـــى هامـــش 
الفعاليـــة: “إن تنظيـــم محافظـــة العاصمة 
لهـــذه المحاضـــرة يأتي في إطـــار حرصها 
علـــى إحيـــاء المناســـبات العالميـــة التـــي 
المجتمعـــي  الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  تصـــب 
ونشر المفاهيم الصحية السليمة، ولدعم 
الجهـــود المحلية والدوليـــة الرامية للحد 
مـــن اســـتهالك التبغ لما يشـــكله من مضار 

علـــى الصحة العامـــة لألفـــراد”، معربًا عن 
شـــكره وتقديـــره للمحاضريـــن علـــى مـــا 

قدموه من معلومات توعوية قيمة.
وخـــالل المحاضرة، قدم مســـؤول عيادة 
مكافحـــة التبغ بـــإدارة الشـــؤون الصحية 
صالـــح  الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
عبدالوهاب عرضًا حول مخاطر التدخين 
يســـببها  أن  يمكـــن  التـــي  واألمـــراض 
للمدخنيـــن، والطرق الحديثـــة والمبتكرة 

لإلقـــالع عنـــه، فيمـــا تطرقـــت مســـؤولة 
فـــي  عاشـــور  لولـــوة  الصحـــي  التثقيـــف 
محاضرتها إلى أســـاليب التغذية السليمة 
الســـليم،  الجســـم  بنـــاء  فـــي  وأهميتهـــا 
باإلضافـــة إلى طرق تعزيـــز أنماط الحياة 

الصحية.
وفـــي ختـــام الفعالية، كـــرم نائب محافظ 
محافظة العاصمة  حسن عبدهللا المدني 

المحاضرين.

راشد بن عبدالرحمن: تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع

“العاصمة” تنظم محاضرة عن مخاطر التدخين



أعلـــن معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـة إطالق 83 
فعالية ومبـــادرة لدعم العمليـــة االنتخابية القادمة، 
ضمـــن برنامـــج “َدرَّب2”، الذي يشـــرف عليـــه المعهد 
إلطـــالق 34 دورة تدريبيـــة خـــالل األيـــام المقبلـــة، 
أفـــالم   6 نـــدوات،   10 22 ورشـــة عمـــل،  وتشـــمل: 
توعويـــة، 5 لقـــاءات حواريـــة، 6 زيـــارات ميدانيـــة 
ومحاضرات تستهدف جميع فئات المجتمع وطلبة 
الجامعـــات، حيـــث بلغ عـــدد الراغبين في الترشـــح 
لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة ومديـــري حمالتهم 
وفرق عملهم حتى اآلن 2321 مشارًكا في البرنامج 

الوطني لالنتخابات النيابية والبلدية القادمة.
ودّشـــن المعهـــد كتاب دليـــل “المترشـــح لالنتخابات 
المؤتمـــر  خـــالل  البلديـــة”  والمجالـــس  النيابيـــة 
الصحافـــي الـــذي عقـــد ظهر أمـــس الثالثـــاء بمعهد 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية، الـــذي يحتـــوي علـــى 
6 فصـــول لإلجابة علـــى عدد من التســـاؤالت حول 
األنظمـــة والقوانين التي تنظـــم العملية االنتخابية، 

حجم الميزانية التي يحتاج إليها المترشـــح للحملة 
االنتخابيـــة، كيفيـــة التســـويق، التعامل مع وســـائل 

اإلعالم المختلفة، إدارة الحمالت االنتخابية.
مـــن جهتهـــا، قالـــت المديـــر التنفيذي للمعهـــد إيمان 
فـــي نســـختها  “َدّرب”  برامـــج  جناحـــي، إن حزمـــة 
الثانية تتضمن نشـــر ثقافـــة الديمقراطية الســـليمة 
وتنمية الوعي السياسي في المجتمع البحريني من 
خالل دعم المسيرة التنموية الشاملة لجاللة الملك 
المعّظم، وذلك بهدف تدريب وتوعية المترشـــحين 
بشـــكل  االنتخابيـــة  بالعمليـــة  االنتخابيـــة  والفـــرق 
متخصـــص، إعداد مترشـــح مميز فـــي التعاطي مع 

العمل االنتخابـــي وإدارة الحمالت االنتخابية، دعم 
وتعزيز شـــفافية ونزاهة العملية االنتخابية، توعية 
وحـــث المواطنين على المشـــاركة والمســـاهمة في 

صناعة القرار السياسي.
وأوضحـــت جناحـــي، أن الفئـــات المســـتهدفة مـــن 

ب” هم المترشـــحون ومديرو المحالت  برنامـــج “َدرَّ
االنتخابيـــة، اإلعالميـــون، المراقبـــون لالنتخابـــات، 
الناخبـــون، الشـــباب والمجالـــس العائليـــة، حيث بلغ 
عدد المســـجلين للحملة التمهيديـــة حتى اآلن نحو 
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بـــدوره، قال رئيـــس قســـم التدريب القائـــم بأعمال 
مديـــر إدارة البرامـــج والتطويـــر السياســـي محمـــد 
الجهمـــي، إن المعهـــد  يعمـــل فـــي الوقـــت الراهـــن 
علـــى زيـــادة برامـــج الوعـــي السياســـي مـــن خـــالل 
تدريـــب المترشـــحين وفتـــح قنـــوات التواصـــل مع 
طلبـــة الجامعـــات الوطنيـــة والخاصـــة بهـــدف رفـــع 
مستوى حجم التوعية السياسية بأهمية المشاركة 
االســـتبيانات  نتائـــج  أن  مبينـــًا  االنتخابـــات،  فـــي 
واالستطالعات بشأن االستعداد االستباقي إلعداد 
ب” الذي أطلق بالتعـــاون ما بين المعهد  برنامـــج “َدرَّ
ومركز للدراســـات اإلستراتيجية والدولية والطاقة 
النتائـــج  أفضـــل  تحقيـــق  أن  أظهـــرت  )دراســـات(، 
التواصـــل بين المترشـــحين والناخبيـــن، يكون عبر 
 19  ،% 21 بواقـــع  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
% عبـــر المجالـــس الدوريـــة، 17 % عبـــر الزيـــارات 
الميدانيـــة والمنزليـــة، 16 % عبر الخيم االنتخابية، 
14 % عبـــر االتصال الهاتفي، 13 % عبر مراســـالت 

البريد اإللكتروني.

2321 فردا راغبون في الترشح وإدارة الحمالت حتى اآلن
83 برنامجا لدعم انتخابات 2022... “التنمية السياسية”:

سيطرة المستقلين على البرلمان أضعفت المجلس
انتقدوا شيطنة الجمعيات السياسية... مشاركون في ندوة “المنبر اإلسالمي”:

فـــي  “البرلمـــان  بنـــدوة  المشـــاركون  أكـــد 
المنبـــر  جمعيـــة  نظمتهـــا  التـــي  الميـــزان” 
الوطني اإلســـالمي، أن شيطنة الجمعيات 
السياســـية ال تخـــدم الصالـــح العـــام، وإنما 
أّثر بصورة ســـلبية على دور وأداء مجلس 
النـــواب، وأن وجـــود جمعيـــات سياســـية 
قوية من شـــأنه أن يثري العمل السياســـي 

والبرلماني بطريقة مهنية واحترافية.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة 
السياســـية  المكتســـبات  علـــى  الحفـــاظ 
والتجربة البرلمانية من خالل زيادة وعي 
المجتمـــع بأهميـــة الـــدور الـــذي يجـــب أن 
يقوم به البرلمان وضرورة اختيار األصلح 
والقـــادر علـــى الســـعي لتحقيـــق تطلعـــات 

المواطنين ومصالح الوطن العليا.

ضعف األداء

العامـــة  األمانـــة  دعـــا عضـــو  مـــن جهتـــه، 
اإلســـالمي  الوطنـــي  المنبـــر  لجمعيـــة 
البحريـــن  بجامعـــة  المســـاعد  واألســـتاذ 
علـــي أحمـــد إلـــى ضـــرورة الحفـــاظ علـــى 
المكتسبات السياسية والتجربة البرلمانية 
والعمل علـــى تقويتها كونها أحد أهم ثمار 
المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المعظم 

الذي عبر بالبالد إلى الحياة الدستورية.
ودعـــا وســـائل اإلعالم ونشـــطاء التواصل 
االجتماعـــي إلـــى ضـــرورة دعـــم العمليـــة 
البـــالد  فـــي  والسياســـية  اإلصالحيـــة 
خـــالل  مـــن  مكتســـباتها  علـــى  والحفـــاظ 
أكبـــر  مســـاحة  إتاحـــة  علـــى  الحـــرص 
للجمعيـــات السياســـية على نشـــر مواقفها 
وأنشطتها والعمل على توعية المواطنين 
بشـــأن أهمية العمل السياســـي والبرلماني 

وضرورة أن يكون التصويت لألكفأ.
أن  بضـــرورة  اإلعـــالم  وســـائل  وطالـــب   

يقومـــوا بدورهم في مراقبـــة أداء النواب 
مـــن أجـــل أداء أفضل للمجلـــس، والتركيز 
على الموضوعات المهمة لمناقشـــتها مثل 
المواطنيـــن  وقضايـــا  العامـــة  الميزانيـــة 
المالـــي  والفســـاد  والخدميـــة  المعيشـــية 

واإلداري وقضايا األمن القومي. 
وقـــال “بعد الفصلين التشـــريعيين األولين 
وابتـــداء مـــن الفصـــل التشـــريعي الثالـــث 
لوحـــظ تراجـــع وضعف في األداء بشـــكل 
علـــى  المســـتقلين  ســـيطرة  بعـــد  كبيـــر 
المجلس”، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على 
التجربـــة البرلمانية ودعمها والحفاظ على 

صالحياتها التشريعية والرقابية كاملة.

مراجعة األخطاء

وقال عضو مجلس النواب السابق عيسى 
تركـــي إن أكثر ما تعاني منه البحرين اآلن 
فيما يتعلـــق بالعمل السياســـي والبرلماني 
هـــو شـــيطنة الجمعيـــات السياســـية بـــدالً 
مـــن الحـــرص علـــى تقويتهـــا ودعمهـــا من 
أجل الصالـــح العام، مؤكـــدًا أن الجمعيات 
السياســـية هي القـــادرة على تقديم كوادر 
العمـــل  ممارســـة  علـــى  قـــادرة  وكفـــاءات 
النيابي بطريقة مهنيـــة واحترافية تحقق 

الصالح العام.
ودعـــا الجمعيـــات إلـــى ضـــرورة مراجعـــة 
بعـــض األخطـــاء فيما يتعلـــق بطرح بعض 
المرشـــحين الذيـــن أثبتوا ضعفهـــم وعدم 
قدرتهـــم علـــى أداء نيابي متميـــز متوقعًا 
أن يبقـــى الحـــال كمـــا هو عليـــه من خالل 
تشكيل المستقلين لغالبية مجلس النواب 
القادم، الفتًا إلى أن أداء بعض المستقلين 
فـــي مجلـــس 2018 كان أقـــوى مـــن أداء 
بعض نواب الجمعيات المشـــاركة في هذا 

المجلس.
البرلمانـــي  العمـــل  ضعـــف  أن  وأوضـــح 
الحالي هو مسؤولية مشتركة بين النواب 
والمواطنيـــن كونهـــم المتحكم في إيصال 
هـــؤالء النواب، مؤكـــدًا أن الحل يكمن في 
زيـــادة الوعـــي المجتمعي بأهميـــة إيصال 

المرشح األكفأ.  
وشـــدد تركـــي علـــى أن الحـــل هـــو وجـــود 
نـــواب لهـــم تاريخ سياســـي مـــن جمعيات 
ومؤسسات سياسية قادرة على تحويل ما 
ينادي به الشعب إلى خطط عمل واقعية، 
وكذلـــك مســـتقلين لهـــم نشـــاط مجتمعي 
وطني رشـــيد يثـــري العمـــل البرلماني، كما 
أن تراكـــم الخبـــرات البرلمانية لدى النائب 

مهم للقيام بدوره الدســـتوري، موضحًا أن 
تراجـــع الدور التشـــريعي والرقابي للنواب 
يعـــود إلى ضعف النواب أنفســـهم، وأشـــار 
إلـــى أن مجلـــس النـــواب مـــا يـــزال يملـــك 
مـــن الصالحيات التـــي تمكنه مـــن مراقبة 

الحكومة بشكل جاد.
الصحيحـــة  الديمقراطيـــة  أن  وتابـــع 
والمتكاملـــة ال توجـــد على مســـتوى العالم 
إال فـــي 7 %مـــن الـــدول، في وســـط 190 

دولة لديها برلمانات.

أداء ضعيف

كمـــا أكـــد عضـــو مجلـــس النـــواب الســـابق 
أحمـــد قراطـــة علـــى أن المصلحـــة العليـــا 
قـــوي  برلمـــان  تقتضـــي وجـــود  للبحريـــن 
وفاعـــل ويمتلـــك جميـــع الصالحيات التي 
تمكنه من أداء دوره التشـــريعي والرقابي 
كما ينبغي لمراقبة أداء الحكومة بالشـــكل 
الذي يحقق الصالـــح العام للدولة ويحمي 

حقوق ومكتسبات المواطنين.
الفصـــل  فـــي  المجلـــس  ضعـــف  وعـــزا   
أداء  إلـــى ضعـــف  الخامـــس  التشـــريعي 
النـــواب المســـتقلين كونهـــم ال يمتلكـــون 
لرؤيـــة  ويفتقـــرون  الالزمـــة  الخبـــرات 
ومرجعيـــة واضحـــة وال يمتلكـــون كتلـــة 
فيمـــا  واقتراحاتهـــم،  مطالبهـــم  تدعـــم 
دفعـــت الجمعيـــات بنـــواب ال يتمتعـــون 
يجـــب  التـــي  والقـــدرات  باإلمكانـــات 

توافرها في النائب.
وأشـــار إلى أن مجلس 2018 تراجع دوره 
المواطنيـــن  بحيـــاة  وأضـــّر  كبيـــر  بشـــكل 
المعيشية بشكل غير مسبوق حيث وافق 
علـــى ضريبة المضافة والقيمـــة االنتقائية 
وقانـــون التأميـــن الصحـــي الشـــامل، كمـــا 
تراجـــع الدعـــم الحكومي مـــن مليار و600 
ألـــف إلى 42 مليون دينـــار وهو ما يوضح 

حجم الكارثة التي ارتكبها هذا المجلس.

تركي وأحمد وقراطة بندوة المنبر االسالمي

أعلـــن الشـــاب الثالثيني علـــي الخرفوش 
عـــن عزمـــه دخـــول المعتـــرك االنتخابـــي 
)الديـــر  المحـــرق  سادســـة  فـــي  نيابيـــا 
ذو  إنـــه  “البـــالد”  لــــ  وقـــال  وســـماهيج(. 
خلفيـــة أكاديميـــة، وتحديـــدا فـــي مجال 
إدارة األعمال واالتصال وعلوم سياســـية 
البحريـــن  أن  مؤكـــدا  حكوميـــة،  وإدارة 
العالميـــة  الشـــباب  بإنجـــازات  زاخـــرة 
والدوليـــة التي تحققها، والبرلمان يحتاج 
لمثـــل هـــذه الكفـــاءات. وقـــال الخرفوش 
إنه حصل األســـبوع الماضـــي على المركز 
األول عربيا والعاشر عالميا في منافسات 
منحة الزعيم جمال عبد الناصر العالمية، 
كمـــا فاز في العـــام ٢٠٢١ بجائزة الشـــاب 
العربـــي المتميـــز علـــى مســـتوى الوطـــن 
العربـــي وكرمتـــه جامعـــة الـــدول العربية 
اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  إلـــى  باإلضافـــة 

المحلية منها جائزة الوزير للبحث العلمي 
واإلبـــداع في العمـــل البلـــدي والتخطيط 
العديـــد  الخرفـــوش  ويملـــك  العمرانـــي. 
مـــن المؤهـــالت العلميـــة والعمليـــة وعمل 
فـــي مكتـــب وزيـــر األشـــغال والبلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي كمتخصـــص فـــي 
شـــؤون المجالـــس التشـــريعية والبلديـــة 
ويحمـــل خبـــرة كبيرة فـــي هـــذا المجال، 

القيادييـــن  أحـــد  كونـــه  إلـــى  باإلضافـــة 
الشـــباب فـــي العمل االهلـــي واالجتماعي 
العمـــل  فـــي  بصمـــات  ولـــه  والوطنـــي 
التطوعـــي. ويمثـــل الدائرة السادســـة من 
محافظة المحرق النائب هشام العشيري، 
وتضم الدائرة المجمعات الســـكنية: 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237 تتـــوزع 

على منطقتي الدير وسماهيج.

حصل على المركز األول بمنحة جمال عبد الناصر

موظف بمكتب وزير األشغال سينافس العشيري 

هشام العشيريعلي الخرفوش

أعلـــن عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
عـــن عزمـــه  النشـــيط  الســـابق مجـــدي 
خوض غمـــار المنافســـة على الكرســـي 
النيابي للدائرة الســـابعة فـــي محافظة 
الهـــدف  النشـــيط إن  العاصمـــة، وقـــال 
برنامجـــه  يتضمنـــه  الـــذي  األساســـي 
الـــدور  بيـــن  التـــوازن  هـــو  االنتخابـــي 
الرقابي التشريعي وتلبية مطالب أبناء 

سابعة العاصمة.
وبيـــن أن الـــدور التشـــريعي والرقابـــي 
فيمـــا  الحكومـــة  مســـاعدة  يتضمـــن 
تطرحـــه مـــن برامج، فضال عـــن إضفاء 
المطلوبـــة  القوانيـــن  التعديـــالت علـــى 
المواطنيـــن  علـــى  العقبـــات  لتذليـــل 

والمقيمين.
وتابع أن ســـيعمل على تلبيـــة المطالب 
وحلحلـــة  الدائـــرة  بأهالـــي  الخاصـــة 

الملفات الخاصة بهم وعلى رأسها ملف 
التوظيـــف، يليـــه الملف اإلســـكاني، كما 
ســـيركز على التعـــاون مع مجلس أمانة 
العاصمة فـــي األمور الخاصـــة بالدائرة  
إلعـــادة النظر في بعض األمور الخاصة 
العقـــارات  بعـــض  كتصنيـــف  بالدائـــرة 
والمســـاهمة فـــي اإلســـراع فـــي تطوير 

البنية التحتية.

وبيـــن النشـــيط أنـــه سيســـعى للتعاون 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع 
واســـتحداث مجلـــس خـــاص بالدائـــرة 
فيـــه ممثلون مـــن الجنســـين ومحاولة 
عقد اجتماعات دورية لطرح كل األمور 
والمعوقات الخاصة بالدائرة ومناقشة 
الموضوعـــات المطروحـــة فـــي مجلس 

النواب وتبادل اآلراء بخصوصها.

وعد بفتح مجلس لألهالي من الجنسين

النشيط يقارع زينب بدائرة جدعلي وجرداب

زينب عبداالميرمجدي النشيط
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وّجه الناشط اإلعالمي )المترشح 
الــمــتــوقــع فـــي تــاســعــة الــشــمــالــيــة 
العماني  عــبــاس  حــمــد”(  “مــديــنــة 
تـــســـاؤالت ِبـــشـــأن االســـتـــعـــدادات 
لــلــتــصــّدي ألزمـــة غـــالء تــلــوح في 
ــي ضــــــوء الـــتـــحـــوالت  ــ األفـــــــق فـ
االجتماعات  “أين  وقال  العالمية، 
الـــمـــاراثـــونـــيـــة الــمــتــتــابــعــة بــيــن 
اجتماعات  غــرار  على  السلطتين 

لمناقشة موضوعات ملحة سابقة؟!”.
وقال في سلســـلة تغريدات نشـــرها عبر حســـابه في تويتر “تضّخم 
عالمي للســـلع والمواد الغذائية يتزايد يوًما بعد يوم، ويلقي بظالله 
بشـــكل قاٍس علـــى ذوي الدخل المحدود، والتي ســـتعاني في تلبية 
أبســـط احتياجاتهـــا األساســـية والضروريـــة خـــالل فتـــرة وجيـــزة 

وأبرزها الغذاء”.
واســـتعرض العماني بعض نماذج لســـلع أساسية آخذة في االرتفاع، 
وقال “ســـعر األرز ارتفع 20 %، والزيت 100 %، والســـّكر، واللحوم 
بأنواعها األســـماك والخضـــراوات والفواكه ومنتجـــات األلبان وماذا 

بقي؟”.
وأضـــاف “نعـــم، هـــذا ما نفهمه فـــي ظّل اســـتمرار الصمـــت من أزمة 

ا”. الغالء المتسارعة جدًّ
وأّكد أن دور النواب لم ينته وتســـاءل “أين خططكم لمواجهة أزمة 
غالء عالمية يحّذر جميع االقتصاديين والمســـؤولين في العالم من 
تداعياتهـــا الكارثية على الطبقات الفقيرة، ماذا أعددنا؟ هل اكتفينا 

بزيادة 10 % لعالوة الغالء؟!”. 
وأضاف “خالل الســـنتين الماضيتين كانت الشـــّماعة تراجع أســـعار 
النفـــط إلـــى الحضيض، واليوم األســـعار فـــي القّمـــة، وكّل التوقعات 
تشـــير إلى أنها ستســـتمر في الصعود لســـنتين أو لنهاية العام 2023 
علـــى األقل، أليـــس دعم الطبقات الفقيرة أولوية قصوى في توجيه 

تلك الوفورات المتوقعة؟!”.
وختم بالقول “تساؤالت كثيرة، وقلق من المستقبل لدى الكثير من 
أرباب األســـر وهم ُيصدمـــون كّل يوم بتســـعيرات جديدة مضاعفة 
للســـلع االســـتهالكية والغذائيـــة وتـــآكل قدراتهـــم الشـــرائية... فيما 
الصمت ســـّيد الموقف... يجب أن نكســـر الصمت... المطلوب حراك 

مستعجل”.

العماني للنواب عن موجة الغالء: 
اكســروا صمتكـــم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عباس العماني

منصة المؤتمر الصحافي

حسن عبدالرسول

أفضل النتائج للتواصل 
بين المترشح وناخبيه 
عبر “السوشل ميديا”
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة (

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

المسماة )مخبز الرغيف الذهبي ( والمملوكة للسيد/السيدة )دعاء عبدالمعطي حسن عبدالمعطي  هيكل 

( والمسجلة بموجب القيد رقم )98736 - 2(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور 

وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )5000( دينار بحريني، وذلك بتنازل 

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

مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

)محمد عبدالرحيم فتحى شادى ( بنسبة ) 50( % 

)اسالم احمد السيد احمد السطوحى ( بنسبة ) 25( % 

)عزه طه احمد سرحان( بنسبة )25( % 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة اقصى انترناشيونال للديكور الداخلي ذ.م.م

ANILKU-  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة
MAR PARAKKAL VASUنيابة عن السادة شركة اقصى انترناشيونال للديكور الداخلي ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم )1-118753(، طالبين تغيير اسم الشركة
من:

اقصى انترناشيونال للديكورالداخلي ذ.م.م
AQSA INTERNATIONAL INTERIOR DECORATION CO. W.L.L

الى: شركة أي ون المقاوالت ذ.م.م
A ONE CONTRACTING CO W.L.L

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

تاريخ :6/1/2022

)82384-CR2022( إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / عبدالرحمن بشير احمد علي سرداد عبدالرحيم بتحويل المحل التجاري 

التالي: إلى السيدة/ صفا عبدالحق محمد حسين غالم محمد فعلى كل من لديه أي اعتراض 

قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه.

رقم القيد :             االسم التجاري

141732-1           الميزان للمقاوالت

141732-2           الميزان للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
ركن السنسنه للخدمات التجارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 122457

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة مكتب مرسى الخليج 
لإلستشارات نيابة عن السادة شركة ركن السنسنه للخدمات التجارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

122457، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد منظور أحمد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي: 
منظور أحمد

 33846618 )973 +(
Jam_mansour@hotmail.com

تاريخ   02 / 06 / 2022
CR2022-83074  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

التجاري  المحل  تحويل  بطلب  الصيرفي  علي  حميد صالح  السيد  ادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
لديه  ناديه غني عبدالغني نزار محمد جمعه مراد بخش فعلى كل من  السيدة  إلى  التالي 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 70275-1

االسم التجاري : حميد الصيرفي لصيانة المباني
رقم القيد : 70275 – 3

االسم التجاري : مدينة عيسى لمواد البناء

القيد   147117
التاريخ   6 / 6 / 2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 85782 ( لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عالم افيسينا ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
2، طالبين تغيير  الفرع   147117 القيد رقم  شركة عالم افيسينا ذ.م.م المسجلة بموجب 
لديه  من  كل  فعلى  ذ.م.م  سينا  ابن  نظارات  الى  ذ.م.م  افيسينا  عالم  من  التجاري  االسم 
من  يوما  يوم  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض 

تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى شركة تضامن بحرينية

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

المسماة )يلو الند للمقاوالت( والمملوكة للسيد/السيدة )محمد افضل محمد شريف عمر حياة موال بخش 

المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)121581( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   )

بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   )1000( وقدره  وبرأسمال  بحرينية(  تضامن  )شركة  إلى  القيد  وتحويل 

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

مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

)محمد افضل محمد شريف عمر حياة موال بخش ( بنسبة )60( %

)أرباب ساجد محمد أفضل( بنسبة )20( %

)مجتبى أفضل محمد أفضل( بنسبة )20( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن دمج شركة المؤيد ترست ذ م م بطريق الضم في 3 واي ز ذ.م.م

مكتب  السادة  إليها  تقدم  بأنة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

شركة المؤيد جيمبرز لالستشارات ذ.م. نيابة عن شركة المؤيد ترست ذ م م والمسجلة 

تحت رقم القيد 73115 بطلب حلها ودمجها عن طريق الضم في 3 واي ز ذ.م.م والمسجلة 

جميع  في  المندمجة  الشركة  محل  فيها  المندمج  الشركة  وحلول   68876 رقم  قيد  تحت 

حقوقها والتزاماتها. فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى الشركة )الشركة 

أقصاها خمسة  المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة  بالمستندات  المندمجة( مشفوعاً 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع جزء من محل تجاري  مؤسسة فردية 
 وتحويله الى  شركة ذات مسؤولية محدودة  

المؤسسة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الفردية المسماة دار السلطان لمالكها كوثر حسن ابراهيم خليل والمسجلة بموجب القيد 
ذات مسؤولية  الى  شركة  وتحويله  المذكور  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  95574 رقم 
محدود ة  برأسمال وقدره   60000   ستون ألف دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل 
التجاري المذكور عن كافة أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا لسيد جاسم 

محمد حسن كاظم بنسبة 100 %

تاريخ :7 يونيو 2022
CR2022-84410  إعالن رقم

تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ٔادناه : أبوالقاسم محمد عبدالمجيد تركي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد / سلمان محمد عبدالمجيد تركي

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

رقم القيد : 69655-1
االسم التجاري : الزنج لاللمنيوم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

سيف ستي للخدمات األمنية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 127000

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة سيف ستي للخدمات األمنية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 127000 
عبدهللا  محمد  حمد  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب 

محمد مصفيا للشركة.
عنوان المصفي: حمد محمد عبدهللا محمد

Hamad772702@hotmail.com   - )+973(34444546

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة بوالرس للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة بوالرس 
للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 126126-1 ، طالبين تغيير االسم التجاري

من: بوالرس للمقاوالت ذ.م.م
POLARIS CONTRACTORS W.L.L

الى: بوالرس العقارية ذ.م.م
POLARIS REAL ESTATE 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 بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية كاما ادفرتايزنغ اند كونسولتانسي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره   NARINDER KUMAR KAPOOR السيدة   / السيد 
المصفي القانوني لشركة كاما ادفرتايزنغ اند كونسولتانسي ذ.م.م والمسجلة 
بموجب القيد رقم 138517 ، طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  )اختيارية( وشطبها من السجل 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم التجاري لفرع في شركة مطعم ليجا ذ.م.م

إليها شركة مطعم  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
ليجا ذ.م.م    المسجلة بموجب القيد رقم    142160  طالبين  تغيير اسم  التجاري للفرع 

رقم 1 مطعم ليجا ذ.م.م
LIGA RESTAURANT W.L.L

الى:
سمكة وسناره ذ.م.م  

FISH AND HOOK W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما   من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

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

للسيد/السيدة فاطمه عبدهللا جعفر محمد علي ال ضيف والمسجلة  فيوري ورلد بروجكتس والمملوكة 

بموجب القيد رقم )1-102985(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى 

شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري 

التالية  للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  الفردية( عن جزء  )المؤسسة 

أسماؤهم:

فاطمه عبدهللا جعفر محمد علي ال ضيف بنسبة 60 %

 MUTHAYYAN FRANCIS بنسبة  40 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن تصفية

المؤيد للتكنولوجيا ذ.م.م

سجل تجاري رقم   114037 - 1  

للتكنولوجيا  المؤيد  إليها شركة   تقدم  بأنه قد  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 

ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   114037 - 1   بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية  وتعيين السادة  

جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية  مصفيا للشركة.

عنوان المصفي : 

جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية

  17500188

 jassim.abdulaal@bh.gt.com

مناقصة  طرحها  عن  القاصرين  وأموال  شئون  ادارة  تعلن 
رخصة  واستخراج  الهندسية  الرسومات  إلعداد  الالزم  لعمل 
هدم وإعادة بناء لعقار قديم في منطقة القفول، فعلى المكاتب 
وحدة  مراجعة  المناقصة  في  االشتراك  في  الراغبة  الهندسية 
الشئون الهندسية بإدارة شئون وأموال القاصرين الواقعة في 
في  اإلسالمية  والشئون  العدل  مبنى وزارة  الرابع من  الطابق 
المنطقة الدبلوماسية الستالم مستندات المناقصة، وذلك ابتداًء 
من يوم االثنين الموافق 6/6/2022م وحتى يوم االحد الموافق 
على  اإلتصال  الرجاء  واالستفسار  للمراجعة  19/6/2022م، 

هاتف رقم :17513456/17513455.  

09األربعاء 8 يونيو 2022 - 8 ذو القعدة 1443 - العدد 4985



Vacancies Available
GLARY CREATIVITY INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY  

has a vacancy for the occupation of
  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

35158651  or  AHMAD@GLARY.SA 

AL SHAHER FOR SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39635990  or  MANALHAMAIDAN1992@GMAIL.COM 

AL -SADAH KITCHEN COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(VEGETABLES) 
 suitably qualified applicants can contac
37228003  or  ADMIN@ALSAHDA.COM 

CHENAB WATER TECHONOLOGY CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33667812  or  CHENABWATER8@GMAIL.COM 

STAR AL FALLAH EQUIPMENT REPAIRING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39003917  or  AMEENYOUNUS832@GMAIL.COM 

SAMUNDRI CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33766412  or  SAMUNDRICARGO434@GMAIL.COM 

JOKER SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33097003  or  HAMZA-ALHAWAJ@OUTLOOK.COM 

RICCO RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  PREPARER(COFFEE) 
 suitably qualified applicants can contac
33832020  or  SORSOBH@GMAIL.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST .  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

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 

BRICKS VALLEY PROPERTIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

33565857  or  ALAMGCIWLL@GMAIL.COM 

GAMERS POINT TECHNOLOGY SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

36820393  or  SARDARALIKHAN6@GMAIL.COM 

SING SONG FACILITIES SUPPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66656042  or  WASEEMBUTTBAHRAIN@GMAIL.COM 

M.A.N BROTHERAS MARKETING & PROMOTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM 

SIDRA SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35905665  or  ARIZONA.CONSULTANCY@YAHOO.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Zaras Makeover Ladies Salon  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

38379798  or  DEFCON1981@GMAIL.COM 

AHMED MUHAMMAD KHAN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32031744  or  RIGHT.GROUPS@OUTLOOK.COM 

ALHARA CHICKEN TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36668189  or  RYTHM.JEHAD@HOTMAIL.COM 

MALAYSIA EXPRESS CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17290666  or  MBURWAIH@GMAIL.COM 

IRFAN HAROON RASHID EVENT MANAGEMENT CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36185280  or  VISIONULTRA992@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ALGHANAH ALUMINUM  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

ROMA CITY GENERAL TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39666154  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

RUBBER WORLD  
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17830188  or  RUBBER@HAJIHASSAN.COM 

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 

Kingdom Oil COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17558755  or  BADER@BITUMAT.COM 

ZAM ZAM ELECTRIC INSTALLATION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36435550  or  ALI.SALMAN108777@GMAIL.COM 

ART LINK CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

L AND A CLASSIC CARPENTRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36435550  or  ALI.SALMAN108777@GMAIL.COM 

ECO MARKET INTRNATIONAL TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
33550055  or  KKSSK1990@GMAIL.COM 

TAIBA SQUARE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34103333  or  SADIQALI33371007@GMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

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 

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

  STONE CUTTING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

EXPLORE Publicity and advertising  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

36385159  or  NABEELSANGOORS@YAHOO.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 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17262256  or  aldaleem@hotmail.com 

Wazzap Dog  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33657657  or  MOTASEM.YACOB@GMAIL.COM

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ABDULRAHIM ABDULLA MOHAMMED ZAD ABAHARI ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17257610  or  MOHAMMADBARI3333@GMAIL.COM 

THAI SEAFOOD RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

66648484  or  THAISEAFOOD164@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34369200  or  TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM 

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

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALSAYAH LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(WASHING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contac
17763694  or  JAMILA.ALOTAIBI@GMAIL.COM 

ALKADHIMI CAR GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17783616  or  KHUDEIRALI@HOTMAIL.COM 

SERENITY INTERIOR DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

17000606  or  aaa@serenitybah.com 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17700165  or  ALITURK@TURK.BH 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contac
17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

ACMARAYA MARKAT  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39600118  or  JAFFAR.BAQARD@GMAIL.COM 

FIXER FOR MAINTENANCE AND REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

38881038  or  FIXER.BH@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
17339777  or  admin.bahrain@GAC.COM 

BLUE OCEAN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39600118  or  mohd36433327@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@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 

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 

ZEZO CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

MOHAMMED NOOR BUKHARI RES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17295527  or  INFO@BOKHARI.NOT 

TREND BUILDING CONSTRCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
13643837  or  SSULTAN973@GMAIL.COM 

NEW CUP MANUFACTURING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39094631  or  SUNA.KHUH@GMAIL.COM 

Dar almorjan for cloths and shoes  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33203336  or  HASAN000.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

AL HOORA FOR MAKING FURNATURE WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17553125  or  INFO@4SEASONSLAUNDRY.COM 

AMAZON WEB SERVICES BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17204600  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALAAYAD SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66331316  or  AALSAEED67@YAHOO.COM 

Noor Sports Academy Bahrain  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

66364111 

TRUE LINE CONTRACTING bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

ARKHABEEL WELDING SMITHERY & FABRIICATION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39433551  or  FADWAN89@BATELCO.COM.BH 

ALHAMRA JEWELLERS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39348470  or  siddiq.shabir@gmail.com 

KENTUCKY  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

ESSAN A/C & REFG WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39404446  or  riyad.abuallay@rfc.bh 

LAMYAA LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17333382  or  m.aljazaf2016@gmail.com 

FALCON ISLAND CLEANING EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

Alqalb Alsafi for selling spare parts  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33607722  or  ALQALBALSAFI128233@GMAIL.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17514166  or  info@panarabco.net 

POLITE CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38384115  or  ayubian99@hotmail.com 

80 karak  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
34353557  or  SANBAYYY@YAHOO.COM 

HAYAT BEAUTY LOUNGE  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39771177  or  KHULOOD.ALSAFFAR@GMAIL.COM 

ATLANTIC SWIMMING POOL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

RAWAEA OF GOLD WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39868911  or  CREATIVITY_PALACE@HOTMAIL.COM 

Albayan Medical Centre W L L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17415191  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

Crepe delicious W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contac

17786040  or  S_MARZOOQ@YAHOO.COM 

GULF MILLIONAIRES SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

35037618  or  ASMAAASHI@HOTMAIL.COM 

ALSHABJ TAILORING & EMBROIDERY  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17660467  or  RAHUL66@GMAIL.COM 

MID WEST CONTRACTING EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33122180  or  ahubail1965@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

Gulf World Laundry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac

39431213  or  QUALITY_LAUNDRY@YAHOO.COM 

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

NAJEM CONSTRUCTION NEST W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac
36505014  or  Najem.yousif@gmail.com 

TRUST ME REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

13650167  or  EQUINOXBUSSINESSBH@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
17698500  or  ALKOMED@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 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

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

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

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

ST.CHRISTOPHERS SCHOOL ISA TOWN  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

Nadeen School W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17728886  or  INFO@NADEENSCHOOL.COM 

AL KHADHAR HAIRDRESSING SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39456955  or  BADERALBADER101@GMAIL.COM 

Auoon Jawaher Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33772822  or  omaryousif3339@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

SMART ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17795934  or  ABBAS.MOSCOW@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMED JASSIM ALHASSABI EST  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33385995  or  ALWADEEA@HOTMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17484815  or  Edamabh@gmail.com 

FINE FOODS  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

ALMANAR PRESS  
has a vacancy for the occupation of

  OFFSET PRESSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17636969  or  almanabh@hmail.com 

GOLDEN PROTECTION FOR CLEANING AND TRADE  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33336976  or  AUTOMAGIC.BH@GMAIL.COM 

ARABIAN PROJECTS AND SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36677767  or  md@apscwll.com 

RAJINDER KAUR FOR REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33910772  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

DR CLEAN LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac
39690900  or  LACASA14@GMAIL.COM 

Abdulhadi marble  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39164927  or  UMABOODYY39@GMAIL.COM 

PHOENICIA HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

LOLOS KITCHENS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

77080159  or  INFO@WISERBH.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RAJINDER KAUR FOR REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33910772  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

NACHIYAR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33656333  or  SHAKLAN248@GMAIL.COM 

LOUMAGE SUITES & SPA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

16668777  or  accounts@loumageseef.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

FAST LINE REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36787411  or  CAJOLES1974@GMAIL.COM 

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

  EXCAVATOR (ARCHAEOLOGY) 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17700731  or  info@bmds.co 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

ALGHANAH ALUMINUM  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

36381999  or  ASKAR@BATELCO.COM.BH 

Westin Hotel Bahrain City Centre  
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contac

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

BEST COLOR DIGITAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  ELECTRONIC ENGG TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
37362304  or  JUBIN@BESTCOLOR.ME 

ALRAKHA FOR REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac
39295859  or  ARKHA3929@GMAIL.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17258381  or  admin@alezzco.com 

AL RAGHAEB BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17784823  or  FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM 

ABU FAIZAN ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33058503  or  Abufaizanac@gmail.com 

TOOBLI BAY BAKARY  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac
39413377  or  KHDFOLATH@GMAIL.COM 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com  
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Real Taste Plus Co W.l.l  

has a vacancy for the occupation of
  COOK(GENERAL) 

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

Real Taste Plus Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contac

17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

69990888  or  info@VMBROS.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

 suitably qualified applicants can contac
17337804  or  recruitment@gulfair.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@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 

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 

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 

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 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.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 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND PROPERTEY MANGEMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33657400  or  ASIFBUTT888@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

SALMAN S.S.ALSHAJJAR(ALNAWRAS ALHAZEEN-7249)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39668440  or  SAEEDSALMAN-NASSER@HOTMAIL.COM 

Al Hekma International School Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

ESTBRQ FORFurniture upholstery and curtain making  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33372123  or  ABORH1990@HOTMAIL.COM 

ATLAS FISH COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM 

ALDAYLAMI ARCHITECTURE AND ENGINEERING  
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17714445  or  DCE@DAYLAMI.NET 

KHALIL ALI AKBAR LARI GROUP (L.G.) B.S.C.(C)  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17311178  or  anisa@larigroup.com.bh 

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 

BUHUSSAIN GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17000520  or  abdulaaziz.buhusain@gmail.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

THREE BROTHERS TRAVEL AND TOURISM BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33892327  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

77021673  or  shanta.venkitachalam@KEYPOINT.COM 

Riffa Views International School W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

16565000  or  sscott@rvis.edu.bh 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ELYA LAND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17131343  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM 

ANWAR AL YAMAN RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33313137  or  REDHAMADAN1982@GMAIL.COM 

ELYA LAND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17131343  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

KAMEEL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

KPMG ADVISORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39714446  or  AFTAB.OPPOBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALFARES FOR CUSTOM CLEARING FORWARDING & STEVEDORING AND PACKAGI  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17292372  or  ALFARESEST.BH@GMAIL.COM 

ALEBRAH CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17271660  or  MONTANA@ALEBRAH.COM 

Tip toes beauty lounge  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17744174  or  F@GMAIL.COMARIDAKASSIM9 

Home town grill & shawarma w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33272232  or  imaad_kk@yahoo.com 

PANKAJ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39672580  or  ALHARAMPPM@GMAIL.COM 

LUCKY CLUCKS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

AL FDIN TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17100032  or  ADELALKHAWALDEH@YAHOO.COM 

KEMPA BUSINESS SOULITION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39960975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17874906  or  hani@gwgulf.com 

Alrabia alkhadraa garden w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  AGRICULTURAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17311212  or  alrabia.alkhadraa.w.l.l@gmail.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  PLASTIC ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17730343  or  hr@hafeera-group.com 

ABU HANI LAND RECLAMATION  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
33668844  or  ABUHANI3@GMAIL.COM 

X-RAYS AUTO SERVICES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

39897884  or  XRAYAUTO21@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17877641  or  acc.matha@gmail.com 

NIDHAL DECORATION & GYPSUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17344292  or  QASSIM.8@HOTMAIL.COM 

ALAWAMI AIR CONDITIOING CENTRAL  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac
39684123  or  ALAWI44@HOTMAIL.COM 

Super line garage Est  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66640302  or  ALAA.ENGINEER11@GMAIL.COM 

DREAMMAN FOODSTUFF CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

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 

Bahrain & Kuwait Restaurant Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contac

17732252  or  gm@sitrafactory.com 

LULU LOGISTICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contac
17558558  or  careers@bh.lulumea.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ASFI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

SAGA BURGER EXPRESS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

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

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

R M A REAL ESTATE CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

34129234  or  RAGAB_MANAGER@YAHOO.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

Prince Plus Burger  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

ExpressMed Supplies  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

77298888  or  ALKHENAIZIK@GMAIL.COM 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contac
17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

ZH360 CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33221556  or  H.ALALWANI00@HOTMAIL.COM 

DANAT AL MUHARRAQ CLEANING AND SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
33100237  or  ALIALAOD1@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ZH360 CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33221556  or  H.ALALWANI00@HOTMAIL.COM 

International  health marketing Company Bahraini Partnership Com  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
17100032  or  WALEED@IMHESA.COM 

INDIA STATION CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39600649  or  MOHDFARDANLMRA@GMAIL.COM 

SAQR AL JANOOB CARPENTRY  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17630858  or  ABDULLA.ALTENAIB@OUTLOOK.COM 

ICE OCEAN REFREIGERATOR AND A/C REPAIR WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
36611447  or  makhokha1981@gmail.com 

KAPLAN CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP CO.  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac
17826400  or  SAIMA.ACCA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

MOMOS FOOD OF THE HIMALAYAS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants can contac

33325556  or  MOMOSFOTH@GMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17211800  or  jobs@asb.bh 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

IBN SINAA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17535983  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

DAR AL ANAQA TAILORING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
34470000  or  HAMDANSA@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33378446  or  PRINCE_010@HOTMAIL.COM 

ALHAMMASH METAL SCRAP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35122671  or  HADI1SA@HOTMAIL.COM 

HAMS ALHAWATIF  
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33342666  or  mohd1147@gmail.com 

L M G TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17785250  or  INFO@LMGTRADING.NET 

ALQANAAH GRILLS AND SANDWICHS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17591325  or  EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

ABDULLA ISA ALJANAID (HAAL /6123 )  
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17466788  or  ENTESAREALJUNAID@HOTMAIL.COM 

AMEERI INDUSTRIES (AMETECH)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17166111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

SUN SHINE LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37117740  or  MONA123ZEED@GMAIL.COM 

MODERN HOME  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17245289  or  accounts@tariqpastries.com 

GHAYA BEAUTY CENTR  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17595135  or  MASTERS.BH@OUTLOOK.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

KENTUCKY  
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALNEMRAN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39456488  or  info@alnemranbh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

Miss Bahrain Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39001234  or  FATHIYASALEEL@GMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C )  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

TEAM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39289289  or  teamco98@gmail.com 

JASSIM GARDEN CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17552808  or  JASSIMG@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 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  SHEETMETAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17661296  or  hussain.saleh@dar-albinaa.com 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

JARIR MARKETING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17212572 

GULF EXHAUST SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL CLEANING) 
 suitably qualified applicants can contac

17701112  or  idawani@fabtechbahrain.com

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

L M G TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17785250  or  INFO@LMGTRADING.NET 

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 

MOOSA FOR GENERAL CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17877444  or  PC.START4@GMAIL.COM 

ROCK 87 SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

HAMAD KHALIL BIN JAFEN CARGO HANDLING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66664123  or  DEEPUMILAN4123@GMAIL.COM 

FAIZA & FAIHA TRADING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34304664  or  SHAMEERNALMADEENA@GMAIL.COM 

PAK MAC COMPUTER  SERVICES CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST (PAINTS) 
 suitably qualified applicants can contac

34358058  or  HAROONAMIN42@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

CONTINENT SANDS CONSTRUCTION AND TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36515888  or  q5020888@gmail.com 

CHAI PANI CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33995542  or  desiswagrestaurant@GMAIL.COM 

Dar Aldallal Abayat  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36202303  or  ALAMEERDALAL@GMAIL.COM 
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طهران ـ أ ف ب

تعرض فرع أساسي في طهران يتبع 
“بانك مّلي”، أكبر المصارف اإليرانية، 
لعملية سرقة طالت أكثر من 160 من 
وفق  لديه،  المودعة  األمانة  صناديق 

ما أفاد في بيان أمس الثالثاء.
وأوضح المصرف أن اللصوص الذين 
في  المعدومة  شبه  الحركة  استغلوا 
المدينة في يوم عطلة رسمية، دخلوا 
انقالب  شــارع  فــي  فرعه  إلــى  خلسة 
وسط  الرئيسي  بالفارسية(  )الــثــورة 
 168 ســرقــة  مــن  وتمكنوا  الــعــاصــمــة، 

صندوق أمانة.
وأفــادت وكالة “فــارس” أن اللصوص 
تسللوا عبر موقف للسيارات وخلعوا 
ــفــرع، وخــرجــوا  ــل قــفــل بـــاب خــلــفــي ل

الباب  أغلقوا  بعدما  ذاته  المسار  عبر 
خلفهم.

على  كبيرا  تفاعال  الــحــادثــة  ولقيت 
ــران، وعّدها  مــواقــع الــتــواصــل فــي إيـ
مسبوقة”،  “غير  المستخدمين  بعض 
بفيلم  “أشــبــه  بأنها  آخـــرون  ووصفها 

هوليوودي”.
ونــقــلــت وكـــالـــة “إرنـــــا” الــرســمــيــة عن 
موظفي  بعض  أن  العاصمة،  شرطة 
خلفية  على  التحقيق  قيد  هم  الفرع 

“اإلهمال”.
“كــامــل”  بتعويض  الــمــصــرف  وتــعــّهــد 
لــلــخــســائــر الـــتـــي تــكــّبــدهــا أصــحــاب 
يحّدد  أن  دون  من  األمــانــة،  صناديق 

قيمة المسروقات.

سرقة تطول صناديق أمانة في أكبر مصرف إيراني

أثينا ـ وكاالت

اليوناني  الــــوزراء  رئــيــس  أعــلــن 
أن  ميتسوتاكيس  كــيــريــاكــوس 
بالده شهدت وابــاًل غير مسبوق 
للمجال  التركية  االنتهاكات  من 
ــودة مــســتــمــرة إلــى  ــ الـــجـــوي، وعـ
التأكيدات التي ال يمكن تصورها 
بشأن تقليص السيادة المفترضة 
عن  نقال  اليونانية”،  الجزر  على 
ــبــاء الــيــونــانــيــة، أمس  وكــالــة األن

الثالثاء.
وأضــــــاف: “شــهــدنــا فـــتـــرات من 
التوتر المتزايد في الخطاب في 
ــل وأشــجــع تركيا  الــمــاضــي. وآمـ

عــالنــيــة عــلــى أال يــتــرجــم هــذا 
أكبر  توتر  إلــى  الخطاب 

ــذا الـــمـــجـــال.  ــ ــي هـ فــ
وفي كل األحوال، 
ــان  ــ ــون ــ ــي ــ فـــــــإن ال
للدفاع  مستعدة 

عن سيادتها وحقوقها السيادية”.
اليوناني  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  وقـــال 
إنه يمكن لبالده العمل مع تركيا 
الغذاء  أزمــة  حل  في  للمساعدة 

الحالية.
تدهور  حــول  ســـؤال  على  ورًدا 
رد  التركية،  اليونانية  العالقات 
“إنــه تطور غير  الـــوزراء:  رئيس 
سار؛ ألنني أيًضا كان لدي انطباع 
رجب  التركي  الرئيس  لقاء  بعد 
طيب أردوغان أننا وجدنا إطارا 

للتفاهم المتبادل”. 
ودعت تركيا، أمس، اليونان إلى 
من  المسلحة  قواتها  سحب 
جـــزر بــحــر إيــجــة، مــحــذرة 
على  ستطعن  أنــهــا  مــن 
إذا  الــــــجــــــزر،  وضـــــــع 
فــشــلــت أثـــيـــنـــا فــي 

نزع سالحها.

اليونان: انتهاكات تركية غير مسبوقة للمجال الجوي
تونس ـ وكاالت

ــرئــيــس الــتــونــســي وزيـــرة  دعـــا ال
ــى اقـــتـــطـــاع أيـــــام من  ــ ــدل إل ــعـ الـ
بتوقيع  ــّوح  ــ ول الــقــضــاة،  ــــب  روات
ــــدأوا  ــات أخــــرى بــعــد أن ب عــقــوب
احتجاجا  أسبوعا  يستمر  إضرابا 
العشرات منهم  بعزل  قــراره  على 
بتهمة الفساد وحماية اإلرهابيين.

وذكـــــر رئـــيـــس جــمــعــيــة الــقــضــاة 
أن  الــحــمــايــدي  أنــس  التونسيين 
99 بالمئة من القضاة شاركوا في 
اإلضراب، مضيفا أن هذه النسبة 
السلطة  ضغوط  رغــم  “قياسية” 

التنفيذية على القضاة.
وأضاف أن اإلضراب سيستمر 

“طالما لم يتراجع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عــن 

ــالـــة 57  قــــرار إقـ
قاضيا”.

وقــــال مــراســل 

رويترز إن قاعات المحاكم كانت 
مغلقة بمحاكم العاصمة.

لجمعية  الــرئــيــســي  الــمــقــر  وفـــي 
بمحكمة  الــتــونــســيــيــن  الـــقـــضـــاة 
ــاة  ــ ــضـ ــ ــقـ ــ تـــــــونـــــــس اجـــــتـــــمـــــع الـ
مــحــامــون  وزار  ــمــعــتــصــمــون.  ال
المدني  المجتمع  عــن  وممثلون 

االعتصام لدعم القضاة.
وكـــان الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد قد استبدل أعضاء الهيئة 
تعهد  كما  االنتخابية،  المستقلة 
يوليو   25 فــي  استفتاء  بــإجــراء 

للتصويت على دستور جديد.
كما حل سعّيد المجلس األعلى 
للقضاء وعين مكانه مجلسا 
بسبب  الــعــام؛  هــذا  مؤقتا 
اتهامات له بأنه مرتبط 
أحــزاب  مــع  بعالقات 

سياسية.

ح بعقوبات تونس... إضراب عام للقضاة والرئيس يلوِّ
دبي ـ  العربية.نت

ــمــبــعــوث األمـــيـــركـــي لــلــيــمــن،  طـــالـــب ال
تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، أمـــس الــثــالثــاء، إن 
تعز  في  الطرق  بفتح  الحوثيين  قيام 
مشددا  اإلنسانية،  ــداف  األهـ سيخدم 
بإحالل  المتحدة  الواليات  التزام  على 
ــراف  األطـ الــيــمــن، مطالبا  فــي  الــســالم 
الحرب  على  الــســالم  اخــتــيــار  اليمنية 
ــمــحــافــظــة عــلــى الــهــدنــة  ــار وال ــدمــ ــ وال

ستنتهي في الثاني من أغسطس.
اإلبــقــاء  يجب  ليندركينغ،  تيم  وقـــال 
ــنـــي مــعــزيــا عــائــلــة  عــلــى الـــهـــدوء األمـ
ــوفـــي فــــي قــبــضــة  ــذي تـ ــ ــ الـــعـــجـــمـــي، ال
الحوثيين، مطالبا إياهم بإطالق سراح 

األردن  الــســجــنــاء. وشــكــر  جــمــيــع 
ــرة عـــلـــى تــســهــيــل  ــاهــ ــ ــق ــ وال

ــن الــيــمــن  الـــرحـــالت مـ
إلى عمان وصنعاء، 
إلــى قيام  مــشــيــرًا 
بتشجيع  إيــــــران 

الحوثيين علي مهاجمة المدنيين.
وقال المبعوث األميركي لليمن: “هناك 
ــتــفــاوض عليها  ال قــضــايــا صــعــبــة يــتــم 
لجان  وهناك  سنوات،  ومنذ  مرة  ألول 
تتفاوض  السعودية  برعاية  عسكرية 
متفائل  وأنـــا  لــوجــه  وجــهــا  مـــرة  ألول 
بحذر بالنسبة لمفاوضات تعز وبالنسبة 
السعودية  مــن  لها  دعــم  هــنــاك  للهدنة 
كل  ونــطــالــب  ــرى  ــ أخـ ودول  وإيــــــران 
وعمان  قطر  فــي  اإلقليمية  األطـــراف 
ــهــدنــة والــعــمــلــيــة  واإلمـــــــارات بــدعــم ال

السياسية إلنهاء الحرب”.
ــق الـــحـــكـــومـــي الــيــمــنــي  ــريـ ــفـ وكــــــان الـ
الثالثاء،  أمس  طالب،  قد  المفاوض، 
بممارسة مزيد من الضغوط تجاه 
لإلسراع  الحوثي؛  ميليشيات 
فـــي فــتــح الـــطـــرق الــرئــيــســة 
ــى مــديــنــة تــعــز وبــقــيــة  ــ إل

المحافظات.

المبعوث األميركي يطالب الحوثيين بفتح طرق تعز

“هجوم” إسرائيلي 
يستهدف دمشق

دمشق ـ وكاالت

أن  ســـوريـــة  رســمــيــة  إعـــــام  وســـائـــل  أوردت 
الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على 

العاصمة دمشق.
“تصدت  )سانا(:  السورية  األنباء  وكالة  وقالت 
ــدوان إســرائــيــلــي  ــعـ ــا الـــجـــوي لـ وســـائـــط دفــاعــن
دمشق  ريــف  فــي  نقاطًا  استهدف  بالصواريخ 
الجنوبي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية”.  
ــا” “نـــفـــذ الــعــدو  ــانـ ـــ“سـ ــر مـــصـــدر عــســكــري لـ ــ وذكـ
الجوالن  اتــجــاه  مــن  جــويــًا  عــدوانــًا  اإلسرائيلي 
السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط جنوب 
مــديــنــة دمــشــق، وقـــد تــصــدت وســائــط دفاعنا 

الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

ممارسات قوات االحتالل من األسباب الرئيسية وراء تأجيج الصراع

تقرير أممي يحّمل إسرائيل المسؤولية عن موجة العنف

حّمــل تقريــر أممــي إســرائيل المســؤولية عــن موجــة العنــف وتأجيــج الصــراع مــع الفلســطينيين، معتبــرا أن احتال األراضــي الفلســطينية والتمييز ضد الســكان 
الفلسطينيين هما “السببان الرئيسيان” لموجة العنف المتكررة وحالة عدم االستقرار، وفق ما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق اإلنسان 
التابــع لألمــم المتحــدة. وكتبــت نافــي بيــاي رئيســة اللجنــة والمفوضة الســامية الســابقة لحقوق اإلنســان، فــي تقريرهــا أن “االســتنتاجات والتوصيــات المتعلقة 

باألسباب الجوهرية لهذا النزاع تشير بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتال دولة ألخرى”.

أن  اللجنة  لــهــذه  األول  التقرير  وأكـــد 
ــأراضــي،  “إنـــهـــاء احــتــالل إســرائــيــل ل
بــاالمــتــثــال الــكــامــل لـــقـــرارات مجلس 
األمن، يظل أمرا حاسما إلنهاء موجة 
“ما  أن  موضحا  الــمــتــواصــلــة”،  العنف 
ــم قــد ذكــره  أصــبــح حــالــة احــتــالل دائـ
الفلسطينيون  الــمــعــنــيــان،  ــطــرفــان  ال
كأحد  على حد سواء،  واإلسرائيليون 
ــمــتــكــررة وعـــدم  ــتـــوتـــرات ال ــذور الـ ــ جـ
االســتــقــرار والــنــزاع الـــذي طــال أمــده 
الفلسطينية  ــي  ــ األراضــ مـــن  كـــل  فـــي 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، 

وإسرائيل”.
قبل  ُعــرضــت  الوثيقة  أن  إلــى  ــار  وأشـ
الفلسطينية  الــســلــطــات  عــلــى  نــشــرهــا 
لم  األخيرة  أن  مضيفا  واإلسرائيلية، 

تعلق.
طالبا  عــشــرون  تظاهر  المقابل،  وفــي 
اإلسرائيلي  بالجيش  احتياط  وجندي 
في  المتحدة  األمم  مقر  أمام  الثالثاء 

جنيف احتجاجا على نشر التقرير.
عمد  التأثير،  من  قــدر  أكبر  وإلحـــداث 
على  التنكر  إلــى  المتظاهرين  بعض 
ــي حـــركـــة حــمــاس  هــيــئــة عـــنـــاصـــر فــ
وراء  وجوههم  وأخــفــوا  الفلسطينية 

أقنعة سوداء مرتدين زيا عسكريا.
نقتل  “نـــحـــن  الـــمـــتـــظـــاهـــرون  وهـــتـــف 
تحمينا”،  المتحدة  واألمـــم  المدنيين 
فيما وضع آخرون أقنعة تصور رئيس 
قطاع  في  للحركة  السياسي  المكتب 

غزة يحيى السنوار.
ويأتي التقرير األممي بعد أسابيع قليلة 

القدس  مدينة  شهدتها  تــوتــرات  مــن 
على خلفية اقتحام مستوطنين يهوم 
ــاحــات الــمــســجــد األقـــصـــى والحــقــا  ــب ل
اإلسرائيلية  ــالم  األعــ مــســيــرة  بسبب 
الــتــي كـــان مــن ضــمــن مــســارهــا الحي 

اإلسالمي بالبلدة القديمة.
وأعــــادت الــتــوتــرات فــي الــقــدس إلــى 
األذهــــــــان ســـيـــنـــاريـــو مـــوجـــة الــعــنــف 
الماضي  العام  المدينة  شهدتها  التي 
بين  مــواجــهــة مسلحة  إلــى  وانــزلــقــت 

حماس وإسرائيل.
عسكرية  مواجهة  اندلعت  عــام  وقبل 
هي األعنف بين الفصائل الفلسطينية 
وإســرائــيــل فــي قــطــاع غـــزة، على إثر 
بها  قــام  “زيـــارات”  الــذي أعقب  التوتر 
يـــهـــود، بــيــنــهــم مــســتــوطــنــون لــبــاحــات 

المسجد األقصى تتّم عادة في أوقات 
محّددة وضمن شروط.

وفي أحد عشر يوما، قتل في القصف 
الــجــوي والــمــدفــعــي اإلســرائــيــلــي على 
66 طفال  260 فلسطينيا بينهم  قطاع 
اإلسرائيلي  الجانب  وفــي  ومقاتلون 
أطلقتها  الـــتـــي  الـــصـــواريـــخ  تــســبــبــت 
ــفــصــائــل مـــن قــطــاع غــزة  حــمــاس وال
باتجاه األراضي اإلسرائيلية بمقتل 14 

شخصا، بينهم طفل وامرأة وجندي.
برا  مشددا  حصارا  إسرائيل  وتفرض 
الــحــدودي  القطاع  وبــحــرا وجــوا على 
شــريــط ساحلي ضيق  وهــو  مــع مصر 

يسكنه 2.3 مليون شخص.

جنيف - وكاالت
 إنهاء االحتالل يظل أمراً حاسمًا إلنهاء موجة العنف المتواصلة

الخرطوم ـ وكاالت

قتل شاب وأصيب العشرات بالرصاص الحي أثناء مشاركته في 
بالتزامن  الخرطوم،  غربي  أمدرمان  بمدينة  احتجاجات جديدة 
مع زيارة رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان 
للمدينة الفتتاح متجر للبيع المخفض في أحد األحياء العسكرية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن سلطات األمن 
“أقدمت على قمع متظاهرين بالرصاص والغاز المسيل للدموع”، 
ليرتفع عدد قتلى االحتجاجات المستمرة ألكثر من 7 أشهر إلى 

100 شخص.
وتواصلت في الخرطوم وعدد من مدن البالد األخرى تظاهرات 
تنظمها لجان المقاومة السودانية وقوى أخرى، ضد اإلجراءات 
التي  أكتوبر،  من  والعشرين  الخامس  الجيش في  اتخذها  التي 
ألغت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ 

إسقاط نظام عمر البشير في احتجاجات أبريل 2019.
وبالتزامن، تنخرط مولي في مساعدة وزير الخارجية األميركي 
وعدد  الــثــورة  قــوى  مع  لــقــاءات  سلسلة  في  اإلفريقية  للشؤون 
مــن الــمــســؤولــيــن، فــي مــحــاولــة إليــجــاد حــل لــأزمــة السودانية 

المستفحلة.
ووفقا لبيان نشرته السفارة األميركية في الخرطوم، فإن مولي 

ستسعى خالل لقاءاتها في الخرطوم التي تستمر حتى الخميس، 
لحث األطراف السودانية على دعم جهود اآللية الثالثية المكونة 
من األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي ومجموعة اإليقاد، الرامية 

إلجراء حوار مباشر يفضي التفاق للخروج من األزمة.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة 
في  المستمرة  االحتجاجات  من  موجة  تسببت  حيث  معقدة، 
تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الواليات المتحدة 
ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان االتحاد األوروبي مساعدات 

بمليارات الدوالرات احتجاجا على إجراءات الجيش.

تزامًنا مع زيارة البرهان ألحد األحياء العسكرية بمدينة أمدرمان

السودان... قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

الخرطوم ومدن سودانية أخرى تشهد احتجاجات مستمرة

عواصم ـ وكاالت

الثالثاء،  أمــس  الــروســي، سيرغي شويغو،  الــدفــاع  وزيــر  أعلن 
أن روسيا سيطرت “بالكامل” على األحياء السكنية في مدينة 
سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا، التي تتركز فيها المعارك 

الدائرة في المنطقة.
مناطق  تحرير  “تــم  التلفزيون  بثه  موجز  تصريح  فــي  وقــال 
على  السيطرة  وتستمر  بالكامل..  السكنية  سيفيرودونيتسك 

منطقتها الصناعية والبلدات.. المجاورة”.
وبحسب وزير الدفاع، فإن موسكو تسيطر حاليًا على 97 % من 
تقع سيفيرودنتسك ضمنها.  التي  األوكرانية  لوهانسك  منطقة 
 15 وكذلك  وسفياتوغيرسك  ليمان  مدينتي  تحرير  “تم  وقال: 

مدينة أخرى”.
المدينتين مهمة  السيطرة على هاتين  تأكد األمر ستكون  وإذا 
الرمزية  إزالة آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك  ألنها ستتيح 
الخاضعة  دونــيــتــســك  منطقة  عــاصــمــة  كــرامــاتــورســك  ونــحــو 
 126“ فــإن  شويغو  بحسب  آخــر،  جانب  من  أوكرانيا.  لسيطرة 
الروسية  للقوات  أيام”  في خمسة  استسلموا  ا  أوكرانيًّ عسكريًا 
الروسي  العسكرية  العملية  بــدء  منذ  األســر  في   6489 وهناك 
في 24 فبراير. من جهته، قال أولكسندر ستريوك رئيس بلدية 

سيفيرودونيتسك للتلفزيون األوكراني أمس إن المدافعين عن 
على  مواقعهم  على  للحفاظ  جهدهم  قصارى  يبذلون  المدينة 
زال  مــا  حيث  الــبــالد،  بشرق  الواقعة  بالمدينة  المواجهة  خــط 
الوضع في غاية الصعوبة. وأضاف أن روسيا ترسل المزيد من 
“قواتنا  وتابع:  بأكملها.  المدينة  على  السيطرة  بهدف  القوات 

المسلحة عززت مواقعها وصمدت على خط المواجهة”.
بدوره، قال سيرهي هايداي، حاكم منطقة لوهانسك أمس إن 
للمساعدة في  البالد  روسيا تنشر تعزيزات عسكرية في شرق 

السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك.

شويغو: عدد أسرى الجنود األوكرانيين بلغ 6489 شخًصا

روسيا تعلن السيطرة الكاملة على أحياء سيفيرودونيتسك

موسكو تسيطر حاليًا على 97 % من منطقة لوهانسك
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أزمة أوكرانيا.. لعبة الكبار
بعـــد ســـقوط االتحـــاد الســـوفييتي اعتقد العالـــم تفرد واشـــنطن بقيادة 
العالـــم، إال أن هـــذا الـــرأي غيـــر صحيح، فمســـألة تفرد واشـــنطن بقيادة 
العالـــم تعنـــي أال منافـــس لها علـــى اإلطالق، وهـــذا غير صحيـــح مطلقا، 
فأزمة أوكرانيا ودخول روســـيا بحرب خاصة ضد أوكرانيا هي ليســـت 
بين روســـيا والواليات المتحدة المتفردة بقيـــادة العالم كما يقولون، بل 
هـــي بين واشـــنطن ومعها الناتـــو وكوريـــا الجنوبية واليابان وأســـتراليا 
وبين وروســـيا، وفي هذا دليل واضح أن الرأي القائل إن واشـــنطن هي 
متفردة بقيادة العالم رأي غير صحيح، وإال لكانت واشنطن قد واجهت 

موسكو وحدها وهزمتها وهذا ما لم يحدث.
لكـــن وفي عالم السياســـة هنـــاك يحدث المســـتحيل، ويحـــدث أيضا أن 
يكـــون األعـــداء متفقيـــن مـــع بعضهـــم بطريقة غيـــر مباشـــرة، بمعنى أن 
الحـــرب الكالمية والواقع العســـكري قـــد يظهر للعيان أنهمـــا أعداء، لكن 
االتفـــاق وتحقيـــق المصلحة لألعـــداء هو األمر الخفي الـــذي ال يالحظه 
اآلخـــرون، وســـوف نســـقط هـــذا األمـــر علـــى موســـكو وواشـــنطن فيما 
يتعلـــق بأزمـــة أوكرانيـــا. فالواليات المتحـــدة من مصلحتهـــا الكبيرة أن 
تبقـــى أوروبـــا ضعيفـــة ومنهارة اقتصاديـــا وأمنيا وسياســـيا حتى تبقى 
واشـــنطن هـــي التي تقود أوروبا مـــع لندن من خالل األنجلوسكســـونية 
الجديـــدة، وهذا لـــن يتحقق إال إذا قامت روســـيا بتهديد أوروبا بشـــكل 
دائم من خالل غزو أو نشوب حرب أو توترات مع دولة أوروبية، سواء 
كانـــت باالتحـــاد األوروبـــي أو بالناتـــو، وهذا ما حصـــل بالفعل من خالل 
أزمة أوكرانيا.. فموســـكو سيطرت على إقليم دونباس وستسيطر على 
الجنوب األوكراني، وتم نزع سالح أوكرانيا واقعيا، وحقق بوتن ما كان 

يريده.
إذا المصلحـــة في أزمة أوكرانيا هي مصلحة مشـــتركة حقق فيها الكبار 
مـــا يريدونـــه.. موســـكو فرضـــت كلمتها وهي تهـــدد أوروبـــا التي تعيش 
بخـــوف وهلـــع، وواشـــنطن حققـــت مبتغاها وجعلـــت أوروبـــا تحتاج لها 
بشكل أكثر من ذي قبل، إذا واشنطن ليست القوة األولى بالعالم، وليس 
من مصلحتها أن تكون األولى ألن العالم ســـيتحد ضدها وسيســـقطها.. 
واشـــنطن تريد منافســـا لهـــا حتى تلعب دائما معه علـــى النهائي لكن من 
دون أن تحـــوز علـــى اللقب حتى يســـتمر النهائي بيـــن الفريقين ويحققا 

مصالحهما، إنها لعبة ال يجيدها إال الكبار.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

عمل بطولي جديد لمركز استهداف تمويل اإلرهاب
مركـــز  فـــي  األعضـــاء  للـــدول  البطوليـــة  األعمـــال  تتواصـــل 
استهداف تمويل اإلرهاب، والتصدي الرائع ألصحاب العقيدة 
الضالـــة والفكـــر المنحرف، وذلك بإعالن رئاســـة أمـــن الدولة 
في الســـعودية تصنيف عدد من الكيانـــات واألفراد المنتمين 
لتنظيمات إرهابية متنوعة، من بينها “ميليشيا سرايا األشتر، 

وميليشيا سرايا المختار” اللتان مقرهما إيران.
مهما طال أمد اإلرهاب، البد من وصوله إلى طريق مسدودة، 
ويأتي هذا التصنيف الجديد تأكيدا على قوة الدول األعضاء 
فـــي اقتالع جـــذوره من داخـــل المجتمعات التـــي دخل إليها 
وزحف من تحت أســـوارها عبر شعارات ومعان زائفة تخفي 
وراءها أنشطة إرهابية وأفكارا منحرفة، فقد قام المركز منذ 
تأسيسه في عام 2017 بعمليات واسعة في حصر المؤسسات 
والجهـــات وكل من يقدم الدعم للتنظيمات اإلرهابية، ونجح 
بامتيـــاز في تفكيـــك الخيوط وحل ألغاز االتصاالت وكشـــف 

المشاريع الفردية والجماعية عبر أسس أمنية فائقة الدقة.

إن هذه التنظيمات والشـــركات والمؤسسات واألفراد وجدت 
في دولنا لتنظيم وتسهيل نقل األموال للجماعات اإلرهابية، 
كــــ “داعش” و”القاعـــدة” و”الحرس الثـــوري اإليراني” و”حزب 
هللا” وكل األطـــراف المرتبطـــة بها، فهي تعمل بشـــكل مفصل 
ودقيق، خصوصا فيما يتعلق بنوع العمل والتصدير بأنواعه، 
وهنـــاك أطراف مكلفة بمراقبة الســـوق مـــن أجل وضع خطة 
محـــددة لهـــذا الغـــرض، والبعـــض يعمـــل بصـــورة مباشـــرة أو 
غير مباشـــرة بشـــكل عمودي أو أفقي، لتأمين التمويل، وكما 
هو معـــروف أن الجماعات اإلرهابية نشـــطت في اســـتخدام 
التكنولوجيـــا على نطاق واســـع، وأســـاليب اإلرهاب أصبحت 
كالتخصـــص، وهناك فصل بين المهمات والهياكل التنظيمية، 
واختلفـــت األســـاليب واألفـــكار، ومع كل ذلك اســـتطاع مركز 
اســـتهداف تمويـــل اإلرهـــاب عـــن طريـــق تبـــادل المعلومات، 
وتنســـيق اإلجـــراءات وتضافر الجهـــود، حصرهم فـــي دائرة 

ضيقة خانقة ومن ثم ضبطهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في بيتنا “العود” بُغرفاته الفسيحة المطلة على الفناء الواسع؛ عشنا مع عمي 
وعائلتـــه الصغيرة، ذلك الفناء الذي شـــهد أجمل ذكريات طفولتنا، حيث كنا 
ننـــام جميعا في فضائه ملتحفين الســـماء المتأللئـــة بالنجوم، نرقُد في مهاد 
األمـــن واألمان بعد يـــوٍم امتألت ثناياه بالضحكات واللعب. وإن ننســـى من 
الذكريات مواقف فلن ننســـى أبدا شـــقاوتنا التي كنا نشغُل أمي بها عن طهو 
الطعام في ذلك المطبخ الذي استقر في الزاوية البعيدة من المنزل، وأجمل 
أوقاتنـــا تلـــك التي قضيناها ونحن نشـــاهد حلقات الكارتـــون في تلفازنا ذي 

اإلطار الخشبي المميز الذي اشتراه لنا والدي رحمه هللا.
يصعـــُب علـــى المـــرء اختيـــار نقطة بدايـــة الذكريـــات حين يســـترجعها، كما 
يصعـــُب عليه وقف تدّفقها حين يتبـــع بعض المواقف بعضا، في ذلك البيت 
الجميل الكبير برماله الناعمة التي كانت تغطي جزءا من مساحاته الرحبة، 
بدأت والدتي - أطال هللا عمرها - حياتها صبية لم يتجاوز عمرها السادسة 
عشـــرة عامًا حين تزوجها والدي، لتبدأ مسيرة حياة وكفاح بكل ما فيها من 
عقبات، اتســـمت بقدرتها الكبيرة على تحمل مســـؤولية كاملة بكل شـــجاعة 
وعزم واقتدار، ولتنجب بعدها عائلتها الكبيرة، وتنشـــئهم على مبادئ الدين 
الحنيـــف والُخلـــق الصحيح. وقد كان والدي رحمـــه هللا كريمًا مضيافًا، ممن 

ال يهنؤون حتى يشاركهم أحبابهم موائدهم، فقد كان دائما يدعو األصدقاء 
لتنـــاول الطعـــام بصورة أســـبوعية في مجلســـنا القديم الجميـــل، كانت تلك 
اللحظـــات تســـعد والدتي، وال نراهـــا إال مرحبة بتلك الدعوات، وتســـتعد لها 
قبل ســـاعات، وتقتطـــع من وقتها الكثير إكراما لوالـــدي وضيوفه، فتعد لهم 
أطيـــب الطعـــام وأزكى الشـــراب وكل ما يلزم الضيافة، ولـــم تكن تتذمر أبدا 
رغم صعوبة إعداد السفرة آنذاك، فقد كانت تجهز كل شيء بمفردها، فضال 

عن أعباء المنزل األخرى من تنظيف ورعاية لألبناء.
ها نحُن اليوم قد كبرنا يا أمي الغالية، ومضت األيام سريعًا، تعلَّْمنا وتخّرجنا، 
وأصبحت لكل واحد منا وظيفة، وأكملنا دراساتنا العليا، وكلنا أمل أن نكون 
ثمرة طيبة لبذرة طيبة، نسير في الطريق القويم الذي رسم لنا منذ صغرنا، 
فقـــد حرصِت وأبي على تنشـــئتنا على حب العمـــل والجد في الحياة، وعدم 
أذيـــة اآلخريـــن، والمضي فـــي بناء وطننا والحفاظ عليه، نســـير جميعا على 
هذا النهج األصيل إن شـــاء هللا. أدعو هللا لِك ولجميع اآلباء األحياء بطول 
العمـــر في عفـــو وعافية، ولوالدي وجميـــع األموات بالرحمـــة والمغفرة، وأن 

يرزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم إنه سميع الدعاء.

عباس العمران

عن أمي أتحدث

خـــالل مداخلته عبـــر نظام الفيديـــو كونفرنس مع فعاليـــات منتدى دافوس 
الدولي، تكلم بطريرك السياســـة الخارجية األميركية، هنري كيسنجر، بكالم 
مثيـــر للجـــدل، فقـــد أكد ضرورة أن تبقـــى أوكرانيا دولة محايـــدة، وأنه ربما 
يتعين على حكومة زيلنسكي أن تغض الطرف عن الجزء الشرقي منها، أي 
إقليـــم دونباس. من ناحية ثانية، حملـــت نصائح الرجل للناتو دعوة لليقظة 
وعـــدم التفكير فـــي إلحاق إهانة بروســـيا، أو محاولة إذاللهـــا، والتفكير في 

هزيمتها.
أطلقت تصريحات كيســـنجر جدال فكريا كبيرا، ال في أوكرانيا فحســـب، بل 
في الداخل األميركي، واألوروبي، هذا على الرغم من أن الرجل الذي يقترب 

من المئة عام اليوم، أدان فكرة الغزو الروسي ألوكرانيا جملة وتفصيال.
هل في األمر لغز ما ملفوف داخل أحجية، وفي ســـياق ســـر كبير، كما يقول 
كيســـنجر نفســـه عن كثير من القضايا الدولية؟ الثابت أنه لكي نفهم ما قاله 
كيســـنجر، ولمـــاذا قالـــه، البد لنـــا من الرجوع إلـــى مراحل ســـابقة من حياته 
وتفكيره، عطفا على أدواره السياســـية في القارة اآلســـيوية. باختصار غير 

مخل يعد كيســـنجر أحد أســـاطين السياســـة الواقعيـــة األميركية، وصاحب 
مبـــدأ دع الوقـــت يعالج الكثير من المشـــاكل، وقد مارس هذا الفن من فنون 
السياســـة الدوليـــة في منطقة الشـــرق األوســـط، غـــداة حرب الســـادس من 

أكتوبر عام 1973. 
كيســـنجر هـــو رجـــل دبلوماســـية البينج بونـــج، فـــي أوائل ســـبعينات القرن 
المنصرم، والتي هدفت إلى فصل الصين الشـــعبية عن االتحاد السوفييتي، 
حيـــث كان الغـــرض الرئيس للواليات المتحـــدة األميركية هو إضعاف حلف 

وارسو، وتحقيق أكبر نصر ممكن لحلف الناتو.
اليوم وبعد خمســـة عقود يبدو المشـــهد قراءة في المعكوس، إذ إن روســـيا 
االتحاديـــة ليســـت الهـــدف االســـتراتيجي المنشـــود إصابته فـــي القلب هذه 
المرة، بل الصين، وعليه فإن ما فاه به كيســـنجر ال يعني مجاملة روســـيا أو 
الوقـــوف فـــي صفها، بل محاولة إنهاء الحرب بأســـرع وقـــت ممكن، حتى ال 
يتعزز الحلف الروســـي – الصيني المتنامي بقوة والصاعد في أعلى عليين. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

أوكرانيا بين واقعية كيسنجر وأحالم سورس

هل تتعمد واشنطن التصعيد ضد الصين؟ )1(
ال تبدو لي أية مفاجأة في تصريحات الرئيس األميركي جو بايدن بشأن 
تايوان، حتى قوله إن الصين “تلعب بالنار” بشأن تايوان، وتلويحه غير 
المسبوق أميركيًا باللجوء إلى القوة للدفاع عن الجزيرة في حال وقوع 
أي هجـــوم صينـــي، وتأكيـــده أن األمر هـــو “التزام أميركـــي قطعناه على 
أنفسنا”، يأتيـ  برأييـ  اتساقًا مع اللغة الخشنة التي تستخدمها واشنطن 
فـــي التعبيـــر عن مواقفها تجـــاه بكين في اآلونة األخيرة، والســـيما منذ 

اندالع األزمة األوكرانية.
يبـــدو واضحـــًا أن مجرد مقارنة الرئيس بايدن بين أية عملية عســـكرية 
صينية محتملة الســـتعادة الجزيرة التـــي تعتبرها بكين “جزءًا ال يتجزأ 
من الوطن األم”، وبين ما حدث في أوكرانيا، قد استفز الجانب الصيني 
ألبعـــد مدى، حيث حرصت الخارجيـــة الصينية على التأكيد بأن “قضية 
تايوان شأن داخلي محض”، مضيفة أنه “فيما يتعلق بالقضايا التي تمس 
المصالح الجوهرية للصين المتمثلة في السيادة ووحدة أراضي الصين، 
ليس لدى الصين مجال للتسوية أو التنازل”، ما يعني أن الصين ال تقبل 
مجـــرد مناقشـــة األمـــر باعتباره مـــن قضايا الشـــؤون الداخليـــة الخاصة 
بســـيادة الدول، التي طالما تمســـكت الدبلوماســـية الصينية بترســـيخها 
في إطار المبادئ والقوانين الدولية، وســـلكت نهجًا دبلوماســـيًا متماهيًا 

مع هذا األمر حيال جميع القضايا واألزمات.
وال أعتقـــد أن الرئيـــس بايـــدن يلقـــيـ  في هـــذا اإلطارـ  قنبلـــة كالمية أو 
تصريحـــًا مفخخـــًا كما يقـــول البعض للتغطيـــة على اخفاقـــات أميركية 
أخـــرى، فالمعنـــى مقصود تمامًا ومـــدروس بدقة، علـــى األقل من جانب 
دائـــرة مقربة للرئيس، فاألمر هنا تحديدًا جلل وال يحتمل زالت اللســـان 
كالتـــي تحـــدث بين الفينة واألخرى، لكن أهدافـــه تحتاج إلى المزيد من 
التحليل المعمق؛ فرغم أن بايدن لم يشر إلى مساعدة تايوان على غرار 
الســـيناريو األوكراني، بـــل تحدث بوضوح عن تدخل عســـكري أميركي 
مباشـــر دفاعـــًا عنها، فإن األهم مـــن وجهة نظري أن بايـــدن يمضي على 
درب تقســـيم العالم إلـــى محورين جديديـــن، الديمقراطيـــات واألنظمة 
االســـتبدادية، معتبـــرًا أن منطقة آســـيا والمحيط الهادئ تشـــكل ســـاحة 

معركة رئيسية في هذه المنازلة االستراتيجية الكبرى. “إيالف”.

سالم الكتبي



وقعـــت إدارة نـــادي البحريـــن مع المـــدرب الوطني الشـــاب علي مكـــي، ليتولى قيادة 
الفريق األول لكرة اليد بالموسم الرياضي الجديد. وأعلنت اإلدارة عن إتمام الصفقة 
بشـــكل رســـمي، ليخلف علي مكي نظيره الوطني أحمد التاجر الذي من المفترض أن 
يكون مدرًبا للموسم الثاني على التوالي بعدما تم تجديد التعاقد معه في شهر أبريل 
الماضي بعدما دّرب الفريق في منافســـات الموســـم الماضي. وســـتكون هذه المحطة 
هي األولى للمدرب علي مكي على مســـتوى الرجال، بعدما أمضى ســـنواته الماضية 
في تدريب الفئات العمرية بنادي الشـــباب ثم النجمة، كم قاد الفريق النســـائي لنادي 
النجمة. كما تعاقد النادي مع األشول صالح عيد الذي مثل الفريق في مواسم سابقة، 

قادًما من نادي االتفاق، وجدد عقدي حسن علي عباس والحارس علي الخزنة.

علم “البالد ســـبورت” من مصادر مطلعة 
أن المـــدرب الوطنـــي لكـــرة الســـلة ريان 
محمـــود، ســـيتولى قيـــادة الفريق األول 
الرياضـــي  بالموســـم  االتحـــاد  بنـــادي 
الجديـــد. وبينت المصادر أن إدارة نادي 
االتحـــاد قـــد أنهـــت فعلًيـــا مفاوضاتهـــا 
وتعاقدهـــا مع المدرب ريان الذي ســـبق 
وتولـــى تدريب “البنفســـج” في مواســـم 
ســـابقة، إذ لم يتبق إال اإلعالن الرســـمي 

عن ذلك والمتوقع حدوثه خالل األيام أو الســـاعات القليلة المقبلة. ودون شـــك، أن 
وجود المدرب الشـــاب ريان على رأس الجهاز الفني لســـلة االتحاد ســـيضيف الكثير 
للفريـــق؛ كونـــه يتمتع بالخبـــرة التدريبية المتطـــورة في الكرة “البرتقالية”، وســـيعزز 
مـــن تحقيـــق أهداف إدارة النادي بالمنافســـة الجادة في مســـابقات الموســـم الجديد 
وخصوًصـــا أنهـــا بـــدأت عملها فـــي تدعيم الفريـــق بأفضـــل العناصر المحليـــة، ومنها 

التعاقد مع سيد كاظم ماجد وعلي جاسم والتجديد مع محمد غزوان.

خلًفا للتاجر... علي مكي مدرًبا ليد البحرين

ريان محمود مدرًبا لسلة نادي االتحاد

العلــوي يــزور تدريبـــات “أحمـــر السلــة”

فريق الداخلية يشارك ببطولة عصا قياس الخطوات العسكرّية

اطلع على استعداداته لتصفيات كأس العالم

قـــام رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
إلـــى  بزيـــارة  العلـــوي  وليـــد  الســـلة 
تدريبـــات منتخبنـــا الوطنـــي للرجـــال، 
وذلك بحضور محم العجمي مستشـــار 
ســـمو رئيس المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة رئيس لجنة المنتخبات.
واطلع العلوي على تحضيرات منتخبنا 
الوطني الذي يستعد لخوض منافسات 
النافذة الثالثـــة لتصفيات كأس العالم، 
يوليـــو   1 يـــوم  منتخبنـــا  ســـيلعب  إذ 
المقبل مع ســـوريا في دمشـــق ويوم 4 
مـــن نفس الشـــهر مـــع كازاخســـتان في 
مدينة نور ســـلطان الكازاخية، وكذلك 
ســـيخوض منتخبنا بطولة كأس آســـيا 

التي ســـتقام في اندونيسيا في الفترة 
من 12 حتى 24 يوليو.

وحث العلوي العبي رجال األحمر على 

تقديـــم األداء المتميز الذي اعتاد عليه 
العبونا فـــي النافذة الثالثـــة لتصفيات 

كأس العالم لكرة السلة 2023.

وأكـــد العلوي أن اتحاد الســـلة حريص 
علـــى تقديـــم الدعم الكامـــل للمنتخب، 
وقال إن االتحـــاد حريص على متابعة 
للفتـــرة  المنتخـــب  احتياجـــات  كافـــة 

المقبلة.
التـــي  الجهـــود  علـــى  العلـــوي  وأثنـــى 
تبذلها لجنة المنتخبات برئاســـة محمد 
العجمي فـــي تهيئة األجواء للمنتخب، 
مشـــيدا بالجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها 
للمنتخـــب،  اإلداري  الفنـــي  الجهـــازان 
والـــدور الـــذي يقومـــان بـــه مـــن أجـــل 
تجهيـــز الالعبين فنيا وبدنيا ونفســـيا، 
الفتـــا للـــدور المحـــوري الـــذي يقدمـــه 
الجهـــازان لالعبيـــن لتحقيـــق األهداف 

المرسومة.

يشارك فريق وزارة الداخلّية في البطولة العالمّية لعصا 
قياس الخطوات العســـكرّية التي تنظمها الكلّية الملكّية 
البريطانّية “ســـاند هيرست” سنوّيًا، ويتنافس فيها )29( 
فريقًا مشاركًا من داخل وخارج المملكة المّتحدة، حيث 
تتسم هذه البطولة بالقّوة والندّية والمنافسة بين الفرق 

المشاركة خاّصة مع انضمام فرق دول جديدة إليها.
وبهذه المناســـبة، أشـــاد العميد فواز حســـن الحســـن آمر 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة بالجاهزّيـــة واالســـتعداد 
الكامل للفريق، وقّوة العزيمة واإلرادة لديه في تحقيق 
الفـــوز والحصول على مراكز متقدّمـــة في هذه البطولة 
من خـــالل العمل الجماعي وااللتزام بالمســـئولّية، مثمنًا 
الدعـــم والمســـاندة التـــي يوليهـــا معالي وزيـــر الداخلّية 
للفريـــق والمتابعـــة الحثيثـــة له مـــن قبل ســـعادة رئيس 

األمن العام.
الجديـــر بالذكـــر أّن فريـــق وزارة الداخلّيـــة لعصا قياس 
الخطـــوات العســـكرّية قد حقـــق المركـــز األول في ثمان 

بطـــوالت، والمركـــز الثانـــي في ثالث بطـــوالت من أصل 
إحدى عشـــرة بطولة منذ بداية مشاركته في البطوالت 

السابقة في العام 2009م.

اتحاد السلة

وزارة الداخلية

منتخبنا الوطني لكرة السلة 

“األحمـر” يلتقـي بنغالديـش اليـوم
التصفيات اآلسيوية لكرة القدم

يخـــوض منتخبنا الوطنـــي األول 
لكرة القـــدم عنـــد 12.15 من ظهر 
)5.15 مســـاًء  يونيـــو   8 األربعـــاء 
األول  لقـــاءه  ماليزيـــا(،  بتوقيـــت 
فـــي تصفيـــات كأس آســـيا 2023، 
وذلـــك أمـــام منتخـــب بنغالديش، 
جليـــل  بوكيـــت  اســـتاد  علـــى 
بالعاصمـــة الماليزيـــة- كوااللمبور، 
ضمـــن منافســـات الجولـــة األولى 
للمجموعـــة E.  وتضـــم المجموعة 
تركمانســـتان  منتخبـــي  أيًضـــا 

وماليزيا.
نقطـــة  اليـــوم  مبـــاراة  وتعتبـــر 
نتيجـــة  تحقيـــق  نحـــو  االنطالقـــة 
حصـــد  مـــن  واالقتـــراب  إيجابيـــة 
بطاقة التأهل للنهائيات اآلسيوية، 
علـــى  التصفيـــات  نظـــام  وينـــص 
تأهـــل أصحاب المراكـــز األولى من 
المجموعـــات الســـت باإلضافة إلى 
أفضل 5 منتخبات يحتلون المركز 

الثاني إلى النهائيات.
وأنهى منتخبنا الوطني تحضيراته 
لمبـــاراة بنغالديش بخوضـــه مراًنا 
أخيًرا مســـاء الثالثاء، وذلك تحت 
قيـــادة المـــدرب البرتغالـــي هيليـــو 

سوزا.
مباريـــات  جـــدول  وبحســـب 
المنتخـــب، فـــإن أحمرنـــا ســـيالقي 
ماليزيـــا فـــي الجولـــة الثانيـــة يـــوم 
11 يونيو، ثم تركمانســـتان يوم 14 
يونيو في الجولة الثالثة واألخيرة.

االجتماع الفني

الوطنـــي  منتخبنـــا  مديـــر  شـــارك 
األول عبـــدهللا البوعينيـــن وإداري 
المنتخب يحيى بوعالي والمنسق 
اإلعالمـــي محمـــد عبدالغفـــار، في 
االجتمـــاع الفني التنســـيقي، الذي 
عقـــد صبـــاح الثالثـــاء 7 يونيو في 

كوااللمبور.
لمناقشـــة  االجتمـــاع  وخصـــص   
األمور اإلداريـــة والتنظيمية كافة، 
وتقـــرر أن يلعـــب منتخبنـــا باللـــون 

األحمر في مبارياته الثالث.

المؤتمر الصحافي

هيليـــو  منتخبنـــا  مـــدرب  حضـــر 
ســـيد  منتخبنـــا  وحـــارس  ســـوزا 
محمد جعفـــر، المؤتمـــر الحصافي 
المخصص لمنتخبـــات المجموعة. 
وأكد سوزا في المؤتمر الصحافي 
للتصفيـــات  المنتخـــب  إعـــداد  أن 
اآلسيوية بدأ بعد ختام المنافسات 
محلـــي  تجمـــع  وتخللـــه  المحليـــة 

ثم معســـكر في تايلنـــد خاض فيه 
أمـــام  وديـــة  مباريـــات  المنتخـــب 
منتخبات مشـــابهة للمنتخبات في 
المجموعة، مشيًرا إلى أن المنتخب 
وصـــل ماليزيـــا فـــي وقـــت مبكـــر 
للتعود على األجواء المختلفة من 
ناحيـــة الطقس وفـــارق التوقيت. 
بـــدوره، أكـــد ســـيد محمـــد جعفـــر 
جاهزية العبـــي المنتخب لتحقيق 
النتائج اإليجابيـــة والظفر ببطاقة 

الصعود للنهائيات اآلسيوية.

اتحاد كرة القدم

جانب من تدريبات منتخبنا 
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األنشطة الصيفية... وأطفالنا من ذوي الهمم
Û  تســاهم األنشــطة الصيفيــة مســاهمًة كبيــرًة في منــح األطفال فوائد نفســية

وجسدية وعاطفية كبيرة، ومع بداية اإلجازة الصيفية تبدأ األندية والمراكز 
الرياضيــة والعلميــة بإطــالق باقات منوعة من البرامــج الصيفية الهادفة إلى 
صقــل شــخصية األطفال وإكســابهم المهارات والفنون التــي تصقل مواهبهم 

وتشبع حاجاتهم الصحية والعقلية بطريقة تربوية سليمة. 
Û  لكن لألســف الشــديد، فأن هذه البرامج واألنشــطة الصيفية في الغالب األعم

تســتبعد األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، حيــث تدخــل مراكــز التأهيــل 
ورعايــة ذوي االحتياجــات الخاصة خالل العطلة الصيفية في ســبات عميق. 
ومن جهة آخرى ترفض باقي األندية والمراكز الصيفية قبولهم بدريعة عدم 

مالءمة برامجها لهذه الفئة. 
Û  ال يخفــى علــى أحــد مقــدار المعانــاة التي يعانيهــا األطفــال ذوو االحتياجات

الخاصــة وأباؤهــم مــن تجاهل المراكز الصيفية ألبنائهــم وعدم تقديم برامج 
وأنشــطة ترفيهيــة تناســب احتياجــات هــذه الفئــة مــن المجتمــع. وفــي حال 

قبولهم يتم فرض رسوم تعجيزية على أولياء أمورهم. 
Û  إذًا ال بــد مــن أن يكــون هنــاك تحــرٌك علــى مســتوى الجهتيــن اإلشــرافيتين

علــى المراكــز واألنديــة الرياضيــة، وهمــا وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
المبــادرات  ســتدعم  بتدخلهــا  التــي  والرياضــة،  الشــباب  شــؤون  ووزارة 
اإليجابية وستساهم ولو بصورة جزئية على تلبية احتياجات ورغبات ذوي 

االحتياجات الخاصة وتخلق جوًا من الترفيه والمتعة لديهم.
Û  إيجابيــة خطــوة  ألخــد  الرياضيــة  واألنديــة  الشــبابية  المراكــز  ندعــو  كمــا 

وتصحيحيــة نحــو مكونات المجتمع ولهذه الفئــة بالذات، فذوو االحتياجات 
الخاصــة جــزء ومكــون أساســي من مكونــات المجتمــع وجميعنا نشــترك في 
مســؤولية تقديــم الخدمــات الالزمة لهم وفق اإلمكانــات المتاحة؛ لذا البد أن 
يتــم العمــل علــى تنمية مثل هذا التوجــه بجميع األندية لخدمــة جميع فئات 

وشرائح المجتمع، وباألخص فئة أطفالنا من ذوي الهمم. 

عيسى الماجد 

* باحث في اإلدارة الرياضية

Isa.almajed74@gmail.com

ريان محمود

سبورت

سبورت

فريق وزارة الداخلية

دخلـــت إدارة نـــادي القادســـية الكويتـــي 
فـــي مفاوضات مـــع نجم الكـــرة الرفاعية 
والبحرينيـــة محمـــد مرهـــون؛ مـــن أجـــل 
التعاقـــد معـــه وتمثيـــل صفـــوف فريقهـــا 
الرياضـــي  بالموســـم  القـــدم  لكـــرة  األول 

الجديد.
وبحســـب جهـــات إعالمية كويتيـــة، فإن 
نائـــب رئيـــس جهـــاز الكـــرة قد فتـــح باب 
المفاوضـــات مـــع الالعب مرهـــون، ليحل 
بدياًل لالعبه أحمد الظفيري الذي لم يقبل 
تجديـــد العقد رغم المبلـــغ المقدر اتجاهه 

البالغ 100 ألف دوالر.
وتـــم انتقـــاء مرهـــون تحديـــًدا إلجادتـــه 

بالجهـــة  أو  الوســـط  مركـــز  فـــي  اللعـــب 
اليسرى وهو المكان الذي يشغر الظفيري، 
كمـــا لبـــروزه فـــي دورينـــا وحصولـــه على 
جائـــزة أفضـــل العـــب ورغبتـــه بخـــوض 

تجربة احترافية.
ويعتبر مرهون من النجوم الســـاطعة في 
ســـماء الكـــرة البحرينية عموًمـــا والرفاع 
خصوًصـــا، ولـــه إســـهاماته الكبيـــرة فـــي 
تحقيـــق البطوالت لفريقه الســـماوي على 
الصعيد المحلي خالل السنوات الماضية، 
بأهدافه المميزه وصناعته لكرات حاسمة 
لزمالئه، فضاًل عن المهارة والسرعة التي 

يتمتع بها.

إدارة القادسية فتحت باب المفاوضات معه

هل ينتقل نجم الرفاع للدوري الكويتي؟

محمد مرهون

اللجنة اإلعالمية

عبدالكريـــم  عبـــدهللا  الالعـــب  ابتعـــد 
بصـــدارة الترتيـــب العـــام لبطولة ملك 
الصولجانـــات للبولينـــغ فـــي نســـختها 
ـــك بعـــد أن تمكـــن مـــن  السادســـة، وذل
تســـجيل أعلـــى محاولة لليـــوم الثاني 
ـــي بتســـجيله 689، ليرتفع  على التوال
ـــى 2116 فـــي المركـــز  رصيـــده العـــام إل
األول ومتفدمـــًا علـــى نظيـــره الالعـــب 

الثانـــي  المركـــز  صاحـــب  الخليـــوي  عبدالرحمـــن  الســـعودي 
برصيـــد 2057، فـــي ختـــام منافســـات اليـــوم الســـابع للبطولة 
ـــة أرض المـــرح، بتنظيم مـــن مريم مدارا  التـــي تقـــام على صال
صاحبة محالت 300 بروشـــوب للـــوازم لعبة البولينغ، وبرعاية 

بنـــك الخليـــج الدولي وشـــركة ناس 
المؤسسة وجيبك.

عـــادل  الســـعودي  الالعـــب  وحافـــظ 
البارقـــي على مركـــزه الثالث برصيد 
1995، فيما صعد الالعب الفليبيني 
ايمرســـون إلى المركـــز الرابع برصيد 
1987، بعـــد أن نجـــح فـــي تســـجيل 
ـــه في اليوم  650 كأفضـــل محاولة ل
الســـابع، ويحتل الالعب أحمد فريد 
المركز الخامس برصيد 1983، يليه الالعب الســـعودي عبدهللا 
الدليجـــان برصيـــد 1981 فـــي المركـــز الســـادس، في منافســـة 
كبيـــرة بين الالعبين على االقتراب مـــن المراكز الثالثة األولى 

في الدور التمهيدي المؤهل إلى األدوار النهائية للبطولة.

في ختام منافسات اليوم السابع للبطولة

عبدالكريم يبتعد بصدارة “ملك الصولجانات” للبولينغ
سبورت
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ملصق رسمي لفيلم 
 ،STRANGE WORLD
وهو فيلم أنميشين من 

استوديوهات ديزني الشهيرة، 
سيصدر في نوفمبر المقبل 
بصاالت السينما، وسيكون 

جيك جيلنهال المؤدي الصوتي 
لشخصية الباحث كاليد في 
الفيلم الذي سيخرجه دون 

هيل.

tariq_albahhar

مهرجان البحرين السينمائي يعلن عن فتح باب المشاركة في دورته الثانية
فتح  عن  السينمائي”  البحرين  “مهرجان  إدارة  أعلنت 
باب المشاركة في مسابقة الدورة الثانية من المهرجان، 
المقبل.  أكتوبر  شهر  خــالل  ُتقام  أن  المقرر  من  والتي 
يوم  مــن  المسابقة  فــي  المشاركة  طلبات  تلقي  ويــبــدأ 
يوم  حتى   2022 يونيو   ٩ الــمــوافــق  المقبل  الخميس 

األربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.
هي:  رئيسة  فئات  أربــع  المهرجان  مسابقة  وستشمل 
وأفــالم  الوثائقية،  األفــالم  القصيرة،  الروائية  األفــالم 

التحريك، وفئة أفالم الطلبة.
في  الــمــشــاركــة  المخرجين/المنتجين  لجميع  ويمكن 
www. للمهرجان   اإللكتروني  الموقع  عبر  المهرجان 

شــروط  بــخــصــوص  أمـــا   .bahrainfilmfestival.org
لجميع  مــفــتــوٌح  الــبــاَب  فــإن  الــمــهــرجــان،  فــي  المشاركة 
من  والــعــرب،  البحرينيين  األفـــالم  وصــنــاع  المخرجين 
هواة ومحترفين، وذلك في مختلف األعمال السينمائية 
يسبق  لم  والتي   ،2020 يناير  من  األول  بعد  المنتجة 
عرضها سينمائًيا أو تلفزيونًيا أو عبر فضاءات الشبكة 
العنكبوتية، كما يسمح بالمشاركة بأكثر من فيلم، على 
أال تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة، وال يشترط أن يكون 
الفيلم ناطًقا باللغة العربية، شريطة أن يتضّمن ترجمة 
فيستوجب  العربية،  باللغة  الناطقة  األفالم  أما  عربية، 
عليها أن تتضّمن ترجمة باللغة اإلنجليزية. وفيما يتعلق 
يكون  أن  المشارك  على  يشترط  الطلبة(  )أفــالم  بفئة  

طالًبا جامعًيا مع تقديم ما يثبت ذلك.
وكان “نادي البحرين للسينما” الجهة المنظمة للمهرجان 
قد أعلن في وقٍت سابق عن إقامة الــدورة الثانية من 
أن  المتوقع  مــن  والــتــي   ،2022 الــعــام  خــالل  المهرجان 
تشهد مشاركة كبيرة من صناع األفالم العرب، خصوصًا 
كورونا  بجائحة  المتعلقة  القيود  رفــع  بعد  تأتي  وأنها 

كوفيد19.
يذكر أن الدورة األولى من “مهرجان البحرين السينمائي 
)دورة فريد رمضان(” كانت قد شهدت مشاركة أكثر من 
وتم  العربي،  العالم  أنحاء  جميع  من  قصير  فيلم   400
بتحكيم  وقــام   .2021 أبريل  شهر  في  نتائجها  إعــالن 
مسابقتها لجان تحكيم ضمت فنانين ومخرجين عرب 
علوي،  ليلى  المصرية  الفنانة  رأسهم  على  وخليجيين، 
لجان  كما ضمت  الحساوي.  إبراهيم  السعودي  والفنان 
مختلف  من  السينما  مجال  في  متخصصين  التحكيم 

أنحاء الوطن العربي.

إنكي  مــركــز  يقيم 
تمام  فــي  لــلــفــنــون 
الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
ــوم   ــاء يـ ــســ مــــن مــ
الموافق 15 يونيو 
ــة  الـــــجـــــاري بــصــال
ــون  ــ ــن ــ ــف ــ مـــــركـــــز ال
حـــلـــقـــة نـــقـــاشـــيـــة 
ــمــــرأة  ــ ــنـــوان “ال بـــعـ
ــرح  ــســـ فــــــــي الـــــمـــ
وذلــك  البحريني” 
عـــبـــر اســـتـــضـــافـــة 
المسرح في  نساء 
وحديث  البحرين 
حـــــــول الـــمـــاضـــي 

والحاضر واآلمال. علما بأن الفعالية مناسبة لـ 16 عاما وما فوق.
الفعاليات  مــن  مجموعة  لتقديم  الــمــركــز  يستعد  آخـــر  جــانــب  مــن 
واألنشطة الموجهة للطفل والناشئة واألسرة في الفترة الصيفية من 
التدريب،  ناهيك عن عدد من ورش  أغسطس،   10 لغاية  يوليو   20
منها ورشة عن تصنيع وتحريك الدمى سيقدمها الفنان احمد جاسم 
في الفترة من -1 5 أغسطس بصالة مركز الفنون ، وأيضا ورشة عن 
التعبير من خالل األشياء يتعلم فيها الطفل الكتابة من خالل حواسه 
للغة، وستقام  المتعددة  األخرى واالحتماالت  الزوايا  يقف على  كما 

هذه الورشة من -6 10 أغسطس وستقدمها نوف نبيل.

المرأة في المسرح البحريني بمركز إنكي
محرر مسافات

بعد مرور 8 سنوات على مهرجان أفالم السعودية، 
الفعاليات  جــدول  فــي  اسمه  حفر  فــي  بقوة  نجح 
والخليجي  السعودي  بالفيلم  المهتمة  السينمائية 
صالح  فــي  منصبة  وأهـــــداف  كــبــيــرة  بــطــمــوحــات 
الــمــهــرجــان  يعتبر  حــيــث  الــخــلــيــجــي،  الــســيــنــمــائــي 
بإدارة مديره أحمد المال محطة مهمة جدا لصناع 
في  الفنية  واألســمــاء  المختصين  وللقاء  األفـــالم، 
لتقديم  العالقات  وربط  أعمالهم،  وعرض  المنطقة 
التي  الصعوبات  وسط  أكثر،  بخصوصية  أعمالهم 

يواجهونها.
بالشراكة  السينما  جمعية  تنظمه  الــذي  المهرجان 
مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي )إثراء(، 
وتدعمه هيئة األفالم التابعة لوزارة الثقافة، انطلق 
في الثاني من الشهر الجاري، ويستمر إلى 9 يونيو، 
وفي تصريحات خاصة للبالد، قال المال إنه سعيد 
المهرجان،  في  يسمعه  الــذي  الطيب  للصدى  جــدا 
ــوق اإلنــتــاج  ــــورش والـــنـــدوات وسـ خــصــوصــا مــع ال
الثامنة، والــذي يضم عددا  الــذي يقدم في دورتــه 
كبيرا من اهم شركات اإلنتاج والقنوات والجهات 
المعنية بالفنان في الخليج، وقال إن التنوع الكبير 
في األفالم هذا العام من جميع دول الخليج ظاهرة 
صحية ومهمة جدا للجميع. وأضاف: “منذ الدورة 
تقديم  تجربة  حاولنا  السابق،  العام  في  الماضية 
أن  نحاول  العام  طــوال  وهكذا  الخليجي،  الفيلم 
بالمهرجان،  الخليجي  والوجود  التعاون  نطور هذا 
ــول هـــذه األفـــالم  ومـــا حــصــل هـــذا الـــعـــام هـــو دخــ
الــعــروض  فــي  الــســعــوديــة  جــانــب  إلـــى  الخليجية 
للفيلم  جائزة  هناك  سيكون  بحيث  والمسابقات، 

السنة  في  تتوسع  أن  وأتمنى  والعربي،  الخليجي 
المقبلة بحيث تكون بصورة أكبر”.

وقال إن وجود صناع األفالم الخليجيين والعرب 
للتجربة،  إثــراء  العام،  هذا  الظهران  في  واألجانب 
عالم  في  الجديدة  األسماء  توجيه  نحاول  وأيضا 
أكثر،  فرصة  إلــى  حاجة  في  هم  والــذيــن  السينما، 
لتدريبهم  بل  أفــالم،  لتقديم  فقط  لدعوتهم  ليس 
وتوجيهم إلى الطريق الصحيح من خالل ما تراه 

من شركات ومختصين من كل مكان. 
السينمائيين  مــن  كبير  عـــدد  “هــنــاك  ــمــال:  ال وقـــال 
جدا  مهم  مهم  وهــذا  المهرجان،  في  المتخصيين 
عليها  أبــنــي  أن  أستطيع  تجربة  وتعتبر  للجميع، 
للدورة التاسعة بشكل أفضل، وأتمنى أن ننجح في 

مساعينا”.
أكد  للسينما  البحرين  نـــادي  مــع  الــتــعــاون  وحـــول 
نفعله  ما  كل  أن  السعودية،  أفــالم  مهرجان  مدير 
السعودية  في  جميعا  لنا  واحــدة  جهة  إلــى  يتجه 
من  جــزء  فنحن  المنطقة،  دول  وباقي  والبحرين 
كان  وبالطبع  بالطبع في خليجنا،  واحدة  منظومة 
وتم  السينمائي،  البحرين  مهرجان  مع  تعاون  لنا 
دون أي أوراق وبرتوكوالت أو اتفاقات؛ بسبب اننا 
في خط واحد نحو السينما، فبمجرد أن كانت هناك 
رغبة من الطرفين، التقينا وتمت بسرعة، وبالطبع 
 ، أفضل  بصورة  ويستمر  مهرجان  يقدم  أن  أتمنى 
المستقبل،  فــي  أكــبــر  سيكون  الــتــعــاون  وبالتأكيد 
وأكد  وعــمــان.  ــارات  اإلمـ مع  تعاون  هناك  وبالطبع 

في ختام تصريحه أنه يتمنى تقديم عمل مشترك 
لجميع دول المنطقة سينمائيا.

السينما  مــوضــوع  مــن  المهرجان  اتــخــذ  أنــه  يــذكــر 
الشعرية هويته البصرية، باإلضافة إلى أنه سيقدم 
قصيرة  خليجية  أفـــالم  لــعــروض  خــاًصــا  برنامًجا 

وطويلة طوال أيام المهرجان.
النخلة  لجوائز  جديدة  إضــافــات  المهرجان  يقدم 
ــي: جــائــزة ألفــضــل ســيــنــاريــو منفذ،  الــذهــبــيــة، وهـ
القصيبي  غازي  وجائزة  الخليجي،  الفيلم  وجائزة 

ألفضل سيناريو عن رواية سعودية. 

رحلة األلف كاميرا

نــحــو 50 كــامــيــرا تــعــود إلـــى الــفــتــرة مــا بــيــن عــام 
التصوير  هــواة  فضول  أشعلت   1970 إلــى   1850

داخــل  الــتــاريــخ،  مقتنيات  فــي  والباحثين 
ضمن  الكالسيكية،  للكاميرات  مــعــرض 

ــالم الــســعــوديــة بـــدورتـــه  ــ مــهــرجــان أفـ
العزيز  عبد  الملك  مركز  في  الثامنة، 

الثقافي العالمي )إثراء(.
ويحمل صاحب الكاميرات التاريخية 
أنور القطان كاميراته في رحلة تسمى 

خاص  بمتحف  كاميرا”،  األلــف  “رحلة 
داخل منزله بعد أن حصل عليها خالل 

أوهايو  علني في والية  بمزاد  مشاركته 
بالواليات المتحدة األمريكية، لينقل منها 

50 كاميرا إلى المعرض المقام 
داخـــــل إثـــــــراء، وأوضــــح 

أصــغــر  أن  ــان  ــ ــّط ــ ــق ــ ال
ــرا مـــعـــروضـــة  ــيــ ــامــ كــ
عرض  جهاز  يرافقها 
سينمائي ذو تشغيل 
يـــــــدوي، وهـــــي مــن 
أقــــــدم الـــقـــطـــع فــي 
الـــــمـــــعـــــرض، فــفــي 
تــم   1900 عـــــــام 
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا 
لــفــتــرة وبــاتــت من 

ــادرة،  ــن ال المقتنيات 
أخــرى  قطعة  وهــنــاك 
نــــــــادرة تـــعـــود إلـــى 
الفيكتوري  العصر 

الفوتوغرافي  التصوير  في  تستخدم  كانت  حيث 
ــا أنــهــا مخصصة  ــاج، عــلــًم ــــزجــ وتـــحـــديـــًدا عــلــى ال
لتحميض الصور وقادرة على الوصول إلى اللقطة 

األخيرة.
غرابة،  أكثر  وبعضها  للكاميرات  فريدة  تصاميم 
مع  التغيير  لعمق  الدهشة  تنتابه  لربما  يراها  فمن 
مرور الزمن، فهناك قطع آثرية تروي تاريخ مدّون 
الحالي  وقتنا  في  بينما  الكتب،  أمهات  بطون  في 
عالية  تقنية  بــإطــالالت  تـــزدان  الــكــامــيــرات  بــاتــت 
القّطان  الجودة وفائقة التطّور، وحول ذلك يلفت 
غينيس،  موسوعة  إلــى  للدخول  يسعى  أنــه  إلــى 
ولكن يحتاج إلى مزيد من الكاميرات لكون الرقم 
الثاني  ُيعد  وهــو  تشيكي،  رجــل  يمتلكه  المطلوب 
ــن حــيــث امــتــالكــه  ــي الـــعـــالـــم مـ فـ
ومشغالت  الكاميرات  أقــدم 

الفيديو.
بدأ القطان بالبحث الدائم 
القديمة،  الكاميرات  عن 
التنقيب  فـــي  ــا  مــتــوســًع
بــهــا؛ لــكــثــرة الــمــعــلــومــات 
التي اطلع عليها منذ بداية 
ــهــا وظـــهـــورهـــا  ــشــأت ن

للعالم عام 1800.

 نعمــل مــع البحريــن في خــط واحــد نحــو السينمــا
عرض 50 كاميرا بمركز “إثراء” يتجاوز عمر بعضها 170 عاماً... مدير مهرجان أفالم السعودية لـ“^”:

بتنظيم من نادي البحرين للسينما

تقام الدورة الثانية من مهرجان البحرين  «
السينمائي Bahrain Film Festival تحت 
شعار “سينما ألجلك”، بتنظيم من نادي 

البحرين للسينما في شهر أكتوبر 2022 وذلك 
برعاية من هيئة البحرين للثقافة واآلثار. 

ويهدف المهرجان إلى تقديم حدث سينمائي  «
ثقافي يقدم إضافة نوعية إلى الحركة 

الثقافية في مملكة البحرين، ويساهم في 
تقديم صورة حضارية مشرقة للمملكة وفي 
وضعها على خارطة المهرجانات السينمائية 

في العالم العربي. ويسعى المهرجان إلى 
االحتفاء بالمواهب السينمائية الشابة 

البحرينية والعربية، والمساهمة في توفير 
بيئة مالئمة إلطالق المواهب السينمائية 
الجديدة وإبراز ابداعاتها واالرتقاء بها. كما 

يهدف إلى نشر الثقافة والوعي السينمائيين 
ودعم الطاقات البحرينية العاملة في مجال 
صناعة األفالم عبر توفير منصات المشاهدة 
واالطالع على تجارب سينمائية مشابهة، إلى 
جانب المساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة 
السينمائية البحرينية بما يمكن من تحقيق 
اإلضافة المنشودة للحركة السينمائية في 

دول الخليج العربي خصوصا وإلى الحركة 
السينمائية العربية عموما.

نبذة عن مهرجان البحرين السينمائي

طارق البحار
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التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــام 
الســـام  بنـــك  فـــي  للمجموعـــة 
رفيـــق النايـــض بزيـــارة تفقدية 
معهـــد  مبنـــى  فـــي  للمكتبـــة 
المصرفية  للدراســـات  البحرين 
تـــم  والتـــي   ،”BIBF“ والماليـــة 
بنـــك  “مكتبـــة  باســـم  تدشـــينها 
الســـام” بحضـــور ممثليـــن من 

البنك والمعهد.
الرئيـــس  اســـتقبال  فـــي  وكان 
التنفيـــذي للمجموعـــة فـــي بنك 
الســـام، المديـــر العـــام للمعهـــد 
اســـتعرض  إذ  الشـــيخ،  أحمـــد 
الطرفان سبل التعاون المشترك 
لتمكيـــن  والبنـــك  المعهـــد  بيـــن 
الكـــوادر البحرينية الشـــابة من 
والتدريـــب  المعرفـــة  اكتســـاب 

المؤسســـي فيما يتعلق بالصيرفة والمحاسبة، والصيرفة اإلسامية، والتحول الرقمي، 
واإلدارة والقيادة، والتأمين، إضافة إلى تخصصات تجارية أخرى.

وقال النايض “نفتخر بالشـــراكة االســـتراتيجية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية 
والماليـــة، إذ إن مكتبـــة بنك الســـام بالمبنى الجديد للمعهد ســـتزود الشـــباب باألدوات 

الازمة لتوسيع مداركهم حول القطاع المصرفي”. 
مـــن جانبـــه، تقـــدم أحمد الشـــيخ بالشـــكر إلدارة بنك الســـام علـــى دعمهـــم ومبادرتهم 
الكريمـــة فـــي رعاية ودعم المكتبة، وأشـــاد بمســـاعي البنك االســـتراتيجية التي تصب 
فـــي مصلحة تنمية القطاع المصرفي والمالي في المملكة وجهوده الحثيثة في توفير 
الموارد التعليمية الضرورية للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، ما سيســـهم في االرتقاء 

بمستوى التعليم في مملكة البحرين بشكل كبير وملحوظ.

”BIBF“ تدشين “مكتبة بنك السالم” بمبنى

للمساهمة  في ازدهار المملكة كواجهة سياحية عالمية

شركة “إسناد” تدير 30 مشروعًا متنوعًا
إلدارة  إســـناد  شـــركة  كشـــفت 
المشاريع برئاسة الرئيس التنفيذي 
عبدالرحمـــن الكوهجـــي عن حجم 
فـــي  الخاصـــة  للمشـــاريع  إدارتهـــا 
السوق البحرينية، ضمن علمها في 
إدارة الممتلـــكات والمرافـــق العامة 
حيـــث  البحريـــن،  فـــي  والخاصـــة 
تقوم الشـــركة بإدارة 30 مشـــروعًا 
كبيرًا في البحرين إلى جانب عديد 
الوحدات الخاصة ضمن سياســـتها 
في التوســـع، بما يسهم في ازدهار 

المملكة كواجهة سياحية عالمية.
إدارة  علـــى  الشـــركة  وتعمـــل 
مشاريع متنوعة تشـــمل الخدمات 
الحكوميـــة العامة، المستشـــفيات، 
البنـــوك، مكاتب التجـــارة، الفنادق، 
التجاريـــة  المشـــاريع  جانـــب  إلـــى 

والخاصـــة، حيـــث تصـــب الشـــركة 
الســـوق  ازدهـــار  علـــى  تركيزهـــا 
البحرينية والخدمات التي تقدمها 
العامـــة  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
ســـينعكس  مـــا  وهـــو  والخاصـــة، 
بااليجـــاب على االقتصـــاد المحلي 

عمومـــا، والســـوق العقارية بصورة 
خصوصا.

إدارتهـــا  فـــي  الشـــركة  وتركـــز 
للمتلـــكات ضمـــن مشـــاريعها علـــى 
طريـــق  عـــن  العمـــاء  توجيـــه 
التـــي  االستشـــارية  الخدمـــات 

جانـــب  إلـــى  للمشـــاريع،  تقدمهـــا 
اإلشراف المباشر ازدهار المشاريع 
بصورة مســـتمرة مع خدمات إدارة 

الممتلكات والمرافق.
عديـــد  بـــإدارة  إســـناد  وتقـــوم 
وتقديـــم  الخاصـــة،  المشـــاريع 
واإلشـــراف  االستشـــارية  الحلـــول 
عليها، بما يتناســـب مع احتياجات 
بالتـــوازي  ومتطلباتـــه،  الســـوق 
لـــكل  مـــع االشـــتراطات الرئيســـية 
مشروع.وتضم الشركة فريق عمل 
بخبرة كبيـــرة في إدارة المشـــاريع 
خمســـة  مـــن  ألكثـــر  خبـــرة  مـــع 
عشـــر عامـــًا فـــي إدارة الممتلـــكات 
وانجازها في مختلف دول مجلس 

التعاون الخليجي.

يمتلك خبرات واسعة في التأمين وإعادة التأمين

عبدالخالق يرأس الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب
أعلن الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب، والذي يتخذ من البحرين 
مقــرًا ألعمالــه، عــن تعييــن عمــاد عبــد الخالــق رئيســًا تنفيذيــًا جديــدًا 
للصندوق. وبهذه المناسبة، صرح رئيس اللجنة الفنية للصندوق أشرف 
بسيســو: “يمتلك عبدالخالق خبرات واســعة في مجال التأمين وإعادة 
التأميــن علــى الصعيديــن االقليمــي والعالمــي. وهو ليــس بالغريب على 
الصنــدوق، فقــد شــغل في الســابق عضوية اللجنــة الفنيــة. وإن تعيينه 
علــى رأس الصنــدوق يأتــي بعد عمليــة اختيار شــاملة ودقيقة من قبل 

اللجنة الفنية”.

الفنيـــة  “اللجنـــة  قائـــاً:  ويواصـــل 
علـــى ثقة تامة بقدرتـــه على قيادة 
التحديـــات  ظـــل  فـــي  الصنـــدوق 
التـــي تمر بهـــا األســـوق. وباألصالة 
عـــن نفســـي ونيابـــة عـــن أعضـــاء 
اللجنة وأعضـــاء الصندوق، أتمنى 

لعبدالخالق كل التوفيق والنجاح”.
عبدالخالـــق  ـــب  رحَّ جانبـــه،  مـــن 
الجديـــد،  منصبـــه  فـــي  بتعيينـــه 
وتقـــدم بجزيل الشـــكر إلـــى اللجنة 
ودعمهـــم  ثقتهـــم  علـــى  الفنيـــة 
المتواصل، وقال “إنني سعيد جدًا 

بمناســـبة تكليفـــي بهـــذا المنصـــب. 
وأنـــا علـــى ثقـــة بأننا ســـنتمكن من 
ترجمـــة رؤيتنـــا علـــى أرض الواقع 

بفضـــل  وذلـــك  ملمـــوس،  بشـــكل 
توجيهـــات اللجنـــة الفنيـــة ودعـــم 

الفريق اإلداري في الصندوق”.
مـــن  عبدالخالـــق  عمـــاد  إن 
الشـــخصيات المعروفـــة فـــي عالم 
علـــى  التأميـــن  وإعـــادة  التأميـــن 
المســـتوى العربـــي والعالمـــي. كمـــا 
ويتمتـــع بخبـــرة عريقـــة تمتـــد إلى 
35 عامـــًا في قطاع التأمين، شـــغل 
خالهـــا مناصب تنفيذية في إدارة 
شركات تأمين وإعادة تأمين، ومن 
ضمنهـــا مناصـــب عليـــا في شـــركة 
ميونخ ري العالمية والحقًا الرئيس 
التنفيذي لشركة التأمين األردنية.

عماد عبدالخالق

“التأمين السيبراني” يناقش حماية أصول الشركات والمؤسسات من الهجمات اإللكترونية
المنتدى نظمته الشركة البحرينية الكويتية للتأمين في ظل التحول الرقمي

نظمــت الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأمين منتــدى التأمين الســيبراني في 
حــدث هــو األول مــن نوعه، وذلك في يــوم الخميس الموافــق 2 يونيو 2022، 
حيــث اســتعرض المنتــدى الــذي أقيــم فــي قاعــة أوال بفنــدق الخليــج أهمية 
التأميــن الســيبراني فــي حماية أصول الشــركات والمؤسســات مــن الهجمات 

اإللكترونية المدمرة للبيانات في ظل التحول الرقمي.

وقـــد شـــارك فـــي هـــذا المنتـــدى عـــدد من 
المتحدثين من الخبـــراء والمختصين في 
مجـــال األمـــن الســـيبراني والتأميـــن وهم 
أليا لينوفا من شـــركة )إن جي إن الدولية( 
وريبيـــكا جونز من شـــركة )كايـــد أند كو( 
وســـايمون بيل من شـــركة )مارش لمنطقة 
باإلضافـــة  وأفريقيـــا(،  األوســـط  الشـــرق 
إلـــى مانوج بادونـــي رئيـــس االكتتاب في 

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين. 
كمـــا حضـــر المنتـــدى العديـــد مـــن ممثلـــي 
الجهات الحكومية والشـــركات الكبرى من 

مختلـــف القطاعات الصناعيـــة والتجارية 
إلـــى  باإلضافـــة  والضيافـــة  واالتصـــاالت 
العديـــد من شـــركات التقنيـــة المتخصصة 

في أمن المعلومات.
وقد ناقش المتحدثون خال هذا المنتدى 
الثقافـــة والوعـــي بأهميـــة  ضـــرورة نشـــر 
األمن الســـيبراني والمخاطـــر التي تواجه 
مختلـــف الشـــركات والمؤسســـات بســـبب 
الهجمات السيبرانية واإللكترونية وطرق 
التعامل مـــع هذه الهجمـــات المتزايدة من 

قبل الشركات واألفراد.

تفصيلـــي  لشـــرح  التطـــرق  تـــم  وقـــد 
للمتغيـــرات العالميـــة فـــي مجـــال التأمين 
وطرق التعامـــل مع الهجمات الســـيبرانية 
مـــن ناحيـــة قانونيـــة، كمـــا تم اســـتعراض 
مجموعـــة من األمثلة المتعلقة بالمطالبات 

وطرق التعامل معها.
ســـلطان،  عبـــدهللا  صـــرح  جهتـــه،  ومـــن 
البحرينيـــة  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الكويتيـــة للتأمين قائـــاً بأنه وفًقا ألحدث 
التقاريـــر الصـــادرة فـــي العـــام 2021، فقد 

ارتفعـــت هجمـــات االبتـــزاز والفدية بنحو 
الزيـــادة  هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيًرا   ،%  150
الكبيـــرة فـــي الهجمـــات اإللكترونية تكّلف 
وأحياًنـــا  الـــدوالرات،  ماييـــن  الشـــركات 
تدمـــر عمليـــات وبيانـــات الشـــركات. كمـــا 
بّيـــن الدكتور ســـلطان أن صناعـــة التأمين 
طـــورت مـــن اتجاهـــات التســـعير لتقديـــم 
خـــال  مـــن  الســـيبراني،  األمـــن  خدمـــات 
تحليل البيانات، ووضع خطوات مدروسة 
تمكـــن المؤسســـات مـــن انتهاجهـــا لتعزيـــز 
قدراتها اإللكترونية والتعافي الســـريع من 

أيـــة هجمات، باإلضافة إلـــى تخفيف األثر 
الســـلبي عليهـــا وعلـــى األطـــراف المعنيـــة 

األخرى.
كمـــا أشـــار عبـــدهللا ســـلطان بـــأن وثائـــق 
التأميـــن ضـــد مخاطـــر األمـــن الســـيبراني 
تغطي التعويض عن التكاليف التي يمكن 
أن يتكبدهـــا طـــرف مـــا تعـــرض لاختراق 
والضـــرر الناجـــم عنـــه، وتكاليف اســـتعادة 
وتكاليـــف  ـــا،  نهائيًّ فقدانهـــا  أو  البيانـــات 
لألنظمـــة  الماديـــة  والخســـائر  الصيانـــة 
التالفـــة، والتعويـــض عـــن تعطـــل األعمال، 
وكذلك التعويض عن الغرامات التي يمكن 
أن تفـــرض مـــن قبـــل الجهـــات الحكوميـــة 
المختصـــة، باإلضافـــة إلـــى التعويـــض عن 

األتعاب التي يمكن أن تفرضها المحاكم.

“بوليتكنيك” تقيم معرض التوظيف برعاية الرئيس التنفيذي لـ“ألبا”
بالتعاون مع القطاع الصناعي بمشاركة ممثلين ألكثر من 45 شركة

أقامت كليـــة البحرين التقنيـــة )بوليتكنك 
البحرين( “معرض التوظيف الســـنوي” في 
الثاني من شـــهر يونيو الجـــاري، في قاعة 
البحريـــن )مبنى رقم 12( بحرم الكلية في 
مدينة عيســـى، تحت رعايـــة علي البقالي، 
الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين 
)ألبـــا(، حيث شـــارك في المعـــرض ممثلون 
ألكثر من 45 شركة من مختلف القطاعات. 
وأتـــاح المعرض الفرصـــة لطلبة وخريجي 
البوليتكنيـــك لعـــرض قدراتهـــم واالطاع 
على الفـــرص الوظيفية ومتطلبات ســـوق 
العمـــل من خال المشـــاركة فـــي مقابات 

مع الشركات المشاركة في المعرض.

وألقـــى علـــي البقالي كلمة أعـــرب فيها عن 
ســـعادته برعايـــة المعـــرض، وتلتهـــا كلمـــة 
الرئيـــس  أوكاهـــون  كيـــران  للبروفيســـور 
التنفيـــذي لبوليتكنيـــك البحريـــن عبر فيها 
عـــن ترحيبـــه بالمشـــاركين وشـــكره لعلـــي 

البقالي لرعايته للفعالية. 
ومـــن ثـــم تـــم عـــرض مجموعـــة متنوعـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  الطـــاب،  مشـــاريع  مـــن 
مقابات مباشـــرة بين طاب البوليتكنيك 

والشركات المشاركة في المعرض.
البقالـــي  علـــي  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
قائـــاً: “يســـعدنا أن نقـــدم الدعـــم لمعرض 
كليـــة  تقيمـــه  الـــذي  الســـنوي  التوظيـــف 
بوليتكنيـــك البحريـــن، وذلـــك لمـــا يقدمـــه 
مـــن فرصة مائمة للطلبة لالتقاء بممثلي 
أبرز الشـــركات والمؤسســـات في المملكة، 
والتعـــرف بشـــكل أفضـــل علـــى متطلبـــات 
ســـوق العمل. نحن نؤمن بـــأن القوة تكمن 

فـــي المعرفـــة، وأن التعليـــم هـــي مســـيرة 
متواصلـــة طـــوال حيـــاة اإلنســـان. لذلـــك، 
نتطلـــع لرؤيـــة هـــذه الكفـــاءات البحرينية 
الشـــابة مســـتمرة في االســـتثمار في العلم 
تطلعـــات  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  والمعرفـــة؛ 
النمو االقتصادي واالجتماعي المســـتقبلي 
للمملكـــة”.  ومـــن جانبه، أكد البروفيســـور 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أوكاهـــون،  كيـــران 
ســـعادته  عـــن  البحريـــن،  لبوليتكنيـــك 
الـــذي  التوظيـــف  معـــرض  باســـتضافة 

حقـــق نجاًحا كبيـــًرا، حيث قـــدم المعرض 
منصـــة لخريجينـــا وطابنـــا للتواصـــل مع 
مجموعـــة متنوعة من الجهات المشـــاركة 
أتيحـــت  القطاعـــات. فيمـــا  مـــن مختلـــف 
الفرصة إلجراء مقابات للخريجين خال 
المعرض وتوفير فرص توظيف تتناســـب 
مـــع مهاراتهـــم. وأضـــاف: “يلعب شـــركاؤنا 
من ســـوق العمل دوًرا محورًيا في تصميم 
برامجنا ومناهجنا وأســـاليب التعليم التي 
نتبعها في البوليتكنيك. وهو ما يضمن لنا 

أن طلبة البوليتكنيك مجهزون بمتطلبات 
ســـوق العمل، والتي تنـــدرج تحت خطتنا 
اإلستراتيجية ورؤية البحرين 2030، كما 
نثمـــن دور شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا( 
الراعـــي الرســـمي للمعرض، مقدًما الشـــكر 
لعلي البقالي على دعمه ورعايته. كما وأن 
الشـــكر موصول لجميع الجهات المشاركة 
فـــي المعـــرض ومســـاهمتهم فـــي إنجـــاح 
الحدث، وال ننسى  طلبتنا وخريجينا على 

حضورهم ومشاركتهم”.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

علي البقالي



أكـــد النائـــب األول لرئيـــس غرفة تجارة 
أن  نجيبـــي،  خالـــد  البحريـــن  وصناعـــة 
البحرين تشـــهد طـــرح مشـــاريع تنموية 
ضخمـــة توفـــر فرصـــًا قويـــة وحقيقيـــة 
ذلـــك  جـــاء  األجانـــب،  للمســـتثمرين 
خالل اســـتقباله ســـفير جنـــوب إفريقيا 
الريـــاض،  فـــي  المقيـــم  البحريـــن  لـــدى 
كوســـبرت ثيمبا خوبوشي، مبينًا أهمية 
تعزيـــز التعـــاون التجـــاري بيـــن البلدين 
الصديقيـــن، خصوصًا مع عـــودة الحياة 
بصـــورة طبيعية بعـــد تأثيـــرات جائحة 

كورونا.
وتحـــدث نجيبـــي خـــالل االجتمـــاع عن 
التعافي االقتصادي السريع في البحرين 
واآلفـــاق االقتصاديـــة اإليجابية، مؤكدًا 
على المشـــاريع التنمويـــة الضخمة التي 
تشـــهدها البـــالد، والفرص التـــي يوفرها 
ذلـــك للمســـتثمرين األجانـــب، باإلضافة 
إلى بيئة األعمال المناسبة في البحرين 

والحوافـــز التـــي تقدمهـــا للمســـتثمرين 
األجانب، كما ســـلط الضوء على نوعية 
األعمـــال  ممارســـة  وســـهولة  الحيـــاة، 
لبـــدء  التنافســـية  والتكلفـــة  التجاريـــة، 

األعمال التجارية في البحرين. 
الجهـــود  توحيـــد  إلـــى  نجيبـــي  ودعـــا 
واالســـتثمارات  الشـــراكات  لتشـــجيع 
وزيـــادة تعزيـــز التجـــارة المتناميـــة بين 

البحرين وجنوب إفريقيا.
من جهته، تحدث الســـفير روبشـــي عن 
التعافي االقتصادي لبالده والمؤشـــرات 
االقتصادية المتنامية، الســـيما في ملف 
البطالـــة، مؤكـــدًا حرصـــه علـــى تضافـــر 
لتعزيـــز  البحريـــن؛  غرفـــة  مـــع  الجهـــود 
التعـــاون التجاري بين البحرين وجنوب 
إفريقيا. كما اقترح عقد لقاءات تجارية 
الصحـــة  قطـــاع  أن  معتبـــرًا  مشـــتركة، 
والســـياحة والطاقة والقطاعات المالية 

مجاالت واعدة للتعاون.

“الغرفة” تبحث سبل التعاون التجاري مع جنوب إفريقيا

“البحرين والكويت” يطلق منصة “BBK BanKey” لمؤسسات األعمال بالمملكة
توفر إدارة العمليات المالية والمحاسبية بمرونة وفاعلية

أطلــق بنــك البحريــن والكويــت منصــة “BBK BanKey “ التــي تتيــح أمــام المؤسســات إمكانيــة إدارة حســاباتها وإجراء مختلــف المعامالت 
المصرفية رقميًا وعلى مدار الساعة. 

وقـــال مديـــر عـــام الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات فـــي 
البنـــك،  أحمـــد تقـــي إن منصـــة “BBK BanKey “ تمثـــل 
واحـــدا من أحـــدث المنتجات الرقمية لـــدى البنك لخدمة 
المؤسسات ومساعدتها على الوصول لمستويات جديدة 
من الكفاءة التشـــغيلية والدقة العالية وسرعة االستجابة 
واالستدامة، وأضاف “يسرنا أن نقدم لعمالئنا هذه المنصة 
المبتكرة ذات االستخدام اآلمن والسهل، وكجزء من التزامنا 
الراســـخ في تقديـــم أفضل الخدمـــات لعمالئنـــا ولمجتمع 

األعمال في مملكة البحرين”.
وأشـــار إلى أن فريق العمـــل المعني في بنك 
البحرين والكويت حرص على أن تتماشى 
أفضـــل  مـــع   ”BBK BanKey“ منصـــة 
الممارســـات والمعايير العالمية في مجال 
المحاســـبة والمالية، الفتا إلى أن الفريق 
يواصل تطوير عمل المنصة بشكل دائم 
ودعمهـــا بمزيد من المزايـــا واإلمكانات 
التي تلبي احتياجات العمالء وتحقق 

ما هو أكثر من تطلعاتهم.
BBK Ban� منصـــة  ـــن  “وُتمكِّ
مـــن  األعمـــال  مؤسســـات   ”Key

إدارة جميـــع حســـابتها، والتوفيق بينها، وإجراء مدفوعات ســـريعة 
وســـهلة، وإدارة هيـــاكل الســـيولة، كما أن جميع األرصـــدة والبيانات 
وحالة المعامالت متوفرة على المنصة، مع معلومات عن الحســـاب 
والمعامـــالت الماليـــة، وفقـــا ألعلـــى معايير األمان وبما يتماشـــى مع 

أهداف البنك لتحقيق التنمية المستدامة.
وتتكامل “BBK BanKey” مع خدمة “فواتير” للمدفوعات، وبشـــكل 
آنـــي، بمـــا يمكن من اإليفـــاء بالتزامـــات مختلف فواتيـــر االتصاالت 
والكهربـــاء والمـــاء وضريبـــة القيمـــة المضافة والضريبـــة الجمركية 
وغيرهـــا. ويوفـــر بنـــك البحريـــن والكويـــت لعمالئه من خـــالل هذه 
المنصة أيضا ميزة الحصول في الوقت الفعلي تقريًبا عن األرصدة 
واألنشطة على حسابات التشغيل الخاصة بهم، وحسابات القروض 
وحســـابات الودائع الثابتة لدى البنك، مع إمكانية إضافة حساب أو 
حســـابات المستخدم في مؤسســـات مالية أخرى إلى ذات المنصة. 
وتتوفر هذه المنصة من خالل تطبيق الهاتف النقال، حيث يتسنى 
للعميـــل الموافقـــة علـــى المعامـــالت وإصدارهـــا واالســـتعالم عـــن 

الحساب  في الوقت الفعلي تقريبًا.
ســـتحل منصة BBK BanKey مكان منصة BBK Cashlink و على 
أصحاب المؤسســـات الراغبين في تســـجيل مؤسساتهم في منصة  
“BBK BanKey” االتصال على مدير العالقات الخاص بهم أو مركز 

دعم المعامالت المصرفية للشركات على رقم 17207772.

نظم قســـم الخدمات التجارية للشـــركات الصغيرة والمتوسطة، 
بشـــركة تســـهيالت البحريـــن التجاريـــة، ضمن سياســـة الشـــركة 
المســـتمرة لتطوير المواهـــب وتعزيز الكفاءات، ورشـــة تدريبية 
بقيـــادة رئيســـة قســـم الخدمـــات التجاريـــة للشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، كبـــرى آغايـــار، وبحضـــور أكثر من ثالثيـــن موظفا 
يمثلون قسم الخدمات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة 
والمتخرجيـــن مـــن برنامج “قـــادة المســـتقبل” وقســـم المخاطر، 
حيث تأتي هذه الورشة ضمن حرص الشركة على تعزيز قدرات 
الموظفين في تقديم خدمات الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة؛ 
ســـعيًا منهـــا لتطوير مســـتوى أدائهم وتشـــجعيهم علـــى االبتكار 

والتميز في إنجاز األعمال.
ومـــن جانبـــه، صـــرح نائـــب المديـــر التنفيـــذي لشـــركة البحريـــن 

الشـــركات  “إن  بوكمـــال  جهـــاد  محمـــد  التجاريـــة،  للتســـهيالت 
الصغيرة والمتوســـطة تعتبر ركيزة من ركائز االقتصاد الوطني، 
وتلتزم شـــركة التســـهيالت التجارية بدعم هـــذا القطاع الحيوي 
واألساســـي، وانطالقًا منها لالستثمار بالموارد البشرية، أضيفت 
هـــذه الورشـــة ضمن أحـــد برامج تطويـــر “قادة المســـتقبل” الذي 
تـــم طرحـــه مطلـــع عـــام 2022 وبمشـــاركة نخبة مـــن الموظفين 

المتأهلين للبرنامج”.
وتعقيبـــًا، صرحـــت أغايـــار “أن هـــذه الورشـــة التدريبيـــة تهـــدف 
إلـــى تنميـــة قدرات الموظفين عبر تعزيـــز وتطوير خبرات العمل 
والمعرفة ســـعيًا لالرتقاء بقدراتهم وكفاءاتهم وصقل مهاراتهم، 
ونحن نعمل على طرح المزيد من هذه الورش الهادفة والبرامج 

التدريبية المختلفة سواًء من خالل بيئة العمل أو خارجها”.

نظمت ورشة تدريبية بقيادة رئيسة الخدمات التجارية

“التسهيالت” تعزز قدرات الموظفين لخدمة “الصغيرة والمتوسطة”

المشاركون في الدورة التدريبية

زار رئيـــس مجلـــس إدارة برنامج الخليج 
العربـــي للتنميـــة “أجفند” صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر عبـــد العزيز بـــن طالل بن 
ســـموه  يرافـــق  ســـعود،  آل  العزيـــز  عبـــد 
المديـــر التنفيذي لبرنامـــج “أجفند” ناصر 
القحطانـــي، أمـــس مقـــر شـــركة “االبداع” 
للتمويل متناهي الصغر - البحرين، حيث 
كان في اســـتقبال سموه عدد من أعضاء 
مجلس إدارة الشـــركة وهم عبـــد الحميد 
دوانـــي ودالل الغيـــص وســـمر عجايبـــي، 
والرئيس التنفيذي للشركة خالد الغزاوي، 

وعدد من كبار موظفي الشركة.
وتجول صاحب السمو الملكي األمير عبد 
العزيز بن طالل بن عبد العزيز آل ســـعود 
فـــي مقـــر “اإلبـــداع”، مطلعـــا ســـموه على 
مسيرة التطور التي شـــهدها اإلبداع منذ 
تأسيســـه في مملكـــة البحرين فـــي العام 
2009 كأول بنـــك متخصص في التمويل 
األصغر في مملكة البحرين وذلك برعاية 
ومباركـــة كريمـــة مـــن قرينة ملـــك مملكة 
البحريـــن رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 

بنت ابراهيم آل خليفة، والمغفور له بإذن 
هللا تعالـــى األميـــر الراحل طـــالل بن عبد 
العزيز آل ســـعود الرئيس السابق لبرنامج 

الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
كما تعرف ســـموه على إســـهامات اإلبداع 
في تحقيـــق رؤية مملكة البحرين 2030، 
المشـــروعات متناهيـــة  ودعـــم أصحـــاب 
الصغر، ومساهمتها في إطالق إبداعاتهم 
وتحقيـــق طموحاتهـــم عن طريـــق توفير 
القروض الصغيرة بشروط سهله ومسيرة، 
مـــع التركيز على المرأة والشـــباب بشـــكل 

خـــاص. واســـتمع صاحب الســـمو الملكي 
إلى شرح مفصل قدمه الرئيس التنفيذي 
الغـــزاوي حـــول التطور النوعـــي في أداء 
الشـــركة، وتنوع منتجاتها مـــن القروض، 
مرتفعـــة  مســـتويات  مـــن  تســـجله  ومـــا 
علـــى صعيـــد التمويل ونســـب التحصيل. 
عـــددا  الزيـــارة  م ســـموه خـــالل  كـــرَّ كمـــا 
مـــن البحرينييـــن أصحـــاب المشـــروعات 
متناهية الصغر الذين اســـتثمروا خدمات 
شـــركات اإلبـــداع المالية؛ مـــن أجل تنمية 
مشروعاتهم وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها.

تسجيل مستويات مرتفعة على صعيد التمويل والتحصيل

األمير عبدالعزيز بن طالل يطلع على مسيرة التطور بـ“اإلبداع”

أكد وزيـــر المواصالت واالتصاالت نائب رئيـــس اللجنة العليا 
المنظمـــة معـــرض البحرين الدولـــي للطيران، كمـــال بن أحمد 
محمـــد، بـــأن النســـخة السادســـة لمعـــرض البحريـــن الدولـــي 
للطيران والذي سيقام خالل نهاية العام الجاري تحت رعاية 
ملكيـــة ســـامية مـــن حضـــرة صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، بقاعدة الصخير الجوية 
تشهد إقباالً قباالً كبيرًا من قبل الشركات العالمية المتخصصة 
فـــي عالم الطيـــران والصناعات العســـكرية وصناعـــة الفضاء 
وغيرهـــا مـــن الصناعـــات ذات الصلة بقطـــاع الطيـــران بكافة 
أشـــكاله، وأن حرص مشاركة هذه الشركات العالمية يأتي لما 
تتمتع به مملكة البحرين من ســـمعة عالمية طيبة في صناعة 
الطيـــران وموقعهـــا االســـتراتيجي المتميز كنقطـــة وصل بين 
الشـــرق والغـــرب منذ أوائل القرن العشـــرين وإلـــى يومنا هذا، 
ومســـاهمة البحريـــن فـــي تطور عجلـــة الطيران حـــول العالم 
مـــن خالل الخدمات المتميـــزة التي تقدمهـــا للمالحة الجوية 

العالمية ألكثر من 75 عامًا.  
وأضـــاف الوزيـــر: أن النجاحات التي حققهـــا معرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران فـــي الـــدورات الخمـــس الماضية بإشـــراف 
ومتابعـــة مباشـــرة مـــن الممثل الشـــخصي لجاللة ملـــك البالد 
المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي 
للطيران ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة قد ساهمت 
في تبلور الرؤى الحكيمة واالســـتراتيجية الثاقبة التي وضع 
اللبنـــة األولـــى لها ملك البالد المعظـــم، الداعم األول وصاحب 
فكـــرة تنظيـــم هذا المعـــرض، حيـــث ســـاهمت النجاحات في 
تنظيم دورات المعارض الخمس الماضية في استقطاب عدد 
أكبر من الشـــركات العالمية المتخصصـــة في صناعة الطيران 
بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية للمشاركة في النسخة 
القادمـــة، مؤكـــدا بـــأن االهتمـــام الـــذي حظي بـــه المعرض من 
قبل وســـائل اإلعالم المحليـــة واإلقليمـــي والدولية ووكاالت 
األنبـــاء العالميـــة، ووســـائل التواصل االجتماعي التي تشـــهد 
حاليًا طفرة كبيرة في ســـرعة رصـــد الخبر بالصوت والصورة 

مباشـــرة من موقع الحدث قد ســـاهما في إبراز اســـم المملكة 
علـــى الســـاحة الدوليـــة كموطـــن لصناعـــة معـــارض الطيـــران 

الدولية. 
وأشـــار الوزيـــر أن البحريـــن علـــى موعـــد جديـــد باســـتضافة 
الدورة السادسة لمعرض البحرين الدولي للطيران في الفترة 
من 11�9 نوفمبر 2022 بقاعدة الصخير الجوية تحت رعاية 
ملكيـــة ســـامية، ومـــن المؤمـــل أن يســـاهم تنظيـــم المعـــرض 
هـــذا العام فـــي وضـــع المملكة علـــى الصعيد الدولـــي كوجهة 
اســـتثمارية محفزة لألعمال الرائدة وتنشيط عجلة االقتصاد 
الوطنـــي مـــن خـــالل هـــذه الفعاليـــات الكبـــرى والتي تســـاهم 
فـــي خلق فرص عمل جديـــدة وتمنح الجيـــل الجديد الخبرة 
وتصقل مهاراتهم من خالل تفاعلهم مع الشـــركات المشـــاركة 

في المعرض. 
وأعـــرب وزيـــر المواصالت واالتصـــاالت عن شـــكره وتقديره 

معـــرض  فـــي  ستشـــارك  التـــي  العالميـــة  الشـــركات  لجميـــع 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران القادم والذي يشـــهد إقبـــاالً كبيًرا 
مـــن مختلـــف الشـــركات العالميـــة الكبـــرى التي تمثـــل عصب 
صناعـــة الطيـــران حـــول العالـــم، ومـــن هذه الشـــركات شـــركة 
أيـــر باص وشـــركة بوينج، وشـــركة غلـــف ســـتريم األميركية، 
وشـــركة بي أي سيســـتم البريطانية، ولوكهيد مارتن، وشركة 
ليونـــاردوا اإليطالية، وشـــركة رولز رويس، وتألس الفرنســـية 
وبيـــل هيلوكوبتـــر، وســـي اف أم، وهـــي هذه الشـــركات التي 
تمثـــل العمـــود الفقـــري لصناعة الطيـــران وتســـتحوذ على 80 
% مـــن الســـوق العالمـــي، كمـــا أن هنـــاك العديد من الشـــركات 
اإلقليميـــة المشـــاركة فـــي المعـــرض، مثـــل طيـــران اإلتحـــاد، 
وطيـــران الخليـــج، والخطـــوط الجويـــة الســـعودية، وطيران 
اإلمـــارات وطيـــران العربية وطيران الســـالم وشـــركة أرامكو 
الســـعودية وأكس فورد للطيران، وشـــركة دي أش آل وشركة 

فدكس األمريكية، ووكالة الفضاء اإلماراتية، ووكالة الفضاء 
الســـعودية، ومجلس تـــوازن االقتصادي بأبوظبـــي، باإلضافة 
إلى الشـــركات التركيـــة التي تمثل قطاعي الطيـــران والدفاع 
مثل شركة أتوكار لصناعة المركبات المدرعة، وشركة صناعة 
الطيـــران التركيـــة تـــي أي آي، وشـــركة روكـــت ســـان لصناعة 
الصواريـــخ، وأعداد أخرى من الشـــركات المحلية والخليجية 
والدوليـــة، مشـــيرًا الوزير إلـــى أن أكثر المؤشـــرات تدل حتى 
اآلن على أن معرض الطيران القادم ســـوف يشهد مشاركة ما 
يقارب من 130 طائرة تمثل مختلف أنواع الطائرات المدنية 
والعســـكرية، والمركبات الطائرة والتـــي أصبحت أكثر تطورًا 
وتـــداوالً فـــي عالم المواصالت، كما أن من المؤمل أن تشـــارك 
فـــي المعـــرض القـــادم فـــرق االســـتعراضات الجويـــة العالمية 
بمناسبة االحتفال بمرور عشر سنوات على انطالق المعرض، 
وهي ستشـــارك ألول مرة ضمن العروض الجوية التي ســـوف 

تمتد على فترة 3 ساعات يوميًا طول فترة أيام المعرض.  

إقامة العديد من المنتديات الدولية

كما أضاف الوزير، بأن هذا العام سيشهد المعرض العديد من 
المنتديـــات الدوليـــة ذات الطابع المدني والعســـكري، وأبرزها 
منتـــدى المنامة لقادة أركان ســـالح الجـــو، ومنتدى المطارات 
والطيـــران، ومنتدى المرأة في عالـــم الطيران، ومنتدى قطاع 
الفضاء، ومنتدى الشـــحن الجوي واللوجســـتي باإلضافة إلى 
االجتمـــاع الســـنوي للمجموعـــة العربيـــة للتعـــاون الفضائـــي، 
بحضـــور وفـــود مدنية وعســـكرية رســـمية رفيعة المســـتوى، 
ورؤســـاء شـــركات الطيران والمطارات باإلضافة إلى رؤســـاء 
الشركات المشاركة في المعرض. وسيتضمن المعرض العديد 
مـــن البرامج المتنوعـــة الترفيهية الممتعـــة للعائالت واألفراد 
والصغـــار وعربـــات المأكوالت في المنطقـــة المخصصة لعامة 

الجمهور؛ لالستمتاع بمشاهدة العروض الجوية.

معرض البحرين الدولي للطيران يشهد إقبااًل كبيراً من مختلف الشركات العالمية
مشاركة ما يقارب من 130 طائرة بمختلف أنواعها... وزير “المواصالت”:

business@albiladpress.com
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أحمد تقي

جانب من زيارة األمير عبد العزيز لـ”اإلبداع”



صرحت الوكيل المساعد للنقل البري 
بـــوزارة المواصالت واالتصاالت ندى 
يوسف دين، ضمن الجهود المتواصلة 
بين الوزارة ووزارة األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
بتنظيم عملية إدارة وتطوير وتشغيل 
مســـارات خاصة بالدراجات الهوائية 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والكهربائيـــة 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزارة  أن 
قامت بالترخيص لشـــركتين لتشغيل 
الدراجـــات فـــي مواقـــع مختـــارة من 
المماشـــي والكورنيشـــات إلـــى جانب 
مدينـــة ســـلمان ومدينـــة شـــرق الحد 
مـــا  تشـــغيل  يتـــم  إذ  اإلســـكانيتين، 
يقـــارب 670 دراجـــة كهربائيـــة وأكثر 

من 50 دراجة هوائية حالًيا. 
ويأتي هذا انسجاًما مع استراتيجية 
إلـــى  الهادفـــة  البـــري  النقـــل  قطـــاع 
مملكـــة  فـــي  التنقـــل  أنمـــاط  تنويـــع 
البحريـــن وتوفير وســـائل نقل داعمة 
ومستدامة للنقل الجماعي. وبلغ عدد 
مستخدمي الدراجات الكهربائية منذ 
تشـــغيل أول موقع في مارس 2021 
حوالـــي 15 ألـــف مســـتخدم. وتعمـــل 
الوزارة على دراســـة طلبات ترخيص 
شـــركات أخـــرى فـــي مجـــال توفيـــر 
خدمـــات تأجيـــر الدراجـــات الهوائية 

والكهربائيـــة بأعلـــى معاييـــر الجودة 
والسالمة.

وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات 
البلدية المشتركة في وزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني المهندســـة شوقية حميدان 
أنـــه تم تشـــغيل أكثـــر مـــن 10 مواقع 
للدراجات في مختلف أنحاء المملكة، 
وذلك بناًء على مخرجات الدراســـات 
الفنيـــة المعدة من قبـــل الفريق الفني 
المشـــترك بين الوزارتيـــن ليتم حفظ 
حقوق جميع مرتادي تلك المماشـــي، 
مشيرة إلى أنه تم االنتهاء من إنشاء 
مســـار خـــاص للدراجـــات بكورنيـــش 

الملك فيصل بصورة تجريبية بهدف 
تعميمها على جميع المواقع مستقباًل. 
الجهـــود  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ستســـتمر بيـــن كال الوزارتين لتنظيم 
وتشـــغيل  وتطويـــر  إدارة  عمليـــة 
مســـارات الدراجات من خالل مذكرة 
التفاهـــم المبرمة بيـــن الوزارتين في 
مطلع العـــام 2021، والتي تنص على 
توفيـــر مســـارات خاصـــة بالدراجات 
جميـــع  فـــي  والكهربائيـــة  الهوائيـــة 
مماشي وكورنيشـــات المملكة، وذلك 
للبـــدء بخلـــق شـــبكة نقـــل متكاملـــة 

للدراجات في مملكة البحرين.

تخصيص مسار تجريبي بكورنيش الملك فيصل

تشغيل أكثر من 10 مواقع للدراجات في البحرين
عقد مجلـــس إدارة جمعيـــة مصارف 
البحريـــن اجتماعـــه الـــدوري برئاســـة 
عدنان أحمد يوســـف في مقر شـــركة 
عـــددا  المجلـــس  ناقـــش  إذ  بنفـــت، 
مـــن المواضيـــع المهمـــة، منهـــا تعزيـــز 
مبـــادرات  تنفيـــذ  فـــي  البنـــوك  دور 
استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات 
الماليـــة وخطة التعافـــي االقتصادي، 
عـــالوة علـــى الفعاليات والنشـــاطات 
القادمـــة للجمعيـــة ومبادراتها لتعزيز 

مكانة البحرين المصرفية والمالية.
المناســـبة، قـــال عدنـــان  وفـــي هـــذه 
إدارة  مجلـــس  إن  يوســـف  أحمـــد 
جمعيـــة مصـــارف البحريـــن حريـــص 
على تعزيـــز دور الجمعية والمصارف 
في المبـــادرات التـــي يطلقها مصرف 
البحرين المركزي وتطلقها الحكومة، 
لذلك فقد بادر بوضع اســـتراتيجيات 
عمله للفتـــرة المقبلة بما يوثق دورها 
تطويـــر  اســـتراتيجية  تنفيـــذ  فـــي 
قطاع الخدمـــات المالية التي أطلقها 
نهايـــة  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
العـــام الماضـــي، مثمنين فـــي الوقت 
نفســـه الدعم الكبير الـــذي تحظى به 
الجمعية مـــن قبل المصرف في كافة 

المبادرات التي تطلقها.
مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 

البحريـــن وحيـــد  لجمعيـــة مصـــارف 
القاســـم “نثمـــن الدعـــم الكبيـــر الـــذي 
يقدمه مجلـــس إدارة الجمعية لكافة 
برامج ومبادرات الجمعية، إذ تخطط 
الجمعية إلطالق عـــدد من المبادرات 
والمشـــاريع خـــالل البحريـــن المقبلة. 
فعـــالوة علـــى مواصلـــة التنســـيق مع 
بشـــأن  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
تنفيـــذ اســـتراتيجية تطويـــر قطـــاع 
الخدمـــات الماليـــة، تعتـــزم الجمعيـــة 

تنظيـــم مؤتمـــر اقتصـــادي كبيـــر في 
مـــع  بالتعـــاون  العـــام  هـــذا  البحريـــن 
غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين، كما 
تعتزم إطالق نادي األمن الســـيبراني 
لكـــي يكـــون منصـــة وطنيـــة للتوعية 
والتثقيف حول هذا الموضوع المهم، 
وكذلـــك التشـــاور مـــع البنـــوك بشـــأن 
المرحلـــة الثانية من تنفيـــذ الصيرفة 

المفتوحة وغيرها من المبادرات”.

خالل اجتماع لمجلس إدارة “مصارف البحرين”

تعزيز دور البنوك لتنفيذ مبادرات إستراتيجية لتطوير القطاع

Beyon Solu�”و “Beyon Cyber”و ”Beyon Connect “اس��تضافت كل من 
tions”، مجموعة الش��ركات التابعة لبتلكو، منتدى “ELEVATE” التكنولوجي 
ف��ي فن��دق الريت��ز كارلتون ي��وم أمس الثالث��اء الموافق 7 يونيو، تحت ش��عار 
“تس��ريع التح��ول الرقمي”. وحض��ر المنتدى رئيس مجلس إدارة ش��ركة بتلكو 
الش��يخ عب��دهللا ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، والرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محم��د عل��ي القائد إلى جانب عدد م��ن زبائن القطاع 
 ”Beyon“ التج��اري ف��ي المملك��ة وخب��راء التكنولوجي��ا إضاف��ًة إل��ى ش��ركاء
الدوليين. وجمع منتدى “ELEVATE”، الذي تم تنظيمه بش��كل حصري لزبائن 
القط��اع التج��اري الذي��ن يعمل��ون عل��ى تنفي��ذ رحل��ة التح��ول الرقم��ي ضم��ن 
مؤسس��اتهم، العدي��د من الخب��راء وال��رواد المحليين واإلقليميي��ن والدوليين 
ف��ي القط��اع، بم��ا فيه��م ع��دد م��ن منتس��بي مجموع��ة ش��ركات “Beyon”. وقد 
حض��ر المنت��دى أكث��ر م��ن 300 زب��ون، وذل��ك لالس��تفادة م��ن الف��رص المميزة؛ 
لمناقش��ة تحدي��ات الرقمن��ة والحل��ول الت��ي يت��م تطويره��ا وطرحه��ا لمواكبة 

التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة قطاع األعمال.

للنمـــو  التنفيـــذي  الرئيـــس  ورحـــب 
الرقمـــي فـــي بتلكو الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة بضيـــوف المنتدى، 
وقـــام بتعريفهم بالعالمـــات التجارية 
مظلـــة  تحـــت  المندرجـــة  الثـــالث 
تلبيـــة  علـــى  تركـــز  والتـــي   ”Beyon“
احتياجات القطاع التجاري، باإلضافة 
إلـــى التعريـــف بالرؤســـاء التنفيذيين 
Be�و  Beyon Cyber  لشـــركتي

yon Solutions، وهـــم الشـــيخ خالـــد 
بـــن دعيـــج آل خليفة وســـعد الراشـــد 
فـــي  للعمليـــات  التنفيـــذي  والرئيـــس 
Beyon Connect، بنجاميـــن  شـــركة 
كنـــج، إذ قـــدم كل منهـــم نبـــذة عامـــة 
عـــن هذه الشـــركات ودورهم في دعم 
قطـــاع األعمـــال لمواجهـــة التحديات 
التي يشـــهدها النظام البيئـــي الرقمي 

في الوقت الراهن.
وبعـــد الكلمة االفتتاحيـــة، ألقت مدير 
عام AWS Marketplace في منطقة 
أوروبـــا والشـــرق واألوســـط وإفريقيا 
مارتـــا ويتيكـــر كلمـــة رئيســـة بعنـــوان 
البرمجيـــات  ســـوق  فـــي  “التحـــول 

والبيانات”. 
نقاشـــية  جلســـة  اســـتضافة  تـــم  ثـــم 
األمـــن  مخاطـــر  حـــول  مفتوحـــة 
 Beyon“ الســـيبراني، مـــن قبل فريـــق

 ”Microsoft“ مـــن  وخبـــراء   ”Cyber
 ”British Telecom و”   ”AttackIQ”و

.”Palo Alto”و
للمشـــاركين  الفرصـــة  ُأتيحـــت  وقـــد 
لالختيـــار مـــن بين مجموعـــة متنوعة 
اختصاصيـــة،  فرعيـــة  نـــدوات  مـــن 
شـــملت مواضيـــع محوريـــة كالحلـــول 
السحابية، ورقمنة األنظمة األساسية، 
وأمن التطبيقـــات، واالتصال الرقمي، 
 ،”Beyon“ برئاســـة فريق من منتسبي
 ”Palo Alto“ وبالتعاون مع ممثلي من
 ”Avaya”و ”OutSystems”و ”AWS”و
 ”CyberArk”و  ”Thales Bahrain”و
 Oregon”و  ”Microfocus�Cyber”و

Systems “ وشركة بنفت. 
عـــالوة علـــى ذلـــك، تـــم عقد جلســـات 
منفصلـــة مخصصـــة لعـــرض منتجات 
علـــى  والـــرد   ”Beyon“ شـــركات 

استفسارات الحضور.
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للنمو الرقمي الشـــيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة قائـــالً “إنه لمن 
دواعي سرورنا واعتزازنا أن نتمكن من 
اســـتضافة هذا المنتـــدى التكنولوجي 
األول من نوعه والحصري لزبائننا في 
القطـــاع التجـــاري، وذلك الســـتعراض 
عالماتنـــا التجاريـــة المدرجـــة ضمـــن 

مظلـــة “Beyon”. ونحـــن مؤمنون في 
بتلكـــو بـــأن تكاتـــف جهـــود الشـــركات 
الثالث سيســـهم بشكل كبير في إثراء 
تجربـــة زبائننا مـــن مختلف القطاعات 

خالل رحلتهم نحو التحول الرقمي”.

EL� منتـــدى  شـــكل  “لقـــد  “وأضـــاف: 
EVATE” منصـــة مثاليـــة لدمج جهود 
وخلـــق  والخـــاص،  العـــام  القطاعيـــن 
مزيـــٍد من فرص التواصل المؤسســـي 
العالقـــات.  وبنـــاء  الخبـــرات  وتبـــادل 

ونحن ســـعداء بأن هذا المنتدى أسهم 
فـــي عقدنـــا لعدٍد مـــن االتفاقيـــات مع 
مجموعـــة من المؤسســـات البارزة في 

القطاع التجاري.” 
واختتم الشـــيخ محمـــد حديثه قائالً: 

“نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع 
المؤسســـات وذلـــك نظيـــر مســـاندتهم 
ودعمهـــم لنجـــاح هـــذا الحـــدث المهم 
فـــي  التعـــاون  مـــن  لمزيـــد  ونتطلـــع 

المستقبل”.

شركات “Beyon” تستضيف منتدى التكنولوجيا “ELEVATE” المخصص لزبائن القطاع التجاري
تحت شعار “تسريع التحول الرقمي” بحضور  أكثر من 300 زبون
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هبة محسن

علي رضي

العالميـــة  الســـياحة  منظمـــة  اختتمـــت 
الجتماعـــات   116 الــــ  الـــدورة  أعمـــال 
والـــذي  للمنظمـــة،  التنفيـــذي  المجلـــس 
عقدته ألول مرة في الســـعودية بمدينة 
جدة، وبمشـــاركة وفد البحرين برئاســـة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر 
البحريـــن  إدارة هيئـــة  رئيـــس مجلـــس 
الزيانـــي،  زايـــد  والمعـــارض،  للســـياحة 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  يرافقـــه 
ناصـــر قائـــدي، وإلى جوار نحـــو 35 من 
قيادات القطاع الســـياحي مـــن الوزراء 

والمسؤولين حول العالم.
وركـــزت أعمـــال هـــذه االجتماعات على 
كركيـــزة  الســـياحة  قطـــاع  مســـتقبل 
أساســـية للتنمية المســـتدامة، وضرورة 
التعاون الدولي مـــن أجل تجاوز تبعات 
اآلثـــار الســـلبية لجائحـــة كورونـــا علـــى 
قطاع السياحة والسفر، واالستفادة من 
دورس الجائحـــة في إحـــداث تغييراٍت 
إيجابية تضمن تركيز السياحة مستقبالً 
واالســـتدامة  الصحـــة  شـــؤون  علـــى 

واالستخدام األفضل للتكنولوجيا.

هـــذه  فـــي  المشـــاركون  تنـــاول  كمـــا 
االجتماعـــات العديـــد مـــن المحـــاور من 
التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  دراســـة  بينهـــا 
المشـــتركة  الدولـــي ونمـــاذج الحوكمـــة 
لقطـــاع  الجديـــدة  النظـــرة  وتحليـــل 
التكنولوجيـــا  وتوظيـــف  الســـياحة، 
لتسهيل إجراءات السفر، والتزام قطاع 
بالممارســـات  العالـــم  حـــول  الســـياحة 

المستدامة.
واســـتعرضت نقاشـــات االجتمـــاع أيضًا 
العالـــم  حـــول  االقتصاديـــة  األوضـــاع 
وأثرهـــا علـــى قطاع الســـياحة والســـفر 

على المدى القريب والمتوسط والبعيد، 
والنهوض بقطاع السياحة والتكيف مع 
المطالب المســـتقبلية لتحقيق مزيد من 
االســـتدامة والمرونـــة، وبنـــاء مســـتقبل 

أكثر إشراقًا للسياحة حول العالم.
وتمثل  البحرين في االجتماعات إقليم 
الشـــرق األوسط لدى المجلس التنفيذي 
لمنظمة الســـياحة العالمية بعد انتخابها 
مـــن أعضـــاء المجلـــس العـــام الماضـــي 
ولمدة 4 ســـنوات تنتهي في 2024، كما 
أن المملكـــة عضـــو منتخـــب فـــي لجنـــة 

وثائق التفويض بالمنظمة.

“السياحة العالمية”: تعاون دولي لتجاوز تداعيات كورونا
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أشــارت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ممثلة بإدارة حماية المســتهلك إلحصــاءات مهمة لعدد تراخيــص الترويج والتخفيضات 
الممنوحة للمنشــآت التجارية وعدد الســحوبات التجارية في مواقع التواصل الرســمية التي تنظمها المنشــآت التجارية، والتي يتم من 

خاللها منح جوائز للمواطنين والمقيمين في مختلف محافظات مملكة البحرين.

وفي هذا الســـياق أكد الوكيل المساعد 
للتجـــارة المحليـــة والخارجية الشـــيخ 
حمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة أن وزارة 
الصناعة والتجارة والســـياحة المتمثلة 
بـــإدارة حمايـــة المســـتهلك تعمـــل على 
منـــح الترخيـــص للحمـــالت الترويجية 
والتخفيضـــات قبـــل تنفيذهـــا مـــن قبل 
منشـــأة  أي  وأن  التجاريـــة،  المنشـــآت 
تجاريـــة تنوي تنفيـــذ حملـــة ترويجية 
اتبـــاع  عليهـــا  يجـــب  تخفيضـــات  أو 
والقانونيـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 

للحصول على الترخيص من قبل إدارة 
حماية المستهلك بالوزارة.

وأفاد الوكيل المساعد للتجارة المحلية 
والخارجية بأن على المنشـــأة التجارية 
تقديـــم طلـــب الحصـــول علـــى موافقة 
مسبقة من قبل إدارة حماية المستهلك 
عن طريـــق النظام اإللكتروني للترويج 
بوابـــة  علـــى  المتوافـــر  والتخفيضـــات 
والموقـــع  اإللكترونيـــة  الحكوميـــة 
والتجـــارة  الصناعـــة  لـــوزارة  الرســـمي 
والسياحة، ويتم دارسة الطلب المقدم 

من المنشأة ومراجعة جميع المستندات 
ومطابقة األسعار قبل وبعد التخفيض 
مـــع النســـب وفـــق القـــرارات والقوانين 
حـــال  وفـــي  العالقـــة،  ذات  الوزاريـــة 
اجتـــاز الطلب جميع االشـــتراطات يتم 
منـــح الموافقـــة علـــى إصـــدار ترخيص 
االلكترونـــي  النظـــام   عبـــر  إلكترونـــي 
لتقوم المنشـــاة وفـــق الترخيص تنفيذ 
التخفيضـــات،  أو  الترويجيـــة  الحملـــة 
حيـــث يتضمن الترخيص اســـم المحل 
التجـــاري وتاريخ بـــدء وانتهاء الحملة 

ونـــوع الحملـــة، ونســـبة التخفيض في 
حـــال كانـــت حملـــة تخفيضـــات. وبين 

المحليـــة  للتجـــارة  المســـاعد  الوكيـــل 
والخارجية بأن إدارة حماية المستهلك 
تشـــرف أيضـــا على جميع الســـحوبات 
المقدمة من المنشآت التجارية والتي 
تمنح الفائز الجوائز النقدية أو العينية 
وغيرهـــا، حيـــث تضمـــن إدارة حمايـــة 
المســـتهلك توفر ممثل عن اإلدارة في 
جميع الســـحوبات؛ لتحقيق الشـــفافية 
والنزاهة فـــي عملية اختيـــار الفائزين 
بلغـــت عـــدد  وتســـليم الجوائـــز، فقـــد 
الســـحوبات 347 ســـحبا خـــالل العـــام 
2022 و673 ســـحبا خالل عام 2021، 
وبلغت تراخيص الحمالت الترويجية 
1327 ترخيصا في عام 2022 و2852 

ترخيصـــا فـــي عـــام 2021، فـــي حيـــن 
بلغـــت تراخيص التخفيضات التجاري 
1412 ترخيصا في عام 2022 و 4024 
وحرصـــا   .2021 عـــام  فـــي  ترخيصـــا 
فـــي  المســـتهلك  حمايـــة  إدارة  مـــن 
تحقيـــق الشـــفافية والنزاهـــة والعدالة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  حمايـــة  فـــي 
مـــع  اإلدارة  تعمـــل  البحريـــن  بمملكـــة 
اإلدارات المعنيـــة بالوزارة على إجراء 
والحمـــالت  الميدانيـــة  المســـوحات 
التفتيشـــية؛ لرصد المخالفات المعنية 
بالترويـــج والتخفيضـــات، وبلـــغ عـــدد 
المخالفـــات 21 مخالفة في عام 2022 

و 72 مخالفة في عام 2021.

رصد 21 مخالفة بمنشآت تجارية بفترات الحمالت الترويجية والتخفيضات

الشيخ حمد بن سلمان

قال المدير التنفيذي لشـــركة “كالفس
علـــي  الفعاليـــات،  لتنظيـــم   ”CLAVIS
فيصـــل رضـــي، إن “تنظيـــم الفعاليات 
تســـتدعي  صناعـــة  والمؤتمـــرات 
الشـــروع فـــي تصميـــم فكـــرة إبداعية 
محفـــزة ومؤثـــرة في الســـلوك والعقل 
البشـــري”، مضيفًا أن الريـــادة ال تكون 
بتكـــرار تجـــارب ناجحة، لكـــن “تقديم 
الجديـــد بشـــعار شـــركتك وبهويتهـــا”، 
اســـتخدام  هـــو  اإلبـــداع   أن  مؤكـــدًا 
خبرتـــك وثقافتـــك فـــي خلـــق هويـــة 

خاصة لك تميزك عن اآلخرين.
وقـــد التقـــت “البـــالد االقتصـــادي” مع 
الشـــاب البحريني علي رضي في مقر 
شركته بســـلماباد ليحدثنا عن شركته 
“كالفس” بدايتها ونشاطها واختالفها 
عن الشـــركات األخرى. وفـــي البداية، 
قـــال رضـــي “شـــركة كالفـــس تمتلـــك 
طاقـــم شـــباب بحريني بنســـبة 90 % 
 30 إلـــى   24 بيـــن  تتـــراوح  أعمارهـــم 
عامـــًا ونفتخـــر بذلـــك، يمتلكـــون مـــن 
عـــن  يميزهـــم  مـــا  والمهـــارة  الخبـــرة 
كثيـــر مـــن الذيـــن يعملـــون فـــي هـــذا 
المجـــال، باختصـــار”. وأضاف كالفس 
“تمتلك نخبة من المتخصصين الذين 

ســـيخططون لـــك الحـــدث باحترافية 
عالية”.

وأردف رضـــي قائـــالً “نحـــن نؤمن بأن 
عملنـــا يحتاج إلـــى خبـــرات متراكمة، 
وأشـــخاص يمتلكون العلم، ويمتازون 
ويمتلكـــون  المحســـوبة،  بالجـــرأة 
األفـــكار التـــي تغـــازل المســـتقبل مـــن 
أرض الواقـــع، ال مـــن عليـــاء الخيال”. 
وتحدث رضـــي عن طاقم العمل قائالً 
“اتفقنـــا كجروب شـــباب بحريني جئنا 
مـــن خلفية عمـــل واحدة ومـــن أماكن 
وهـــو  واحـــد  حلـــم  جمعنـــا  مختلفـــة 
إنشـــاء شـــركة جديـــدة تعتمـــد علـــى 
ســـواعد بحرينية وتستخدم منتجات 

بحرينية”.

واستطرد “بدأنا في مكتب صغير جدًا 
في مجمع ديسكريكت ون، ثم انتقلنا 
حديثـــًا وأثَّثنـــا مكتبـــًا بـــذوق خـــاص 
ينسجم مع شعارنا في سلماباد”. وأكد 
رضي في حديثه أن شـــركة “كالفس” 
تقـــدم األحســـن واألفضـــل، موضحـــًا 
وشـــعار  بالخدمـــة  الزبـــون  “نشـــتري 
الشـــركة يتمثل في ســـمعتها بالســـوق 
البحريني”. وعن طموح الشـــركة قال 
“كالفـــس لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر 
CLAVIS” لتنظيـــم الفعاليـــات “نفذنـــا 
مشـــاريع خـــارج البحريـــن ونطمح أن 
نفتـــح مكاتـــب تمثيليـــة للشـــركة فـــي 
ســـلطنة ُعمـــان والكويـــت”. وأوضـــح 
أن  يكفيـــك  ال  رائـــدًا  تصبـــح  “لكـــي 

تكـــون صانـــع جدول زمنـــي ومخطط 
تكـــون  أن  البـــد  جيـــد،  إســـتراتيجي 
لديك القدرة على صنع تجربة بشرية 
فّعالة وملهمة للعقل البشـــري”، مضيفًا 
“بالطبـــع نبحث عن الربـــح ولكن ليس 
هو الهدف األساسي”.  وقال “علمتني 
السوق أن الزبون يبحث عن الشخص 
لذلـــك نحـــن  وليـــس شـــعار الشـــركة  
نســـتثمر فـــي موظفينـــا ونمنحهم كل 
األدوات للنجـــاح وننتظر منهم أقصى 
إمكاناتهـــم في اإلبـــداع “. وتابع رضي 
“نعمل مع شركات بحرينية متخصصة 
الطباعـــة  بمجـــاالت  الفيديـــو  فـــي 
اإلعالميـــة  والتغطيـــات  واإلنتـــاج 
والســـوق اإللكترونـــي، وننظـــم ورشـــًا 

 80 مـــن  أكثـــر  ونســـتخدم  بحرينيـــة 
% مـــن المواد مـــن البحرين والنســـبة 
الباقيـــة تعتمـــد فـــي بعـــض األحيـــان 
علـــى طلـــب العميـــل ونضطـــر إلى أن 
نســـتوردها من الخارج”. ومضى قائالً 
اكتســـبها  التـــي  والمهـــارة  الثقـــة  “إن 
كل موظـــف يعمـــل معنـــا ضمـــن فريق 
اإلنخـــراط  فـــي  ســـاعدتنا  )كالفـــس( 
ســـريعًا فـــي الســـوق ونجحنـــا في أن 
نصـــل إلـــى مســـتويات متقدمـــة مـــن 
الفعاليات”. وأضاف “90 % من أعمالنا 
فـــي الفعاليـــات للشـــركات والـــوزارات 
والحكوميـــة،  الخاصـــة  والهيئـــات 
أعمـــال موســـيقية، تصميـــم رقصات، 
وإضـــاءات و10 % المؤتمرات” مبّينًا 

“اضطررنـــا فـــي فتـــرة كورونـــا إلى أن 
نعمل في التصاميـــم الداخلية، ولكننا 
ال نفضلها؛ ألن المشـــروع يســـتمر معنا 
فترة طويلة تزيد على 7 أشهر”. وعن 
المشـــاريع التي تم تنفيذها قال رضي 
“نفذنـــا فعاليـــة )ميثاق مـــن ذهب( في 
فبراير 2019، مشروع بيبان، وشاركنا 
في حفـــل افتتـــاح دورة ألعـــاب غرب 
آســـيا البارالمبيـــة – البحريـــن فبرايـــر 
2022 فـــي قلعة عراد من خالل تنفيذ 
األوبريـــت الخـــاص بالحفـــل والمكون 
من عمل مسرحي، فقرة استعراضية، 
وصلـــة غنائيـــة ونظمنـــا فعاليـــة ذهب 
مجمعـــات  فـــي  وفعاليـــات  المنامـــة 
تجارية مثل األفنيوز وسيتي سنتر”.

“كالفس  CLAVIS” تنشط في تنظيم الفعاليات بطاقم بحريني بنسبة 90 %
رضي: نستخدم منتجات وطنية ونعتزم فتح مكاتب تمثيل بُعمان والكويت

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة الســـياحة 
البحريـــن  هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
أن  الزيانـــي  زايـــد  والمعـــارض  للســـياحة 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  اســـتضافة 
وألول مـــرة اجتماعات المجلس التنفيذي 
لمنظمـــة الســـياحة العالميـــة، والتي بدأت 
أعمالهـــا فـــي جـــدة أمـــس، تعطـــي زخمـــا 
للســـياحة فـــي المنطقـــة ككل، وتعـــزز من 
الســـياحة  صناعـــة  فـــي  دولهـــا  مشـــاركة 
العالميـــة، كمـــا تتيـــح لباقـــي دول العالـــم 
التعـــرف عن كثـــب على الجهـــود الوطنية 
مـــن أجـــل تطويـــر الســـياحة، وتســـهم في 

تحقيق التطلعات السياحية الوطنية.

جـــاء ذلك خالل مشـــاركة الوزيـــر الزياني 
في افتتاح أعمال الدورة 116 الجتماعات 
الســـياحة  لمنظمـــة  التنفيـــذي  المجلـــس 
العالميـــة، يرافقه الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض ناصر قائدي، 
إذ نوه الزياني بنجاح جهود السعودية في 
اســـتضافة هذا الحدث السياحي العالمي، 
بمـــا يؤكـــد أن الســـعودية الشـــقيقة باتـــت 
بالفعـــل في طليعة دول العالم التي تحقق 
مستويات تنمية سياحية مرتفعة، مشيرا 
إلـــى هـــذه التنمية الســـياحية تحقـــق أثرا 
إيجابيـــا على دول المنطقـــة ككل بما فيها 
مملكـــة البحرين، وتعزز مـــن مكانتها على 

الخارطة السياحية العالمية.
علـــى  البحريـــن  حـــرص  الوزيـــر  وأكـــد 
المســـاهمة الفاعلـــة والمتواصلة في إعادة 
بنـــاء قطـــاع الســـياحة عالميـــا بعدمـــا مـــر 
بـــه مـــن تحديـــات جمـــة نتيجـــة جائحـــة 
كورونـــا، ورســـم حاضر ومســـتقبل أفضل 
لقطاع الســـياحة، وتعزيز المرونة وتحفيز 
مســـتوى االبتـــكار والتعـــاون فـــي القطاع، 
الفتـــا إلـــى أن التعـــاون الدولي يســـرع من 
تعافـــي القطاع، خاصة مع االســـتفادة من 
خطـــوات  واتخـــاذ  المشـــتركة،  التجـــارب 
قـــوة وازدهـــارا  أكثـــر  لتحقيـــق مســـتقبل 

للجميع.

اجتماع “السياحة العالمية” بالسعودية يعطي زخما كبيرا للقطاع 
شارك في افتتاح أعمال الدورة 116 بجدة... الزياني:

مشاركة الوزير الزياني في المؤتمر 
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26 مليون دينار لصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية اإلصدار رقم 202 من صكوك 
التأجير اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل التي يصدرها مصرف البحرين 
مليون   26 اإلصــدار  قيمة  تبلغ  البحرين.  مملكة  عن حكومة  نيابة  المركزي 
 8 إلــى   2022 يونيو   9 في  تبدأ  يومًا   182 استحقاق  لفترة  بحريني  دينار 
بسعر  مقارنة   %  3.15 الصكوك  لهذه  المتوقع  العائد  ويبلغ   .2022 ديسمبر 
تمت  قد  بأنه  علما   ،2022 مايو   5 بتاريخ  السابق  لإلصدار   %  2.34 العائد 

تغطية اإلصدار بنسبة 126 %.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

7 يونيو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.23

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.445

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD  0.5

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.168

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.87

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.301

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.495

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD0.482

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD  0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.303

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.089

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

السنة الرابعة عشرة - العدد 4985

األربعاء
8 يونيو 2022 - 8 ذو القعدة 1443  

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

رفض طعن هيئة حكومية بالمطالبة بتعويض يصل لـ 32 مليون دينار
العدالة  موازين  وشموخ  البحريني  القضاء  مكانة  يعكس  بحكم 
القضاء  بمنظومة  والثقة  االستثمار  تشجيع  ويعزز  واالنتصاف 
الثالثة  الــدائــرة  التمييز  محكمة  رفضت  البحرينية،  والقوانين 
برئاسة طه عبد المولى، طعنا إلحدى الشركات الحكومية العامة 
تطالب فيه بتعويض تصل قيمته إلى 32 مليون دينار عن مشروع 
كان من المزمع إنشاؤه بعد أن قامت بتأجير قطعة األرض محل 
بالكثير  تفاجأ  الــذي  الخليجيين،  المستثمرين  أحد  على  الدعوى 
من العوائق لتترتب عليها استحالة تنفيذ المشروع، وقد خلصت 
المحكمة إلى عدم استحقاق الشركة الحكومية ألي تعويض نظًرا 

لعدم ارتكاب المستثمر ألي خطأ.
بوحسين  الدولي محمد رضا  والمحكم  القانوني  المستشار  وقال 
محامي المدعى عليه “أطراف القضية هما إحدى وزارات الدولة 
الشركات  بالتعاقد مع إحدى  المدعي وقد قامت  )جهة حكومية( 
األجنبية، المدعى عليه، من أجل إقامة مشروع استثماري سياحي 
أجل  من  العقد  توقيع  وبعد  مميز،  استراتيجي  موقع  في  ضخم 
“المدعى  الشركة  هــذه  قــامــت  االســتــثــمــار،  مــن  الــغــرض  استيفاء 
والبيئية  والهندسية  والفنية  النوعية  األعمال  من  بالعديد  عليها” 
من أجل إنشاء هذه الجزيرة بكامل مقوماتها من فنادق ومطاعم 
لهذه  عابر  إنشاء جسر  مع  ترفيهية  ومناطق  وفيالت  وشاليهات 

ا مع المتطلبات الجغرافية  الجزيرة من أجل أن تكون متوافقة بيئيًّ
والبيئية المحيطة بها من جميع الجوانب”. 

ومن شروط التعاقد إنشاء طرق للوصول الى الجزيرة عن طريق 
هذه  استقطبت  ذلــك  أجــل  ومــن  بــحــري،  جسر  وإنــشــاء  اليابسة 
في  للعمل  المتخصصة  األجنبية  الشركات  من  مجموعة  الشركة 
هذا المشروع، وتم االنتهاء من جميع الدراسات وتم صرف مبالغ 

ضخمة. 
وبعد المتابعة مع الجهات المختصة إلصدار تراخيص وموافقات 
معوقات  وجــود  تبين  المشروع  هذا  إلنشاء  المعنية  الجهات  من 
المشروع،  هــذا  على  عاًما   18 دام  صمت  وبعد  تنفيذه.  أجــل  من 
لمحاولة  عدة  جهات  إلى  اللجوء  من  المستثمرة  الشركة  عجزت 
إصدار موافقات لتنفيذه، وقد فوجئت الشركة بالجهة الحكومية 
“المدعية” بإقامة دعوى مطالبة الشركة بقيمة اإليجارات، وبتقديم 
تقرير مالي للمطالبة بمبلغ 32 مليون دينار تعويضات عن األرباح.

 وقدم المحامي محمد رضا بوحسين مذكرة ذكر فيها “إن موكله 
المستثمر الخليجي، المدعى عليه، قد حاول مراًرا وتكراًرا تمكينه 
من  المشروع  خالط  ما  ولكن  الدعوى،  محل  المشروع  تنفيذ  من 
عوائق وتعارض مع أحد المشاريع القائمة هو ما حال دون إتمام 
التنفيذ، وهو أمر خارج عن إرادة موكله على اعتبار أنه استأجر 

إتمامه  حــالــت دون  نــوعــي  مــشــروع  إنــشــاء  بــغــرض  العقار 
ا  قانونيًّ مركًزا  للمستثمر  الحقيقة تجعل  التي في  العوائق 
تقارير  أثبتته  لما  وفقا  العكس  وليس  التعويضات  بطلب 
الخبراء المنتدبين، األمر الذي انتهت معه محكمة التمييز 

لرفض الطعن الستحالة التنفيذ”.
وأضاف بوحسين “استمرت دفوعنا أمام المحكمة المختصة، 

ثم المحكمة االبتدائية ثم استئناف الحكم وتميزه، وتم 
القضاء في المرحلة الثالثة برفض دعوى 

وبينت  التعويضات  بطلب  المدعية 
الجهة  أن  حــكــمــهــا  فـــي  الــمــحــكــمــة 

المعنية ال تستحق التعويض“.
بـــو حــســيــن أن أحــكــام  وأوضــــــح 
الــقــضــاء الــبــحــريــنــي يــســاهــم في 
األجنبية  االســتــثــمــارات  تــعــزيــز 
من  المملكة  فــي  واســتــقــرارهــا 
أحــكــام مميزة  إرســــاء  ــالل  خـ
تتصف بالعدالة وهو ما جرى 

عليه قضاء هذه الدولة.

هبة محسن

المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين

المحرر االقتصادي

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو 
االقتصاد البحريني لـ 3.5 %

يؤكد سير المنامة في الطريق الصحيح

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو االقتصادي 
لمملكة البحرين من 3.2 % إلى 3.5 % للعام 
2022، ومن 2.9 % إلى 3.1 % للعام 2023، 
ــاق االقــتــصــاديــة  ــك بحسب تــقــريــر اآلفــ وذلـ

العالمية الذي صدر عن البنك الدولي أمس.
بالرغم  للبحرين  اإليجابية  التوقعات  وتأتي 
مـــن خــفــض الــبــنــك الـــدولـــي تــوقــعــاتــه لنمو 
االقتصاد العالمي، حيث يؤكد سير المملكة 
التنموية  الصحيح في خططها  االتجاه  في 

وأهمها خطة التعافي االقتصادي.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو االقتصاد 
أدت  العام، حيث  الثانية هذا  للمرة  العالمي 
الرابع  شهرها  دخلت  التي  أوكــرانــيــا،  حــرب 
اآلن، إلى تفاقم التباطؤ الناجم عن جائحة 

“كوفيد 19”.
 2022 للعام  للنمو  تقديراته  البنك  وخفض 
 ،%  3.2 البالغة  توقعاته  مــن   ،%  2.9 إلــى 
التي أصدرها في أبريل، حيث تهدد األزمة 
إلى  تــؤدي  بــأن  المتصاعدة  الجيوسياسية 
والتضخم  الضعيف  النمو  من  طويلة  “فترة 

المرتفع”. 
الــتــوقــعــات الــجــديــدة أقــل بكثير من  وتــعــد 
التقديرات البالغة 4.1 %، التي تم إجراؤها 
في يناير وتباطًؤا عن التوسع البالغ 5.7 %، 

المسجل في العام 2021.
حول  النمو  يــحــوم  أن  اآلن  المتوقع  ومــن 

و2024،   2023 العامين  بين  مماثلة  وتيرة 
النشاط  األوكــرانــيــة  ــحــرب  ال تعطل  حــيــث 
ــتـــجـــارة، مما  ــثــمــار والـ االقـــتـــصـــادي واالســت
يضعف الطلب المكبوت مع وسط حالة من 

تشديد السياسة المالية. 
في  المركزية  والبنوك  الحكومات  وضّخت 
جميع أنحاء العالم ما يقدر بنحو 25 تريليون 
والنقدي  المالي  الــدعــم  خطط  ضمن  دوالر 
المالية  األســــواق  فــي  االســتــقــرار  لتحقيق 

وتقليل آثار وباء كورونا على اقتصاداتها.
العامين  خالل  واسع  نطاق  على  واقترضوا 
الــمــاضــيــيــن لــدعــم مـــواردهـــم الــمــالــيــة وســد 
الفجوات المالية خالل فترة انخفاض أسعار 

الفائدة تاريخًيا.
ــتــضــخــم، تــقــوم  ــاع ال ــفــ ــ ــع ارت ــع ذلـــــك، مـ ومــ
الفائدة.  أسعار  برفع  اآلن  المركزية  البنوك 
عاًما   40 منذ  مستوياته  أعلى  التضخم  بلغ 
المتحدة.  والمملكة  المتحدة  الــواليــات  في 
وحققت رقًما قياسًيا في منطقة اليورو في 

أبريل وهي ترتفع عالمًيا.
من  قريبة  الغذائية  الــمــواد  أســعــار  والتـــزال 
بالحرب  مدفوعة  مرتفع،  قياسي  مستوى 
النفط  أســعــار  ارتفعت  بينما  أوكــرانــيــا،  فــي 
بأكثر من 70 %، منذ العام الماضي، مما أدى 

إلى ارتفاع تكاليف النقل.
إجمالي  مــن  روســيــا حــوالــي 45 %،  وتمثل 
واردات االتحاد األوروبي من الغاز وحوالي 
على  النفط  ــادرات  صــ إجــمــالــي  مــن   ،% 10

مستوى العالم.
ــا وأوكـــرانـــيـــا مــًعــا نــحــو ربــع  وتــشــكــل روســي
صادرات القمح العالمية، وحوالي %15، من 
صادرات الذرة وحوالي 75 %، من صادرات 

زيوت عباد الشمس.
ويـــؤدي ارتــفــاع تكاليف الــوقــود واألســمــدة 
وتكاليف النقل إلى زيادة الضغط على أسعار 

المواد الغذائية.
ديفيد  الدولي  البنك  مجموعة  رئيس  وقال 
مالباس: “إن الحرب في أوكرانيا، وعمليات 
ــراب سلسلة  ــطـ اإلغــــالق فــي الــصــيــن، واضـ
التوريد، وخطر الركود التضخمي الذي يضر 

بالنمو”.
يتسم  عندما  التضخمي  ــركــود  ال ويــحــدث 
التضخم  وارتــفــاع  الطلب  بركود  االقتصاد 

وبطء النمو وارتفاع البطالة واألسعار.
من  سيكون  الــبــلــدان،  مــن  للعديد  بالنسبة 
إلى  األسواق  تتطلع  الركود.  الصعب تجنب 
اإلنتاج  تشجيع  الضروري  من  لذلك  األمــام، 

وتجنب القيود التجارية.
تغييرات  إلــى  حاجة  “هناك  مالباس:  وقــال 
والمناخية  والنقدية  المالية  السياسة  فــي 
رأس  ســـوء تخصيص  لــمــواجــهــة  والـــديـــون 

المال وعدم المساواة”.
توقعاته  الدولي  النقد  صندوق  خفض  كما 
للعام   ،%  3.6 إلــى  العالمي  لالقتصاد  للنمو 
الــتــمــويــل  مــعــهــد  فـــي حــيــن خــفــض   ،2022

الدولي تقديراته إلى 2.3 %.


