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رجب: ضخ 830 مليون دينار إلفادة 53 ألف مؤسسة في 15 سنة

تغييرات واسعة في برامج دعم المؤسسات في “تمكين”

أعلن الرئيـــس التنفيذي لصندوق العمل 
“تمكين” حســـين رجب أن تغييًرا واسًعا 
ســـيجرى على آليـــات دعم المؤسســـات 
بشـــتى أنواعهـــا، مشـــيًرا إلـــى أن الدعم 
ســـيكون إلـــى المؤسســـات التـــي تمتلك 
حقيقيـــة  ورؤيـــة  تطويريـــة  أهدافـــا 
مســـتقبلية وتســـاهم فـــي دوران عجلة 

االقتصاد والنمو وخلق الوظائف.
وأفـــاد أن تقييم الهـــدف التطويري لكل 
مؤسســـة هو الذي ســـيحدد مدى الدعم 
الذي ســـتتحصل عليه كل مؤسسة، وأن 

أرفع دعم لكل مؤسسة سيكون 50 %.
وكشـــف رجب عـــن أن “تمكين” لن يعود 
كمـــا كان قبـــل جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
ألقـــت  الجائحـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا   ،)19

بأثرها السلبي على ميزانية تمكين.

عقـــد  صحافـــي  لقـــاء  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
فـــي  التحريـــر  رؤســـاء  مـــع  ُبعـــد  عـــن 
الصحـــف المحلية؛ لمناقشـــة أبرز الرؤى 
لبرنامـــج  المســـتقبلية  والتوجهـــات 
تطويـــر األعمال فـــي ظل إســـتراتيجية 
“تمكيـــن” للســـنوات الخمـــس المقبلة، إذ 
َأطلـــع الرئيس التنفيذي رؤســـاء تحرير 
أبـــرز مالمـــح  المحليـــة علـــى  الصحـــف 
مرحلـــة العمـــل المقبلـــة. وكشـــف رجـــب 
عـــن أن “تمكيـــن” تمكـــن مـــن دعـــم 53 
ألف مؤسســـة فـــي القطـــاع الخاص منذ 
انطالقها قبل 15 سنة )2006( من خالل 

ضخ 830 مليون دينار.

)١٢(

الحكومــة برنامــج  ضمــن  تنفــذ  مشــروعات  يســتعرض  الــوزراء  مجلــس 

عزم أبناء البحرين قاد سباق الفورموال 1 إلى النجاح

المنامة - بنا

تـــرأس نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن مبـــارك آل خليفة االجتمـــاع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس 

عن ُبعد.
وفـــي مســـتهل الجلســـة، رفـــع المجلـــس أصـــدق 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بمناســـبة 
نجـــاح ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 
الخليـــج للفورموال واحـــد 2021، منوًها بأن نجاح 

هـــذا الحـــدث الرياضي العالمي فـــي هذه الظروف 
فيـــروس  جائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية 
كورونـــا جاء بفضل عـــزم أبناء البحريـــن وتكامل 
واألجهـــزة  والطبيـــة،  التنظيميـــة،  الفـــرق  جهـــود 
األمنيـــة، والخدميـــة والـــذي يجدد التأكيـــد بقدرة 
مملكـــة البحريـــن وجهوزيتها لتنظيم واســـتضافة 

الفعاليات الدولية الكبرى في مختلف الظروف.
ثم اســـتعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير شؤون 
مجلس الوزراء بشـــأن الِوضـــع التنفيذي لعدد من 
المشروعات التي تنفذ في إطار برنامج الحكومة 

للسنوات 2019 - 2022.

)00(
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“األحمر” يستضيف األردن ودًيافجوة توزيع اللقاحات
حذرت منظمة الصحة العالمية  «

أمس من عواقب اتساع الفجوة 
بين أعداد اللقاحات المضادة 

لفيروس كورونا التي يجري 
تقديمها في الدول الغنية وتلك 

التي يجري توزيعها للدول 
الفقيرة عبر آلية “كوفاكس”.

يخوض منتخبنا الوطني  «
األول لكرة القدم عند 7 من 
مساء الثالثاء الموافق 30 

مارس الجاري، مباراة ودية 
دولية أمام نظيره األردني، 
ضمن فترة األيام الدولية 

لشهر مارس.

)١٨(

عقدت شركة بنفت، اجتماع الجمعية 
العامـــة العادية، يـــوم أمس، إذ أعلنت 
المجموعـــة عـــن صافي أربـــاح عائدة 
علـــى المســـاهمين بقيمـــة 1.4 مليون 
دينار للســـنة الماليـــة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020.

أرباح “بنفت”  في 2020

أرباح “ترافكو”

)05(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: العالقات أعطت دفعة قوية للتعاون

البحرين قدمت نموذجا ناجحا في التعامل مع الجائحة

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمد آل خليفة مســـار العالقـــات التي 
تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
أعطـــت دفعـــة  والتـــي  الشـــعبية،  الصيـــن 
قوية للتعاون المثمر والتنســـيق البناء في 

مختلف المجاالت.
ونـــوه ســـموه، لـــدى لقائه مستشـــار الدولة 
وزيـــر خارجية جمهورية الصين الشـــعبية 
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  يـــي،  وانـــغ 
وبتوجيهـــات مـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مســـتمرة فـــي تعاونها مع الدول الشـــقيقة 
والصديقة لمواجهة الجائحة بهدف توفير 
المجتمعـــات،  لـــكل  والتحصيـــن  الحمايـــة 
مضيفا ســـموه أن مملكـــة البحرين قدمت 
نموذجـــا ناجحا في التعامل مـــع الجائحة 
الوطنيـــة  كوادرهـــا  فخـــر  بـــكل  صاغتـــه 
ودعمه الوعي المجتمعي والحس الوطني 

المسؤول لدى الجميع.

تبادل الخبرات مع الصين للتعامل مع الجائحة
جاللة الملك: عالقاتنا تستند إلى أسس قوية من الثقة واالحترام

المنامة - بنا

أكـــد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، اعتزاز مملكة البحرين بعالقاتها التاريخية الوثيقة 
مـــع جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية الصديقـــة، والتـــي تســـتند 
إلـــى أســـس قوية مـــن الثقة واالحتـــرام المتبـــادل والتعاون 
والتنســـيق المشـــترك على المجاالت كافة. جـــاء ذلك خالل 

استقبال صاحب الجاللة في قصر القضيبية أمس مستشار 
الدولـــة وزيـــر خارجية جمهوريـــة الصين الشـــعبية وانغ يي 
بمناســـبة زيارتـــه للبـــالد. كمـــا تـــم التطـــرق إلى مســـتجدات 
جائحة “كورونا” على المســـتوى العالمـــي والجهود المبذولة 
لمواجهتهـــا واحتواء تداعياتها، حيـــث ثمن جاللته التعاون 
الفاعـــل والمثمر بين البلدين، خصوصا فـــي مجال التطعيم 

)02(المضاد للوباء وتبادل الخبرات للتعامل مع الجائحة.
)04(

اجتماعهـــا  ترافكـــو  لمجموعـــة  العامـــة  الجمعيـــة  أقـــرت 
السنوي  أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 
15 % مـــن القيمة االســـمية للســـهم، أي 15 فلًســـا عن كل 

سهم بإجمالي مبلغ وقدره 1.1 مليون دينار.

مليون دينار

مليون دينار

1.4

 1.1
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 علوي الموسوي

حسين رجب

سمو الشيخ محمد بن مبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء

)١٦(
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال وانغ يي

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية الصيني

السيسي يشيد بإنهاء 
أزمة قناة السويس



بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك  «
حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة،  برقيتي تعزية ومواساة 

إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، 

ضمنها جاللته وسموه خالص تعازيهم وصادق 
مواساتهم في وفاة الشيخة نورية األحمد الجابر 

المبارك الصباح، سائلين المولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها 
فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل صباح الكريمة 

جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد  «
رئيس مجلس الوزراء برقيتين مماثلتين إلى 

أخيه سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 
ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وأخيه سمو 

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

البحرين تعّزي الكويت في وفاة الشيخة نورية الصباح
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جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية الصيني 

المنامة - بنا

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، اعتزاز مملكة البحرين بعالقاتها التاريخية 
الوثيقة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي 
تستند إلى أســـس قوية من الثقة واالحترام المتبادل 

والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المجاالت.
جـــاء ذلـــك خالل اســـتقبال صاحب الجاللـــة في قصر 
خارجيـــة  وزيـــر  الدولـــة  مستشـــار  أمـــس  القضيبيـــة 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية وانغ يي بمناســـبة زيارته 

للبالد.
وفي بداية االســـتقبال نقـــل وزير خارجية الصين إلى 
جاللة الملك تحيـــات وتقدير رئيس جمهورية الصين 
الشعبية شي جين بينغ وتمنياته الطيبة لشعب مملكة 
البحريـــن دوام التقـــدم والتطـــور، فيمـــا كلفـــة جاللته 
بنقـــل تحياته إلـــى الرئيس الصيني وخالـــص تمنياته 
للصين وشـــعبها الصديقة لمزيـــد من الرقي واالزدهار، 
وقـــد رحب جاللته بزيارة الوزير الضيف، واســـتعرض 
معـــه ســـبل تعزيز مســـارات التعـــاون الثنائي، الســـيما 
فـــي المجاالت االســـتثمارية واالقتصاديـــة والتجارية 
والعلمية، إضافة إلى تنمية مختلف جوانب التنســـيق 
المشـــتركة  المصالـــح  بمـــا يحقـــق  المشـــترك  والعمـــل 

للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكـــد جاللـــة الملك اعتـــزاز مملكة البحريـــن بعالقاتها 
الوثيقـــة مـــع جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية وأنهـــا تولي 
أهميـــة خاصـــة لهذه العالقـــات وتتطلع لرفع مســـتوى 
منوهـــًا  المســـتويات،  كافـــة  علـــى  الثنائـــي  التعـــاون 
بالفـــرص االســـتثمارية الواعدة التي توفرهـــا المملكة 

في مختلف القطاعات الحيوية. 
 وأعـــرب جاللته عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع 
بـــه الصيـــن علـــى الســـاحة الدوليـــة بـــكل مـــا تتمتع به 
مشـــيدًا  واقتصـــادي،  ثقـــل حضـــاري وسياســـي  مـــن 
بـــدور الجالية الصينية وإســـهاماتها الطيبة في تعزيز 
المســـيرة االقتصادية والتجاريـــة في مملكة البحرين، 
وأعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن تقديـــر المملكـــة للحـــرص 
واالهتمام الذي توليه جمهورية الصين لتحقيق األمن 
واالســـتقرار فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، ومعالجة 

وتيـــرة  وتســـريع  واألمنيـــة،  السياســـية  التحديـــات 
التعـــاون بيـــن دول المنطقـــة تحقيقـــًا للتنميـــة، ودعم 
االقتصـــاد العالمـــي، كمـــا تـــم التطرق إلى مســـتجدات 
جائحـــة “كورونـــا” علـــى المســـتوى العالمـــي والجهـــود 
المبذولـــة لمواجهتهـــا واحتواء تداعياتهـــا، حيث ثمن 
جاللتـــه التعاون الفاعل والمثمـــر بين البلدين، بخاصة 
فـــي مجـــال التطعيـــم المضـــاد لهـــذا الوبـــاء وتبـــادل 
الخبـــرات للتعامـــل مـــع هـــذه الجائحـــة. إضافـــة إلـــى 
بحث التطورات اإلقليميـــة والدولية والقضايا موضع 

االهتمام المشترك.
مـــن جانبـــه، أعرب وزيـــر الخارجية الصينـــي وانغ يي 
عن شكره وتقديره لجاللة الملك على ما حظي به من 
حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافة، واعتـــزازه بجهود 
جاللته لتطوير مســـتوى العالقات البحرينية الصينية 
وازدهارهـــا، مؤكدًا تطلع جمهوريـــة الصين واهتمامها 
بتوثيـــق أوجـــه التعـــاون مع مملكـــة البحرين، وأشـــاد 
بـــدور جاللـــة الملك فـــي تطور وتقـــدم البحريـــن، هذا 
وقد أقام حضـــرة صاحب الجاللة مأدبة غداء تكريمًا 
لمعالـــي وزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية 

والوفد المرافق له.

ــمــجــاالت االســتــثــمــاريــة واالقــتــصــاديــة ــال ــاون الــثــنــائــي ب ــع ــت تــعــزيــز مـــســـارات ال

جاللة الملك: عالقاتنا مع الصين تستند إلى أسس من التنسيق المشترك

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة  
برقيـــة تهنئة مـــن القائد العـــام لقوة 
الركـــن  المشـــير  البحريـــن  دفـــاع 
الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة، 
بمناسبة نجاح تنظيم وإقامة سباق 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 
علـــى   1 للفورمـــوال   2021 الخليـــج 
الدوليـــة.  البحريـــن  حلبـــة  مضمـــار 
وأعـــرب القائـــد العـــام عن أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام جاللة 
الملـــك على النجاح الكبيـــر الذي حققته 
مملكـــة البحريـــن فـــي تنظيـــم وإقامـــة 
ســـباق جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيران 
الخليـــج للفورمـــوال 1، 2021 بالرغم من 
جائحـــة كورونـــا وتأثيرهـــا علـــى جميع 

األنشطة العالمية.  وأكد أن النجاح جاء 
بفضـــل توجيهـــات وإرشـــادات ومتابعة 
جاللـــة الملك، ما عكـــس مكانة البحرين 
عالميـــا وأضـــاف مزيدا من المكتســـبات 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة واإلعالمية، 
يحفـــظ  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــا 
جاللته ويسدد على طريق الخير خطاه 
ويديـــم علـــى مملكـــة البحريـــن األفراح 

والمنجزات واألمن واألمان.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة برقية تهنئة 
مـــن القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
رفـــع فيها خالـــص التهانـــي والتبريكات 
بهذه المناسبة، على الرغم من تحديات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا وتداعياتهـــا 
علـــى جميع األنشـــطة العالمية.  وأعرب 
عن فخره واعتزازه بالجهد الكبير الذي 
أواله صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء والتنظيم الراقي 
إلقامة ســـباق هـــذا العـــام، داعيا هللا عز 
وجـــل دوام التوفيق والســـداد لصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء في كل ما يبذله من جهد طيب 
ومبـــارك لتعزيـــز مكانـــة المملكـــة علـــى 
األصعدة كافة في ظل القيادة الحكيمة 

لصاحب الجاللة الملك.

القائد العام يهنئ جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

نجاح الفورموال 1 حقق مزيدا من المكتسبات

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
من نائب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، رفـــع فيها 
الى جاللته أسمى آيات التهاني وصادق 
التبريكات بمناسبة النجاح الذي حققته 
مملكـــة البحرين بتنظيم وإقامة ســـباق 
جائزة البحريـــن الكبرى لطيران الخليج 
2021 للفورمـــوال 1.وأشـــار إلـــى أن مـــا 
تحقق من نجاح كبير ومشهود في ظل 
الظـــروف االســـتثنائية بســـبب جائحـــة 
كورونا يؤكد ما يتمتع به أبناء البحرين 
مـــن روح العزيمـــة واإلصـــرار علـــى أن 
تكـــون لمملكتنـــا الغاليـــة بصماتهـــا فـــي 
مختلـــف المجـــاالت لتنســـج مـــن خاللها 
فـــي  راســـخة  ســـتظل  نجـــاح  قصـــص 

تتناقلهـــا األجيـــال، ســـائال  الوجـــدان و 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يمتـــع جاللته 
والعمـــر  والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور 
المديـــد ولمملكتنا الغاليـــة اطراد التقدم 
جاللتـــه  قيـــادة  ظـــل  فـــي  واالزدهـــار 
الحكيمـــة. وتلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
مـــن نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء، رفع 
وصـــادق  التهانـــي  آيـــات  أســـمى  فيهـــا 

التبريكات بهذه المناسبة.
وأكـــد فـــي البرقيـــة أن اإلنجـــاز الكبيـــر 
الـــذي حققتـــه مملكة البحرين بســـواعد 
أبنائهـــا المخلصيـــن الذيـــن هـــم أســـاس 
فريـــق البحريـــن ال ســـيما فـــي الظروف 
االســـتثنائية لفيـــروس كورونا ما هو إال 
نتـــاج رؤى صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء لتحقيق 
التنميـــة واالزدهـــار في شـــتى الميادين 

في ظل قيادة  صاحب الجاللة الملك.
ونـــوه بقـــدرة البحريـــن وعزيمتهـــا على 
مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص 
تعـــود بالخيـــر لمملكتنا الغاليـــة وأبنائها، 
داعًيا هللا أن يمتع سموه بدوام الصحة 
والعافيـــة وأن يحقـــق لمملكـــة البحرين 
دوام التقـــدم واالزدهار في ظل القيادة 

الحكيمة لجاللة عاهل البالد.

خالد بن عبداهلل: نجاح الفورموال 1 نتاج العزيمة واإلصرار

بصمات متميزة للبحرين بمختلف المجاالت

نقدر ما توليه الصين 
من اهتمام لتحقيق 

األمن واالستقرار في 
المنطقة



إضافة لسلسلة متواصلة من اإلنجازات الحضارية

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
آل خليفـــة  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد 
برقية تهنئة من رئيس جهاز المساحة 
والتســـجيل العقـــاري رئيـــس مجلـــس 
إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ 
ســـلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة، 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  خاللهـــا  رفـــع 
والتبريـــكات بمناســـبة النجـــاح الكبيـــر 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه  الـــذي 
تنظيم ســـباق جائزة البحريـــن الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال 1 2021.
وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة أن اإلنجـــاز إنما يأتـــي كإضافة 
اإلنجـــازات  مـــن  متواصلـــة  لسلســـلة 

وتطلعـــات  رؤى  عكســـت  الحضاريـــة 
عصريـــة  دولـــة  لبنـــاء  الملـــك  جاللـــة 
مبنيـــة على العمل التنموي والحضاري 
فـــي جميـــع القطاعـــات ســـيما القطـــاع 

الرياضي منها.
كمـــا أضـــاف فـــي البرقيـــة أن اإلنجـــاز 
خـــالل  مـــن  حتميـــة  كنتيجـــة  يأتـــي 
قيـــادة صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لفريق البحرين 
بمنهجيـــة عمـــل إداري منظـــم وإيمـــان 
ســـموه بمـــا يمتلـــك أبنـــاء البحرين من 
قـــدرات مهنية عالية المســـتوى قادرة 
علـــى تنظيم فعاليـــة عالمية كبيرة في 

ظل جائحة كورونا وظروفها الصعبة، 
مضيفًا معاليه بأن ذلك عبر دون مجال 
للشك عن قدرة البحرين على مواجهة 
التحديـــات والخروج بأفضـــل النتائج 
الرياضيـــة واالقتصادية واالجتماعية، 
والتـــي القـــت االستحســـان واإلشـــادة 
العالميـــة، داعيـــًا المولـــى عـــز وجل أن 
يحفظ جاللته وأن يســـدد على طريق 
الخيـــر خطـــاه وأن يديـــم علـــى مملكة 

البحرين نعمة األمن واألمان.
كمـــا تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
من رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل 

العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري، رفع خاللها أســـمى 
بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 

المناسبة.
ونـــوه الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل 

خليفـــة بـــأن اإلنجـــاز الكبيـــر يؤكـــد ما 
تتمتـــع به المملكة من قدرة عالية على 
تنظيم الفعاليـــات العالمية الكبيرة في 
ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التـــي يمر 
بهـــا العالم من جائحة فيروس كورونا، 
وهو ما مكنها ألن تكون وجهة رياضية 
واقتصادية مميزة عبرت بشـــكل جلي 
وتطلعـــات جاللـــة  رؤى  تحقيـــق  عـــن 

الملك.
العالـــم  يوليهـــا  التـــي  الثقـــة  وأكـــد 
للبحريـــن، وبمـــا تملكـــه مـــن إمكانيات 
وإدارة  خالصـــة  وطنيـــة  وقـــدرات 
مثـــل  وتنظيـــم  الســـتضافة  محترفـــة 
هـــذه الفعاليـــات العالميـــة واألحـــداث 

الرياضية الكبرى.
وبهـــذه المناســـبة، نوه بقيـــادة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
الوطنيـــة  للجهـــود  الـــوزراء  مجلـــس 
لفريـــق البحريـــن، والـــذي ســـطر اليوم 
منجزًا حضاريًا مميزًا أضيف لسلســـلة 
مـــن اإلنجازات التي تحققت بســـواعد 
والذيـــن  المميزيـــن  البحريـــن  أبنـــاء 
لطالمـــا آمـــن ســـموه بقدراتهـــا وراهـــن 
عليهـــا. داعيًا المولـــى القدير أن يوفق 
ســـموه علـــى الـــدوام، وأن يديـــم عليه 
نعمـــة الصحـــة والعافية وعلـــى مملكة 
البحريـــن باألمـــن واألمـــان ومزيـــد من 

االزدهار.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع نائب رئيس المجلـــس األعلى للبيئة 
عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشد آل خليفة، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمناســـبة نجـــاح 
تنظيـــم وإقامـــة ســـباق جائـــزة البحريـــن 
الكبرى لطيـــران الخليج 2021 للفورموال 

1 على مضمار حلبة البحرين الدولية.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل 
خليفة أن استمرار نجاح مملكة البحرين 
في احتضان وتنظيم هذا السباق الدولي 
يعكـــس رعايـــة جاللتـــه الســـامية ودعمه 
مـــن  المســـتمرة  والمتابعـــة  الالمحـــدود، 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
والتـــي كان لهـــا بالغ األثر فـــي ظهور هذا 
الحـــدث العالمـــي بصـــورة مشـــرفة علـــى 
جميـــع األصعدة االقتصاديـــة والرياضية 
واإلعالمية. وأشار ســـموه إلى أن حفاظ 

مملكة البحرين على المستوى الرفيع في 
التنظيـــم في ظـــل الظروف االســـتثنائية 
التي يمر بها العالم بسبب جائحة “كوفيد 
19” يؤكـــد حســـن اإلدارة التـــي تتمتع بها 
مملكـــة البحرين، داعيـــا المولى عز وجل 
أن يحفـــظ جاللته وأن يمـــن على مملكة 
البحريـــن بمزيد مـــن التقـــدم والنماء في 

ظل عهد جاللته الزاهر.
كمـــا رفـــع رئيـــس المجلس األعلـــى للبيئة 
عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 

صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، بهذه المناســـبة.  وأعرب 
ســـمو الشيخ فيصل بن راشـــد آل خليفة 
عن بالغ الفخر واالعتـــزاز بالنجاح الكبير 
الـــذي حققته مملكـــة البحرين في تنظيم 
السباق الدولي رغم الظروف االستثنائية 
جائحـــة  بســـبب  العالـــم  بهـــا  يمـــر  التـــي 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، مؤكدا أن 
النجـــاح يعكـــس االهتمـــام الكبيـــر الـــذي 
يوليه صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء في سبيل تحقيق 
اإلنجـــازات التـــي تؤكـــد ثقـــة العالـــم بمـــا 
تمتلكـــه البحريـــن من إمكانـــات وقدرات 
وطنيـــة وإدارة احترافيـــة لتنظيـــم مثـــل 
هـــذه األحداث الرياضيـــة الكبرى، متمنيا 
لســـموه مزيـــدا مـــن النجـــاح والتقدم في 
تنظيـــم المحافـــل الدوليـــة التـــي تعكـــس 
مكانـــة البحريـــن المرموقـــة فـــي مختلف 
المجـــاالت، وذلـــك فـــي ظل العهـــد الزاهر 

لجاللة الملك.

تأكيــد ما تمتلكه البحريــن من إمكانــات وإدارة احترافية
فيصل بن راشد: دعم جاللة الملك وراء نجاح الفورموال 1

المنامة - بنا

تلقـــى ملك البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة برقية تهنئة 
مـــن ســـمو الشـــيخ تركـــي بـــن راشـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، رفع فيها الـــى المقام 
الكريـــم لصاحب الجاللـــة خالص التهاني 
الكبيـــر  النجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
الذي حققته مملكـــة البحرين في تنظيم 
واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى 

للفورموال 1 للعام 2021. 
وعبـــر ســـموه في البرقية عـــن بالغ فخره 
واعتـــزازه باحتضان مملكة البحرين لهذا 
الحدث الرياضي الكبير في ظل الظروف 

الراهنة النتشار جائحة كورونا عالميًا.
 كمـــا أشـــاد ســـموه بالمكانة التـــي تحتلها 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة كمعلـــم رياضي 
كبيـــر منـــذ انطالقتها األولى ســـنة 2004 
وتحقيـــق النجـــاح المتواصـــل عامـــًا بعد 
عـــام، داعيا المولى القديـــر أن يديم على 
جاللتـــه موفـــور الصحـــة وطـــول العمـــر 

وعلـــى مملكة البحرين المزيد من التقدم 
في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقية تهنئة 
مـــن ســـمو الشـــيخ تركـــي بـــن راشـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، رفع فيها أسمى آيات 

التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وأعرب سموه في البرقية عن بالغ الفخر 
البحريـــن  مملكـــة  باحتضـــان  واالعتـــزاز 

الرغـــم  الكبيـــر علـــى  الرياضـــي  للحـــدث 
مـــن الظـــروف الراهنة لجائحـــة فيروس 
كورونـــا عالمًيا، ونجاحها في اتخاذ كافة 
التدابيـــر واإلجـــراءات الوقائيـــة لحماية 
صحة وســـالمة جميع المشـــاركين، األمر 
الـــذي يؤكد المكانة الكبيـــرة التي تحتلها 
المملكة بيـــن دول العالم كمقصد رياضي 
وســـياحي ســـنوي منـــذ انطالقة الســـباق 

األولى بالبحرين.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن أثبتـــت للعالم 
الســـباقات  إدارة  علـــى  قدرتهـــا  أكملـــه 
العالميـــة بجـــدارة وكفـــاءة عاليـــة والتي 
عكســـت ثقـــة العالم بما تمتلكـــه البحرين 
إمكانـــات  مـــن  المختلفـــة  وأجهزتهـــا 
وقـــدرات، داعًيـــا المولـــى أن يديـــم على 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء موفور الصحة والسعادة 
البحريـــن  العمـــر وعلـــى مملكـــة  وطـــول 

المزيد من التقدم واالزدهار.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة سمو الشيخ تركي بن راشد
البحرين أثبتت للعالم قدرتها على إدارة السباقات العالمية

سمو الشيخ تركي بن راشد

سمو الشيخ فيصل بن راشد

الشيخ سلمان بن عبدالله

المنامة - بنا

البـــالد صاحـــب الجاللـــة  تلقـــى ملـــك 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تهنئة من ســـمو الشيخ حمد بن محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، رفـــع فيها إلى 
المقـــام الســـامي لجاللـــة الملك أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة 
نجاح ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال 1 2021.
الـــذي  الكبيـــر  النجـــاح  ســـموه  وثمـــن 
تحقـــق لمملكـــة البحريـــن فـــي إقامـــة 
وتنظيـــم ســـباقات الســـيارات الدولية 
والـــذي يأتـــي فـــي إطـــار التوجيهـــات 
الســـامية لجاللة الملك وبمتابعة سمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
علـــى  المملكـــة  إســـهامات  بترســـيخ 
تطويـــر الرياضة بشـــتى أنواعها حول 

العالـــم بما يعـــود بالنفـــع والفائدة على 
المجتمعات المحلية والدولية.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة 
من ســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمد بن 
سلمان آل خليفة رفع فيها أسمى آيات 

التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
أن  إلـــى  البرقيـــة  فـــي  وأشـــار ســـموه 
تحققهـــا  التـــي  النجاحـــات  اســـتمرار 
المملكة في تنظيم سباقات الفورموال 
1 عزز مكانتها على خريطة الرياضات 
أكثـــر  مـــن  واحـــدة  العالميـــة وجعلهـــا 
الـــدول في العالـــم نجاًحـــا وتقدًما في 
تنظيم سباقات السيارات، والذي جاء 
بفضـــل التوجيهـــات الســـامية لجاللـــة 

الملك.
وقال ســـموه إن دعم ومتابعة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء رّســـخ إسهامات المملكة دوليًا 
في تطور الرياضات بشتى أنواعها بما 
يعود بالخير والفائدة على المجتمعات 

المحلية والدولية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة من سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان
ا استمرار النجاحات في “الفورموال 1” عزز مكانة البحرين عالمًيّ

المنامة - بنا

تلقـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئـــة مـــن مستشـــار جاللـــة 
الملك ســـمو الشـــيخ خالد بـــن محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفة، رفـــع فيها إلى 
المقـــام الكريـــم لجاللة الملك أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات بمناســـبة 
النجاح الكبير لســـباق جائزة البحرين 
للفورمـــوال 1 2021.وأكد ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن محمد بن ســـلمان آل خليفة في 
برقيتـــه ما تم تحقيقه مـــن نجاح لمملكة 
البحريـــن فـــي إقامتهـــا وتنظيمهـــا لهـــذه 
الفعاليـــة التـــي جـــاءت بدعـــم واهتمـــام 
جاللته في تفعيـــل الحركة الرياضية في 
المملكـــة مما ســـاهم في تطوير مشـــاريع 

التنمية في مختلف الميادين.
كمـــا أشـــاد ســـموه بجهـــود ومتابعـــة ولي 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة التـــي حققت النجـــاح المتميز 
واالستثنائي، متمنيًا أن تستمر اإلنجازات 
فـــي ظل القيـــادة الحكيمة لجاللـــة الملك 
وفـــي ظل مـــا تتمتع بـــه البحرين من أمن 

وأمان واستقرار.
كمـــا تلقـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة 
مـــن مستشـــار جاللة الملك ســـمو الشـــيخ 
خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة، بهذه 

المناسبة.
وأرجع ســـموه النجـــاح لدعم جاللة الملك 
واهتمـــام وجهود صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
المســـتمرة لتعزيز مكانـــة مملكة البحرين 
في األوســـاط الرياضيـــة العالمية، مؤكدا 
أن مـــا تـــم تحقيقه في الحـــدث الرياضي 
الكبير مـــن نجاح باهر ومشـــرف في ظل 
الظـــروف االســـتثنائية لجائحـــة كورونـــا 
ُيعد إضافة إلى إســـهامات صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
العديـــدة التـــي ترفـــد المنجـــزات الكبيرة 
التـــي تحققت طـــوال المســـيرة التنموية 

الشاملة بقيادة صاحب الجاللة الملك.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة سمو الشيخ خالد بن محمد
الحركة الرياضية تحظى بدعم العاهل

تلقـــى ملك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة 
مـــن نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة، أعرب 
والتبريـــكات  التهانـــي  اجـــل  عـــن  فيهـــا 
ســـباق  إقامـــة  نجـــاح  بمناســـبة  لجاللتـــه 
جائـــزة البحريـــن الكبرى لطيـــران الخليج 
أن  ســـموه  واكـــد   .1 للفورمـــوال   2021
النجـــاح واإلنجـــاز المتواصل عزز الصورة 
المشـــرفة لمملكـــة البحريـــن وفـــق رؤيـــة 
جاللته الســـديدة وجعلهـــا موطن رياضة 
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط، داعيـــا 
هللا عـــز وجـــل أن يوفـــق جاللتـــه ويمتعه 

بوافـــر الصحـــة والســـعادة ويســـدد علـــى 
طريـــق الخيـــر خطـــاه ولمملكـــة البحريـــن 
المزيد مـــن النمو والرخاء واالزدهار.  كما 
تلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن نائب 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، رفـــع فيها أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناســـبة نجاح 
ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 
الخليـــج للفورمـــوال 1 2021، والـــذي جاء 
في ظل ظروف استثنائية عالمية تمثلت 
فـــي جائحـــة فيـــروس كورونـــا. وأعـــرب 

ســـمو نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء في 
البرقيـــة عـــن اعتـــزازه وفخره بمـــا قامت 
بـــه الفـــرق التنظيميـــة والطبيـــة والفـــرق 
األخـــرى المســـاندة مـــن جهـــود مضاعفـــة 
ومقـــدرة لنجـــاح هـــذا الحـــدث العالمـــي، 
داعًيـــا هللا العلي القدير أن يوفق صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء لتحقيق مزيد من اإلنجازات التي 
تســـهم في ترســـيخ اســـم مملكة البحرين 
علـــى الخريطـــة العالمية بســـواعد وطنية 
مخلصة في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة.

المنامة - بنا

اإلنجاز المتواصل عزز الصورة المشرفة للبحرين
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة

سمو الشيخ علي بن خليفةسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

جاللــة الملــك وسمــو ولــي العـهــد رئـيــس الــوزراء يتـلقـيــان تهنـئــة مــن رئـيــس “المسـاحـــة”

سمو الشيخ حمد بن محمدسمو الشيخ خالد بن محمد

local@albiladpress.com
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة على مســـار العالقات التي 
تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
دفعـــة  أعطـــت  والتـــي  الشـــعبية  الصيـــن 
قوية للتعاون المثمر والتنســـيق البناء في 
مختلف المجاالت، مشـــيرًا ســـموه إلى أن 
CO� (مواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
VID � 19( أضافـــت بعـــدا جديـــدا للتعاون 
اإلنســـانية  المنطلقـــات  تدفعـــه  الدولـــي 
البشـــرية  لحمايـــة  المشـــتركة  والرغبـــة 
والحـــرص المتبـــادل علـــى االنتقـــال إلـــى 
ســـموه  ونـــوه  الكامـــل.  التعافـــي  مرحلـــة 
وبتوجيهـــات  البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى 
مـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مســـتمرة في 
تعاونهـــا مـــع الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة 
لمواجهـــة الجائحة بهـــدف توفير الحماية 
والتحصيـــن لكافـــة المجتمعـــات، مضيفـــًا 
ســـموه أن مملكة البحرين قدمت نموذجًا 
ناجحـــًا فـــي التعامل مـــع الجائحة صاغته 
بكل فخر كوادرها الوطنية ودعمه الوعي 
المجتمعي والحس الوطني المسؤول لدى 

الجميع.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه بقصـــر الرفاع 
الخارجيـــة  وزيـــر  وبحضـــور   امـــس 
الماليـــة  ووزيـــر  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة، مستشـــار الدولة وزير 
خارجيـــة جمهورية الصين الشـــعبية وانغ 
يـــي، الذي نقـــل إلى ســـموه تحيات رئيس 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبي الرئيس شـــي 
جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة الصيني 
لـــي كه تشـــيانغ، فيما حمله ســـموه أطيب 

التحيات والتمنيات لهما.

وفـــي اللقاء أشـــار صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء إلى 
اعتزازه بدور مملكة البحرين ومشـــاركتها 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  مـــع 
الشـــعبية  الصيـــن  وجمهوريـــة  الشـــقيقة 
الصديقة في التجارب السريرية للتطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونا ومـــا تحقق من 
نجاحـــات فـــي هـــذا المجال، معرًبا ســـموه 
عن تطلعـــه لمواصلة تطوير هـــذا التعاون 
بمـــا يعـــزز مـــن الجهـــود القائمـــة لتحقيـــق 

صحة وسالمة المجتمعات.
كمـــا تم فـــي اللقـــاء اســـتعراض مســـارات 

فـــي  تعزيزهـــا  وســـبل  الثنائـــي  التعـــاون 
المجاالت االقتصاديـــة والتجارية، إضافة 
إلـــى مختلـــف جوانـــب التنســـيق والعمـــل 
المشـــترك بما يحقـــق المصالح المشـــتركة 

للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وقـــد جـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث مجمـــل 
التطورات والمســـتجدات على الساحتين 
اإلقليميـــة والدوليـــة والموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.
مـــن جهتـــه، أعرب مستشـــار الدولـــة وزير 
خارجيـــة جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية عن 
شـــكره وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 
مـــا يوليه مـــن اهتمـــام بتوطيـــد العالقات 
الثنائية بين البلدين وشعبيهما الصديقين، 
منوهًا بالمساهمة الفاعلة لمملكة البحرين 
ضمن الجهود الدولية في مواجهة جائحة 
كورونـــا وتعاونهـــا الوثيـــق مـــع الصين في 

هذا الجانب.

المنامة - بنا

النموذج البحريني الناجح في التعامل مع الجائحة صاغته الكوادر الوطنية 
ــرية ــة البشـ ــة لحمايـ ــة دوليـ ــرزت رغبـ ــة أفـ ــوزراء: الجائحـ ــس الـ ــد رئيـ ــي العهـ ــمو ولـ سـ

مواجهة الفيروس 
أعطت دفعة قوية 
للتعاون والتنسيق 

البناء مع الصين

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة في القيادة العامة صباح امس، ســـفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة 
البحرين، رودي دراموند بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي، 

ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن بســـفير المملكـــة المتحدة 
الصديقـــة، حيث أشـــاد بعالقـــات الصداقة التاريخيـــة والمتميزة التـــي تربط مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المتحدة والتي تشـــهد على الـــدوام تطوًرا وتقدًمـــا في مختلف 
المجاالت. حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حسن سعد، والملحق 
العســـكري البريطاني في مملكة البحرين المقدم بحري بول وندسور، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

تطور في العالقات مع بريطانيا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة بالقيـــادة العامة 
قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية 
األميركيـــة قائـــد األســـطول الخامـــس 
الفريق بحري صمويل بابارو، بمناسبة 
أمـــس،  صبـــاح  عملـــه،  فتـــرة  انتهـــاء 
بحضور رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي.وأثنـــاء اللقاء 
شكر القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بالقيـــادة  البحريـــة  القـــوات  قائـــد 
المركزيـــة األميركية قائد األســـطول 
الخامـــس على جهـــوده الطيبة التي 
فتـــرة عملـــه، مشـــيًدا  بذلهـــا خـــالل 
بعالقـــات الصداقة المتميـــزة القائمة 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحدة األميركية وما تشـــهده تلك 

العالقـــات مـــن تطـــور ونمـــاء خاصة 
على الصعيد العسكري.

 كما تـــم بحث عدد من الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك.

 حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن 

محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة، واللواء الركـــن بحري محمد 
يوســـف العسم قائد ســـالح البحرية 
الملكـــي البحرينـــي، وعـــدد مـــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام يشكر قائد األسطول الخامس على جهوده بفترة عمله
تطور ونماء بالعالقات العسكرية مع أميركا

المنامة- وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أشـــادت 
الـــذي  البـــارز  باإلنجـــاز  البحريـــن 
حققتـــه جمهوريـــة مصـــر العربية 
الرئيـــس  بقيـــادة  الشـــقيقة 
إلنهـــاء  السيســـي  عبدالفتـــاح 
بقنـــاة  الجانحـــة  الســـفينة  أزمـــة 
بالجهـــود  منوهـــة  الســـويس، 
الحثيثة والمشـــهودة التي بذلتها 
فـــرق العمـــل المختلفـــة والجهات 
مـــن  أظهرتـــه  ومـــا  المختصـــة، 
قـــدرات متميـــزة وكفـــاءة عاليـــة 
فـــي إدارة األزمـــة والتعامـــل مـــع 
هذا الحادث المؤسف بكل اقتدار 
إلعـــادة حركـــة المالحـــة البحرية 
الدوليـــة فـــي القنـــاة إلى مســـارها 

الطبيعي.

البحرين تشيد 
بجهود إنهاء أزمة 
السفينة الجانحة 

بقناة السويس

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد يلتقي سعادة السيد وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية

البحرين أظهرت تفوقا رياديا في استضافة الفعاليات الرياضية
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: إجـــراءات تنظيـــم الفورمـــوالو1 تمـــت وفـــق تدابيـــر عاليـــة

رفع محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي آل خليفـــة، ونيابـــة عـــن أهالـــي 
المحافظة، خالص التهاني إلى عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة نجـــاح مملكـــة 
البحرين المستحق في استضافة وتنظيم 
ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 

الخليج للفورموال واحد 2021.
وأكد ســـمو محافـــظ المحافظـــة الجنوبية 
النجـــاح المتواصـــل يعكـــس مـــا  أن ذلـــك 
يوليه جاللة الملك من رعاية كريمة ودعم 
مســـتمر، وأثبتـــت مملكة البحريـــن بفضل 
ذلك تفوقها الريادي على المستوى العالمي 

في اســـتضافة وتنظيـــم جميـــع الفعاليات 
المتميـــزة  بالجهـــود  مشـــيدا  الرياضيـــة، 
والمتابعـــة المســـتمرة مـــن قبل ســـمو ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، والتي كان 
لهـــا بالـــغ األثر فـــي إبـــراز الســـباق العالمي 
بصـــورة مشـــرفة أبهـــرت جميـــع المتابعين 
والرياضيين الدوليين، كما حققت المملكة 
علـــى جميـــع  قيمـــة مضافـــة  ذلـــك  نظيـــر 
األصعدة ومزيدا من المكتسبات لما تتمتع 
بـــه من إمكانـــات بشـــرية عالية المســـتوى 

وخبرات وطنية تّشرفت بإدارة السباق.
واعتبر سموه أن هذا النجاح حقق نموذجا 
مشـــرفا علـــى المســـتوى العالمـــي في ظل 
ظروف اســـتثنائية يمر بهـــا العالم كله، كما 
يعد مصدر فخر واعتزاز ألهالي المحافظة 
في المستوى التنظيمي الباهر الذي عكس 
القدرات اإلبداعيـــة والفكر الريادي الرفيع 

الذي تتمتع به مملكة البحرين في مجاالت 
عـــدة. وأثنى ســـمو المحافظ، على الجهود 
المبذولـــة من قبـــل وزارة الداخلية بجميع 
قطاعاتها وأجهزتها األمنية، وعلى رأســـها 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  توجيهـــات 

الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، األمر 
الـــذي كان له األثـــر البالغ فـــي تحقيق هذا 
النجـــاح الوطني، مشـــيدا كذلـــك بجهوزية 
واحترافيـــة هـــذا األداء في تنفيذ الخطط 
الموضوعـــة وااللتـــزام بجميـــع اإلجراءات 
والتدابيـــر االحترازية التـــي تضمن تأمين 
السباق والمشاركين والجمهور وفق أعلى 

المعايير الدولية المعمول بها.
المملكـــة  احتضـــان  أن  ســـموه  وأوضـــح 
هـــذا الحـــدث الرياضي العالمـــي، ونجاحها 
بامتيـــاز فـــي اســـتضافته وتوفيـــر جميـــع 
مقومـــات اإلنجاز وفـــي ظل هذه األوضاع 
كل  شـــملت  التـــي  الدوليـــة  االســـتثنائية 
مناحـــي الحركة والعمـــل، يعكس الخبرات 
وقصص النجاح المتوالية والتي تســـجلها 
البحرين تباعا على المســـتويات اإلقليمية 

والدولية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل مســـاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســـري، بمكتبه فـــي وزارة الخارجية، 
أمس، الممثل لصندوق األمم المتحدة للســـكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية. وخالل اللقاء، رحب مساعد وزير الخارجية بكارل كوليسا، مشيدا بالجهود 
والمبـــادرات المتميـــزة التـــي يبذلها صنـــدوق األمم المتحدة للســـكان، مؤكًدا حرص 
مملكة البحرين على التعاون مع جميع المنظمات والهيئات التابعة لألمم المتحدة.

وأشـــار مساعد وزير الخارجية إلى تقديم مملكة البحرين للتقرير الطوعي ألهداف 
التنمية المستدامة في العام 2018، والذي سلط الضوء على التطورات واإلنجازات 
فـــي المجاالت الرئيســـة بمـــا في ذلك الصحـــة والتعليم والمســـاواة بين الجنســـين، 
منوًها بتنفيذ المملكة لمبادرات وطنية لتشـــجيع مشاركة عامة السكان في تحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة، ومـــن ذلك جائزة الملك حمد لتمكين الشـــباب لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

الدوسري يشيد بجهود صندوق األمم المتحدة للسكان

سمو الشيخ خليفة بن علي
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رأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة  آل 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد 

صباح أمس عن ُبعد.
 في مســـتهل الجلســـة، رفع المجلس 
إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  أصـــدق 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة وإلى ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة حفظه هللا بمناســـبة نجاح 
سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورموال1 2021، منوًها بأن 
نجـــاح هذا الحـــدث الرياضي العالمي 
في هـــذه الظروف االســـتثنائية التي 
فرضتها جائحة فيروس كورونا جاء 
بفضـــل عزم أبنـــاء البحريـــن وتكامل 
جهـــود الفـــرق التنظيميـــة، والطبيـــة، 
واألجهزة األمنيـــة، والخدمية والذي 
يجدد التأكيـــد بقدرة مملكة البحرين 
واســـتضافة  لتنظيـــم  وجاهزيتهـــا 
الفعاليات الدولية الكبرى في مختلف 

الظروف.
 ثـــم نـــوه المجلـــس باالتصـــال الـــذي 
تلقـــاه صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البالد 
مـــن ولي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الملكـــي  الســـمو  الســـعودية صاحـــب 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
بحـــث  فيـــه  تـــم  والـــذي  ســـعود،  آل 
مـــا تضمنـــه إعـــالن ســـمو ولـــي العهد 
مبادرتـــي  إطـــالق  بقـــرب  الســـعودي 
و”الشـــرق  الخضـــراء”  “الســـعودية 
وتأكيـــد جاللـــة  األخضـــر”،  األوســـط 
العاهل على استعداد مملكة البحرين 
المبادرتيـــن،  تحقيـــق  جهـــود  لدعـــم 
مشـــيرًا المجلس في هـــذا الصدد إلى 
أهمية المبادرتيـــن وأهدافهما النبيلة 

في حماية األرض والطبيعة.
 بعـــد ذلـــك، رحـــب مجلـــس الـــوزراء 
بالمبـــادرة التـــي أعلنت عنهـــا المملكة 

العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة إلنهـــاء 
األزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي 
شـــامل فـــي اليمـــن الشـــقيق، منوهـــا 
الكبـــرى  الشـــقيقة  بجهـــود  المجلـــس 
الشـــريفين  بقيـــادة خـــادم الحرميـــن 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وولـــي عهـــده الداعمـــة للحفـــاظ على 
األمن والســـلم واالســـتقرار اإلقليمي 

والدولي.
 بعدها أشـــاد مجلس الـــوزراء بنجاح 
الجهـــود التـــي قامـــت بهـــا جمهوريـــة 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة للتعامـــل مع 
إحـــدى  لجنـــوح  العرضـــي  الحـــادث 
السفن في قناة الســـويس، معربا عن 
التقديـــر للـــدور المصـــري فـــي تأمين 

استقرار ممرات التجارة البحرية.
 إلـــى ذلـــك، أعـــرب مجلـــس الـــوزراء 
عـــن أصـــدق تعازيـــه لجمهورية مصر 
رئيســـًا وحكومـــة  الشـــقيقة  العربيـــة 
وشـــعبًا فـــي ضحايـــا حـــادث تصـــادم 

ســـوهاج،  بمحافظـــة  ركاب  قطـــاري 
داعًيـــا المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمـــد 
الضحايـــا بواســـع رحمتـــه، وأن يمـــن 

على المصابين بالشفاء العاجل.
بعـــد ذلك نظر المجلس في المذكرات 
المدرجـــة على جـــدول األعمال وقرر 

ما يلي:
أوال: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشريعية بشأن االتفاقية 
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 
حـــول  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 
التأســـيس المتبادل للمراكـــز الثقافية 
والتي تهدف إلثـــراء وتعزيز التعاون 

الثقافي بين البلدين.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشريعية بشأن البرنامج 
بيـــن  الثقافيـــة  لالتفاقيـــة  التنفيـــذي 
واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
والســـياحة  واآلثـــار  الثقافـــة  ووزارة 
بجمهوريـــة الصين الشـــعبية لألعوام 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي   ،2021-2025
تعزيـــز التعـــاون الثقافـــي الثنائي من 
خالل الفعاليـــات والمعارض الثقافية 
المشتركة وتبادل الوفود والخبرات.

3.مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشريعية، بشأن مرئياتها 
حـــول عدد من التوصيـــات المرفوعة 
لـــوزارة  البلديـــة  المجالـــس  مـــن 
شـــؤون األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 

والتخطيط العمراني.
4. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن ردود 
الحكومـــة علـــى 6 اقتراحـــات برغبـــة 
مـــن  مقدميـــن  بقانـــون  واقتراحيـــن 
بقانـــون  واقتـــراح  النـــواب  مجلـــس 

مقدم من مجلس الشورى.
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض  ثـــم 

الموضوع التالي:
مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  مذكـــرة   .1
الوزراء بشـــأن الِوضع التنفيذي لعدد 
مـــن المشـــاريع التـــي تنفـــذ فـــي إطار 
برنامـــج الحكومـــة للســـنوات -2019

.2022

المنامة - بنا

عـزم أبنــاء البحريــن قــاد سباق الفورموال1 إلى النجـاح

مبادرتا السعودية 
تدعمان حماية 
األرض والبيئة

دور مصري في 
تأمين ممرات 

التجارة البحرية

مشاريع ضمن برنامج 
الحكومة للسنوات 

2022 - 2019

إسهامات الرياض 
كبيرة في الحفاظ 

على األمن
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القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل أهميـــة تعزيـــز 
الســـلطة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
التنفيذيـــة،  والســـلطة  التشـــريعية 
الوطـــن  لخدمـــة  معـــا  والعمـــل 
لتطلعـــات  تحقيقـــا  والمواطنيـــن، 
ورؤى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــادت زينـــل بجهـــود الحكومـــة 
برئاســـة ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
آل خليفـــة، وتوجيهـــات  بـــن حمـــد 
ســـموه الكريمـــة فـــي تطويـــر جميع 
مســـارات التعاون في ظل المسيرة 
الملـــك،  الشـــاملة لجاللـــة  التنمويـــة 
وتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وبما 

يواكب رؤية البحرين 2030.
والتقديـــر  اإلشـــادة  عـــن  وأعربـــت 
فـــي  للحكومـــة  المتميـــزة  للجهـــود 
الوطـــن  لخدمـــة  اإلســـكاني  الملـــف 
التعـــاون  مؤكـــدة  والمواطنيـــن، 
المشـــترك والتنسيق لتســـريع وتيرة 
اإلســـكانية  بالمشـــروعات  العمـــل 

ودعم خطط الوزارة.

ونوهت بما تحرص عليه الوزارة من 
التواصـــل مع المواطنيـــن واالهتمام 
بكل ما يتعلق بخدماتهم اإلســـكانية 
قبل وبعد تســـليم الخدمة، ومتابعة 
بالســـرعة  االحتياجـــات  جميـــع 
الـــوزارة  واســـتجابة  الممكنـــة، 
بالخدمـــات  المنتفعيـــن  لمالحظـــات 
ضـــرورة  ومؤكـــدة  اإلســـكانية، 
ســـرعة معالجة المالحظـــات وتلبية 
االحتياجات التي أبداها المواطنون 
الرفيـــع  االهتمـــام  يعكـــس  وبمـــا 
للملف اإلســـكاني وتعزيـــز الخدمات 

اإلسكانية المتطورة.
جـــاء ذلك في لقائهـــا بمكتبها صباح 
أمس، وزير اإلســـكان باســـم الحمر، 

المشـــروعات  اســـتعراض  تـــم  إذ 
التنفيـــذ، وخطـــط  قيـــد  اإلســـكانية 
الوزارة المســـتقبلية لتلبية الطلبات 
محافظـــات  بمختلـــف  اإلســـكانية 
المملكة، خصوصا الدائرة الخامســـة 

بالمحافظة الجنوبية.
أن  إلـــى  الحمـــر  أشـــار  جانبـــه  مـــن 
لتطويـــر  جهـــدا  تدخـــر  ال  الـــوزارة 
الملـــف اإلســـكاني وتلبيـــة تطلعـــات 
للتوجيهـــات  تنفيـــذا  المواطنيـــن، 
الملكيـــة الســـامية، وبرنامـــج عمـــل 
الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
مـــع  الوثيـــق  وبالتعـــاون  الـــوزراء، 

مجلس النواب.

الحمر: الوزارة ال تدخر جهدا من أجل تطوير الملف اإلسكاني

تأسيس مراكز ثقافية متبادلة مع الصين وإقامة الفعاليات والمعارض المشتركة

زينل: تعزيز التعاون لتسريع إنجاز المشروعات اإلسكانية

بي ان بي باريبا - بنك التجزئة التقليدي، املنامة، مملكة البحرين 

مرخ�ص كم�رصف قطاع جتزئة من قبل م�رصف البحرين املركزي

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

املعلومات اأعاله م�ستخرجة من البيانات املالية املدققة من قبل ال�سادة براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز ام اإي ليمتد، البحرين والذين اأبدوا عليها راأياً غري متحفظ بتاريخ  2021/03/28

جمال الرتتري

املدير العام

عابد ح�سني

رئي�ص م�سوؤويل احل�سابات املالية - ال�رصق الأو�سط واأفريقيا

بيان املركز املايل 

)باآلف الدنانري البحرينية(

كما يف 31 دي�سمرب

20202019

املوجودات  

3،0962،998نقد واأر�سدة لدى البنوك وامل�رصف املركزي 

13،60034،000اإيداعات لدى بنوك 

41،38818،714مبالغ م�ستحقة من فروع البنك الأخرى

42،99030،584موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

2،156471قرو�ص و�سلف للبنوك 

13،63933،549قرو�ص و�سلف للعمالء 

635844موجودات اأخرى 

2035جتهيزات ومعدات

117,524121,195جمموع املوجودات 

املطلوبات  

9،31912،063مبالغ م�ستحقة لفروع البنك الأخرى 

46،53847،468مبالغ م�ستحقة للعمالء 

18،82318،611مطلوبات اأخرى 

74,68078,142جمموع املطلوبات

42,84443,053�سايف املتبقي املن�سوب للمقر الرئي�سي

بيان الدخل ال�سامل 

)باآلف الدنانري البحرينية(

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20202019

)انخفا�ض(/ارتفاع يف �سايف املتبقي

2,411)202(املن�سوب للمقر الرئي�سي

الدخل ال�سامل الآخر:

البنود التي قد يتم ت�صنيفها الحقا اىل الربح

او اخل�صارة

)7()7(تغيريات الحتياطي الآخر

)7()7(جمموع اخل�سارة ال�ساملة الأخرى

2,404)209(جمموع )اخل�سائر(/الدخل ال�سامل لل�سنة

بيان التدفقات النقدية 

)باآلف الدنانري البحرينية(

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20202019

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية 

)انخفا�ص(/ارتفاع يف �سايف املتبقي

2،411)202(املن�سوب للمقر الرئي�سي

تعديالت على: 

216خم�س�ص مكافاأة  نهاية اخلدمة - �سايف  

ا�سرتجاع انخفا�ص القيمة على القرو�ص وال�سلف 

)9(-والإيداعات لدى بنوك 

5236انخفا�ص القيمة على املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

72443انخفا�ص القيمة على القرو�ص و ال�سلف للعمالء

انخفا�ص القيمة على خم�س�ص اخل�سائر الناجتة عن 

1،0168ال�سمانات

1417الإ�ستهالك

1,6062,522

التغري يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)61(619اأر�سدة لدى امل�رصف املركزي

477)1،685(قرو�ص و�سلف للبنوك

19،1862،025قرو�ص و�سلف للعمالء 

-)50(مبالغ م�ستحقة من فروع البنك الأخرى

209476موجودات اأخرى

)7،851()930(مبالغ م�ستحقة للعمالء

8،585)2،744(مبالغ م�ستحقة لفروع البنك الأخرى

296)813(مطلوبات اأخرى

15,3986,469�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 

التدفقات النقدية من الأن�سطة الإ�ستثمارية

)7(1�رصاء جتهيزات ومعدات

)99،777()74،408(�رصاء موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

61،95099،275بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

�سايف النقد امل�ستخدم يف

)509()12,457(الأن�سطة الإ�ستثمارية

2،9415،960�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

54،51748،557النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة 

57,45854,517النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

املعامالت غري النقدية

ل توجد معامالت غري نقدية خالل ال�سنة 2020  

بيان الدخل ال�سامل

)باآلف الدنانري البحرينية(

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

20202019

2،9874،507اإيرادات الفوائد 

)542()405(م�رصوفات الفوائد 

2،5823،965�سايف اإيرادات الفوائد 

993938ايرادات الر�سوم والعمولت - �سايف

اأرباح/)خ�سائر( من امل�ستقات املالية و عمليات العمالت 

)3(3الأجنبية

3،5784،900اإجمايل دخل الت�سغيل 

م�رصوفات الت�سغيل

)545()610(تكلفة املوظفني 

)17()14(الإ�ستهالك 

)53()55(تكلفة املباين واملعدات

)1،796()1،309(م�رصوفات ت�سغيلية اأخرى

ا�سرتجاع انخفا�ص القيمة على القرو�ص وال�سلف 

9-والإيداعات لدى بنوك 

انخفا�ص القيمة على املوجودات املالية بالتكلفة 

)36()52(املطفاأة

)43()724(انخفا�ص القيمة على القرو�ص وال�سلف للعمالء

انخفا�ص القيمة على خم�س�ص اخل�سائر الناجتة عن 

)8()1،016(ال�سمانات

)2،489()3،780(اإجمايل م�رصوفات الت�سغيل 

)انخفا�ض(/ارتفاع يف �سايف املتبقي

2,411)202(املن�سوب للمقر الرئي�سي

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 29 مارس 2021:

اتفاقية بين حكومة مملكة 
البحرين وجمهورية الصين 

الشعبية حول التأسيس 
المتبادل للمراكز الثقافية.

البرنامج التنفيذي لالتفاقية 
الثقافية بين هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار ووزارة الثقافة 
بجمهورية الصين لألعوام 

. 2025-2021

مرئيات اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونية والتشريعية بشأن عدد 

من توصيات المجالس البلدية.

ردود الحكومة على 6 اقتراحات 
برغبة واقتراحين بقانون مقدمة 

من مجلس النواب واقتراح 
بقانون مقدم من مجلس 

الشورى.

الوضع التنفيذي للمشاريع التي تنفذ في 
إطار برنامج الحكومة للسنوات 2019 - 2022 

.

تهنئة جاللة الملك وسمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بنجاح 

سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورموال وان 2021.

التنويه باالتصال الذي تلقاه 
جاللة الملك المفدى من سمو 

ولي العهد السعودي لبحث 
مبادرتي "السعودية الخضراء" 

و"الشرق األوسط األخضر".

اإلشادة بمبادرة المملكة 
العربية السعودية بإيجاد حل 

شامل لألزمة اليمنية.

اإلشادة بجهود جمهورية مصر 
العربية الشقيقة في التعامل 

مع الحادث العرضي لجنوح 
إحدى السفن في قناة 

السويس.

تعزية جمهورية مصر العربية 
في ضحايا حادث تصادم قطاري 

ركاب بمحافظة سوهاج.

مجلــس الــوزراء: المملكــة قــادرة علــى تنظيــم الفعاليــات الدولية فــي مختلــف الظروف



جـــاء ذلك خالل الحوار التفاعلي الذي 
عقدتـــه وزارة الخارجيـــة أمـــس، مـــع 
األمـــم المتحـــدة المتمثلـــة فـــي مكتب 
األمـــم المتحـــدة فـــي مملكـــة البحرين 
وممثلـــة المفوضيـــة الســـامية لحقوق 
اإلنســـان، بمشـــاركة عـــدد مـــن أعضاء 
لحقـــوق  العليـــا  التنســـيقية  اللجنـــة 
ووزارة  الداخليـــة،  ووزارة  اإلنســـان، 
العـــدل، وزارة الصحـــة ووزارة التربية 
اإلنســـان  حقـــوق  ولجنـــة  والتعليـــم، 
بمجلس الشورى، والمؤسسة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان وعدد مـــن جمعيات 
المجتمـــع المدني، عبـــر تقنية االتصال 
مســـتوى  علـــى  المرئـــي،  اإللكترونـــي 
الخبـــراء بعنـــوان “إعداد خطـــة العمل 
الوطنية لحقوق اإلنسان في البحرين: 

األهداف واألولويات”.
وشـــارك فـــي الحـــوار التفاعلـــي رئيس 
بعثـــة منظمة الهجرة الدولية المنســـق 
المقيم باإلنابة ألنشطة األمم المتحدة 
لدى مملكة البحريـــن محمد الزرقاني، 
والممثلة اإلقليميـــة لمكتب المفوضية 
الســـامية لحقوق اإلنســـان في الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا رويدا الحاج، 
الدوريـــة  المراجعـــة  قســـم  ورئيـــس 
الشـــاملة بالمفوضية الســـامية لحقوق 
اإلنسان جياني ماغازيني، والمستشار 
ابقانونـــي بـــوزارة الخارجيـــة إبراهيم 
علـــي بـــدوي، وبمشـــاركة رئيـــس لجنة 
الشـــورى  بمجلـــس  اإلنســـان  حقـــوق 
المســـاعد  والوكيـــل  الحـــداد،  أحمـــد 
للشـــؤون القانونيـــة بـــوزارة الداخليـــة 
العميد حمود ســـعد، ووكيل التخطيط 
بـــوزارة  والنفقـــة  األســـري  والتوفيـــق 
العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
المســـاعد  والوكيـــل  الزيانـــي،  دانـــة 
للصحـــة العامة بـــوزارة الصحـــة مريم 
المنظمـــات  إدارة  ومديـــر  الهاجـــري، 

فاطمـــة  الســـفيرة  الخارجيـــة  بـــوزارة 
الظاعن، ورئيســـة المؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنسان ماريا خوري، وأعضاء 
من جمعيات المجتمع المدني، ورئيس 
اإلنســـان  لحقـــوق  المبـــادئ  جمعيـــة 
المحامي فريـــد غازي، ورئيس جمعية 
عبدالجبـــار  البحرينيـــة  الحقوقييـــن 
الطيـــب، ونائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
الجمعيـــة البحرينيـــة لحقوق اإلنســـان 
الحـــوار  واشـــتمل  البحارنـــة،  أســـامة 
علـــى 4 محـــاور متنوعـــة تـــم إثراؤهـــا 
بمعلومـــات قيمـــة تصب فـــي منهجية 
تحديـــد األهـــداف واألولويـــات إلعداد 

الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
واســـتعرض مســـاعد وزيـــر الخارجية، 
خالل افتتاح الحـــوار التفاعلي، نتائج 
الوطنيـــة  العمـــل  خطـــة  عمـــل  ورش 
لحقوق اإلنســـان التـــي نظمتها الوزارة 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، والتوصيات 
بالنســـبة  وأولوياتهـــا  عنهـــا  الصـــادرة 
لمملكـــة البحريـــن، إضافة إلـــى تقديم 
نظرة عامة على تنفيذ توصيات تقرير 
مملكـــة البحرين الوطنـــي الثالث آللية 
االســـتعراض الـــدوري الشـــامل وفكرة 
ربطهـــا باألهداف الرئيســـة للخطة، بما 
يتوافـــق مـــع جهـــود مملكـــة البحريـــن 
لتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 

.2030
كما تطرق مساعد وزير الخارجية إلى 
مجمـــوع التوصيات التي تـــم تقديمها 
خـــالل ورش العمـــل الوطنيـــة والتـــي 
 70 منهـــا  توصيـــة،   311 عددهـــا  بلـــغ 
توصيـــة تتعلـــق بحقـــوق المجموعات 

األولـــى بالرعايـــة، و93 توصية تتعلق 
بالحقـــوق المدنية والسياســـية، و148 
توصيـــة تتعلق بالحقـــوق االقتصادية 
مســـلًطا  والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة 
اإلحصائيـــات  أبـــرز  علـــى  الضـــوء 
والمقارنـــات الخاصـــة بتلـــك الـــورش، 
إذ بلـــغ عـــدد المشـــاركين فيهـــا 1785 
مشـــاركا، وتم تقديـــم 168 ورقة عمل، 
مـــن  41 خبيـــرا ومتحدثـــا  ومشـــاركة 
مـــن  مشـــاركا  و80  المتحـــدة،  األمـــم 
مسؤولي إنفاذ القانون، و168 مشاركا 
والمنظمـــات  العماليـــة  النقابـــات  مـــن 
غيـــر الحكوميـــة، و147 مشـــاركا مـــن 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب واألمانـــة 
العامة للمجلســـين، و101 مشـــارك من 
البعثات األجنبية المعتمدة لدى مملكة 
البحريـــن، و62 مشـــاركا مـــن الســـلطة 

القضائية.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأوضـــح 
التـــي  التوصيـــات  وبعـــد دراســـة  أنـــه 
تـــم تقديمهـــا فـــي ورش العمـــل برزت 
أولويـــات عـــدة منهـــا حريـــة األديـــان 
والصحافـــة  الســـلمي،  والتعايـــش 
واإلعـــالم وحريـــة التعبيـــر، ومواءمـــة 
وآليـــات  الوطنيـــة،  التشـــريعات 
الحمايـــة الوطنيـــة والعدالـــة الجنائية، 
التجمـــع  وحريـــة  المدنـــي  والمجتمـــع 
وتكويـــن الجمعيات، ومحاربة االتجار 
الرقميـــة  والحقـــوق  باألشـــخاص، 
والـــذكاء االصطناعـــي، وحقوق العمل 
والعمـــال، والحـــق فـــي التعليـــم وبناء 
ذوي  األشـــخاص  وحقـــوق  القـــدرات، 
اإلعاقـــة، وحقوق كبار الســـن، وحقوق 

الطفل.
وفـــي بدايـــة حديثـــه، وجـــه الزرقاني 
الشـــكر لمســـاعد وزيـــر الخارجية على 
الفتـــرة  فـــي  المتحـــدة  إشـــراك األمـــم 
العمـــل  ورش  سلســـلة  فـــي  الماضيـــة 
الوطنيـــة  الخطـــة  بإعـــداد  المعنيـــة 
لحقـــوق اإلنســـان، وأكـــد القيمـــة التي 
هـــذه  علـــى  المتحـــدة  األمـــم  تضعهـــا 
المتحـــدة  األمـــم  والتـــزام  الشـــراكة 
بدعـــم مملكـــة البحريـــن بتطويـــر أول 
خطـــة وطنيـــة لحقوق اإلنســـان وأول 
فـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  عمـــل  خطـــة 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، وأن مملكـــة البحريـــن تواجه 
مثلهـــا مثـــل جميـــع البلـــدان تحديـــات 
في مجـــال حقوق اإلنســـان ومع ذلك، 
بدالً مـــن االبتعاد عن تلـــك التحديات، 
فـــإن قـــرار وضـــع خطـــة عمـــل وطنية 
لحقوق اإلنسان هو شهادة على التزام 

البحرين بالتقدم.
كمـــا أوضحـــت رويدا الحـــاج أن وضع 
خطـــة عمـــل وطنيـــة لحقوق اإلنســـان 
للمفوضيـــة  بالنســـبة  أولويـــة  تشـــكل 
إن  إذ  اإلنســـان،  لحقـــوق  الســـامية 
الخطـــة تؤكد اهتمام الدولة في اتخاذ 
وحمايـــة  لتعزيـــز  ملموســـة  خطـــوات 
حقـــوق االنســـان تصبو إلـــى إجراءات 
تنفيذية ونتائج ملموســـة، وقد تجلى 
التـــزام البحريـــن فـــي هذا الصـــدد من 
خالل ســـرعة عقد ورش العمل وتنوع 
تغطيتهـــا،  تمـــت  التـــي  الموضوعـــات 
والجهـــات المعنية التي شـــملتها ورش 
ورش  سلســـلة  اختتـــام  وإن  العمـــل، 
العمل بعقـــد هذا الحـــوار التفاعلي هو 
وســـيلة ممتازة للتمسك بروح التعاون 
الدولـــي  للقانـــون  واالمتثـــال  الدولـــي 

لحقوق اإلنسان. 
وفي ختام كلمتها أكدت أن المفوضية 
الســـامية لحقـــوق اإلنســـان ستســـتمر 
فـــي تقديم الدعم لمملكة البحرين في 
إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق 

اإلنسان.

كشف وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
عن أن مملكة البحرين وضمن مســـاهمتها 
لمواجهـــة  الدولـــي  التعـــاون  نطـــاق  فـــي 
فيروس كورونـــا فإنها ماضية في صياغة 
أطـــر جديدة للتعـــاون مـــع مجموعة “جي 
42” االماراتيـــة تمّكن مملكـــة البحرين من 
المســـاهمة في تصنيع تطعيم “سينوفارم” 
المضاد لفيروس كورونا إلى جانب الدول 
المصنعة والمســـاهمة فـــي تصنيع مختلف 
التطعيمـــات المضـــادة للفيـــروس، يدفعها 
إســـهامها  مواصلـــة  علـــى  لذلـــك حرصهـــا 
الفاعـــل مـــع المجتمـــع الدولي فـــي خدمة 

اإلنسانية وحماية صحة البشرية.
جـــاء ذلك خـــالل اجتمـــاع اجتمـــع الوزير، 
امـــس مع مستشـــار الدولة وزيـــر خارجية 
جمهورية الصين الشـــعبية وانغ يي، وذلك 
بمناســـبة زيارته الرسمية لمملكة البحرين 

ضمن جولة له في دول المنطقة.
عـــن  الوزيـــر  اعـــرب  االجتمـــاع،  وخـــالل 
التقديـــر لما تتســـم بـــه عالقـــات الصداقة 
التاريخيـــة بيـــن البلدين من قـــوة ومتانة، 
مؤكًدا على أهميـــة تعزيز التعاون الثنائي 
والتنســـيق المتبـــادل بما يحقـــق المصالح 
المشـــتركة، مؤكدا على أهمية تطوير تلك 
العالقـــات واالرتقـــاء بهـــا الـــى مســـتويات 
أشـــمل بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة على 
مشـــيًدا  الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
بالـــدور البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه الحكومـــة 
الصينية لتعزيز التعاون الثنائي مع مملكة 
البحريـــن، والجهـــود التي تبذلهـــا للحفاظ 

على األمن والسلم العالمي.
مـــن جانبه، أعرب يي عن ســـعادته بزيارة 
مملكـــة البحرين، مشـــيدا بمتانـــة عالقات 
الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة 
البحرين والصين الشعبية في ظل الحرص 
الثنائـــي  التعـــاون  المتبـــادل علـــى تعزيـــز 

فـــي شـــتى المجـــاالت، منوهـــا بالمســـتوى 
المتطـــور لعالقـــات التعـــاون الثنائـــي على 
البحريـــن  كافـــة الصعـــد، متمنًيـــا لمملكـــة 
المزيد من الرفعة واالزدهار. وجرى خالل 
االجتمـــاع، بحث مســـار عالقـــات التعاون 
مختلـــف  فـــي  تعزيـــزه  وســـبل  الثنائـــي 
المجاالت التي تخدم المصالح المشـــتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، واستعراض 
الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت  فـــي 
تبـــادل  الـــى  إضافـــة  واالســـتثمارية، 
وجهـــات النظـــر تجـــاه تطـــورات األوضاع 
والقضايـــا  والموضوعـــات  المنطقـــة  فـــي 
ذات االهتمـــام المشـــترك على الســـاحتين 

اإلقليمية والدولية.
فـــي  الجانبيـــن  بيـــن  التباحـــث  تـــم  كمـــا 
مجـــال التعاون لمكافحـــة فيروس كورونا 
اســـتعرض   وقـــد  )كوفيـــد19(.  المســـتجد 
وزيـــر الخارجية مع مستشـــار الدولة وزير 
التجربـــة  الصيـــن  بجمهوريـــة  الخارجيـــة 
الناجحـــة للتعـــاون بيـــن مملكـــة البحريـــن 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
وجمهورية الصين الشـــعبية فـــي المرحلة 
الثالثـــة من التجـــارب الســـريرية للتطعيم 
المضاد للفيروس والتـــي جاءت بالتعاون 
مـــع مجموعة “جـــي42” اإلماراتيـــة والتي 

تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.
وأكـــد وزيـــر الخارجية أن فريـــق البحرين 
الرعايـــة  مجـــال  فـــي  شـــراكته  يواصـــل 
الصحية مع مجموعة “جي 42” اإلماراتية 
وشـــركة ســـينوفارم الصينية، مشـــيرًا إلى 
ما تم اإلعـــالن عنه مؤخرًا بإنشـــاء مصنع 
جديد في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لتصنيـــع التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
الـــذي تنتجـــه شـــركة ســـينوفارم الصينية 
في إطـــار التعاون المشـــترك بين الشـــركة 

ومجموعة “جي 42”. 
وقـــال  إن مملكـــة البحريـــن تعمل بشـــكل 
وثيق مع دولـــة اإلمارات العربية المتحدة 
للمشـــاركة فـــي المراحـــل القادمـــة لتطوير 
وإنتاج التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــدم   كمـــا 
حميـــدان  خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة 
عرضا تنـــاول فيه جهـــود المجلس لتعزيز 
المسيرة االقتصادية في المملكة والفرص 
االســـتثمارية المتاحة، مؤكـــدا أن مجلس 
التنويـــع  موضـــوع  علـــى  يركـــز  التنميـــة 
االقتصادي فـــي مملكـــة البحرين، وجذب 
االســـتثمارات األجنبيـــة، منوًهـــا بتواجـــد 
عدد من الشـــركات الصينيـــة العمالقة في 

مملكة البحرين.
كمـــا جرى فـــي ختام االجتمـــاع، وبحضور 
وزيـــري الخارجيـــة، التوقيع علـــى اتفاقية 

التأســـيس  حـــول  البلديـــن  بيـــن  ثقافيـــة 
والبرنامـــج  الثقافيـــة،  للمراكـــز  المتبـــادل 
التنفيـــذي لالتفاقيـــة الثقافيـــة بيـــن هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار ووزارة الثقافة 

والسياحة بجمهورية الصين الصديقة.
ووقـــع االتفاقية والبرنامـــج التنفيذي عن 
مملكـــة البحريـــن رئيـــس هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة ، ووقعهـــا عـــن الجانب الصيني 
لـــدى  ســـفير جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية 

مملكة البحرين أنور حبيب هللا .
وتمثـــل االتفاقيـــة الثقافيـــة خطـــوة مهمة 
لتعزيـــز جهـــود البلديـــن لتطويـــر وتنميـــة 
عالقـــات الصداقـــة الوثيقـــة بينهما خدمة 
للمصالح المشـــتركة، ومن شأنها أن تسهم 
في تطويـــر التعاون الثقافـــي بين البلدين 
المتعـــددة،  ومجاالتـــه  آفاقـــه  وتوســـيع 
الثقافتيـــن  مكونـــات  علـــى  والتعـــرف 
مختلـــف  عبـــر  والصينيـــة  البحرينيـــة 
فـــي  تقـــام  التـــي  والفعاليـــات  األنشـــطة 

البلدين الصديقين.

الترويج للغتين

مـــن  كل  عمـــل  إلـــى  االتفاقيـــة  وتشـــير 
ومملكـــة  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 
البحرين علـــى إقامة مركـــز ثقافي صيني 
فـــي المنامـــة ومركـــز ثقافـــي بحريني في 
التفاهـــم  “تعزيـــز  بهـــدف  وذلـــك  بّكيـــن، 
الشـــعبين  بيـــن  كامـــل  بشـــكل  المتبـــادل 
وتطوير التبادل والتواصل على المستوى 
الشعبي وتنمية العالقات الودية والتعاون 
الثقافيـــة  المجـــاالت  فـــي  البلديـــن  بيـــن 
والشـــعبية”. وســـتعمل هـــذه المراكـــز على 
مـــن  مختلفـــة  ثقافيـــة  أنشـــطة  تنظيـــم 
معارض وعـــروض ونـــدوات ومحاضرات 
وغيرهـــا، إضافة إلى الترويج للغة وثقافة 
البلدين وتمكين الجمهور من الوصول إلى 
مـــواد ثقافيـــة مختلفة مطبوعة وســـمعية 

وبصرية.
ســـتعمل  االتفاقيـــة،  هـــذه  إلـــى  وإضافـــة 
للثقافـــة واآلثـــار ووزارة  هيئـــة البحريـــن 
الصيـــن  لجمهوريـــة  والســـياحة  الثقافـــة 
الشـــعبية علـــى تطبيـــق برنامـــج تنفيـــذي 
2021- لألعـــوام  بينهمـــا  فيمـــا  للتعـــاون 

2025. ويتضمن البرنامج أنشـــطة ثقافية 
مـــن معـــارض للفنـــون الجميلـــة والتـــراث 
الثقافـــي والصناعـــات اليدويـــة التقليدية، 
كذلـــك التعاون في مجال اآلثار والتنقيب 

والترميم وحفظ الوثائق والمخطوطات.
حضر االجتماع، مســـاعد وزيـــر الخارجية 
وزارة  ووكيـــل  الدوســـري  عبـــدهللا  
الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة 
الخارجيـــة الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة، ومدير إدارة الشـــؤون 
األفروآسيوية، السفير منى رضي  وسفير 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية لـــدى مملكـــة 
البحرين  أنور حبيب هللا ، والوفد المرافق 
لمستشار الدولة وزير الخارجية الصيني.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تساهم في تصنيع لقاح “سينوفارم” المضاد للكورنا
ــن ــي بّكيـ ــي فـ ــر بحرينـ ــة وآخـ ــي المنامـ ــي فـ ــي صينـ ــز ثقافـ ــة مركـ ــى إقامـ ــاق علـ االتفـ
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المنامة - وزارة الخارجية

ــدم ــقـ ــتـ ــة نـــحـــو الـ ــوسـ ــمـ ــلـ ــمـ إشـــــــــادة أمـــمـــيـــة بـــجـــهـــود الـــبـــحـــريـــن الـ

استعراض نتائج ورش عمل الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

الزياني: نعمل مع 
اإلمارات للمشاركة 

في المراحل القادمة 
إلنتاج التطعيم

أكد مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري أن مملكة البحرين تفخر بما حققته من إنجازات رائدة على المستويين الوطني والدولي في حماية وتعزيز 
حقوق اإلنسان لما توليه المملكة من رعاية واهتمام بالغ في هذا المجال، ولما تحظى به تلك المواضيع واألهداف من عناية خاصة من لدن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.



أشــارت عضــو المجلــس األعلى للمرأة ورئيســة لجنة المــرأة في مجال 
التكنلوجيــا المالية ســمو الشــيخة حصة بنت خليفــة آل خليفة إلى أن 
مملكــة البحريــن تحــرص علــى مواكبــة التطــورات المحليــة والدوليــة 
لتحــل مكانــًا رائــدًا فــي مجــال العلــوم الحديثــة، وهــذا مــا اكــدت عليه 

الرؤية 2030 بزيادة اإلنتاجية وإيجاد فرص عمل جديدة.

ولفتـــت ســـموها خـــال مداخلتهـــا 
حـــول  االفتراضيـــة  النـــدوة  فـــي 
دور المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجال 
االبتـــكار والتحـــول الرقمـــي، إلـــى 
أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة أطلق 
حزمة مـــن المبـــادرات والمشـــاريع 
والجوائـــز لدعـــم تحقيـــق التـــوازن 
بين الجنســـين في مجـــاالت علوم 
المســـتقبل، ومـــن أهـــم المبـــادرات 
التي ساهم المجلس بإطاقها، هو 
اطـــاق المبادرة الوطنيـــة للتوازن 
بين الجنسين في علوم المستقبل، 
مـــن  عـــددًا  المبـــادرة  وتســـتهدف 
المؤشـــرات المأمول الوصول إليها 
لقيـــاس أثـــر تنفيـــذ وصـــول هـــذه 

المبادرة مع بلوغ عام 2030.
وبينـــت بـــأن المجلـــس تمكـــن مـــن 
هـــدف تنفيـــذ هـــذه المبـــادرة بأنها 
ستمثل انعكاس مثل هذا التحسن 
األداء  علـــى  المؤشـــرات  فـــي 
فـــي  البحريـــن  التنافســـي لمملكـــة 
عـــدد مـــن التقاريـــر الدوليـــة التـــي 
تقيس تنافسية الدول في االبتكار 
ومجال تقليص الفجوة بين الرجل 
والمرأة في المشاركة االقتصادية.

ومـــن جهـــة أخـــرى، أوضحـــت بأن 
المجلـــس شـــكل لجنـــة للمـــرأة في 
مجـــال التكنلوجيـــا الماليـــة والذي 
السياســـات  اقتـــراح  إلـــى  تهـــدف 

العامة المتعلقة بتشـــجيع تنافسية 
المرأة في مجال علوم المســـتقبل، 
التـــوازن  بتحقيـــق  يســـاهم  بمـــا 
بيـــن الجنســـين فـــي هـــذا المجال، 
والمبـــادرات  البرامـــج  واقتـــراح 
النوعية لتواكب احتياجات التقدم 
التقني والتحول الرقمي في مجال 

التكنلوجيا المالية.
وأشـــادت ســـموها بجهود الشـــركة 
الـــذي يأتـــي بالتزامـــن باالحتفـــال 
 ،2021 العالمـــي  المـــرأة  بيـــوم 
الجهـــود  دعـــم  فـــي  ويســـاهم 
الوطنية إلـــى تعزيز النهج التنموي 
والتنافسي ومواصلة نهضة الوطن 
ليكون النموذج األبرز في المنطقة، 
والتـــي بنيت على توجيهات عاهل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
ومن جهتها، قالت رئيســـة االتحاد 
األعمـــال  لصاحبـــات  العالمـــي 
والمهـــن البحرينيـــة الشـــيخة هنـــد 
بنت ســـلمان آل خليفة بـــان قطاع 
التجارة واألعمال من حيث إيجاد 
التـــوزان بي الجنســـين والتوظيف 
في استخدام برامج حديثة تؤدي 
في حد ذاتها إلى التحول الرقمي، 
فهـــو مفهوم جديـــد ولديـــه أنظمة 
ولـــه  تتحـــدث  أن  تتطلـــب  قائمـــة 
قيمـــة مضافـــة، فبعـــض الشـــركات 

دخلت التسوق “األوناين” والكثير 
مـــن المؤسســـات حاولـــت تحســـن 
من البرمجـــة وتكثف من التدريب 
اســـتراتيجية  خطـــة  لهـــا  ويكـــون 

للتسويق.
وأردفـــت بأن في هذا العالم ولدت 
و”فيـــس  “أوبـــر”  مثـــل  مؤسســـات 
بـــوك” جميعهـــا تعتبـــر محليـــة في 
هـــذا الشـــأن ولكن مازلنـــا في عالم 
يطور من نفســـه ويحـــدث لمواكبة 
الجديـــدة  األنظمـــة  ومائمـــة 
وبالتعاون داخل المؤسسة لنسعى 

لهذا الشيء.

استراتيجات جديدة

رئيســـة جمعيـــة ســـيدات  ودعـــت 
األعمـــال البحرينية أحام جناحي 
عمـــل  رائـــدة  تكـــون  كـــي  المـــرأة 
ناجحة بأن تبقى متصلة باستمرار 
برؤيتها األساســـية تماًما كما يقوم 
المحترفـــون بتدريب أنفســـهم من 
حـــول  تنشـــيطية  دورات  خـــال 
التطـــورات الجديدة فـــي مجالهم، 
نفســـها  تدريـــب  إعـــادة  وأيضـــا 

مـــن خـــال تبنـــي تقنيـــات جديدة 
واســـتراتيجيات جديـــدة وإعـــادة 
مـــع  بانتظـــام  رؤيتهـــا  فـــي  النظـــر 

األهداف الجديدة.
الحـــادي  القـــرن  “ســـوق  وقالـــت: 
والعشرين اليوم ديناميكي ويتغير 
بســـرعة، ليـــس فقـــط فـــي قطـــاع 
التكنولوجيـــا وأنمـــا لـــدى العمـــاء 
والموظفيـــن  نخدمهـــم  الذيـــن 
الوفـــاء  علـــى  يســـاعدوننا  الذيـــن 
يتأثـــرون  جميًعـــا  فهـــم  بوعدنـــا 
مـــدى  علـــى  فالتعـــرف  بالتغييـــر، 
ســـرعة تكييـــف المنصـــات الرقمية 
وقنـــوات التواصـــل االجتماعي مع 
احتياجاتنا الشـــخصية والرســـمية 
لذلـــك، إذا كان علينـــا البقـــاء فـــي 
صدارة المنافسة، فيجب أن نكون 
مســـتعدين وقادرين على التمحور 

او ما يسمي إدارة التغيير”.
الفعـــال  المفتـــاح  بـــأن  وأردفـــت 
عـــن  البحـــث  هـــو  التغييـــر  إلدارة 
التغييـــر الخـــاص بـــك، وتخطيـــط 
اســـتراتيجيتك وتنفيذهـــا بعنايـــة 
تغييـــر  عامـــل  هـــي  التكنولوجيـــا 

قواعـــد اللعبـــة وتســـهيل التمحـــور 
ومـــع ذلـــك، بـــدون البحـــث الدقيق 
حتـــى  والتنفيـــذ،  والتخطيـــط 

التكنولوجيا لن تنقذ األعمال.

البنية التحتية الرقمية

الرئيـــس  أكـــدت  جهتهـــا،  ومـــن 
التنفيـــذي إلدارة الموارد البشـــرية 
 stc شـــركة  فـــي  خنجـــي  ســـارة 
ال  جـــزء  المـــرأة  بـــأن  البحريـــن 
يتجزء مـــن المجتمع ومســـاهمتها 
الفعالـــة ال يمكـــن الغنـــى عنهـــا في 
العمـــل أو المنـــزل وفـــي المجتمـــع 
ككل، إذ وجـــود نســـاء ذو كفاءات 
عالية يســـاهم في تسريع التحول 
الرقمـــي، فتعـــد المـــرأة جـــدًا مهمة 
فـــي هـــذا المجـــال وعنصـــر فاعل، 
وأن ما نراه في الشركة يؤكد على 
إدراكنـــا للتحول الرقمـــي، ونفتخر 
ألننـــا نقـــود التحـــول الرقمـــي فـــي 

المنطقة.
جائحـــة  بدايـــة  منـــذ  وقالـــت:” 
الكورونـــا فـــي العـــام الماضـــي كنـــا 
أول شركة قمنا بتوجيه موظفاتنا 

للعمـــل مـــن المنـــزل وهـــذا بفضـــل 
جهوزيـــة البنيـــة التحتيـــة الرقمية 
للشـــركة والكفـــاءات التـــي تديرها 
بالرغـــم مـــن أنهـــا تواجـــه تحديات 
الزمنيـــة  الفتـــرة  بنفـــس  عديـــدة 
كونها المـــرأة والموظفـــة والزوجة 
والمعلمـــة ألبنائهـــا بســـبب التعليم 

عن بعد”.
وأضافت أن القوانين والسياسات 
الداخلية المتبعة في الشركة تدعم 
تكافؤ الفرص على جميع األصعدة 
بداية من مرحلـــة التوظيف مرورًا 
والتطويـــر  التدريـــب  بمراحـــل 

وارتقاء السلم الوظيفي.
وبينـــت بـــأن الكفـــاءات والمواهب 
هـــي العنصـــر األكثـــر األهميـــة فـــي 
النجاح المؤسســـي، حيـــث برهنت 
التكنلوجيـــا  قطـــاع  فـــي  المـــرأة 
نجاحهـــا  علـــى  واالتصـــاالت 
ويعـــد دور  التوقعـــات  وتجـــاوزت 
المـــرأة مهـــم فـــي مجـــال التحـــول 
الرقمـــي لكـــون طبيعتهـــا وتكوينها 
بنفـــس  متعـــددة  بمهـــام  للقيـــام 

الوقت.

استقرار مستويات مشاركة المرأة االقتصادية كوفيد - 19
“المجلـــس األعلـــى”: تنفيـــذ مبـــادرات ســـريعة للتخفيـــف مـــن األزمـــة الصحيـــة علـــى المجتمـــع
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المنامة - وزارة الداخلية

الجفير - جميعة الصحفيين

هنأت رئيسة جميعة الصحفيين 
أحمـــد  عهديـــة  البحرينيـــة 
الســـيد وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
عضـــو المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن 
بمناســـبة  خليفـــة،  آل  دعيـــج 
فوزهـــا بجائـــزة )المـــرأة العربيـــة 
للمسؤولية المجتمعية في عصر 
التنمويـــة  والشـــمولية  التحـــول 
مـــن  الرقميـــة(،  والدبلوماســـية 
قبل المجلس العربي للمسؤولية 

المجتمعية.
رنـــا  “أنالشـــيخة  الســـيد  وقالـــت 
ومن خـــال موقع عملهـــا بوزارة 
مـــن  بـــه  تقـــوم  الخارجيـــة ومـــا 
جهود دبلوماســـية تعتبر إضافة 
حقيقيـــة لدبلوماســـية البحريـــن 
العريقـــة، التـــي تؤكـــد يومـــا بعد 
آخر أن المـــراة البحرينية كفاءة 

متميـــزة وتلعب الدور الكبير في 
بنـــاء ونســـج العاقـــات المثمـــرة 
مع باد العالم المتقدم، وبالتالي 
البحريـــن  نهضـــة  فـــي  تســـهم 

الحديثة”.
جمعيـــة  رئيســـة  وأشـــارت 
الصحفييـــن البحرينيـــة إلـــى أن 
جائزة )المرأة العربية للمسؤولية 
بهـــا  فـــازت  التـــي  المجتمعيـــة( 
الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى تمثل 
تكريما لكافة النساء البحرينيات 
الائي يعملـــن بجهد وتفاني في 
خدمـــة مملكتنـــا الغاليـــة، ســـواء 
بـــوزارة الخارجيـــة أو بالوزارات 
الحكوميـــة  والمؤسســـات 
واألهلية، كما هـــو تكريم لمملكة 
البحريـــن التي وضعت نســـاءها 
فـــي المـــكان الائق بهـــن، فعملن 

واجتهدن وُكرمن.

“الصحفيين”: رنا بنت عيسى 
إضافة لدبلوماسية البحرين

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  عقـــدت 
الشـــمالية، عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي 
وبحضـــور مديرهـــا العـــام العميـــد عيســـى 
حســـن القطان، محاضرة صحية توعوية، 
شـــارك فيها عـــدد مـــن الضبـــاط واألفراد ، 
وذلـــك في إطـــار العمل على رفع مســـتوى 

الوعي الصحي لدى منتسبي المديرية.
حـــول  دارت  والتـــي  المحاضـــرة  وقـــدم 
ضـــرورة تلقي التطعيم الخـــاص بفيروس 

الجهـــاز  تحفيـــز  فـــي  وأهميتـــه  كورونـــا 
المناعي لدى اإلنسان،  استشاري األمراض 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري ، عضـــو 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 

كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني.
وأكد المقـــدم القحطانـــي دور التطعيمات 
فـــي الوقايـــة مـــن اإلصابـــة بالفيـــروس أو 
الوفـــاة بســـببه، وتخفيف شـــدة األعراض 
المصاحبـــة لـــه في الحـــاالت القليلـــة التي 
يمكـــن أن يصـــاب فيها الشـــخص الحاصل 

علـــى التطعيم ، موضحا أن التطعيم يقلل 
من نســـبة نقل الفيـــروس لآلخرين مقارنًة 

بمن لم يحصلوا عليه.
واختتـــم أن أفـــراد المجتمـــع المحصنيـــن 
مـــن اإلصابـــة بالفيـــروس ، يســـاهمون في 
بطء انتشـــار الفيروس وتحقيـــق المناعة 
الجماعيـــة، إلـــى جانب منـــع الفيروس من 
االنتشار والتناسخ، وهما العمليتان اللتان 
تسمحان له بتكوين طفرة واالستمرار في 

التحور واالنتشار.

بسببه الـــوفـــاة  أو  ــفــيــروس  ــال ب اإلصـــابـــة  مــن  تــقــي 
القحطاني يؤكد أهمية التطعيمات ضد “كورونا”

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية 
يوســـف حمـــود مـــع ســـفير جمهورية 
بلغاريـــا لـــدى مملكة البحريـــن المقيم 

في الرياض ديميتار أباجييف.  
 وتـــم اســـتعراض عاقـــات التعـــاون 
في المجال المالـــي واالقتصادي بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة بلغاريا 
الصديقة، وســـبل فتح آفـــاق جديدة 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون  مـــن 
بمـــا يحقق المصالـــح المشـــتركة بين 

البلدين والشعبين الصديقين.  
علـــى  التأكيـــد  اللقـــاء  خـــال  وتـــم 
مواصلـــة العمل على تعزيز الشـــراكة 
بهـــا  والدفـــع  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
نحو آفـــاق أرحب بما يلبي التطلعات 
عـــدد  بحـــث  تـــم  كمـــا  المشـــتركة. 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
المشـــترك ومناقشة آخر المستجدات 
والتطـــورات علـــى صعيـــد االقتصـــاد 

العالمي.  

تعزيز الشراكة المالية 
واالقتصادية مع بلغاريا

“روتاري السلمانية” يعزز مهارات الخطابة لدى 34 طالبة
نظم نادي روتاري السلمانية بالتعاون مع 
“منامـــه توستماســـترز” لفـــن الخطابة عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي برنامجـــا تدريبيا 
متكاما لـ 34 طالبة من مختلف المدارس 
البحرينية في فن “الخطابة وأهميتها في 
تنميـــة القـــدرات اإلبداعيـــة فـــي مختلف 
الجوانـــب العمليـــة والحياتيـــة. يأتي هذا 
البرنامـــج ضمن سلســـلة برامـــج تدريبية 
مجتمعية يقيمها النادي بهدف المساهمة 
فـــي تنميـــة العنصـــر البشـــري البحرينـــي 
المجتمعـــي  الـــدور  تفعيـــل  جانـــب  إلـــى 
لكافـــة القطاعـــات األهليـــة فـــي التنميـــة 
االجتماعيـــة والثقافيـــة. بـــدأت فعاليـــات 
البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية ألقتها 
صبحات ايسك، أشارت خالها إلى أهمية 
مثل تلك البرامج في دعم قدرات النشء 
مشـــيدة  اإلبداعيـــة،  مهاراتهـــم  وصقـــل 

الهادفـــة  التثقيفيـــة  البرنامـــج  بأهـــداف 
إلـــى خلـــق جيـــٍل واٍع وقادر علـــى تحمل 
مســـؤولية التنميـــة والنمـــاء فـــي مملكـــة 
البحريـــن. واســـتعرضت صبحـــات خـــال 
فعاليـــات البرنامـــج أهميـــة فـــن الخطابـــة 
وتأثيره علـــى الحياة العملية للطاب في 
المســـتقبل القريـــب، مؤكـــدة أن الخطابة 
أصبحـــت أداة ضرورية للحيـــاة العصرية 
التعريـــف  مـــن  وجـــزًءا  مجتمعاتنـــا  فـــي 
بالتنميـــة وآليـــات تحقيقها، كما شـــجعت 
الطلبـــة على تبنـــي التفكيـــر اإلبداعي من 
خال االســـتفادة بهذا البرنامج التثقيفي 

المتكامـــل مـــن مختلـــف الجوانـــب. فيمـــا 
أعربـــت الطالبات المشـــاركات في الندوة 
عن تقديرهن للقائمين على هذا البرنامج 
وتشـــرفهن بالمشـــاركة في هـــذه التجربة 
التـــي وصفوهـــا بالناجحـــة واألكثـــر مـــن 
رائعـــة، مضيفـــات بأنهـــن اســـتفدن علـــى 
أكثـــر مـــن صعيـــد، وتعلمـــن مـــن خالهـــا 
أموًرا مفيدة في مجالهن الدارســـي، مثل 

كيفيـــة إعـــداد عـــرض وكيفيـــة تقديمـــه، 
وُقلـــن أنهن أيًضـــا تعرفن خـــال فعاليات 
جديـــدة  أســـاليب  عـــدة  علـــى  البرنامـــج 
فـــي فـــن الخطابة التـــي لم تكـــن معروفة 
لديهـــن، مشـــددات علـــى أن هـــذه النـــدوة 
مفيـــدة لتطويـــر شـــخصياتهن وقدراتهن 
علـــى التواصل. من جانبهـــا، أكدت رئيس 
نادي روتاري الســـلمانية أميرة إســـماعيل 
الـــدور التثقيفـــي الذي يضطلع بـــه النادي 
من خـــال إقامـــة مثل تلـــك البرامـــج بما 
يصب لصالـــح تطوير القدرات والمهارات 
الشـــخصية لجيـــل المســـتقبل الواعد من 
شـــباب وفتيات مملكـــة البحرين، مضيفة 
أنهـــا ومعهـــا مجلـــس إدارة النـــادي بكامل 
أعضائه فـــي دورته الحالية ســـيواصلون 
الســـعي إلـــى النهـــوض بـــكل ما هـــو داعم 
مســـاندة  البحرينـــي  البشـــري  للعنصـــر 
ودعًمـــا للخطـــط الوطنيـــة للمملكـــة فيمـــا 

يتعلق بوســـائل التنميـــة والنماء. وذكرت 
إســـماعيل أن هناك اتفاقيـــة تعاون قائمة 
toastmas� الدولـــي  الروتـــاري  وبيـــن 

ters، علـــى ضوئهـــا تـــم عقـــد برنامج “فن 
نفســـه  الوقـــت  فـــي  مشـــيدة  الخطابـــة”، 
بالجهـــود التي تبذلهـــا الجمعيـــة لارتقاء 
وتطويـــر  مهـــارات  وتنميـــة  بالخطابـــة 
قـــدرات ممارســـيهاعلى نحو يســـهم خلق 
جيـــل قـــادر علـــى التعبيـــر عـــن إنجـــازات 
الوطـــن بشـــكل علمـــي متطـــور. وأعربـــت 

إســـماعيل عن خالـــص أمنياتهـــا للجمعية 
وأعضاء مجلس إدارتها بالنجاح والسداد 
لارتقاء بهذا الفن ورفع مستوى القائمين 
عليه علميا وعمليا، مثمنًة سعي الجمعية 
في االهتمام بالعنصر النســـائي في مجال 
“الخطابـــة” لتكون خير ســـفير لبادها في 
المســـتقبل القريـــب، كمـــا وصفـــت جهـــود 
ستســـتطيع  والتـــي  بالمقـــدرة،  الجمعيـــة 
مســـتقباً إخـــراج نماذج متميـــزة في هذا 

المجال تسهم في رفعة الوطن ونمائه.

المنامة - نادي روتاري السلمانية

إسماعيل: نساند كل 
ما هو داعم للعنصر 

البشري البحريني

أميرة إسماعيل

مروة خميس

أحالم جناحي سارة خنجيالشيخة هند بنت سلمانسمو الشيخة حصة بنت خليفة



بـــوزارة  العـــام  المفتـــش  قـــام 
الداخليـــة اللـــواء الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة والمفتش 
العـــام بـــوزارة الداخليـــة بدولـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
ناصـــر  أحمـــد  اللـــواء  الشـــقيقة 
الريســـي بزيـــارة معـــرض وزارة 
الداخليـــة المصاحـــب لفعاليـــات 
ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
لطيران الخليج للفورموال واحد 

.2021
االطـــاع  تـــم  الزيـــارة،  وخـــال 
علـــى ما قدمـــه ممثلـــو اإلدارات 
المشـــاركة فـــي المعـــرض حـــول 
مهامهـــم وواجباتهم والمســـتوى 
المتميـــز الذي وصلـــت إليه هذه 

الخدمـــات  وأحـــدث  اإلدارات، 
المقدمة للجمهور وأهم التقنيات 
األمنية واألجهزة المتطورة التي 
تســـاهم فـــي القيـــام بالواجبـــات 
مـــن  مســـتوى  بأعلـــى  والمهـــام 

الدقة والسرعة والمصداقية.
اإلدارات  اســـتعرضت  كمـــا 
والبرامـــج  األنظمـــة  المشـــاركة، 
والخطـــط المنفـــذة للتواصل مع 

تطبيـــق  ســـبيل  فـــي  الجمهـــور؛ 
للجريمـــة  والتصـــدي  القانـــون 
والحفاظ على سامة المواطنين 

والمقيمين.

وقد أشـــاد المفتش العام بوزارة 
الداخلية بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة باالستعدادات 
بهـــا  قامـــت  التـــي  والترتيبـــات 

وزارة الداخليـــة؛ لضمـــان نجـــاح 
وتعـــاون  الفورمـــوال1،  ســـباق 
وأدائهـــم  األمـــن  رجـــال  جميـــع 
واجبهـــم على أكمل وجه، مؤكدا 

قدرة مملكة البحرين في تنظيم 
هذه الفعاليات الدولية بفضل ما 
تتمتـــع به من خبـــرات وجاهزية 

عالية.
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ميرزا: اإلنجازات المشرفة موقع إشادة عالمية
تعزيـــز مكانـــة حلبـــة البحريـــن علـــى الخريطـــة الرياضيـــة

المســـتدامة  الطاقـــة  رفـــع رئيـــس هيئـــة 
عبدالحســـين ميرزا أســـمى آيات التهاني 
البـــاد  عاهـــل  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة النجـــاح 
الكبير الـــذي حققته مملكـــة البحرين في 
تنظيـــم وإقامـــة ســـباق جائـــزة البحريـــن 
الكبرى لبطولة ســـباق الفورمـــوال 1.وأكد 
ميـــرزا أن مـــا تواصـــل المملكـــة تحقيقـــه 
من إنجازات مشـــرفة في تنظيم الســـباق 
ســـنويًا بإمكانيات عالية وقدرات وطنيه 
ذات كفـــاءة متميـــزة لتنظيـــم مثـــل هذه 
الفعاليـــات واألحـــداث الرياضيـــة الكبرى 
هو موقع إشادة عالمية، وإنما هو ترجمة 
لاهتمام والدعـــم الامحدود الذي توليه 

ممـــا  الوطـــن،  ألبنـــاء  الرشـــيدة  القيـــادة 
مكنهـــم من تخطـــي التحديـــات وتوحيد 
والمؤسســـات  الجهـــات  كافـــة  جهـــود 
الحكومية والخاصة لدعم تنظيم السباق 
علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف والتحديـــات 
التـــي فرضتهـــا جائحة فايـــروس كورونا 

.COVID-19 المستجد
كمـــا تقـــدم ميـــرزا بالتهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى مجلـــس إدارة وإدارة حلبة البحرين 
الدوليـــة على هذا النجـــاح الباهر للمملكة 
خاصة وأن سباق جائزة البحرين الكبرى 
هـــو أول ســـباق للفورموال 1 في الموســـم 
العالمي للعام 2021 لهذه الرياضة الهامة، 
مضيفـــًا بـــأن هـــذا النجـــاح يفـــرض علـــى 
الســـباقات التاليـــة مـــن الموســـم تحديـــًا 
لمواكبة مـــا تمكنت المملكـــة من تحقيقه 
مـــن إنجـــاز ونجـــاح تخطـــت مـــن خالـــه 
فرضتهـــا  التـــي  والظـــروف  التحديـــات 

الجائحة عالميًا.
عنـــه  أعلنـــت  مـــا  بـــأن  ميـــرزا  وأضـــاف 
الحلبـــة مـــن خطـــوات لتفعيـــل مفاهيـــم 
االســـتدامة بشـــكل عام في كافة الخطط 
واالســـتراتيجيات التنمويـــة والتطويرية 
للحلبـــة، بدءًا بالتعاون بيـــن هيئة الطاقة 
المســـتدامة وحلبة البحريـــن الدولية في 
مشـــروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية 
لاســـتفادة من الطاقة النظيفة لتشـــغيل 
الحلبة خال السباقات وعلى مدار السنة 
وخفـــض البصمـــة الكربونيـــة لهـــا وتقليل 
تكاليف الكهرباء، إنمـــا يعكس الخطوات 
الجادة التي تتخذها إدارة الحلبة برئاسة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الشـــيخ ســـلمان 
الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، 
لتعزيز مكانة حلبة البحرين الدولية على 

الخريطة الرياضية اإلقليمية والعالمية.
كما انتهز ميرزا الفرصة في هذا الســـياق 

ليعـــرب عن شـــكره وتقديـــره لكافة أفراد 
لجائحـــة  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
 ،COVID-19 فايروس كورونا المســـتجد
برئاســـة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، وكافـــة األجهزة 
جهودهـــم  علـــى  المملكـــة  فـــي  األمنيـــة 
المبذولة خال السباق حرصًا على سامة 

المواطنين والمقيمين والمتسابقين.

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

المنامة - وزارة الخارجية

وصـــل إلـــى البـــاد أمـــس، وزيـــر 
الدولة لشـــؤون الشـــرق األوسط 
بـــوزارة  إفريقيـــا  وشـــمال 
بالمملكـــة  والتنميـــة  الخارجيـــة 
المتحدة، جيمـــس كليفرلي، في 
زيارة لمملكة البحرين تســـتغرق 
االجتمـــاع  لحضـــور  يوميـــن 
الثالـــث عشـــر للجنـــة البحرينيـــة 

البريطانية المشتركة.

وكان فـــي اســـتقباله فـــي مطـــار 
البحريـــن الدولـــي ســـفير مملكة 
البحرين لـــدى المملكة المتحدة، 
آل  محمـــد  بـــن  فـــواز  الشـــيخ 
خليفة ووكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون الدولية الشيخ عبدهللا 
وســـفير  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
المملكـــة المتحـــدة لـــدى مملكـــة 

البحرينرودي دراموند.

وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق األوسط يصل البحرين

عبدالحسين ميرزا

المنامة - معهد اإلدارة العاّمة

بمناســـبة مـــرور عاميـــن على تدشـــين 
االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة  الخطـــة 
المواطنـــة  قيـــم  تعزيـــز  و  الوطنـــي 
مخرجـــات  أبـــرز  وحـــول  )بحريننـــا( 
)بحريننـــا( أكـــد  المديـــر العـــام لمعهـــد 
اإلدارة العامـــة “بيبـــا” رائـــد محمـــد بن 
رؤيتـــه  اســـتمد  المعهـــد  أن  شـــمس، 
الشـــاملة  الرؤيـــة  مـــن  االســـتراتيجية 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، والتـــي 
انعكست مامحها بصورة واضحة في 
دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل 
الحكومـــة،  عمـــل  وبرنامـــج  الوطنـــي، 
باإلضافـــة إلـــى رؤيـــة مملكـــة البحرين 
مجملهـــا  فـــي  لتشـــكل  االقتصاديـــة 

المرتكزات األساســـية للخطة الوطنية 
الوطنـــي )بحريننـــا(،  لتعزيـــز االنتمـــاء 
باإلضافة إلى النظرة الحكومية الثاقبة 
لولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، التي رســـمت خًطا واضًحا 
للعمل الحكومي وفًقـــا للقيم الوطنية، 
موضًحـــا أنـــه قـــد تـــم تصميـــم برامـــج 
المعهـــد بمـــا يتماشـــى مـــع المرتكـــزات 
الوطنيـــة؛ إيماًنا مـــن المعهـــد أن القيم 
األساســـي  المحـــرك  هـــي  الوطنيـــة 
لارتقاء بـــاألداء الوظيفي والخدمات 

الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأوضح بن شمس أن القيم تشكل في 
مجملهـــا ســـلوك اإلنســـان، فكل إنســـان 
لذلـــك  القيـــم،  مـــن  مجموعـــة  يمتلـــك 

فإننا نســـتخلص مـــن توجيهات جالة 
الملـــك من خـــال الخطابات الســـامية 
فـــي العديـــد مـــن المناســـبات الوطنية، 
الحكمـــة والـــرؤى فـــي تعزيـــز االنتماء 
وقيـــم المواطنة، بمـــا يرتقي بالمجتمع 
البحريني ويلبـــي تطلعات المواطنين، 
مشـــيًرا إلى أن المعهد يراعي في كافة 
مبادراتـــه ومشـــاريعه القيـــم الوطنيـــة 
ويحـــرص علـــى تضمينها بمـــا ينعكس 
الحًقا على مخرجات العمل الحكومي، 
الوطنـــي  البرنامـــج  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
لتطويـــر القيـــادات الحكومية يعد أحد 
أهم برامج المعهد التي حرص على أن 
تتضمن القيم الوطنية كُمكون أساسي 
ضمن منهجية التعليم والتدريب، لذلك 
فإن جميع خريجـــي البرنامج الوطني 

اليـــوم علـــى درايـــة تامـــة ليـــس فقـــط 
بالقيم الوطنية بل بآليات تضمينها في 
خطط العمل المؤسسي، باإلضافة إلى 
األســـاليب الحديثـــة لغرســـها في فرق 

العمل اإلداري.
وأردف بـــن شـــمس أن الخطة الوطنية 
)بحريننـــا( تقـــوم علـــى شـــراكة وطنية 
بيـــن  المحليـــة  الجهـــود  وتشـــبيك 

منظومـــة العمـــل الحكومـــي، والقطاع 
الخاص، ومؤسســـات المجتمع المدني، 
نحـــو تعزيز القيـــم البحرينية األصيلة، 
وتوحيدهـــا بمـــا يرتقي إلـــى التطلعات 
الوطنية ويرفع من مستوى المخرجات 
الُمقدمـــة للمواطنيـــن، مضيًفا أن اليوم 
الجميع يعمل ســـويا لصناعة مســـتقبل 
الوطن وخدمته ضمن منظومة واحدة 
تحمل اســـم البحرين وفريق البحرين، 
وهو ما يجعل مملكة البحرين نموذًجا 
ُيحتذى به ليس على الصعيد اإلقليمي 
المجتمـــع  صعيـــد  علـــى  بـــل  فحســـب 
التجربـــة  بـــأن  يفخـــر  الـــذي  الدولـــي، 
قابلـــة  ممارســـة  أصبحـــت  البحرينيـــة 
لاسترشـــاد بهـــا فـــي مختلـــف أرجـــاء 

العالم.

ــة طــــريــــق نـــحـــو تـــعـــزيـــز االنـــتـــمـــاء ــ ــارطـ ــ ــات الـــســـامـــيـــة خـ ــ ــاب ــ ــط ــ ــخ ــ ال

بن شمس: القيم الوطنية محرك أساس لالرتقاء باألداء الوظيفي

رائد شمس

قالـــت قبرص الشـــمالية إنهـــا اتخذت 
جميـــع التدابيـــر الازمة لضمـــان تمتع 
آمنـــة  بيئـــة  فـــي  بعطاتهـــم  الـــزوار 
أنهـــا  الهمـــوم، مضيفـــة  مـــن  وخاليـــة 
ســـتفتح حدودهـــا لجميـــع الـــزوار من 

البحرين اعتباًرا من 1 أبريل 2021.
وأوضحـــت فـــي بيـــان تلقـــت “الباد” 
نســـخة منه أمـــس أنه “ســـيتم ضمان 
إقامـــة خاليـــة مـــن الحجـــر الصحـــي 
لجميع المسافرين الذين أجروا اختبار 
صحي وثبت أنهم لم يتعرضوا لحالة 

مؤكدة لجائحة كورونا”.
وتابـــع البيـــان “ال ُيطلب مـــن األطفال 
الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 12 عاًمـــا 
 ،)19 )كوفيـــد  اختبـــار  ألي  الخضـــوع 
بينمـــا ســـيظل مطلوًبـــا مـــن األطفـــال 

 12 بيـــن  أعمارهـــم  تتـــراوح  الذيـــن 
و18 عاًمـــا الخضـــوع لاختبـــار وفًقـــا 

للبروتوكول المطبق”.
علـــى  يتعيـــن  أنـــه  البيـــان  وذكـــر 
اللوائـــح  جميـــع  اتبـــاع  المســـافرين 
هـــو  كمـــا  واالحتياطـــات  والتدابيـــر 
الوجهـــة  بروتوكـــول  فـــي  موضـــح 

القبرصية.
واختتم البيان “ستســـتمر قبرص في 
تقديـــم أفضـــل تجربـــة عطلـــة اعتـــاد 
زوارنـــا عليها، وســـنجعل منها واحدة 

من أكثر الوجهات المحببة لهم”.

قبرص تعيد فتح حدودها للزوار من البحرين

تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة بأمن وسالمة المسافرين
رئيس األمن العام يبحث مع مسؤولين بريطانيين تبادل الخبرات والتجارب الناجحة

ترأس رئيس األمن العام الفريق طارق 
الحســـن ونائـــب مديـــر عمليـــات أمـــن 
الطيـــران الدولية بـــوزارة المواصات 
البريطانية كاشـــف شـــودري، اجتماعا 
تنسيقيا مشـــتركا، عبر تقنية االتصال 
الجمـــارك  رئيـــس  بمشـــاركة  المرئـــي، 
والوكيل المســـاعد بشـــؤون الجنســـية 
مـــن  وعـــدد  واإلقامـــة،  والجـــوازات 
المواصـــات  بـــوزارة  المســـؤولين 

البريطانية.
وفـــي االجتماع، الذي يأتـــي في إطار 
الجانبيـــن  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 
وتبادل الخبـــرات والتجارب الناجحة 
فـــي مجـــال أمن وســـامة المطـــارات، 
ثمـــن رئيـــس األمـــن العـــام، ما تشـــهده 

البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العاقـــات 
الصديقيـــن من تطور مســـتمر وتعزيز 
إلـــى  الفتـــا  المشـــترك،  العمـــل  آفـــاق 
توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة بمواصلـــة 
األمنيـــة  التجـــارب  علـــى  االطـــاع 
المتميزة وتوظيف التقنيات الحديثة 
بمـــا يضمن التطبيـــق الدقيـــق لمعايير 
البحريـــن  بمطـــار  والســـامة  األمـــن 
الدولـــي كواجهـــة عصريـــة وحضارية 

لمملكة البحرين.
وخـــال االجتمـــاع، تـــم بحـــث الســـبل 
الكفيلـــة بتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي في 
المســـافرين  وســـامة  أمـــن  مجـــال 
المطـــار،  ومرتـــادي  والعامليـــن 
باالســـتعانة بالتقنيـــات الحديثـــة فـــي 
تقديـــم الخدمـــات األمنية وبما يســـهم 

الســـفر  فـــي تســـهيل ومرونـــة حركـــة 
والســـياحة، كما تم التطـــرق إلى ما تم 
التوصل إليه، في االجتماعات السابقة 
من حيث الخطط والبرامج والدورات 
التدريبية وتنفيذها وكل ما من شـــأنه 

دعم استدامة جودة امن المطار.
وأبدت وزارة المواصـــات البريطانية 

اســـتعدادها لمواصلـــة تعزيـــز التعاون 
مـــع وزارة الداخليـــة، في إطـــار تأمين 
وبمـــا  والمســـافرين،  الطيـــران  حركـــة 
يتناسب مع مشـــروع تطوير وتوسعة 
وتحقيقـــًا  الدولـــي  البحريـــن  مطـــار 
للمتطلبات األمنية الازمة لتأمين هذا 

المرفق الحيوي.

المنامة - وزارة الداخلية
عزوز علي

المفتش العام بـ “داخلية اإلمارات”: جاهزية عالية لتنظيم الفعاليات
المنامة - وزارة الداخلية

أشاد 
باالستعدادات 

األمنية لضمان 
نجاح الفورموال1



^قــــــال مـــديـــر عـــــام بــلــديــة 
المحرق إبراهيم الجودر إن قسم 
ال  البلدية  في  والتفتيش  الرقابة 
اإللــكــتــرونــي،  التوقيع  يستخدم 
وأن استخدام التوقيع اإللكتروني 
مــن قــبــل قــســم تــراخــيــص البناء 
يقتصر على استخدامه إلجازات 

البناء.
بــشــأن  ســـــؤال  عــلــى  رده  وفــــي 
ــتــي يــســتــخــدم فيها  ال ــاالت  ــحـ الـ
البلدية  فــي  االكــتــرونــي  التوقيع 
لفت  رسميا،  يعتبر  كــان  إذا  ومــا 
نــظــم  إدارة  إن  الـــــى  الــــجــــودر 
توقيعا  استحدثت  المعلومات 
بوضع  البناء  إلجــازات  الكترونيا 
البناء  تــراخــيــص  على  “بـــاركـــود” 

العناوين،  واســتــمــارات  الــصــادرة 
من  مباشرة  طباعتها  تتم  حيث 

الــنــظــام بــعــد الــدفــع والــتــصــديــق 
ــن قـــبـــل الـــمـــخـــولـــيـــن  ــ عـــلـــيـــهـــا مـ
النظام  فــي  الــصــاحــيــات  حسب 

االلكتروني.
ــى تــخــصــيــص بــريــد  ــ ــ وأشــــــــار إل
االعتماد  يتم  رســمــي  الــكــتــرونــي 
عــلــيــه فـــي إرســــــال الـــمـــراســـات 
الـــرســـمـــيـــة والـــتـــقـــاريـــر بــجــمــيــع 
وزارة  فــي  واإلدارات  األقـــســـام 
ــال وشـــــــؤون الـــبـــلـــديـــات  ــ ــغـ ــ األشـ
تماشيا مع  العمراني؛  والتخطيط 
عن  للعمل  المتخذة  االحــتــرازات 
ــراءات  اإلجـ لتسهيل  وذلــك  بعد، 
وســرعــة إنــجــاز الــمــعــامــات وهو 
البلديات  جميع  في  متبع  إجــراء 

والجهات الحكومية األخرى.

^ مــرر مجلــس بلدي المحــرق مقترحا بتغيير اســم أحد 
المحالت التجارية العاملة بنشاط بيع الفواكه والخضروات 
بالدائــرة الثالثــة مــن محافظــة المحــرق؛ لما تحمله التســمية 

الحالية من معاني ودالالت غير الئقة.

البلدي  المنطقة  ممثل  وقــال 
باسم المجدمي: إن تسميات 
تخضع  أن  ينبغي  الــمــحــات 
ــة ومـــراجـــعـــة دقــيــقــة  ــابـ ــرقـ لـ
ــدم الــســمــاح  ــ وفـــاحـــصـــة، وعـ
لبعض التسميات التي تحمل 
الهادفة  غير  العبارات  بعض 

وغير الائقة.
ــار إلـــى أنـــه رغـــم رفــعــه  وأشـــ
لـــمـــاحـــظـــاتـــه عـــلـــى تــســمــيــة 
المحل المذكور لدى المعنيين 

ــوزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة  ــ بـ
لم  ــوزارة  الـ أن  إال  والسياحة 
هــذا  بــحــق  إجــــراء  أي  تتخذ 
لطلبه  تستجب  ولــم  المحل 

بتغيير المسمى.
تــتــعــاون  أن  ــد ضــــــرورة  وأكـــ
الجهات الرسمية مع مثل هذه 
الــتــي مــن شأنها  الــمــطــالــبــات 
ــادات  ــعـ الـ ــى  عــل تــحــافــظ  أن 
الحميدة  واألعراف  والتقاليد 

للمناطق.

البنــاء إجــازات  علــى  اإللكترونــي  التوقيــع  ــل بــنــشــاط بــيــع الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــهاقتصــار  ــم ــع ي

بلدي المحرق يطلب تغيير اسم محل “غير الئق”تخصيص بريد إلكتروني لمراسالت “البلديات”

المبوبة

عرض وطلب
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السفن التراثية
^ رفع مجلس بلدي المحرق 
ــراع في  اإلســ بــضــرورة  توصية 
إنـــشـــاء مــرفــأ الــســفــن الــتــراثــيــة 
تخصيصه  تم  الــذي  الموقع  في 
للمشروع بفرضة المحرق، حيث 
المجلس  تــوصــيــة  عــلــى  مــضــى 

بتنفيذه فترة 5 أعوام.

الغذائــي األمــن  يعــزز  الزراعيــة  األراضــي  علــى  الحفــاظ 

86 بالغ سرقة “فيوز” كهرباء بالمحرق في 2020
ــال الـــرائـــد يــوســف مـــا بخيت  قــ
حضوره  لدى  المحرق  شرطة  من 
إن  المحرق  بلدي  اجتماع مجلس 
السرقة  لباغات  الكلي  المجموع 
المحرق  محافظة  سجلتها  الــتــي 
 641 بــلــغــت   2020 الـــعـــام  خــــال 
ــبـــارة عن  ــا، 86 مــنــهــا هـــو عـ بـــاغـ
بـــاغـــات ســرقــة مــقــابــس )فــيــوز( 

الكهرباء.
ــدى اســتــعــراضــه تــقــريــر  ــ وأشـــــار ل
ســرقــات مــقــابــس الــكــهــربــاء، إلــى 
الــبــاغــات  هـــذه  مــن   %  49.2 أن 
إداريــة  كشكوى  معها  التعامل  تم 
الشكاوى  بسجل  إداريــا  وحفظت 
اإلداريــــــة، فــيــمــا بــلــغ عـــدد جــرائــم 
بنسبة  44 جريمة  الفعلية  السرقة 
حفظت  الــبــاغــات،  مــن   %  50.8

مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.
ولفت إلى أن جهود المديرية في 
الوقوف على تلك الباغات خفض 

عـــدد الــبــاغــات الــجــنــائــيــة بــشــأن 
 14 من  الكهرباء  مقابس  سرقات 

% إلى 7 % في العام 2020.
الباغات  42 من  وقــال إن تحول 
ــة  ــ ــى شـــكـــوى إداريـ ــ ــن ســـرقـــة إل مـ
ــعـــود إلــــى عــــدة أســـبـــاب مــنــهــا:  يـ

تم  الباغ في شقة  سكن صاحب 
لخروج  نظرا  منها؛  المقبس  نــزع 
لسكنه  أو  منها،  السابق  المستأجر 
فــي مــبــنــى جــديــد ال يــوجــد فيها 

قابس أساسا.
وأردف: من األسباب كذلك تركيب 

هيئة الكهرباء والماء مقبسا لشقة 
نـــزع موظفي  أو  بــالــخــطــأ،  ــرى  أخـ
لوجود  شقة  مــن  الــقــابــس  الهيئة 
أو  الباغ،  متأخرات على صاحب 
المقبس عن  الهيئة  لقطع موظفي 

شقة بالخطأ.

الرائد يوسف مال بخيت متحدثا في االجتماع

المرباطي: مشاهد جرف المزارع مؤلمة

ــلــدي الــمــحــرق على  ــق مــجــلــس ب ^ وافــ
توصية تدعو وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة 
بالحفاظ على ما تبقى من األراضي الزراعية 
الغذائي  األمــن  حلقة  تكتمل  حتى  والــمــزارع 

االستراتيجي في المملكة.
البلدي  المجلس  التصويت، قال رئيس  وقبل 
في  تأتي  التوصية  هذه  إن  المرباطي  غــازي 

إطار حرص الدولة على الحفاظ على ما تبقى 
من األراضي الزراعية في المملكة، وإطاقها 
والــمــبــادرات  االستراتيجيات  مــن  مجموعة 
الــوطــنــيــة فــي ســبــيــل دعـــم وتــنــمــيــة الــقــطــاع 

الزراعي.
ــفــت إلـــى تــوجــيــهــاتــعــاهــل الـــبـــاد صــاحــب  ول
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
بشأن تعزيز األمن الغذائي والذي يوفر سبيبل 

االستقرار لدى المواطنين والمقيمين.
المؤلمة  المشاهد  من  نــراه  ما  يؤسفنا  وقــال: 
من خال جرف المزارع وتحويلها إلى أراض 
صــمــاء مــن قــبــل مــاكــهــا بــدافــع اســتــثــمــارهــا 
تحقيق  بهدف  أخــرى  ومــجــاالت  أنشطة  فــي 
التاريخية  لألهمية  االلــتــفــات  دون  ــاح،  ــ األرب
والمستقبلية لهذه األراضي الزراعية الخصبة، 

والتي أصبحت نادرة جدا.

رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي 

سيدعلي المحافظة

باسم المجدمي

إبراهيم الجودر
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 للمزيد من

العقارات

القيد   140708     -   التاريخ : 2021/3/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الســيدة بتول الســيد علي ســعيد علي المالك ل فرونت الين لخدمات الســيارات  
مؤسسة فردية والمسجلة بموجب القيد رقم   140708   طالبا تحويل المؤسسة 
الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 500 دينار بحريني 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.     بتول السيد علي سعيد علي

chockalingam venugopal    .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020 -147060
تسجيل اسم تجار ي

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : السيد عبدهللا سعيد علي هاشم

االسم التجاري الحالي : الصون ألنظمة العوازل وأعمال الخرسانة
االسم التجاري الجديد : فرونت الين للعقارات

رقم القيد : 1-30673

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إعالن بحل و تصفية شركة
شركة تريسرز للمواد الغذائية ذ.م. م

  سجل تجاري رقم 1   -  132678

 بنــاء علــى قرار المالك لشــركة تريســرز للمــواد الغذائية ذ.م.م المســجلة على قيد 
 GHULAM NABI      رقــم 132678 – 1 بتصفيــة الشــركة اختيــار و تعيين الســيد
BUTT / مصفيا للشــركة بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم 
بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
GHULAM NABI BUTT

hab.csc2016@gmail.com     -     35506469

التاريخ :2021/03/28
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

ٕادارة السجــــل التجــاري
)CR2021- 51987( ٕاعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : سلمان محمد جواد سلمان جاسم فردان 

االسم التجاري الحالي : السماوي لخدمات رجال
 االعمال االســـــم التجـــاري الجديد : الريادة لخدمات رجال االعمال

قيد رقم: 1-102592

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 ٕادارة السجــــل التجــاري
)CR2021- 53226( ٕاعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : هيثم بدر ابراهيم الساده

االسم التجاري الحالي : كفتريا رقاق ستيشن
 االعمال االســـــم التجـــاري الجديد : السيم سي فوود

قيد رقم: 14-34137

إعالن بحل و تصفية شركة -   شركة خط اكسبرس لتخليص المعامالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم  99425 – 1

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة خــط اكســبرس لتخليــص المعامــالت ذ.م.م 
المســجلة بموجب القيد رقم99425-1 بتصفية الشــركة اختيار و تعيين السادة / 

السيد عبدلله حسين عبدلله سلمان حسين مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
السيد عبدلله حسين عبدلله سلمان حسين

S.ABDULLA88@HOTMAIL.COM   -     35315755

تاريخ   2 / 3 / 2021
  CR2021- 32159   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه : الســيد/ حســن بــن جبر بن حســن الجبر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى السيد / علي خليفه أحمد حسن الحماد

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 132610 - 1
االسم التجاري : كراج النورة

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

CR2020- 55390 ٕاعالن رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا ورثــة المرحوم جعفر عبدالنبي علي حســن بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي ٕالــى الســيدة خديجــه جعفر 
عبدالنبي علي حســن فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
قيد رقم: 1-44835

االسم التجاري: جعفر عبدالنبي علي حسن

 القيد : 82669   -     التاريخ: 2021/03/28
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
 إعالن  رقم 40346 لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد فاطمة محمد ابراهيم براحمن المالك ل الهواء الدهبي )مؤسســة فردية(  
والمســجلة بموجب القيد رقم 82669 فرع 16، يطلب تحويل المؤسســة الفردية 
المملوكة له إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 500 دينار بحريني وذلك لتصبح 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 1.    فاطمة محمد ابراهيم مورامبودي بيدا براحمن

MUHAMMAD ASGHAR    .2

التاريخ: 2021/03/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021- 52148 (  إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا السيد/الســيدة : فاضــل ميــرزا عبدهللا مرهون جاســم بطلــب تحويل 
المحالت التجارية التالية إلى السيد/ السيدة : ميرزا عبدهللا مرهون جاسم  

  فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

قيد رقم: 1-34699
االسم التجاري: بوتيك الركن الراقي

تاريخ :2021/3/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة السجــــل التجــاري
)CR2021- 51985 (  إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت ٕالينا المعلن ادناه: مهدي احمد علي سلمان بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي ٕالى السيد حسن احمد علي سلمان فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 142859 - 1

االسم التجاري : النجاده لتجارة الحيوانات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة ٔانوار بيكم للمقاوالت ذ.م.م

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بٔانه قد تقدمت ٕاليها 
الســيدة / صديقة بيكم محمد شــرف الدين انور حســين احمد حســين، باعتبارها 
المصفــي القانونــي لشــركة ٔانــوار بيكــم للمقاوالت ذ.م.م.، المســجلة كشــركة ذات 
مســٔيولية محــدودة، بموجــب القيــد رقــم: 97739-1، طالبة ٕاشــهار انتهــاء ٔاعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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Vacancies Available
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DAR AL JENAN FOR CLOAKS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39688992  or  hr@unitedenterprises.biz 

ANAYAT SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33496351  or  ANAYATABDULHAMEED@YAHOO.COM 

NAYLA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

AL NOSAIF CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655626  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

MEENA INVESTMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

YOUNIS ALJANABI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 32008778  or  FAJERTRADE@HOTMAIL.COM 

NASS ICE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WATER TREATMENT PLANT OPERATOR (PURIFICATION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Veolia Energy Gulf W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16639400  or  ATUL.PUROHIT@VEOLIA.COM 

Royal Tower Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262118  or  JAFFAR.BAGARD@GMAIL.COM 

Lavendome market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17262118  or  JAFFAR.BAGARD@GMAIL.COM 

ALSHAMALEYA ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617770  or  hzz88@hotmail.com 

AKRAM CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39336677  or  Ashrafrana029@gmail.com 

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

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17415191  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

M g jewellery co wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM 

Marvel Management Training Institute W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17530775  or  spb16668@gmail.com 

GLOBAL BAHRAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39196274  or  HASANAIN85@HOTMAIL.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

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

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

ALI AL ZAKI FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39449458  or  a.alzaki79@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

Makkah Motor Cycles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500030  or  info@awtadi.com 

BURJ ASIA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34542929  or  BURJASIA@HOTMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

JOOD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 33964446  or  ALI.7ASSAN@HOTMAIL.COM 

ISA ALZAMEL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39733119  or  isaalzamelgarage@yahoo.com 

ABOVE & BEYOND INTERNATIONAL CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17742062  or  ABIC.DIRECTOR@GMAIL.COM 

Al Romansiah Restaurants Management Comapany S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347547  or  M.ALMOALLEM@ALROMANSIAH.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36333817  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677757  or  m.m.c.c@hotmail.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

AMANYNA BEAUTY CENTRE 2 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33335451  or  AMANYNABEAUTY@GMAIL.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

PAK BRILLIANT EVENT ORGANISER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33440630  or  FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

BARKAAZ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34339370  or  ADILLINE00@GMAIL.COM 

BLUE DIAMOND WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36370502  or  BLUEDINFO@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING & UTILITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77221100  or  human.resources.ngc@gmail.com 

GOLD QUEEN PIZZA Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39999003  or  althawadi918@gmail.com 

TASHAEER GATE COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39919980  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM 

ALTASHREEQ CONSULTANCY CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330570  or  ALTASHREEQ@YHAOO.COM 

AL SURNUKH OTHER SPECIALIZED DESIGN ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

Kaia Blooms and linen Flowers 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39661551  or  AYSHA.MBD@GMAIL.COM 

Indian Zaffran Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36311303  or  Pralabdha9@gmail.com 

COUNTRY HILLS PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

K N AUTO GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37336682  or  rajendrannair680@gmail.com 

BUTAYYIB SALE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39045631  or  MOHAMMAD.SAEED634@GMAIL.COM 

Back Pole Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33459666  or  INFO@BACKBONEBAHRAIN.COM 

NOMAD URBAN CAFE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER & CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773662  or  VIBIN@ONEBAHRAINHOSPITALITY.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

The Cooking Studio W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17276777  or  NAJATALKOOHEJI@GMAIL.COM 

Dolphin Consultancy Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17414576  or  SELVAKUMAR4576@YAHOO.CO.IN 

Power Touch Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33774438  or  3YON3LYA88@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

Gold Point Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 35084535  or  gold.point.bh@gmail.com 

LUXPHIRE CONSULTING SERVICES S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33003650  or  MHMOOD@GMAIL.COM 

BAHRAIN CASTLES CONSTRUCTION CO SPC OWNED BY ALI ABDULLAH A ALSAEED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17244119  or  HIBRAINS@YAHOO.COM 

COOK & DELIVER RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  AZASUPERMARKET@GMAIL.COM 

Dost CONSTRUCTION CO. W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344486  or  DOST77MUHAMMAD@GMAIL.COM 

GLORIOUS CONTRACTING AND LANDSCAPING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35122916  or  GLORIOUSCONTRACTING2000@GMAIL.COM 

NB Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35349035  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

AJAIB CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34648895  or  MYZFMS@GMAIL.COM 

AJAIB CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34648895  or  MYZFMS@GMAIL.COM 

ABU HuSSEIN Speed Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33159225 or  ALI.JWAD0515@GMAIL.COM 

CHOCO COOKIES SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33666825  or  ALIMIRZA54@YAHOO.COM 

Kowaid For Auto Serivce & Maintenance Bahraini partnership compa 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17730760  or  KWAYEDS@GMAIL.COM 

Samui Thai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17291133  or  ISA.ALHADDAD@HOTMAIL.COM 

VASAN EQUIPMENT & MACHINERY SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38178553  or  SASIDHARANMADATHI@GMAIL.COM 

ITALIAN JOB STORE establishment 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780601  or  MOHD@IJSBAH.COM 

BARIQ AL KHALEEJ GENERAL TRADE AND CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 34606040  or  marwanss10@gmail.com 

TARA JEWELLERY DESIGN CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39042505  or  PAREKHAU@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

Zoom Restaurant s. p. c 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

IMAR ALSHARQ MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 33921784  or  QMARWA777@GMAIL.COM 

K N AUTO GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37336682  or  rajendrannair680@gmail.com 

Spoil Me Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36956666  or  ENASALMAHMOOD84@GMAIL.COM 

DAY AND NIGHT AC AND REFRIGERATORS REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

K.P Manpower S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Acural Management W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38184949  or  NOUSHAD.SAJIL@GMAIL.COM 

Oxygen pharmacy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36866586  or  OXYGENPHARMACY.BH@GMAIL.COM 

Kheder Al Moalem for Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34220802  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36742383  or  BAHER.HAMDAN@NESFIRCROFT.COM 

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

  EQUIPMENTS OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36742383  or  BAHER.HAMDAN@NESFIRCROFT.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34590744 

BROTHERS MARK SUPERMARKET CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32005444  or  ADNAN-FU@HOTMAIL.COM

VIII Octo cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666346  or  AL5ALIFA88@GMAIL.COM 

KMH Afaaq Holding Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39691070  or  DRHAMAD74@HOTMAIL.COM 

Rapid Access Trading Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 37778910 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33083225  or  SMILETSHOPPING@GMAIL.COM

Azouz Gallery General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 33779667  or  INFO@MARINO-BH.COM 

Moroccan Moon Restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33357597  or  SHAREFA1999@HOTMAIL.COM 

Traction car spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33180552  or  ABDULLA3250@GMAIL.COM 

NOOR ALFONON FOR FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33569719  or  nahrelfounoun@gmail.com 

BFC Payments B.S.C.(Closed) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17576262  or  TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

SAHAM AL SHARKIA GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33618885  or  khanptpm1@gmail.com 

TECHNO FIRE SYSTEMS AND SAFETY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33422370  or  info@technofiresafe.com 

Digi Scope Technology co spc owned by Muhammad Farooq 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490501  or  B4BAHRAIN@LIVE.COM 

Two Corners Cleaning Co. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33006769  or  ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

Shaolin KungFu Co.SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344450  or  mansoor@shahico.net 

Abu zayan aluminum workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL CASTING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

Chennai Management Consultancy Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 77082151  or  rsyedakareem@gmail.com 

True man Services Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33511718  or  RASHADALI669@GMAIL.COM 

ALFARABI OPTICIAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66359933  or  SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM 

AL KANAFANY SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  E.ALSHAMMRY@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17728222  or  abdulla-2111@hotmail.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANING SUPERVISOR / FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666588  or  kumail.deals@yahoo.com 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

AL-LAYALY ALMAIMOONA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33115073  or  ALI.QUMBER98@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

AQUA OPERATION AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

HUSAIN ALHAMMALI GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33555166  or  ALH312312@GMAIL.COM 
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NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Vape Guys Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36889113  or  AH_RAZZAQUE@HOTMAIL.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

M M P G FOR WEBSITES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  UAE.WLL999@GMAIL.COM 

FOREX PERSONAL EVENTS PLANNERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34113333  or  BU.CASH.CASH@GMAIL.COM 

HRM BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

ALRAAY S S WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

WORK WISE FOR ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33474149  or  WALIDELBAZ2010@GMAIL.COM 

WORK WISE FOR ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33474149  or  WALIDELBAZ2010@GMAIL.COM 

HUSSAIN ALI YATEEM 
has a vacancy for the occupation of

  AGRICULTURE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17225450  or  AMYATEEM@BATELCO.COM.BH 

ABDULMONEM ABDULLA ERHAMA BUKHELLI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552570  or  ALWADIBAHRAIN@GMAIL.COM 

EBRAHIM MOHD ALI ALDOSERI ( SCARFSCE - 9155 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39610304  or  SALEH.ALDOSERI90@GMAIL.COM 

MOHAMED AHMED MOHSEN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37737499  or  LAZURD_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

RAWAN ALDIRAH REAL ESTATE -BAHRAINI PARTNER SHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33387275  or  sws740900sws@gmail.com 

ANN FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33933816  or  jaffarhabibjaffar@gmail.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

LIFE SHIN DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39827773  or  MUHD.JABAR@GMAIL.COM 

OSCAR FREG. & A/C WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33000044  or  Kabdulla2009@hotmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

Union Logistics ULC Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17402848  or  MJJAMRI@ULOGCO.COM 

JAW GATE Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36342999  or  BUADAM_@HOTMAIL.COM 

AL SAQI SWEET WATER AND ICE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786040  or  MARZOOQB@BATELCO.COM.BH 

Super shabina fashion 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17241146  or  MAJEDAHASAN310@GMAIL.COM 

AL ASMAR BUILDING CONTRCTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39474909  or  ALASMARBUILSINGCONTRCTING@GMAIL.COM 

Manares For Home Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38007071  or  BSHAWAI@GMAIL.COM 

ALHAMAD CLEARING & FORWARDING AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33270707  or  HALHAMAD2002@HOTMAIL.COM 

Al -Mahd Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

TECHNICO DIESEL EQUIP. MAITENANCE SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36444405  or  INFO@TECHNICO.BIZ 

HILTON BESPOKE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17440058  or  IMGEORGEE@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

CAFETERIA TEA TEAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39893138  or  DOOR_1974@OUTLOOK.COM 

AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

KAINAT MAINT .EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

WHALE BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785037  or  WHALEB@GMAIL.COM 

HAWAJ AL HUDA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39344470  or  H200948@OUTLOOK.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Utility Electrical and maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592389  or  ali@UTILITYACRS.COM 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39169696  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33409191  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33409191  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AESHA GOLD SMITH WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17534534  or  INFO.HALABAHRAIN@GMAIL.COM 

AL HAFEED INTERIOR & CARPENTRY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17331203  or  alhafeedinterior@gmail.com 

AL HAFEED INTERIOR & CARPENTRY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17331203  or  alhafeedinterior@gmail.com 

ALFADAH CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39185129  or  SAYEDAAZIZ65@GMAIL.COM 

WEST CITY CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39649749  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ARAK BODY WORKING AND PINTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

ARAK BODY WORKING AND PINTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 
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has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 
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MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
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ALLIED MIDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

SHAFIQ GLASS AND ART FRAMES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 
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has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 
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NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com 

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600091  or  scoopmec1@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Exposure studio S.P.C owned 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39393639  or  F_ALMANNAI@HOTMAIL.COM 

ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

RATHOD OPTICIANS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39188347  or  BURJHAYAT@HOTMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

ALUREX ALUMINUM & STEEL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36777693  or  HMARHOON.88I@GMAIL.COM 

DIVYA FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245445  or  DIVYA1965@HOTMAIL.COM 

FONTANA INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  salman.cr75542@hotmail.com 

ABYAT  INSULATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33393991  or  KK304445@GMAIL.COM 

Gulf Gate Satellite 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  WAHEEDAESA151@GMAIL.COM 

TOP CATERING SERVICES Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33652525  or  SALMAN@BAHRAINWAVES.COM 

Javed Airconditioners Parts WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17002839  or  JAVEDSARDAR248@YAHOO.COM 

Food land cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33130765  or  BSSA80566@GMAIL.COM 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

Zenon  BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

FULL CONTROL NETWORKS CO. S.P.C OWNED BY GAMAL M RAGAB 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77998910  or  sales@fullcontrolnetworks.net 

SHINE ME 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33788033  or  NA9ER_1985@HOTMAIL.COM 

Mervana Coffee Shop and Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300787  or  INFO@WHITESKYBH.COM 

Palace art trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33336717  or  DEEPAK1974@GMAIL.COM 

Palace art trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33336717  or  DEEPAK1974@GMAIL.COM 

KAPPALAM STREET RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39755678  or  USMANS_666@YAHOO.COM 

KOOORA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39711141  or  murtada@sultanalmazaj.com 

Augus Construction and Trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33117989  or  SHAFIQNOORANI.57@GMAIL.COM 

Abu Nawal Abayat 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36428158  or  RMINHAS560@GMAIL.COM 

Explore Middle East Hotel Booking Worldwide Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17332100  or  surender@exploremena.com 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39491042  or  CEO@CSSMIDDLEEAST.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39491042  or  CEO@CSSMIDDLEEAST.COM 

J k construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33227211  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa  
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أزمة العمالت الصعبة تفاقم مشــكالت القطاعات الحيوية في إيران

تحت وقع العقوبات.. محطة بوشهر النووية مهددة بالتوقف

فائزة رفسنجاني: فليناظرني خامنئي وجها لوجه

يواجه العمل في محطة بوشهر للطاقة 
النووية في إيران خطر التوقف بسبب 
أزمة العمالت الصعبة بسبب العقوبات 
المصرفـــي  النظـــام  علـــى  المفروضـــة 

اإليراني.
وفي هذا الســـياق قال محمود جعفري 
نائـــب رئيـــس منظمـــة الطاقـــة الذريـــة 
اإليرانية، لوكالة أنباء الطلبة اإليرانية 
)إسنا(، “بســـبب العقوبات، فإننا نواجه 
مشـــكالت فـــي التحويـــالت المصرفية 
وإذا لـــم يتم التوصل لحل، فســـنضطر 
حتـــى إلـــى وقـــف العمـــل فـــي الوحدة 

األولى في بوشهر”.
ويتم تشـــغيل محطة بوشهر في إطار 
إيـــران  بيـــن  مشـــترك  نـــووي  برنامـــج 
المحطـــة ألغـــراض  وروســـيا. وتعمـــل 
بوشـــهر  محافظتـــي  وتـــزود  مدنيـــة، 

وفارس الجنوبيتين بالطاقة.
وأدخلـــت العقوبـــات األميركيـــة إيران 
الغنيـــة بالنفـــط فـــي أزمـــة اقتصاديـــة 
حـــادة خـــالل العاميـــن الماضيين وقد 
جائحـــة  بعـــد  األزمـــة  هـــذه  تفاقمـــت 

كورونا.
كمـــا أقـــر علـــي أكبـــر صالحـــي رئيـــس 

منظمـــة الطاقـــة الذريـــة اإليرانيـــة بأن 
المشـــاريع النووية في البالد قد تأثرت 

مع انكماش االقتصاد.
وكانت إدارة الرئيس األميركي السابق 
دونالـــد ترامـــب انســـحبت فـــي العـــام 
االتفـــاق  مـــن  أحاديـــة  بصـــورة   2018
النـــووي الدولي الـــذي كان يهدف لمنع 
طهـــران مـــن الحصـــول علـــى ترســـانة 
نوويـــة مقابل تقديم مزايـــا اقتصادية 
لهـــا. وردت إيـــران بتقليـــص التزاماتها 

المنصوص عليها في االتفاق.
وتؤكـــد إيـــران أنهـــا مســـتعدة للعـــودة 
لكافة التزاماتها بشـــرط عودة الرئيس 
جو بايـــدن إلـــى االتفاق النـــووي للعام 
2015، ورفـــع العقوبـــات التـــي فرضهـــا 

ترامب.
األميركيـــة  العقوبـــات  ووضعـــت 
االقتصاد اإليرانـــي على حافة االنهيار 
وأربكـــت القطاعات الحيوية اإليرانية، 
عزلـــة  العقوبـــات  نظـــام  عمـــق  حيـــث 

إيران وأغلـــق منافذهـــا التجارية وهو 
ما تســـبب فـــي أزمـــة متناثـــرة امتدت 
الجمهوريـــة  فـــي  عـــدة  لقطاعـــات 

اإلسالمية.
وكانت إدارة ترامب قد هددت بفرض 
عقوبات مماثلة على أي دولة تشـــتري 
النفط مـــن إيران وهو ما ســـبب ركودا 
بالقطـــاع الذي يمثل أســـاس االقتصاد 
طهـــران  متاعـــب  زاد  مـــا  اإليرانـــي 

االقتصادية.
ولم تشهد فرص إحياء االتفاق النووي 
إيـــران تشـــديد  قـــررت  تقدمـــا بعدمـــا 
موقفهـــا قبـــل العـــودة إلـــى المحادثات 
ورفع العقوبات، فيما تتمسك واشنطن 
بعدم التراجع عن سياســـة الضغوط ما 
لـــم تعـــد إيران لاللتـــزام ببنـــود االتفاق 
النووي. ويئـــن اإليرانيون تحت وطأة 
العقوبات األميركية وفشل النظام في 
إدارة البالد؛ بســـبب سياسات خارجية 
عدائيـــة فاقمت عزلة البـــالد ووضعتها 
تحـــت ضغـــوط خنقـــت طهـــران التـــي 
تعجـــز اآلن عـــن وقـــف انتشـــار الفقـــر 
والبطالـــة وارتفـــاع التضخـــم وانهيـــار 

العملة.

دعـــت فائزة هاشـــمي رفســـنجاني، 
األســـبق،  اإليرانـــي  الرئيـــس  ابنـــة 
خامنئـــي،  علـــي  اإليرانـــي  المرشـــد 
إلـــى إجراء مناظرة، مباشـــرة وجها 
ضمـــن  ســـؤال  علـــى  ورًدا  لوجـــه. 
برنامـــج  مـــع  تلفزيونيـــة  مقابلـــة 
“تنغنـــا”، حول من يمكـــن أن تدعوه 
إلى مناظرة سياسية، قالت “أفضل 
لقـــاء خامنئـــي نفســـه وجًهـــا لوجـــه 

للحديث حـــول السياســـة الداخلية 
والخارجية، وخاصة سياســـة البالد 
الخارجية، فلربما يكون لذلك تأثير 
ونســـتطيع إجـــراء إصـــالح مـــا في 

البالد”.
فأبـــدت  إيـــران  عـــن مســـتقبل  أمـــا 
تشـــاؤمها، قائلة “نظرا لمـــا نراه في 
الوقـــت الراهـــن، أنـــا غيـــر متفائلة”. 
وأضافت “لو نظرنا إلى التصنيفات 

جـــدول  قـــاع  فـــي  نحـــن  الدوليـــة، 
األمور الجيـــدة، وفي طليعة األمور 

السيئة”.
إلـــى ذلك، اســـتبعدت حـــدوث ثورة 
أخـــرى في البالد، معتبـــرة أن “ثورة 
فـــي  لكنهـــا دعـــت  تكفـــي”  واحـــدة 
الوقت نفســـه إلى االحتجاج والنقد 
عبـــر  خصوصـــا  مدنيـــة  بطريقـــة 

وسائل التواصل االجتماعي.

طهران ـ وكاالت

دبي - العربية.نت

دبي ـ العربية نت

أعلــن برنامــج مكافــآت من أجــل العدالة الخاص بــوزارة الخارجية 
األميركية مكافأة مالية تصل إلى 10 ماليين دوالر مقابل معلومات 
عــن عضــو حزب هللا ســليم عياش؛ لتورطه في عمليــات تهدف إلى 

إلحاق األذى بأشخاص أميركيين.

ونشر حســـاب البرنامج بتغريدة 
على تويتر اليـــوم االثنين مقطع 
فيـــه  قـــّدم  توضيحـــي،  فيديـــو 
معلومات عـــن عياش الذي حكم 
عليـــه فـــي ديســـمبر 2020، بــــ 5 
الحيـــاة  مـــدى  متزامنـــة  أحـــكام 
لتورطه في تفجير شاحنة العام 
2005، أســـفرت عن مقتل رئيس 
الـــوزراء اللبنانـــي األســـبق رفيق 

الحريري.
كذلك أدين في أغســـطس 2020 
بالقتـــل وارتـــكاب عمـــل إرهابـــي 
فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 
آخريـــن بالهجـــوم الـــذي وقع في 

بيروت.
وجـــرت محاكمتـــه غيابًيا وهو ال 
يزال طليًقا. فيما برأته المحكمة 

من 3 تهم لعدم كفاية األدلة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست 
كشـــفت في أغســـطس 2020 أن 
علـــى  اغتيـــاالت   4 نفـــذ  عيـــاش 
األقل بأوامر من ميليشـــيا حزب 

هللا.

عضو حزب اهلل وقاتل الحريري.. على الئحة مكافآت واشنطن

الدوحة ـ أ ف ب

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قطر أمس اإلثنين بتقييد 
حياة مواطناتها النساء عبر نظام “والية الرجل”، الذي يستوجب 
حصول النســـاء على إذن من أقاربهن من الرجال للقيام بأنشطة 

يومية.
وقـــال التقرير: إنـــه على الرغم من التقـــدم الملحوظ فإن النظام 
“يحـــرم النســـاء من حقهـــن في اتخاذ قـــرارات أساســـية متعلقة 

بحياتهن”.
وقد يطلب من النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهن 
الذكور للزواج، والدراســـة في الخارج بعـــد نيل منحة حكومية، 
والعمـــل فـــي العديد من الوظائف الحكومية، والســـفر حتى عمر 
معين، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية اإلنجابية.

بينما أكدت مصادر رسمية لـ “فرانس برس” أن بعض المؤسسات 
والعائالت ال تقوم بفرض قوانين معينة بل تفاسيرها الشخصية، 
مع قدرة النســـاء على تقديم طلبات اســـتئناف لدى القضاء في 
بعـــض األحيان. ونددت عشـــرات مـــن القطريات فـــي 2020 عبر 
وســـائل التواصل االجتماعي بنظـــام الوصاية، خصوصا الحاجة 

إلى أذن من قريب من الذكور لمغادرة البالد.
ونقـــل التقرير عن ســـيدة في األربعين من عمرهـــا قولها “كفتاة، 

أنت )دائما( في الحجر. ما یعیشـــه الكوكب حالیا ھو ما تعیشـــه  
الفتیـــات كل یوم” فـــي قطر. وأكدت هيومـــن رايتس ووتش أن 
“والیة الرجل في قطر لیست نظاما قانونیا متماسكا أو واضحا، 
بـــل مزیج مـــن القوانین والسیاســـات والممارســـات التي تفرض 
على النســـاء البالغـــات نیل إذن أولیاء أمورھن الذكور لممارســـة 
أنشـــطة معینة”. وأجرت المنظمة مقابالت مع 50 سيدة اشتكى 

عدد منهن من منع أقاربهن لهن من الدراسة في الخارج.

شهادة: حياة المرأة أشبه باإلقامة الدائمة في الحجر الصحي
“رايتس ووتش” تندد بنظام والية الرجل في قطر

القاهرة ـ أ ف ب

أشـــاد الرئيـــس المصـــري عبـــد الفتـــاح السيســـي أمـــس االثنيـــن 
بـ”نجـــاح” العمليـــة الجارية لـ”إنهـــاء أزمة” الســـفينة الجانحة في 

قناة السويس، في تغريدة على تويتر.
وقال السيســـي “نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة الســـفينة 
الجانحـــة بقناة الســـويس رغم التعقيد الفنـــي الهائل الذي أحاط 
بهـــذه العمليـــة مـــن كل جانب”، تعقيبـــا على تغيير اتجـــاه حاملة 
الحاويـــات العالقـــة فـــي القنـــاة بنســـبة 80 % بعـــد أن نجحـــت 

قاطرات عمالقة في تعويمها جزئيا.
وتم تعويم الســـفينة إيفر غيفن واســـتئناف حركـــة المالحة في 
الممر المالحي الدولي، بحسب ما أعلن رئيس هيئة القناة أسامة 
ربيـــع فـــي بيـــان، وذلـــك بعد دقائـــق من نشـــر مواقع تتبـــع صوًرا 

تظهرها في عرض القناة من جديد.
وقال ربيع إنه “تم اســـتئناف حركة المالحة بقناة الســـويس بعد 
نجاح الهيئة بامكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر 

غيفن”.
وبـــدأت فجـــر االثنين عملية تعويم الســـفينة التي تزيد حمولتها 

عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.
من جانـــب آخر، قرر النائب العام المصري حماده الصاوي حبس 

سائقي قطاري الصعيد و6 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية 
فـــي قضيـــة حـــادث التصـــادم الذي وقـــع الجمعة وأســـفر عن 18 

قتيال وعشرات الجرحى بحسب حصيلة رسمية جديدة.
وأثـــار حـــادث التصـــادم اســـتياء واســـعا انعكـــس علـــى شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي مـــن اســـتمرار اإلهمال في قطاع الســـكك 
الحديدة الذي سبق أن شهد حوادث دامية عدة خالل السنوات 

األخيرة.

تصادم قطاري ســوهاج.. حبس الســائقين و6 مسؤولين
السيسي يشيد بإنهاء أزمة قناة السويس

سيدني ـ أ ف ب

أجرى رئيس الوزراء األســـترالي 
سكوت موريسون، أمس االثنين، 
تعدياًل حكومًيا نزع بموجبه من 
اثنين من أبـــرز أعضاء حكومته 
حقيبتيهمـــا الوزاريتيـــن وخفض 
مرتبتهما في السلطة التنفيذية، 
مـــن  ألســـابيع  بذلـــك  ليذعـــن 
الضغط الشعبي المتزايد؛ بسبب 
زعزعتـــا  اغتصـــاب  فضيحتـــي 

الحياة السياسية في البالد.
جـــرد  إنـــه  موريســـون:  وقـــال 
رينولـــدز  لينـــدا  الدفـــاع  وزيـــرة 
كريســـتيان  العـــام  والمدعـــي 

بورتر، الذي يشـــغل منصب 
المستشـــارين  كبيـــر 

للحكومة  العدليين 
حقيبتيهمـــا  مـــن 
 ، يتيـــن ر ا ز لو ا
لكنـــه أســـند إليهما 

حقيبتيـــن أخرييـــن أقـــل أهميـــة 
)الخدمـــات الحكوميـــة لرينولدز 
والصناعة والعلوم والتكنولوجيا 

لبورت(.
واُتهم بورتر بأنه اغتصب، حين 
كان ال يـــزال طالًبـــا فـــي 1988، 
زميلة لـــه كان عمرهـــا يومها 16 
عاًما وتوفيت في يونيو انتحاًرا 

كما يبدو.
فـــي حيـــن أن رينولـــدز متهمـــة 
أنها أســـاءت التعامل مع تحقيق 
فـــي واقعـــة اغتصـــاب مفترضة 
ضحيتهـــا موظفـــة شـــابة فـــي 
وبأنهـــا  بالبرلمـــان،  مكتبهـــا 
نعتت الضحية المفترضة 
كاذبـــة”،  “بقـــرة  بأنهـــا 
نقلـــت  مـــا  وفـــق 

“فرانس برس”.

واقعة اغتصاب تطيح وزيرة الدفاع األسترالية
واشنطن ـ أ ف ب

أعلنـــت إدارة الرئيـــس األميركـــي جـــو 
بايـــدن أمـــس االثنيـــن فـــرض عقوبـــات 
جديـــدة علـــى بورمـــا مـــع تعليـــق فوري 
التفاق تجـــاري إلى حين عودة حكومة 
“منتخبـــة ديموقراطيـــا” إلـــى الســـلطة، 
ردا علـــى القمـــع الدمـــوي للمتظاهريـــن 

المطالبين بالديموقراطية.
األميركيـــة  التجـــارة  ممثلـــة  وأعلنـــت 
كاثرين تاي في بيان “تعليق كل ارتباط 
للواليـــات المتحـــدة مع بورمـــا بموجب 
حـــول   2013 للعـــام  -اإلطـــار  االتفـــاق 
التجارة واالســـتثمار مع مفعول فوري”. 
وأوضح البيان أن “هذا التعليق سيبقى 

ســـاريا إلى حين عودة حكومة 
منتخبة ديموقراطيا”.
الجيـــش  ويقمـــع 

البورمي الذي أطاح 
الحكومـــة  برئيســـة 
ســـان  أونغ  المدنيـــة 

ســـو تشـــي فـــي 1 فبرايـــر التظاهـــرات 
الشـــوارع  إلـــى  التـــي تخـــرج  اليوميـــة 
للمطالبة بعودة الديموقراطية واإلفراج 
عن مسؤولين سابقين. وقالت السفيرة 
المتحـــدة  “الواليـــات  إن  تـــاي  كاثريـــن 
تدعـــم الجيـــش البورمـــي فـــي جهـــوده 
إلعـــادة حكومـــة منتخبـــة ديموقراطيا 
والتي كانت أساس التنمية االقتصادية 
واإلصـــالح فـــي بورمـــا”. وأضافـــت أن 
“الواليـــات المتحدة تدين بشـــدة العنف 
الوحشـــي الـــذي تمارســـه قـــوات األمن 
البورميـــة ضد المدنيين”. وأســـفر القمع 
فـــي نهايـــة األســـبوع الماضـــي والذي 
الدوليـــة  المجموعـــة  بـــه  نـــددت 
بشـــدة، عن أكثر مـــن مئة قتيل 
بينهـــم أطفـــال عـــدة الســـبت 
فـــي اليـــوم األكثـــر دموية 

منذ االنقالب العسكري.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على بورما

اندالع حريق كبير بمصفاة 
نفط اندونيسية

ــن فــي  ــيـ ــنـ ــع حـــريـــق هـــائـــل االثـ ــ ــدل ــ ان
النفط في  أكبر مصافي  واحــدة من 
بالكامل،  منشآتها  اجتاح  اندونيسيا 
وفق ما أفادت وكالة إدارة الكوارث 

مشيرة إلى وقوع إصابات.
ــال اإلطـــفـــاء الحـــتـــواء  ــ ــافـــح رجـ وكـ
الــحــريــق فــي مــصــفــاة بــالــونــغــان في 
تديرها  التي  الغربية،  جاوا  مقاطعة 
للنفط،  الحكومية  بيرتامينا  شركة 
بــيــنــمــا تـــصـــاعـــدت أعـــمـــدة الـــدخـــان 

األسود منها.

فائزة رفسنجاني

سليم عياش

العقوبات تربك أشغاال نووية ضمن برنامج مشترك بين روسيا وإيران

األضواء مسلطة االن على السجل الحقوقي لمضيفة المونديالالسفينة استدارت وشغلت محركاتها

ابوظبي ـ أ ف ب

حذرت منظمـــة الصحـــة العالمية أمس 
االثنيـــن مـــن عواقـــب اتســـاع الفجـــوة 
بيـــن أعداد اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونـــا التي يجري تقديمها في الدول 
الغنية وتلك التي يجري توزيعها للدول 

الفقيرة عبر آلية “كوفاكس”.
وجاء التحذير بعدما انتقد األمين العام 
لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
“التوزيـــع غيـــر العـــادل” للقاحـــات فـــي 
العالم، داعًيا الدول الغنية التي “تخزن” 
كميـــات ضخمة من هـــذه اللقاحات إلى 
تقاســـم جزء منها مع بقيـــة دول العالم 

للقضاء على الجائحة.
وقـــال مدير عام منظمة الصحة 

العالمية تيدروس أدهانوم 
أثنـــاء  غيبرييســـوس 

افتراضـــي  اجتمـــاع 
اإلمارات  تستضيفه 
مســـألة  لبحـــث 

توزيـــع اللقاحـــات “الفجـــوة بيـــن عـــدد 
اللقاحات التي تقـــدم في الدول الغنية 
وعـــدد اللقاحات التي تـــوزع من خالل 

كوفاكس تتسع كل يوم”.
وتابـــع أن “التوزيع غير العادل للقاحات 
ليـــس مجرد معضلـــة أخالقيـــة، بل هو 
أيضا هزيمة ذاتية اقتصادية ووبائية”، 
الفيـــروس  واصـــل  “طالمـــا  مضيفـــا 
وتعطـــل  المـــوت  فسيســـتمر  االنتشـــار 
التجـــارة والســـفر، وســـيتأخر التعافـــي 

االقتصادي أكثر”.
وتجاوزت حصيلة التلقيح ضد كوفيد 
- 19 نصـــف مليـــار جرعـــة فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالم الجمعـــة، وفق إحصاء 
لوكالـــة فرانس برس. واســـتأثرت 
الدول “العالية الدخل” بأكثر من 
نصـــف الجرعات المســـتعملة 
)54 %( مع أنها تعد 16 % 

فقط من سكان العالم.

“الصحة العالمية” تحذر من فجوة توزيع اللقاحات

جاكرتا ـ أ ف ب
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الدراما الرمضانية
مـــع قرب حلول شـــهر رمضان المبـــارك تنهمر علينا إعالنـــات القنوات 
الفضائية لتســـويق مسلســـالتها الدرامية، وال ُينكر أحد أهمية الدراما 
وخطورتها في حياتنا المعاصرة؛ إذ إنها تشـــكِّل وجدان المشـــاهدين 
وتؤثر في شـــرائح كثيرة في المجتمع، وتشـــير عدة دراســـات علمية 
إلى أن كثيرا من الشـــباب العربي يقضون أوقاتا طويلة في مشاهدة 
المسلســـالت الدرامية. وتكمـــن أهمية الدراما وقـــوة تأثيرها في أنها 
م للُمشـــاِهد وجبـــة دســـمة مـــن المواقـــف واألحـــداث والقصـــص  تقـــدِّ
الدراميـــة المؤثـــرة، ومع أنه يدرك تماًما أن ذلـــك مجرد تمثيل، إال أنه 
ٌة من  ـــُد أحداَثها شـــخصيات حيَّ يتأثـــر بهذه المسلســـالت التـــي تجسِّ
َمة بكم من المشـــاعر والعواطف  لحم ودم، ويتم تغليف األفكار المقدَّ

واألحاسيس!
وكنـــا نتمنـــى أن يختـــار القائمـــون على صناعـــة الدرامـــا - وهم أدرى 
النـــاس بخطورتهـــا وضخامـــة تأثيرهـــا - موضوعات أعمالهـــم بعناية 
فائقـــة، فهـــم أدرى النـــاس بخطـــورة ما يقدمونـــه للجماهيـــر، لكن مع 
األســـف تعجُّ الدراما العربية بكمٍّ من اإلســـفاف والتفاهة في الغالبية 
م في رمضان، وال  العظمـــى من األعمال الدرامية، خصوًصـــا التي ُتقدَّ

أدري ما السر في ذلك؟! 
لقد بتنا نخشـــى من ترســـانة المسلســـالت الهابطة متدنية المســـتوى 
التـــي يواجههـــا الُمَشـــاِهُد كل ســـنة في شـــهر رمضان المبـــارك؛ فعلى 
مدى سنوات ونحن نلمس تراجع المضمون القيمي، وهبوط مستوى 
األداء الفني، وتزايد مســـاحة الَمَشاِهد الحميمة، والحوار الخارج عن 
األدب فـــي مختلف المسلســـالت، فضال عن َمَشـــاِهد العنف! وال نفهم 
حقيقة سر تقديم هذه التوليفة من األفكار الملغومة لإلنسان العربي 

المسلم في شهر رمضان المبارك!
وال يظـــن أهـــل الفـــن أننـــا نريـــد أن تصبـــح الدرامـــا خطبة جمعـــة، أو 
محاضرة في جامعة! طبعا ال يقول أحٌد بهذا، فالدراما ليست وعًظا، 
م مـــن أعمال درامية منذ  بـــل هي عمل فنـــي ممتع، لكن معظم ما ُيقدَّ
م  ســـنوات ليـــس فًنا راقيـــا، بل هو ســـوق رائجة لتقديم بضاعة ُتســـمِّ

األخالق، وُتفسد العالقات األسرية واالجتماعية في المجتمع.
إن األرق واالغتراب النفسي ومختلف المشاكل التي ُتعاني منها  «

مجتمعاُتنا العربية في هذا العصر كارتفاع نسب الطالق، وارتفاع وتيرة 
العنف، وانتشار التحرش الجنسي سبُبه الرئيس – إضافة ألسباٍب أخرى 
- هو الدراما الهابطة التي ُتسهم في انتشار هذه السلبيات بين الشباب، 
مه الدراما  وذلك نتيجة طبيعية لكّمِ العنف والُعري والتحرش الذي تقدَّ

بإصراٍر غريب.

د. غسان محمد عسيالن

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

للتواصل: 17111483

غياب ثقافة العمل البلدي
ربما الســـبب الحقيقي لتدني مســـتوى الخدمات وتواضعها في 
بعـــض المناطـــق هـــو ظاهرة غياب ثقافـــة العمل البلـــدي، وهذه 
ظاهـــرة بالغـــة الخطـــورة تنعكـــس آثارهـــا فـــي نهايـــة المطـــاف 
علـــى المشـــهد الجمالي للمدن فـــي المملكة، فبعـــض البلديين ال 
يعرفون أصال أن الفنون التشـــكيلية هي أحد مجاالت النشـــاط 
اإلنســـاني في البنـــاء واإلنشـــاء، وأن المدينة وجمـــال مظهرها 
وكفـــاءة تأدية مختلف الخدمات العامة بها تتوقف على روعة 
التخطيط والعمارة واألمثلة على ذلك عديدة، فأين هو العضو 
البلدي الذي يحترم الفنون التشـــكيلية ويطالب بضرورة إدماج 
مختلف عناصر الفنون من زجاج وفسيفســـاء ورخام وتراكيب 

حفر األخشاب على سبيل المثال في أي مبنى أو منشأة.
أيـــن هو العضـــو البلدي الذي يهتـــم بالعمارة العربية ويســـتعين 
بالخبرات الهندســـية والمواهب الفنية لوضع الخطط والبرامج 
التـــي ينـــوي تقديمهـــا، فالبلدي في أوروبا شـــريك أساســـي في 
التخطيط الشـــامل للمدينة وفي بعـــض األوقات يكون بخبرته 

وحســـه الفني ســـببا فـــي جمالها وعظمـــة ميادينها وشـــوارعها، 
ويعطـــي الناحيـــة البصريـــة لكل شـــيء يقـــع ضمن مســـؤوليته 
اهتماما كبيرا، وهذا ما يجعل المواطن والزائر يستمتع بنواحي 

الجمال في كل المواقع.

أما نحن فإن نظرة واحدة لطرقاتنا وشوارعنا الداخلية تبين أن  «
هناك انفصاال تاما بين عمل العضو البلدي وعمل التخطيط 

والجمالية، فهم لغاية اآلن – أي البلديون - يتصورون أن العمل 
البلدي مجرد “تانكي يصب ماي على الزرع” أو تنظيف الطرقات، 

أو وضع مرتفعات، أو إعالنات تحمل صورهم، وبعضهم مهووس 
برعاية الدورات الرياضية في “الفرجان” وغيرها من المهمات 

المألوفة التي شبع منها المواطن واعتاد عليها، قد تكون من 
ضمن عمله البلدي ولكن أال يفترض أن يفكر خارج الصندوق 

ويستفيد من الفنون وعالقتها بالحياة اليومية وال يكتفي بصفة 
العضو البلدي إنما يكون فنانا ومصمما يستطيع أن يلعب 

دورا إيجابيا وفعاال في حركة البناء والتعمير وجمالية المدن 
والشوارع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شـــهد النشـــاط التجاري في مملكة البحرين خالل 105 أعوام )1916 - 2021م( نموًا 
تدريجيًا كما عكســـته األرقام المتوفرة خالل هـــذه الفترة لمكونات القطاع التجاري 
الثالثـــة وهي االســـتيراد وتجـــارة العبور أو إعـــادة التصدير )الترانزيـــت(، والتصدير 
بشـــقيه النفطي وغير النفطي، ويمكننا متابعة النشـــأة الحديثـــة للتجارة - منذ توفر 
اإلحصائيـــات عـــن حجم التبادل التجاري بين المملكـــة والخارج والعكس – عبر أربع 

مراحل.
المرحلة األولى خالل الفترة )1916 - 1959م(، وهي مرحلة توثيق النشـــأة الحديثة 
وكانت تقدر قيمة الواردات وإعادة التصدير بالجنيهات االسترلينية بحكم العالقات 
مـــع بريطانيـــا، أمـــا المرحلة الثانية للفتـــرة )1960 - 1975( والتي شـــهدت نموًا كبيرًا 
بســـبب افتتاح الميناء الرئيســـي – ميناء ســـلمان - في )1962م(، وما تبعه من توسع 
ما بعد االســـتقالل وارتفاع أســـعار النفط. أما المرحلة الثالثة خالل )1976 - 1995م( 
التـــي ســـجلت نقلة كبيـــرة من حيث الحجـــم والقيمة للقطاع التجـــاري منذ منتصف 
الســـبعينات فـــي مكونـــات التصدير عمومـــًا وغير النفطـــي خصوصـــًا نتيجة انطالق 
القطـــاع الصناعـــي فـــي نهايـــة الســـتينات وتبني سياســـات تشـــجيع الصـــادرات في 
الســـبعينات والثمانينات والترويج وعمل معارض صنع في البحرين على المســـتوى 
المحلي والدولي في منتصف التسعينات، إضافة إلى انضمام البحرين إلى االتفاقية 
العامـــة للتعرفة في ذات الفترة. أمـــا المرحلة الرابعة حتى وقتنا الحاضر في )1996 

- 2021م( التي تشـــكل نقلة كمية ونوعية والتوســـع منذ منتصف التســـعينات حتى 
العشـــرية األولـــى للقـــرن الواحـــد والعشـــرين مع توقيـــع اتفاقيـــة التجـــارة الحرة مع 

الواليات المتحدة األميركية في )2005م(، وما بعدها من توسع.
تعتبر المرحلة األولى مرحلة النشـــأة الحديثة للنشـــاط التجاري في مملكة البحرين 
خـــالل )1916 - 1959م(، والتـــي يصفهـــا الدكتـــور محمـــد الرميحـــي فـــي كتابـــه عن 
البحريـــن، الصـــادر فـــي )1984م(، بأن في هذه المرحلة “النشـــاط التجـــاري - الوحيد 
الـــذي اســـتمر ونما بعـــد التحول االقتصـــادي، من االقتصـــاد التقليدي إلـــى الحديث، 
بمعنـــى أن األنشـــطة الرئيســـية األخرى، وهي الغـــوص على اللؤلـــؤ والزراعة، لم يعد 
لها وزن حقيقي بين األنشـــطة الراهنة”، وكانت التجارة األساسية للبحرين من الهند 

باستخدام السفن التجارية البخارية الكبيرة.
وقدرت قيمة الواردات إلى البحرين بنحو 1.3 مليون جنيه إسترليني في )1916 - 1917م(  «

التي تراجعت أثناء الحرب العالمية األولى ولكنها نمت إلى حوالي 1.5 مليون في بداية 
العشرينات )1921 - 1922م(. وسجلت نمواً أكبر بعد عشر سنوات لتصل إلى زهاء 

مليوني جنيه استرليني في )1929 - 1930م(، وقدر عدد السفن التجارية البخارية لهذه 
الفترة بـ 137، ارتفعت بخمسة أضعاف تقريبًا في العام )1959م( لتبلغ 784 إضافة إلى 

890 سفينة شراعية محلية تعمل في إعادة الصادرات من البحرين إلى مختلف موانئ 
الخليج العربي. أما قيمة الواردات فقد اكتسبت نقلة عمالقة في قيمتها قدرت بـ 22 

ضعفًا إلى 23 مليون جنيه مقارنة ببداية ثالثينات القرن العشرين.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

نشأة وتطور التجارة في 105 أعوام )1(

تأملـــت كثيًرا في أســـباب الفرح، هذا اإلحســـاس المختلف الـــذي يضفي على حياتنا 
البهجـــة واالرتيـــاح، وهو ما أجده اآلن من قوة هائلة تدفعني نحو المرور في أعماق 
االتصال باللحظة، كي أستطيع التعبير الحقيقي عن الفرح، كما أنني أقدر قيمة هذه 
اللحظـــات التي جعلتنـــي أكتب هذا المقال، وأقدر قيمـــة كل لحظة أعيش تفاصيلها 
مهما كانت بســـيطة، ومن هذه المفاتيح الثالثة يتقن اإلنســـان معنى الفرح، وتتولد 
لديه اســـتجابة عاطفية ألي موقف جميل يحقق لديه رغبة في التبســـم أو الضحك. 
لن أقول عنها تجربة، فالتجربة قد ال تســـتمر، لكنها ممارســـة إيجابية تتصل بالرضا 
الـــذي يتعدى لحظات اإلحســـاس بالفـــرح، ويصنع الحياة لروح اإلنســـان التي تجعله 
يرى الكون جميالً بأســـره، فكما يقول جبران خليل جبران “ســـعادة الحياة أن تمتلك 

روًحا تهديك الفرح”.
لكن... هل نحن نصنع الفرح من شيء غير موجود؟ أم أنها حالة موجودة في حياة 
كل إنسان؟ وإن كان كذلك، هل نحتاج لمنبهات كي ترفعها فوق خط الزمن؟ اإلجابة 
قد تكون أقرب إذا تأملنا ثقافة أعياد شـــعوب العالم، كما يحصل في احتفالية شـــم 

النســـيم بمصـــر أو في مهرجان األلـــوان، النوروز، ثافســـوث، الفصح، ســـاكورا.. التي 
تعكـــس مشـــاعر االحتفـــال بأعيـــاد الربيع، وانعكاســـات تلـــك الثقافات الشـــعبية في 
تعزيز العالقات األســـرية والتماســـك االجتماعي بما تصنع من عبق تاريخي وذكرى 
جميلة تصنع لحظات الفرح ذاته.. لما تحمله تلك المناسبات من إحساس يدفع نحو 
التفكيـــر بمراســـم االحتفال واالســـتعداد لما تتطلبه من مالبس ومأكوالت وأنشـــطة 
ترفيهيـــة، وإلينـــا جميًعـــا عمـــق التعلـــق العاطفـــي الـــذي نوليـــه الحتفاالتنـــا الوطنية 
والدينية واالجتماعية، بما تولد لدينا من تجدد مستمر بالحدث والواقع، وما ترسم 

في نفوسنا من مشاعر ترسخ آثارها قيم المحبة والتعايش والوئام. 
ما رأيكم اآلن.. أن ننقسم مجموعات ونزور كل ثقافة على حدة ونحاول محاكاتها  «

في عالم افتراضي؟ في الحقيقة، دأبت الكثير من الثقافات خالل السنوات الماضية 
بالمشاركة الجماعية لبعض الشعوب بصورة تبادلية للحدث ذاته، وأظنها رغبة في 

التجربة، وباعتبار هذا النوع من المحاكاة لحظيا مؤقتا في رأي الكثير من الباحثين، فإننا 
نحتاج أن نعيش اللحظة بإحساسها حتى ال نفقد معنى الفرح الحقيقي، وتضيع حياتنا 

بين لحظة وأخرى دون استشعار القيمة ذاتها.

د. حورية الديري

نفرح للفرح...

الموظف “الفهيم”
هناك إشـــكالية تكمن بعقلية بعض الموظفين الصغار والجدد، 
والذين يعتقدون أن عجلة العمل لن تسير إال بهم، وأنهم متى 
ما غابوا، فإن الدنيا ســـتقوم ولن تقعد، وأن الشـــركة ســـتقف 
علـــى ســـاق واحـــدة بســـبب غيابهم، ومـــن هؤالء مـــن يناطح 
باســـتمرار أصحاب الخبرات والمعرفة ممن سبقوهم الدخول 
بمضمـــار العمـــل، دون أن يراعـــوا الســـن أو الخبـــرة أو المهارة 
الوظيفية، وهو أمر برأيي يرتبط بالتربية قبل أي شيء آخر.

ومنهم من يرى نفســـه الفهيم باألمور، لمجرد أن المســـؤول أو 
المديـــر منحـــه الثقة بأمر ما، أو فتح لـــه الباب على مصراعيه 
لكـــي يظهر مواهبـــه وقدراته، ليأخذها فرصـــة ليصغر من هم 
حوله، ويبدأ بتعكير صفو بيئة العمل التي كانت صافية حتى 

حضوره.
وجـــود هذه الظاهرة المســـمومة ببعض بيئـــات العمل، هو من 
يغرقهـــا بالحروب الخفية والمعلنة، والتي ال تحيد عن الجهل 
ومحاولة فرض “الشـــو” وسحب البساط من اآلخرين، واألهم 
التنفع بالصعود على ظهورهم، وإن كانوا ال يفقهون من أمور 

الحياة شيئا.
من الضرورة أن تشمل الدورات التدريبية الحكومية وفي القطاع  «

الخاص للموظفين، دورات تعنى بأخالقيات بيئة العمل نفسها، 
حيث تدمر األمراض النفسية في بيئات العمل الجهود األخرى، 

وتعود بها إلى نقطة الصفر وما دونها، ومن الضرورة أيضا 
أن ال يسمح المسؤولون بحدوث هذه التماديات من بعض 

الموظفين، وأن تكون لديهم رؤية ثاقبة في تمييز معادن من 
يعملون تحت إمرتهم، وتمييز الصالح منهم عن المنافق 

والمتزلف والمتربص للفرص، والذي يلتقط ثمرات غيره غالبا، 
دون جهد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



تقـــام الثالثاء منافســـات الدور نصف 
البحرينـــي  االتحـــاد  لـــكأس  النهائـــي 
لكرة القدم للموســـم الرياضي -2020

2021. وتلعـــب مباراتا نصف النهائي 
على اســـتاد الشيخ علي بن محمد آل 
خليفـــة، إذ يتواجـــه الرفاع الشـــرقي 
مـــع المالكية عنـــد 5.05 عصـــًرا، فيما 
يتواجه المحرق مع البديع عند 7.40 

مساًء.
تصـــدرت  األربعـــة  األنديـــة  وكانـــت 
مجموعاتها؛ لتتأهل بذلك إلى المربع 
الذهبـــي وتضـــرب موعـــًدا فيـــه، فـــي 
سباق الوصول إلى المباراة النهائية.

وتلعـــب مســـابقة كأس االتحـــاد فـــي 
فترة األيام الدولية مع ارتباط العبي 

األندية بمنتخباتهم الوطنية.
فـــي المبـــاراة األولـــى، يدخـــل الرفاع 

الشـــرقي بقيـــادة المـــدرب الرومانـــي 
فلوريـــن موتروك أمـــام المالكية الذي 
يقوده المدرب الوطني موسى مبارك. 
إلـــى  للوصـــول  فريـــق  كل  ويســـعى 
النهائـــي، خاصـــة وأن الطرفين ســـبق 
لهمـــا التتويـــج بالبطولة قبل مواســـم 
ماضيـــة قليلة. وفي المبـــاراة الثانية، 

يدخل المحرق والبديـــع بقيادة فنية 
وطنية متمثلة في عيســـى السعدون 
مـــع المحـــرق وهشـــام الماحـــوزي مع 
البديـــع. ويعـــد المحـــرق حامـــل لقب 
البطولة في الموسم الماضي، إذ توج 
بها بفوزه في النهائي على البسيتين، 
وكان يقوده حينها المدرب البرازيلي 
للفـــوز  ويســـعى  باكيتـــا،  ماركـــوس 
وإبقاء حظوظه فـــي المحافظة على 
اللقـــب، فيمـــا يهدف البديـــع للوصول 
إلـــى النهائي عبر تجاوز حامل اللقب. 
وينـــص نظـــام البطولـــة علـــى أنه في 
حال تعادل الفريقين في الدور نصف 
النهائي أو النهائي االحتكام مباشـــرة 
إلـــى ركالت الترجيـــح لحســـم نتيجة 
المبـــاراة وعدم الحاجـــة للعب الوقت 

اإلضافي.

الرفاع الشــرقي يالقــي المالكيــة.. والمحرق أمــام البديع
نصف نهائي كأس اتحاد الكرة.. اليوم

أشـــار مـــدرب نـــادي الشـــباب األول لكـــرة اليـــد الوطنـــي محمـــد 
المراغـــي إلـــى أن احتـــالل فريقـــه للمركـــز الخامس علـــى صعيد 

مسابقة الدوري للموسم الرياضي الجارس ليس بالطموح.
وقال المراغي في تصريح لـ “البالد ســـبورت” منذ بداية اإلعداد 
وأملنـــا دخـــول الرباعـــي بجانـــب الكبار، وعلـــى إثر ذلـــك أعددنا 
العـــدة التدريبيـــة بقـــدر المســـتطاع، ولكن شـــاءت الظـــروف أن 
ينتهي بالماروني بهذا المركز. مبيًنا أن الفريق اســـتهل مشـــواره 
باالنتصار على سماهيج وثم بدأت األمور تسير باتجاه مخالف، 
حينمـــا أّجلت مواجهـــة توبلي الثانيـــة لظروف كورونـــا، وحينها 
تأثرنـــا بالتوقف وبعض اإلصابات التي حدثت، لنواجه الدير في 

أصعب األوقات وخسرنا نتيجتها وهي كانت نقطة التحول.
وأضـــاف المراغي أن نظـــام الدوري لم يخدم فريق الشـــباب وال 
أي نـــاٍد آخر أبًدا، كون الفريـــق يلعب 4 مباريات فقط وعلى إثره 

يتحدد مصيره إما باالستمرار في المنافسة أو الخروج منها. 
وأكـــد المراغـــي أن غياب العبـــه عبدهللا الزيمور للموســـم الثاني 
علـــى التوالـــي لإلصابة قد أثر علـــى فريقه كثيـــًرا، واآلن برحيل 
أحمـــد حمـــزة ألهلـــي ســـداب العمانـــي، ســـيحاول بقـــدر اإلمكان 

تعويضـــه بأحـــد الالعبيـــن اآلخريـــن في الفريـــق وذلـــك لتجهيز 
المارونـــي لبطولـــة الـــكأس المتبقيـــة، والتـــي يتمنـــى أن يحقـــق 

الظهور الفني المشرف والنتيجة المأمولة.

محمد المراغي

نظــام الــدوري لم يخــدم أحد ويتمنــى التوفيــق بالكأس
المراغي: ظروف عدة أّدت للمركز الخامس
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رئيس اتحاد السيارات يشيد بنجاح استضافة الفورموال 1
جديدا عالميا  إنجازا  سجلوا  المخلصون  الوطن  أبناء  عيسى:  بن  عبداهلل 

رفـــع الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى آل 
خليفـــة رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحريني للســـيارات خالـــص التهاني 
والتبريـــكات لمقـــام القيادة الرشـــيدة 
بمناســـبة نجاح جائزة طيران الخليج 
والتـــي  الفورمـــوال1  لســـباق  الكبـــرى 
أسدل الستار عليها مساء أمس األول 
علـــى مضمار حلبـــة البحريـــن الدولية 
موطن رياضة الســـيارات في الشـــرق 
األوســـط بفـــوز المتســـابق البريطانـــي 

لويس هاميلتون بالمركز األول.
عيســـى  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأكـــد 
آل خليفـــة أن النجـــاح الـــذي شـــهدته 
جائـــزة طيران الخليج الكبرى لســـباق 
الفورمـــوال1 إنمـــا يؤكد مجـــددًا مكانة 
الخارطـــة  علـــى  العالميـــة  البحريـــن 
العالميـــة ومـــا تمتلكـــه مـــن امكانيات 

بشرية هائلة.
وهـــا هـــي البحريـــن وحلبتهـــا الدولية 
تســـجل ســـباق ممتـــع وشـــيق ومثيـــر 
في عالم ســـباقات الفورموال1 وتقص 
شـــريط الموســـم الجديد على أرضها، 
حيـــث ســـجل ســـباق البحريـــن إنجاز 
جديد وســـط ظروف استثنائية، وهو 
ما يدفعنـــا لمزيد من العـــزم واإلصرار 
في مواصلة طريقنا نحو التميز دائمًا.
وأضـــاف “إن مـــا وصلت إليـــه رياضة 
لهـــو  مـــن مســـتوى  اليـــوم  الســـيارات 
مصـــدر فخر واعتـــزاز، فريـــق االتحاد 
نجـــاح  ســـجل  للســـيارات  البحرينـــي 
جديـــد علـــى المســـتوى التنظيمي في 
جبـــار  مجهـــود  اســـتثنائية،  ظـــروف 
المخلصيـــن  الوطـــن  وبنـــات  ألبنـــاء 
عكســـوا مـــن خاللـــه تفانيهـــم وحبهم 

وإخالصهـــم للوطـــن، اشـــادة عالميـــة 
واســـعة من مســـئولي االتحاد الدولي 
وكل  العالميـــة  والبطولـــة  للســـيارات 
مختلـــف  ومـــن  الســـباق  تابـــع  مـــن 
وســـائل الصحافة واالعـــالم األجنبية 
والعالميـــة التـــي كلها أشـــادت بحســـن 
التنظيـــم واالتقـــان العالي، هـــذا العام 

الظروف مختلفة ورغم هذه الظروف 
والصعوبات إال أن أبناء الوطن أثبتوا 
بهـــذا  فخـــورون  العاليـــة،  حرفيتهـــم 
اإلنجاز وفخـــورون بالمجهـــود الجبار 
الـــذي قدمـــه الجميـــع لتحقيـــق أعلـــى 
درجات النجـــاح فالجميع يعمل ضمن 

فريق البحرين.
الســـيارات  اتحـــاد  رئيـــس  واختتـــم 
حديثـــه معربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره 
لـــكل مـــن ســـاهم فـــي إنجاح الســـباق 
مـــن قطاعـــات ومؤسســـات حكوميـــة 
ســـباقات  وعشـــاق  الجماهيـــر  وإلـــى 
الفورموال1مشـــيدًا بجهـــود المنظمين 
البحرينييـــن، ومؤكـــدًا أن النجاحـــات 
البحرينية ليـــس لها حدود، فقد أثبت 
أبنـــاء البحريـــن قدرتهـــم الكبيـــرة في 

مناسبات عديدة.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

تغطية - اللجنة اإلعالمية

حقــق الفــارس البحرينــي المتألــق عدنــان العلــوي نتائــج إيجابية 
في بطولة كأس االتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز التي 
أقيمت في مركز الغزاوي للفروسية بمدينة جدة بالمملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة والتــي ضمــت كأســي وزارة البيئــة والميــاه 

والزراعة وكأس االتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز.

مشـــاركة  البطولـــة  وشـــهدت    
واســـعة وصـــل ألكثـــر مـــن 100 
فـــارس وفارســـة تنافســـوا على 
ألقـــاب األشـــواط علـــى مـــدار 3 
أيام من االثارة، حيث اســـتطاع 
تحقيـــق  مـــن  العلـــوي  عدنـــان 
المركز الرابع في شوط الجائزة 
 145 ارتفـــاع  علـــى  الكبـــرى 
متميـــزة  مســـتويات  بعـــد  ســـم 
قدمهـــا فـــي الشـــوط ومنافســـة 
قويـــة ومثيرة قدم مـــن خاللها 
الفرســـان مســـتويات طيبة في 

جولة التمايز.

  وتمكـــن العلـــوي مـــن تحقيـــق 
المركـــز الخامـــس علـــى الفرس 
هارمونـــي في شـــوط 140 ســـم 
إضافـــة  فارســـًا،   39 بمشـــاركة 
إلى المركز الســـادس على نفس 
الفـــرس، والمركـــز التاســـع على 
الحصـــان بالـــو في شـــوط 135 

سم بمشاركة 40 فارسًا.
  وفـــي آخر أيـــام البطولة حقق 
عدنـــان العلـــوي المركـــز الســـابع 
فـــي  هارمونـــي  الفـــرس  علـــى 
شـــوط 130 ســـم بمشـــاركة 45 

فارسًا.

نتائج إيجابية للفارس عدنان العلوي
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ــارس ــم ــي أيـــــام “الـــفـــيـــفـــا” ب ــى لـــفـــوز ثــــان فـ ــع ــس ي

ناجحة ســنــوات   7 ـــ  ال وتجربة  ــام..  هـ الفني  االســتــقــرار 

“األحمر” يستضيف األردن ودًيا

المنصالي: لم أحدد وجهتي ولألهلي األولوية

يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم عند 7 من مســاء الثالثاء 
الموافــق 30 مــارس الجــاري، مباراة ودية دولية، أمــام نظيره األردني، 

ضمن فترة األيام الدولية لشهر مارس.

وتعتبـــر المبـــاراة هـــي الوديـــة الثانيـــة 
لمنتخبنـــا في الشـــهر الجـــاري، علًما أن 
األحمـــر فاز علـــى نظيره الســـوري يوم 
 ،)3-1( بنتيجـــة  الماضـــي  الخميـــس 
وســـجل يومها إســـماعيل عبداللطيف 

)هدفين( ومحمد مرهون.
سلســـلة  الوطنـــي  منتخبنـــا  واختتـــم 
تحضيراته للمباراة الودية أمام نظيره 
األردنـــي، بخوضـــه مراًنا أخيًرا مســـاء 
اإلثنيـــن، علـــى ملعـــب نـــادي النجمـــة، 
وذلك تحـــت قيادة المـــدرب البرتغالي 

هيليو سوزا.
لتحقيـــق  ســـوزا  البرتغالـــي  ويســـعى 
فـــوز جديـــد لمنتخبنـــا علـــى مســـتوى 
المباريـــات الدوليـــة؛ لتحقيـــق نتيجـــة 
معنوية وتحســـين موقـــع منتخبنا في 
التصنيـــف الدولـــي، عالوة علـــى كونها 
فرصة لإلعـــداد والتحضير الســـتئناف 
التصفيـــات المزدوجـــة المقـــرر إقامتها 
بنظـــام التجمـــع فـــي مملكـــة البحريـــن 

خالل يونيو المقبل.
األردن  منتخـــب  اختتـــم  ذلـــك،  إلـــى 

تحضيراتـــه للمبـــاراة بخوضـــه تدريًبـــا 
على االســـتاد الوطني. ويقود منتخب 
فيتـــال  البلجيكـــي  المـــدرب  األردن 

بروكلمانز.

الدولـــي  الحكـــم  المبـــاراة  وســـيقود 
اإلماراتي ســـلطان الحمادي. وسيلعب 
منتخبنا باللون األحمر، فيما ســـيرتدي 

العبو منتخب األردن اللون األبيض.

قــال مســاعد مــدرب الفريــق األول للكرة الطائــرة بالنــادي األهلي أيمن 
المنصالــي إن اإلدارة لــم تفاوضــه لغايــة اآلن لتجديــد عقــده للموســم 
الثامــن علــى التوالــي، مؤكــدا فــي الوقــت ذاتــه بأنــه لــم يحــدد وجهتــه 
القادمــة ولكــن يبقــى األهلــي علــى رأس الخيــارات مــع دراســة باقــي 

العروض األخرى.

ولدى سؤاله عن تقييمه لتجربته على 
مدار الســـنوات الســـبع الماضية، أجاب 
“تشـــرفت بالعمـــل فـــي النـــادي األهلي 
أحد أبرز الفرق المحلية على مســـتوى 
اللعبة، وأعتبـــر تجربتي بالناجحة بعد 
تحقيـــق عدة بطـــوالت محلية وعربية 
.. فاألهلـــي رقم صعب وطرف منافس 
ودائما ما يكون متواجد في النهائيات 

كما أنه يشـــارك ســـنويا فـــي البطوالت 
الخليجيـــة والعربيـــة وهـــو مـــا يشـــكل 

تحد لكل مدرب ..”.
وأضـــاف المنصالـــي لـ “البالد ســـبورت” 
أن األهلي حقق هدفه في هذا الموسم 
بنســـبة 99 % بعدما توج بلقب بطولة 
دوري عيســـى بـــن راشـــد وأخفـــق في 
أمـــر  وهـــو  الـــكأس  علـــى  المحافظـــة 

الكـــؤوس  منافســـات  فـــي  طبيعـــي 
أيضـــا  الفـــرق األخـــرى  خصوصـــا وأن 
تعمل وتخطط وتبذل قصارى جهدها.

وقـــال المنصالـــي بأنـــه يحســـب للنادي 
األهلـــي اهتمامـــه باإلعـــداد البدني من 
خالل التعاقد معه باعتباره متخصصا 

في هذا الجانب لما لإلعداد البدني من 
دور بارز في تهيئة الالعبين للمنافســـة 

بصورة إيجابية.
ولـــدى ســـؤاله عـــن رأيـــه الفنـــي حـــول 
المقبـــل،  بالموســـم  الفريـــق  مســـتقبل 
أجـــاب “ينبغي المحافظـــة على معظم 
الالعبيـــن لتحقيـــق االســـتقرار الفنـــي، 
محـــدودا  يكـــون  أن  يجـــب  والتغييـــر 
بحســـب وجهـــة النظـــر الفنيـــة للمدرب 
القـــادم.. ألن المجموعـــة الحالية تملك 

االنسجام والتفاهم الكامل”.
أيمـــن  الليبـــرو  وتعليقـــا حـــول غيـــاب 
هرونـــة اعتبـــر أن قـــرار ابتعـــاده إداري 

وأن غيابه بكل تأكيد يشكل خسارة.

منتخبنا الوطني

أيمن المنصالي

أحمد مهدي

حسن علي

غاب الفار وحضور اآلزوري!! 
رغــم أن االتحــاد الدولــي لكــرة القدم )الفيفــا( كان من أكبر الداعمين لتقنيــة فيديو الحكم 
المســاعد )VAR(..إال أن الغريــب فــي االمــر أن فــي التصفيــات األوروبيــة المؤهلــة لــكأس 
العالم 2022 ال يتم فيها تطبيق الڤار دون وضوح األسباب ..وهذا ما قوبل باستياٍء كبير 
فــي األوســاط العالمية بســبب عودة الجدل في بعــض القرارات التحكيميــة الظالمة التي 
أعادتنــا إلــى حقبــة مــا قبل الڤار.. حينما كان يفوز من لم يكن يســتحق الفوز ويخســر من 

كان يجب عليه أن يفوز!!.
حادثــة رونالــدو التــي أثــارت الجــدل الكبيــر بعــد عــدم احتســاب طاقــم التحكيــم لهدفــه 
الصحيــح فــي مرمــى صربيــا لــن تكــون حادثــة االحتجــاج والتذمــر االولى..ومــن المؤكد 
أنهــا ســتتكرر كثيــرا خصوصــا وأن أغلب الالعبيــن باتوا معتادين على تقنيــة الفيديو في 
الدوريــات التــي يلعبــون بها..لذلك الفيفا عليه أن يــدرك جيدًا أن قرار تطبيق الڤار لم يعد 
خيــارًا وإنمــا أصبــح جــزًءا هامــًا من كرة القــدم وال يمكن االســتغناء عنه تحــت أي ظرف 

من الظروف!.
* تمكــن مــدرب المنتخب االيطالي روبرتو مانشــيني من صناعــة منتخب قوي جدا أغلبه 
من الالعبين الشباب..إذ ال يتجاوز معدل أعمار العبيه 25 عاما..ويخوض اآلزوري حاليا 
التصفيــات المؤهلــة لكأس العالم 2022 ويقدم نفســه بشــكل الفت وبــات المنتخب االكثر 

اقناعا حتى اآلن من بين المنتخبات االوروبية الكبيرة التي تخوض نفس التصفيات.
إيطاليــا قبــل وصــول مانشــيني كانــت تعيــش مرحلة ســيئة مــرت بالكثير مــن التخبطات 
واسفرت عن عدم تأهلها إلى كأس العالم للمرة االولى منذ نصف قرن..بينما اليوم أصبح 
المنتخــب االيطالــي مــن أكبــر المرشــحين للتأهــل لــكأس العالم والفــوز بــكأس أوروبا في 
الصيــف المقبل..وهــذا فقــط يكفــي لمعرفة حجم العمل الكبير الذي قام به مانشــيني منذ 

أن أصبح مدربا لألزوري!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

علي مجيدأحمد مهدي

عبدالله بن عيسى



تكريم خاص لدينامو المالعب والمسابقات
حظي عضو لجنة المسابقات باالتحاد 
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة “الدينامـــو” 
ســـيد جعفر عاشور بتكريم خاص من 
االتحـــاد فـــي نهائـــي كأس ســـمو ولي 
وعطائـــه  لمجهوداتـــه  تقديـــًرا  العهـــد 
المخلص على مدار الموسم المنصرم.

باللفتـــة  المبـــادرة  عاشـــور  ووصـــف 
الطيبـــة والكريمـــة مـــن قبـــل االتحـــاد 
برئاســـة الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل 
خليفة، مضيًفا “لقد تفاجأت بالتكريم 
في النهائي ولم يكن لدي علم مسبق.. 
وكان لذلك التكريم أثر طيب بداخلي 
وسررت كثيًرا من المبادرة ألنها كانت 
في نهائي كأس سمو ولي العهد )أغلى 
الكـــؤوس( وهـــي مســـابقة غالية على 

الجميع وفي ختام حدث هام..”.
وأضـــاف “لقـــد أخجلنـــي اتحـــاد الكرة 
الطائـــرة بهـــذا التكريـــم والـــذي يمثـــل 

مشـــواري  فـــي  الكثيـــر  الشـــيء  لـــي 
الرياضـــي.. وأتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل 
كمـــا  دعمـــه،  علـــى  االتحـــاد  لرئيـــس 
أوجه شـــكر خاص ألمين الســـر فراس 
الحلواجـــي والذي تعلمـــت منه الكثير 
واســـتفدت مـــن إرشـــاداته ونصائحه، 
كمـــا أشـــكر رئيـــس لجنـــة المســـابقات 
عبدالرضـــا عاشـــوري وجميـــع أعضاء 
التـــي  اللجـــان  وكل  اإلدارة،  مجلـــس 
عملـــت بـــروح األســـرة الواحـــدة ومن 
بينها لجنة الحكام برئاسة راشد جابر 
وباقي الحكام ليخرج الموسم بنجاح 

كبير..”.
وأكـــد أن هذا التكريم يشـــكل له دفعة 
معنوية لمضاعفة الجهود، مشيًرا إلى 
أن جميع األدوار والمهام التي قام بها 
كانـــت محـــل تقدير االتحـــاد وهو أمر 

يبعث على السعادة واالرتياح.

ولـــدى ســـؤاله عـــن أهـــم المهـــام التي 
قـــام بها قـــال “لقـــد كان دوري ينصب 
اإلجـــراءات  علـــى  اإلشـــراف  فـــي 
االحترازيـــة والصحية تجاه فايروس 
كورونـــا “كوفيـــد – 19” وتنظيم العمل 
داخـــل الصالـــة وتجهيز كل مـــا يتعلق 
بالمالعـــب والتأكد من جميع النواحي 

اللوجستية األخرى..”.
وأضاف عاشور “لقد سبق لي العمل 

فـــي خدمـــة الكرة الطائـــرة بكال من 
والنبيـــه  المحـــرق واألهلـــي  أنديـــة 
صالح وكنت حريًصا على االهتمام 
ـــا  إداريًّ العمريـــة  الفئـــات  بفـــرق 
بهـــدف دفعهـــم لتمثيـــل المنتخبات 
مـــن  عـــدد  فـــي  وعملـــت  الوطنيـــة 
واآلســـيوية  العالميـــة  البطـــوالت 

التي اســـتضافها االتحاد وسأسّخر 
جهدي في المستقبل لخدمة اللعبة 
من مختلف المناصب والمهام التي 

تســـند لي واعـــد بالعمل لرفع اســـم 
المملكة عالًيا وأن أكون عند حســـن 

الظن..”.

أمين عام اللجنة األولمبية يسلم عاشور تكريم اتحاد الكرة الطائرة

سيد جعفر عاشور

تقـــام اليـــوم )الثالثاء( مبـــاراة تجمع 
فريقي األهلي وســـماهيج لتحديد 
المركزيـــن الثالـــث والرابع لدوري 
أنديـــة الدرجة األولى لكـــرة اليد 

عند الساعة 6.30 مساًء.
ويأتـــي هـــذا اللقـــاء بعدما خســـر 

األهلـــي أمـــام النجمة بالـــدور قبل 
 )1-2( المواجهـــات  بعـــدد  النهائـــي 

وسماهيج أمام باربار )0/ 2(. ودون شك، 
أن هذا اللقاء ورغم أنه ليس بالطموح لكتيبة 

النســـور األهالوية إال أنه لن يدخر جهدا في تحقيق 
الفـــوز والخروج بميداليات المركز الثالث التي تبقيه 
علـــى منصة التتويـــج. وفي المقابل ســـماهيج، الذي 
يعتبـــر وصولـــه للرباعي إنجـــازا تاريخيـــا، قد يطمح 
هو اآلخـــر في افتعال مفاجأة كبيـــرة بهزيمة األهلي 
ليختتـــم تواجده في هـــذه المســـابقة بأفضل صورة 
ممكنـــة طالمـــا هـــو حـــق مشـــروع لـــه كما هـــو كذلك 

لألهلي.
يشـــرف على تدريـــب األهلي عادل 
الســـباع ويعـــول اليـــوم عناصـــره 
حسن الســـماهيجي، حسن مدن، 
محمـــد عبدالرضا، محمـــد ميرزا، 
محمـــود حســـين وعلـــي يوســـف، 
وســـيفتقد الفريـــق خدمـــات نجمه 
صـــادق علـــي لإلصابة، وفـــي المقابل 
ســـماهيج بقيـــادة مدربـــه العراقي حيدر 
الســـحناوي يعتمـــد على ســـواعد أحمد عباس، 
محمـــد عبدالهادي، أحمـــد عون، محمـــد عبدالجليل، 

عمار عبدالجليل والحارس محمد عقيل.
الميداليـــة البرونزيـــة مـــن المفترض أن تكـــون دافعا 
إلشـــعال هذه المواجهة رغم الفوارق الفنية والخبرة 
التـــي تصـــب لكفـــة األصفر، كمـــا أنها ســـتعطي دافعا 
معنويـــا قبـــل خـــوض بطولة الـــكأس التي ســـتنطلق 

األسبوع المقبل.

ــدوري “الــيــد” ــ تــحــديــد الــمــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع ل
األهلي يلتقي سماهيج اليوم

خطـــا األهلي خطوة كبيـــرة نحو التتويج 
بلقـــب دوري زيـــن لكـــرة الســـلة للموســـم 
٢٠٢٠-٢٠٢١، بعـــد أن تفوق على المنامة 
بنتيجـــة )٩١/ ٨٣(، في المباراة األولى من 
سلســـلة النهائيات الثالثـــة، والتي أقيمت 
مســـاء اإلثنين، علـــى صالة اتحـــاد اللعبة 

بأم الحصم.
فـــي  الطرفيـــن  بيـــن  اللقـــاء  وســـيتجدد 
المبـــاراة الثانية يـــوم الجمعـــة المقبل، إذ 
ســـيتوج األهلي بـــدرع الـــدوري في حال 
فـــوزه، في حين يســـعى المنامـــة لتأجيل 
الحســـم وإبقـــاء حظوظه للتتويـــج، إذ ال 

بديل له عن الفوز.
وبالعودة إلـــى المباراة، فقد كان محترف 
فـــي  تســـجيال  األكثـــر  هاريـــس  األهلـــي 
صفـــوف فريقه بتحقيقـــه ٢٩ نقطة، فيما 
كان أبرز المســـجلين فـــي صفوف المنامة 

المحترف كالرك الذي حقق ٢٢ نقطة.
وجـــاءت نتائـــج الفتـــرات األربـــع كاآلتي: 
للمنامـــة،   )٢٦/ ١٦( للمنامـــة،   )٢١/ ٢٠(

)٢٩/ ٢٠( لألهلي و)٢٦/ ١٦( لألهلي.
وكان األهلـــي بدأ المباراة بخماســـي ضم: 
أحمـــد حســـن الـــدرازي، هشـــام ســـرحان، 
ميثـــم جميـــل، صباح حســـين والمحترف 
المنامـــة:  خماســـي  كان  فيمـــا  هاريـــس، 
محمـــد حســـين “كمبـــس”، أحمـــد ســـلمان 
أميـــر  محمـــد  نـــوروز،  حســـن  رمضـــان، 

والمحترف كالرك.
أدار المباراة الحكام حسن حاجي، يونس 

جناحي عماد عباس.
ويلعب اليوم الثالثاء النجمة مع المحرق 
تحديـــد  مبـــاراة  فـــي  مســـاًء   7.30 عنـــد 
الثالـــث والرابـــع، علـــى صالـــة  المركزيـــن 

من المباراةاتحاد السلة بأم الحصم.

النسور الصفراء كسبت المواجهة األولى على حساب المنامة
سلة األهلي تقرب من لقب “زين”
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حسن علي

عاشور: أعتزُّ 
بمبادرة اتحاد 

الطائرة في نهائي 
“أغلى الكؤوس”

أحمد مهديعلي مجيد

كتبت: د. سهير المهندي

البحرينـــي  اإلتحـــاد  رئيـــس  شـــارك 
للدراجـــات الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد ال 
خليفة في عدد مـــن الجوالت الرياضية 
التي ينظمها فريق كورونا رايدرز بشكل 
اســـبوعي في عدد مـــن مناطق البحرين 
الفريـــق،  فـــي  والمشـــاركين  لالعضـــاء 
وذلـــك دعمـــا وتشـــجيعا لممارســـة هـــذه 
الرياضـــة التـــي أصبحت مـــن الرياضات 
المنتشرة في كل انحاء مملكة البحرين 
في فتـــرة الجائحة الفايروســـية كورونا 
والتـــي  ملحـــوظ  بشـــكل   19 كوفيـــد 
فـــي ممارســـة  الـــى اإلســـتمرار  هدفـــت 
الرياضـــة وعـــدم اإلنقطـــاع والتنقل في 
جوالت ســـياحية فـــي مناطـــق مختلف 
مـــن مملكة البحرين اضافة الى تخفيف 
منهـــا  عانـــى  التـــي  النفســـية  الضغـــوط 
الصحيـــة  اإلحتـــرازات  بســـبب  الكثيـــر 
الواجب اتباعهـــا والحرص على اإللتزام 
بالمنـــزل وعـــدم التواجـــد فـــي األماكـــن 
مـــع  ومشـــاركتنا  والضيقـــة،  المزدحمـــة 
فريق كورونا رايدرز مشـــاركة تحفيزية 
التنظيـــم  حســـن  خاللهـــا  مـــن  وجدنـــا 
والمســـؤولية الوطنيـــة واإلهتمـــام التام 
والمســـار  المواقـــع  دراســـة  خـــالل  مـــن 
الصحيح واإللتزام بالتعليمات المرورية 

والصحية والسالمة.
 كمـــا أضـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن حمد ال 
أن  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة 
دعـــم اإلتحـــاد للفريـــق يأتـــي حرصا من 
الجهـــات المســـؤولة علـــى متابعـــة فرق 
الدرجات المنتشـــرة في البحرين ومدى 

التزامها بالتعليمات المرورية والصحية 
والنفســـية واإلجتماعيـــة المرتبطـــة مـــع 
بعضهـــا لكـــي تمثـــل انمـــوذج متميز في 
ممارســـة هذا النـــوع من الرياضـــة الذي 
دخـــل فيهـــا كل فئـــات المجتمـــع الكبيـــر 

والصغير النساء والرجال.
كما قـــال رئيـــس فريـــق كورونـــا رايدرز 
الســـيد خالـــد مبـــارك إن دعمنـــا كفريـــق 
لرياضة الدرجات من قبل االتحاد يشكل 
مسؤولية وطنية توجب علينا أن نكون 
علـــى قـــدر المســـؤولية فيهـــا مـــن خالل 
اشـــرافنا ومتابعتنـــا اإلســـبوعية للفريق 
وأعضائه والحفاظ على سالمتهم أثناء 
المرور والجـــوالت المختلفة في مناطق 
البحرين مع اتباع التعليمات الصحيحة 
والســـليمة في اســـتخدام الدراجة اثناء 
المرور من خالل دعم ومتابعة واشراف 
من قبل رئيس اتحاد الدراجات الهوائية 

الـــذي نقدم له كل الشـــكر والتقدير على 
مشاركته معنا الجوالت المتنوعة.

كمـــا قال نائـــب الرئيس الســـيد عيســـى 
ربيعـــة أن تكوين الفريق جـــاء من حبنا 
لهذا الوطن حيـــث تكونت ادارة الفريق 
من عدد بســـيط من األعضاء بعدد ستة 
فريـــق  رئيـــس  مـــن ضمنهـــم  أشـــخاص 
كورونـــا رايـــدرز الســـيد خالـــد محمـــد ) 
بوهيبة ( ونائب الرئيس الســـيد عيســـى 
ربيعة ) بوراشـــد( ورئيس لجنة األعضاء 
السيد رمزي يويسف ) بونجمة ( والسيد 
عبدالعزيـــز المرشـــد ) بوســـعود ( رئيـــس 
لجنـــة الجوالت والتخطيط، واألســـتاذه 
أميـــرة البحراني رئيســـة لجنة األعضاء 
المهنـــدي  النســـائية، والدكتـــورة ســـهير 
رئيســـة اللجنة اإلعالمية وقد انضم الى 
الرفيـــق منـــذ بداية شـــهر فبرايـــر 2020 

وحتـــى األن والعدد فـــي تزايد الى أكثر 
مـــن 100 شـــخص تتفـــاوت مشـــاركتهم 
في الجوالت االســـبوعية ما بين 20 الى 
40 شـــخص كال وظروفـــه حيـــث هنـــاك 
جوالت رئيســـة اســـبوعية وهـــي صباح 
كل  ومســـاء  وســـبت  جمعـــة  يـــوم  كل 
اربعاء او ثالثاء او اثنين، حيث تشـــكل 
هذه المشـــاركات بزيادة العدد مسؤولية 
وطنيـــة نتمنى ان نكـــون على قدر الثقة 
فـــي ادارتهـــا مـــن خـــالل دعـــم اإلتحـــاد 
االســـبوعي  البرنامـــج  علـــى  واطالعـــه 

لدعم المشاركة.
وقد قال الســـيد رمزي يوسف إن جميع 
األعضـــاء المنتمين الـــى الفريق يعملون 
معـــا بيد واحدة في التنظيم والتنســـيق 
لمســـار الجـــوالت اإلســـبوعية والجميـــع 
يســـعى دائما الى زيادة عدد الفريق في 
كل جوالتهم من خالل اصطحاب األهل 
واألصدقـــاء فـــي الجـــوالت التـــي تنظم 
ســـرعتها ومســـارتها حســـب مســـتويات 
المشـــاركين فـــي كل جولـــة، متمنين من 
الجميـــع محبي هذه الرياضـــة االنضمام 
رياضيـــة  متعـــة  ليجـــد  الفريـــق  الـــى 
وســـياحية واجتماعية باهداف انسانية 
عظيمة تتوافق وأهداف مملكة البحرين 
دون تفرقـــة في الجنســـيات المشـــاركة 
فـــي الفريـــق وإن دعـــم الفريـــق من قبل 

األتحاد بقيادة الشيخ خالد بن حمد لهو 
مبادرة طيبه تساعد على زيادة العدد.

كمـــا علـــق الســـيد عبـــد العزيـــز المرشـــد 
للمســـارات  التخطيـــط  إن  قائـــال:  علـــى 
اإلسبوعية يأتي بدارسة مسبقة من قبل 
اعضـــاء األدارة وجولـــة خاصة لدراســـة 
الموقـــع قبـــل خـــروج جميـــع االعضـــاء 
اإلســـبوعية  الجولـــة  فـــي  المشـــاركين 
حتـــى نضمن أمـــن وأمـــان االعضاء في 
وبعدهـــا  األســـبوعية،  الجـــوالت  مســـار 
وادراجـــه  المســـار  علـــى  اإلتفـــاق  يتـــم 
في جـــدول اســـبوعي يتـــم توزيعه عبر 
مجموعـــة الوتـــس اب التي ينظـــم فيها 
جميـــع األعضاء واصدقائهـــم والراغبين 
الهوائيـــة  الدراجـــات  رياضـــة  ومحبـــي 
كمـــا نحرص علـــى التنوع فـــي الجوالت 
بالمرور على مناطق مختلفة في مملكة 
الســـياحي  للجانـــب  تحقيقـــا  البحريـــن 
المتزامـــن مـــع الجانـــب الرياضي اضافة 
الـــى تعزيـــز األنتماء الوطنـــي من خالل 

التعرف على مختلف مناطق البحرين.
وقـــد قالـــت الدكتورة ســـهير بنت ســـند 
المهنـــدي رئيســـة اللجنـــة اإلعالميـــة إن 
برامـــج فريـــق كورونـــا رايـــدرز متعدده 
ومتنوعة تعمل على تشـــجيع المشاركة 
مـــن  عـــدد  تغطـــي  والتـــي  اإلســـبوعية 
واالجتماعيـــة  الرياضيـــة  األهـــداف 

يتـــم  والتـــي  والصحيـــة  والســـياحية 
تغطيتهـــا تلفزيونيـــا مـــن خـــالل تقاريـــر 
مرئية يتم نشـــرها عبر وسائل التواصل 
وهادفـــة  جذابـــة  بطريقـــة  اإلجتماعـــي 
يســـتقطب من خاللها كل محبي رياضة 
الدراجـــات مـــن النســـاء والرجـــال ومـــن 
مختلـــف األعمار من 18 ومـــا فوق ومن 
مختلـــف الجنســـيات، وأضافـــت الى أن 
الفريق في سعية لتنظيم جوالت خاصة 
لالطفـــال بدعـــم وتنظيـــم وتنســـيق مع 
األتحاد البحرينـــي للدرجات وهو حاليا 
يقـــوم علـــى هـــذه الخطـــوة قريبـــا وفي 
طـــور التنظيم، وقد تقـــدم فريق كورونا 
رايـــدرز بتقديم درع شـــكرا وتقديرا الى 
رئيس اإلتحاد البحريني للدراجات على 
دعمـــة ومشـــاركاته المســـتمرة مع فريق 
كورونـــا رايـــدرز مؤكـــده أن هـــذا الدعم 
يأتي ضمن أليه التعاون والتطوير لهذه 
الرياضـــة المحببة الى نفس كل فرد في 
البحريـــن والمتنفـــس الـــذي انطلـــق مـــن 
خاللـــه الكثيـــر للتخلص مـــن ضغوطات 
األوضـــاع الحالية والتي جعلت اهدافها 
واسعة النطاق وخلقت نوع من التحدي 
فـــي قطـــع المســـاافات والتعـــرف علـــى 
األماكـــن المختلفـــة فـــي البحريـــن مـــن 
منطلـــق تعـــرف علـــى بلـــد او ســـافر في 

موطنك.

البحريــن أنحــاء  كل  فــي  المنتشــرة  الرياضــة  لممارســة  وتشــجيًعا  دعًمــا 

رئيس اتحاد الدراجات يدعم فريق كورونا رايدرز

صورة جماعية للدراجين خالد بن حمد مع أحد الدراجين من المشاركين في الجوالت الرياضية



أعلــن الرئيــس التنفيــذي لصندوق العمل “تمكين” حســين رجب أن تغييًرا واســًعا ســيجرى على 
آليــات دعــم المؤسســات بشــتى أنواعهــا، مشــيًرا إلــى أن الدعــم ســيكون إلى المؤسســات التي 
تمتلك أهدافا تطويرية ورؤية حقيقية مســتقبلية وتســاهم في دوران عجلة االقتصاد والنمو 

وخلق الوظائف.

وأفاد أن تقييم الهدف التطويري لكل مؤسسة 
هو الذي ســـيحدد مدى الدعم الذي ســـتتحصل 
عليه كل مؤسســـة، وأن أرفع دعم لكل مؤسسة 
ســـيكون 50 %، ولكـــن هـــذا الدعـــم لـــن يكـــون 
شـــرًطا على تمكين لدعم كل مؤسســـة وسيتم 
التقييـــم علـــى أســـاس الخطـــة التـــي ســـتقدم 

والرؤية المستقبلية للمؤسسة.
الجديـــدة  اإلســـتراتيجية  علـــى  “بنـــاء  وقـــال: 
ســـيتم التركيـــز بشـــكل كبيـــر علـــى المشـــاريع 
التـــي لها أهـــداف تطويرية واضحة، والتوســـع 
فـــي العمليـــات، والعمـــل بطـــرق آليـــات جديدة، 
للتأثيـــر  اإلســـتراتيجية  األهـــداف  وتحقيـــق 

االقتصادي واإلنتاجية.
وكشـــف رجب عن أن تمكين لن تعود كما كانت 
قبـــل جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( مشـــيًرا إلى 
أن الجائحـــة ألقت بأثرها الســـلبي على ميزانية 
تمكيـــن، وأنـــه خـــال المرحلـــة المقبلـــة ســـيتم 
التركيـــز علـــى المشـــاريع اإلنتاجيـــة والتركيـــز 

األكبر على االقتصاد.
وأضـــاف: “تمكين لن تعـــود كما كانت عليه قبل 
الجائحة، ففي الفترة المقبلة سيتم العمل على 
األهداف الرئيسة التي أنشئت تمكين من أجلها 

ومن جملتها النمو والتطوير واإلبداع”.
وأكـــد أن إســـتراتيجية “تمكين” لهـــذه المرحلة 
مـــن العمـــل تقوم بشـــكل أســـاس علـــى التركيز 
على القطاعـــات األكثر فعالية ذات األثر الواعد 
والمســـتدام، الفتا إلـــى أن برامـــج “تمكين” في 
ذلـــك ســـتحرص علـــى تعزيـــز منهجيـــة  إطـــار 
التغيير في مؤسســـات القطاع الخاص لمواكبة 

فرص النمو المتاحة.
جـــاء ذلك خال لقاء صحفي عقـــد عن ُبعد مع 
رؤساء التحرير في الصحف المحلية؛ لمناقشة 
أبـــرز الـــرؤى والتوجهـــات المســـتقبلية لبرنامج 
تطويـــر األعمال في ظل إســـتراتيجية “تمكين” 
للســـنوات الخمس المقبلـــة، حيث َأطلع الرئيس 
التنفيـــذي رؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحليـــة 
على أبـــرز مامح مرحلة العمـــل المقبلة تعزيزا 
لـــدور “تمكين” الريادي في خلـــق اقتصاد واعد 
للمملكـــة والذي من شـــأنه أن يعـــود بالنفع على 
كل مـــن المواطن واالقتصـــاد، فضا عن تنظيم 
اإلنتاجيـــة وفـــرص الدعـــم فـــي إطـــار حاجات 

السوق الفعلية.
وتابـــع: “ومـــن أهـــم النقـــاط أن هـــذا البرنامـــج 
وأصحـــاب  الناشـــئة  الشـــركات  علـــى  ســـيركز 
مجـــاالت  وستشـــمل  االفتراضيـــة  الســـجات 
الدعـــم العديـــد من األمـــور بما فـــي ذلك اآلالف 
والمعـــدات والتســـويق والمحاســـبة والمراقبـــة 
المالية وخدمات االستشـــارية وتطوير الموارد 
البشرية بحيث ال تزيد نسبة الدعم عن 50 %.
ـــن أنـــه تـــم اســـتحداث أهـــداف تطويريـــة  وبيَّ
والتركيز بشـــكل أكبر على الشركات المتوسطة 
والشـــيء  االفتراضيـــة  الســـجات  وأصحـــاب 
الثالثـــة دعم المشـــاريع التقديرية بشـــكل معين 

وبمبلغ دوني.
وبيـــن رجـــب: أن عمـــل “تمكيـــن” مبنـــي علـــى 
الشـــفافية التامـــة، والمســـتفيدين مـــن خدمات 
“تمكيـــن” مـــا هم إال شـــركاء في عمليـــة التنمية 
االقتصاديـــة، داعيا مؤسســـات القطاع الخاص 
إلـــى ضمان االســـتغال األمثل لفـــرص التطوير 

الممكنـــة؛ إلحداث نقلة نوعية، واالســـتفادة من 
خدمات “تمكين” في تطوير األعمال والمهارات 
مـــع  يتـــواءم  بمـــا  الوطنيـــة  للكـــوادر  المهنيـــة 

احتياجات السوق واالقتصاد الوطني.

15 سنة

وكشـــف رجـــب: أن تمكين تمكنـــت من دعم 53 
ألف مؤسســـة في القطاع الخاص منذ انطاقها 
قبـــل 15 ســـنة )2006( مـــن خـــال ضـــخ 830 
مليـــون دينـــار، وأفاد أنـــه تم ضـــخ 220 مليون 
دينـــار فـــي التأمين ضـــد التعطل واســـتفاد من 
هذا البرنامج أكثر من 200 ألف مواطن، مشيًرا 
إلى أن تمكين ســـاهمت خال السنوات الثاث 
الماضية بـ 1 % من إجمالي الناتج القومي غير 

النفطي.
ونـــوه رجـــب بـــأن مـــن الصعـــب إيجاد شـــبيه لـ 
“تمكيـــن” علـــى مســـتوى العالم، حيـــث طرحت 
تمكيـــن العديد مـــن البرامج بما في ذلك تطوير 
المؤسســـات التي استفاد منها 14 ألف مؤسسة 
بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون دينار، وتقديم 
50 ألـــف فرصـــة تدريـــب لشـــهادات احترافيـــة 

ومهارات أساسية في مختلف القطاعات.
خـــال  الدعـــم  قدمـــت  تمكيـــن  أن  وأردف: 
جائحـــة كورونـــا إلـــى 16 ألـــف شـــركة بمجموع 
55 مليون دينار، مشـــيًرا إلـــى أن برنامج الدعم 
في الجائحة لم يقتصر على دعم المؤسســـات، 
بـــل تعـــدى ذلك بدعـــم بعض الشـــرائح الخاصة 
في االقتصـــاد والمجتمع مثل مدربي الســـياقة 
وســـيارات األجـــرة وســـائقي الشـــاحنات ودور 

األطفال والحضانة.

جائحة كورونا

وأشـــار رجب إلـــى أن تمكين لن تعود كما كانت 
قبـــل جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، مشـــيًرا إلى 
أن الجائحـــة ألقت بأثرها الســـلبي على ميزانية 
تمكين، مؤكًدا أن “الفترة المقبلة ســـيتم خالها 
دعـــم المؤسســـات التقليديـــة بشـــكل محـــدود 
وليس كما كان في الســـابق، ولكـــن الدعم التام 
ســـيكون للمشاريع المتطورة بواقع ال يفوق 50 

% من الدعم ألي برنامج”.
وأضاف: “إستراتيجية تمكين الجديدة ستركز 
بشـــكل كبيـــر علـــى المشـــاريع التي لهـــا أهداف 
تطويريـــة واضحـــة، تـــؤدي إلـــى التوســـع فـــي 
العمليـــات والعمل بطرق آليات جديدة تســـاهم 

في دعم االقتصاد”.
ولفـــت إلـــى أن تمكيـــن واجهـــت ضغًطـــا كبيـــًرا 
للطلبـــات فـــي العـــام 2020، حيـــث وصـــل عدد 
الطلبـــات في شـــهرين إلى 26 ألـــف طلب، تمت 
دراسة كل هذه الطلبات، 16 ألف طلب من هذه 
الطلبـــات تم قبولـــه و10 آالف تـــم رفضه وهذا 

مثال يوضح مدى الضغط الهائل على تمكين.

 تطوير األعمال

وذكر رجب أن “تمكين” أعلنت مؤخرا عن إعادة 
طـــرح برنامـــج تطويـــر األعمـــال في ظـــل هذه 
المســـاعي، حيـــث تم إجـــراء تحديثـــات نوعية 
تنســـجم مـــع إســـتراتيجية تمكيـــن الجديـــدة، 
وتطلعات السوق الراهنة والمستقبلية؛ إلعطاء 

لتعزيـــز  تطويـــر جذريـــة؛  فرصـــة  المؤسســـات 
نموها واستدامتها.

األثـــر  تحقيـــق  علـــى  حرصـــا  بأنـــه  وأوضـــح 
المســـتدام، ســـيحرص برنامج تطويـــر األعمال 
أهـــداف  خـــال  مـــن  المؤسســـات  دعـــم  علـــى 
تطويريـــة واضحة، تتبنى حلوال هادفة لتطوير 
طـــرق اإلنتاج والتوســـع فـــي عملياتهـــا، مؤكدا 
أن الهـــدف من هذه الخطوة يقـــوم على ضمان 
االســـتغال األمثل لميزانية “تمكين” المرصودة 
تطويـــر  فـــي  واالســـتثمار  البرنامـــج،  لهـــذا 
المؤسســـات المستعدة والقادرة على االستمرار 
في الســـوق، وتحقيـــق فرص نمو واســـعة على 
الوطنـــي وعلـــى مســـتوى  االقتصـــاد  مســـتوى 

توظيف الكوادر البحرينية.
وأردف أن السوق بحاجة إلى فرص دعم تقوم 
ضمن إطار الشراكة اإلستراتيجية بين “تمكين” 
والمســـتفيدين مـــن خدماتها؛ مـــن أجل صناعة 
التغيير اإليجابـــي المطلوب، والتركيز على فئة 
المؤسســـات الواعـــدة فـــي مختلـــف القطاعات 
االقتصادية، وذلك بناًء على إستراتيجية تقوم 
على زيادة دعم المؤسســـات الناشئة وتحسين 
فـــرص  وتوســـيع  ومنتجاتهـــا،  عملهـــا  جـــودة 

الحصـــول على التمويل، فضا عن التركيز على 
االســـتثمار فـــي التحـــول التكنولوجـــي؛ لضمان 
تبني نهج المرونة في بيئة العمل، والعمل على 
ضمـــان وجـــود نهـــج تدريبـــي مصمـــم خصيصا 

الحتياجات كل شريحة، ومهنة وقطاع.

دعم األفراد 

وخـــال المؤتمـــر الصحفـــي أكـــد رجـــب جملـــة 
من المبـــادرات والبرامج التي أعـــادت “تمكين” 
إطاقهـــا تنفيـــًذا لتوجيهات ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، بمـــا فيها النســـخة الثانية 
مـــن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 2.0، والذي 
تم طرحه بالشـــراكة مـــع وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة، فضـــا عـــن طـــرح منصـــة تطوير 
األفـــراد والتـــي تســـتهدف جميـــع األفـــراد بمـــن 
فيهم الباحثون عن عمل، والموظفون والطاب 
واألفراد البحرينيون من أصحاب المؤسسات.

كما أكد أهميـــة تلبية متطلبات المرحلة المقبلة 
في ســـوق العمـــل فيما يخـــص تطويـــر الكوادر 
التطويـــر  فـــرص  البحرينيـــة، والوقـــوف علـــى 
الممكنـــة بأعلـــى مســـتويات الفعاليـــة؛ لتحقيق 

االســـتثمار األمثل في الموارد البشرية، السيما 
مـــع مســـتجدات وواقع الســـوق ومتطلباته بعد 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا، والتطـــور المســـتمر 
الحاصـــل فـــي بيئة العمـــل وحاجتهـــا المتنامية 

للتطبيقات التكنولوجية المختلفة.
وتلبيـــة لهـــذه التحديثات، أشـــار رجـــب إلى أن 
منصة تدريب األفراد تواصل مســـيرة “تمكين” 
فـــي تقديـــم الدعـــم لألفـــراد؛ مـــن أجـــل تطوير 
برامـــج  إلـــى  فباإلضافـــة  المهنيـــة،  مهاراتهـــم 
“تمكيـــن” المعهودة فـــي الشـــهادات االحترافية 
لمهـــارات  التدريبيـــة  والـــدورات  المعتمـــدة 
التوظيـــف، فـــإن المنصـــة تقدم برامـــج موجهة 
لتدريـــب الشـــباب والتدريب علـــى رأس العمل، 
والتدريـــب فـــي المجـــاالت العمليـــة فـــي كل ما 
يتعلـــق بالحصـــول علـــى التراخيـــص المطلوبة، 
إضافـــة إلى دعم مبـــادرات التدريب المهني مع 
عدد من جهات العمل الشريكة؛ من أجل تقديم 
مبـــادرات تدريبيـــة متخصصـــة، وذلـــك بهـــدف 
تعزيـــز قـــدرات الشـــباب وصقـــل مهاراتهم فيما 
يتيـــح اكتســـابهم المهـــارات المهنيـــة المطلوبـــة 
للتوظيـــف فـــي مختلـــف القطاعـــات التنمويـــة 

واالقتصادية.

رجب: “كورونا” ترسم المالمح المقبلة لدعومات “تمكين”
ســنــة  15 ــال  ــ خـ مـــؤســـســـة  ــف  ــ ألـ  53 إلفـــــــادة  ــار  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــون   830 ــخ  ــ ض

ــات فـــي “تــمــكــيــن”  ــس ــؤس ــم ــم ال ــ ــرامـــج دع ــرات واســـعـــة فـــي بـ ــي ــغــي ت

مواطن ألــف   200 منها  استفاد  التعطل  تأمين  ديــنــار  مليون   220

ــة ــيـ ــرافـ ــتـ احـ لــــشــــهــــادات  تـــــدريـــــب  فــــرصــــة  ألــــــف   50 تـــقـــديـــم 

االقتصاد فــي  المساهمة  للمؤسسات  الــوفــيــرة  الــدعــومــات  توجيه 

ــل صـــــنـــــدوق الـــعـــمـــل ــ ــي ــ ــداخ ــ ــم ــ ــة “كــــــــورونــــــــا” أضــــــــرت ب ــ ــح ــ ــائ ــ ج

مـــؤســـســـة  ألـــــــف   14 لـــتـــطـــويـــر  ديـــــنـــــار  ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  193 ضـــــخ 

ـــ 55 مــلــيــون ديــنــار ــن “كـــورونـــا” ب ــم 16 ألـــف شــركــة مــتــضــررة م دعـ
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 علوي الموسوي

مقترح إنشاء مركز عربي لألمن الغذائي وقانون للمخزون االستراتيجي من السلع
تقدمـــت رئيس لجنـــة الخدمات بمجلس 
الشـــورى جهـــاد الفاضـــل، بصفتهـــا نائبـــًا 
لرئيس الشـــبكة البرلمانية لألمن الغذائي 
لـــدى  العربـــي،  والعالـــم  أفريقيـــا  فـــي 
مشـــاركتها في أعمـــال الحـــوار اإلقليمي 
العربـــي للنظـــم الغذائيـــة المنعقد مســـاء 
اليـــوم )اإلثنيـــن( ضمـــن أعمـــال المنتـــدى 
باقتـــراح  المســـتدامة،  للتنميـــة  العربـــي 
صياغة قانون نموذجي موحد للمخزون 
اإلستراتيجي للســـلع الضرورية الغذائية 
وغيـــر الغذائيـــة، وإنشـــاء مركـــز عربـــي 

لألمن الغذائي.
وأكـــدت الفاضـــل فـــي مشـــاركتها التـــي 
جـــاءت بدعوٍة من لجنـــة األمم المتحدة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغـــرب آســـيا 
النظـــم  لقمـــة  وتحضيـــرًا  )اإلســـكوا(، 
الغذائيـــة للعام 2021، وبمشـــاركة رئيس 

لجنـــة المرافـــق العامـــة والبيئـــة بمجلس 
الشـــورى محمـــد علـــي حســـن علـــي، أن 
الهـــدف مـــن االقتراحيـــن هو المســـاهمة 
فـــي خلق نســـبة أمـــان للســـلع الضرورية 
خـــال  خصوصـــًا  العربيـــة،  بالبلـــدان 
األزمات والظروف الطارئة واالستثنائية 
مثل جائحة كوفيد 19، ولتركيز الجهود 
بشـــكل أكبر على مبادرات الدول العربية 
وتشـــجيعها وتوفيـــر التمويل المناســـب 
لمبادراتهـــا، مـــن خـــال صناديـــق الدعم 

اإلنمائية واالستثمارية.
ووجهـــت رئيس لجنة الخدمات بمجلس 
الشـــورى نائب رئيس الشـــبكة البرلمانية 
والعالـــم  أفريقيـــا  فـــي  الغذائـــي  لألمـــن 
المتحـــدة  األمـــم  إلـــى  دعـــوة  العربـــي، 
اقتـــراح  لتبنـــي  ووكاالتهـــا،  ومنظماتهـــا 
بإطاق “الســـنة الدولية لألمن الغذائي”، 

بحيث تكـــون من مخرجـــات قمة النظم 
الغذائيـــة 2021، وتتبناها األمم المتحدة 
فـــي اجتماعاتهـــا المقبلـــة للتأثيـــر علـــى 
البلـــدان بتقديـــم مبـــادرات تصـــب فـــي 
تحقيـــق المخزون اإلســـتراتيجي للســـلع 
الضروريـــة وغيـــر الضروريـــة. مبينـــًة أن 
األرقام تكشـــف تراجًعا كبيًرا في انعدام 
األمـــن الغذائـــي فـــي العديد مـــن البلدان 
حـــول العالـــم، ومـــن المتوقـــع أن ترفـــع 
الجائحـــة عـــدد الجيـــاع في العالـــم وفًقا 

لتقارير األمم المتحدة.

الفاضـــل  اســـتعرضت  كلمتهـــا،  وخـــال 
فـــي  المبذولـــة  التشـــريعية  الجهـــود 
وتحقيـــق  لتنظيـــم  البحريـــن  مملكـــة 
المخزون اإلســـتراتيجي للســـلع الغذائية 
والضروريـــة، فيمـــا أشـــارت إلـــى اقتراح 
بقانـــون شـــوري بشـــأن توفيـــر مخـــزون 
اســـتراتيجي للســـلع الضرورية، وتشـــمل 

الســـلع الغذائية وغير الغذائية، وتحديد 
نســـبة لألمان بحد أدنى لتوافرها، وذلك 
التشـــريعية  التجـــارب  مـــن  باالســـتفادة 
المتقدمـــة في الـــدول المختلفة، ويجري 
بحـــث االقتراح بقانون حاليًا وفقا لألطر 
الدســـتورية والقانونيـــة المعمول بها في 
مجلس الشـــورى. وتحدثت الفاضل في 

كلمتها عن المؤشـــرات الدوليـــة للمنطقة 
األمـــن  مؤشـــر  أن  موضحـــًة  العربيـــة، 
الغذائـــي العالمي للعام 2020 كشـــف عن 
الحاجـــة الماســـة لتعزيز الجهـــود إليجاد 
حلـــول أكثـــر فاعليـــة فـــي إحـــراز تقـــدم 
كمـــي ونوعـــي فـــي خطـــط تنميـــة األمن 
العربيـــة. وقالـــت إن  بالبلـــدان  الغذائـــي 
العالـــم كان علـــى موعـــد مـــع المجهـــول 
عنـــد بدايـــة جائحـــة كوفيـــد 19، حيـــث 
تابـــع الجميـــع مشـــاهد الرفـــوف الفارغة 
مـــن المـــواد الغذائيـــة والضروريـــة فـــي 
األســـواق بمختلـــف بلـــدان دول العالـــم، 
وهـــو مـــا جعـــل الحكومـــات والبرلمانات 
أجـــل  مـــن  مشـــتركة  مســـؤولية  أمـــام 
مراجعة الثغرات القانونية، والعمل على 
سدها بالمعالجات التشـــريعية المناسبة، 
ونجحت في ذلك بعض البلدان العربية.

القضيبية - مجلس الشورى

جهاد الفاضل

الفاضل: حاجة ماسة لتعزيز 
الجهود إليجاد حلول أكثر 

فاعلية بخطط البلدان 
العربية
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

ســعد اهلل: هدفنا وصول الرعاية الفورية للمجتمعات الجديدة

“رويال البحرين” يستعد الفتتاح مركزه الطبي الثاني بالجنبية

يســتعد مستشــفى رويــال البحريــن، مــزود الرعايــة الصحيــة الخــاص 
المتميــز فــي البحريــن، الفتتاح فرعــه الثاني - مركــز RBH الطبي - في 
المحافظة الشمالية بتاريخ 3 أبريل 2021، ما سيجعل خدماته الطبية 

أقرب إلى سكان الجنبية، سار، الجسرة، البديع والهملة وغيرها.

وسيعمل المركز الجديد على دمج 
خدمـــات الرعايـــة الصحية بشـــكل 
وتوفيـــر  الكفـــاءة  وزيـــادة  أكبـــر 
فـــي  للمرضـــى  الثميـــن  الوقـــت 
نهايـــة المطاف عبر زيـــادة إمكانية 

الوصول والتوافر.
وفي حديثـــه بهذه المناســـبة، قال 
والعضـــو  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 

المنتـــدب فـــي مركـــز كيمـــز هيلث، 
الدكتور محمد ســـعد هللا “يتوســـع 
نطاق الرعاية الصحية في البحرين 
بســـرعة، وأصبحـــت الحاجـــة إلـــى 
توفـــر  التـــي  الطبيـــة  المؤسســـات 
واالســـتمرارية  الوصـــول  ســـهولة 
عـــن  النظـــر  بصـــرف  واضحـــة، 
توفيـــر الخبرة الســـريرية، ويهدف 

المركـــز الطبـــي RBH الجديـــد إلى 
الوصول إلى المجتمعات الجديدة 
التـــي تســـتحق الجـــودة والرعايـــة 

الفورية”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
للمجموعة الدكتور شـــريف محمد 
ســـعد هللا “برز مستشـــفى البحرين 
الملكـــي كمؤسســـة رعايـــة صحية 
نموذجيـــة فـــي البحريـــن ويحظى 
خدماتـــه.  لجـــودة  كبيـــر  بتقديـــر 
التجربـــة  ونقـــل  ترجمـــة  نعتـــزم 
الغنيـــة المكتســـبة فـــي مستشـــفى 
رويال البحرين وتزويد مجتمعات 
ال  بتجربـــة  الشـــمالية  المحافظـــة 

مثيل لها”.
ويقـــول مديـــر مركـــز كيمـــز هيلث 
الشـــيخ حمد آل خليفة “إن إنشـــاء 
مركـــز RBH الطبـــي فـــي الجنبيـــة 
يظهر التزامنا المســـتمر الســـتكمال 
جهـــود البحريـــن في توفيـــر رعاية 
صحيـــة عاليـــة الجودة. إن شـــبكة 
مركـــز كيمـــز هيلث المتوســـعة في 
البحريـــن هي شـــهادة على الفرص 
االستثمارية المواتية التي توفرها 

المملكة”.
مـــن جانبه، قـــال المديـــر التنفيذي 
للعمليات والمشـــاريع )دول مجلس 
جاكـــوب  الخليجـــي(  التعـــاون 
 RBH تومـــاس “ســـيخصص مركـــز
الطبـــي جـــزًءا كبيـــًرا مـــن خدماته 
علـــى  والحفـــاظ  الرعايـــة  لتوفيـــر 
الممتـــاز  فريقنـــا  نشـــكر  الصحـــة. 
والملتـــزم مـــن المهنييـــن الطبييـــن 
وموظفـــي الدعـــم الذيـــن هـــم في 
طليعة ضمان تقديم رعاية صحية 
عالية الجودة في جميع وحداتنا “.

اســـتقبل كل من رئيس مجلس إدارة 
مجموعـــة يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو، 
خالـــد كانـــو ونائـــب رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة فـــوزي كانو، في برج كانو في 
المنطقة الدبلوماسية، السفير الهندي 
لمملكة البحرين، بياش سريفاستافا. 
خـــال اللقاء تم اســـتعراض نبذة عن 
تاريـــخ المجموعـــة والذي يعـــود إلى 
أواخر القرن التاســـع عشر والعاقات 

تجمـــع  التـــي  والقديمـــة  الوطيـــدة 
كانـــو  أحمـــد  بـــن  يوســـف  مجموعـــة 
مـــع القطـــاع التجـــاري فـــي جمهورية 
الهند وكذلك إســـهامات العاملين من 
الجالية الهنديـــة في عمل المجموعة 

منذ التأسيس. 
وعبـــر الســـفير الهنـــدي عـــن امتنانـــه 
وشكره لكانو على حفاوة االستقبال، 
التـــي  التجاريـــة  بالمبـــادرات  مرحبـــا 

تصب في مصلحة رجال األعمال في 
البحرين والهند مما يســـهم في تعزيز 
العاقات التجارية بين البلدين. وفي 
ختـــام الزيـــارة، وجه الســـفير الهندي 
دعـــوة مفتوحـــة لعائلة كانـــو وطاقم 
أحمـــد  بـــن  يوســـف  إدارة مجموعـــة 
كانو لزيـــارة المبنى الجديد للســـفارة 
الهنديـــة فـــي المنامـــة فـــي ضاحيـــة 

السيف.

ــة ــوع ــم ــج ــم ــخ ال ــ ــاري ــ ــن ت ــ اســـتـــعـــراض نـــبـــذة ع
مجموعة “يوسف كانو” تستقبل السفير الهندي

“بيتك” يجدد حملته “سنة من عندنا” لعمالء مزايا
ــرى ــبـ ــكـ الـ ــزة  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ الـ ــل  ــيـ ــنـ لـ فــــائــــزيــــن   3 ــأة  ــ ــاف ــ ــك ــ ــم ــ ل ــة  ــ ــري ــ ــه ــ ش ســــحــــوبــــات   3

أطلق بيت التمويل الكويتي – البحرين “بيتك”، تزامًنا مع إعالن بنك اإلسكان 
عــن تدشــين المرحلة الثانية من مشــروع “ديرة العيــون” التي تضم 345 فيال 
سكنية بمنطقة “ديار المحرق” جاهزة للبيع الفوري، أحدث حمالته الترويجية 
المجــددة والُمعــدة خصوًصــا لعمالئــه الراغبيــن بشــراء وتملــك بيوت وشــقق 
أحالمهــم ضمــن برنامــج “مزايــا” للســكن االجتماعــي التابــع لوزارة اإلســكان. 
وتأتــي هــذه المبــادرة بعد النجاح الذي حققه البنــك العام الماضي في أعقاب 

تدشين حملته الترويجية للمرحلة األولى من مشروع “ديرة العيون”. 

ســـحوبات   3 بإجـــراء  البنـــك  وســـيقوم 
شـــهرية لمكافأة 3 فائزين حتى يتمكنوا 
من الحصول على الجائزة الكبرى، وهي 
عبـــارًة عـــن مبلغ نقـــدي يتـــم إيداعه في 
حســـاب الفائز يساوي قيمة أقساط سنة 
كاملة. كما تشـــمل الحملـــة كافة العماء 
المؤهليـــن الـــذي قامـــوا بحجـــز منازلهم 
وإتمـــام معاماتهم فـــي الفترة من بداية 

شـــهر أبريـــل المقبـــل وحتى نهاية شـــهر 
يوينو في هذه السنة.

التمويـــل  “بيتـــك” عرًضـــا علـــى  ويقـــدم 
العقـــاري بالتوافـــق مـــع أحكام الشـــريعة 
اإلسامية، يتضمن معدالت ربح سنوية 
مخفضـــة تنافســـية، فتـــرة ســـداد مرنـــة 
تصـــل إلى 30 عاًما، وبدون دفعة مقدمة 
أولـــى للتمويـــل اإلضافـــي الـــذي يغطـــي 

قيمـــة العقار. ويوفر البنـــك كذلك تأمينا 
مجانيا ضد الحريق طوال فترة التمويل 
وتمويا إضافيـــا آخر يصل إلى 10,000 
دينار لتأثيث المنزل، إذ تم عقد شراكات 
ترويجية مع عدة متاجر تجزئة مختصة 

ببيـــع اإللكترونيـــات واألثـــاث واألجهـــزة 
الكهربائية وغيرهـــا من اللوازم المنزلية. 
وسيتم تمويل الراغبين في شراء منزل 

األحام بمبلغ يفوق 120 ألف دينار.
وقـــال مديـــر تنفيذي ورئيـــس الخدمات 

المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية 
الخاصـــة فـــي “بيتـــك”، خالـــد المعرفـــي 
“نحن ســـعداء جًدا بشـــراكتنا مع كًا من 
بنـــك اإلســـكان و وزارة اإلســـكان والتي 
مكنتنـــا مـــن تلبيـــة احتياجـــات عمائنا،، 
ُيســـعدنا أن نعلن عـــن حملتنا الترويجية 
الخاصة والمميزة التي ســـتمنح عماءنا 
من الراغبين بشراء بيت أحامهم ضمن 
“ديـــرة  مشـــروع  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة 
العيـــون” وجميـــع العقـــارات التي تنطبق 
عليهـــا متطلبـــات برنامـــج مزايا للســـكن 
االجتماعـــي كافـــة التســـهيات الازمـــة 
لإلســـراع بإتمام معاماتهـــم عاوة على 
منحهم فرصة الفوز بجائزة نقدية كبرى 

بقيمة أقساط عاما كاما”.
الخدمـــات  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 

المصرفيـــة لألفـــراد فـــي “بيتـــك”، حامد 
مشـــعل “لطالمـــا وضعنـــا المواطـــن علـــى 
قمة أولوياتنا. ومن منطلق دعم الشباب 
وقـــت  بأســـرع  االنتقـــال  مـــن  ليتمكنـــوا 
لبيـــت العمـــر وتأثيثـــه على أكمـــل وجه، 
ارتأينـــا أن نوفـــر لهـــم جميـــع المعامات 
التمويليـــة تحـــت ســـقف واحـــد وذلـــك 
لتســـهيل وتيسير عملية امتاكهم لمنزل 
أحامهـــم، وهـــو مـــا سنســـتمر بتقديمـــه 
عبـــر المرحلة الثانية من مشـــروع “ديرة 
العيـــون” مـــع حملتنـــا الترويجيـــة”. تبدأ 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  فلـــل  مســـاحات 
مشروع “ديرة العيون” 204.5 متر مربع، 
متـــر   215 اإلجماليـــة  البنـــاء  ومســـاحة 

مربع، وهي تضم 4 تصاميم ُمختلفة.

فـــي  الدوليـــة   AMA جامعـــة  بـــدأت   
القبـــول  طلبـــات  باســـتقبال  البحريـــن 
اإلجـــراءات  بحســـب  حضوريـــًا  ســـواء 
الصحيـــة المتبعة والتباعـــد االجتماعي 
وذلـــك  اإللكترونيـــة،  منصاتهـــا  عبـــر  أو 
للفصـــل  القبـــول  إجـــراءات  الســـتكمال 
الدراســـي الثالـــث مـــن العـــام األكاديمي 
الجـــاري حيـــث ســـيبدأ هـــذا الفصل في 
الثالث والعشـــرين من شهر مايو 2021. 
وتعبتـــر جامعـــة AMA واحدة مـــن أكبر 
الجامعـــات الخاصـــة فـــي المملكة حيث 
بتعليـــم  الـــدوام  الجامعـــة علـــى  تلتـــزم 
نتيجـــة  والجـــودة  المســـتوى  عالـــي 
حصولهـــا علـــى عـــدد مـــن االعتماديـــات 
الدوليـــة لبرامجهـــا األكاديميـــة، كما أنها 
تعتبـــر الجامعة الخاصـــة الوحيدة على 
أرض المملكـــة التـــي تحظـــى ببرنامجي 
بكالوريـــوس العلـــوم في هندســـة تقنية 
المعلومـــات وبكالوريـــوس العلـــوم فـــي 

هندســـة الميكاترونكـــس باعتمـــاد دولي 
من مؤسسة ABET لاعتماد األكاديمي، 
وهـــي المنظمة األولى األكثر شـــهرة في 
االعتمـــاد األكاديمـــي للعلـــوم التطبيقية 
والهندســـة والتكنولوجيا، حيث يتكون 
جامعـــات  مـــن  لديهـــا  االعتمـــاد  فريـــق 
مسشوســـتس  معهـــد  مثـــل  عريقـــة 
للتكنولوجيـــا، جامعـــة هارفـــرد، جامعـــة 

أوهايو، جامعة اركانسس للتكنولوجيا، 
جامعة كاليفورنيـــا وغيرها. عاوة على 
أن جامعـــة اما الدوليـــة قد حصلت على 
االعتماد المؤسســـي من مجلس التعليم 
العالـــي بمملكـــة البحريـــن ممـــا يعزز من 
مكانتهـــا كمؤسســـة تعليـــم عالـــي ليـــس 
علـــى مســـتوى البحريـــن فحســـب وإنما 

خارج حدود المملكة.

ـــاري ـــي الج ـــام األكاديم ـــن الع ـــث م ـــي الثال ـــل الدراس للفص
 بدء القبول بجامعة AMA المعتمدة محليا ودوليا

ألمنيـــوم  شـــركة  حصـــدت 
البحرين )ألبا(، جائزة الســـامة 
الدوليـــة مـــن مجلس الســـامة 
البريطاني نظير التزامها بإدارة 
المخاطـــر المرتبطـــة بإصابـــات 
وأمـــراض العمـــل خـــال العـــام 
2020. وقال الرئيس التنفيذي 
للشـــركة علي البقالي “ال حدود 
لطموحنـــا عندمـــا يتعلـــق األمر 
موظفينـــا  وصحـــة  بســـامة 

وعمال المقاولين.
 لقد ساعدتنا أولويتنا المتمثلة 
في )الســـامة أوالً ودائًما( على 

ترســـيخ ثقافة قوية للســـامة على مـــدار العام ومكنتنـــا من مواصلة 
التقـــدم لألمـــام بنجاح خـــال األوقـــات الصعبة التـــي فرضتها جائحة 

كوفيد 19.
 نحن مســـرورون بالحصول على هـــذا التكريم مرة أخرى من مجلس 
الســـامة البريطانـــي، والـــذي يؤكـــد أن مكانتنا هي ترجمـــة ألفعالنا – 
فالتميز في السامة ليس مجرد عمل نقوم به، بل هو أسلوب حياة”.

يذكر أن مجلس الســـامة البريطاني يحتفي بالمؤسســـات والشركات 
التي تظهر التزامها بمنع وقوع اإلصابات واألمراض المرتبطة بالعمل، 
باإلضافة إلى تعزيز الصحة النفســـية للموظفين خال الســـنة السابقة 

أمام لجنة من الحكام المستقلين.

“ألبا” تحصد جائزة السالمة الدولية 2021

خالد المعرفيحامد مشعل

علي البقالي

هبة محسن   |   تصوير: رسول حجيري

صرح رئيس مجلس إدارة مركز كيمز هيلث الطبي ورئيس مستشفى رويال البحرين أحمد جواهري “بإضافة  «
المركز الجديد تعزز KIMSHEALTH مكانتها في قطاع الرعاية الصحية الخاصة من خالل مستشفيين و 4 مراكز 

طبية في البحرين مع خطط إلضافة المزيد من المؤسسات الطبية إلى شبكتنا “.
وأضاف أن المجموعة بصدد إنشاء مبنى يتكون من 10 طوابق بالشراكة مع شركة فرنسية متخصصة بكلفة  «

إجمالية تقدر بحوالي 30 مليون دوالر في منطقة أم الحصم؛ الستضافة المرضى في فترة النقاهة على سبيل 
المثال بعد إجراء العمليات وتعتبر هذه الفكرة األولى على مستوى البحرين”.

جواهري: إنشاء مبنى لفترة النقاهة بكلفة 30 مليون دوالر
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المحفظة “BenefitPay” شهدت 50 مليون معاملة بـ 2.3 مليار دينار

صافي أرباح “بنفت” للسنة المالية 2020

عقدت شركة بنفت، اجتماع الجمعية العامة العادية يوم أمس، إذ أعلنت المجموعة عن صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 
1.4 مليون دينار للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2020، وذلك مقارنًة بصافي أرباح قدرها 3.3 مليون دينار لعام 2019. وبلغ 
إجمالي صافي األصول 21.9 مليون دينار في الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2020، منخفضة عن العام الذي يســبقه، إذ بلغ 

إجمالي صافي األصول في 2019 حينها 22.3 مليون دينار. 

المالـــي  أدائهـــا  إلـــى  إضافـــًة 
الجيد، شـــهدت معامالت الدفع 
اإللكترونيـــة لشـــركة بنفت نمًوا 
خالل العام 2020، وذلك بفضل 
“بنفـــت  الوطنيـــة  المحفظـــة 
بـــي”، والتي شـــهدت 50 مليون 
معاملة بقيمـــة 2.3 مليار دينار، 
وذلـــك بنســـبة نمو فـــي الحجم 
قيمتهـــا 793 % وأكثر من 545 
شـــهدت  كمـــا  القيمـــة.  فـــي   %
الشـــركة كذلـــك نمًوا بنســـبة 40 
% في خدمات نقاط البيع و84 

% في التجارة اإللكترونية. 
وشهدت معامالت نظام تحويل 
األموال اإللكترونـــي نمًوا كبيًرا 
تســـجيل  تـــم  إذ   ،2020 فـــي 
مليـــون معاملـــة   47 مـــن  أكثـــر 
 ،“ Fawri - فـــي خدمـــة “فـــوري
مليـــون   6.3 بــــ  مقارنـــًة  وذلـــك 
معاملـــة فـــي العـــام 2019، وهو 
مـــا يمثل نمـــًوا بنســـبة 652 %. 
و تـــم تنفيذ حوالـــي 8.7 مليون 
معاملـــة عبـــر خدمـــة “فـــوري – 
Fawri”، وبنســـبة نمـــو بلغت 23 
% مقارنة بالعام 2019، إضافة 
Fawa�  إلـــى خدمـــة “فواتيـــر –
teer” التـــي شـــهدت نمـــًوا كبيًرا 
في العـــام الماضي، إذ تم تنفيذ 
4.19 مليون معاملة بنســـبة نمو 
بالعـــام  111 % مقارنـــًة  بلغـــت 

.2019
إلى ذلك، فقد انصب جل تركيز 
اســـتراتيجيتها  فـــي  الشـــركة 
فـــي العـــام 2020 علـــى “بنفـــت 

بـــي”، وذلك عبـــر تنفيذ وإطالق 
عدد من الميـــزات الجديدة في 
التطبيق، منها خدمتي تقســـيم 
وطلـــب الدفـــع، وإجـــراء المزيد 
مـــن التحســـينات علـــى واجهـــة 
وتجربـــة مســـتخدمي التطبيق 
لمنـــح تجربـــة أفضـــل للعمـــالء، 
وتوفيـــر المعلومـــات عن رصيد 
التحويالت  وتمكين  الحســـاب، 
مواقـــف  لعـــدادات  والدفـــع 
ســـاهمت  وقـــد  الســـيارات، 
الميـــزات الجديدة بشـــكل كبير 
فـــي التوســـع فـــي المدفوعـــات 
القطاعـــات  فـــي  اإللكترونيـــة 
القائمـــة علـــى النقـــد فـــي ظـــل 

تفشي جائحة )كوفيد - 19(.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
شـــركة بنفـــت محمد البســـتكي 
“سجلت شـــركة بنفت إنجازات 
بارزة في 2020، والتي شـــملت 
إطالق خدمـــة الترميز الوطنية 

بالتعـــاون مع مصـــرف البحرين 
المركـــزي والبنـــوك لتتيح بذلك 
الهاتـــف  عبـــر  الدفـــع  عمليـــات 
الوصـــول  وتمكيـــن  المحمـــول، 
خـــالل  مـــن  أفضـــل  بشـــكل 
الســـماح لمنصة اعـــرف عميلك 
اإللكتروني )eKYC( المشـــتركة 
االلحـــاق  احتياجـــات  بتلبيـــة 
إطـــالق  إلـــى  إضافـــًة  الرقمـــي، 
خدمة الدفع للتزود بالوقود من 
خالل تطبيـــق “بنفت بـــي”، مما 
ســـاهم بشكل فعلي في تحويل 
علـــى  تعتمـــد  كبيـــرة  شـــريحة 
النقـــد إلـــى شـــريحة إلكترونية 

ومبتكرة”.
“أشـــكر  البســـتكي  وأضـــاف 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
األعضـــاء  البنـــوك  وجميـــع 
والمؤسســـات الماليـــة المختلفة 
لدعمهـــم وتعاونهـــم وجهودهم 
المســـتمرة لضمان نجاح النظام 

البيئـــي الشـــامل. كذلـــك أعـــرب 
عـــن تقديـــري العميـــق ألعضـــاء 
فريـــق العمـــل في الشـــركة على 
توفيـــر القيـــادة المطلوبـــة فـــي 

جهودنا لتحقيق مهمتنا”.
الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
بنفـــت،  لشـــركة  التنفيـــذي 
“علـــى  الجناحـــي  عبدالواحـــد 
الرغـــم من تفشـــي وبـــاء كوفيد 
� 19 والتدابيـــر الصارمـــة التـــي 
تبعته، واصلت الشركة التزامها 
بتطويـــر رقمنة البنيـــة التحتية 
للمدفوعات في البحرين. لذلك، 
يعتبر العام 2020 عاًما تحويلًيا 
مليًئـــا بالخدمـــات الرقمية التي 
تقدمها شـــركة بنفـــت ألصحاب 

المصلحة والمجتمع”.
وواصلت شـــركة بنفـــت تطوير 
خدماتهـــا الحالية التي تضمنت 
تحديًثا رئيســـًيا لمنصة التجارة 
الدفـــع(،  )بوابـــة  اإللكترونيـــة 
وتعزيـــز التكامـــل الرقمي لمركز 
البحرين للمعلومـــات االئتمانية 
مع مختلف المؤسسات المالية؛ 
بهـــدف ضمـــان تقديـــم خدمات 
رقميـــة كاملـــة، وتوســـيع نطاق 
خدماتهـــا التجاريـــة المشـــتركة 
مـــن  الجديـــد  الجيـــل  لتشـــمل 
مـــزودي خدمـــات التكنولوجيـــا 
المالية مثل الشـــركات الناشئة، 
 )TPP( ومزودي الطـــرف الثالث
 )PSPs( ومزودي خدمـــة الدفع

وغيرها من الفئات األخرى.

المنامة - شركة بنفت

آمنة الرميحي 

المنامة - المصرف المركزي

70 مليون دينار ألذونات 
الخزانة األسبوعية

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
ــدار رقــم  ــ ــ بـــأنـــه تــمــت تــغــطــيــة اإلصـ
 )ISIN BH000734R784(  1854
مـــن أذونــــــات الـــخـــزانـــة الــحــكــومــيــة 
اإلصدار  هذا  قيمة  تبلغ  األسبوعية. 
استحقاق  لفترة  ديــنــار  مليون   70
مــارس 2021   31 فـي  تبدأ  يومًا   91
كما   ،2021 يونيو   30 فــي  وتنتهي 
هذه  على  الــفــائــدة  سعر  مــعــدل  بلغ 
بسعر  مــقــارنــة   %  1.11 ــات  ــ ــ األذون
السابق  لــإصــدار   %  1.22 الــفــائــدة 

بتاريخ 24 مارس 2021.

“وكيل المالية” تستعرض تدابير البحرين لمواجهة آثار الجائحة
2021 لعـــام  المســـتدامة  للتنميـــة  العربـــي  المنتـــدى  أثنـــاء 

واالقتصــاد  الماليــة  بــوزارة  الوطنــي  لالقتصــاد  الــوزارة  وكيــل  شــاركت 
الوطنــي آمنــة الرميحي في المنتدى العربي للتنمية المســتدامة لعام 2021 
حــول “التعافــي مــن جائحــة كورونا )كوفيــد - 19(”، الذي دعــت إليه اللجنة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربي آســيا )اإلســكوا( التابعة لألمــم المتحدة، 
بحضــور وكيلــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة واألمينــة التنفيذيــة للجنــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربي آســيا )االســكوا( روال دشــتي، وبمشــاركة 

عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. 

واســـتعرضت الرميحـــي أهـــم الخطوات 
التـــي قامـــت بهـــا البحريـــن فـــي مواجهة 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
للجائحـــة فـــي ظـــل جهـــود تنفيـــذ خطة 
إلـــى   ،”2030 لعـــام  المســـتدامة  التنميـــة 
االســـتجابة المالية الفورية التي اتخذتها 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  وفقـــًا  البحريـــن 
الوطنيـــة  الجهـــود  لتوحيـــد  الســـامية 
لمواجهـــة انعكاســـات )كوفيـــد – 19(، إذ 
تم إطـــالق حزمة ماليـــة واقتصادية في 

حتـــى  قيمتهـــا  تجـــاوزت   2020 مـــارس 
اآلن 4.5 مليـــار دينار، أي مـــا يعادل ثلث 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للمملكة. وتم 
 3 علـــى  بنـــاًء  الحزمـــة  مبـــادرات  وضـــع 
أهداف رئيســـة من الناحيـــة االقتصادية 
علـــى  المحافظـــة  وهـــي  واالجتماعيـــة، 
المواطنين العاملين في القطاع الخاص، 
وإســـناد األفـــراد والقطاعـــات المتضـــررة 
الالزمـــة، ووضـــع  الســـيولة  توفيـــر  عبـــر 
البحرين بالموقع األنســـب لالستفادة من 

التعافـــي االقتصادي. وتضمنـــت الحزمة 
مبـــادرة تكفـــل الحكومـــة بدفـــع رواتـــب 
المواطنين العاملين في القطاع الخاص، 
ودفـــع فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء لكافـــة 
المشـــتركين مـــن األفراد والشـــركات، كما 
أصدر مصرف البحرين المركزي عدد من 
القرارات لرفع قدرة اإلقراض لدى البنوك 
وذلك إلعطائهم المرونة الالزمة للتعامل 

مع طلبـــات العمالء لتأجيل األقســـاط أو 
للتمويـــل اإلضافـــي، إضافة إلـــى ذلك تم 
مضاعفـــة حجم صندوق الســـيولة بقيمة 
100 مليـــون دينار ليصل إلى 200 مليون 
دينـــار لدعـــم القطـــاع الخـــاص، كما تمت 
إعـــادة توجيـــه برامـــج صنـــدوق العمـــل 
“تمكيـــن” لدعـــم الشـــركات المتأثـــرة مـــن 

تداعيات الفيروس.

المنامة - بنا

ساعات العمل وفترات الراحة
إن تنظيـــم أوقـــات العمـــل من المســـائل المهمة في عالقـــة العمل، 
وأيضا تنظيم ساعات الراحة ألنها ضرورية لتكملة مشوار العمل. 
وتنفيـــذا لهذا، ينـــص قانون العمل البحريني، بعدم جواز تشـــغيل 
العامل تشغيال فعليا ألكثر من ثمان وأربعين ساعة في األسبوع. 
مـــع عـــدم جواز تشـــغيل العامل المســـلم فـــي رمضان أكثـــر من 6 
ســـاعات في اليوم، أو ســـت وثالثين ســـاعة في األســـبوع. ولكن، 
يجوز لوزير العمل تخفيض الحد األقصى لساعات العمل بالنسبة 

لبعض األعمال التي تتطلب طبيعتها ذلك.
 ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة للصالة والطعام والراحة، 
ال تقل في مجموعها عن نصف ســـاعة، يراعى في تحديدها عدم 
تشـــغيل العامل أكثر من 6 ســـاعات متصلة، وال تحتســـب فترات 
الراحـــة ضمـــن ســـاعات العمـــل الفعليـــة. ويجـــوز للوزيـــر تحديـــد 
األعمـــال حيث يســـتمر العمل دون فترة راحـــة، وتحديد األعمال 
الصعبة التي يمنح فيها العامل راحة تحسب ضمن ساعات العمل 
الفعلية. وال يجوز تشـــغيل العامل تشـــغيال فعليـــا أكثر من ثماني 
ساعات في اليوم ما لم يتم االتفاق على أال تزيد ساعات تشغيل 
العامـــل فعليـــا علـــى 10 ســـاعات يوميـــا. ويجب تنظيم ســـاعات 
العمل والراحة بحيث ال تزيد من بداية ساعات العمل إلى نهايتها 
أكثر من إحدى عشر ساعة في اليوم، وتحسب الراحة من ساعة 

الحضور إذا كان العامل أثناءها في العمل.
 وبقـــرار مـــن وزير العمل، يســـتثنى العمال الذيـــن يزاولون أعمال 
متقطعة بطبيعتها، على أال تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة 
ســـاعة في اليـــوم الواحد. ويجوز لصاحب العمل تشـــغيل العامل 
ســـاعات عمـــل إضافيـــة إذا اقتضـــت ظـــروف العمل ذلـــك ويمنح 
العامـــل أجرا عن كل ســـاعة إضافية يوازي األجر الذي يســـتحقه 
مضافـــا إليـــه 25 % علـــى األقـــل عن ســـاعات النهـــار و50 % عن 

ساعات الليل. 
وعلى صاحب العمل أن يضع جدوال يوضح يوم الراحة األسبوعية 
وســـاعات العمل وفترات الراحة، وما يطرأ من تعديالت. ويجب 
تنظيـــم العمـــل بحيـــث يحصل كل عامـــل على راحة أســـبوعية ال 
تقـــل عن أربع وعشـــرين ســـاعة كاملة. ويعتبر يـــوم الجمعة راحة 
أســـبوعية، ومـــع مراعـــاة وقـــت صـــالة الجمعـــة يجـــوز لصاحـــب 
العمل أن يســـتبدله بيوم آخر. ولصاحب العمل منح العامل راحة 
أســـبوعية مدفوعـــة األجـــر مدة تزيد على أربع وعشـــرين ســـاعة 
متتاليـــة علـــى أال تزيـــد ســـاعات العمـــل في األســـبوع علـــى ثمان 
وأربعين ســـاعة. ولصاحب العمل تشـــغيل العامل في يوم راحته 
األســـبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في 
هـــذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجرا إضافيا يعادل %150 من 
هـــذا األجـــر أو يمنح يوما آخـــر عوضا عنه حســـب اختيار العامل 
لألجـــر اإلضافي أو األجرة. وال يجوز تشـــغيل العامل يوم الراحة 

األسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إال بموافقته الكتابية.
هـــذه األحكام ضرورية ويجب االلتزام بها حتي يســـتمر ســـريان 
العمل بصورة ســـليمة وآمنة لجميع األطراف، خاصة وأن الراحة 

هامة كأهمية العمل.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

“السالم” يسلم أول وحدة سكنية بالمرحلة الثانية لـ “ديرة العيون”
ــي الـــــــخـــــــاص لـــــبـــــرنـــــامـــــج “مـــــــزايـــــــا” ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــــعـــــد إعــــــــــــان عــــــرضــــــه الـ

أعلــن مصــرف الســالم عــن تســليم أول وحــدة ســكنية فــي المرحلــة الثانيــة 
مــن مشــروع “ديــرة العيــون” الكائــن بمدينة ديــار المحرق ألحــد زبائنه، وذلك 
بعــد إعالنــه أخيــًرا عن عرضه التمويلــي الخاص لبرنامج “مزايــا”. ويأتي ذلك 
تحت مظلة تعاون المصرف مع وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان لتوفير حلول 

سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

وقـــال وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر 
“ســـاهم تعاوننـــا مـــع القطـــاع الخاص 
اإلســـكانية،  المشـــاريع  تنـــوع  فـــي 
امتـــالك  وتيـــرة  تســـارع  عنـــه  ونتـــج 
الســـكنية  للوحـــدات  المواطنيـــن 
ذلـــك  ويعـــود  احتياجاتهـــم،  بحســـب 
إلى التســـهيالت والعروض التمويلية 
بالتعـــاون  نقدمهـــا  التـــي  الحصريـــة 
مـــع البنـــوك للراغبين باالســـتفادة من 
برنامج مزايا، ويعتبر مصرف الســـالم 
من الشـــركاء االســـتراتيجيين لتوفير 

الحلـــول النوعيـــة التـــي تســـاهم فـــي 
تحقيـــق رغبـــات المواطنيـــن المتـــالك 

منزل أحالمهم”. 
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
الســـالم،  مصـــرف  لـــدى  للمجموعـــة 
رفيق النايض “بفضل ســـرعة وكفاءة 
مصـــرف  فـــي  التمويـــل  إجـــراءات 
 – أخـــرى  مـــرة   – اســـتطعنا  الســـالم، 
مـــن تســـليم أول وحـــدة ســـكنية فـــي 
“ديـــرة  لمشـــروع  الثانيـــة  المرحلـــة 
العيون” خالل وقت قياســـي، وهو ما 

ُيضاهي نجاحنا خالل المرحلة األولى 
ذلـــك  المشـــروع نفســـه. ويؤكـــد  مـــن 
على ســـعينا الـــدؤوب لتطويـــر جودة 

خدمات العمـــالء وتقديم كل ما يلبي 
احتياجاتهـــم، مع الحـــرص على إتمام 
كفـــاءة  بـــكل  المصرفيـــة  معامالتهـــم 

وفاعلية”.
وقال المدير العام لبنك اإلسكان خالد 
عبـــدهللا “ أشـــيد بنجاحـــات مصـــرف 
الســـالم المتتالية تحت مظلة التعاون 
الثالثـــي بيـــن بنـــك اإلســـكان ووزارة 
اإلســـكان والمصرف مًعا، متمنين لهم 
االســـتمرار على هذا النهج الذي يأتي 

شاهًدا على جودة خدماتهم”.
مـــن جهة أخـــرى، قـــال نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي لمصرف الســـالم أنـــور مراد 
“للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي، نجـــح 
مصـــرف الســـالم بتســـليم أول وحدة 
ســـكنية ضمن مشـــروع “ديرة العيون” 
فـــي  المحـــرق”  “ديـــار  مدينـــة  فـــي 
المرحلتين األولى والثانية منه، وذلك 
بعـــد أيام قليلة فقط مـــن اإلعالن عن 
العرض التمويلي الخـــاص بالمصرف، 

وهو مـــا يؤكد على ســـعينا المتواصل 
لمواكبـــة تطلعـــات عمالئنـــا الكرام من 
خـــالل تســـهيل وتيســـير اإلجـــراءات 
مـــن  ليتمكنـــوا  العقاريـــة  التمويليـــة 

امتالك منزل أحالمهم بكل ُيسر”.
العمـــالء  “ســـيحصل  مـــراد  وأضـــاف 
الراغبين بامتـــالك منزل أحالمهم في 
بمجموعـــة  العيـــون”  “ديـــرة  مشـــروع 
مـــن المزايـــا الخاصـــة منهـــا: الحصول 
علـــى موافقـــة فوريـــة علـــى التمويل، 
ومـــن  األولـــى  الدفعـــة  مـــن  وإعفـــاء 
علـــى  والحصـــول  اإلداريـــة،  الرســـوم 
معـــدالت ربـــح تنافســـية مـــع فرصـــة 
للفوز باسترداد أقساط التمويل يصل 
إلـــى 6 أقســـاط، وإمكانيـــة حصولهـــم 
علـــى نقاط مجانية في برنامج الوالء 

للمكافآت مقابل التمويل”.

المنامة - مصرف السالم

رفيق النايض أنور مراد

محمد البستكي عبد الواحد الجناحي 

1.4 
دينار مليون 
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أقــرت الجمعيــة العامــة العادية للشــركة البحرينيــة الكويتية للتأمين في االجتمــاع الذي انعقد افتراضًيا باســتخدام تقنية االتصال 
المرئــي، وبنصــاب قانونــي بلــغ 86,81 % فــي الســاعة العاشــرة والنصف مــن صباح أمس 29 مــارس 2021، توزيع أربــاح نقدية على 
المســاهمين المســجلين بســجالت الشــركة بتاريخ االســتحقاق بنســبة 15 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 15 فلًســا للســهم 
الواحد ما مجموعه 2,136,140 دينارا )بعد خصم أسهم الخزينة(. كما أقرت الجمعية العامة بقية بنود جدول أعمال هذا االجتماع 
الذي تم اإلعالن عنه في وقت سابق. وأقرت توزيع أسهم منحة بنسبة 4.89 % من رأس المال المدفوع ليصبح 15,000,000 دينار.

اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  واســـتعرض 
مـــراد على مراد فـــي تقريره تداعيات 
جائحـــة فيـــروس كرونـــا علـــى جميـــع 

القطاعات بما فيها قطاع التأمين. 
مـــن  الرغـــم  علـــى  إنـــه  مـــراد:  وقـــال 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي مرت بها 
الشركة خالل العام، إال أنها تمكنت من 
تحقيق ربح صاٍف عائد إلى مساهمي 
الشـــركة بلغ 3,8 مليـــون دينار، مقارنة 
مـــع 2,7 مليون دينار فـــي نهاية العام 
 41 قدرهـــا  بزيـــادة  وذلـــك  الســـابق، 
%، علـــى الرغـــم من انخفـــاض حصة 
مـــن   % 13 بنســـبة  التابعـــة  الشـــركة 
الربح المنســـوب لمســـاهمي الشـــركة. 
كمـــا بلغت ربحيـــة الســـهم الواحد 27 

فلـــس مقارنة مع 19 فلســـا فـــي العام 
الســـابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل 
العائـــد إلـــى مســـاهمي الشـــركة 4,29 
مليـــون دينار في نهايـــة 2020 مقارنة 
مـــع 3,79 مليون دينار في نهاية العام 
 .% 13,2 نســـبتها  بزيـــادة  أي   ،2019
كمـــا توضح البيانـــات الماليـــة ارتفاًعا 
في حقوق الملكية بنســـبة 5,5 % من 
37,5 مليـــون دينـــار في العام الســـابق 
إلـــى 39.6 مليـــون دينار بنهايـــة العام 

الجاري.
وعـــزا مراد الزيادة في أرباح الشـــركة 
إلـــى  الماضـــي  العـــام  مـــع  بالمقارنـــة 
العوامل التالية المهمة التي ســـاهمت 

في تحقيق هذه النتائج الجيدة:

الزيادة في أرباح االكتتاب بنســـبة 57 
%، االنخفاض في معدل الخسارة من 
73,6 % إلـــى 68,8 %، واالنخفـــاض 
فـــي مطالبات تأمين الســـيارات خالل 

الربع الثاني من العام.
كما تطرق إلى المبادرات ذات األهمية 
التـــي تمت مناقشـــتها خـــالل مراجعة 
اســـتراتيجية الشـــركة لألعوام 2020 
- 2022 والمتمثلـــة التحـــول الرقمـــي 
فـــي التأمين إلى جانـــب تطوير جهاز 

خدمة العمالء ليكون أكثر كفاءة.
وتابـــع مراد أن لجنـــة المخاطر التابعة 
لمجلـــس اإلدارة طـــوال العـــام 2020 
بمناقشة وإعداد سياسات وإجراءات 
جديـــدة إلدارة المخاطـــر التي تواجها 

الشـــركة والتي تعكس اهتماًما خاًصا 
الستيعاب الظروف الجديدة في ظل 
التداعيـــات والتحديـــات االقتصاديـــة 

واالجتماعية للجائحة.
مـــن جانبـــه، ذكـــر الرئيـــس التنفيـــذي 
عبـــدهللا ســـلطان، أنه علـــى الرغم من 
االقتصاديـــة  لألزمـــة  الســـلبية  اآلثـــار 
العالميـــة الصعبـــة،، أثبتـــت البحرينية 
الكويتية قدرتها فـــي المحافظة على 

مركزها الريادي في الســـوق المحلية، 
األمر الذي يتوافق مع أهداف الشركة 
ورؤيتهـــا المســـتقبلية وكذلـــك تعزيـــز 

وجودها القوي في دولة الكويت. 
حققـــت  الشـــركة  أن  ســـلطان  وأفـــاد 
مـــن  الدخـــل  إجمالـــي  فـــي  زيـــادة 
األقســـاط بنســـبة قدرهـــا 5 % حيـــث 
بلـــغ 85,43 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة 
دينـــارا   81,66 مـــع  بالمقارنـــة   2020

في 2019. كمـــا زادت أرباح االكتتاب 
بنســـبة 57 %، مـــن 2,22 مليون دينار 
فـــي 2019 إلى 3,48 مليون دينار في 
العام 2020 بســـبب سياســـة االكتتاب 
السياســـة  إلـــى  إضافـــة  الحكيمـــة، 
المتحفظـــة التي تنتهجهـــا اإلدارة في 
صاغتـــا  واللتيـــن  اســـتثماراتها  إدارة 

معادلة النجاح والتطور للشركة.
إن  قـــال ســـلطان:  آخـــر،  مـــن جانـــب 
العـــام  خـــالل  اســـتطاعت  الشـــركة 
االستحواذ على حصة في شركة هلث 
360 للخدمات المساندة نسبتها 13,5 
%، إذ أصبـــح هذا الكيـــان مملوًكا من 
قبل كبرى شـــركات التأميـــن الوطنية 
في الســـوق البحريني، وهو في وضع 

يؤهله للنمو في المستقبل.

لقراءة مزيد من التفاصيل يرجى  «
الرجوع للموقع اإللكتروني للصحيفة 

على الرابط:

» https://www.albiladpress.com/
news/2021/4550/finance/700115.

html

المنامة - البحرينية الكويتية للتأمين

“عمومية البحرينية الكويتية للتأمين” توزع أرباًحا نقدية بـ 2.1 مليون دينار
ديــنــار مــلــيــون   4.29 الــشــامــل  ــل  ــدخ ال ومــجــمــوع  منحة  أســهــم  ــار  ــن دي مــلــيــون   15

”5G“ 4” والخامسG“ زين” تعزز تغطية شبكتي الجيلين الرابع“
اختارت “زيـــن البحرين” الحل الراديوي 
باألبـــراج  المدمـــج  النطـــاق  مـــزدوج 
الهوائيـــة “4T4R AIR 4455” من شـــركة 
شـــبكتي  تغطيـــة  لزيـــادة  إريكســـون؛ 
 )5G( والخامـــس )4G( الجيليـــن الرابـــع

في المنامة.
ويساهم نشر نظام AIR 4455 في تمكين 
شبكة الجيل الخامس باستخدام حلول 
مشـــاركة الطيف من إريكســـون، وزيادة 
ســـعة البيانـــات ومعـــدالت اســـتخدامها، 
فضـــاًل عـــن تعزيـــز عمليات شـــبكة “زين 
البحرين” عبر اســـتخدام حلول مصممة 
خصوصـــا للتغطية الكلية للشـــوارع في 

المناطق الحضرية المكتظة.
لــــ  إريكســـون  مـــن  الحـــل  هـــذا  ويتيـــح 
“زيـــن البحريـــن” فرصـــة نشـــر اتصاالت 
سلســـة فـــي المـــدن. وفـــي إطـــار النظام 
الراديوي من إريكســـون، سيصبح نظام 

التغطية الكلية للشـــوارع جزًءا أساســـًيا 
من الشـــبكة، مع ميـــزات متكافئة وأداء 

متكامل.
ويعمل نشر حل AIR 4455 من إريكسون 
مســـتخدمي  تجـــارب  تحســـين  علـــى 
البيانات في المجمعات ومراكز التسوق 
في البحرين، وذلك بفضل تنفيذ شـــبكة 
النفـــاذ الراديـــوي المرنـــة من إريكســـون 
)Elastic-RAN(. كمـــا يعتمد النظام على 
شـــبكة نفـــاذ راديوي مركزيـــة ترتبط بها 
عـــدة منتجات لحوســـبة شـــبكات النفاذ 
الراديـــوي فـــي مواقـــع مركزيـــة، ويمكن 
توســـيعها بواسطة ربط األلياف بطريقة 
إلـــى   )fronthaul( المتقـــدم  اإلرســـال 
وحـــدات راديويـــة في المناطـــق النائية، 
وذلك لالســـتفادة من ميزة شـــبكة النفاذ 

الراديوي المرنة.
“زيـــن  المطـــاف، ســـتخدم  وفـــي نهايـــة 

البحريـــن” اآلن خدمة المناطق المكتظة 
بالمشاة والمركبات، مع تحسين معدالت 
بيانـــات الجيليـــن الرابـــع والخامس، بما 
يعّزز تجربة المســـتخدم. تتوافق حلول 
تغطيـــة الشـــوارع الكلية من إريكســـون 
 )Ericsson street macro solutions(
مـــع الرؤيـــة االقتصاديـــة للمملكة 2030 
لتحســـين شروط التكنولوجيا، وتحقيق 
فـــي  االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  غايـــة 
التخفيـــف مـــن مظهـــر منشـــآت الجيلين 

فـــي   )5G( والخامـــس   )4G( الرابـــع 
البحرين.

للتكنولوجيـــا  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
فـــي “زيـــن البحريـــن” علي اليهـــام “نحن 
عالميـــة  تجربـــة  بتوفيـــر  ملتزمـــون 
المســـتوى لعمالئنا فـــي البحرين، كما أن 

نشـــر حل التغطيـــة الكلية للشـــوارع من 
المســـاحة  بتقليـــص  يســـمح  إريكســـون 
اإلضافيـــة الالزمـــة ألجهزتنـــا إلـــى الحد 
األدنى في المناطق الحضرية المكتظة. 
العالمـــي  الطـــراز  مـــن  شـــبكتين  نقـــدم 
 ،)5G( والخامـــس )4G( للجيليـــن الرابـــع

التـــي  الخدمـــة  تحســـين  علـــى  ونعمـــل 
نقدمها لعمالئنا في المناطق المكتظة”.

مـــن جانبـــه، قال رئيـــس إريكســـون في 
منطقـــة دول الخليـــج، فويتشـــك باجدا 
“زيـــن  مـــع  بالشـــراكة  فخـــورون  “نحـــن 
فـــي   AIR 4455 حـــل  لنشـــر  البحريـــن” 
البحريـــن. تشـــكل هـــذه االتفاقيـــة دلياًل 
على مـــا نتمتع به من مرونـــة في إيجاد 
حلـــول مصممـــة خصيًصـــا لعمالئنـــا في 
جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، وتأكيـــًدا علـــى 
الثقة الدائمـــة ل”زين البحرين” بالحلول 
المتكاملة من إريكســـون. لقد تعاوّنا مًعا 
إليجاد حل يقتصر على الحد األدنى من 
التدخـــالت الضرورية، لكنـــه في الوقت 
المســـتخدمين،  تجربـــة  يوّســـع  نفســـه 
ســـواء عبر شـــبكة الجيل الرابع )4G( أو 
الخامس )5G(، بحيث يمكنهم استخدام 

البيانات بسالسة ودون انقطاع”.

المنامة - زين البحرين

فويتشك باجدا  علي اليهام

اختارت الحل 
 4T4R“ الراديوي
AIR 4455” من 

“إريكسون”
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تنافســـت 10 شـــركات فـــي جلســـة مجلـــس المناقصـــات 
والمزايـــدات أمـــس علـــى مناقصـــة لتوفيـــر أيـــدي عاملة 
لمختلـــف إدارات الهيئـــة، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 3.98 
مليون دينار لشركة عبدالعزيز السيد للتجارة والمقاوالت 

)اسكون( وأكبرها بقرابة 8 ماليين دينار.
وتنافست 7 شركات على مناقصة لشركة تطوير للبترول 
لتوقيـــع عقـــد صيانة المضخـــات التشـــغيلية لآلبار، وكان 
أقـــل عطاء لشـــركة أنيرســـرف بنحـــو 9.7 مليـــون دينار، 

وأكبرها بقرابة 14.9 مليون دينار. 

ووفـــق وصـــف مناقصـــة “تطويـــر”، فإنـــه ســـيتم توقيـــع 
عقـــد لمـــدة 5 ســـنوات لتقديـــم خدمـــات تشـــغيل ورشـــة 
المضخات لحقل البحرين، واشـــترطت أن يشمل النطاق 
توريد األفراد والمعدات والمواد الالزمة لتشـــغيل ورشة 

المضخات. 
وتنافســـت 7 شـــركات علـــى مناقصـــة لصنـــدوق العمـــل 
)تمكيـــن( لتدقيـــق وتطوير الالئحة الماليـــة في “تمكين”، 
وكان أقـــل عطـــاء لمجموعة طالل أبوغزالـــة بنحو 29.9 
ألـــف دينـــار وأكبرهـــا بقرابـــة 570.6 ألـــف دينـــار. ووفـــق 
وصـــف المناقصة، فإنه ســـيتم التدقيـــق على اإلجراءات 
الماليـــة لــــ “تمكيـــن”، وبناًء علـــى نتائج التدقيـــق تتطلب 

مراجعـــة وتعديل لالئحـــة المالية الحاليـــة ودليل اإلدارة 
الماليـــة. واشـــترطت المناقصـــة أن يحـــدد التدقيق أيًضا 
الثغـــرات الموجودة فـــي القوانين واللوائـــح المعمول بها 
وأفضل الممارســـات وكذلك المجـــاالت ذات الصلة بعمل 
“تمكين”. وســـتكون مدة العقد 36 أســـبوًعا إلنجاز جميع 

األعمـــال المطلوبة. وتم إجماال، فتح 3 مناقصات تابعة لـ 
3 جهـــات حكومية بإجمالي 24 عطاء. وبلغ مجموع أقل 

العطاءات المقدمة نحو 13.75 مليون دينار.

4 ماليين دينار لتوفير أيد عاملة إلدارات “الكهرباء”

“عمومية ترافكو” تقر توزيع 1.1 مليون دينار على المساهمين
اإلدارة ــس  ــل ــج ــم ل ــار  ــ ــن ــ دي ــف  ــ ألـ و92.2  ــونـــي  ــانـ ــقـ الـ لــاحــتــيــاطــي  ــار  ــ ــن ــ دي ــف  ــ ألـ  110.5

عقــدت الجمعيــة العامــة لمجموعــة ترافكــو اجتماعها الســنوي عن العام 2020 أمس 29 مــارس 2021 عبر )زووم(، واكتمــل النصاب القانوني 
بحضور ما نســبته 72.09 % من حملة األســهم، وبالمشــاركة أيًضا )عن بعد( لممثلي وزارة التجارة والصناعة والســياحة، ومصرف البحرين 

المركزي وبورصة البحرين ومسجلي األسهم شركة كيفن تكنولوجيز وممثلي مدققي الحسابات الخارجي مؤسسة إرنست ويونغ. 

الجمعيـــة  وناقشـــت  اطلعـــت  أن  وبعـــد 
العامة جدول األعمال الذي ســـبق نشره 
فـــي الصحـــف المحليـــة، فقـــد صادقـــت 
علـــى جميـــع البنـــود بمـــا فيهـــا توصيـــة 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 
المســـاهمين عن الســـنة المالية المنتهية 
بنســـبة  2020 وذلـــك  31 ديســـمبر  فـــي 
15 % مـــن القيمـــة االســـمية للســـهم، أي 
15 فلًســـا عـــن كل ســـهم بإجمالـــي مبلـــغ 
وقـــدره 1,116,366 دينـــارا، إضافـــة إلى 
التحويـــالت المقترحة إلـــى االحتياطي 
القانونـــي 110,453 دينارا واالحتياطي 

وأتعـــاب  دينـــار  ألـــف   50 بمبلـــغ  العـــام 
دينـــارا   92,250 بمبلـــغ  اإلدارة  مجلـــس 
ومخصـــص لألعمـــال الخيريـــة بمبلغ 50 
ألف دينار. وسيتم توزيع األرباح النقدية 
ســـجالت  فـــي  المســـجلين  للمســـاهمين 
 15 يـــوم االســـتحقاق بتاريـــخ  الشـــركة 

أبريل 2021.
وتطـــرق رئيس مجلـــس اإلدارة إبراهيم 
زينـــل إلـــى حصـــول مجموعـــة شـــركات 
ترافكـــو علـــى دعـــم حكومـــي إجمالـــي 
وســـاهمت  دينـــار.  ألـــف   563 بحـــدود 
المجموعة بالتبرع بإجمالي مبلغ وقدره 

30 ألـــف دينـــار للحملـــة الخيريـــة التـــي 
نفذتها المؤسســـة الخيرية الملكية لدعم 

المتضررين من الجائحة.
وتمكنـــت المجموعة من المحافظة على 
المبيعـــات التي بلغـــت حوالي 37 مليون 
دينـــار هـــذا العـــام مقارنة مـــع 38 مليون 
دينـــار للعـــام الســـابق، بتراجـــع حوالي 3 
% ولكـــن األربـــاح الصافية بلغـــت 1.44 
مليـــون دينـــار مقابل 1.37 مليـــون دينار 
للعام الســـابق بزيادة حوالي 5 %، إال أن 
الدخل من المحفظة االستثمارية تراجع 
إلـــى 669 ألـــف دينـــار مقابـــل 683 ألـــف 

دينار العام السابق. وحققت ربًحا صافًيا 
من بيع أسهم في محفظتها االستثمارية 
بمبلـــغ 77 ألف دينار احتســـب من ضمن 

حقـــوق المســـاهمين ولـــم يحتســـب في 
التزاًمـــا  والخســـائر  األربـــاح  ميزانيـــة 
بالقواعد المحاســـبية الدوليـــة المطبقة. 
وخالل 2020 تمكنـــت مجموعة ترافكو 
مـــن الحصـــول علـــى الشـــهادة الدوليـــة 

.ISO 2200:2015و HACCP
وقد تأثرت مبيعات شـــركة أوال لأللبان 
في السعودية؛ بســـبب رفع نسبة القيمة 
15 % إال أن  إلـــى   % 5 مـــن  المضافـــة 
المبيعـــات فـــي كل مـــن الســـوق المحلية 
وســـوق الكويت كانت جيـــدة. واتخذت 
شـــركة أوال لأللبـــان قراًرا باســـتثمارات 
جديـــدة بحـــدود 400 ألف دينار لشـــراء 
فـــي  للتوســـع  جديـــدة  تعبئـــة  معـــدات 
أسواق التصدير. وتعتزم شركة البحرين 

لتعبئة المياه والمشـــروبات التوســـع في 
طاقتهـــا اإلنتاجية بشـــراء معدات تعبئة 
جديدة باستثمار حوالي 260 ألف دينار، 
وومن المتوقـــع االنتهاء من تركيبها في 
الســـنة، فيمـــا حافظـــت  منتصـــف هـــذه 
شـــركة ترافكو اللوجســـتية على حصتها 
فـــي الســـوق وحققت أرباًحـــا للمجموعة 
بحدود 106 ألف دينار بتراجع حوالي 8 

% عن العام السابق.

 لقراءة مزيد من التفاصيل يرجى  «
الرجوع للموقع االلكتروني للصحيفة 

على الرابط:

» https://www.albiladpress.com/
news/2021/4550/finance/700131.

html
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“تطويــر”: صيانــة 
المضخــات التشغيليــة 
لــآلبــار بـــ 10 مالييــن 

دينـــار
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تونسية تبيع رضيعها... والتحقيقات تكشف مفاجأة
أقدمــت فتــاة تونســية )21 عامــا(، فــي مدينــة سوســة 
شــرقي البــاد، علــى بيــع رضيعهــا بمبلــغ 5 آالف دينــار 
)نحو 1800 دوالر(، قبل أن تتمكن الشــرطة من القبض 

عليها.
ويوم األحد، وصلت معلومات إلى الشرطة في سوسة، 
تفيــد بإنجاب امرأة لرضيــع بإحدى المصحات الخاصة 
خــارج إطــار الّزواج والتفريط فيه بالبيع، بحســب قناة 

“نسمة” الخاصة.
وكشفت التحريات أن المتهمة تقيم في والية القصرين 
غربــي الباد، وأنجبت قبــل يومين طفا وقامت ببيعه 
إلــى امــرأة أخرى من مدينة القلعة الصغرى )تبعد 6 كم 

عن سوسة(.
وتــم تحديــد مــكان وجــود المتهمــة وعثــر عليهــا رفقة 
امــرأة أخــرى )38 عامــا(، قامــت بدور الوســيط في بيع 

الرضيع.
وكشــفت التحقيقــات أن المتهمــة ســبق وأنجبــت قبــل 

نحو عامين طفا وأودعته أحد مراكز الطفولة.
ثــاٍن منــذ يوميــن خــارج  لمولــود  بإنجابهــا  واعترفــت 
إطــار الــزواج، مضيفة أنــه قبل الــوالدة اقترحت عليها 
صديقتهــا التفريــط فيــه بالبيــع إلحــدى العائــات مــن 

معارفها بدال من إيوائه بمركز مندمج.
وتوجهــت األم بصحبــة امــرأة )41 عامــا( إلــى إحــدى 
المصحــات الخاصــة بسوســة بغــرض الــوالدة، وقامــت 
المرأة بتسجيل الطفل باسمها وزوجها وتكفلت بجميع 

مصاريف الوالدة.
 وألقــت الشــرطة أمــس االثنيــن، القبــض علــى النســاء 
الثــاث، ووجهــت لهــن تهمة “االتجــار بالبشــر وانتحال 
اسم الغير وترك رضيع بمكان آهل بالناس”، وتم إيواء 
الرضيع بقســم الوالدات بالمستشفى الجامعي فرحات 

حشاد بسوسة.

والجريمــة  الحركــة  فيلــم  تصــدر 
الجديد “ال أحد” )نو بدي( إيرادات 
الشــمالية  أميــركا  فــي  الســينما 

محققا 6.7 مليون دوالر.
والفيلــم بطولــة بــوب أودينكيــرك 
وألكيســي  نيلســن  وكونــي 
ســيريبرياكوف ومن إخــراج إيليا 

نيشولر.
وتراجــع فيلــم الرســوم المتحركة 
)رايــا آند ذا الســت دراغــون( “رايا 
والتنين األخير” إلى المركز الثاني 
إيــرادات  مســجا  األســبوع  هــذا 

بلغت 3.5 مليون دوالر.
واحتــل فيلــم الرســوم المتحركــة 
)تــوم آنــد جيــري( المركــز الثالــث 

محققا 2.5 مليون دوالر.
العلمــي  الخيــال  فيلــم  وتراجــع 
“ســريان  ووكينــغ(  )كيــوس 
الفوضــى” مــن المركــز الثالــث إلى 
المركــز الرابع بإيــرادات بلغت 1.2 

مليون دوالر.

“ال أحد” يتصدر 
إيرادات السينما

استبعدت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين فرضية تفشي فيروس 
كورونــا المســتجد مــن مختبر، مرجحة انتقــال الفيروس من الخفافيش إلى البشــر عن 
حيوان آخر. وقالت الدراسة إن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان 
آخر هو “السيناريو األكثر رجوحا”، وأن مسألة تفشيه من مختبر “غير مرجحة للغاية”.
واقتــرح الفريــق القيــام بمزيــد مــن البحــث فــي كل مجــال، باســتثناء فرضيــة تســرب 
الفيروس من مختبر. وتأخر الفريق في إصدار الدراســة مرارا، ما أثار تســاؤالت عدة، 
وســط اتهامــات بمحاولــة تحريف االســتنتاجات لمنع اتهام بكين بالتســبب في انتشــار 
الوباء. وتلقت أسوشيتد برس ما بدا أنها نسخة شبه نهائية من الدراسة، أمس اإلثنين، 

من دبلوماسي مقيم في جنيف من دولة عضو في منظمة الصحة العالمية.

اكتشــفت ســلطات مطــار اإلكوادور ومحميــة غاالباغوس الوطنية في حقيبة ســفر 
نحو 185 ســلحفاة من بينها عشــر نافقة، كان حاملها يعتزم نقلها من األرخبيل إلى 
البر الرئيســي. وأوضحت وزارة البيئة اإلكوادورية، على “تويتر” أن “185 ســلحفاة 

اكتشفت في حقيبة بمطار بالترا كان يتم نقلها إلى البر الرئيسي لإلكوادور”.
وتقــع جــزر غاالباغــوس علــى بعــد ألــف كيلومتر مــن الســاحل اإلكــوادوري، وتتميز 

بنباتات وحيوانات فريدة من نوعها.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن اكتشــاف الســاحف جــرى “خــال تفتيــش روتينــي” بيــن 
مطار غاالباغوس وبابوا غينيا الجديدة، وأن الشرطة والمدعين العامين “يتخذون 

اإلجراءات” الازمة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كورونا انتقل عبر حيوان فرضية محتملة جًدا

اكتشاف عدد هائل من السالحف بحقيبة سفر

الهنود يحتفلون بمهرجان األلوان “هولي” في 
غواهاتي، الهند )أ ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إســحق  البريطانيــان  الشــقيقان  عثــر 
وصوفيــا أندريــو علــى حجــر “أوبــال” 
نــادر، وهــو حجــر كريم نصفه شــفاف 
متأللئ، أثناء رحلتهما األولى للكشف 
كوينزالنــد  واليــة  فــي  المعــادن  عــن 
بأســتراليا. والحجــر الــذي عثــر عليــه 
الشــقيقان مــن أكثر األحجــار الكريمة 
لمعانــا وبلغــت قيمتــه 700 ألف جنيه 
إلــى  الخبــراء  ويشــير  أســترليني. 
بالعالــم  “األوبــال”  90 % مــن  وجــود 
فــي المناطق النائية األســترالية، وأن 
قيمتها التجارية أغلى بـ 500 مرة من 

الذهب.

عــن  البريطانيــة  الشــرطة  تبحــث 
عــن  ســراحه  إطــاق  تــم  ســجين، 
طريــق الخطــأ من ســجن فــي غرب 

العاصمة لندن.
كان  فرنانديــز  وليــام  والســجين 
فــي  االحتياطــي  الحبــس  رهــن 
ارتــكاب  بتهــم  المحاكمــة  انتظــار 
جرائــم مختلفــة من بينهــا االعتداء 

الجنسي.
الســجن  إدارة  أخبــرت  ذلــك،  إلــى 
شرطة لندن، يوم األربعاء الماضي، 
أنــه تــم إطاق ســراح الشــاب البالغ 
من العمر 24 عاما عن طريق الخطأ.

وكان من المقرر أن يحاكم السجين 
باالعتــداء  واتهامــه  اعتقالــه  بعــد 
اللمــس  طريــق  عــن  الجنســي 
والتعرض غيــر الائق وحيازة عقار 
مخــدر مــن الفئة )ب(، في أبريل من 

العام الماضي.

العثور على حجر نادر أغلى 
بـ 500 مرة من الذهب

شرطة لندن تبحث 
عن سجين أطلقت 

سراحه بالخطأ
التــي كان  توفيــت الكينيــة ســارة أوبامــا 
بــاراك أوبامــا  الرئيــس األميركــي الســابق 
يعتبرهــا جدتــه، إذ فارقــت الحيــاة صبــاح 
االثنيــن، عن عمر يناهــز 99 عاما، في أحد 

مستشفيات كيسومو، غرب كينيا.
موســى  العائلــة  باســم  الناطــق  وأوضــح 
بســبب  تكــن  لــم  وفاتهــا  أن  إســماعيل 
فيــروس كورونا، مشــيرا إلى أن الفحوص 
تكــن  “لــم  أنهــا  بّينــت  لهــا  أجريــت  التــي 

مصابــة بكوفيد”. وأشــار إلــى أنها “كانت 
مريضة لمدة أســبوع، وتدهورت حالتها 
األحد، فنقلت إلى المستشــفى ووضعت 
فــي العنايــة المركــزة، وتوفيــت صبــاح 
العــام  أوبامــا  ســارة  وولــدت  االثنيــن”. 
1922 علــى ضفــاف بحيــرة فيكتوريــا، 
الزوجــة  وهــي  ســارة”،  “مامــا  ولقبــت 
جــّد  أوبامــا،  أونيانغــو  لحســين  الثالثــة 

الرئيس األميركي ألبيه.

وفاة “ماما سارة”.. الجدة الكينية ألوباما

من أسبوع الموضة الصيني في بكين )أ ف ب( وكان حسين أونيانغو أوباما يعتبر من الشخصيات المحلية البارزة، وهو عسكري سابق في 
الجيش البريطاني في بورما، وتوفي عام 1975.

ذكرت شــبكة “ســي إن إن” أن مغني 
الــراب األميركي ليل ناز إكس أطلق 
بالتعــاون مــع شــركة “MSCHF” في 
رياضيــة خلطــت  أحذيــة  نيويــورك 
بهــا دمــاء بشــرية، مــا أثــار انتقادات 
شــديدة. ووضع هذا المغني الشــهير 
ســميت  رياضيــة  ألحذيــة  تصميمــا 
عليهــا  رســمت  الشــيطان”،  “أحذيــة 
ورقــم  برونزيــة  خماســية  نجمــة 
الشــيطان  إلــى  يرمــز  الــذي   ،”666“
عــاوة  وأضيــف  األحمــر،  باللــون 
علــى كل ذلــك، ســائل بــه قطــرة دم 
بشــري فــي نعــل الحــذاء. وحســب 
المصنعــة،  الشــركة  باســم  متحــدث 
الــدم فــي األحذيــة الرياضيــة  فــإن 
يعــود لموظفيهــا، مضيفــا قولــه فــي 

ســياق الترويــج لهــذا المنتــج “نحب 
التبــرع من أجل فننــا”. وأفيد أنه تم 
إنتاج كمية تطابق الرقم الشــيطاني 
666 زوجــا مــن هــذا الحــذاء  وهــو 
الرياضــي الغريــب والمثيــر للجــدل، 
وســعره ليــس بالهيــن، 1018 دوالرا 

لمن يرغب به.
صــورة  المغنــي  هــذا  نشــر  وحيــن 
لحذائــه الغريــب علــى حســابه فــي 
عليــه  انهالــت  “إنســتغرام”،  موقــع 
البعــض  ووصفــه  االنتقــادات، 
إلــى  بأنــه مريــض، وداعــاه آخــرون 
لنفســه،  األحذيــة  بهــذه  االحتفــاظ 
وعبــر معلقــون عــن صدمتهــم ورأوا 
عــدم  يعكــس  المغنــي  فعلــه  مــا  أن 

احترامه لمعجبيه المتدينين.

مغن شهير يروج لـ “حذاء شيطاني بدم بشري”

دونالــد  الســابق  األميركــي  الرئيــس  اســتغل 
منتجعــه  فــي  أقيــم  زفــاف،  حفــل  ترامــب، 
الريفي، إللقاء كلمة تطرق فيها إلى خســارته 
واألزمــة   2020 فــي  الرئاســية  االنتخابــات 

القائمة على الحدود.
فــإن  األميركــي،  “إنســايدر”  لموقــع  ووفقــا 
إلــى منصــة  ترامــب اغتنــم الفرصــة وصعــد 
الرقــص فــي ناديــه الريفــي، إلبــداء حســرته 
والتعبير عن أســفه لخســارته في االنتخابات 
أمــام جو بايدن، وتحدث عــن الصين وإيران 

واألزمة الحالية على الحدود األميركية الجنوبية، قبل أن يتمنى التوفيق للزوجين 
السعيدين، في النهاية.

وبشــكل يشــبه إلى حد كبير ما يفعله في التجمعات التي ينظمها، طلب ترامب من 
الحشد أن يجيب على سؤاله “هل تفتقدوني؟”، لتتصاعد الهتافات.

ترامب يحول حفل زفاف إلى مؤتمر خطابي الفجر:  
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