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THUالخميس

فـــي أول حوار لســـفير المملكة العربية الســـعودية 
لدى مملكة البحرين صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلطان بـــن أحمـــد بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، مع 
صحيفـــة محلية، كشـــف ســـموه عن أبـــرز الخطط 
التنســـيقي  المجلـــس  طاولـــة  علـــى  المطروحـــة، 

السعودي البحريني بالفترة المقبلة.
وقـــال، فـــي حـــوار مـــع “البـــاد” بمناســـبة اليـــوم 
الوطني الســـعودي، الذي يصـــادف اليوم الخميس 
23 سبتمبر 2021، إن على طاولة المجلس تقديم 
مزيـــد من التســـهيات لدخـــول المنتـــج البحريني 
إلى المملكة العربية الســـعودية، ومقترحا إلنشـــاء 

مركز للمستثمرين البحرينيين في المملكة العربية 
الســـعودية يعمل على تســـهيل جميـــع اإلجراءات 
التجاريـــة وتذليـــل العقبـــات التـــي تواجههـــم في 
الســـعودية. وبشـــأن تفعيـــل الجـــواز الصحي بين 
مطابقـــة  مـــن  للتحقـــق  مشـــروع  وهـــو  البلديـــن، 
المســـافرين عبـــر جســـر الملـــك فهد مـــن مواطني 
الســـعودية والبحريـــن أو المقيميـــن فـــي أي منهما 
لاشـــتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، 
أفاد ســـموه بأنه ســـيتم فـــي القريـــب العاجل رفع 
النســـخة النهائيـــة الموقعة الســـتكمال اإلجراءات 

محمد بن عبداهلل يتسلم جائزة سمو النظامية والعمل بموجبه.
)05(الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي
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المنامة - بنا

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، فـــي مكتبـــه 
بالقيادة العامة امـــس األربعاء، قائد 
القـــوات البحريـــة بالقيـــادة المركزية 
األميركيـــة قائد األســـطول الخامس 
برادفـــورد  تشـــارلز  بحـــري  الفريـــق 

كوبر.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب القائـــد العـــام 

لقـــوة دفـــاع البحريـــن بقائـــد القوات 
المركزيـــة  بالقيـــادة  البحريـــة 
األميركية قائد األســـطول الخامس، 
بيـــن  القائمـــة  بالعالقـــات  مشـــيًدا 
مملكة البحريـــن والواليات المتحدة 
تشـــهده  ومـــا  الصديقـــة  األميركيـــة 
تلـــك العالقة مـــن تطور ونمـــاء على 
كافة األصعدة خصوًصا في المجال 

العسكري.

نماء العالقات العسكرية مع واشنطن
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نحرص على ترســيخ العالقات واالرتقاء بهــا نحو آفاق أرحب

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان السعودية بالعيد الوطني

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
وولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة إلـــى ملـــك 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  أخيهـــم 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
بمناســـبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية، أعرب فيهما جاللته 
وســـموه عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم 
لخـــادم الحرميـــن الشـــريفين بموفـــور 
المديـــد  والعمـــر  والســـعادة  الصحـــة 
ولشـــعب المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

الشـــقيق بالمزيد من التقدم واالزدهار 
في ظل قيادته الحكيمة. 

هـــذه  فـــي  وســـموه  جاللتـــه  وأشـــاد 

العالقـــات  بعمـــق  الوطنيـــة  المناســـبة 
األخويـــة الوطيـــدة التـــي تربـــط بيـــن 
ومـــا  الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن 

تشـــهده من تطور ونماء مســـتمر على 
كافـــة األصعـــدة والمســـتويات، مؤكًدا 
جاللتـــه حرص مملكـــة البحرين الدائم 
علـــى تعزيـــز وترســـيخ هـــذه العالقات 
التاريخيـــة بيـــن البلديـــن واالرتقاء بها 
إلـــى آفاق أرحب وأشـــمل لما فيه خير 
وصالـــح البلديـــن الشـــقيقين. كما بعث 
العهـــد  الملكـــي ولـــي  صاحـــب الســـمو 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئة 
مماثلـــة إلـــى ولـــي العهـــد نائـــب رئيس 
فـــي  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
أخيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 

سعود.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

آثار إيجابية للعمل التطوعي على المجتمع
ــارج ــخ ــال ــحــريــنــي ب ــب ــاب ال ــب ــش ــة ال ــان ــك نــاصــر بـــن حــمــد: إبـــــراز م

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن العمـــل التطوعي يعد 
رمـــًزا مهًما في التقـــدم واالزدهار والرقي، 
الـــدول  وتعتبـــر مملكـــة البحريـــن إحـــدى 
المتقدمـــة فـــي العمـــل التطوعـــي في ظل 
الـــذي  البحرينـــي  للشـــباب  البـــارز  الـــدور 
يحظى بدعم واهتمام من صاحب الجاللة 
الملـــك. جاء ذلك خالل اســـتقبال ســـموه، 
بحضـــور وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
أيمن المؤيد، عدًدا من الطلبة المتطوعين 

من الجامعة الملكية للبنات.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بالـــدور الكبير للطلبـــة المتطوعين 
مـــن الجامعـــة الملكيـــة للبنات فـــي إخراج 
واألنشـــطة  الفعاليـــات  مـــن  العديـــد 
مميـــزة  بحلـــة  المملكـــة  فـــي  المجتمعيـــة 
تؤكـــد مكانة الشـــباب البحرينـــي المعطاء 
والقادر على مواصلة المســـاهمة في إبراز 
جـــودة ومكانـــة الشـــباب البحرينـــي علـــى 
المســـتوى الخارجـــي، حتـــى باتـــوا إحدى 

العالمات الفارقة فـــي المحافل الخارجية 
بعـــد أن شـــاركوا في العديد مـــن المحافل 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة. وأوضـــح ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن العمل 
التطوعـــي المجتمعي له آثار إيجابية على 
المجتمـــع خصوصا الشـــباب في اكتســـاب 
مزيـــد من الخبـــرات والمهـــارات، وتحقيق 
باالرتقـــاء  الخاصـــة  النبيلـــة  األهـــداف 
بالمجتمع في شـــتى مجاالته، مبيًنا سموه 
أنـــه حريص دائًما على تقديم كامل الدعم 
للشـــباب البحريني فـــي مختلف المجاالت 

إضافـــة إلـــى إبـــراز دور العمـــل التطوعـــي 
ودعم الجميع لتحقيق األهداف كافة.

وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
للطلبـــة  والنجـــاح  التوفيـــق  كل  خليفـــة 

المتطوعين من الجامعة الملكية للبنات.
ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
خالـــص التهاني إلى عاهل المملكة العربية 
الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
آل ســـعود؛ بمناســـبة ذكرى اليـــوم الوطني 
رفـــع  كمـــا  الســـعودية،  العربيـــة  للمملكـــة 

ســـموه التهاني إلى ولي العهد نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء وزيـــر الدفاع في المملكة 
صاحـــب  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مزيـــدا مـــن 
التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظل قيـــادة خادم 
بـــن  الملـــك ســـلمان  الشـــريفين  الحرميـــن 

عبدالعزيز آل سعود.

 المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل الطلبة المتطوعين من الجامعة الملكية للبنات

تطوير التعليم والتدريب وفق متغيرات العولمة والتكنولوجيا
محمد بن مبارك: البحرين تولي الخطط التنموية للقطاعين األولوية القصوى

أكد نائـــب رئيس مجلس الوزراء رئيـــس المجلس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن تولـــي الخطـــط التنمويـــة 
الهادفـــة بقطاعـــي التعليـــم والتدريب األولويـــة القصوى؛ 
نظـــًرا لدورهمـــا المحـــوري فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة، وبمـــا يعـــود بالنفع على المملكـــة التي تمضي 
بثبـــات بفضـــل توجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، لتكون نموذًجا متقدًما 
فـــي نوعيـــة وجـــودة مخرجـــات التعليـــم والتدريب على 

مستوى المنطقة واإلقليم.
وأضـــاف ســـموه أن الحكومـــة برئاســـة ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
العصـــر  متطلبـــات  ضـــوء  وفـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
وتطلعـــات مملكـــة البحريـــن المســـتقبلية، تتابـــع مجريات 
جميـــع المشـــروعات والبرامج المرتبطـــة بقطاعي التعليم 
والتدريب، والتي أظهرت مخرجاتها تطوًرا نوعًيا انعكس 
إيجاًبا على تحقيق التنمية في جميع المجاالت ومختلف 
األصعدة، إذ تتبوأ البحرين مستوى متقدًما في مؤشرات 
التقاريـــر الدولية المعنيـــة بالتعليم والتدريـــب وقطاعات 

التنمية البشرية.
 جـــاء ذلـــك لدى تـــرؤس ســـموه اجتماع المجلـــس األعلى 
لتطويـــر التعليـــم والتدريب الخامس واألربعين، إذ شـــدد 
ســـموه على أن مملكـــة البحرين مســـتمرة بتنفيذ الخطط 
االســـتراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير قطاعي التعليم 
والتدريـــب وبمـــا يتـــواءم مـــع المتغيـــرات الجديـــدة التي 
يشهدها العالم، خصوًصا تلك المرتبطة بالعولمة والقائمة 
على التطور التكنولوجي السريع، مبينا سموه أن من أهم 
أولويـــات متطلبات تحقيق رؤية البحرين 2030 ترســـيخ 
وتفعيل السياســـات التي تسهم في تطوير التعليم المبني 
علـــى التدريـــب المهنـــي والتقني؛ بهـــدف تأهيـــل وتزويد 
القـــوى العاملـــة الوطنيـــة بأحـــدث المعـــارف والمهـــارات 

المتخصصة والمتطورة التي يحتاجها سوق العمل.
وفي االجتماع، قدم وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس 
مجلـــس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب أيمن المؤيد 
إيجـــاًزا عن آخر مســـتجدات تنفيـــذ اســـتراتيجية تطوير 
التعليم ما بعد المدرسي )ما بعد المرحلة الثانوية(، والتي 
تتضمـــن مجموعـــة من المبـــادرات التي من شـــأنها تطوير 
التعليـــم ما بعد المدرســـي ورفع جـــودة مخرجاته وربطها 
باحتياجات سوق العمل من خالل تطوير أداء مؤسسات 
التعليم العالي واســـتحداث مســـارات مرنة وتعزيز ثقافة 
التعلـــم مـــدى الحيـــاة، إذ وجـــه المجلـــس األعلـــى لتطوير 

التعليـــم والتدريـــب الجهـــات المعنيـــة بتنفيـــذ المبـــادرات 
االستراتيجية لتطوير التعليم ما بعد المدرسي ومواصلة 
الجهود؛ للتأكد من سير العمل بالصورة التي تحقق أفضل 

النتائج.
تقويـــم  آليـــات  تطويـــر  المجلـــس  اســـتعرض  ذلـــك  بعـــد 
المؤهالت العلمية، إذ قدم المدير العام لشـــؤون المدارس 
في وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم 
المؤهـــالت العلمية محمد مبارك عرًضـــا تضمن أهم آليات 
التطوير التي تم اســـتحداثها ضمن عمل اللجنة، وما نتج 
عنـــه من تغييـــر جذري في وتيرة إنجازها وســـرعة العمل 
ونوعيـــة تعاطيها مع مختلف الحاالت الـــواردة إليها فيما 
يخـــص طلبـــات معادلـــة المؤهـــالت األكاديميـــة، إذ نتـــج 
عنـــه اســـتحداث نظـــام المعادلة المشـــروطة ووضعه حيز 
التنفيـــذ مـــن خـــالل التنســـيق مع جهـــاز الخدمـــة المدنية 
وبقيـــة الجهات الحكومية ذات العالقة، وانخفاض الفترة 
المســـتغرقة إلصـــدار إفـــادة المعادلـــة إلى ما يتـــراوح بين 
أســـبوعين و4 أســـابيع على أقصـــى حد مقارنـــة بالفترات 
الســـابقة التي كان يســـتغرق إصـــدار المعادلـــة فيها ما قد 

يفوق 12 شهًرا.
وبهـــذا الخصـــوص، اســـتعرض رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة 
تمـــت  التـــي  التحســـينات  العلميـــة  المؤهـــالت  لتقويـــم 
علـــى نظـــام عمل اللجنـــة مثل إلغـــاء الحضور الشـــخصي 
لتســـليم أصـــول الوثائـــق واالكتفاء بتحميلهـــا عبر الموقع 
اإللكترونـــي، والتقليـــل مـــن االعتمـــاد علـــى االجتماعـــات 
الرئيســـة للجنة التخاذ القـــرارات عبر تفعيل نظام التمرير 
والعمل المباشـــر بين رئيس اللجنة واألعضاء المختصين، 
مع إشراك ممثلين عن مختلف الجهات ذات العالقة، األمر 
الـــذي كان لـــه بالغ األثر في تبســـيط وتســـريع اإلجراءات 

مـــع ضمـــان جودتهـــا، مضيًفـــا أن أبرز مـــا تضمنتـــه عملية 
تطويـــر آليـــات عمل اللجنة اســـتحداث اإلطـــار التنظيمي 
وضوابطه لالعتراف بالمؤهالت الصادرة عبر نظام التعلم 
اإللكترونـــي ووضعه فعلًيا حيز التنفيذ، وكذلك التنســـيق 
مـــع الجهـــات ذات العالقة لالعتراف بالمؤهـــالت الصادرة 

عبر نظام احتساب الخبرة التراكمية.
وبشأن التحول الكبير في وتيرة إصدار إفادات المعادالت 
العلميـــة خـــالل فتـــرة وجيـــزة مقارنـــة بالوضـــع الســـابق، 
بيـــن رئيـــس اللجنـــة الوطنية لتقويـــم المؤهـــالت العلمية 
مجموعـــة مـــن األرقام واإلحصاءات التي عكســـت تطوًرا 
وزيادة كبيرة فـــي إصدار إفادات المعادالت العلمية، وقد 
أشـــاد المجلس بما تحقق على مستوى تطوير آليات عمل 
اللجنـــة الوطنيـــة لتقويـــم المؤهالت العلميـــة، بما يحافظ 
علـــى جـــودة العمل ويحفـــظ حقوق ومصالـــح المواطنين 
والمقيمين الذين يتقدمون بطلب المعادلة مع اســـتيفائهم 

جميع االشتراطات المطلوبة.
وناقـــش المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب 
فـــي اجتماعـــه التقرير المرفـــوع من المدير العام لشـــؤون 
المـــدارس بشـــأن توصيات المؤتمر الســـنوي الثاني للجان 
الدائمـــة بغرفـــة تجـــارة وصناعة البحرين، إذ اســـتعرضت 
التوصيـــات الخاصـــة بالتعليـــم والتدريـــب علـــى مختلـــف 
فئاتهـــا مع مناقشـــة المقترحـــات المتعلقة بســـبل التعامل 
معهـــا، وقد وافـــق المجلس على التوصيـــات واإلجراءات 
الـــواردة فـــي التقريـــر المرفـــوع، ووجـــه بتكليـــف جميـــع 
الجهـــات المعنيـــة بهـــذه التوصيات التخاذ مـــا يلزم لوضع 
المقترحـــات حيـــز التنفيـــذ حســـب أولويـــات العمـــل لـــدى 
كل جهـــة مـــع موافـــاة المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليم 

والتدريب بالمستجدات على هذا الصعيد بشكل دوري.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

المنامة-بنا

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  اعتمـــد 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز 
ش.م.ب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة،  تعييـــن  مـــارك 
توماس كرئيس تنفيذي للشركة 

القابضة للنفط والغاز.
وصـــرح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفـــة “أن تعيين مارك 
تومـــاس كرئيـــس تنفيذي يهدف 
القياديـــة  الخبـــرة  توســـيع  إلـــى 
خـــالل  الشـــركة  تتطلبهـــا  التـــي 
هـــذه المرحلـــة التحويلية إلدارة 
الشـــؤون العامـــة للشـــركة نظـــًرا 
القيـــادة  فـــي  الواســـعة  لخبرتـــه 

التحويلية في القطاع النفطي”.
ويتمتـــع مـــارك تومـــاس بخبـــرة 
واســـعة في مجال النفـــط والغاز 
تمتـــد ألكثر مـــن 38 عامًا، شـــغل 
المناصـــب  مـــن  العديـــد  خاللهـــا 
االدارية في إحدى أكبر شـــركات 
حيـــث  العالميـــة،  والغـــاز  النفـــط 
كان مستشـــاًرا للرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة “بريتـــش بتروليـــوم- 
 )2018-2020( مـــن  بـــي”  بـــي 
بصفتـــه رئيســـًا لمكتـــب الرئيس 
التنفيـــذي للمجموعة، كما شـــغل 
منصب الرئيس اإلقليمي ألعمال 
“بريتـــش بتروليـــوم- بي بي” في 
 ،)2015-2018( الشـــمال  بحـــر 
األعمـــال  بتحويـــل  قـــام  حيـــث 

األساسية لتحســـين الربحية مع 
إرساء أســـس اإلنتاج لمضاعفته 

على مدى خمس سنوات.
“إن  مـــارك:  قـــال  جانبـــه  ومـــن 
التغيرات العالميـــة الحاصلة في 
مجال الطاقة تتطلب من الشركة 
تبنـــي اســـتراتيجيات وأســـاليب 
عمل حديثـــة مواكبة، وســـأعمل 
علـــى  ترجمـــة رؤيـــة وتطلعـــات 
رئيـــس وأعضاء مجلـــس اإلدارة 

وتنفيذها على أرض الواقع”.
الشـــركة  لقيـــادة  مـــارك  وانضـــم 
القابضة للنفط والغاز بعد تعيين 
ســـعادة الدكتور محمـــد بن دينة، 
قائمـــًا بأعمـــال العضـــو المنتـــدب 
للشـــركة، ليعمـــال جنبـــا إلى جنب 
فـــي فتـــرة انتقاليـــة يســـعى مـــن 
خاللهـــا مجلـــس اإلدارة في دفع 
عجلـــة النمو فـــي الشـــركة لبلوغ 
أهداف المملكة في مجال النفط 
والغـــاز. وتتمحور مهـــام الرئيس 
التنفيـــذي الجديـــد حـــول قيادة 
التحول الداخلي للشركة وإدارة 
أعمالها التشغيلية واالستثمارية، 
بينمـــا ســـيعمل ســـعادة الدكتـــور 
محمـــد بـــن دينـــة بصفتـــه قائمـــًا 
بأعمـــال العضـــو المنتـــدب علـــى 
الشـــركة الجديـــدة  دعـــم قيـــادة 
في ترجمة الرؤى االستراتيجية 
إلـــى  إضافـــة  اإلدارة،  لمجلـــس 
االســـتراتيجي  التحـــول  قيـــادة 

للشركة بشكل عام.

مارك توماس رئيسا تنفيذيا 
للشركة القابضة للنفط والغاز

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة برقيتي تعزية ومواســـاة 
إلى رئيس الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشـــعبية الشـــقيقة 
وفـــاة  فـــي  تبـــون  عبدالمجيـــد 
الرئيـــس الجزائـــري الســـابق عبد 

القادر بن صالح.
الجاللـــة  صاحـــب  وأعـــرب   
وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
الـــوزراء  العهـــد رئيـــس مجلـــس 

فـــي البرقية عن خالص تعازيهما 
ومواســـاتهما للرئيـــس الجزائري 
وشـــعب الجزائر وأســـرة الفقيد، 
ســـائلين المولى العلـــي القدير أن 
يتغمده بواســـع رحمته ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته، مشيدين 
فـــي  الراحـــل  الرئيـــس  بجهـــود 

خدمة بالده وشعبها الشقيق.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقيـــة تعزية مماثلـــة إلى الوزير 
الجزائريـــة  بالجمهوريـــة  األول 
الديمقراطية الشـــعبية الشـــقيقة 

أيمن بن عبدالرحمن.

البحرين تعزي الرئيس الجزائري
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المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد 
بن عبـــدهللا آل خليفة صبـــاح أمس، 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
فرنســـا الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد آل 

خليفة؛ بمناسبة تعيينه.
ورحـــب الوزيـــر بالســـفير، معربـــا لـــه 
عـــن خالـــص التهنئـــة بالثقـــة الملكية 
التوفيـــق  لـــه  ومتمنيـــا  الســـامية، 
والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية 
والمهـــام  بالمســـؤوليات  والنهـــوض 

فـــي  يســـهم  وبمـــا  إليـــه،  الموكلـــة 
لرعايـــا  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 
مملكـــة البحرين في فرنســـا وتطوير 
العالقـــات الثنائيـــة والتاريخية التي 

تجمع البلدين الصديقين.
وتـــم خالل اللقاء اســـتعراض برامج 
التعاون األمني وفتـــح آفاق جديدة 
خـــالل المرحلـــة المقبلـــة؛ فـــي إطـــار 
العمل على تطويـــر عالقات التعاون 

والتنسيق بين البلدين.

استعراض برامج التعاون األمني مع فرنسا

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
العـــام  لالتحـــاد  العـــام  األميـــن 
لنقابات عمال البحرين عبدالقادر 
الشـــهابي، بحضـــور نائب األمين 
العام لالتحاد حســـن الحلواجي، 

وذلك في مكتبه بالوزارة.
طلـــب  للوزيـــر  الشـــهابي  وقـــدم 
الحـــوار  “لمؤتمـــر  رعايتـــه 
االجتماعـــي فـــي ظـــل األزمات”، 
الذي يعتـــزم االتحاد العام عقده 
العمـــل  منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون 

 2021 أكتوبـــر  فـــي  الدوليـــة 
جائحـــة  ويتنـــاول  بالمنامـــة، 
19( وتأثيرهـــا  )كوفيـــد  كورونـــا 
السلبي على سوق العمل، إضافة 
لمناقشة مرئيات أطراف اإلنتاج 
الثالثـــة فـــي معاجلـــة التأثيرات 
السلبية للجائحة على االستقرار 
االقتصادي واالجتماعي وفرص 
العمـــل والبعد االجتماعي وآفاق 

المستقبل.
ترحيبـــه  حميـــدان  وأبـــدى 

وموافقته على رعاية الفعالية.

حميدان يرعى مؤتمر “الحوار االجتماعي” بأكتوبر
“اإلسكان” أحدثت تطويرا شامال بمنظومتها اإللكترونية
الجائحة خـــال  تحسينية  فـــرص  إلـــى  الــتــحــديــات  تــحــويــل  الــحــمــر: 

أكـــد وزير اإلســـكان باســـم الحمـــر أهمية 
اإلســـكانية  للخدمـــات  الرقمـــي  التحـــول 
المقدمة إلى المواطنين كنتيجة للظروف 
التـــي فرضتها الجائحة علـــى جميع دول 
العالـــم، ما ســـاهم في تحويـــل التحديات 
إلـــى فـــرص تحســـينية مواتيـــة، مشـــيرا 
إلـــى أن وزارة اإلســـكان قامـــت بتطويـــر 
منظومة المعلومات اإلســـكانية والتوسع 
فـــي مجال التحـــول الرقمي بمـــا يتوافق 
اإلســـكانية  المعلومـــات  منظومـــة  مـــع 
الخليجية بما يسهم في تحقيق األهداف 
دول  قـــادة  تطلعـــات  ويلبـــي  المشـــتركة 

مجلس التعاون الخليجي.  
جـــاء ذلك خالل رئاســـة مملكـــة البحرين 
االجتماع التاســـع عشر للوزراء المعنيين 

بشؤون اإلســـكان بدول مجلس التعاون 
الخليجـــي، والـــذي عقـــد أمـــس األربعـــاء 
22 ســـبتمبر الجاري عبـــر تقنية االتصال 

المرئـــي، وبتنظيـــم مـــن األمانـــة العامـــة 
لمجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 

برئاسة األمين العام نايف الحجرف.

وأضـــاف وزير اإلســـكان أنـــه جرى خالل 
االجتمـــاع التطـــرق إلـــى طـــرق التمويـــل 
الســـكني، باإلضافـــة إلى مناقشـــة قواعد 
المعلومات اإلســـكانية التي تساند صناع 
القـــرار على اتخـــاذ الخطـــوات المطلوبة 
فـــي الشـــأن االســـكاني؛ مـــن أجـــل إدارة 
هـــذا الملـــف وفـــق إحصـــاءات وبيانـــات 
محـــددة، كما تم اســـتعراض النظام العام 
الموحد لمالك العقارات، واإلستراتيجية 
مجلـــس  دول  فـــي  لإلســـكان  الموحـــدة 
التعـــاون الخليجـــي والتـــي تحـــدد األطر 
العامـــة للسياســـات اإلســـكانية وكيفيـــة 
التعامـــل مـــع الملف اإلســـكاني من خالل 
اإلســـكانية  الخدمـــات  تلبيـــة  ســـرعة 

للمواطنين.

المنامة- وزارة اإلسكان

اجتماع وزراء اإلسكان بدول الخليج

قبول 8 من المترشحين لـ “قضاة المستقبل”
الـــجـــعـــفـــري ــن  ــ مـ و4  الـــســـنـــي  ــق  ــ ــش ــ ال ــن  ــ مـ  4 ــار  ــ ــي ــ ــت ــ اخ

عقـــد المجلـــس األعلـــى للقضـــاء برئاســـة 
نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للقضـــاء 
رئيس محكمة التمييز المستشـــار عبدهللا 
البوعينين عبـــر االتصال المرئي االجتماع 

الدوري الثالث للمجلس أمس )األربعاء(.
نتائـــج  اســـتعراض  االجتمـــاع  فـــي  وتـــم 
المســـتقبل  قضـــاة  لمشـــروع  المتقدميـــن 
2021 فـــي القضاء الشـــرعي، الذي يهدف 
إلـــى إعـــداد قضـــاة مؤهلين لتولـــي منصة 
بشـــقيه  الشـــرعي  القضـــاء  فـــي  القضـــاء 
الســـني والجعفـــري، إذ تـــم قبـــول 8 مـــن 
المترشـــحين لمشـــروع قضـــاة المســـتقبل 

2021 في القضاء الشرعي، واختيار 4 من 
المترشحين من الشق السني و4 من الشق 
الجعفـــري الحاصليـــن علـــى أعلـــى النتائج 

والمقابـــالت  التحريـــري  االمتحـــان  فـــي 
الشـــخصية من حملـــة المؤهـــالت العلمية 
في الشريعة اإلسالمية والقانون وإجازات 

في الشريعة اإلســـالمية والحاصلين على 
الشـــهادات العليـــا وفـــق معاييـــر اعتمدتها 
اللجنة العليا المشرفة على مشروع قضاة 
األعلـــى  المجلـــس  رؤيـــة  مـــن  المســـتقبل 
للقضاء المتماشية مع الكفاءات المعتمدة 
عالمًيـــا. وأفـــاد المجلـــس األعلـــى للقضـــاء 
بأن المقبولين الثمانية في مشـــروع قضاة 
المســـتقبل فـــي القضـــاء الشـــرعي ســـوف 
يخضعـــون لتدريـــب مكثـــف ومتخصـــص 
فـــي برامجه النظريـــة والعملية والتدريب 
في المحاكم؛ حتى يصبح المترشح قادرا 
علـــى مواكبـــة العمـــل القضائـــي والتأهيل 

لمنصة القضاء.

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد 
بن عبـــدهللا آل خليفة، صباح أمس، 
ســـفير جمهوريـــة تونـــس الشـــقيقة 
لدى مملكة البحرين كمال القيزاني؛ 

بمناسبة تعيينه.
وفـــي مســـتهل اللقاء، رحـــب الوزير 
بالسفير، مشيدا بالعالقات األخوية 

البلديـــن  تجمـــع  التـــي  المتميـــزة 
الشـــقيقين والحرص المتبادل على 

تطوير آفاق التعاون المشترك.
كما أشـــاد الوزير بمســـتوى التعاون 
والتنســـيق، خصوصا في المجاالت 
األمنيـــة، متمنيـــا للســـفير التوفيـــق 

والنجاح في مهام عمله الجديد.

تطوير آفاق التعاون المشترك مع تونس

سمو محافظ الجنوبية: مواصلة ترسيخ نهج التواصل مع األهالي
الرائـــدة التطلعـــات  يواكـــب  المواطنيـــن  آلراء  المباشـــر  االســـتماع 

التقـــى محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي مـــن خالل 
المجلس االفتراضي “عن بعد”، عدًدا من 
األهالي والمواطنين من مختلف مناطق 
المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور  المحافظـــة، 
العميد عيســـى ثامر الدوسري وعدد من 

الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
ســـمو  رّحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
مؤكـــًدا  بالحضـــور،  الجنوبيـــة  محافـــظ 
ســـموه أهمية المجلـــس االفتراضي في 
تعزيـــز التواصل مع األهالي والمواطنين 
التنمويـــة، ضمـــن  وتلبيـــة احتياجاتهـــم 
الرؤيـــة الســـديدة لعاهل البـــالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، ودعم ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، لالســـتماع المباشـــر 
التـــي  ومقترحاتهـــم  المواطنيـــن  آلراء 
تواكـــب الـــرؤى والتطلعـــات الرائـــدة في 
مختلـــف المجـــاالت األمنيـــة والخدميـــة 

واالجتماعية.

وأكـــد محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
أن المحافظـــة الجنوبيـــة متواصلـــة في 
األهالـــي  مـــع  التواصـــل  نهـــج  ترســـيخ 
القنـــوات  مختلـــف  عبـــر  والمواطنيـــن 
التـــي  الذكيـــة  والمنصـــات  اإللكترونيـــة 
وفرتهـــا المحافظة؛ في إطار االســـتمرار 
الخدمـــات  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق  فـــي 
رصـــد  ومتابعـــة  الراميـــة،  والتطلعـــات 
التواصـــل  خـــالل  مـــن  احتياجاتهـــم 

الزيـــارات  مـــن  وسلســـلة  الميدانـــي 
الميدانيـــة لرصد االحتياجـــات الخدمية 
واألمنية واالجتماعية، وتبني المبادرات 
الرائـــدة التـــي توفـــر أعلـــى المســـتويات 
لألهالـــي،  المقدمـــة  الخدمـــات  فـــي 
إلـــى  تهـــدف  التـــي  األمنيـــة  والبرامـــج 
أمنهـــم وســـالمتهم؛ وذلـــك لتعزيـــز مبدأ 
الشـــراكة المجتمعية وسرعة االستجابة 
ذات  الجهـــات  مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون 
العالقة. كما اســـتمع سمو المحافظ لعدد 

مـــن المالحظات والمقترحـــات الخدمية 
واالجتماعيـــة مـــن قبـــل األهالـــي والتي 
تنصـــب فـــي تكثيـــف الجهـــود والتعاون 
األمثـــل، مؤكًدا ســـموه المتابعة الحثيثة 
لجميـــع المالحظـــات الـــواردة مـــن خالل 
التنســـيق مـــع الجهـــات الخدميـــة التـــي 
تســـهم في تحقيـــق الصـــورة الحضارية 

في مختلف مناطق المحافظة.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عّبر 
عـــن  المحافظـــة  أهالـــي  مـــن  الحضـــور 
شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم 
الذي يوليه ســـمو محافـــظ الجنوبية مع 
األهالـــي المواطنين من خـــالل المجلس 
اإللكترونيـــة  والقنـــوات  االفتراضـــي 
المختلفـــة والوقـــوف علـــى احتياجاتهم 
ســـعي  مثمنيـــن  تطلعاتهـــم،  وتحقيـــق 
المحافظـــة المســـتمر فـــي تعزيـــز الوعي 
األمني المجتمعي والشراكة المجتمعية 
فـــي تنفيذ المبادرات األمنية والتوعوية 
مـــع مختلـــف األجهزة األمنيـــة، وتحقيق 
التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة 

بصورتها المشرقة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - بناالمنامة - بنا

أشـــاد وزيـــر اإلعالم علـــي الرميحي 
باتســـاع آفاق الحريـــات الصحافية 
باعتبارهـــا  المســـؤولة؛  واإلعالميـــة 
عالمـــة مضيئة في مســـيرة التطور 
حقـــوق  واحتـــرام  الديمقراطـــي 
اإلنســـان في ظل المسيرة التنموية 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الشـــاملة 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة.جاء ذلك لدى استقباله مجلس 
البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة  إدارة 
برئاسة عيسى الشايجي، مؤكًدا حرص 
وزارة شـــؤون اإلعـــالم لتعزيز الشـــراكة 
حمايـــة  فـــي  الجمعيـــة  مـــع  والتعـــاون 
حقوق الصحافييـــن وتمكينهم من أداء 
رســـالتهم التنويريـــة والتوعوية بمهنية 

وموضوعيـــة، وفـــق االلتـــزام بالقانـــون 
وميثاق الشرف الصحافي.

وجدد وزيـــر اإلعالم تهانيه إلى مجلس 
الشـــايجي  برئاســـة  الجمعيـــة  إدارة 
مجلـــس  لعضويـــة  تزكيتهـــم  بمناســـبة 
الوطنـــي  بدورهـــم  مشـــيًدا  اإلدارة، 
الصحافـــة  بقطـــاع  لالرتقـــاء  المشـــهود 

واإلعالم في البحرين.
وأعـــرب الشـــايجي عن شـــكره وتقديره 
إلى وزير اإلعـــالم على دعمه وتحفيزه، 
مؤكـــًدا اهتمـــام الجمعيـــة بالتعـــاون مع 
المؤسســـات الصحافية واإلعالمية في 
الصحافييـــن وتعميـــق  حمايـــة حقـــوق 
التزامهم بالمعايير المهنية واألخالقية.

اجتمع المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمد بن دينه، مع المدير العام لمنظمة 
الصناعيـــة  للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم 
“اليونيـــدو” لـــي يونـــغ، بحضور الســـفير 
يوسف بوجيري المندوب الدائم لمملكة 
البحريـــن لـــدى مكتـــب األمـــم المتحـــدة 
والمنظمـــات الدوليـــة األخـــرى بجنيـــف، 
للوكالـــة  العـــام  المؤتمـــر  هامـــش  علـــى 
دورتـــه  فـــي  الذريـــة  للطاقـــة  الدوليـــة 
الخامســـة والســـتين المنعقد في فيينا.
وأشـــاد المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلهـــا منظمة 
اليونيـــدو فـــي ســـبيل تحقيـــق أهـــداف 
التنميـــة. وعبـــر المديـــر العـــام لمنظمـــة 

الصناعيـــة  للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم 
)اليونيـــدو( عـــن تقديره للـــدور الواضح 
مملكـــة  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  والمتميـــز 
البحرين فـــي دفع عجلة التنمية البيئية 
واالقتصاديـــة على الصعيديـــن المحلي 
والدولـــي، مشـــيدا برؤيـــة عاهـــل البالد 
جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

ودعمه ألهداف التنميـــة والحفاظ على 
البيئة والمنـــاخ، منوها بنجاحات مملكة 
البحرين على األصعدة كافة، وما لمســـه 
مـــن عمل جـــاد وطموح مـــن خالل عمل 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

مدير “اليونيدو” يشيد برؤية جاللة الملك لتحقيق أهداف التنمية المستدامةتعزيز الشــراكة مــع الجمعية ودعم حقــوق الصحافيين
البحرين تحقق نجاحات بكل األصعدةالرميحي: الحريات الصحافية عالمة مضيئة بمسيرة الديمقراطية



اســـتقبل رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيد 19( الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
أمـــس،  وكيـــل وزارة شـــؤون  بمكتبـــه  آل خليفـــة 
مجلـــس الـــوزراء الرئيس الفخـــري لجمعيـــة الكلمة 
الطيبـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة، 
حيث ســـلمه جائزة ســـموه للعمـــل التطوعي، والتي 
تم منحها للعام الثاني على التوالي للفريق الوطني 
الصفـــوف  فـــي  الموجـــودة  البحرينيـــة  والكـــوادر 
األماميـــة فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا؛ تقديـــرا 
وتكريمـــا إلســـهاماتهم البـــارزة وتضحيانهـــم النبيلة 

في التصدي للجائحة.
وخـــال اللقـــاء، أكـــد الفـــرق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي ظـــل 
توجيهات عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وبقيادة حكيمـــة للفريق من 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، وبتعاون مختلف 
األجهـــزة والمؤسســـات الحكوميـــة واألهلية ووعي 
أبنـــاء شـــعب البحريـــن، فقـــد نجـــح فـــي تحقيـــق 
نجاحـــات باهـــرة، لتصبـــح مملكة البحريـــن نموذجا 
يحتـــذى بـــه فـــي التعامـــل مـــع الجائحـــة، ولتنـــال 
إجراءاتها إشـــادة واســـعة من مختلف المؤسســـات 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة. 
وأشـــاد بما يوليه ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة مـــن دعم واهتمام لمســـيرة العمل التطوعي 
فـــي مملكـــة البحرين من خال تبني ســـموه العديد 
من المبادرات التي تهدف إلى ترســـيخ هذه الثقافة 
والممارســـة داخـــل المجتمـــع البحرينـــي، ومن بينها 
جائـــزة ســـموه للعمـــل التطوعي، والتي اســـتطاعت 
علـــى مـــدى 11 عاًمـــا أن تكـــون عامـــا مهمـــا فـــي 
التحفيز والتشـــجيع على العمل التطوعي والخيري 

بما يخدم المجتمع البحريني.
وأعـــرب عن ســـعادته واعتزازه بمنح جائزة ســـموه 
وللعام الثاني على التوالي للفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا والكوادر البحرينية الموجودة في 

الصفوف األمامية في مواجهة الجائحة، مؤكدا أن 
هذا التكريم يجســـد مدى تقدير المجتمع البحريني 
للجهـــود التـــي يبذلها الفريـــق ليا ونهـــارا؛ من أجل 
الحفاظ على صحة وسامة المواطنين والمقيمين، 
وأن ذلك يشـــكل دافًعا إضافًيـــا لهم لمواصلة الجهد 

والعطاء.
وأثنـــى الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة على الرســـالة اإلنســـانية النبيلـــة التي تقوم 
بهـــا جمعيـــة الكلمة الطيبة ودورهـــا في تعميق قيم 
العطـــاء والتطـــوع في المجتمع، معرًبـــا عن تمنياته 
النجـــاح  مـــن  مزيـــًدا  عليهـــا  والقائميـــن  للجمعيـــة 

والتوفيق.
من ناحيته، أعرب ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي آل 
خليفـــة عن خالص شـــكره وتقديـــره للفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة علـــى الجهود 
التـــي يقـــوم بهـــا وأعضـــاء الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، والتـــي كان لهـــا أثرهـــا 
الواضـــح في تحقيق أقل معدالت ألعداد اإلصابات 
والوفيـــات، وهو ما وضع مملكة البحرين في مكانة 

إقليمية ودولية متقدمة.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز جميع أبناء البحرين 
والمقيميـــن علـــى أرضهـــا بالعطـــاءات والتضحيات 
النبيلـــة التـــي تقدمها الكـــوادر البحرينية الموجودة 
فـــي الصفـــوف األماميـــة فـــي مواجهـــة الجائحـــة، 
مؤكـــدا ســـموه أن قـــرار تكريمهم في هذه النســـخة 
ومنحهـــم الجائـــزة للعـــام الثاني علـــى التوالي، جاء 
تقديـــًرا لهـــم وعرفاًنـــا بجهودهم المخلصـــة التي ما 
زالـــت متواصلة، وهي تحمـــل أروع المعاني والقيم 
فـــي البذل والعطاء. وشـــدد ســـموه علـــى أن تكريم 
النمـــاذج الوطنية الرائدة في مجـــال العمل الخيري 
هـــو نهـــج بحرينـــي أصيـــل وثقافة تحـــرص جمعية 
الكلمـــة الطيبة ولجنة الجائزة علـــى الحفاظ عليها؛ 
لتكـــون دافًعـــا للشـــباب علـــى االنخـــراط فـــي العمل 

التطوعي واإلسهام في خدمة المجتمع.
وأشـــار ســـمو الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة إلى 
أهمية دور مؤسســـات المجتمع المدني والجمعيات 
فـــي دعـــم جهـــود المملكـــة والحكومة فـــي مواجهة 
جائحـــة كورونـــا، وأن ذلـــك يأتـــي في إطـــار تفعيل 

المســـؤولية والشـــراكة المجتمعيـــة؛ بوصفها إحدى 
التنميـــة  مســـيرة  تدعـــم  التـــي  المهمـــة  األدوات 
المســـتدامة التـــي تشـــهدها المملكـــة فـــي مختلـــف 

القطاعات.
وأعرب ســـموه عـــن تمنياته للفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا برئاســـة  الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة مزيـــدا مـــن 
اإلنجازات ومواصلة النجاح في مواجهة الجائحة، 
ســـائا ســـموه المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ مملكة 
البحريـــن وشـــعبها في ظل القيـــادة الحكيمة لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
وجهـــود  الســـديدة،  جالتـــه  وتوجيهـــات  خليفـــة، 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
حضـــر اللقـــاء رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة الكلمة 
للتطـــوع حســـن  العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  الطيبـــة 
بوهزاع، ونائب رئيس جمعية الكلمة الطيبة رئيس 
اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفة للعمل التطوعي أنور بوحسن.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي: جهود الكوادر في الصفوف األولى حملت أروع المعاني في البذل والعطاء
رئيـــس “األعلـــى للصحـــة” يتســـلم “جائـــزة العمـــل التطوعـــي” الممنوحـــة للفريق الوطنـــي الطبي

الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبدهللا آل خليفة: 

الفريق الوطني 
بتوجيهات جاللة الملك 

وقيادة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء 
حقق نجاحات باهرة

التكريم يجسد مدى تقدير 
المجتمع لجهود الفريق 
في سبيل الحفاظ على 

صحة وسالمة المجتمع

الجائزة أسهمت على مدى 
11 عاًما في تحفيز المجتمع 

على العمل التطوعي

سمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة: 

المواطنون والمقيمون 
يفخرون بالعطاءات النبيلة 

للكوادر البحرينية الموجودة 
في الصفوف األمامية

الجهود المخلصة 
ألعضاء الفريق الوطني 

متواصلة وتحمل أروع 
المعاني والقيم في 

البذل والعطاء

تكريم النماذج الوطنية الرائدة 
في العمل الخيري نهج أصيل 

وثقافة نحرص على الحفاظ عليها

local@albiladpress.com
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دعوة لزيادة نسبة الطلبة المستفيدين من “مًعا”
وجه محافظ العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف واإلدمان “مًعا” الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
العتماد آلية جديدة تسهم في زيادة نسبة الطلبة المستفيدين من برنامج “مًعا” عبر تغطية جميع المدارس 
الحكوميــة والخاصــة هــذا العــام؛ بمناســبة العــودة للمــدارس للســنة الدراســية 2021 - 2022 مــع االلتــزام 
باإلرشــادات الصحيــة للوقايــة من انتشــار فايــروس كورونا، مهنًئا الطلبــة وأولياء األمور بمناســبة انطالق 
العــام الدراســي الجديــد، مشــيًدا في الوقت ذاتــه بدور وزارة التربيــة والتعليم في إعداد دليــل العودة إلى 
المدارس وجميع المؤسسات التعليمية الذي يتضمن جميع االشتراطات واإلجراءات الواجب اتباعها خالل 
العام بالدراســي بمختلف المســتويات التي أقرها الفريق الطبي لجائحة كورونا، إذ سيســهم ذلك في توفير 

بيئة تعليمية آمنة وصحية للجميع.

جـــاء ذلك خـــال ترؤســـه اجتماع 
لجنـــة مكافحـــة العنـــف واإلدمـــان 
تقنيـــة  عبـــر  عقـــد  والـــذي  “مًعـــا” 
االتصـــال المرئي بمشـــاركة أعضاء 
اللجنـــة، إذ أكد أهمية تعزيز مبادئ 
الشـــراكة المجتمعية والتعاون بين 
جميـــع الجهـــات؛ لتحقيـــق أهداف 
برنامج “مًعـــا” في المدارس والحد 
من الســـلوكيات والظواهر السلبية 
التـــي نشـــأت فـــي الفتـــرة الماضية 

توعويـــة  وأفـــكار  مـــواد  واعتمـــاد 
وحديثـــة  متنوعـــة  نموذجيـــة 
تتناســـب مع جميع الفئات العمرية 

المستهدفة في البرنامج.
وتابـــع أعضاء اللجنـــة عرًضا قدمه 
مديـــر برنامـــج “مًعـــا” علـــي أميني 
البرنامـــج  إجـــراءات  بخصـــوص 
للعودة إلى المدارس للعام الدراسي 
الجديـــدة  واآلليـــة   2021  -  2020
التـــي تـــم اعتمادهـــا لتغطية جميع 

مدارس مملكة البحرين عن طريق 
تكليف كل مدرســـتين لكل شرطي 
منفـــذ لبرنامج “مًعـــا” باإلضافة إلى 
االســـتفادة مـــن البوابـــة التعليمية 
التابعـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليم، 
إذ تم تحميل الدروس والكراسات 
الخاصـــة بالمناهـــج التوعويـــة بعد 
المناهـــج  إدارة  مـــع  لهـــا  التنســـيق 
بالـــوزارة؛ حتى يتمكـــن الطلبة من 
المشاركة في األنشطة والتدريبات 

التي تحتويها الكراســـات بحســـب 
المراحل الدراسية.

كما ناقـــش المحافظ رئيس اللجنة 
مع األعضـــاء التقرير الذي أعد من 
قبـــل القائميـــن علـــى برنامـــج مًعـــا 
بشـــأن الســـجائر اإللكترونية وأبرز 
النتائـــج التـــي وردت فـــي التقريـــر 
والتعـــاون مع الجهات ذات العاقة 
أرض  علـــى  التوصيـــات  لتنفيـــذ 
الواقـــع، كما وجـــه إلى لتعزيز صور 
التعـــاون مـــع األكاديميـــة الملكيـــة 
للشرطة بشأن تطوير دراسة “مًعا” 
المعدة مســـبًقا باإلضافة إلى إعداد 
دراســـات جديـــدة لكافـــة جوانـــب 

البرنامج؛ بهدف االرتقاء والتطوير 
العـــام، كما حرص على الدعوة إلى 
إقامة المعارض التوعوية لبرنامج 
“مًعـــا” في المجمعـــات التجارية مع 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة 
قصيـــرة  توعويـــة  أفـــام  وإعـــداد 
الســـلبية  الظواهـــر  مـــن  للوقايـــة 
مســـابقات  وتنفيـــذ  النـــشء  لـــدى 
توعويـــة هادفة كل فصل دراســـي 

بعـــد نجـــاح المرحلـــة األولـــى مـــن 
فتـــرة  خـــال  مســـابقات  تنفيـــذ 
العطلة الصيفيـــة. بجانب ذلك دعا 
القائمون على البرنامج لســـعي من 
االنتهـــاء من المراحـــل األخيرة من 
إعـــداد التطبيـــق اإللكترونـــي الذي 
جـــاء خـــال التوصيـــات الســـابقة 
للجنة لعرضه علـــى أعضاء اللجنة 

قبل تدشينه وإتاحته للجمهور.

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار تغطية 
جميع المدارس 

الحكومية والخاصة
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فــي أول حــوار لصاحــب الســمو الملكي االمير ســلطان بــن أحمد بن عبد العزيز آل ســعود 
ســفير المملكــة العربيــة الســعودية لــدى مملكة البحرين مع صحيفة محلية، كشــف ســموه 
عن أبرز الخطط المطروحة على طاولة المجلس التنســيقي الســعودي البحريني بالفترة 

المقبلة.

“البـــاد”  مـــع صحيفـــة  فـــي حـــوار  وقـــال 
بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي الســـعودي، الذي 
يصادف اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، 
أن علـــى طاولة المجلـــس تقديم مزيد من 
البحرينـــي  المنتـــج  لدخـــول  التســـهيات 
إلـــى المملكـــة العربية الســـعودية، ومقترح 
البحرينييـــن  للمســـتثمرين  مركـــز  إلنشـــاء 
في المملكة العربية الســـعودية يعمل على 
تسهيل جميع اإلجراءات التجارية وتذليل 

العقبات التي تواجههم في السعودية.
بيـــن  الصحـــي  الجـــواز  تفعيـــل  وبشـــأن 
البلدين، وهو مشروع للتحقق من مطابقة 
المســـافرين عبـــر جســـر الملـــك فهـــد مـــن 
مواطني السعودية والبحرين أو المقيمين 
الصحيـــة  لاشـــتراطات  منهمـــا  أي  فـــي 
الخاصة بفيروس كورونا، أفاد ســـموه بأنه 
ســـيتم فـــي القريـــب العاجل رفع النســـخة 
النهائيـــة الموقعـــة الســـتكمال اإلجـــراءات 

النظامية والعمل بموجبه.
وتحدث ســـموه عن مناسبة اليوم الوطني 

الســـعودي، قائا بأنه “ليس مجرد يوم يمر 
مثل بقية األيام والمناسبات، بل هو ذكرى 
عزيـــزة ومناســـبة خالـــدة ووقفـــة عظيمـــة 
تعـــي فيهـــا األجيـــال أمانـــة قيـــادة ووفاء 
شـــعب، نســـتلهم فيـــه القصـــص البطوليـــة 
التي ســـطرها المؤســـس الملـــك عبدالعزيز 
بـــن عبدالرحمـــن )طيب هللا ثـــراه(”. وفيما 

يأتي نص الحوار:

ذكرى عزيزة

تحتفل المملكة العربية السعودية  «
في 23 سبتمبر باليوم الوطني 

السعودي تحت شعار “هي لنا دار”، 
والسعودية هي بيت العرب الكبير، 

فما كلمة سموكم بهذه المناسبة 
الغالية على قلوبنا جميعا؟

- اليـــوم الوطنـــي الســـعودي ليـــس مجـــرد 
يـــوم يمـــر مثل بقيـــة األيـــام والمناســـبات، 
بـــل هـــو ذكـــرى عزيـــزة ومناســـبة خالـــدة 
ووقفـــة عظيمة تعـــي فيها األجيـــال أمانة 

قيادة ووفاء شـــعب، نستلهم فيه القصص 
البطوليـــة التـــي ســـطرها المؤســـس الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن )طيب هللا ثراه(، 
الـــذي اســـتطاع بفضل هللا ثم بمـــا تمتع به 
من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ، 
وقاد باده وشعبه إلى الوحدة واالستقرار 

والتطور واالزدهار.
إن المملكة إذ تحتفل بهذه المناسبة الغالية، 
فإنهـــا تنظر بفخر واعتـــزاز للمنجزات التي 
تحققت في مختلـــف الميادين والمجاالت 

وعلى األصعدة كافة.
إن مـــا تحقق، ويشـــهد له الجميـــع، لم يكن 
إال ثمـــرة الجهـــود الخيرة التـــي بذلها باني 
الوطن ومؤسس المملكة المغفور له الملك 
عبدالعزيـــز وتابعها بهّمة وإخـــاص أبناؤه 
البـــررة الذيـــن ســـاروا على نهجـــه الصالح، 
األمر الذي انعكـــس على المكانة المرموقة 

التي تتبوأها المملكة.

خطط طموحة

يمثل المجلس التنسيقي السعودي  «
البحريني اإلطار المؤسسي 

لتعزيز مسيرة التعاون الوطيد بين 
الرياض والمنامة، فما أبرز الخطط 

والمشروعات على طاولة المجلس 
بالفترة المقبلة؟

الســـعودي  التنســـيقي  المجلـــس  إنشـــاء  كان   -
البحرينـــي خطـــوة جديـــدة فـــي إطـــار العاقات 
األخوية والتاحم القوي بين البلدين الشقيقين، 
فـــي تطويـــر التنســـيق وتعزيـــز آليـــات التعـــاون 

الثنائي.
جميـــع  إقـــرار  األول  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم 
اإلجراءات التنظيمية وتشـــكيل اللجان الفرعية 
لجنـــة  السياســـي،  التنســـيق  )لجنـــة  للمجلـــس 
التنســـيق األمنـــي لجنـــة التنســـيق فـــي مجاالت 
والصناعـــة،  والتجـــارة  والطاقـــة  االقتصـــاد 

لجنـــة التنســـيق في مجـــاالت الثقافـــة واإلعام 
والسياحة والتنمية االجتماعية، ولجنة التنسيق 
في مجاالت االستثمار والبيئة والبنى التحتية(. 
كما تم تشـــكيل مزيد من اللجان المشـــتركة بين 
البلديـــن تمثل مختلـــف القطاعـــات االقتصادية؛ 
لخلـــق تحالفـــات تجاريـــة واســـتثمارية جديـــدة 

تخدم القطاع االقتصادي بين الجانبين.
أمـــا عـــن أبـــرز الخطـــط المطروحة علـــى طاولة 
المجلـــس بالفتـــرة المقبلـــة فهـــي تعزيـــز وجـــود 
القطـــاع الخـــاص فـــي البلديـــن داخـــل الهيئـــات 
االقتصـــادي،  بالشـــأن  العاقـــة  ذات  المشـــتركة 
وكذلك العمـــل على تذليل التحديـــات والعوائق 
بيـــن  البينيـــة  التجـــارة  تعزيـــز  تواجـــه  التـــي 
المملكتيـــن، ووضـــع خط زمني لترتيـــب زيارات 
ميدانية للشـــركات الكبرى والمدن الصناعية في 
البلدين، إلى جانب تقديم مزيد من التســـهيات 
لدخـــول المنتـــج البحريني إلى المملكـــة العربية 

السعودية.

سمو السفير السعودي بأول حوار مع صحيفة محلية: تفعيل الجواز الصحي بين البلدين قريبا

السعودية الشريك التجاري األول للبحرين.. والمنامة الشريك الثاني للرياض خليجيا و12 عالميا

”: مقترح إلنشاء مركز للمستثمرين البحرينيين بالسعودية سمو األمير سلطان بن أحمد لـ “         
فـــي  مشـــتركة  لجـــان  تشـــكيل  وكذلـــك   
القطاعـــات الحيوية المســـتهدفة والمنبثقة 
وهـــي  المشـــترك،  األعمـــال  مجلـــس  عـــن 
لجنـــة االســـتثمارات، لجنـــة النقـــل والمنافذ 
الحدوديـــة، لجنـــة الصناعـــة، كذلـــك مقترح 
البحرينييـــن  للمســـتثمرين  مركـــز  إلنشـــاء 
في المملكـــة العربية الســـعودية يعمل على 
تســـهيل جميع اإلجراءات التجارية وتذليل 
العقبـــات التـــي تواجههـــم فـــي الســـعودية، 
فـــي  التعـــاون  فـــرص  اســـتعراض  وكذلـــك 
والتدريـــب  العالـــي  التعليـــم  مجـــاالت 
التحويليـــة،  والصناعـــات  والعقـــارات، 
والسياحة، وتوسيع دائرة التعاون في عدد 

من المشروعات االستثمارية.

لجنة أمنية عليا

البحرين تسير كتفا إلى كتف بجانب  «
السعودية في مكافحة اإلرهاب 

والتصدي له، فما تقييمكم للموقف 
البحريني في هذا المجال؟ 

- العاقات بين المملكة العربية السعودية 
ومملكـــة البحريـــن ثابتة وراســـخة تنطلق 
من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع 
بينهما في التعامل مع األحداث المتسارعة 
والراهنة فـــي المنطقـــة، فاإلرهاب بجميع 
أشـــكاله وصـــوره يعتبـــر ظاهـــرة خطيـــرة 
عانت منها الكثير من الدول والشعوب في 
العالم سواء كان مصدره دوال أو منظمات 
إرهابيـــة. والبلدان الشـــقيقان فـــي تعاون 
وتنسيق مســـتمر في المجاالت العسكرية 
واألمنية على أعلى المســـتويات؛ من أجل 
المحافظـــة على أمـــن واســـتقرار البلدين 

ومواجهة المستجدات في المنطقة.
مـــن  البلديـــن  علـــى  يقـــع  لمـــا  ونظـــرا 
مواجهـــة  فـــي  كبيـــرة  مســـؤوليات 

أحد أهـــم مصادر تهديد االســـتقرار 
فـــي العالـــم المعاصـــر 

وهـــو اإلرهـــاب، تم 
لجنـــة  تشـــكيل 

عليـــا  أمنيـــة 
كة  مشـــتر

لبحـــث 
قشـــة  منا و

أي تحديات تتطلب ســـرعة التعامل معها 
ومواجهتها.

 كما تؤكد المملكة العربية السعودية دائما 
أن أمن مملكة البحرين واســـتقرارها جزء 
ال يتجزأ من أمن المملكة وكذلك بالنســـبة 
لمملكة البحرين، والبلدان الشقيقان يقفان 
صفا واحـــدا ضد أي تدخل في شـــؤونهما 
الداخليـــة من أي طرف كان، خصوصا من 

يحاول زعزعة أمنهما 
واستقرارهما.

أكبر شريك

تعتبر السعودية أكبر شريك اقتصادي  «
للبحرين من حيث التدفقات 

واالستثمارات المباشرة، فما توقعكم 
ألثر االنفتاح االقتصادي والسياحي 

السعودي على البحرين باعتبار 
الرياض تمثل سوقا اقتصادية كبيرة 

وواعدة بالفرص االستثمارية؟

الثنائيـــة  العاقـــات االقتصاديـــة   -
بيـــن البلديـــن تشـــهد ازدهـــارا، 
االســـتثمارات  زادت  فقـــد 
البحريـــن  فـــي  الســـعودية 
بنســـبة 51 % ويبلغ حجم 
التبـــادل التجـــاري بيـــن 
البحريـــن  مملكـــة 
العربيـــة  والمملكـــة 
 27 الســـعودية 
 7.2( ريـــال  مليـــار 
كمـــا  دوالر(،  مليـــار 
أن الغـــرف التجارية 
فـــي المملكـــة العربية 
وغرفـــة  الســـعودية 
تجارة وصناعة البحرين 
دائـــم  تواصـــل  علـــى 
وفعـــال؛ من أجل المضي 
قدما في تعزيز 

وتشـــكل  المشـــتركة  االقتصاديـــة  العاقـــات 
الصـــادرات الســـعودية للبحريـــن مـــا نســـبته 
40 % بينمـــا تشـــكل الصـــادرات البحرينيـــة 

السعودية ما نسبته 60 %.
وتمثل المـــواد المعدنية والمنتجات الزراعية 
والحيوانية والمواد الكيميائية والباستيكية 
غالبيـــة المنتجـــات في التبـــادل التجاري بين 
البلديـــن، كمـــا أن المملكـــة العربية الســـعودية 
تعـــد الشـــريك التجـــاري األول للبحريـــن، كما 
تعد مملكة البحرين الشـــريك التجاري الثاني 
للســـعودية مـــن بيـــن دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي ورقـــم 12 مـــن بيـــن دول العالـــم، 
وقـــد كان لتوجيهـــات قيادتـــي البلديـــن دور 
بـــارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جســـدته 
المشـــروعات المشـــتركة وتفعيل ســـبل تنمية 
التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات 
االقتصـــادي وتســـهيل  العمـــل  تواجـــه  التـــي 

انتقال رؤوس األموال بين البلدين.

المبادرة الخضراء

من المقرر أن تعقد الرياض منتدى  «
مبادرة السعودية الخضراء والشرق 
األوسط األخضر نهاية شهر أكتوبر 

المقبل، كيف ترون تفاعل بلدان 
العالم مع دور المملكة الريادي في 

الحفاظ على المناخ ودعم جهود 
المجتمع الدولي في مواجهة 
التحديات المرتبطة في البيئة؟ 

الحدثيـــن  لهذيـــن  المملكـــة  تنظيـــم  يأتـــي   -
المهميـــن فـــي إطـــار تصميمهـــا علـــى إحداث 
تأثيـــر عالمـــي دائـــم فـــي مواجهـــة ظاهـــرة 
التغير المناخي وحماية األرض والطبيعة 
واإلسهام بشـــكل فاعل وقوي بمكافحة 
األزمات المرتبطة بالمناخ بشكل منسق 
إقليميـــا ودوليـــا، وقـــد أحـــدث إعـــان 
المبادرتيـــن صـــدى كبيـــرا لـــدى دول 
العالم والمنظمـــات الدولية، ما يؤكد 
مكانـــة المملكة الدولية في المبادرة 
إلـــى تقديـــم الحلـــول الراميـــة إلى 
تحقيق المستهدفات العالمية في 

حماية كوكب األرض.

بال حدود

يقود مركز الملك  «
سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية مبادرات نوعية 

في مختلف القارات، كيف 
تلخصون بصمة المركز في 

عديد من الدول والنتائج 
التي حققها في سبيل 

النهوض بالعمل الخيري 
واإلنساني؟ 

- يعد مركز الملك سلمان 

لإلغاثـــة الذراع اإلنســـاني للمملكة، ومنفذا 
ألهدافهـــا فـــي مســـيرتها نحو إنســـانية با 
حـــدود، فالمركـــز هو امتداد الـــدور المملكة 
فـــي العمـــل اإلنســـاني ورســـالتها العالميـــة 
الســـاعية إلى تحقيق الســـلم والســـام في 
العالـــم، وال يميـــز المركـــز في مـــا يقدم بين 
ديـــن أو عـــرق أو جنســـية، بـــل إنـــه مصدر 
خيـــر للعالم أجمع، منطلقا من كون المملكة 
العربيـــة الســـعودية دولـــة ســـام وصداقة 

ووفاء للجميع.
وعلـــى الرغـــم من العمـــر القصيـــر للمركز إال 
أنه قدم مســـاعدات بقيمة 5 مليارات دوالر 
ونفذ 1536 مشـــروعا فـــي 59 دولة وتعاون 
أكثر مـــن 30 جهة عالمية ســـواء المنظمات 
التابعة لألمم المتحدة أو المنظمات األخرى 
المتخصصة. إن خادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز مدرســـة في 
حفظـــه  حـــرص  إذ  اإلنســـانية،  األعمـــال 
هللا أن يســـتمد المركـــز قيمـــه مـــن تعاليـــم 
القوانيـــن  ثـــم  الحنيـــف  اإلســـامي  الديـــن 
اإلنســـانية الدوليـــة ومن أبرزها االســـتجابة 
لاحتياجات اإلنســـانية واإلغاثية بحيادية 
وتجـــرد واألخـــذ بزمـــام المبـــادرة نحو عمل 

إنساني با حدود.

الجواز الصحي

بحث مجلس الوزراء السعودي أخيرا  «
تفعيل مشروع جواز السفر الصحي 
بين المسافرين من السعودية إلى 

البحرين والعكس، فما توقعكم 
للموعد المتوقع ألن يبصر هذا 

المشروع النور؟ 

- وافق مجلس الوزراء الســـعودي بجلســـته 
 1443 محـــرم   23 بتاريـــخ  الثاثـــاء  يـــوم 
علـــى  2021 م  أغســـطس   31 الموافـــق  هــــ 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  تفويـــض 
السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي، أو 
مـــن ينيبـــه، للتباحث مع الجانـــب البحريني 
الشـــقيق في شـــأن مشـــروع مذكـــرة تفاهم 
بيـــن الهيئـــة الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء 
االصطناعي في المملكة العربية الســـعودية 
وهيئة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 

في مملكة البحرين.
ويأتي مشـــروع مذكـــرة التفاهم، في شـــأن 
مـــن  للتحقـــق  الصحـــي”  “الجـــواز  تفعيـــل 
مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من 
مواطني الســـعودية والبحرين أو المقيمين 
الصحيـــة  لاشـــتراطات  منهمـــا،  أي  فـــي 
 ،)19 )کوفیـــد  كورونـــا  بفيـــروس  الخاصـــة 
وســـيتم فـــي القريـــب العاجل رفع النســـخة 
النهائيـــة الموقعـــة؛ الســـتكمال اإلجـــراءات 

النظامية والعمل بموجبه.

الصناعات العسكرية

تشكل الصناعات العسكرية السعودية  «
إحدى أهم الخطط الطموحة التي 

تهدف للتوطين وفق ما أكدته رؤية 
السعودية 2030، وأعلن أخيرا عن 

مشروع لتمكين المستثمر من خالل 
سالسل اإلمداد، فإلي أي مدى 

يمكن أن تستفيد البحرين من ذلك 
سواء على المستوى الرسمي أو 

الخاص؟

- تدخل الصناعات العســـكرية الســـعودية 
التـــي  التوطيـــن  مخططـــات  صلـــب  فـــي 
تتضمنها رؤية المملكة 2030، فهذا الجانب 
يشـــكل محـــورا رئيســـا فـــي كل القطاعات 
واســـتراتيجية  المحليـــة،  الســـاحة  علـــى 
التنميـــة حققت بالفعـــل قفزات نوعية في 
هـــذا المجـــال خال فتـــرة زمنيـــة قصيرة 
وكانت نسبة التوطين لحظة وضع الخطة 

4 % وبلغت خال سنة واحدة 8 %. 
هناك  العسكرية،  الصناعات  جانب  وإلــى 
الحكومية  الــجــهــات  فــضــا عــن  األمــنــيــة، 
ذات العاقة بقطاع الصناعة واالستثمار، 
والشركات العاملة في القطاع ذاته، فضا 
المحليين  والمستثمرين  المصنعين  عــن 
العسكرية،  الصناعات  قــطــاع  خـــارج  مــن 
إضافة إلى مشاركة الشركات العالمية في 
األطــراف،  متعددة  فالساحة  السعودية، 
وتوفر الفرص الضرورية لكل الجهات التي 
ترغب في دخول هذا القطاع، والمساهمة 

فيه من خال حراكها االستثماري.

رئيس التحرير    |    تصوير: رسول الحجيري
تقديم مزيد من 

التسهيالت لدخول 
المنتج البحريني 

للسعودية

مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال قدم 

مساعدات بقيمة 5 
مليارات دوالر 

وضع خط زمني 
لترتيب زيارات ميدانية 

للشركات الكبرى 
والمدن الصناعية

خادم الحرمين 
الشريفين مدرسة 

في األعمال 
اإلنسانية 

اللجنة األمنية العليا 
المشتركة لمناقشة أي 

تحديات تتطلب سرعة 
التعامل معها ومواجهتها

االستثمارات 
السعودية في 

البحرين زادت بنسبة 
 % 51
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رفع عـــدد من الفعاليات السياســـية 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  والوطنيـــة 
والتبريـــكات إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية، قيادة وشـــعبا، بمناسبة 
الحـــادي  الوطنـــي  اليـــوم  ذكـــرى 
والتســـعين للمملكة الشقيقة، وقال 
المهنئـــون فـــي تصريحاتهـــم أمس، 
إن “الســـعودية مّنـــا ونحـــن منهـــا”، 
مؤكدين أن العالقات االستراتيجية 
بيـــن البلدين الشـــقيقين تقوم على 
األواصـــر المشـــتركة ووحـــدة الـــدم 
الشـــقيقة  تمثـــل  حيـــث  والمصيـــر، 
االســـتراتيجي  العمـــق  الكبـــرى 
وصمـــام األمـــان والســـد المنيع في 

المنطقة والعالم.
جســـٌد  المملكتيـــن  أن  وأكـــدوا 
مصيـــر  يجمعهمـــا  واحـــد  ووطـــن 
واحـــد وأهـــداف مشـــتركة وتطابق 
فـــي المواقـــف اإلقليميـــة والدولية 
جـــًدا،  وثيـــق  وتعـــاون  وتنســـيق 
مشـــيدين  بالمنجزات التي حققتها 
الشـــقيقة، والتي تأتـــي متزامنة مع 
رؤيتهـــا االقتصادية، لتمضي بثبات 
نحـــو بنـــاء نهضـــة تنمويـــة شـــاملة 

تدعو للفخر واالعتزاز.

صمام أمان

وأكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب 
فوزيـــة زينـــل إن العالقـــات التـــي 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
متميـــزا  نموذجـــا  تعـــد  الشـــقيقة 
للتالحـــم الوثيق ووحـــدة المصير 
تشـــهده  بمـــا  مشـــيدة  المشـــترك، 
هـــذه العالقـــات من تطور مســـتمر 
فـــي مختلـــف المجـــاالت فـــي ظل 
بيـــن  المتينـــة  األخويـــة  الروابـــط 
القيادتيـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وأخيـــه خـــادم الحرميـــن 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 

عبدالعزيز آل سعود.
وأشـــادت رئيســـة مجلـــس النواب 
بالـــدور الرفيـــع الـــذي تضطلـــع بـــه 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
حمايـــة أمـــن واســـتقرار المنطقة، 
ومـــا تقدمه من مبادرات إنســـانية 
وإنجـــازات  دوليـــة،  وحضاريـــة 
تنمويـــة متواصلـــة بقيـــادة خـــادم 
الحرمين الشريفين، معربة عن بالغ 
االعتزاز بالـــدور المحوري للمملكة 
والحريـــات  الحقـــوق  فـــي صـــون 
واحتـــرام  واإلســـالمية  العربيـــة 
المواثيـــق الدولية، وخدمة قضايا 
واإلســـالمية،  العربيـــة  األمتيـــن 
تأكيدا لمبادئها المنبثقة من الدين 

اإلسالمي الحنيف.
جاء ذلك بمناســـبة اليوم الوطني 
الســـعودي، حيث تقدمت بخالص 
التهانـــي والتبريكات إلـــى المملكة 
العربية الســـعودية ملكا وحكومة 
وشـــعبا بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي 
الحادي والتسعين، متمنية للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة المزيد 
والنمـــاء  والتطـــور  التقـــدم  مـــن 
الســـعودي  وللشـــعب  واالزدهـــار، 
الشـــقيق موفور الصحة والسعادة 
فـــي ظـــل قيـــادة خـــادم الحرمين 

الشريفين.
وأشـــارت رئيســـة مجلـــس النواب 
إلى أن المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة صمـــاَم أمـــاٍن الســـتقرار 

المنطقتين العربية والخليجية.
العربيـــة  “المملكـــة  أن  وأضافـــت 
الســـعودية مّنا ونحـــن منها بفضل 
عمق الروابط الســـامية والعالقات 
البلديـــن  بيـــن  االســـتراتيجية 
علـــى  تقـــوم  والتـــي  الشـــقيقين 
األواصر المشـــتركة ووحـــدة الدم 
والمصيـــر، حيـــث تمثـــل الشـــقيقة 
الكبرى الســـد المنيع فـــي المنطقة 
والعالـــم، بمـــا تضطلـــع به مـــن دور 
ريـــادي علـــى المســـتوى اإلنســـاني 
والسياســـي واالقتصـــادي إقليميا 

ودوليا، ونصرتهـــا الدائمة للقضايا 
العادلة وترســـيخها لوحدة الصف 

العربي واإلسالمي”.

نهضة تنموية

مـــن جهتـــه، أشـــاد رئيـــس مجلـــس 
بالنهضـــة  الصالـــح  علـــي  الشـــورى 
التنمويـــة الشـــاملة التـــي تشـــهدها 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الشـــقيقة فـــي المجـــاالت كافة، من 
خـــالل البرامـــج الرائدة والمشـــاريع 
الرؤيـــة  تترجـــم  التـــي  الطموحـــة 
للقيـــادة الحكيمـــة لخـــادم  الثاقبـــة 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
عاهـــل  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
وتحظـــى بدعـــم ومتابعة مـــن لدن 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 

الوزراء وزير الدفاع.
فخـــر  بـــكل  الصالـــح،  واســـتذكر 
واعتـــزاز، المبادئ التي قامت عليها 
مـــن  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
عهـــد المؤســـس الملـــك عبدالعزيـــز 
آل ســـعود -رحمه هللا- منطلقة من 
العدالـــة والمســـاواة  ترســـيخ قيـــم 
والتضامن العربـــي، منوًها بعالقات 
األخوة الوطيدة التي تجمع مملكة 
البحرين وشقيقتها الكبرى على مر 

هذا التاريخ.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  ـــأ  وَهنَّ
رئيـــس  نظيـــره  المناســـبة  بهـــذه 
مجلس الشـــورى بالمملكـــة العربية 
السعودية الشـــقيقة الشيخ عبدهللا 
بـــن محمد بـــن إبراهيم آل الشـــيخ، 
الـــذي  الرفيـــع  بالمســـتوى  منّوًهـــا 
بلغته عالقـــات التعاون في المجال 
التشـــريعي بين مجلســـي الشـــورى 

في المملكتين الشقيقتين.
أن  قدرتـــه  جلَّـــت  المولـــى  داعيـــا 
يعيـــد هذه المناســـبة المجيدة على 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمزيٍد 
من األمن والتقدم واالزدهار، وعلى 
الشـــعب الســـعودي الشـــقيق بالخير 
والرخـــاء، في ظل القيادة الحكيمة 

لخادم الحرمين الشريفين.
بهـــذه  تهنئـــة  برقيـــة  بعـــث  كمـــا 
المملكـــة  ســـفير  إلـــى  المناســـبة 
مملكـــة  لـــدى  الســـعودية  العربيـــة 
البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلطان بـــن أحمـــد بـــن عبد 
العزيز آل ســـعود، أعرب من خاللها 

عـــن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
لمناســـبة احتفاالت المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة بذكـــرى اليوم 
الوطنـــي، مشـــيًدا بالجهـــود الكبيرة 
التـــي تبذلهـــا المملكة الشـــقيقة في 
الدفـــاع عن قضايـــا األمـــة العربية، 
ومثمًنـــا عالًيـــا المواقـــف الراســـخة 
للمملكـــة  المقـــدرة  والمبـــادرات 
العربيـــة الســـعودية لتعزيـــز األمـــن 

القومي العربي.

الحصن المتين

وأكـــد النائـــب عضو لجنة الشـــؤون 
بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية 
النـــواب علـــي النعيمـــي، أن مملكـــة 
البحرين والمملكة العربية السعودية 
ترتبطـــان بعالقات أخويٌة راســـخة 
علـــى كل المســـتويات واألصعـــدة، 
الكبـــرى  الشـــقيقة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
لهـــا في قلـــوب الشـــعوب الخليجية 
مكانـــة، خصوصا باعتبارها الحصن 
المتيـــن للدفـــاع عـــن قضايـــا األمـــة 

العربية واإلسالمية.

تالحم وثيق

وأكـــد النائـــب محمـــد بو حمـــود أن 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  العالقـــات 
والمملكـــة العربية الســـعودية تمتاز 
بالرسوخ والمتانة بتنسيق وتعاون 
مشـــترك، بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد، وأخيه خادم الحرمين 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين، 
عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة 

العربية السعودية.
وقـــال النائـــب بـــو حمـــود إن عمـــق 
عالقات المحبة واألخوة التاريخية 
التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والمملكة العربية الســـعودية تشكل 
نموذجـــا متميـــزا للتالحـــم الوثيـــق 

ووحدة المصير المشترك.

تطور ونماء

وأشـــاد عضو مجلـــس النواب عضو 
لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع 
الـــذوادي  يوســـف  النائـــب  واألمـــن 
في هذه المناســـبة الوطنية بترابط 
الوطيـــدة  األخويـــة  العالقـــات 
المســـتمرة بيـــن البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين ومـــا تشـــهده مـــن تطور 
ونمـــاء مســـتمر علـــى كل األصعـــدة 
والمستويات، مؤكدا حرص القيادة 
الرشـــيدة وشـــعب مملكـــة البحرين 
على تعزيز وترسيخ هذه العالقات 

التاريخية بين البلدين لما فيه خير 
وسالم.

نقلة تنموية

فاطمـــة  النائـــب  أكـــدت  بدورهـــا، 
المملكـــة  “احتفـــال  أن  القطـــري 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
بيومهـــا الوطنـــي الــــ91، يأتـــي فـــي 
ظـــل العديـــد مـــن المنجـــزات التـــي 
تشـــهدها الشـــقيقة الكبـــرى والتـــي 
حققت نقلة تنموية ومشاريع كبرى 
فـــي شـــتى المجاالت”، مشـــيرة إلى 
“عمق العالقات األخوية التاريخية 
المملكتيـــن  التـــي تربـــط  الوطيـــدة 
والشـــعبين الشـــقيقين، وما تشهده 
هـــذه العالقات مـــن تطور مســـتمر، 
“أن  نفســـه  الوقـــت  فـــي  مؤكـــدة 
السعودية هي العمق االستراتيجي 
لحفـــظ  الرئيـــس  والصمـــام  للعالـــم 

االستقرار في منطقة”.

مجابهة التطرف

وأشـــاد نائب رئيس لجنة الشؤون 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
الوطنـــي بمجلـــس النـــواب النائب 
عيسى الدوسري “بالدور المحوري 
الكبيـــر الـــذي تضطلـــع بـــه المملكة 
الشقيقة في نشـــر الخير والسالم، 
ومجابهة التطـــرف والتصدي بكل 
حزم وثبات لإلرهـــاب والتدخالت 
األمـــن  نشـــر  لضمـــان  الخارجيـــة، 
واالســـتقرار فـــي منطقـــة الخليـــج 
العربي، وسياستها الحكيمة ونهج 
والدولـــي،  اإلقليمـــي  االعتـــدال، 
العربيـــة  لألمـــة  الرائـــد  ودورهـــا 
واإلســـالمية، وجهودها اإلنســـانية 
لـــكل دول وشـــعوب  والحضاريـــة 

العالم أجمع.

فخر واعتزاز

لرئيســـة  الثانـــي  النائـــب  وأعـــرب 
عـــن  زايـــد  علـــي  النـــواب  مجلـــس 
الكبيـــر  بالـــدور  والفخـــر  االعتـــزاز 
العربيـــة  المملكـــة  بـــه  تقـــوم  الـــذي 
السعودية في ظل القيادة الحكيمة 
لخـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 
ترســـيخ عـــرى التضامـــن والوحـــدة 
العربيـــة وصـــون الحقـــوق العربيـــة 
المشـــروعة وخدمـــة قضايـــا األمـــة 
العربية واإلسالمية تأكيدا لمبادئها 
اإلســـالمي  الديـــن  مـــن  المنبثقـــة 
الحنيف، مشيدا بالمستوى المتميز 

الذي وصلت إليه العالقات الثنائية 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

العربية السعودية الشقيقة.

تراحم وتآخ

وأكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة 
لجنـــة  عضـــو  اإلنســـان،  لحقـــوق 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطنـــي بمجلـــس النـــواب النائـــب 
عمار البناي، أن العالقات البحرينية 
السعودية ليست محورا ليضرب به 
المثـــل فحســـب أو امتـــدادا طبيعيا 
لجغرافيـــة المـــكان وأواصـــر الدين 
والعروبة والنســـب بل هي التراحم 
والتآخي ووحدة المصير وانعكاس 
للحمـــة وطنيـــة، والتـــي صـــرح بهـــا 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين رحمه 
هللا الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل 
سعود “بأن البحرين بنتي الصغيرة، 
مؤكـــدا أن العالقات بين المملكتين 
عالقة استثنائية متفردة ال توازيها 
أي تحالفـــات، وال يـــدرك أبعادها إال 

الكيان الواحد. 
المتتبـــع  أن  إلـــى  البنـــاي  وأشـــار 
والمحلل ألسس العالقات البحرينية 
الســـعودية يجزم يقينا على توليفة 
لـــم تشـــهد لهـــا البشـــرية مثيـــال في 
التالحـــم والتآخي وتقاســـم الموارد 
وإيثـــار الغيـــر علـــى الذات وحســـن 
وتفانـــي  األرحـــام  وصلـــة  الجـــوار 

الذود عن حدود اآلخر.

مصير مشترك

النائـــب  وفـــي الســـياق ذاتـــه، أكـــد 
عبـــدهللا الدوســـري عمـــق العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التاريخيـــة 
والمملكـــة العربية الســـعودية وهي 
ورســـوخا  نمـــوا  تـــزداد  عالقـــات 
بفضـــل مـــا تشـــهده مـــن توجيهـــات 
واهتمام من صاحب الجاللة الملك 
وأخيـــه خادم الحرمين الشـــريفين، 
مشـــيرا إلـــى قـــوة وعمـــق الروابـــط 
المشـــتركة  واألخويـــة  التاريخيـــة 
التي بناها األجداد ويتوارثها عنهم 
اآلبـــاء واألحفـــاد بما يؤكـــد المصير 
المشـــترك لـــكال البلديـــن، مؤكدا أن 
المناســـبة الغالية على قلوبنا جميعا 
والتـــي نحتفـــل بها مع أشـــقائنا في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تعتبر 
منبـــع فخـــر لنـــا جميعـــا لمـــا تجمعنا 
من روابط األخوة بين األشـــقاء بما 
يعـــزز نهج المصير المشـــترك ويعزز 

من العالقات التاريخية.

دعم مستمر

إلـــى ذلك، أكـــد النائب خالـــد صالح 
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  بوعنـــق 
بـــأن اليـــوم الوطنـــي الســـعودي هو 
محطـــة اســـتذكار للمنطقـــة والعالم 
بنـــاء  نجـــاح  قصـــص  حـــول  ككل، 
الـــدول، واإلنســـان والتاريـــخ وبناء 
المســـتقبل الجديد، وأيضا تأسيس 
مفاهيـــم الوجـــود المؤثـــر والصانـــع 
تتخطـــى  والتـــي  للـــدول  للحـــدث 
بمفاهيم طموحها الحدود الوطنية 

الجغرافية لها.
وتابـــع “ال يمكـــن أن ننســـى وقفـــة 
 2011 أزمـــة  فـــي  معنـــا  المملكـــة 
المؤثمـــة، أو فـــي دعمهـــا المســـتمر 
المختلفـــة،  التنمويـــة  للمشـــاريع 
وفـــي المارشـــال الخليجـــي وغيره، 
الســـعودية ال تتخلى عن أصدقائها 

وإخوتها وجيرانها مهما حدث”.

وطن واحد

وأّكد عضو لجنة الشؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلس 
النـــواب النائـــب غـــازي آل رحمة  أّن 
العالقـــات التاريخيـــة الممّيـــزة بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
السعودية تتعّزز باستمرار وتحظى 
بأهميـــة اســـتثنائية بمـــا ترتكز عليه 
مـــن روح المحّبـــة وحســـن الجيـــرة 

والعمل المشترك.
وشـــّدد آل رحمـــة علـــى أن مملكـــة 
البحرين والمملكة العربية السعودية 
جسٌد ووطن واحٌد يجمعهما مصيٌر 
واحـــد وأهـــداف مشـــتركة وتطابٌق 
فـــي المواقـــف اإلقليميـــة والدوليـــة 

وتنسيق وتعاوٌن وثيق جًدا.

أواصر األخّوة

وبعـــث النائـــب عبدالـــرزاق حطـــاب، 
برقيـــة تهنئـــة إلـــى خـــادم الحرميـــن 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
عبدالعزيـــز آل ســـعود ملـــك المملكة 
العربيـــة الســـعودية بمناســـبة اليـــوم 

الوطني للمملكة.
مســـتغال  حطـــاب  النائـــب  وأشـــاد 
هـــذه المناســـبة الطيبـــة، بالعالقـــات 
التاريخية الوطيدة وأواصر األخوة 
والمحبـــة التـــي تربـــط بيـــن البلدين 
الشـــقيقين مملكة البحرين والمملكة 
والشـــعبين  الســـعودية  العربيـــة 
الشـــقيقين، مؤكـــدا تطلعنا المســـتمر 
إلى ترســـيخ ذلك التعاون المثمر في 
جميـــع المجاالت بما يحقق المصالح 
الشـــقيقين  للشـــعبين  المشـــتركة 
وألمتينا العربية واإلسالمية، وتمنى 
حطـــاب موفـــور الصحـــة والســـعادة 
للمملكة السعودية، كما تمنى للشعب 
السعودي الشقيق المزيد من التنمية 
والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

رؤية حكيمة

معصومـــة  النائـــب  وأشـــادت 
باإلنجـــازات التـــي حققتهـــا المملكة 
تأتـــي  والتـــي  الســـعودية،  العربيـــة 
متزامنـــة مـــع رؤيتهـــا االقتصاديـــة 
والتـــي تمضـــي مـــن خاللهـــا بثبـــات 
نحو تحقيـــق العديد من اإلنجازات 
التـــي نشـــهد لهـــا، واســـتطاعت من 
بنـــاء نهضـــة تنمويـــة شـــاملة تدعو 
للفخر واالعتزاز، مشيدًة بالعالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
والمملكة العربية السعودية، والتي 

تؤكد المصير المشترك.
العربيـــة  المملكـــة  أن  وأوضحـــت 
الســـعودية ماضيـــة فـــي سياســـتها 
التطويريـــة، وان اإلنجـــازات التـــي 
تحققت طيلة هذه السنوات جاءت 
لتعكس الرؤية الحكيمة والسديدة 

من القيادة السعودية.
والتعـــاون  التنســـيق  أن  وأضافـــت 
المشترك بين المملكتين الشقيقتين 
مستمر، وان ما تشهده من عالقات 
متنامية علـــى كل األصعدة تدعونا 
للفخر واالعتزاز بما تحقق، مشيدة 
فـــي الوقـــت ذاتـــه بزيـــادة التعاون 

االقتصادي بين البلدين.

فعاليات وطنية: السعودية مّنا ونحن منها بفضل عمق الروابط
ــف ــواق ــم ــرؤى وال ــ ــق فـــي الـ ــاب ــط ــت ــي وال ــرب ــع ــتــكــامــل ال ــا نـــمـــوذج فـــي ال ــن عــاقــات
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رئيس “المساحة”: الشقيقة الكبرى تقوم بأدوار محورية نصرة للدول العربية واإلسالمية
هنأ رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري 
مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ 
آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا  بـــن  ســـلمان 
خليفـــة، المملكـــة العربية الســـعودية 
ملـــكا وحكومة وشـــعبا بذكرى اليوم 
 23 يصـــادف  الـــذي   91 الوطنـــي 
سبتمبر من كل عام، متمنًيا للشقيقة 
الكبـــرى مزيـــدا مـــن الرفعـــة والتقدم 
واالزدهـــار لمـــا تضطلع به مـــن أدوار 
العربيـــة  للـــدول  نصـــرًة  محوريـــة 
جمعـــاء،  ولإلنســـانية  واإلســـامية 
كما أشـــاد بمتانة العاقـــات األخوية 
تربـــط  التـــي  المتميـــزة  التاريخيـــة 

البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، وما 
تحظى بـــه هذه العاقات من حرص 
ودعـــم مـــن صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وأخيه 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
الشـــيخ  اســـتقبال  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
ســـلمان بـــن عبدهللا بمكتبـــه، الكاتب 
عضـــو  الياقـــوت  جمـــال  الصحافـــي 
هيئـــة الصحفيين الســـعوديين عضو 
االتحـــاد الدولـــي للصحفييـــن عضـــو 
العـــرب  للصحفييـــن  العـــام  االتحـــاد 
الجزيـــرة  صحيفـــة  مكتـــب  مديـــر 
بمملكة البحرين، الذي قدم له نسخة 

من كتاب “قائـــد التغيير” الذي يوثق 
جزءا من سيرة ورحات وإنجازات 
نائـــب رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب السمو 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، ونوه بالجوانب 
المضيئة من أعمال وإنجازات األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان ورؤيتـــه لمجرى 
األحـــداث والتطـــورات ومـــا يضطلع 
بـــه ســـموه مـــن مســـؤوليات كبيـــرة 

لتحقيق مصالح وطنه وأمته.
وأثنـــى الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا 
علـــى ما احتواه كتاب “قائد التغيير” 

مـــن معلومـــات قيمـــة ومهمـــة وعلى 
الجهد الذي بذلتـــه صحيفة الجزيرة 
الســـعودية برئاســـة رئيس تحريرها 
خالـــد المالك، الذي يســـتحق الشـــكر 
على هذا اإلصدار الذي يعتبر إضافة 
مهمـــا  ومرجعـــا  العربيـــة  للمكتبـــة 

للباحثين والمعنيين.
كما قـــدم الشـــكر للكاتـــب الصحافي 
جمـــال الياقـــوت علـــى مـــا يبذله من 
جهـــود ومبـــادرات إعاميـــة مميـــزة 
األخويـــة  العاقـــات  مســـار  إلبـــراز 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التاريخيـــة 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 

الشيخ سلمان بن عبدالله مع جمال الياقوتالشقيقة.
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تشـــارك مملكـــة البحرين شـــقيقتها الكبرى 
الســـعودية  احتفاالتهـــا  العربيـــة  المملكـــة 
والتســـعين؛  الحـــادي  الوطنـــي  بيومهـــا 
التاريخيـــة  األخويـــة  بالعاقـــات  اعتـــزاًزا 
المملكتيـــن  بيـــن  والمتميـــزة   الوثيقـــة 
الشـــقيقتين، وعرفاًنا بمكانتهـــا وما تتمتع 
بـــه من  ثقـــٍل سياســـي وأمنـــي واقتصادي 
إقليمـــي وعالمـــي منـــذ تأسيســـها قبـــل 9 
التنمويـــة  وتقديـــًرا  إلنجازاتهـــا  عقـــود، 
والحضاريـــة المتواصلـــة في ظـــل القيادة 
الحكيمة لخادم الحرمين  الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 
وتعتـــز مملكة البحرين في هذه المناســـبة 
بذكرى توحيد المملكة العربية الســـعودية 
 فـــي 23 ســـبتمبر 1932م وتأسيســـها على 
والشـــورى  العـــدل  مـــن  راســـخة  قواعـــد 
والحكمـــة،  وبمواقفها التاريخيـــة الداعمة 
واإلســـامية،  العربيـــة  أمتهـــا  لقضايـــا 
ووقوفهـــا علـــى الـــدوام إلـــى  جانـــب أمنها 
واســـتقرارها ونهضتها التنمويـــة؛ انطاًقا 
مـــن وحدة الديـــن والتاريـــخ واللغة  والدم 
الواحـــد  والمصيـــر  القربـــى  ووشـــائج 
المشـــترك، مصداًقا لدعوة الملك المؤسس 
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود )طيب 
هللا ثـــراه(: “إن القلـــوب مجتمعـــة إلى يوم 

 الدين”. 
وتشـــهد هذه العاقـــات األخويـــة على مر 
العقود واألزمنة تقدًما وازدهاًرا في جميع 
 المجـــاالت، وبلغـــت أعلى مســـتوياتها من 
التعـــاون والشـــراكة خـــال العهـــد الزاهـــر 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، واكتســـابها 
ُبعـــًدا مؤسســـًيا بإنشـــاء مجلس التنســـيق 
 2019 يوليـــو  فـــي  الســـعودي  البحرينـــي 
وتشـــكيله برئاســـة ولي العهد نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفاع الســـعودي 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
ســـلمان  بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود،  وأخيه 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
ويضم 6 لجان فرعية للتنسيق السياسي، 
والثقافـــي  و االقتصـــادي،  واألمنـــي، 

واالجتماعـــي،  والســـياحي  واإلعامـــي 
واالستثماري والبيئي. 

وقدمـــت العاقـــات البحرينية الســـعودية 
أنموذًجـــا في الوحـــدة والتاحم، في ظل 
وشـــاملة،  وطيـــدة  اســـتراتيجية  شـــراكة 
قـــوة  وتماســـك  تدعـــم  حكيمـــة  ورؤيـــة 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
واإلســـامية،  العربيـــة  القضايـــا  وتؤيـــد 
وســـط تقدير واحتـــرام كبيرين تحظى به 
المواقف الســـعودية كركيزة  أســـاس ألمن 
واستقرار المنطقة في مواجهة التدخات 
اإلرهابيـــة  والتنظيمـــات  الخارجيـــة 
 المتطرفـــة، والفخر بمبادئها الراســـخة في 
 خدمـــة اإلســـام والمســـلمين ونشـــر قيـــم 
الوســـطية واالعتـــدال، وحضورها الفاعل 
ال  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  فـــي  المنظمـــات 
ســـيما بعـــد نجاحها فـــي قيـــادة “مجموعة 

العشرين” للعام   2020.  
وتعـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية أكبـــر 
شريك اقتصادي وتجاري لمملكة البحرين 
فـــي  ظـــل ارتفاع حجـــم التبـــادل التجاري 
غيـــر النفطي بين البلديـــن من 494 مليون 
دوالر العـــام   1999 إلـــى   2.9   مليـــار دوالر 
العـــام 2020، وتتجـــاوز اســـتثماراتها فـــي 
البحريـــن 6.1 مليـــارات دوالر  فـــي وجـــود 
أكثـــر مـــن 5 آالف شـــركة تجاريـــة ومالية، 
وتمويلها للعديد من المشروعات  التنموية 
جســـر  دور  جانـــب  إلـــى  االســـتراتيجية، 
الملك فهد في تنشـــيط الحركـــة  التجارية 
والســـياحية في ظـــل اســـتقباله ألكثر من 
400 مليـــون مســـافر منذ افتتاحه رســـمًيا 
 فـــي 25 نوفمبـــر 1986، ومـــن المؤمـــل أن 
يشـــكل إنشـــاء جســـر الملك حمـــد، إضافة 

قوية لمسيرة هذه الشراكة االقتصادية. 

المنامة - بنا

القلوب مجتمعة في االحتفاء باليوم الوطني السعودي 91
ــك ــل ــم ال ــة  ــ ــال ــ ج ــد  ــهـ عـ ظــــل  فــــي  ازدهــــــارهــــــا  أوج  تـــبـــلـــغ  ــات  ــ ــاق ــ ــع ــ ال
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هنــأت مجموعــة مــن الشــخصيات البحرينيــة قيادتــي مملكــة البحريــن 
والمملكة العربية السعودية؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي، والذكرى 

الـ 91 على تأسيس المملكة العربية السعودية.
وبينــوا أن يــوم تأســيس المملكة شــكل انطالقًة لمرحلة جديدة مشــرقة 
ومضيئــة لتاريــخ المنطقــة واإلقليــم، مؤكديــن جهــود المملكــة العربيــة 
الســعودية طــوال العقــود الماضيــة فــي تثبيــت أركان األمــن اإلقليمــي 

وحماية حدود المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها.

وأوضحوا أن هذه المناســـبة عزيزة 
على مملكـــة البحريـــن خصوصا، إذ 
تربـــط المملكتيـــن عالقـــات أخويـــة 
وتاريخية راســـخة، قوامها عالقات 
المصاهرة بين الشـــعبين الشقيقين، 

ووحدة الهدف والمصير.
وعبـــروا لصحيفـــة “البالد” عـــن بالغ 
بالعالقـــات  وفخرهـــم  ســـعادتهم 
البحرينيـــة الســـعودية، التي تشـــهد 
يـــوم،  بعـــد  يوًمـــا  متنامًيـــا  تطـــوًرا 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  مقدميـــن 
والتبريـــكات إلـــى المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بهذه المناسبة السعيدة، 
مؤكديـــن متانـــة العالقـــات األخوية 

التي تربط الشعبين الشقيقين.

مصير مشترك

الكاتـــب  أكـــد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
والمحلل السياســـي ســـعد راشد أن 
مملكة البحرين تحتفل مع شقيقتها 
الكبـــرى المملكة العربية الســـعودية 
بيومهـــا الوطنـــي 91، والـــذي يمثـــل 
للمنامـــة ذكـــرى ســـنوية تتـــوج فيه 

العالقـــات األخويـــة بيـــن الشـــعبين 
الشقيقين.

وقال “نحتفـــل مع المملكـــة العربية 
الوطنـــي  يومهـــا  فـــي  الســـعودية 
كعـــرب  فيهـــا  نفخـــر  بإنجـــازات 
ومســـلمين، فـــي ظـــل الرؤيـــة التي 
مســـتوى  علـــى  تطـــوًرا  شـــملت 
والتعـــاون  والســـياحة  االقتصـــاد 
الســـعودية  فالعالقـــات  المشـــترك، 
جـــذور  فـــي  ضاربـــة  البحرينيـــة 

التاريخ.
وأكـــد أن العالقـــات بيـــن البحريـــن 
والســـعودية تشهد تنســـيًقا مستمًرا 
حيال القضايـــا اإلقليمية والعالمية، 
على مســـتوى قمم مجلس التعاون 
وجامعـــة  العربـــي  الخليـــج  لـــدول 
الـــدول العربيـــة ومنظمـــة التعـــاون 
اإلســـالمي واألمم المتحدة وغيرها 

من المحافل الدولية.
وأشـــار إلى أن العالقـــات البحرينية 
الســـعودية مثـــال يحتـــذى، منوًهـــا 
التـــي  المتعـــددة  الشـــراكات  إلـــى 
تجمع البلدين الشـــقيقين، إذ يشكل 
التنســـيقي  المجلـــس  تأســـيس 

البحرينـــي الســـعودي عنصـــًرا فاعالً 
فـــي هـــذه العالقـــات، وبمـــا ينعكس 
التســـهيالت  جميـــع  تقديـــم  علـــى 
مـــن  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
الجانبيـــن، وتعزيـــًزا للـــدور الريادي 
الـــذي تقـــوم بـــه المملكتـــان بقيـــادة 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وخادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

عالقات بحرينية سعودية

أمـــا المحاميـــة لولـــوة أحمـــد القائد، 
البحرينيـــة  العالقـــات  فوصفـــت 
روحيـــن  عالقـــة  بأنهـــا  الســـعودية 
قالـــت:  حيـــث  واحـــد،  جســـد  فـــي 
شـــتى  فـــي  تـــام  انســـجام  هنـــاك 
المواقـــف، فالمعـــروف لـــدى الجميع 
الســـعودية  البحرينيـــة  العالقـــة  أن 
تمتلـــك خصوصيـــة فريـــدة، ونحـــن 

في البلدين نشـــعر بهـــا ونعيش في 
الصعيـــد  علـــى  خاصـــًة  وجدانهـــا، 

االجتماعي.
وتقـــول القائـــد إن المملكـــة العربية 
الســـعودية تحتل مكانة خاصة في 
“منـــذ  البحرينييـــن، مردفـــًة  قلـــوب 
الصغـــر اعتدنا على حب الســـعودية 
وارتباطهـــا الوثيق فـــي بالدنا، فهي 
بمكانـــة الشـــقيقة الكبـــرى للبحرين، 
وعالقـــة البلديـــن أصبحت راســـخة 
ومرتكزة على مبدأ الرؤية الواحدة 

والمصير المشترك”.
“يســـعدني  قائلـــة  واختتمـــت 
ويشـــرفني أن أتقـــدم بأســـمى آيات 
خـــادم  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان 
ملـــك  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
المملكة العربية الســـعودية، وســـمو 
ولـــي عهـــده صاحب الســـمو الملكي 
األمير محمد بن ســـلمان آل ســـعود، 
والشعب السعودي الشقيق بمناسبة 

اليـــوم الوطنـــي الســـعودي، داعيـــن 
المولـــى أن يديـــم عليهـــم األفـــراح 

والمسرات واألمن واألمان”.
 

أهم الشركاء التجاريين

مـــن جهته، قال رجـــل األعمال خالد 
عصام “إن المملكة العربية السعودية 
تعتبر أحد أهم الشـــركاء التجاريين 
للبحريـــن، وذلـــك مـــا يعكســـه حجم 
االســـتيراد والتصديـــر، حيث تحتل 
المملكـــة العربية الســـعودية المرتبة 
األولى في حجم الصادرات وطنية 
المنشـــأ ضمـــن إحصـــاءات التجـــارة 
الخارجية لمملكة البحرين في الربع 
األول مـــن ســـنة 2021، وذلك يعود 
الوطيـــدة  الثنائيـــة  العالقـــات  إلـــى 

والمشتركة بين البلدين”.
وتابع “في اليوم الوطني الســـعودي 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  نقـــدم 
والتبريـــكات لقادة المملكـــة العربية 

السعودية وشـــعبها الشقيق، راجين 
المولـــى عـــز وجـــل أن يديـــم علينـــا 

جميًعا األفراح والمسرات”.

مملكة الشموخ والعز والهمة

مـــن جانبـــه، أكـــد اإلعالمـــي أحمـــد 
الشـــمالن أن معـــزة اليـــوم الوطنـــي 
الســـعودي فـــي قلـــب كل بحرينـــي 
فـــي  وقـــال:  وعربـــي،  وخليجـــي 
المملكـــة  لتأســـيس   91 الــــ  الذكـــرى 
العربية الســـعودية، نحتفل حكومًة 
الســـعيدة  المناســـبة  بهـــذه  وشـــعًبا 
قلـــوب كل محـــب  والعزيـــزة علـــى 
لبالد الحرمين الشريفين، البلد الذي 

ُعرف بكرمه الذي ال حدود له.
عـــن  متحدًثـــا  الشـــمالن  وأضـــاف 
الســـعودية:  البحرينيـــة  العالقـــات 
الفرحة السعودية هي ذاتها الفرحة 
البحرينيـــة، ونحـــن علـــى يقيـــن تام 
بـــأن المملكتيـــن تقفـــان دوًمـــا إلـــى 
جانـــب بعضهمـــا بعًضـــا في الســـراء 

والضراء.
واختتـــم أحمـــد الشـــمالن تصريحه 
الحكيمتيـــن  القيادتيـــن  مهنًئـــا 
والشعبين الشقيقين بهذه المناسبة 
الســـعيدة، راجًيا المولـــى أن يحفظ 
الســـعودية مملكـــة الشـــموخ والعـــز 
والهمـــة من كل ســـوء ومكروه، وأن 
يديـــم عليها وعلى دولنـــا الخليجية 
والعربيـــة األمـــن واألمـــان والســـلم 

واالستقرار واالزدهار.

روحان في جسد واحد... وفرحتهم فرحتنا
الـــســـعـــودي ــي  ــنـ ــوطـ الـ ــوم  ــ ــي ــ ال ــي  ــ ف ــن  ــي ــي ــن ــري ــح ب رأي  ــع  ــل ــط ــت ــس ت  ” “

سعد راشد
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تتشرف أسرة "                     " برفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى
 

مقام خادم الحرمين الشريفين

والى صاحب السمو الملكي

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
 

وإلى الشعب السعودي الشقيق
 

سائلين اهللا أن يعيد هذه المناسبة الغالية بمزيد من الخير والعزة والمجد للمملكة العربية السعودية

 بمناسبة

محرر الشؤون المحلية

 لولوة القائدخالد عصام

https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/bahrain/725527.html


المنامة - بنا

أكـــد الرئيـــس التنفيذي للمؤسســـة العامة 
لجســـر الملـــك فهـــد عمـــاد المحيســـن أن 
العالقـــات األخويـــة القائمة بيـــن المملكة 
البحريـــن  ومملكـــة  الســـعودية  العربيـــة 
فريـــدة ومتميـــزة، ونمـــوذج يحتـــذى بـــه 
فـــي تميـــز العالقـــات الثنائية بيـــن الدول 
الشـــقيقة لما تتســـم بـــه من متانـــة وقوة 
ترتكـــز إلى أســـس صلبـــة وراســـخة، وما 
تشـــهده مـــن ترابـــط أخـــوي بيـــن قيادتي 
المملكتيـــن، عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة وأخيه 
عاهـــل المملكـــة العربية الســـعودية خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود،، مـــا هـــو إال امتداد 
للعالقات التاريخية التي تربط المملكتين 

الشقيقتين.
ورفـــع المحيســـن أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد، وإلى الشعب السعودي الكريم 
بهـــذه المناســـبة العزيزة، مســـتذكًرا الدور 
المحوري والمهم الذي تضطلع به المملكة 
العربيـــة الســـعودية منذ تأسيســـها كدولة 

حديثـــة موحدة في 23 ســـبتمبر 1932م، 
علـــى يـــد المؤســـس الملـــك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمـــن آل ســـعود )طيـــب هللا ثراه(، 
حتـــى أصبحت المملكة من الدول البارزة 
علـــى مســـتوى العالم لمـــا تمثلـــه من ثقل 
سياسي واقتصادي وصمام األمان لحفظ 
األمن واالستقرار في المنطقة، داعًيا هللا 
عـــز وجـــل أن يديـــم نعمة األمـــن واألمان 
على مملكتينا الشقيقتين ويحفظ قادتنا 

وشعبينا من كل سوء.
وفي تصريح لوكالة أنبـــاء البحرين )بنا(، 
أشـــار المحيسن إلى أن جســـر الملك فهد 
يمثل دليـــالً ثابًتا يجّســـد متانة العالقات 
التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، 
ويعـــد رافـــًدا مـــن روافد تعزيـــز العالقات 
األخوية التي تربط بين األشقاء في دول 

مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربي، 
ووسيلة مهمة لتعزيز التعاون االقتصادي 
والتجـــاري يســـهم فـــي تحقيـــق المصالح 
المشـــتركة ويعـــود بالخيـــر والمنفعة على 

الجميع.
وأكـــد المحيســـن أن جســـر الملـــك يشـــهد 
حركـــة تصاعديـــة فـــي أعـــداد المركبـــات 
والمســـافرين منـــذ افتتاحـــه العـــام 1986 
حتـــى أصبح ترتيبه الخامـــس عالميا في 
حركـــة المركبـــات للمنافـــذ البريـــة، وخير 
شاهد على ذلك اإلحصاءات العالية التي 
ســـجلها الجسر بحوالي 29 مليون مسافر 

في العام 2019.
عـــودة  علـــى  تعالـــى  هللا  “نحمـــد  وقـــال 
الحركـــة التدريجيـــة للجســـر بعـــد نجـــاح 
المملكتين الشقيقتين في التصدي بنسبة 
كبيـــرة لجائحـــة كورونـــا وبدأنـــا نقتـــرب 
من نســـبة 50 % مـــن الحركـــة الطبيعية، 
آمليـــن أن تـــزول هـــذه الجائحـــة ليعـــود 
الجســـر بحركته الطبيعة المعتـــادة رافًدا 
اجتماعيا واقتصاديا مهًما بين المملكتين 
الشـــقيقتين، حيـــث بلـــغ عـــدد المركبـــات 
العابرة منذ تاريـــخ 17 مايو 2021 وحتى 
الربـــع الثالث من هذا الشـــهر 1.897.000 
بلـــغ  كمـــا  االتجاهيـــن،  كال  فـــي  مركبـــة 
عدد الشـــاحنات لنفـــس الفتـــرة 111360 

شاحنة”.

دليل ثابت على متانة العالقات بين البحرين والسعودية
جسر الملك فهد الخامس عالميا بحركة المركبات للمنافذ البرية

 عماد المحيسن
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بأســمى  شــهاب  آل  مهــا  العاصمــة  أمانــة  مجلــس  عضــو  تقدمــت 
آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى قلــب األمــة النابض رايــة التوحيد 
ومهــد الرســاالت الســماوية المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
بــاد الحرميــن وقبلــة المســلمين؛ بمناســبة العيــد الوطنــي الحــادي 
والتســعين، متمنيــة مزيدا مــن الرفعة والتقدم واالزدهار للشــقيقة 

السعودية.

باليـــوم  وأضافـــت أن االحتفـــال 
العـــام  هـــذا  الســـعودي  الوطنـــي 
األعنـــاق  تشـــرئب  إذ  مختلـــف، 
لإلنجـــازات  واحترامـــا  إعجابـــا 
فـــي  تحققـــت  التـــي  الضخمـــة 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
تحقيقـــا لرؤيـــة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان 
ولي العهد 2030، والتي ستمضي 
قدما بالمملكة العربية السعودية 
فـــي  المســـتحق  مكانهـــا  لتتبـــوأ 
مصاف الدول المتقدمة سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 
هـــذه الرؤيـــة الملهمـــة والشـــاملة 
الدخـــل  مصـــادر  تنويـــع  فـــي 
وجلـــب  االقتصـــاد  وتنميـــة 
االســـتثمارات الدولية واالهتمام 
بتقديـــم الدعـــم الكامـــل لبرامـــج 
التنمية واالســـتثمار فـــي العقول 
الســـعودية الشـــابة ودعـــم المرأة 
والتوســـع في توظيفها وتمكينها 
مـــن العمل وتطوير المشـــروعات 
وتســـخير  التحتيـــة  والبنـــى 
التقنية واالستفادة منها بالشكل 
المملكـــة  أن  والشـــك  األمثـــل. 
العربية الســـعودية تحقق قفزات 
سياســـية واقتصادية وأصبحت 

ركيـــزة أساســـية فـــي العالقـــات 
الدوليـــة ودولة لهـــا التأثير البالغ 
فـــي اســـتقرار ونمـــاء االقتصـــاد 

العالمي. 
كما أشادت بالعالقات السعودية 
البحرينية والتي تضرب جذورها 
في عمق التاريـــخ وتطورت عبر 
الزمن بفضل السياســـة الحكيمة 
والنهـــج الســـامي من لـــدن عاهل 
الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب 
حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه 
عاهل المملكة العربية السعودية 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
ومـــا يوليانـــه مـــن اهتمـــام بالـــغ 
بتعزيـــز وتوطيـــد هـــذه األخـــوة 
المتميـــزة والخالدة بيـــن البلدين 
وتآخـــي  ومحبـــة  الشـــقيقين 

والســـعودي  البحرينـــي  الشـــعب 
العظيمين. وجاء إنشـــاء مجلس 
التنسيق السعودي البحريني في 
يوليو 2019 برئاسة كل من ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
وأخيـــه  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، مؤكـــدا عـــزم البلدين 
الشـــقيقين على تعميق التواصل 
المشـــترك  والتنســـيق  والتكامـــل 

في جميع المجاالت. 
للشقيقة السعودية نقول: دامت 
أعيـــادك وأفراحـــك يـــا دار العـــز 
ويا عنوان المجـــد، دمت عظيمة 
وفخـــر  محبـــة  بـــكل  وشـــامخة. 
واعتـــزاز أعيـــاد الســـعودية هـــي 

أعيادنا.

رؤيــة ملهمــة بتنمية االقتصــاد ودعم الشــباب والمرأة
آل شهاب مهنئة السعودية: دامت أعيادك يا دار العز.. ودمت شامخة

مها آل شهاب

الشقيقة 
الكبرى تحقق 

قفزات سياسية 
واقتصادية

https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/bahrain/725528.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/bahrain/725529.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/bahrain/725530.html


المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، أمس فـــي مقر البعثـــة الدائمة 
لمملكـــة البحريـــن لـــدى األمـــم المتحدة، 
مـــع نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية 
جمهوريـــة كوســـوفو الصديقـــة دونيـــكا 
جيرفـــاال شـــوارتز، علـــى هامـــش أعمال 
الـــدورة السادســـة والســـبعين للجمعيـــة 

العامة لألمم المتحدة.

وخـــال االجتمـــاع، عبـــر الجانبـــان عـــن 
اعتزازهما بالمســـتوى المتقدم للعاقات 
الثنائيـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهوريـــة كوســـوفو، متطلعيـــن إلـــى 
مواصلة ترسيخ هذه العاقات والمضي 
التعـــاون  مجـــاالت  تعزيـــز  فـــي  قدًمـــا 
الثنائـــي لما فيه خيـــر ومصلحة البلدين 

والشعبين الصديقين.

ترسيخ العالقات مع كوسوفو

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

اجتمع ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المملكـــة المتحـــدة الشـــيخ فواز بن 
محمـــد آل خليفة، مـــع رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية بمجلس العموم 
البريطاني توم توجندهات، إذ تمت 
مناقشة عدد من الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك بيـــن البلديـــن، 
وآخر المستجدات على المستويين 

اإلقليمي والدولي.
وأكد الســـفير أهمية مواصلة تعزيز 
أوجه التعاون والتنســـيق المشترك 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحـــدة فـــي مختلـــف المجاالت، 
ومـــن ضمنها مجال التجارة البينية 
واالســـتثمار بيـــن البلديـــن وأهمية 
إطـــار  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  دور 
رئاســـتها للـــدورة الحاليـــة لمجلس 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
التخاذ خطوات ملموســـة نحو دفع 
عجلة التعاون في مجاالت التجارة 
المنطقـــة  دول  بيـــن  واالســـتثمار 

والمملكة المتحدة.

مـــن جانبه، أعرب تـــوم توجندهات 
لمملكـــة  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
لجهـــود  دعمهـــا  علـــى  البحريـــن 
عمليـــات اإلجـــاء مـــن أفغانســـتان 
عبـــر  والمســـاندة  الدعـــم  وتقديـــم 
رحـــات اإلغاثة للشـــعب األفغاني، 
باعتبار المملكة شريًكا في عمليات 
التضامن اإلنســـاني الدولي، مشيًدا 
البحرينيـــة  الحكومـــة  بخطـــوات 
فـــي إدارة جائحة فيـــروس كورونا 
البحريـــن  مملكـــة  وضعـــت  والتـــي 
ضمن الدول الرائدة في االستجابة 

العالمية للتعامل مع الجائحة.

تعزيز أوجه التنسيق المشترك مع بريطانيا

البحرين تلقي بيانا مشتركا عن المرأة والسالم بمجلس حقوق اإلنسان
لمملكـــة  الدائـــم  المنـــدوب  ألقـــى 
البحرين في جنيف الســـفير يوسف 
بياًنـــا  األربعـــاء،  أمـــس  بوجيـــري، 
مشـــترًكا نيابـــة عن مملكـــة البحرين 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ودولة إســـرائيل والمملكـــة المغربية 
وجامعـــة الســـام وعن أكثـــر من 50 
دولـــة، عـــن دور المـــرأة في الســـام 

والدبلوماسية.
وأعاد البيان المعنون “بيان مشـــترك 

حول المرأة والسام والدبلوماسية”، 
تأكيـــد الـــدور األســـاس للمـــرأة فـــي 
إرساء الســـام ومنع النزاعات، ودعا 
جميـــع الـــدول إلـــى االلتـــزام التزاًمـــا 
كامـــًا بتمكين المـــرأة وتعزيز دورها 

في الدبلوماسية الوقائية والسام.
قـــال  اإلنجـــاز،  هـــذا  علـــى  وتعليًقـــا 
المندوب الدائم لمملكة للبحرين لدى 
األمـــم المتحـــدة في جنيف الســـفير 
هـــذا  جـــاء  “لقـــد  بوجيـــري  يوســـف 

البيان المشـــترك متســـًقا مع التجربة 
البحرينية المتميزة من حيث تمكين 

دورهـــا  وتعزيـــز  البحرينيـــة  المـــرأة 
الســـام  أســـس  بنـــاء  فـــي  الريـــادي 
واألمن الدوليين من خال حضورها 
الدبلوماســـي العريـــق والمتميـــز في 
المحافـــل الدوليـــة. كمـــا أنـــه أطلـــق 
رســـالة ســـام مهمـــة نابعة مـــن قيم 
المجتمع البحريني الراسخة، ورؤية 
قيادتـــه الحكيمة، وتجربتـــه الرائدة 
الســـلمي  التعايـــش  صعيـــد  علـــى 

والتسامح الديني”.
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دعوة الدول 
لاللتزام بتمكين 

المرأة وتعزيز 
دورها في 

الدبلوماسية

تعاون البحرين و “الصليب األحمر” في دعم الشعوب المتضررة
مســـاعدة الشـــعوب المنكوبـــة فـــي العالـــم بمختلـــف حـــاالت الطـــوارئ والكوارث

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، أمـــس فـــي مقـــر بعثـــة مملكـــة 
فـــي  المتحـــدة  األمـــم  لـــدى  البحريـــن 
نيويـــورك، مـــع رئيـــس اللجنـــة الدوليـــة 
للصليب األحمر بيتر مورير، على هامش 
والســـبعين  السادســـة  الـــدورة  أعمـــال 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وتم خال االجتماع استعراض الجهود 
الحثيثـــة التـــي تبذلهـــا اللجنـــة الدوليـــة 
للصليـــب األحمـــر؛ مـــن أجـــل مســـاعدة 
فـــي  العالـــم  فـــي  المنكوبـــة  الشـــعوب 
مختلـــف حـــاالت الطـــوارئ والكـــوارث، 
مملكـــة  بيـــن  التعـــاون  أهميـــة  وتأكيـــد 
دعـــم شـــعوب  فـــي  واللجنـــة  البحريـــن 
العالم المتضررة من األزمات والكوارث 

في مختلف الظروف اإلنسانية.
كما استعرض الجانبان حاالت الطوارئ 
العالميـــة في الوقت الحاضـــر، والجهود 
التي تبذل لتوفير وإيصال المســـاعدات 
اإلنســـانية واإلغاثيـــة للمحتاجيـــن لهـــا، 
الصحيـــة  الدبلوماســـية  دور  وتعزيـــز 
فـــي مجـــاالت الدعـــم والمســـاعدة التي 

يتطلبها العمل اإلنساني العالمي.
الدائـــم  المنـــدوب  االجتمـــاع  حضـــر 
لمملكـــة البحريـــن لـــدى األمـــم المتحدة 
فـــي نيويورك الســـفير جمـــال الرويعي، 
والقائـــم بأعمال رئيس قطاع المنظمات 
الشـــيخة  الســـفير  الخارجيـــة  بـــوزارة 

عائشة بنت أحمد آل خليفة.
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وزير الخارجية ملتقيا رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

الشيخ فواز بن محمد

تعزيز الشراكة االستراتيجية بين دول الخليج واالتحاد األوروبي
ـــة ـــة واألمني ـــية واالقتصادي ـــاالت السياس ـــي المج ـــترك ف ـــاون المش ـــاق التع ـــع بآف الدف

ترأس وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الحاليـــة  الـــدورة  رئيـــس  الزيانـــي 
مجلـــس  وفـــد  الـــوزاري،  للمجلـــس 
الـــوزاري  االجتمـــاع  فـــي  التعـــاون 
المشـــترك بيـــن وزراء خارجية دول 
المجلـــس، ووفد االتحـــاد األوروبي 
برئاســـة المفوض الســـامي للشؤون 
الخارجية والسياسية واألمنية في 
االتحـــاد األوروبي جوزيـــف بوريل، 
الـــذي عقـــد فـــي مقـــر بعثـــة االتحاد 
األوروبـــي بمدينـــة نيويـــورك، علـــى 
هامـــش انعقـــاد أعمـــال الـــدورة 76 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.
شـــارك في االجتمـــاع وزير خارجية 
المملكة العربية الســـعودية صاحب 
الســـمو األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان 
آل ســـعود، ووزيـــر الخارجيـــة وزير 
الـــوزراء  مجلـــس  لشـــؤون  الدولـــة 
بدولـــة الكويت الشـــيخ أحمد ناصر 
العـــام  واألميـــن  الصبـــاح،  المحمـــد 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس 
الحجـــرف،  فـــاح  نايـــف  العربيـــة 
وممثلـــو دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وتـــم أثنـــاء االجتمـــاع بحـــث ســـبل 

تعزيز الشـــراكة االســـتراتيجية بين 
دول مجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربية واالتحاد األوروبي، وتنمية 
بيـــن الجانبيـــن  عاقـــات الصداقـــة 
على مختلـــف المســـتويات، وتأكيد 
أهميـــة تكثيـــف التعـــاون المشـــترك 

بين الجانبين إزاء مختلف القضايا، 
المشـــتركة  المصالـــح  يحقـــق  بمـــا 

للجانبين.
كمـــا بحـــث الجانبـــان آفـــاق تعزيـــز 
التعاون المشترك بين الجانبين في 
المجـــاالت السياســـية واالقتصادية 

واألمنيـــة وكل ما من شـــأنه توطيد 
عاقـــات الصداقـــة التاريخيـــة بين 
الجانبين. حضر االجتماع المندوب 
الدائـــم لمملكـــة البحرين لـــدى األمم 
الســـفير  نيويـــورك  فـــي  المتحـــدة 

جمال الرويعي.

نيويورك - بنا

وزير الخارجية يترأس وفد مجلس التعاون في االجتماع الوزاري المشترك بين المجلس واالتحاد األوروبي

تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات حول العالم
الزيانـــي: جائحـــة “كوفيـــد 19” بينـــت لنـــا جميعـــا أهميـــة العمـــل الجماعـــي

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
الزياني، في نيويـــورك أمس األربعاء، في 
االجتماع الـــوزاري الرابع عشـــر لمجموعة 
الحوكمة العالمية )3G(، الذي عقد في مقر 
البعثـــة الدائمة لجمهورية ســـنغافورا لدى 
األمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة 
السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم 
المتحدة، بمشاركة كل من المملكة العربية 
الســـعودية التـــي تولـــت رئاســـة مجموعة 
العشرين )G20( العام 2020، والجمهورية 
اإليطاليـــة التـــي تتولى رئاســـة المجموعة 
هـــذا العـــام، وجمهوريـــة إندونيســـيا التي 

ستتولى رئاسة المجموعة العام 2022.
التعافـــي  تحديـــات  المشـــاركون  وناقـــش 
االقتصادي ما بعد جائحة فيروس كورونا 
19(، وتعزيـــز التضامـــن الدولـــي  )كوفيـــد 
حـــول  التطعيـــم  وتيـــرة  تســـريع  لضمـــان 
العالـــم، وخصوصـــا فـــي الـــدول الناميـــة، 

إضافـــة إلى عـــدد مـــن القضايا والمســـائل 
ذات االهتمام المشترك.

وتم فـــي االجتمـــاع تأكيد ضـــرورة تعزيز 
التنســـيق بيـــن دول مجموعـــة العشـــرين 
ودول مجموعـــة الحوكمـــة العالميـــة؛ مـــن 
وتحقيـــق  المنـــاخ  تغيـــر  مكافحـــة  أجـــل 

االقتصـــاد األخضـــر، إضافـــة إلـــى تســـهيل 
التحـــول الرقمي، ما سيســـهم في تحقيق 
التنميـــة الشـــاملة والمســـتدامة لـــكل دول 

العالم.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بقيـــادة كل مـــن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والجمهورية 

اإليطاليـــة لمجموعة العشـــرين، معرًبا عن 
تمنياتـــه لجمهوريـــة إندونيســـيا التوفيـــق 

في فترة رئاستهم للمجموعة.
جائحـــة  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  كمـــا 
“كوفيد 19” بينـــت لنا جميًعا أهمية العمل 
الجماعـــي العالمـــي، وأوضحـــت أنه يجب 
تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات 
التي تواجه بلدان العالم بشـــكل مناســـب، 
الحوكمـــة  مجموعـــة  دول  علـــى  ويجـــب 
العالميـــة ومجموعـــة العشـــرين العمل مًعا 
لضمان قدرتنا على التغلب على مثل هذه 
التحديـــات بطريقة فعالة وعادلة، مشـــيًرا 
إلـــى اســـتعداد مملكـــة البحريـــن لإلســـهام 
مـــن خـــال رئاســـتها  الجهـــود  هـــذه  فـــي 
لحوار التعاون اآلســـيوي للفترة من 2021 
البنـــاءة  2022، ومواصلـــة الشـــراكة  إلـــى 
رئاســـة  تحـــت  العشـــرين  مجموعـــة  مـــع 

إندونيسيا في العام 2022.

المنامة - بنا
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اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمـــس األربعاء فـــي مقر بعثة 
مملكة البحرين لدى األمم المتحدة في 
نيويورك، مـــع المدير التنفيذي للمؤتمر 
المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في 
آســـيا )CICA( الســـفير قيرت صاريباي، 
وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة 

76 للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وجـــرى خـــال االجتمـــاع تأكيـــد الدور 
المهـــم الذي يضطلع بـــه مؤتمر التفاعل 
وتدابير بناء الثقة في تحقيق الســـام 

واألمن واالستقرار في آسيا، وضرورة 
والعمـــل  التعـــاون  بعاقـــات  الدفـــع 
المشـــترك بيـــن مملكة البحريـــن ودول 
المؤتمـــر آلفـــاق أوســـع علـــى األصعدة 
دول  طموحـــات  يلبـــي  بمـــا  كافـــة، 
وشـــعوب هـــذه المجموعـــة اآلســـيوية 
المنـــدوب  االجتمـــاع  حضـــر  المهمـــة. 
لـــدى األمـــم  البحريـــن  الدائـــم لمملكـــة 
المتحـــدة فـــي نيويورك الســـفير جمال 
فارس الرويعي، والوفد المرافق لوزير 

الخارجية.

الدفع بعالقات التعاون مع دول آسيا آلفاق أوسع

 المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي، أمس في مقـــر البعثة الدائمـــة لمملكة 
البحريـــن لدى األمم المتحدة في نيويـــورك، مع رونالد لودر، رئيس المجلس اليهودي 
العالمـــي، على هامش انعقاد أعمال الدورة ٧٦ للجمعية العامة لألمم المتحدة. وجرى 
في االجتماع، بحث آفاق التعاون المشـــترك بيـــن مملكة البحرين والمجلس اليهودي 
العالمـــي فـــي إطار العاقات التي تربط بين الجانبيـــن، وفي إطار االتفاق اإلبراهيمي 
ومـــا أتاحـــه مـــن فرص لتعزيـــز جهود إحال الســـام واالســـتقرار واالزدهار لشـــعوب 
المنطقـــة. كمـــا تم تأكيد أهمية بذل مزيد من المســـاعي لدعم الجهود الرامية إلحال 
وإرساء السام العادل والشامل في المنطقة، ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون 

بين شعوبها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

بحث آفاق التعاون مع “اليهودي العالمي”



أعلنت هيئـــة التخطيط والتطوير العمراني أن 
طلبـــات التصنيـــف وتغييـــر التصنيـــف ارتفعت 
بنسبة 54 % مقارنًة بما نسبته 20 % في العام 
2020 والـــذي تم فيه تســـجيل 171 طلبا، فيما 
بلـــغ عدد الطلبات لهذا العـــام 263 طلبا، أما بما 
يتعلق باالستشـــارات التخطيطية التي تقّدمها 
الهيئة عبر نظام )بنايات(، فقد شـــهدت ارتفاعا 
بنســـبة بلغت 52 % في العام الجاري، إذ وصل 
عـــدد الطلبات إلـــى 2579 طلًبا، بينمـــا بلغ عدد 

الطلبات في العام الماضي 1694 طلًبا.
وأكدت نوف جمشـــير الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
النتائـــج  أن  العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
النوعيـــة فـــي عمـــل الهيئـــة هـــي إحـــدى ثمـــار 
استمرار التعاون والتكامل بين مختلف الجهات 
الحكومية، بهدف دفع مسيرة التنمية الشاملة 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن بفضـــل رؤية 
وتوجيهـــات صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل البالد، ودعم ومتابعة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
االســـتراتيجيات  تنفيـــذ  اســـتمرارية  لضمـــان 
التنمويـــة الهادفـــة لتحقيـــق اإلنمـــاء الحضـــري 

المتوازن في مختلف القطاعات.
وأشـــادت بالدور المهم الـــذي تضطلع به اللجنة 
العليـــا للتخطيـــط العمرانـــي برئاســـة صاحـــب 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
الـــوزراء، مشـــيرة إلـــى أن الجهـــود التـــي تمت 
لتحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة، أســـهمت 
فـــي تطوير القطـــاع العمراني وتنميته حســـب 
الخطـــط والبرامـــج الموضوعـــة، وبمـــا يكفـــل 
االرتقـــاء بمســـتوى التخطيـــط العمرانـــي فـــي 
المملكة وضمان التطوير المســـتدام في مجال 
التنمية العمرانية بما يتالءم مع رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
فـــي  الرئيـــس  الســـبب  أن  وأضافـــت جمشـــير 
الزيـــادة الكبيرة للطلبـــات المتعلقة بالتقاســـيم 
والدمـــج والتصنيـــف، هـــو تنامـــي الطلب على 
أن  حيـــث  الســـكنية،  والوحـــدات  القســـائم 
مخططات التقاســـيم الرئيسة هي المخططات 
الناتجـــة عـــن تقســـيم أرض إلـــى أكثـــر مـــن 5 
قطـــع مـــع اســـتحداث شـــوارع بالتنســـيق مـــع 
الجهات المعنية بما يتماشـــى مع االشـــتراطات 
التنظيمية للتعميـــر ولوائحها التنفيذية، والتي 
تساهم في توفير مســـاحات مناسبة لألنشطة 
المعاييـــر  حســـب  المختلفـــة  واالســـتخدامات 
التخطيطيـــة المتبعـــة، األمـــر الـــذي يســـهم في 

االرتقاء بالبيئة الحضرية.
  وأوضحت أن إحصائيات العام الجاري أظهرت 
نتائج إيجابية، وهو ما تسعى الهيئة الستمراره 
وفـــق أفضل الممارســـات المعتمدة، منوهًة بأن 

الهيئة حريصة علـــى تطوير منظومة خدماتها 
التخطيطيـــة لضمـــان تحقيـــق أعلـــى مســـتوى 
من الكفـــاءة والفاعلية والســـرعة الممكنة لكل 
المستفيدين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مساعي 
الحكومة الرامية إلـــى التحول اإللكتروني في 

تقديم الخدمات.
التخطيـــط  هيئـــة  إحصائيـــات  أن  ويذكـــر 
والتطوير العمراني حتى نهاية شـــهر أغسطس 
2021 كشـــفت عـــن زيـــادًة فـــي عـــدد الطلبـــات 
بنســـبة 21 %، كمـــا أظهـــرت نمـــوا إيجابيا في 
عـــدد طلبات تقاســـيم األراضي الـــواردة للهيئة 
بنســـبة 81 %، مســـجلة بذلك قفزًة نوعية في 
هذا الشـــأن، حيث ارتفع عددهـــا من 134 طلبا 
إلـــى 243 طلبـــا، األمر الذي نتج عنه اعتماد 32 
مخططا مـــن مخططات التقاســـيم الرئيســـية، 
مقابـــل 15 مخططا اعتمـــدت بالفترة ذاتها في 
العام 2020، أما بالنسبة لطلبات دمج األراضي 
فارتفعت بنســـبة 11 % مقارنًة بما نسبته 3 % 

فـــي العـــام الماضـــي، فيما وصل عـــدد الطلبات 
لهـــذا العـــام إلـــى 42 طلبـــا مقابـــل 38 طلبا في 

2020 وهو ما يعكس نمو القطاع العمراني.
  وفي الفترة ذاتها شـــهد مركـــز خدمات الزبائن 
التابـــع للهيئة نمـــوًا ملحوظًا في عـــدد الطلبات 
واالستفســـارات العامـــة عبر مختلـــف القنوات، 
حيـــث بلغ عدد المعامالت عبـــر النظام الوطني 
للمقترحات والشـــكاوى )تواصـــل( 341 معاملة 
عـــدد  وصـــل  فيمـــا   ،154% بلغـــت  بزيـــادة 
المعامـــالت العام الماضي إلـــى 134 معاملًة تم 
الـــرد علـــى جميعهـــا، علمـــًا بـــأن نســـبة الطلبات 
المســـتلمة عبـــر البريـــد اإللكترونـــي لهـــذا العام 
بلغـــت 2423، مقارنـــًة بــــ711 طلبا تـــم التعامل 
معـــه فـــي العام 2020 بنســـبة زيـــادة تصل الى 
241 %، أما بشأن االستفسارات المستلمة عبر 
الهاتـــف فقد بلغت 3738 مكالمة بنســـبة زيادة 
تصل إلى 98 %، فيما تم استالم 1989 مكالمة 

في العام الماضي.

اعتمـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي قـــرارا بنقـــل ملكيـــة ترخيـــص 
)مدرســـة مالتـــي ناشـــونال - البحريـــن( 
إلى شركة ذا ون مالتي ناشونال ذ.م.م، 
أطفـــال  روضـــة  بإنشـــاء  آخـــر  وقـــرارًا 

وطنية تحت مسمى )روضة أركان(.
ونص القراران على التزام المؤسســـتين 
التعليميتيـــن بأحـــكام المرســـوم بقانون 
رقم )25( لسنة 1998 بشأن المؤسسات 
الخاصـــة  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
والقـــرارات الصـــادرة تنفيذا لـــه، وكذلك 
بالقوانيـــن واألنظمـــة األخـــرى المعمول 
بها في مملكة البحرين، وكافة القرارات 
الصـــادرة تنفيذا لها، والقواعد واألنظمة 
المقـــررة قانونـــا، بمـــا فـــي ذلـــك االلتزام 
بالطاقة االســـتيعابية للطلبـــة المرخص 
بهـــا من الـــوزارة فـــي مبانيهمـــا الحالية، 
وعـــدم رفعهـــا إال بعـــد الحصـــول علـــى 
موافقـــة كتابية من الوزارة، واســـتيفاء 

الرســـوم الدراسية المعتمدة من الوزارة 
رســـوم  أي  إضافـــة  أو  رفعهـــا  وعـــدم 
أخـــرى إال بعـــد الحصـــول علـــى موافقة 
كافـــة  واتخـــاذ  الـــوزارة،  مـــن  كتابيـــة 
االحتياطـــات التي تضمن أمن وســـالمة 
منتسبي المؤسستين التعليميتين أثناء 

وجودهم فيهما.

وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الداخلية

قام محافظ الشمالية علي العصفور 
وفريق المـــدن الصحيـــة بالمحافظة 
بزيـــارة للجامعـــة العربيـــة المفتوحة 
فـــي منطقـــة عالي فـــي إطـــار جهود 
المحـــاور  لتحقيـــق  المحافظـــة 
والمعايير الخاصـــة بتنمية المهارات 
والتدريـــب المهنـــي وبنـــاء القـــدرات 
ومدى ربطها بســـوق العمـــل العتماد 
كان  حيـــث  صحيـــة،  مدينـــة  عالـــي 
في االســـتقبال عـــزم هللا بن عبدهللا 
العربيـــة  الجامعـــة  مديـــر  الغامـــدي 
المفتوحـــة فـــرع البحريـــن وعدد من 
وبحضـــور  بالجامعـــة  المســـئولين 
الدكتـــور نـــادر العالي ممثـــال لجمعية 

عالي الخيرية.
وفـــي الزيـــارة أبـــدى الغامـــدي تبنيه 
لعـــدد من مبـــادرات االعتمـــاد لتنمية 
القدرات البحثية للطلبة في مجاالت 
للحضـــارات  التاريخيـــة  الدراســـات 
المتعاقبـــة فـــي منطقـــة عالـــي، كمـــا 
اعرب عن االســـتعداد لدعـــم التنمية 
الصحيـــة وجعـــل الجامعـــة العربيـــة 

المفتوحـــة كموقـــع معـــزز لصحة في 
تبنـــي المشـــاريع الصحيـــة الوقائية، 
مـــع  للتعـــاون  االســـتعداد  مبديـــًا 
االهالي والمحافظة الشمالية لتعزيز 
الصحـــة فـــي المناســـبات الرياضيـــة 
ودعـــم  الوطنيـــة  واالحتفـــاالت 
مبادرات مكافحة الجائحة وترسيخ 
برامـــج االبتـــكار واالبـــداع من خالل 
مراكز التدريب في الجامعة للتأهيل 
المهني للطلبـــة لموائمة تخصصاتهم 

مع سوق العمل.
وتـــم خـــالل الزيـــارة االطـــالع علـــى 
حيـــث  الجامعـــة،  ومرافـــق  إدارات 
العربيـــة  الجامعـــة  مديـــر  أوضـــح 
دورها المحوري في تنمية التواصل 
واالمكانـــات  بعـــد  عـــن  والتعليـــم 
المتاحـــة  المتطـــورة  التكنولوجيـــة 
في ســـبيل تنميـــة الجوانـــب العلمية 
والمعرفيـــة للطلبة، وتمنـــى التوفيق 
للمحافـــظ وفريقـــه فـــي المحافظـــة 
وبرامجهـــم  خططهـــم  جميـــع  فـــي 

المستقبلية.

وزير التربية يعتمد نقل ملكية مدرسة 
خاصة وإنشاء روضة وطنية

محافظ الشمالية يزور “العربية المفتوحة” بعالي

local@albiladpress.com
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زيادة طلبات تصنيف األراضي وتغييره 54 %
االستشـــارات التخطيطيـــة عبـــر “بنايـــات” شـــهدت ارتفاعـــا بنســـبة 52 %

المنامة-هيئة التخطيط العمراني

زيادة عدد الطلبات الواردة للهيئة حتى نهاية  أغسطس بنسبة 21 %

ليست مرجلة
Û  أكاد أجزم أن “الرجل” الذي رأى زوجته المعلقة وقد انتشر لها مقطع

فيديــو عــم أرجــاء البحريــن إن لم يكن جميع دول الخليج، لم تســعه 
الدنيــا فرحــا في هز خاصرته بمباركة من الفقه الديني الذي ســمحت 
بعــض أحكامــه - بتفســير بشــري - لــه ولغيــره التنفيــس فــي إفــراغ 
شــحنات العنف في أقرب الناس إليه من جنس اإلناث بعد أمه وهي 
أم أوالده، وليثبت للناس أن هناك اعوجاجا أخالقيا فقهيا وفضيحة 
اجتماعيــة فــي بــاب الطــالق والخلــع وجــب االلتفــات اليــه وتداركــه 

بالسرعة القصوى.
Û  حتــى محاولة البعض “الطبطبة” واحتواء ما حدث باالســتعانة بآراء

فقهيــة مــن مراجع معتبــرة ولها وزنها تحدثت عــن إمكان الخلع وفق 
سياســة التــدرج للوصــول إلــى حــل، لــم تجــد نفعا فــي إســكات حالة 
الغليــان المستشــري فــي صفــوف المصطفيــن والمتعاطفيــن )رجــاال 
ونســاء( مــع المعلقات، واضعين يدهــم على جرح غائر مزمن في ظل 
غياب قانون واضح ينصف المعلقة ويشعرها بآدميتها ويخرجها من 

عالقة اختارت بكامل إرادتها الخروج منها.
Û  ولكــي ال نمــارس هوايتنــا المفضلة في دفن رؤوســنا فــي الرمال كلما

أثيــرت قضيــة اجتماعيــة مــن قبيــل هــذا النــوع، فــإن هنــاك قصصــا 
مروعة يشــيب لها رأس الرضع ويعرفها القاصي والداني، وفيها يبتز 
بعــض مزاولــي الديــن ومن لديهم حســم قرار الخلع، هــؤالء المعلقات 
في أن يبتن ليلة ساخنة معهن أو - ربما ليالي عدة بحسب ما يسمح 
لــه وقتــه المجــدول فــي االنتقال من ضحية إلى أخــرى - أو أن يكون 
مصيرهن التعليق إلى أبد اآلبدين، إن رفضت هذا العرض “الســخي”، 

وكل ذلك يحدث باسم الدين وتحت غطائه الشرعي.
Û  وأتســاءل مــا الــذي ســيكلف رجــال الدين إن عقــدوا لقــاء مصغرا مع

ومالحظاتهــن،  شــكاواهن  إلــى  لالســتماع  المعلقــات  مــن  مجموعــة 
للوصــول إلــى صيغــة توافقيــة مشــتركة للدفــع بهــذا الملــف الشــائك 
والمتفاقــم إلــى حــل مقبول ينهــي معاناتهن ويكون قــادًرا على حفظ 
كرامــة اآلدمــي مــن ذكــر وأنثــى، والتــي أكدت ضــرورة صونهــا جميع 

األديان السماوية.

jasim.abdulla@albiladpress.com

جاسم اليوسف

عنفوان

وزير العدل يصدر قرارا بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية
تحديـــد الصلـــح فـــي األحـــوال الشـــخصية المتعلقـــة بالواليـــة علـــى النفـــس

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أصـــدر 
اإلســـالمية واألوقاف الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفـــة، وبعـــد موافقة 
القـــرار  للقضـــاء،  األعلـــى  المجلـــس 
رقم )96( لســـنة 2021 بشأن تنظيم 
الوســـاطة فـــي المســـائل الشـــرعية، 
ف القرار - الذي أعـــد بالتعاون  وعـــرَّ
مـــع المجلس األعلـــى للمـــرأة - هذه 
الوساطة على أنها كل عملية يطلب 
فيهـــا األطـــراف مـــن شـــخص آخـــر 
ُيســـمى “الوســـيط” مســـاعدتهم في 
ســـعيهم للتوصل إلى اتفاق تســـوية 
فيمـــا يجوز فيه الصلح من خالفات 
أســـرية لـــم تصـــل إلـــى القضـــاء أو 
منازعات أســـرية أو دعاوى شرعية 

يختص بها القضاء الشرعي.
وحـــدد القرار المســـائل التـــي يجوز 
فيهـــا الصلـــح عـــن طريق الوســـاطة 
في أنها مســـائل األحوال الشخصية 
النفـــس  علـــى  بالواليـــة  المتعلقـــة 
كدعـــاوى التطليق بـــكل أنواعها، بما 
فـــي ذلـــك طلـــب الُخلـــع، والنفقـــات 
واألجـــور، وحضانة الصغير وِحْفُظه 
بـــه،  واالنتقـــال  ـــه  وضمُّ ورؤيتـــه 
ومســـكن الزوجيـــة ونفقـــة المتعـــة، 
ودعاوى المهـــر، وغيرها من دعاوى 
األحـــوال الشـــخصية للواليـــة علـــى 

النفس.
ونـــص القرار علـــى أنه يعـــد بمكتب 
الُمسجل العام جدول ُيسمى )جدول 
الوســـطاء  فيـــه  ُيقيـــد  الوســـطاء( 
وُينشـــر  الُمعتمـــدون،  الشـــرعيون 
الجـــدول علـــى الموقـــع اإللكتروني 
للـــوزارة، كمـــا حـــدد القـــرار شـــروط 
القيد في جدول الوســـطاء بالنسبة 

لألشـــخاص الطبيعيين واألشخاص 
االعتبارييـــن، واجـــراءات هذا القيد 

ومدته.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد وزيـــر العدل 
واألوقـــاف،  اإلســـالمية  والشـــؤون 
أن هذا القرار يمثـــل تطويرا جديدا 
المنظومـــة  ونوعيـــا علـــى مســـتوى 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  العدليـــة 
ويأتـــي ضمن حزمة القـــرارات ذات 
األولوية لتعزيز االســـتقرار األســـري 
إجـــراءات  وتفعيـــل  والمجتمعـــي، 
المتطلبـــات  يواكـــب  بمـــا  العدالـــة 
المعاصرة، وتحقيق مبادرات تعزيز 
الوصول إلى العدالة 2021 - 2025.

كما أكد حرص الوزارة على استدامة 
عملية مراجعة وتطوير السياســـات 
والتشـــريعات والخدمـــات الداعمـــة 
كيـــان  وحمايـــة  العائلـــي،  للترابـــط 
األســـرة البحرينية، وقـــال إن القرار 
الجديـــد يســـتحدث مســـارا قانونيا 
األســـرية،  النزاعـــات  لحـــل  جديـــدا 
ويتضمـــن مســـارات متخصصة في 

التعامل مع هذه النزاعات.
مـــن جانبهـــا، ثمنـــت األميـــن العـــام 

هالـــة  للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس 
العـــدل  وزيـــر  حـــرص  األنصـــاري 
واألوقـــاف   اإلســـالمية  والشـــؤون 
علـــى التعـــاون الدائـــم مـــع المجلس 
أســـاليب  تطويـــر  مواصلـــة  بهـــدف 
فض المنازعات األسرية عبر العديد 
مـــن الطـــرق، ومـــن بينها الوســـاطة، 
والتوفيق األســـري وغيرها، مؤكدة 
ســـعادتها أن القـــرار رقم )96( لســـنة 
2021 بشـــأن تنظيـــم الوســـاطة في 
المسائل الشرعية يمثل نقلة نوعية 
األســـرية  الخالفـــات  معالجـــة  فـــي 
تســـعى  بديلـــة  وأســـاليب  بحلـــول 
لمســـاعدة األطـــراف للوصـــول إلـــى 

التسوية الودية بالتراضي.

إتاحـــة  أن  األنصـــاري  واعتبـــرت 
خدمة الوســـاطة ســـتعمل بال شـــك 
علـــى مـــد مظلـــة خدمـــات مكاتـــب 
التوفيق األســـري وتسريع عملياتها 
األســـرية  المنازعـــات  تســـوية  فـــي 
المجـــال  فتـــح  خـــالل  مـــن  وديـــا 
للجهـــات األهلية والخاصـــة العاملة 
فـــي مجـــال اإلرشـــاد األســـري لبذل 
كل مـــا يلـــزم مـــن جهـــد في ســـبيل 
إعـــادة بنـــاء الروابـــط بيـــن األفـــراد 
للوصـــول التفـــاق حـــول خالفاتهم 
األسرية ومعالجة القضايا المتصـلة 
بنزاعــــاتهم الشخصــــية مــــع األخــــذ 
بعــــين االعتبـــار احتياجـــات جميـــع 

األطراف، بمن فيهم األبناء.
يأتـــي  األســـرة  اســـتقرار  أن  يذكـــر 
كأول مجـــال فـــي الخطـــة الوطنية 
لنهـــوض المرأة البحرينيـــة، نظرا لما 
يمثلـــه من أولوية مهمـــة عبر توفير 
كل الخيـــارات لتأميـــن االحتياجات 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة للمـــرأة، 
وتعزيز سالمتها الصحية والنفسية، 
حيث يســـعى المجلس بالتعاون مع 
كل الشـــركاء والحلفـــاء إلـــى تعزيز 
والقانونيـــة  التشـــريعية  المنظومـــة 
الكفيلة بذلك أوالً، وتطوير خدمات 
اإلرشـــاد والتوفيق األســـري والبنى 
التحتيـــة الداعمـــة لتوفيـــر الوقايـــة 
والحمايـــة االجتماعيـــة بمـــا يحفظ 
فـــي  واألبنـــاء  المـــرأة  خصوصيـــة 
إطار تقنين أحكام األسرة، وتطوير 
القـــرارات واللوائـــح التنفيذية على 
هـــذا الصعيـــد، مـــع االلتـــزام بتنفيذ 
البرامـــج التوعويـــة المســـتمرة فـــي 

مجال الثقافة القانونية واألسرية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األمين العام للمجلس األعلى للمرأةوزير العدل

األنصاري: نقدر 
الحرص على 

االستجابة لمرئيات 
“األعلى للمرأة”
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توجه أحد المفرج عنهم بقانون العقوبات البديلة بالشكر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ على إتاحة الفرصة للعودة 
أفرادا صالحين بالمجتمع واالنخراط فيه، في حين قال آخر إنه شــعور ال يوصف بعد ســنتين من فراق األهل، معبرا 

عن شكره لجاللة الملك بشأن المرسوم الملكي حول العقوبات البديلة، مجددا شكره على هذه الفرصة السعيدة.

كمـــا عبر عـــدد مـــن المفـــرج عنهم عن 
الملـــك  لجاللـــة  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  وســـمو 
الـــوزراء ووزير الداخليـــة على إتاحة 
الفرصة لهم لخدمة الوطن، معاهدين 

الجميع بأن يكونوا عونا لهذا البلد.
مـــن جانبه، أثنى عضو مجلس النواب 
المرســـوم  علـــى  الدمســـتاني  أحمـــد 
بقانون رقم 24/   2021، متوجها بالشكر 
لجاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، معتبـــًرا أن القانون 
أثلـــج صـــدور اآلبـــاء واألمهـــات، وهو 
بمثابـــة رســـالة إلى جميـــع المواطنين 
والمقيمين بـــأن البحرين بخير وبانت 
اإلنســـان  وحقـــوق  للجميـــع  الصـــورة 
مصانـــة فـــي البلـــد، مردفا: وال أنســـى 
وزيـــر الداخليـــة الـــذي ســـاهم بشـــكل 
فعلي وســـريع في تلبية هذا المرسوم 
ووجه رجال األمن بالمبادرة السريعة 
لتهيئـــة أبنائهـــم الذيـــن ســـينخرطون 
هـــذه  مثمنيـــن  الجديـــدة،  بحياتهـــم 

المكرمة.
أمـــا أهالي المفـــرج عنهم، فقـــد عبروا 
أبنائهـــم،  باحتضـــان  فرحتهـــم  عـــن 
متوجهين بالشكر لجاللة الملك وسمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على 
عـــودة أبنائهم لهم، حيـــث قالت والدة 
أحـــد المفرج عنهم إن ابنها قد ولد من 
جديـــد، وهذه فرصة له بأن يبدأ حياة 
جديـــدة ويرجـــع إلى مقاعد الدراســـة 
لتحقيـــق أحالمـــه، فيمـــا توجـــه آخـــر 
بالشـــكر لجاللة الملك على إصدار هذا 
القانـــون الـــذي يفتح صفحـــة جديدة 
ألبنائنـــا، راجيـــن أن يعـــم الفرح جميع 
أبناء البلد، فيما دعا أحد المفرج عنهم 
إلى اســـتكمال دراســـتهم وتحصيلهم 
علـــى  الحصـــول  أجـــل  مـــن  العلمـــي؛ 
مســـتقبل مشـــرق، والعمـــل علـــى بناء 

الوطن بسواعد أبنائه.

تعديل قانون العقوبات 
والتدابير البديلة

وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد مديـــر إدارة 
الوقايـــة مـــن الجريمة علـــي أميني أن 
مملكـــة البحرين تحقق نجاًحا متقدًما 
وإنجـــاًزا عالمًيـــا جعلهـــا فـــي مصـــاف 

الـــدول المتقدمة فيمـــا يخص تحقيق 
مبادئ حقـــوق اإلنســـان خصوًصا في 
مجـــال حقوق الطفل ورعايته بتوفير 
جميع الضمانات القضائية منذ صدور 
قانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفال 
وحمايتهـــم مـــن ســـوء المعاملـــة الذي 
يعد أحد ثمار النهج اإلصالحي لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وإضافة نوعية إلى 
ســـلم التشـــريعات الجنائيـــة الحديثة 

التي تتبناها مملكة البحرين.
وأضاف أن صـــدور هذا القانون يؤكد 
اهتمـــام مملكة البحريـــن للمضي قدًما 
الحيـــاة  مقومـــات  كل  تطويـــر  فـــي 
الكريمة لجميع فئات المجتمع السيما 
المحكوميـــن الجنائيين، وقد يســـاهم 
فـــي تحقيق انعكاســـات إيجابية على 
المحكومين وأســـرهم، ويعتبـــر داعًما 
للمنظومة األمنيـــة إلصالح هذه الفئة 
ودمجهـــا في المجتمـــع لتكون عناصر 
بناءة للوطن ومكتســـًبا وطنًيا يســـير 
ضمن إطار مبني على أسس المواطنة 

والوالء واالنتماء.
وتابع مدير إدارة الوقاية من الجريمة 
بوزارة الداخلية بأنه تزامًنا مع صدور 
بتعديـــل  الســـامي  الملكـــي  المرســـوم 
قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة 
تبنـــت الـــوزارة العديـــد مـــن البرامـــج 
التي تســـاهم في تحقيـــق بنود قانون 
العقوبات والتدابير البديلة، إذ جاءت 
توجيهات وزير الداخلية الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، بشـــأن تحديد 
الجهة المعنية وآليـــة تنفيذ العقوبات 

البديلـــة، وقامـــت إدارة الوقايـــة مـــن 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  الجريمـــة 
إدارة تنفيـــذ األحـــكام بإعـــداد وتنفيذ 
برنامجيـــن متخصصين، وهما برنامج 
تأهيل المحكومين وإعـــادة إدماجهم 
في المجتمـــع )تمام( وبرنامج ســـاعي 
أعمال المنفعة )سامع(، اللذان يحققان 
مجموعـــة مـــن األهـــداف ويســـاهمان 
غرس قيـــم الوالء واالنتمـــاء الوطني 
والمســـؤولية  التطوعـــي  والعمـــل 
االجتماعيـــة والحس األمنـــي الواعي 
فـــي نفـــوس المحكوميـــن، باإلضافـــة 
مهنيـــة  بمهـــارات  تزويدهـــم  إلـــى 
تســـاعدهم على العـــودة لالندماج في 
بيئتهم االجتماعية وتوفر لهم الحياة 
والمعنـــوي  المـــادي  والنفـــع  الكريمـــة 
والتمكين المالـــي من خالل تزويدهم 
بمهـــارات إنشـــاء مشـــروعات خاصـــة 
وفق األنظمـــة الصحيحة، إضافة إلى 
تقويـــة الروابـــط األســـرية، إذ يكـــون 
المحكـــوم موجودا فيها باإلضافة إلى 
حصوله علـــى البرامـــج التدريبية في 

فترة زمنية محددة.
مـــن  الوقايـــة  إدارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الجريمة قامت بإعادة تقييم ودراسة 
وهيكلتهـــم  البرنامجيـــن  وتطويـــر 
بشـــكل يتناســـب مع خصائص الفئات 
العمريـــة للمحكوميـــن واحتياجاتهـــم 
ومواءمتهـــا مـــع الظـــروف اإلنســـانية 
أصبـــح  إذ  وقدراتهـــم،  للمحكوميـــن 
البرنامجـــان يتضمنـــان علوًمـــا نظرية 
لتأهيـــل  تهـــدف  )مهنيـــة(  وعمليـــة 
المحكوميـــن وإعـــادة إدماجهـــم فـــي 
المجتمع وإضافة مجموعة من ورش 
العمل المبنية على أسس علمية تسهم 
فـــي تعزيز الـــوالء واالنتمـــاء الوطني 
والوعـــي  األمنـــي  الحـــس  وتنميـــة 
تجـــاه  والوجبـــات  بالمســـؤوليات 
الوطـــن والمجتمـــع، ويتـــم تزويدهـــم 
بإجـــراءات الصحة واألمن والســـالمة 
والتعامـــل مـــع الحريـــق واإلســـعافات 
قانـــون  عـــن  ومحاضـــرات  األوليـــة 
الجريمـــة  مـــن  والوقايـــة  العقوبـــات 
واإلدمـــان ومهارات فـــن التواصل مع 
اآلخرين والتحكم بالغضب، ومهارات 
النفـــس والواجبـــات األســـرية  ضبـــط 
إلـــى  والتفكيـــر اإليجابـــي، باإلضافـــة 

تمكينهم بأســـس إنشـــاء المشروعات 
لتوفيـــر  الالزمـــة؛  واالحتياجـــات 
المدخول المادي له ولألســـرة كما يتم 

تدريبهم على مهـــارات مهنية تمكنهم 
من االستفادة منها في تطوير حياتهم 
الشـــخصية والبدء بصـــورة فاعلة في 

المجتمـــع، ومن أبرز هذه المهن أعمال 
البســـتنة وتطوير الحدائق والسواحل 

والصباغة والتنظيف والصيانة.

المنامة - بنا

محكومون بعقوبات بديلة: شكرا جاللة الملك... 
نعاهدكم أن نكون عونا للبلد

ــال حـــقـــوق اإلنـــســـان ــج ــم ــة ب ــدم ــق ــت ــم ــدول ال ــ ــ ــاف ال ــص ــم ــن ب ــري ــح ــب أمـــيـــنـــي: ال

علي أميني



أكد مدير عام معهد اإلدارة العامة “بيبا” رائد شمس أن المعهد خرج أكثر من 
26 ألف متدرب تقريب منذ إنشائه، وتمكن من تخريج 7000 موظف حكومي 
تقريبــا مــن برنامج الوطنــي لتطوير القيــادات الحكومية هذا العام، وســاهم 

في تقديم 871 بحثا متنوعا بين محلية وإقليمية ودولية.

ولفـــت بن شـــمس إلـــى أن الصحافة هي 
الداعـــم األكبـــر للمعهـــد ولهـــا دور رئيـــس 
فـــي تطويـــر العمل الحكومـــي، من خالل 
التواصـــل االســـتراتيجي لتعديـــل الكثير 
الموجـــودة  المفاهيـــم واإلشـــكاالت  مـــن 
فضـــال عن التغذيـــة الراجعـــة التي تصل 
العمـــل  المواطنيـــن للصحافـــة عـــن  مـــن 
الحكومي، موضحا انه باإلمكان تضمين 
فـــي  الصحافـــة  عبـــر  المواطـــن  نبـــض 
برامـــج المعهد. جاء ذلك خـــالل اإليجاز 
اإلعالمـــي الحكومـــي الـــذي نظمـــه مركز 
االتصـــال الوطنـــي بالتعـــاون مـــع معهـــد 
إنجـــازات  حـــول  “بيبـــا”  العامـــة  اإلدارة 

المعهد في العام 2021.
وأشـــار إلى أن خطط المعهد المستقبلية 
تهـــدف إلـــى التركيـــز علـــى إحـــدى نقاط 
قوته، وهـــي قدرة موظفـــي المعهد على 
بحســـب  التدريبيـــة،  البرامـــج  تفصيـــل 
الحاجـــات المطلوبـــة ووفقـــا المنهجيات 
الدوليـــة، موضًحـــا أن عـــدد الموظفين ال 
يتجـــاوزون 60 موظفـــا، فضـــال 200 من 
يتـــم  الذيـــن  واالستشـــاريين  المدربيـــن 
االستعانة بهم، الفتا إلى أن المعهد يعمل 
علـــى الكثيـــر مـــن البرامـــج التخصصيـــة 
وبرنامـــج  الصحيـــة،  اإلدارة  كبرنامـــج 
خدمـــة بالتعـــاون مـــع هيئـــة المعلومـــات 

والحكومة اإللكترونية.
وذكـــر أن من ضمن البرامج المســـتقبلية 
الـــذي  تـــوك”  “بيبـــا  وبرنامـــج  للمعهـــد 
يعنـــى بالمناقشـــات الـــوكالء والمديرين، 

ومناقشات عن العمل ما بعد كورونا. 

   وبين أن المعهد تمكن من تحقيق العديد 
من اإلنجـــازات على صعيد تطوير العمل 
اإلداري فـــي مملكة البحريـــن بالرغم من 
الظروف التـــي فرضها االنتشـــار العالمي 
لجائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد - 19(، 
مشـــيًرا إلى أن األزمة الصحيـــة العالمية 
كانت دافًعا ومحّفزا لمعهد اإلدارة العامة 
لتوظيـــف االبتـــكار واإلبـــداع فـــي ابتكار 
الحلـــول مـــن أجـــل اســـتمرارية رســـالته 
إلـــى أهدافـــه االســـتراتيجية،  ووصولـــه 
وبمـــا يســـاهم في الدفـــع بعجلـــة التنمية 

المستدامة.
 ولفـــت إلى المديـــر العام إلـــى أن المعهد 
تمكـــن مـــن تحقيـــق إنجـــازات حكوميـــة 
جديـــدة تحاكـــي الطمـــوح الوطنـــي منها 
القيـــادات  لتطويـــر  الوطنـــي  البرنامـــج 
الحكومية الذي تخرج منه 6934 موظفا 
حكوميـــا، موظف حكومي بالرغم من ما 
فرضه االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
تحّديـــات  مـــن   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
متعّلقـــة بالحضـــور إلـــى مقـــّرات العمـــل 
واســـتمرار وتيرتـــه وإنتاجيتـــه، وهـــو ما 
ساهم في ترقية عشرات المتدربين إلى 
مناصـــب قيادية حيث تمكـــن من ترقية 
أكثـــر من 400 متدرب، منهـــم 43 متدربا 
ترقـــى لدرجة وكيـــل و15 متدربا لدرجة 
مستشـــار و67 متدربـــا لدرجة مدير و15 
متدربا لدرجة قائم بأعمال و173 بدرجة 

رئيس. 
 وأشـــار إلـــى أن هـــذا البرنامـــج يهـــدف 
الـــى تطوير إعـــداد القيـــادات الحكومية 

وتزويدهـــم بأفضل المنهجيـــات العلمية 
عـــن  فضـــال  التطبيقيـــة،  والممارســـات 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  البرنامـــج  تصميـــم 
منظومـــة  فـــي  الفعليـــة  االحتياجـــات 
العمـــل الحكومـــي، وتطويـــر المتدربيـــن 
بما يتناســـب مع االحتياجـــات الوظيفية 

والمستوى الوظيفي.
 ولفـــت أن عـــدد المشـــاريع والمبـــادرات 
التـــي  والمطـــورة  المقدمـــة  الحكوميـــة 
قدمها المعهد في الفترة الماضية، وصل 
ومبـــادرة  مشـــاريع   1409 الـــى  عددهـــا 
للتطويـــر  خطـــة   585 منهـــا  حكوميـــة 
الشخصي في برنامج بناء، و479 مبادرة 
تطويريـــة فـــي برنامـــج )تكويـــن(، و299 
خطة اســـتراتيجية وسياســـية حكومية 
في برنامج قيادات، و46 مقترحا إلعادة 

هندسة العمليات في برنامج كوادر.
المبـــادرات والمشـــاريع   وبيـــن أن هـــذه 
ســـاهمت فـــي تطويـــر العمـــل الحكومي، 
وهـــو مـــا عكـــس أهميـــة البرنامـــج فـــي 
تشـــجيع الكـــوادر الحكوميـــة للمشـــاركة 
لمملكـــة  الحضـــاري  الُمنجـــز  صنـــع  فـــي 
البحريـــن وتوظيف خبراتهـــم ومهاراتهم 
التـــي اكتســـبوها فـــي تحســـين مســـتوى 
أدائهم وأداء مؤسساتهم، للوصول ألداء 
حكومـــي متطـــور يدعـــم خطـــط التنمية 
مـــن  االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وذلـــك 
خـــالل تدعيـــم األداء لتقديـــم الخدمات 
المواكبة للتطلعات التنموية، إضافة إلى 
تعزيـــز اإلدارة للمـــوارد الممكنـــة لتوفيـــر 
هذه الخدمات، وبناء القدرات لتتماشـــى 

مع التغيير اإلبداعي للتطوير المستمر.
مـــن  المســـتفيدين  عـــدد  أن  وأوضـــح 
برنامـــج خدمـــات بيبـــا االلكترونيـــة بلـــغ 
 1157 عـــن  وفضـــال  مســـتفيدا،   1564
مســـتفيدا مـــن المحاضـــرات االلكترونية 
و 407 أشـــخاص، اســـتفادوا مـــن دورات 
البـــث المباشـــر القصيـــر، مبينـــا أن هـــذه 
الخدمات اإللكترونية تهدف إلى توسيع 
نطـــاق الخدمـــات اإللكترونيـــة المقدمـــة 
لموظفـــي القطـــاع العـــام وتقديم دورات 
مـــع  تتناســـب  الكترونيـــة  ومحاضـــرات 
احتياجات القطاع العام وتطوير الخطة 
االلكترونـــي  للتدريـــب  االســـتراتيجية 

بالمعهد.
وقـــال إّن نشـــاط المعهـــد رّكـــز فـــي العام 
المنظومـــة  بلـــورة  علـــى  أيضـــا  الجـــاري 
مـــع  شـــراكات  وبنـــاء  العلميـــة  البحثيـــة 
المؤسســـات العامة واألكاديمية المحلية 
واإلقليمية والدوليـــة، حيث عمد المعهد 
إلى وضع أجندة بحثية ترتقي بمســـتوى 
التطلعـــات الوطنيـــة، وهو ما ســـاهم في 
إنتـــاج 871 بحثـــا، تنوعت ما بين بحوث 
محليـــة وإقليميـــة ودوليـــة، تـــم تقديمها 
فـــي المؤتمـــرات الدولية، إضافـــة إلنتاج 
المعهد الغزير في مجال البحوث العلمية 
البحثيـــة  والفعاليـــات  المؤتمـــرات  فـــي 
المحلية. وفي الســـياق نفسه، أضاف أّن 
المعهـــد أطلـــق فـــي العام الجـــاري خدمة 
“ابحث” لدعم طلبة الدراســـات العليا في 

مملكة البحرين.
  وبيـــن أن المعهـــد مســـتمر فـــي تعزيـــز 

مكانته العالمية بين المؤسسات اإلدارية 
المميـــزة، فقـــد فـــاز المعهـــد فـــي 2021م 
بجائزة أفضل ممارســـة حكومية، والتي 
ُقدمـــت من قبـــل مؤسســـة ROI العالمية 
ومقّرهـــا الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، 
وذلـــك بنـــاًء على دراســـة أعدهـــا المعهد 
لقيـــاس العائـــد مـــن االســـتثمار لبرنامـــج 
“تكويـــن” الذي اســـتطاع أن يحقق عائًدا 

مادًيا بلغ 335 %.. 
 واضاف أن المعهد نال رئاســـة مؤسســـة 
IIAS التـــي تعـــد أحـــد أعرق المؤسســـات 
الدوليـــة اإلدارية، ولقد عمـــل المعهد من 
خـــالل هـــذه المكانة علـــى مواصلة طرح 
المؤتمـــرات الدولية، عن بعـــد، والخروج 
والبحـــوث  األوراق  مـــن  كبيـــر  بعـــدد 
إثـــراء  فـــي  لـــدوره  إضافـــة  العالميـــة، 

األجندات الدولية بالمخرجات اإلدارية.
فـــي  المعهـــد مســـتمر  أن  إلـــى  وأشـــار    
الراميـــة لالرتقـــاء  فـــي تنفيـــذ الخطـــط 
باألداء الحكومي في مجال السياســـات 
المـــوارد  وإدارة  واإلســـتراتيجيات 
والتغييـــر وتطوير الخدمـــات الحكومية، 
والســـلوك  المهـــارات  لتحســـين  وذلـــك 
والمعرفة بالتعلم والتدريب والمســـاهمة 

فـــي عملية صناعة القرار باالستشـــارات، 
وإيجـــاد حلـــول ناجعـــة مـــن خـــالل حـــل 
وســـائل البحـــث العلمـــي، وبنـــاء وتنمية 
واإلرشـــاد  التقييـــم  بواســـطة  القـــدرات 
األولويـــة  مـــن  انطالقـــا  الشـــخصي، 
االســـتراتيجية ضمـــن برنامـــج الحكومة 
“تعزيز فعالية وكفاءة األداء الحكومي”، 
2030، وفـــق  البحريـــن  وتنفيـــذًا لرؤيـــة 
القيـــادات  لتدريـــب  متمّيـــز  برنامـــج 
فـــي  القـــادة  كفـــاءة  ورفـــع  الحكوميـــة 
القطـــاع العـــام، باإلضافـــة إلـــى تحســـين 

نوعية ووفرة التدريب.
 ونـــّوه بجهـــود معهـــد اإلدارة العامـــة في 
دعم التحّول الرقمي، حيث وّسع المعهد 
نطاق خدماته اإللكترونية، وشـــهد العام 
2021 اســـتفادة أكثر من 1500 شـــخص 
مـــن خدمات المعهـــد اإللكترونيـــة، منهم 
1157 يستفيدون حاليا من المحاضرات 
اإللكترونية، مشـــيرا إلـــى أّن المعهد طّور 
برنامـــج دوراتـــه ومحاضراته لتتناســـب 
مـــع احتياجـــات القطـــاع العام، كمـــا وبدأ 
بتطويـــر خطته االســـتراتيجية للتدريب 

اإللكتروني.

تقديم 871 بحثا وأكثر من 1400 مبادرة ومشروع حكومي
شمس: تخريج 7 آالف موظف حكومي تقريًبا من برنامج القيادات الوطنية

إشادات نيابية واسعة بتراجع حوادث اإلصابات والوفيات
انــخــفــاًضــا ــر  ــث األك الــــدول  ــن  م الــبــحــريــن  الــشــامــلــة جــعــل  ــة  ــروري ــم ال اإلســتــراتــيــجــيــة  تطبيق 

 ســّجل نــواب إشــادات واســعة بجهــود اإلدارة العامــة للمرور ومــا اتخذته من 
سياسات ساهمت في تراجع معدل حوادث اإلصابات والوفيات بنسبة 60 %، 

بعد تطبيق اإلستراتيجية المرورية الشاملة التي طبقتها اإلدارة في 2015.

وأكـــد النـــواب أن هـــذا االنخفـــاض في 
يأتـــي  المروريـــة  الحـــوادث  معـــدالت 
كنتيجة منطقية للمبادرات المســـتمرة 
فـــي تعزيـــز صـــورة الســـائق البحريني 

الملتزم بقوانين المرور.
من جهته، أشـــاد رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي 
محمد السيســـي البوعينين بالمبادرات 
الوطنيـــة العديـــدة التـــي دأبـــت علـــى 
إطالقهـــا اإلدارة العامة للمرور لتعكس 
اهتمام المملكة بالتركيز على الســـالمة 
المروريـــة وزيـــادة الوعـــي المجتمعـــي 
لآلثار الناجمة عـــن الحوادث المرورية 
المروريـــة  بالقواعـــد  االلتـــزام  وعـــدم 

األساسية.
المســـتمرة  المبـــادرات  إن  وقـــال   
والمتنوعـــة والتـــي انطلقـــت منـــذ أكثر 
من 3 عقود ســـاهمت في تعزيز صورة 
بقوانيـــن  الملتـــزم  البحرينـــي  الســـائق 
المـــرور والعمل على التوعيـــة المروية 
المـــوارد  كافـــة  اســـتغالل  خـــالل  مـــن 
المتاحـــة مـــن أجـــل تقليـــص الخســـائر 
إيجابـــي  بشـــكل  والماديـــة  البشـــرية 
ومحفز، هو أمر يدعو للفخر واالعتزاز 
بوجـــود إدارة تعمـــل على قدم وســـاق 
للحفاظ على سالمة الوطن والمواطن 
مـــن خـــالل تعزيـــز مبـــادئ االنضبـــاط 

المروري لتحقيق المصلحة العامة.
المبذولـــة  الكبيـــرة  بالجهـــود  وأشـــاد   
محليـــا من وزيـــر الداخلية الفريق أول 
ركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــد هللا آل 
خليفة، بدعمـــه الالمحدود وباالهتمام 
المستمر من قبل اإلدارة العامة للمرور 
ممثلـــة بمديرهـــا العـــام العميد الشـــيخ 
عبدالرحمن بـــن عبدالوهاب آل خليفة 
والذيـــن لـــم يـــأل جهـــًدا فـــي االهتمام 
الجاد والحقيقي لمعالجة األسباب قبل 
النتائج، من خـــالل العمل على التركيز 
على التوعية المجتمعية بكافة سبلها، 

وذلـــك حرًصا على تحقيـــق أكبر فائدة 
للوطـــن والمواطـــن، والتـــي انعكســـت 
بشـــكل واضـــح فـــي تحقيـــق معـــدالت 
االنخفـــاض المشـــهودة فـــي الحـــوادث 

المرورية واإلصابات.
اإلعالميـــة  الحملـــة  دور  وأكـــد   
التوعويـــة لإلدارة العامة للمرور والتي 
جـــاءت هـــذا العـــام تحت عنـــوان “في 
لحظـــة” لتركـــز علـــى األبعـــاد الصحيـــة 
واالجتماعيـــة الناجمـــة عـــن الحوادث 
المروريـــة وربطهـــا بمحيـــط الشـــخص 
المصاب من أســـرته وأصدقائه، ناهيك 
عـــن خطـــورة االنشـــغال عـــن الطريـــق 
باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم 
للشـــارع  المقـــررة  بالســـرعة  االلتـــزام 

والسياقة بتهور.
المنظومـــة  تطويـــر  أن  إلـــى  وأشـــار   
المروريـــة وتوظيـــف التكنولوجيـــا من 
خـــالل األنظمـــة الذكيـــة فـــي مراقبـــة 
والعمـــل  القانـــون،  وتطبيـــق  الحركـــة 
الميدانـــي بتواجـــد الدوريـــات الراجلة 
والمتحركة، ودراســـة مواقع الشـــوارع 
هندســـية  تغييـــرات  تحتـــاج  التـــي 
المروريـــة،  الحـــوادث  مواقـــع  خاصـــة 
فضـــالً ومعالجـــة كل مـــا يتـــم رصـــده 
مـــن مالحظـــات هـــي أمور محـــل فخر 
فـــي  الكبيـــر  لدورهـــا  نظـــًرا  وإشـــادة 
تعزيز الســـالمة المروريـــة وعامل كبير 
فـــي ضبـــط الحركـــة المروريـــة وعامل 
ردع للمســـتهترين ممـــا يحفظ ســـالمة 
وسالسة الشوارع والحركة المرورية.

الكبيـــر  التوعـــوي  الـــدور  أن  وذكـــر   
جـــاء ليســـتهدف كافة أفـــراد المجتمع 
خصوًصا وأن مثل هذه الحمالت تعمل 
بشـــكل جاد وحقيقـــي على رفع الوعي 
المجتمعـــي لتقليص كافة اإلشـــكاليات 

المرورية التي قد تنجم في لحظة.
إلى ذلـــك، ثّمن رئيس اللجنـــة النوعية 
الدائمـــة لحقـــوق اإلنســـان النائب عمار 

البناي، عضو لجنة الشـــؤون الخارجية 
بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
النـــواب، الجهـــود الحثيثة التـــي تقوم 
لتطويـــر  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  بهـــا 
المنظومـــة المروريـــة والحفـــاظ علـــى 
سالمة السائقين وأمن الطرق وسالمة 
المشـــاة ومســـتخدمي الطريـــق، والتي 
أدت إلـــى تراجـــع حـــوادث اإلصابـــات 

والوفيات بشكل ملحوظ.
 وأشـــار إلى أن تطبيق اإلســـتراتيجية 
أطلقتهـــا  التـــي  الشـــاملة  المروريـــة 
اإلدارة فـــي العام 2015، جعلت مملكة 
البحريـــن مـــن الـــدول األكثـــر انخفاًضا 
على المســـتوى اإلقليمـــي في معدالت 

الحوادث المرورية.
االســـتراتيجية  أن  البنـــاي  ورأى 
بشـــكل  ســـاهمت  الشـــاملة  المروريـــة 
ملحـــوظ في انخفاض معـــدل حوادث 
 %  60 بنســـبة  والوفيـــات  اإلصابـــات 
حتـــى 2020، و35 % حتى أغســـطس 
2021، حيث تعكس هذه النسب حجم 
العمل المنظـــم واالحترافي الذي تقوم 
بـــه اإلدارة العامـــة للمـــرور مـــن خـــالل 
التكنولوجيـــا فـــي مراقبـــة  وتوظيـــف 
والعمـــل  القانـــون،  وتطبيـــق  الحركـــة 
الميدانـــي، ومعالجـــة كل ما يتم رصده 
مـــن مالحظات، في ظـــل ازدياد أعداد 

المركبـــات وكثافـــة الحركـــة المروريـــة 
وبنـــاء العديـــد مـــن المـــدن الجديـــدة، 
األمر الذي يعكـــس مدى خبرة وكفاءة 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  منتســـبي 
جميـــع  مـــع  التكيـــف  علـــى  وقدرتهـــم 

الظروف والمتغيرات.
 وأشـــاد بالجانب اإلعالمـــي والتوعوي 
الـــذي تبنتـــه اإلدارة العامـــة للمرور في 
ســـبيل زيـــادة الوعـــي لـــدى الســـائقين 
ومستخدمي الطرق، بمختلف القوانين 
والســـلوكيات  المروريـــة  واألنظمـــة 
المروريـــة الصحيـــة والخاطئـــة، حيث 
نجحـــت اإلدارة في توظيف الوســـائل 
وتغيـــر  المجتمـــع  بتوعيـــة  اإلعالميـــة 

سلوكهم، وخلق بيئة مرورية أمنة.
 إلـــى ذلـــك، أشـــاد نائـــب رئيـــس لجنـــة 
الشـــؤون الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن 
الوطني بمجلس النواب النائب عيسى 
الدوســـري بمـــا حققتـــه اإلدارة العامـــة 
حـــوادث  معـــدل  مـــن خفـــض  للمـــرور 
اإلصابات والوفيات بنسبة 60 % حتى 
العـــام 2020، نتيجـــة لتطبيـــق تطبيق 
اإلســـتراتيجية المرورية الشاملة التي 

تم إطالقها في عام 2015.
عبـــر  المســـتمرة  المبـــادرات  أن  وأكـــد 
المروريـــة  االســـتراتيجيات  إطـــالق 
مـــع  والتعامـــل  العامـــة  والتوعيـــة 

والتعاطـــي  المروريـــة  المالحظـــات 
معهـــا والتي دأبت علـــى اإلدارة العامة 
عكســـت  بهـــا  االهتمـــام  علـــى  للمـــرور 
اهتمام المملكة بالتركيز على الســـالمة 
المروريـــة وزيـــادة الوعـــي المجتمعـــي 
لآلثار الناجمة عـــن الحوادث المرورية 
المروريـــة  بالقواعـــد  االلتـــزام  وعـــدم 

األساسية.
 وثّمـــن الدوســـري “الجهـــود الوطنيـــة 
المبذولـــة مـــن معالي الفريـــق أول ركن 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفة 
اإلدارة  قبـــل  ومـــن  الداخليـــة  وزيـــر 
العامـــة للمرور برئاســـة العميد الشـــيخ 
عبدالرحمن بـــن عبدالوهاب آل خليفة 
والتـــي هدفـــت لتحقيـــق أكبـــر فائـــدة 
للوطـــن والمواطن مما انعكس بشـــكل 
واضح في تحقيق معدالت االنخفاض 
المروريـــة  الحـــوادث  فـــي  المشـــهودة 

واإلصابات”.
 مـــن جانبه، قال عضو لجنة الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني النائب عبدهللا 
الـــذوادي إن انخفـــاض نســـبة حوادث 
يعكـــس   % 60 والوفيـــات  اإلصابـــات 
جديـــة وزارة الداخليـــة بقيـــادة وزيـــر 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بتطبيـــق بنود 
االســـتراتيجية المرورية الشاملة التي 

تعمل على وقف الســـلوكيات المرورية 
التي تؤدي إلى وقوع حوادث وتطوير 
الحركـــة المروريـــة ومراقبتهـــا بأحدث 
التكنولوجيـــا ورفـــع الوعـــي المـــروري 
لدى مســـتخدمي الطريق، مشـــيًدا في 
الوقت نفسه بتحقيق البحرين بالنسبة 
األقـــل للحوادث المرورية في المنطقة 
مما يعكس جهود اإلدارة العامة للمرور 
بـــإدارة المديـــر العـــام لـــإلدارة العامـــة 
عبدالرحمـــن  الشـــيخ  العميـــد  للمـــرور 
وجميـــع  خليفـــة  آل  عبدالوهـــاب  بـــن 
المنتســـبين وبخاصـــة شـــرطة وضباط 
المـــرور الذيـــن ينتشـــرون فـــي جميـــع 
الطـــرق  لتأميـــن  المملكـــة  محافظـــات 

وسالمة مستخدمي الطريق.
وِأشـــار الـــذوادي إلـــى أن الحفاظ على 
سالمة المواطنين أولوية لدى مجلس 
المـــرور  قانـــون  ومخرجـــات  النـــواب 
جـــاءت بشـــكل إيجابي بحيـــث تصب 
فـــي حمايـــة المجتمـــع مـــن المخالفات 
المروريـــة الخطـــرة التي تعـــرض حياة 
نتيجـــة  للخطـــر  والمشـــاة  الســـائقين 
االلتـــزام  القيـــادة وعـــدم  فـــي  التهـــور 
باألنظمـــة والقواعـــد المروريـــة كما أن 
األنظمة الذكية المنتشـــرة في شـــوارع 
مخالفـــة  يتعمـــد  لمـــن  رادع  المملكـــة 

القانون.
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البوعينين:
مبادرات المرور 

عّززت صورة السائق 
البحريني

الدوسري:
مبادرات “المرور” 

رفعت الوعي 
المجتمعي

البناي:
انخفاض اإلصابات 
وحوادث الوفيات 

يعكس حرفية “المرور”

الذوادي:
مخرجات قانون المرور 

تحمي المجتمع من 
المخالفات

سيدعلي المحافظة

ليلى مال اهلل



حديقة البسيتين... كأن لم تغَن باألمس
الـــــــــــــــــــــــــــــدوي: ضـــــــحـــــــيـــــــة “تــــــــــنــــــــــمــــــــــر” الـــــــــمـــــــــرتـــــــــاديـــــــــن

ال يــكاد يمــر أكثــر مــن بضــع أســابيع علــى نفــض العمــال الغبــار عن مالبســهم 
حتى يخيم الحزن والكآبة على وجه حديقة البسيتين مجمع 221 من جديد 

وكأنها “لم تغَن باألمس”.

الحديقـــة التـــي بلغـــت أشـــدها ونالت 
مـــا تســـتحقه مـــن الـــدالل فـــي أعمال 
التطويـــر الصيانة الدورية، والتي كان 
آخرهـــا قبل نحـــو عام، وبلغـــت كلفته 
25 ألـــف دينـــار، باتـــت ضحيـــة تنمـــر 
مجموعة مـــن مرتاديها من فئة صغار 
الســـن، الذين ال يهدأ لهـــم بال دون أن 

يقلبوا ما فيها رأًسا على عقب.
ممثل الدائرة البلدي حسن الدوي شكا 
أعمـــال التخريب المتكـــررة للحديقة، 
والتـــي طالـــت مؤخًرا حـــرق األرضية 
المطاطية، وتكسير األلعاب واإلنارات 
ذات العلو المنخفض، وهو ما يتسبب 
فـــي هـــدر األمـــوال العامـــة، ويتطلب 

معالجة لسلوك هؤالء المرتادين.
ومديريـــة  البلديـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 

الشـــرطة تقومان بدورهما على أكمل 
وجه فـــي صيانـــة الحديقة، وإرســـال 
التخريـــب،  أعمـــال  لمنـــع  الدوريـــات 
إال أن ذلـــك لـــم يكـــن كافًيـــا لمنـــع تلك 
المجموعـــة مـــن االســـتمرار واإلصرار 

على أعمال التخريب.
ورأى أن الحـــل يكمـــن فـــي تخصيص 
هـــذه الحديقـــة لتكون مناســـبة لذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، والعمـــل على 
رفع ســـور الحديقة للحـــد من تعرضها 
ألعمال التخريب، إلى جانب تشـــكيل 
مـــن  الحدائـــق  أصدقـــاء  مجموعـــة 
أهالي المنطقة للحفاظ على الحديقة 
ومســـاندة الجهـــات المختصة في كل 
مـــا يتعلق بأعمال التجميـــل والنظافة 

جانب من مظاهر التخريب والتطوير وغيرها.

جانب من أعمال التأهيل للحديقة

جانب من أعمال الصيانة

أثناء تركيب األرضيات
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تجميل جسر الدرة
ــؤون  ــ ــشـــف وزيـــــــر األشـــــغـــــال وشــ  كـ
ــعــمــرانــي  ــتــخــطــيــط ال الـــبـــلـــديـــات وال
عــصــام خــلــف عـــن أنـــه ســيــتــم إدراج 
رقم  الجسر  لتجميل  التصميم  أعمال 
البحرين  درة  جــزيــرة  إلــى  الــمــؤدي   5
ذهاًبا وإياًبا، ضمن قائمة المشروعات 
الزمنية  بــالــمــنــاقــصــة  ســتــطــرح  ــتــي  ال
لألعمال االستشارية للتصاميم بإدارة 
ضمن  إلدراجــهــا  تمهيًدا  المشروعات؛ 
مع  بالتنسيق  للتنفيذ  الــوزارة  برنامج 

مجلس بلدي الجنوبية.

البلدي عبداهلل: اتخذوا اإلجراءات الرادعة لمن يعرقل أعمال الصيد

حديقة حيوانات أليفة للكالب الضالة

 قـــال مديـــر إدارة الثـــروة الحيوانيـــة 
بوكالة الزراعة والثروة البحرية عباس 
الحايكـــي إن العـــاج المقترح لمشـــكلة 
إنشـــاء  فـــي  يتمثـــل  الضالـــة  الـــكاب 
حديقة للحيوانات األليفة بمساحة 40 
ألـــف متر مربع، تســـع لحوالـــي 5 آالف 
كلـــب؛ بهـــدف إعـــادة توطيـــن الـــكاب 
الضالة، والحد من تكاثرها، والتحسين 
الســـلوكي باســـتئناس الـــكاب الضالة، 
فتح باب التبني، إلى جانب اســـتغاله 

كمعلم سياحي وتعليمي.
وأشـــار خـــال مناقشـــة مجلـــس بلدي 
الجنوبية مســـتجدات مكافحة ظاهرة 
الـــكاب الضالة إلى أن الموقع المقترح 
إلقامـــة هـــذا المشـــروع هـــو المنطقـــة 
ـــا البحـــث  الجنوبيـــة، حيـــث يتـــم حاليًّ
عـــن الموقع المناســـب للمشـــروع الذي 

سيستغرق تنفيذه 3 سنوات.
ولفت إلـــى أن مركز االتصـــال الوطني 
تلقـــى منـــذ بداية العـــام وحتـــى نهاية 
أغســـطس الماضي 1586 باًغا بشـــأن 
الـــكاب الضالـــة، علـــى مســـتوى جميع 

المحافظات.
تـــم  التـــي  الـــكاب  العـــدد  أن  وبيـــن 
اصطيادهـــا خـــال أغســـطس الماضي 
فـــي   5 علـــى  موزعـــة  كلًبـــا،   70 بلـــغ 
محافظـــة العاصمـــة، و6 فـــي المحرق، 
و49 في الجنوبية، و10 في الشـــمالية، 
فيمـــا بلغـــت حصيلـــة الـــكاب التي تم 

اصطيادها منذ ديســـمبر 2017 وحتى 
أغســـطس 2021 مجمـــوع 3750 كلًبـــا، 
114 منهـــا فـــي العاصمـــة، و889 فـــي 
المحـــرق، و851 فـــي الجنوبيـــة، و896 

في الشمالية.
وتابـــع أن مجمـــوع الـــكاب التـــي تـــم 

2019 وحتـــى  ينايـــر  منـــذ  إخصاؤهـــا 
يناير 2021 بلغ 2138 كلًبا.

وأردف الحايكـــي أن مـــن أبـــرز عوائق 
اصطيـــاد الكاب هو وجـــود بعض من 
يقوم بفتح األقفاص وتهريب الكاب، 
أو إطعامهم مما يعرقل عملية إيقاعهم 

في المصيدة.
وأشـــار فـــي رّده علـــى استفســـار نائب 
رئيس المجلـــس عبداللطيف المجيرن 
إلى أن هذا المشروع توقف؛ نظًرا لعدم 
جـــدواه من حيث طاقته االســـتيعابية 
المحـــدودة التي ال تتجـــاوز 400 كلب، 
وهو ما دفع اإلدارة الجديدة إلى طرح 

مشروع الحديقة.
وأكـــد فـــي رّده علـــى تســـاؤل البلديـــة 
إيمان القاف بشأن إمكان تطبيق حل 
تصديـــر الكاب، أنه ال يوجد قرار يمنع 
تصديـــر الكاب الضالة، بشـــرط توفير 

الحجر البيطري الازم.
وقـــال الحايكـــي إن عمليـــات إخصـــاء 
ا أكثـــر من 30  الـــكاب ال تتعدى ســـنويًّ
ألـــف دينار، وهي ضمـــن التكلفة الكلية 

للمناقصة الخاصة بهذا الشأن.
من جهته، قال البلدي مال هللا شاهين 
إن الحديـــث عـــن حديقـــة للحيوانـــات 
األليفة هو حديث عن مشروع ليس له 
وجـــود على أرض الواقـــع، مقابل واقع 
صعب يعيشـــه األهالي مع غزو الكاب 
الضالـــة لألحيـــاء الســـكنية واســـتمرار 

تكاثرها ومشاكلها.
وختاًمـــا، أكـــد البلدي عبـــدهللا إبراهيم 
ضرورة ســـن تشـــريعات تعالج مشكلة 
الـــكاب الضالـــة، واتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونيـــة الرادعـــة تجـــاه مـــن يعرقـــل 
عمليات اصطيادها، وعدم التهاون في 

ذلك.

عباس الحايكيإبراهيم عبدالله

مّرر مجلس بلدي المنطقة الجنوبية مقترًحا 
بتطوير وتجميل جســـر رقم 1 وجسر رقم 2 

بشارع الملك حمد.
وقبـــل التصويت، قـــال رئيـــس المجلس بدر 
التميمي إن تخضير الموقعين سيســـاهم في 

تلطيـــف الجـــو، خصوًصا أنه يقع بالقرب من منطقة الدفان، إلى جانب إضفاء 
المظهر الجمالي على الشـــوارع والجســـور، وزيادة الرقعة الخضراء والحفاظ 

على التنوع البيولوجي للنباتات المحلية.
وأشـــار إلـــى أن أعمال التشـــجير تنـــدرج تحت إطار اســـتكمال أعمـــال تطوير 
الجســـرين، وبالتنســـيق مع المجلـــس األعلى للبيئـــة، حول أنـــواع المزروعات 
المائمـــة للمنطقـــة، والتـــي من شـــأنها أن تســـاهم فـــي جهود تحســـين المناخ 

وخفض درجات الحرارة، والمحافظة على التنوع البيولوجي.

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

إخصاء 2138 
كلًبا خالل عامين 

و8 أشهر

إطعام الكالب 
وتهريبها من 

األقفاص يعرقل 
عمليات اصطيادها

3750 كلًبا 
حصيلة مكافحة 

4 سنوات

30 ألف       
دينار سنويا 

إلخصاء الكالب 
الضالة

سيدعلي المحافظة

التميمي: تخضير الجسور يلّطف 
الجو ويحافظ على التنوع البيولوجي

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة
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إدارة 
الممتــــــلكات
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خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق
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Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license
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خدمات حمايـــــــــة
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مهدي حبيـــــــــل

Property Management
& Dev. Manager

��������+973

+973

m

t

p.mgt@grnata.come

Mahdi hubail

�������������������
إلدارة الممتــــــــلكات

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2021 -116568 إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:   عبدالنبي جعفر ابراهيم مهدي   

االسم التجاري الحالي:  بيت المحرق للهدايا 
االســـــم التجـــاري :  أنوار المحرق لحلويات ومتاي 

 رقم القيد: 40239-1

القيد: 145711
التاريخ : 2021/09/22

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 145711 لسنة 2021

بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة أدفرتايزر كليك  ذ.م.م  
         

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن    
رقم  القيد  بموجب  المسجلة   ، ذ.م.م  كليك   أدفرتايزر  شركة  أصحاب  السادة 

145711 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري
من أدفرتايزر كليك  ذ.م.م      إلى: إي ترندز ذ.م.م

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

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة زهره المدينة للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 139477 - 1

         
بناء على قرار الشركاء في شركة زهره المدينة للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 139477 - 1 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / عبدالعزيز 

خليفه محمد حمد المهيزع مصفيا للشركة.
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع  المادة  2001 ، وعمال بنص 

دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات
العنوان  على  وذلك  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة، 

prabhuleshp@gmail.com:التالي

القيد   123992    -   التاريخ   20 / 9 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم   113141   لسنة 2021
بشأن تحويل شركة تضامن

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
         

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بحرينية  تضامن  شركة  والمقاوالت  للتجارة  براناوم  شركة  أصحاب  السادة 
المسجلة بموجب القيد رقم 123992 ، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة 
المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار، بين 

كل من:
مريم خالد عبدهللا صادق نجم

NARAYANAN NALLIKADU

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

CR2021 -137291 إعالن رقم  
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:     السيد أمين صالح شرف صالح     

االسم التجاري الحالي:  الخارطة لمواد البناء
االســـــم التجـــاري الجديد : سكاي الين للشحن   

قيد رقم : 82879-1

تاريخ :19/09/2021
) CR2021- 135261( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

         
السيب  عبدالرحمن علي  راشد  : عمار جالل  ٔادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد / السيدة جالل راشد 
عبدالرحمن علي السيب فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: مركز هاوس البيطري

قيد رقم : 93331-1

القيد: 37840   -   التاريخ: 20-9-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة السجل

إعالن رقم )0000( لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد عبدهللا 
فردية(  )مؤسسة  الحرمي  عبدهللا  احمد  عبدهللا  مؤسسة  لـ  المالك  الحرمي  عبدهللا  احمد 
والمسجلة بموجب القيد رقم 37840 طالبا تحويل الفرع الرابع للمؤسسة الفردية المسمى 
مجموعة الحرمي للمقاوالت بتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

1000 دينار، لتصبح الشركة مملوكة من قبل السيد عبدهللا احمد عبدهللا الحرمي 
لتصبح تحت اسم تجاري مجموعة الحرمي للمقاوالت ذ.م.م 

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

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة تايتانز الستشارات التسويق ذ.م.م

سجل تجاري رقم 50339
         

بناء على قرار الشركاء في شركة تايتانز الستشارات التسويق ذ.م.م المسجلة 
 / السيد  تعيين  و  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،  50339 رقم  القيد   بموجب 

BALAJEE KUMAR AREKREVELU مصفيا للشركة.
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع  المادة  2001 ، وعمال بنص 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
BALAJEE KUMAR AREKREVELU

38398100

القيد  89606     -    التاريخ  20 - 9 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

         
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد احمد 
والمسجلة  فردية)  (مؤسسة  الطيبين  بوتيك  ل  المالك  المقهوي  احمد  عبداللطيف  محمد 
بموجب القيد رقم 89606 طالبا تحويل المؤسسة الفردية بكافة فروعها إلى شركة ذات 
التالية  السادة  من  مملوكة  الشركة  لتصبح   ،  5.000 وقدره  برأسمال  مسئولية محدودة 

اسمائهم:
MOHAMMAD RABIUL ISLAM INTAZ - 1

AHMED MOHAMED ABDULLATIF AHMED ALMUQAHWI  -2
لتصبح تحت اسم تجاري شركة بوتيك الطيبين ذ.م.م

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

  For Advertising
إلعالناتكـــم 

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

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444
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إدارة 
الممتــــــلكات
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خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق
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Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A
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مهدي حبيـــــــــل

Property Management
& Dev. Manager

��������+973

+973

m

t

p.mgt@grnata.come

Mahdi hubail

�������������������
إلدارة الممتــــــــلكات

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2021 -116568 إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:   عبدالنبي جعفر ابراهيم مهدي   

االسم التجاري الحالي:  بيت المحرق للهدايا 
االســـــم التجـــاري :  أنوار المحرق لحلويات ومتاي 

 رقم القيد: 40239-1

القيد: 145711
التاريخ : 2021/09/22

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 145711 لسنة 2021

بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة أدفرتايزر كليك  ذ.م.م  
         

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن    
رقم  القيد  بموجب  المسجلة   ، ذ.م.م  كليك   أدفرتايزر  شركة  أصحاب  السادة 

145711 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري
من أدفرتايزر كليك  ذ.م.م      إلى: إي ترندز ذ.م.م

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

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة زهره المدينة للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 139477 - 1

         
بناء على قرار الشركاء في شركة زهره المدينة للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 139477 - 1 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / عبدالعزيز 

خليفه محمد حمد المهيزع مصفيا للشركة.
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع  المادة  2001 ، وعمال بنص 

دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات
العنوان  على  وذلك  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة، 

prabhuleshp@gmail.com:التالي

القيد   123992    -   التاريخ   20 / 9 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم   113141   لسنة 2021
بشأن تحويل شركة تضامن

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
         

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بحرينية  تضامن  شركة  والمقاوالت  للتجارة  براناوم  شركة  أصحاب  السادة 
المسجلة بموجب القيد رقم 123992 ، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة 
المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار، بين 

كل من:
مريم خالد عبدهللا صادق نجم

NARAYANAN NALLIKADU

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

CR2021 -137291 إعالن رقم  
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:     السيد أمين صالح شرف صالح     

االسم التجاري الحالي:  الخارطة لمواد البناء
االســـــم التجـــاري الجديد : سكاي الين للشحن   

قيد رقم : 82879-1

تاريخ :19/09/2021
) CR2021- 135261( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

         
السيب  عبدالرحمن علي  راشد  : عمار جالل  ٔادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد / السيدة جالل راشد 
عبدالرحمن علي السيب فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: مركز هاوس البيطري

قيد رقم : 93331-1

القيد: 37840   -   التاريخ: 20-9-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة السجل

إعالن رقم )0000( لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد عبدهللا 
فردية(  )مؤسسة  الحرمي  عبدهللا  احمد  عبدهللا  مؤسسة  لـ  المالك  الحرمي  عبدهللا  احمد 
والمسجلة بموجب القيد رقم 37840 طالبا تحويل الفرع الرابع للمؤسسة الفردية المسمى 
مجموعة الحرمي للمقاوالت بتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

1000 دينار، لتصبح الشركة مملوكة من قبل السيد عبدهللا احمد عبدهللا الحرمي 
لتصبح تحت اسم تجاري مجموعة الحرمي للمقاوالت ذ.م.م 

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

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة تايتانز الستشارات التسويق ذ.م.م

سجل تجاري رقم 50339
         

بناء على قرار الشركاء في شركة تايتانز الستشارات التسويق ذ.م.م المسجلة 
 / السيد  تعيين  و  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،  50339 رقم  القيد   بموجب 

BALAJEE KUMAR AREKREVELU مصفيا للشركة.
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع  المادة  2001 ، وعمال بنص 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
BALAJEE KUMAR AREKREVELU

38398100

القيد  89606     -    التاريخ  20 - 9 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

         
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد احمد 
والمسجلة  فردية)  (مؤسسة  الطيبين  بوتيك  ل  المالك  المقهوي  احمد  عبداللطيف  محمد 
بموجب القيد رقم 89606 طالبا تحويل المؤسسة الفردية بكافة فروعها إلى شركة ذات 
التالية  السادة  من  مملوكة  الشركة  لتصبح   ،  5.000 وقدره  برأسمال  مسئولية محدودة 

اسمائهم:
MOHAMMAD RABIUL ISLAM INTAZ - 1

AHMED MOHAMED ABDULLATIF AHMED ALMUQAHWI  -2
لتصبح تحت اسم تجاري شركة بوتيك الطيبين ذ.م.م

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

  For Advertising
إلعالناتكـــم 

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

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444
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إدارة 
الممتــــــلكات
��������������������

خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق

���������� ����

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

خدمات حمايـــــــــة
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مهدي حبيـــــــــل

Property Management
& Dev. Manager

��������+973

+973

m

t

p.mgt@grnata.come

Mahdi hubail

�������������������
إلدارة الممتــــــــلكات

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2021 -116568 إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:   عبدالنبي جعفر ابراهيم مهدي   

االسم التجاري الحالي:  بيت المحرق للهدايا 
االســـــم التجـــاري :  أنوار المحرق لحلويات ومتاي 

 رقم القيد: 40239-1

القيد: 145711
التاريخ : 2021/09/22

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 145711 لسنة 2021

بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة أدفرتايزر كليك  ذ.م.م  
         

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن    
رقم  القيد  بموجب  المسجلة   ، ذ.م.م  كليك   أدفرتايزر  شركة  أصحاب  السادة 

145711 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري
من أدفرتايزر كليك  ذ.م.م      إلى: إي ترندز ذ.م.م

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

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة زهره المدينة للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 139477 - 1

         
بناء على قرار الشركاء في شركة زهره المدينة للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 139477 - 1 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / عبدالعزيز 

خليفه محمد حمد المهيزع مصفيا للشركة.
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع  المادة  2001 ، وعمال بنص 

دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات
العنوان  على  وذلك  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة، 

prabhuleshp@gmail.com:التالي

القيد   123992    -   التاريخ   20 / 9 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم   113141   لسنة 2021
بشأن تحويل شركة تضامن

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
         

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بحرينية  تضامن  شركة  والمقاوالت  للتجارة  براناوم  شركة  أصحاب  السادة 
المسجلة بموجب القيد رقم 123992 ، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة 
المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار، بين 

كل من:
مريم خالد عبدهللا صادق نجم

NARAYANAN NALLIKADU

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

CR2021 -137291 إعالن رقم  
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:     السيد أمين صالح شرف صالح     

االسم التجاري الحالي:  الخارطة لمواد البناء
االســـــم التجـــاري الجديد : سكاي الين للشحن   

قيد رقم : 82879-1

تاريخ :19/09/2021
) CR2021- 135261( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

         
السيب  عبدالرحمن علي  راشد  : عمار جالل  ٔادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد / السيدة جالل راشد 
عبدالرحمن علي السيب فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: مركز هاوس البيطري

قيد رقم : 93331-1

القيد: 37840   -   التاريخ: 20-9-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة السجل

إعالن رقم )0000( لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد عبدهللا 
فردية(  )مؤسسة  الحرمي  عبدهللا  احمد  عبدهللا  مؤسسة  لـ  المالك  الحرمي  عبدهللا  احمد 
والمسجلة بموجب القيد رقم 37840 طالبا تحويل الفرع الرابع للمؤسسة الفردية المسمى 
مجموعة الحرمي للمقاوالت بتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

1000 دينار، لتصبح الشركة مملوكة من قبل السيد عبدهللا احمد عبدهللا الحرمي 
لتصبح تحت اسم تجاري مجموعة الحرمي للمقاوالت ذ.م.م 

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

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة تايتانز الستشارات التسويق ذ.م.م

سجل تجاري رقم 50339
         

بناء على قرار الشركاء في شركة تايتانز الستشارات التسويق ذ.م.م المسجلة 
 / السيد  تعيين  و  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،  50339 رقم  القيد   بموجب 

BALAJEE KUMAR AREKREVELU مصفيا للشركة.
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع  المادة  2001 ، وعمال بنص 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
BALAJEE KUMAR AREKREVELU

38398100

القيد  89606     -    التاريخ  20 - 9 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

         
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد احمد 
والمسجلة  فردية)  (مؤسسة  الطيبين  بوتيك  ل  المالك  المقهوي  احمد  عبداللطيف  محمد 
بموجب القيد رقم 89606 طالبا تحويل المؤسسة الفردية بكافة فروعها إلى شركة ذات 
التالية  السادة  من  مملوكة  الشركة  لتصبح   ،  5.000 وقدره  برأسمال  مسئولية محدودة 

اسمائهم:
MOHAMMAD RABIUL ISLAM INTAZ - 1

AHMED MOHAMED ABDULLATIF AHMED ALMUQAHWI  -2
لتصبح تحت اسم تجاري شركة بوتيك الطيبين ذ.م.م

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

  For Advertising
إلعالناتكـــم 

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

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444
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Vacancies Availableالخميس 23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 - العدد 184727
 YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com  

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  

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH  

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH  

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  

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TRENCHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com  

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com  

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh  

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  hderazi@aradouscm.com  

Design Creative  W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM  

N E T CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com  

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com  

ALSHAWI GATE AUTO GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39871555  or  ALSHAWYTOWERS@YAHOO.COM  

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM  

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17550191  or  ACCURATEINDUSTRIAL@GMAIL.COM  

OROODH FOR CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36331036  or  oroodh@gmail.com  

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM  

SABAR AYOOB BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM  

SANAT LABOOS FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 38851501  or  Hssan211073@gmail.com  

BO ALHANOOF VEGETABLES & FRUITS & FOOD & BEVERAGES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35567777  or  FINEDOCCLEARANCE@GMAIL.COM  

EMIC TRAINING 

has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 

 suitably qualified applicants can contact

 17317000  or  MARWAN@EMICTRAINING.COM  

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM  

CAZARO BLINDS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com  

GRAND SAFIR HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17533565  or  hr@grandsafirhotel.com  

Tryst restaurant and coffee shop management 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 

 suitably qualified applicants can contact

 36669924  or  mouathen@gmail.com  

Velosi Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17180245  or  WALEEDOTHMAN68@GMAIL.COM  

Banglore Restaurant & Cafe WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211624  or  MADHAVANKAMMAN727@GMAIL.COM  

JALAL ALAALI & Sons BSC C 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17581777  or  M_JAFFER9@HOTMAIL.COM  

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com  

Magic Interior W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com  

USMANS BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM  

USMANS NEW LOOK SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM  

Suha Galleria Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  FAHAD.SADEQ@AREFSADEQ.COM  

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM  

ALGHARAFA TECHNICAL AND MECHANICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM  

ALDEERAH PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contact

 77207730  or  SARAISLAMIC@YAHOO.COM  

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME  

LOGIC INSTITUTE FOR TRAINING AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 17211001  or  CHAIRMAN@LOGIC-INSTITUTE.NET  

Dr Shine Auto Clean WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 

 suitably qualified applicants can contact

 33336868  or  dr.shineautoclean@gmail.com  

GREEN APPLE GARDEN JUICE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38886062  or  RORO.310@GMAIL.COM  

GREEN APPLE GARDEN JUICE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38886062  or  RORO.310@GMAIL.COM  

ESTERAHT AL QADHI CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33999975  or  AAMER6060@GMAIL.COM  

DYAR SAIF HEAVY EQUIPMENT HIRING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39297117  or  SAIF.0073@YAHOO.COM  

Byrne Looby Partners Limited - Bahrain- Foriegn Branch 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17344262  or  ealbaqer@byrnelooby.com  

Byrne Looby Partners Limited - Bahrain- Foriegn Branch 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17344262  or  ealbaqer@byrnelooby.com  

Converge Gate Construction 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33721349  or  raliisb27@yahoo.com  

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM  

ZAMAN AL TAYBEEN Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39974000  or  A.ALHADIFADUL@GMAIL.COM  

TANWEER ALAKER RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39873775  or  YOUNEIS330222@GMAIL.COM  

S K G Publicity and Advertising Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250704  or  DINADVERTISING@GMAIL.COM  

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM  

SAKAN RIFFA AUTO PARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39862086  or  BIJUT@BATELCO.COM.BH  

SAKAN RIFFA AUTO PARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39862086  or  bijut@batelco.com.bh  

Chrome Concepts Restaurant Management Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 36678300  or  AZIZ@PEGASUSBAHRAIN.COM  

MADHIF AL MOODAWEB REETAVRANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39413377  or  EBRAHIMALMB14@GMAIL.COM  

KOJO RESTAURANT CO. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17877880  or  RMK@RMKGROUP.COM  

INTERHOLCO MIDDLE EAST FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200025  or  BENOIT.MOREAU@INTERHOLCO.CH  

WALKMAN CLEANING COMPANY - PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM  

ABRAR AL BAHRAIN 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33885484  or  donjohny77@gmail.com  

KHALIL IBRAHIM H GHULAM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33270263  or  abidmemon26@gmail.com  

RAW CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 33371050  or  HASAN555ASEERI@GMAIL.COM  

S & A MARKETING CONSULTANCY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17550006  or  goldcity147@gmail.com  

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM  

USMAN GHANI BAD SHAH RAHMA SHAH F.SHAH 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  USMAN.5551@HOTMAIL.COM  

GHAZWEEN TRADING Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 32288027  or  BAHRAIN@GHAZWEEN.COM  

Siemens LLC UAE 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 

 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM  

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com  

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM  

Castillo Trading & Construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM  

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com  

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com  

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com  

Mexico cleaning and maintenance services 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com  

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH  

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH  

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh  

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh  

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM  

Professional Way Contracting W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.COM  

OTSEN SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM  

GHAREEB CATERING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66652111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM  

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM  

Snowfall air conditioning 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM  

Pearl Family Mart 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM  

XVIIX BUILDING MATERIALS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34317424  or  HWAY_ANTA_6@HOTMAIL.COM  

Mr. sparkle cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM  

CONTRATECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM  

CONTRATECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM  

MADRAS CAFE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36529295  or  bahrainsajan@gmail.com  

Rawan Albader Trading co.wll 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33272791  or  jackal803@hotmail.com  

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM  

ALNOOR GATE CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33947879  or  KHUDHUR76@LIVE.COM  

NINE STAR CONSTRUCION 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 77059992  or  skystar.company@yahoo.com  

ADAN FASHOIN 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 36582946  or  sameeer.ishtiaq@gmail.com  

MAGIC SCISSOR SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 39597310  or  MOAYED101@HOTMAIL.COM  

GOLDEN HAND CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36723677  or  GOLDENHAND.BH@GMAIL.COM  

ANJAPPAR AUTHENTIC INDIAN RESTURANT S P C OWNED BY TEAMS HOLDING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM  

ANADA BHAVAN INDIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39971555  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM  

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM  

BAIT ALSALAM REALESTATE AND CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33377166  or  AZIZKLM@HOTMAIL.COM  

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com  

Daffodils Restaurant W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17293903  or  daffodills338@gmail.com  

White light trading 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36557277  or  KHALIDMANSORA@YAHOO.COM  

Emaar Brothers Carpentry Workshop 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17601681  or  ISLAMSADEQ@YAHOO.COM  

Al Riyadah for Germany Car Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36634749  or  alriyadahcartech@gmail.com  

SISTERS GLAMOUR  LADIES SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36666494  or  MARAAWI88@GMAIL.COM  

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM  

Al Sultan Gate Glass 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39383843  or  AHMEDS4U@HOTMAIL.COM  

Columbia Laundry 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  UMM-HATIM@OUTLOOK.COM  

ChemDry Bahrain  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.com  

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com  

MERCANTILE MANAGEMENT ADVISORY   W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33600501  or  MMADVISORY.BH@GMAIL.COM  

Bawabat Luluwa Household Cleaning Materials 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33044488  or  M34434818@GMAIL.COM  

PRIME PHYSIO PHYSIOTHERAPY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  PHYSIOTHERAPIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17111040  or  HUSAIN.PRIMEPHYSIO@GMAIL.COM  

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com  

SANSAF TRANSPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33921167  or  SANSAFTRADING@GMAIL.COM  

HELEN AVENUE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM  

BURGER EXPRESS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact

 36020030  or  SAGABURGER@GMAIL.COM  

JABEL ALI CAFETERIA AND RESTAURANTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM  

Plus rent a car s p c 

has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17838282  or  INFO@PLUSRENTAL.NET  

AARASH CONTRACTING CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM  

FARESHTA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33595836  or  WSAEED214@GMAIL.COM  

THE M RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17580777  or  MUSHTAK@FARHAT-TOURS.COM  

HALEEMA SADIA MOHAMMAD 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 38957110  or  BURJNAWAL00@GMAIL.COM464156  

ASHABAB RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244435  or  ABDULNABIALSARRAJ@GMAIL.COM  

VITAX CONSULTANCY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583155  or  QAIZOUKI@GMAIL.COM  

AHMED MUHAMMAD KHAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32031744  or  RIGHT.GROUPS@OUTLOOK.COM  

STERLING SITES TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39025069 

 SUPERB PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33260001  or  DILAWAR26@GMAIL.COM  

CAMPUS SHOES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34123947  or  shoecampus@yahoo.com  

SHEZA PROPERTIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 34346635  or  SHAJIPM127@GMAIL.COM  

ALNEAMAH CARGO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735363  or  NEDAL600@HOTMAIL.COM  

Bogota Building Maintenance 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33697127  or  UMM-HATIM@OUTLOOK.COM  

ALEJA FOR CLEARANCE OF GOVERMMENT TRANSACTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34600299  or  NADHEM.ISMEEL@YAHOO.COM  

ALFARABI OPTICIAN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(SPECTACLES FRAMES) 

 suitably qualified applicants can contact

 66359933  or  SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM  

SHAMS ALMANAR BLACKSMITH AND WELDING AND FAB 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39013198  or  shamsaanar.bwf@gmail.com  

NAWANSHAHR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35309554  or  KULDIPRAM946@GMAIL.COM  

TWO BROTHERS AUTO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 

 suitably qualified applicants can contact

 38883008    

ALRAYES.OMAR@GMAIL.COM  RAMEE ROSE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17616167  or  hrg.bh@rameehotels.com  

TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH  

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

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com  

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

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com  

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com  

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

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com  

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM  

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM  

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM  

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.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  

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 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

  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

  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

  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

  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  

Najeda restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17643510  or  AZIZ2228948@GMAIL.COM  

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com  

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com  

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com  

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com  

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM  

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh  

ISMCO COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM  

ALWOROOD FOR MARKETING 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39361094  or  JAFAR2021A@OUTLOOK.COM  

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM  

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH  

AL-DERAZI BOAT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732771  or  kazam3993@gmail.com  

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17600895  or  AHMADI100@HOTMAIL.COM  

Mexico cleaning and maintenance services 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com  

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH  

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH  

RAMEZ INDUSTRIAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17243331  or  moh.ramez@ramez.net  

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com  

Right Clean Auto Services Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com  

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ENGINES & GENERATORS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com  

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM  

Design Creative  W L L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM  

Diamond square contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM  

Diamond square contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM  

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM  

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM  

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com  

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com  

303SECURE SHIELD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH  

DANAT AWAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM  

Elegant Leo contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM  

GELCARGO GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 32371572  or  NOUFAL@GELCARGO.COM  

SOHAN JEWELLERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36481526  or  KAJALRS.MONDAL77@GMAIL.COM  

ZUMANA DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 32166698  or  ZOOOZ_91@HOTMAIL.COM  

COGHLIN CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33002656  or  REDLINJOSE@GMAIL.COM  

YOUNG STYLE TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33655884  or  THY.SOLUTION123@GMAIL.COM  

FOOD WORLD LOGISTICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM  

ABU ASHIQ REPAIRING WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33253901  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM  

SAID SERVICES CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33878746  or  SAIDSERVICES19@GMAIL.COM  

BLACK SHADOW GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33518486  or  SAYDOO69@ICLOUD.COM  

HELPING HAND GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33838905  or  ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM  

MR STYLE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 39774342 

 MR STYLE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 

 suitably qualified applicants can contact

 39774342   

JASSIM AHMED MAHDI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39553966  or  ALNASIM_5@HOTMAIL.COM

MOHAMED ALI  ABDULLA   ALASHEERI / SAEED / 9871 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 32202880  or  alsaeed4@aol.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

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  
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NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com  

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH  

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH  

ARSH FACILITY SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33112620  or  SKENARAWORKSHOP.SS@GMAIL.COM  

MOHAMMED KHAN MANAGEMENT SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33860711  or  FALLAKSHER96@GMAIL.COM  

RUYAN COMMERCIAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17731316  or  TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM  

BAHRAIN WORKSHOP CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH  

International Motor Trading Agency W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17875777  or  EYAD@KEKANOO.COM.BH  

Al sahab tower hotel appartments 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39011100  or  STORES.WESTERN@GMAIL.COM  

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM  

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM  

ANWAR PARIS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39411474  or  AHMADFAHAD53@HOTMAIL.COM  

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH  

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM  

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH  

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM  

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM  

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co  

ZOWAID TRADING & MAINTENANCE EST. 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17673308  or  MAHERWS@BATELCO.COM.BH  

REGENCY JEWELLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66766722  or  BHAVIN22K@GMAIL.COM  

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM  

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM  

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM  

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM  

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM  

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM  

ALMOAYYED STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17226611  or  almoayyed@gmail.com  

Alsalam Gas 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEPARTMENT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com  

Alsalam Gas 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com  

ABNA ZUHAIR TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.COM  

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com  

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com  

ALSADIQ TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17401441  or  HR@ALSADIQBH.COM  

ALMOAYED DATA GROUP 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17828828  or  ammar@almoayedict.com  

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz  

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz  

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz  

NATIONAL FILES INDUSTRY 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17732666  or  SALAH@NATIONAL.COM.BH  

FATIM AUTO SPARE PARTS CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39070950  or  MAHDIVIKIAYOUSIF@GMAIL.COM  

YASEEN AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17553661  or  ALIESSA68@GMAIL.COM  

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com  

AL SAEED HOUSE PHONES & PROPERTIES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39332729  or  HUSSAIN@ALSAEEDHOUSE.COM  

SEVENTIES KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM  

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com  

UNITED CHEMICAL TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300313  or  UCHEMTECH@BATELCO.COM.BH  

SAMA AL DHAIF CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39678625  or  SALMEEN_10_SALMEEN@HOTMAIL.COM  

PANORAMA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  info.pan01@dar-albinaa.com  

MOHAMMED ISA AHMED ALQASSAB 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17684316  or  HANI85558@HOTMAIL.COM  

SUPER ALMANAR CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17555535  or  ahmed.mahdi1985@gmail.com  

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM  

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM  

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH  

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH  

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH  

MUHARRAQ GOLDSMITH WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36329373  or  Goldhousejewellery.bh@gmail.com  

ALMIZANI AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17000949  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM  

ALBANKI FOR FRESH FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36659998  or  ALIALBANKI454@GMAIL.COM  

GHAWAR BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17683668  or  AHMED.A.SHEHABI@GMAIL.COM  

GULF GATE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM  

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com  

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM  

ALANWAR DISCOUNT CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17784342  or  ZA.AKBAR39@GMAIL.COM  

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh  

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM  

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM  

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com  

Mexico cleaning and maintenance services 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com  

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM  

TELANGANA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230027  or  FAROOHA9191@HOTMAIL.COM  

IBN AL BETAR SPICE TRADER 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17323544  or  bahrain877@gmail.com  

ALJADID SCRAP STORES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39819191  or  ALJADEED1974@GMAIL.COM  

AL DANA PARTY HALL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  feeetooo_97@hotmail.com  

AL DANA PARTY HALL 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  feeetooo_97@hotmail.com  

Al danachl building materials 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17411490  or  SAEEDAMEED01@GMAIL.COM  

ALHAMAD CLEARING & FORWARDING AGENCY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33270707  or  HALHAMAD2002@HOTMAIL.COM  

KAMILIA FALAFEL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17414664  or  ABUMAHER60@HOTMAIL.COM  

ARUNIMA FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17763694  or  JAMAL.ALOTAIBI@GMAIL.COM  

PLANNING CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  anish6722@gmail.com  

PLANNING CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  anish6722@gmail.com  

Qand palace aircondition 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33557775  or  NURSE222@HOTMAIL.COM  

IN & OUT SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM  

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz  

HESHMATI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39800990  or  ALTASHANI2014@GMAIL.COM  

SULTAN HADRAMOUT RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33934636  or  ALI.MATROOK95@GMAIL.COM  

JOY ALUKKAS JEWELERY COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17229914  or  BAHMANAMAMGR@JOYALUKKAS.COM  

HANOVER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33994476  or  KHALID111@GMAIL.COM  

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17541001  or  HUSSAM.AWAD@PARSONS.COM  

Gulf mark supermarkets 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39900801  or  Ali40024@HOTMAIL.COM  

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17226061  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM  

MARK LAND CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39286251  or  AL.JALHAM@HOTMAIL.COM  

Maraseel Phone 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39639797  or  MARASEEL.OFF@GMAIL.COM  

Dhafayer Ladies Beauty Salon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33290001  or  DAFAIRSALON@GMAIL.COM  

ALNOOR TOWERS BUILDING MATERIALS AND CEMENTI 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM  

INFORMATION TECHNOLOGY PEOPLE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact

 17727375  or  WILLIAM@ITPEOPLEGULF.COM  

ADHRAA IRONING. 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 37799312  or  UM.NARJIS294@GMAIL.COM  

ADHRAA IRONING. 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 37799312  or  UM.NARJIS294@GMAIL.COM  

ARAD FORT RESTAURANT 2 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36000154  or  BRIGHTALKALEEJ@GMAIL.COM  

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net  

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH  

AGILITY BAHRAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17461033  or  shabib@agility.com  

MASAYEF LEBANON SANDWICHES & PASTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 

 suitably qualified applicants can contact

 66335777  or  ALJEEL_CON@HOTMAIL.COM  

YAMUNA TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33308823  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM  

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM  

AIN AL BAHRAIN SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39664685  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM  

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34039246  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM  

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 

 suitably qualified applicants can contact

 34039246  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM  

AL MONASEQ PAINTING & CYPSOM 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39425256  or  rabab.abdulla@gmail.com  

SHAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17771700  or  ykahmed@yahoo.com  

SHAN SCRAP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17771700  or  ykahmed@yahoo.com  

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH  

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH  

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh  

OLIVE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH  

OLIVE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH  

MAKKAH ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39400253  or  MAKAH.ALUMINIUM@GMAIL.COM  

AL AREEN HOUSE SPICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39681830  or  AQANSARI123@GMAIL.COM  

SHAFIQ DECOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36511786  or  bahrainframes@gmail.com  

6 pence Consulting W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com  

JANAT ADEN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34439395

  AL ARAFAT FOR AOTO ITEMS & SPARE PART 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39902221  or  njar330@gmail.com  

ARAD HOUSE HOLD APPLIANCES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38762367  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM  

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE  

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE  

BRIGHT LIGHT LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER(HAND-CHEMICAL SOLUTIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17772179  or  NASEEMA.ABBAS68@GMAIL.COM  

ROAD LINE TRANSPORTATION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact

 36666355  or  YAS3366@GMAIL.COM  

La ROSA HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17111999  or  larosahotel1977@gmail.com  

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH  

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM  

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com  

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM  

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 

 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH  

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 

 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH  

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM  

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

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM  

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM  

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM  

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh  

Hertel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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  

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH  

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com  

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com  

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com  

DANAT AWAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM  

POSHAK LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM  

NAYLA FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM  

Bu Hajer Boutique 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 34056560  or  HUSSAIN8811@HOTMAIL.COM  

ALNAIREH CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39611160  or  ALHADIBH66@GMAIL.COM  

AL NABEEL STAR TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM  

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com  

SHAHLA LADIES SALOON & BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 32332010  or  reem.hakeem.7@hotmail.com  

ELLIAN SALON BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM  

AL HAITAM FOR INDUSTRIES & ECONOMIC DEVELOPMENT CO. (FOREIGN BRA 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17792249  or  HR@ALHAITAM.COM  

6 pence Consulting W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com  

AV L CONCEPTS CO . W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17794475  or  nev.desouza@gmail.com  

Downtown Rotana hotel B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM  

TERI MERI CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact

 34447865  or  BOKANAAN@GMAIL.COM  

VINTAGE DECOR CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  VINTAGE@ARABIANNEON.COM  

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM  

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM  

SILVER CITY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM  

BLACK SAND CONTARUCTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 

 suitably qualified applicants can contact

 33859167  or  MOHD81SKK@HOTMAIL.COM  

MARSA ALBUSAITEEN COLD STORES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.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  

GARAGE WASI 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39066344  or  nab123n@gmail.com  

AL SHUJA FOR SIMPLE SECOND HAND EQUIPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39282283  or  MONA_JASSIM00@HOTMAIL.COM  

THE CREPE CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17689666  or  BIJUJOSEPH55@GMAIL.COM  

ALSAFEER CARGO HANDLING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040019  or  ALTAWEELMOVER@GMAIL.COM  

WHITE PEARL LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33006161  or  AMAA411998@GMAIL.COM  

Orange Travel Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 38434888  or  KHALID@ORANGE-BH.COM  

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com  

KALAVARA RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  BAHRAINSAJAN@GMAIL.COM  

KALAVARA RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  BAHRAINSAJAN@GMAIL.COM  

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com  

MONARCH TECHNICAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17140119  or  monarch@batelco.com.bh  

ABDUL GHAFOOR ELECTRONICS SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39460325  or  A.GHAFOOR.E@GMAIL.COM  

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  hderazi@aradouscm.com  

MARIYA ADVARTISING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33300206  or  shawqifarhan@gmail.com  

SABR AYOOB RESTAURANT AND GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM  

SABR AYOOB RESTAURANT AND GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM  

Times N Chimes 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77815001  or  BAHRAIN@MASHREQWORLD.COM  

SMARK TRADING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77088931  or  SMARKTRADING@YAHOO.COM  

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me  

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me  

WIPRO BAHRAIN LIMITED CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM  

NAJMAT ALBALAD SPURPATS AND CAR ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39319636  or  HLLH81@HOTMAIL.COM  

SAFETY TRAINING & CONSULTANTS CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17400707  or  NAWAF.ALJISHI@ETS.BH  

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM  

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM  

The Burger Concepts W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contact

 34233146  or  soufal@foodconceptsco.com  

USMANS NEW LOOK SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33379334  or  USMAN_DC@YAHOO.COM  

Hot Pack Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE  

Harem ALSultan beauty salon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66300077  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH  

ENERFLEX MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33667675  or  bshuqair@enerflex.com  

ROMAANY MENS TAILORING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33332012  or  YOSIFI_122@HOTMAIL.COM  

Ali Al Zaki Fruits And Vegetables 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33640616  or  a.alzaki79@GMAIL.COM  

MESMERIC CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM  

Zaraei restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39810007  or  ZARAEI.AN@GMAIL.COM    
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المهدي تؤكد “السيطرة الكاملة على الوضع” بعد محاولة االنقالب

البرهان: ال حكومة منتخبة في السودان ونعمل بال دعمها

السوداني  الــســيــادة  مجلس  سجل 
األربـــعـــاء عتبا واضــحــا على  أمـــس 
البالد،  في  والسياسيين  الحكومة 
التشرذم  مسؤولية  إيــاهــم  محمال 
الــحــاصــل. واعــتــبــر رئــيــس مجلس 
الفتاح  عــبــد  أول  الــفــريــق  الــســيــادة 
البرهان، أن شعارات الثورة ضاعت 
مؤكدا  المناصب،  على  الصراع  بين 
القوات األمنية هي التي تحمي  أن 

المرحلة االنتقالية في البالد.
ــام حفل  ألــقــاهــا أمـ ــال فــي كلمة  وقـ
تخرج عسكري في أم درمان “نعمل 
الحكومة  من  دعم  دون  من  وحدنا 

المدنية”.
وأضاف “ال وجود لحكومة منتخبة 
على  الحفاظ  على  أوصــيــاء  ونحن 
أوصياء  “نحن  وتابع  الــوطــن”.  أمــن 
رغم أنف الجميع على وحدة وأمن 

السودان”.
وفي لوم واضح وصريح للحكومة 
المسلحة  القوات  أن  اعتبر  المدنية، 
للسياسيين  التنفيذي  “العمل  تركت 
ولكن المسألة انحرفت عن مسارها 

الصحيح”.
المسلحة  القوات  أن  أوضــح  كذلك، 
رغم  ــــوزراء  ال رئيس  مــبــادرة  قبلت 
إقصائها للمكون العسكري، قائال “لم 
الــوزراء  رئيس  لمبادرة  دعوتنا  تتم 
ــاء فــــي الــمــرحــلــة  ــركــ ــا شــ ــنـ ــم أنـ ــ رغـ

االنتقالية”.
السياسيين  للشركاء  “أقــول  وتابع 
يجب أن نعمل معا من دون إقصاء 

ألي مكون”.
إلى ذلك، اعتبر أن القوى السياسية 
ــاة الـــشـــارع وتــركــز  ــان تــتــجــاهــل مــع
للعسكريين.  اإلســـاءة  على  جهدها 
ــول  ــحــ ــتــ ــ ــال ــ وأضـــــــــــــاف “نـــــــؤمـــــــن ب
الـــديـــمـــوقـــراطـــي وضـــــــرورة نــجــاح 
نــطــمــع في  ــفــتــرة االنــتــقــالــيــة وال  ال

السلطة”.
لرئيس  األول  النائب  حمل  بـــدوره، 

محمد  االنــتــقــالــي  الــســيــادة  مجلس 
بحميدتي(  )الملقب  دقــلــو  حــمــدان 
االنقالب  مسؤولية تكرار محاوالت 

في السودان إلى السياسيين.
أرى  وصريح  واضــح  “بشكل  وقــال 
أن الــســبــب فـــي تـــكـــرار مــحــاوالت 
االنـــقـــالب هــم الــســيــاســيــون الــذيــن 
االنــقــالبــات”.  لقيام  الفرصة  أعــطــوا 
أهملوا  “السياسيين  أن  اعتبر  كما 
الـــمـــواطـــن وخـــدمـــاتـــه األســـاســـيـــة 
الكراسي  على  بالصراع  وانشغلوا 
عدم  من  حالة  خلق  ما  والمناصب، 

الرضا والتململ وسط الشعب”.
إلى ذلك، أكد أن البالد تعيش مرحلة 
قبل  الذي جرى  التغيير  بعد  حرجة 

حوالي 3 سنوات.
وكشف أن القوات المسلحة تصدت 
منذ  االنقالبية  المحاوالت  من  لعدد 
االنــتــقــالــيــة، مضيفا  الــفــتــرة  بــدايــة 
إلرســاء  إمكاناتها  كــل  سخرت  أنها 
والحفاظ على  البالد  االستقرار في 
إال  تجد  لم  لكنها  االنتقالية،  الفترة 

اإلهانة.
كذلك، دعا إلى ترك أساليب التخوين 

التي تساق ضد المؤسسات الوطنية 
التي تدير البالد، مؤكدا أال مخرج إال 
هدف  على  والعمل  الكلمة  بتوحيد 
محدد. وختم قائال “ال نحمل مطامع 

وال نسعى لمكاسب شخصية”.
إلى ذلك، أعربت قوى سياسية في 
التصريحات  رفضها  عــن  الــســودان 
الــســيــادة  لــرئــيــس مجلس  األخــيــرة 
البرهان،  الفتاح  عبد  السودان،  في 

واعتبرتها “خطيرة وغير مقبولة”.
الــبــرهــان،  تــصــريــحــات  عــلــى  وردا 
المدني  الــمــكــون  فيها  هــاجــم  الــتــي 
تــردي  مسؤولية  وحمله  السياسي 
ــال “حــزب  األوضـــــاع فــي الـــبـــالد، قـ
األمة” إن هذه التصريحات “خطيرة 

وغير مقبولة”.
وذكر “حزب األمة” أن اتصاالت قد 
بدأت للجلوس مع المكون العسكري 

لبحث األزمة.
ــرب حــزب  وفـــي نــفــس الــســيــاق أعــ
ــودانـــي”، كــذلــك عن  ــسـ “الــمــؤتــمــر الـ
رئـــيـــس مجلس  ــات  ــامـ ــهـ اتـ رفـــضـــه 
الــســيــادة لــلــقــوى الــســيــاســيــة، وقــال 
تعتبر  بعينها  “ليست هناك جهة  إنه 

ــودان، والــشــعــب  ــســ ــ وصــيــة عــلــى ال
وحده هو من يملك قراره”.

أعلن  الــســودانــي  الجيش  أن  يــذكــر 
أمس األول أنه أفشل عملية انقالب 
في  الــضــبــاط  مــن  مجموعة  نفذتها 
سالح المدرعات من أجل االستيالء 
على السلطة، مؤكدا أنه تم اعتقال 

جميع المتورطين.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أكــــــدت  فــيــمــا 
الــســودانــيــة أمــس األربــعــاء توقيف 
ــي مــحــاولــة  جــمــيــع الـــضـــالـــعـــيـــن فــ
ــبــالد، مــؤكــدة أنهم  ــقــالب فــي ال االن

سيمثلون أمام العدالة.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، 
إنجازات  إن  المهدي،  الصادق  مريم 
االنتقالية  الحكومة  ونجاح  الثورة 
ــج أعـــداء  ــ ــة بـــالدهـــا “أزعـ بــفــك عــزل

الثورة”.
وقــالــت الـــوزيـــرة فــي بــيــان قدمته 
األجنبي  الدبلوماسي  للسلك  اليوم 
المحاولة  بالخرطوم، حول  المعتمد 
وزارة  ــود  ــ “تـ ــفــاشــلــة  ال االنــقــالبــيــة 
خــارجــيــة جــمــهــوريــة الـــســـودان أن 
ُتنهي إلى كريم علمكم أن السلطات 
يوم  أحبطت  المختصة  السودانية 
الــثــالثــاء مــحــاولــة انــقــالبــيــة فاشلة 
الرتب  مــن  الــضــبــاط  بعض  بها  قــام 

الوسيطة والصغرى”.
االنــقــالبــيــيــن  أن  الـــبـــيـــان  وأضــــــاف 
“تصدت لهم قيادة القوات المسلحة، 
كانوا  التي  االستجابة  يجدوا  ولــم 
المختلفة،  الوحدات  من  ينتظرونها 
ذوي  المدنيين  بــعــض  إلـــى  إضــافــة 
الـــصـــلـــة بـــالـــنـــظـــام الـــبـــائـــد، وتــمــت 
كما  الوضع،  على  الكاملة  السيطرة 
ــادة تلك  تــم إلــقــاء الــقــبــض عــلــى قــ
الــمــحــاولــة االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة من 
الــعــســكــريــيــن والــمــدنــيــيــن، ويــجــري 

التحري معهم حاليا”.

الخرطوم ـ وكاالت

رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان

دبي - العربية.نت

الخارجية  السياسة  مــســؤول  شــدد 
ــاد األوروبـــــــي، جــوزيــف  ــحـ فـــي االتـ
بوريل على أهمية تعزيز التعاون مع 

دول مجلس التعاون الخليجي.
اجتماعه  ــر  إثـ بــيــان،  فــي  وأوضــــح 
على  المجلس  خــارجــيــة  وزراء  مــع 
ــقـــاءات الــجــمــعــيــة الــعــامــة  هــامــش لـ
أمس  نيويورك،  في  المتحدة  لألمم 
أوروبيا  تصميما  هناك  أن  األربــعــاء 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون مـــع مجلس 
الـــتـــعـــاون فـــي الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة. وأضـــاف أن الــحــوار بين 
ــول الــمــســائــل  الــجــانــبــيــن يــتــركــز حــ
ــح  ــمــصــال ال ذات  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

المشتركة. كذلك أشار إلى أن الحوار 
القضايا  يشمل  الخليجي  األوروبــي 
االقتصاد  بينها  مــن  االستراتيجية 
أن  وأفــاد  النظيفة.  والبيئة  الرقمي 
أوروبـــيـــا خليجيا  اجــتــمــاعــا وزاريــــا 
المقبل.  العام  سيعقد في السعودية 
أما في ما يتعلق بالتغيرات الحاصلة 
ــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، فــوصــفــهــا  فــ
أنها ساهمت في  باإليجابية، مؤكدا 

خفض التوتر عامة في المنطقة.
يشار إلى أن االتحاد األوروبي أعلن 
الخليجية  ــدول  ال يشارك  أنــه  مــرارا 
مشاغلها بشأن أمن المنطقة، السيما 
في ما يتعلق بإيران وملفها النووي.

االتحاد األوروبي: ماضون في تعزيز التعاون مع دول الخليج

بغداد ـ وكاالت

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
األربــعــاء،  أمـــس  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
االنتخابية،  العملية  متطلبات  إنــجــاز 
فيما حــذر من محاولة شــراء أصــوات 

الناخبين.
ــا ثقة  ــن قــــال فـــي بـــيـــان صــحــفــي: “كــل
االنتخابات،  هــذه  تكون  بــأن  وتــفــاؤل 
واختيار  الــنــزاهــة  فــي  عراقية  سابقة 
األفضل لشعبنا. أنجزنا بنحو تام جميع 
أمنيا،  االنتخابية  العملية  متطلبات 
بيننا  يفصل  وال  ومــالــيــا،  ولوجستيا، 

وبين إجرائها إال الوقت”.
إجــراء  على  الــيــوم  “اطلعنا  ــاف:  وأضــ
المحاكاة الثالثة لعملية االقتراع، التي 
كانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس. 

ــوف نـــخـــرج بــنــتــيــجــة أســاســهــا  ــ سـ
ــيـــة فــي  ــافـ ــفـ ــة والـــشـ ــزاهــ ــ ــن ــ ال

االنتخابات المقبلة”.
ــكــاظــمــي: “لــن  وتـــابـــع ال

تـــكـــون هــنــالــك ســـطـــوة لــلــمــحــســوبــيــة 
والــتــزويــر والــفــســاد مهما كــلــف األمـــر، 
لصناديق  الذهاب  على  الجميع  وأحث 
االقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد آذت 

عراقنا الحبيب”.
وحذر رئيس الحكومة العراقية من أي 
محاولة لشراء األصوات عبر تعيينات 
فهي  أراض،  قــطــع  تــوزيــع  أو  وهــمــيــة 
عدم  المواطنين  وعــلــى  كــاذبــة  وعـــود 

تصديقها، وفقا للبيان.
ــــى أن “إغــــــراء الــمــواطــنــيــن  وأشـــــار إل
باالدعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماما، 
ويــجــب عــدم االنــجــرار إلــيــهــا، وستتم 

مراقبتها من قبلنا”.
ــمــقــرر أن تــجــري االنــتــخــابــات  ومـــن ال
العراقية في العاشر من الشهر المقبل 
رئيس  حــدده  الــذي  للموعد  وفقا 

الحكومة مصطفى الكاظمي.

الكاظمي يحذر من محاوالت شراء أصوات الناخبين

عواصم ـ وكاالت

قــال مســؤول كبيــر فــي وزارة الخارجيــة األميركيــة لصحيفــة “واشــنطن 
بوســت” أمــس األربعــاء “ليس لدينــا جدول زمني لعودة االتفــاق النووي مع 
طهران”، وتابع “نحن مستعدون للعودة إلى الطاولة، على الرغم من أنه في 
مرحلــة مــا، لن يكــون ذلك ممكنًا؛ ألن تقدم إيران النووي ســيصبح ال رجوع 

فيه ولن يكون من الممكن العودة إلى الوراء”.

كما اعتبر مسؤول آخر للصحيفة تحدث 
ــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه أنــه  شــريــطــة عـ
“عندما نصل إلى هذه النقطة أو المرحلة، 
ســيــتــعــيــن عــلــيــنــا تــقــيــيــم مــكــانــنــا وكــيــف 

نمضي قدمًا”.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــك، فــيــمــا كـــرر وزي ــ أتـــى ذل
اللهيان أمس،  أمير عبد  اإليراني حسين 
ــوزارة،  ــ مــا أعلنه أمــس الــنــاطــق بــاســم ال
مؤكدا أن بالده تريد استئناف المحادثات 
النووية التي توقفت في فيينا في يونيو 

الماضي.
السياسة  مسؤول  مع  لقاء  في  وأوضــح 

الــخــارجــيــة لــالتــحــاد األوروبــــي جوزيب 
الجمعية  أعــمــال  هــامــش  عــلــى  بـــوريـــل، 
الــعــامــة لــألمــم الــمــتــحــدة فــي نــيــويــورك، 
بحسب ما نقلت وكالة “إرنا” الرسمية أن 
الحكومة الجديدة ستستأنف مفاوضات 

فيينا وتدرس خلفياتها بدقة.
كما اعتبر أن “على الجميع أن يعلموا أن 
النووي  لالتفاق  تكون  أن  هو  المطلوب 
وتابع  إليـــران”.  بالنسبة  ملموسة  نتائج 
رفع  عمليا  طــهــران  تــرى  أن  المهم  “مــن 
الــحــظــر”. إلــى ذلـــك، أشـــار إلــى أن “على 
جميع األطراف أن تخطو خطوات عملية 

تثبت التزامها باالتفاق”.
يذكر أن الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 
كان ألمح الثالثاء كذلك الستعداد بالده 
أنه  إال  الــنــوويــة،  الــمــحــادثــات  استئناف 
البالستية  الصواريخ  تشمل  أن  استبعد 
من  وهــي  اإلقليمية،  الميليشيات  ودعــم 
كانت  الــتــي  الخالفية  الــمــواضــيــع  ضمن 
تعتزم إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 

إدراجها ضمن المحادثات أيضا.

عبد اللهيان يؤكد سعي طهران لنتائج ملموسة من مفاوضات فيينا
واشنطن: العودة لالتفاق النووي صعبة وإيران تخصب

عواصم ـ وكاالت

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية إليران 
انـــدالع مواجهات  جــراء  مــن  آخـــرون،  فيما جــرح  مصرعهم، 
بمقاتالت  المسنودة  الحكومية والمقاومة  القوات  واسعة مع 

التحالف العربي في عدد من المحافظات اليمنية.
وقالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، 
إن أكثر من 50 مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب آخرون، مشيرة 
إلى أنه المدفعية الحكومية تمكنت من تدمير 8 آليات حوثية.

كذلك نفذت القوات الحكومية كمينا محكما لمجاميع حوثية 
عن  أسفر  الــذي  األمــر  الــجــوف،  بمحافظة  الخنجر  جبهة  في 
تبقى منهم  فيما الذ من  الحوثيين،  العديد من  مقتل وجرح 

بالفرار.
القوات  أعلنت  اليمن،  شرقي  جنوب  شبوة،  محافظة  وفــي 
ــجــرحــى من  الــحــكــومــيــة، أنــهــا أوقــعــت عــشــرات الــقــتــلــى وال
الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في جبهات بيحان 
والعين، كما تمكنت من تدمير 7 آليات حوثية، قبل انسحابها 
وصــول  مــن  بالتزامن  قواتها،  وتركيز  لتجميع  مواقعها  مــن 
بين  كبيرة  استنفار  حالة  وسط  لمساندتها،  كبيرة  تعزيزات 

القبائل لمنع توغل المليشيات.

في  الــحــوثــي  ميليشيات  خــســائــر  تضاعفت  الــســيــاق،  وفـــي 
وصعدة،  والبيضاء  مــأرب  محافظات  فــي  والــعــتــاد  األرواح 
آليات  على  جوية  غــارات  التحالف  مقاتالت  شن  جــراء  من 

وتجمعات ومواقع حوثية.
األربــعــاء، أن  أمــس  الشرعية،  أعــلــن تحالف دعــم  ذلـــك،  إلــى 
مسيرتين  طائرتين  ــــرت  ودّم اعــتــرضــت  الــجــويــة  الــدفــاعــات 
مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأضاف في بيان أنه يتابع النشاط الحوثي بإطالق المسيرات 
المفخخة، ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

التحالف: تدمير مفخختين حوثيتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط
عشرات القتلى من الحوثيين في توسع رقعة القتال

الرباط ـ وكاالت

أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــمــغــربــيــة 
األحــزاب  أن  أخنوش،  عزيز  المكلف، 
ــازت بــاالنــتــخــابــات  ــ الــثــالثــة الـــتـــي فـ
حكومة  ستشكل  من  هي  التشريعية 
ائتالفية. وأضاف في مؤتمر صحافي، 
أمس األربعاء، أن الحكومة الجديدة 
ــرار  ســتــضــم أعـــضـــاء مـــن حـــزب األحــ
وحـــزب األصــالــة وحـــزب االســتــقــالل، 
الفًتا إلى الحرص الكبير على تشكيل 
متماسكة.  بأغلبية  منسجمة  حكومة 
كــمــا أوضـــح أن الــمــنــطــق الـــذي حكم 
اختيار هذه األغلبية هو توجه اإلرادة 
أن  وتابع  تعبيره.  وفق  أوال،  الشعبية 
على  بالعمل  يكمن  الــرئــيــس  الــهــدف 
برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق، 

بين  ما  التوازن  مبدأ  أن  إلى  مشيًرا 
يقتضي  والمعارضة  األغلبية 

في  ــقــوى  ال تجميع  عـــدم 
جانب واحد. كذلك أكد 

أسماء  اقــتــراح  أجــل  مــن  العمل  على 
للحكومة تتمتع بالمصداقية واألمانة. 
الخاصة  االنتخابات  نتائج  أن  يذكر 
بــمــجــالــس الــجــمــاعــات والــمــقــاطــعــات 
ــرار”  كــانــت أســفــرت عــن تــصــدر “األحــ
يليه  ــًدا،  ــعـ ــقـ مـ  9995 حـــصـــده  بــعــد 
مقاعد،   6210 بـ  والمعاصرة  األصالة 
ـــ 5600  ثــم حـــزب االســتــقــالل ثــالــثــا ب
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــوزيـــع  ــ مـــقـــعـــد. أمـ
الجهات،  بمجالس  الخاصة  المقاعد 
فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا، 
وحزب االستقالل 144 مقعدا وحزب 
األصالة والمعاصرة 143 مقعدا. يشار 
الملك محمد  المغربي  العاهل  أن  إلى 
أيــام، عزيز  الــســادس، كــان كّلف قبل 
أخـــنـــوش، األمـــيـــن الـــعـــام لــحــزب 
ــي لـــألحـــرار  ــنـ ــوطـ الـــتـــجـــمـــع الـ
بتشكيل الحكومة الجديدة.

المغرب... حكومة ائتالفية من 3 أحزاب
الجزائر ـ وكاالت

ــة الـــجـــزائـــري  ــ ــدول ــ تـــوفـــي رئـــيـــس ال
الــســابــق، عبد الــقــادر بــن صــالــح، عن 
عمر ناهز 80 سنة، بعد تدهور حالته 

الصحية.
وأعـــلـــن مــجــلــس األمــــة فـــي منشور 
ــرســمــي عــلــى مــوقــع  عــبــر حــســابــه ال
ــاة رئيس  “فــيــســبــوك”، عــن خــبــر وفــ

الدولة السابق عبد القادر بن صالح.
ــال الــمــجــلــس فـــي بـــيـــان “يــنــعــى  ــ وقـ
والشعب  األمـــة  إلـــى  األمـــة  مجلس 
الجزائري وفاة رئيس الدولة األسبق 
ــة الـــســـابـــق،  ــ ــ ــيــــس مــجــلــس األم ــ ورئ
الذي  القادر بن صالح،  المجاهد عبد 

وافته المنية صباح أمس األربعاء”.
وكان عبد القادر بن صالح هو الرئيس 
منذ  الجزائرية  للجمهورية  المؤقت 

أبريل   9 2019، وفي  مــارس 
البرلمان  أعــلــنــه   ،2019

ــري بــغــرفــتــيــه  ــزائـ ــجـ الـ

وفقا  يــومــا   90 لــمــدة  لــلــدولــة  رئيسا 
للمادة 102 من الدستور.

الــشــغــور  أعـــلـــن رســـمـــيـــا  أن  وبـــعـــد 
الجمهورية  رئيس  لمنصب  النهائي 
بوتفليقة  الــعــزيــز  عبد  استقالة  إثــر 
المجلس  يوما، مدد   90 انقضاء  بعد 
الــدســتــوري بــفــتــوى دســتــوريــة بقاء 
منصبه  في  صالح  بن  الدولة  رئيس 
االنــتــخــابــات  تنظيم  تحقيق  لــغــايــة 
ــة، اتــلــتــي جــــرت فـــي 12  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ

ديسمبر2019.
ولد بن صالح، في 24 نوفمبر1941، 
فـــي فـــالوســـن فـــي واليــــة تــلــمــســان، 
عين  في  االبتدائية  دراسته  وزاول 
يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي. 
بصفوف  الــتــحــق   1959 ســنــة  وفـــي 
انطالقا  الوطني،  التحرير  جيش 
من المغرب، ولم يبلغ بعد سنة 

الثامنة عشر.

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح

بغداد تهدد إيران باللجوء 
لمحكمة العدل الدولية

ــعــراقــي، مهدي  جـــدد وزيـــر الـــمـــوارد الــمــائــيــة ال
رشيد، تهديده إليران بشأن اللجوء إلى محكمة 
ــقـــوق” بـــاده  الـــعـــدل الــدولــيــة الســتــحــصــال “حـ
البلدين. وقال  المائية في األنهر المشتركة بين 
الوزير العراقي في تصريح صحافي، إن “باده 
اللجوء  منها  ــران،  إيـ ضــد  ضغط  أوراق  تمتلك 
لمحكمة العدل الدولية، وربما هناك أوراق أخرى 
وزارتـــه”.  غير  عراقية  وزارات  تستخدمها  قــد 
وأضاف، أن “طرحي وزيري الخارجية والمالية 
مشترك  اجتماع  خــال  شديدا  كــان  العراقيين 

عقد في وقت سابق مع مسؤولين إيرانيين”.

وزير الخارجية اإليرانيأفراد من ميليشيات الحوثي.

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

للتواصل: 17111483

السعودية... مكانة رفيعة بين كل أمم األرض
يقـــول المـــؤرخ الدكتـــور عبدالرحيـــم عبدالرحمـــن وهو أســـتاذ أكاديمي 
معاصـــر للتاريـــخ الحديـــث بجامعـــة األزهر: “من الســـابق لســـيرة الملك 
عبدالعزيز في بناء دولة آل ســـعود الثالثة “المملكة العربية الســـعودية”، 
اتضـــح لنا أنه يتصرف فـــي المواقف التي كانت تواجهـــه بعزيمة قوية، 
ونفـــس واثقـــة مـــن قدرتهـــا على التغلـــب على الصعـــاب التـــي تواجهها، 
وكان يتصـــرف بحكمة وحصافة، فـــإذا كان الموقف يحتاج إلى التروي 
واالستشـــارة فعل ذلك، فهو يدرك أن الرأي قبل شجاعة الشجعان، وإذا 
كان الموقـــف يحتـــاج إلى الحـــزم والثبات والشـــجاعة، فعل ذلك، وحث 
رجاله على الصمود إلى النهاية، وبذلك شق طريقه وسط الصعاب التي 
واجهتـــه، حتى اســـتطاع أن يكـــون ذلك البناء العربي الشـــامخ “المملكة 
العربية السعودية”، ثم اتجه بعد ذلك إلى إصالح ذلك البناء من الداخل، 
اإلصـــالح بمعناه الواســـع، اإلصـــالح اإلداري واالقتصـــادي، واالجتماعي 
والثقافي، حتى أثبت للعالم أن القائد الناجح هو الذي يملك قوة اإلرادة 

والثقة بالنفس، كما يتمكن من التغلب على الصعاب التي تواجهه”.

ذلـــك هـــو المؤســـس الملـــك عبدالعزيز طيـــب هللا ثراه، وســـار على دربه 
بعظـــم المســـؤولية وثقـــل األمانة أبناؤه ملـــوك وأمراء الشـــقيقة الكبرى 
المملكة العربية الســـعودية أعزهـــا هللا ونصرها، والتي تحتفل اليوم 23 
ســـبتمبر بعيدهـــا الوطني، وهي مناســـبة عزيزة علـــى كل مواطن عربي 
وخليجـــي بالكلمـــة والصورة، كيف ال والمملكة العربية الســـعودية منارة 
حضاريـــة عظمـــى يتباهـــى بهـــا كل مســـلم وعربـــي أينما كان، ومســـيرة 
وإنجازات مضيئة يدير دفتها خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا ورعاه.
للمملكـــة العربية الســـعودية على امتداد التاريخ العربـــي مواقف خالدة 
مـــن أجـــل األمتيـــن العربية واإلســـالمية، ومـــازال جهدهـــا متواصال في 
ســـبيل ترســـيخ مبادئ وأركان أمن واســـتقرار المنطقة، وكتبت بأحرف 
مـــن نـــور تاريخا مـــن البطـــوالت الخالدة والعـــزة والكرامة، لهـــذا نجدها 

صاحبة المكانة الرفيعة بين كل أمم األرض.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

السعودية... الدولة التي ال تهاب أحًدا
نســـتذكر فـــي اليـــوم الوطني الســـعودي األغـــر، قصـــص النجاح في 
بناء الدولة واإلنســـان، وفي إغاثة الشـــعوب وصنع الحدث والقرار، 
بمفاهيـــم تتخطـــى الداخـــل، لتصل إلى العالم برســـائل حب وســـالم 

وتميز واختالف.
ونســـتذكر أيضا، وقفات الشـــقيقة الكبرى مع البحرين، في األزمات 
والمواقف الجسام، بمواقف تعكس وحدة المصير والقرار المشترك، 
وأن السعودية العظمى ال تتخلى عن أخواتها مهما اشتدت الظروف 

وتكالبت وتزايدت.
هـــذه العالقـــة المميزة، والتـــي تعكس تقـــارب القيادات والشـــعوب، 
منذ تأســـيس الدولة الســـعودية الكبرى على يد الملك عبدالعزيز آل 
ســـعود طيـــب هللا ثراه، نجدها حاضرة اليوم بقيـــادة وليي العهدين 
الشابين الطموحين حفظهما هللا، في تصاعد وتيرة التنمية الشاملة 
بالبلديـــن، بالمدن الجديدة والمشـــاريع الكبرى، والتي عززت مراحل 

التحول الحقيقي إلى المستقبل الجديد.
الســـعودية فـــي يومهـــا الوطنـــي األغـــر، تقـــف حكومة وشـــعبًا على 
أرضية صلبة وقوية من اإلنجازات الطولى، والتي وضعت المواطن 
السعودي على رأس سلم األولويات، واالهتمامات، والرعاية، وتقف 
أيضـــًا كدولـــة شـــامخة في صناعة الحـــدث بالعالم، وتلـــك كلمة حق 

تقال.
في هذا اليوم العظيم، نستذكر لشعوب المنطقة والشباب والنشء، 
قصـــة الدولة القويـــة الحاضرة في كل المحافل الدولية، باســـتقالل 
القـــرار السياســـي واالقتصـــادي، الدولـــة التـــي ال يبتزهـــا العابثـــون 
والمخربـــون وصنـــاع الفوضـــى الخالقـــة، الدولة التـــي ال تخاف وال 

تهاب أحدًا.
كل عام والمملكة العربية السعودية، قيادة وشعبًا، بكل خير ونجاح، 

وسعادة وتوفيق، ودمتم بألف خير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تحتفـــل اليوم الشـــقيقة الكبرى المملكـــة العربية الســـعودية بيومها الوطني 
الحـــادي والتســـعين، وهو اليـــوم الذي توحـــدت فيه أراضيها تحت مســـمى 
“المملكة العربية الســـعودية”، حيث يتم االحتفال تحت شـــعار “هي لنا دار”، 
فالســـعودية دار الســـعوديين ودار أقطار الخليج العربي واألمة العربية، نعم 

هي دار للعرب لما لها من دور عربي إنساني مؤثر وبارز إقليمًيا ودولًيا.
ويعتـــز المواطـــن العربـــي فـــي الخليـــج العربـــي وفي عمـــوم الوطـــن العربي 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، كونها من أكبر وأهـــم أقطار الخليـــج العربي، 
ولتمتعها بثقل سياسي واقتصادي وديني عربي وإقليمي ودولي، ولموقعها 
االســـتراتيجي الُمميـــز في جنوب غرب القارة اآلســـيوية، حيث شـــرفها هللا 
تعالـــى بموقـــع المدينتين المقدســـتين “مكة والمدينة المنـــورة” اللتين تهوي 

إليهما أفئدة المسلمين جميًعا.
ومـــن معاني احتفـــال المملكـــة العربية الســـعودية وقيادتها وشـــعبها بالعيد 
الوطنـــي في كل عام غـــرس ُحب الوطن والعمل دائًما من أجل عزته ورفعة 
شـــأنه، وتذكير اإلنســـان الســـعودي بأن بالده لها ماض عريق وحاضر مجيد 
يعمل بكل قوة لمواجهة تحديات المســـتقبل لتحقيق البناء التنموي المتين 
للبـــالد والرخـــاء المســـتدام ألبنائها، كمـــا أن االحتفال باليـــوم الوطني يؤكد 

تعزيز الوحدة الوطنية واإلخاء، وهو تأكيد لمعنى الوطن السعودي وضرورة 
العمـــل بكل جهد وعزيمة للحفاظ عليه والـــذود عنه بصد العدوان األجنبي، 
كمـــا يعني أن الســـعودية مازالت تســـير بخطـــى ثابتة وحثيثـــة وقوية نحو 

مستقبل مشرق وراسخ لها ولشعبها، فهي دار الحزم والعزم واإلنسانية.
وترتبـــط مملكة البحريـــن بعالقة تاريخية قديمة وأخويـــة ثابتة مع القيادة 
الســـعودية وشـــعبها، فلهـــا مكانـــة كبيـــرة في قلب قيـــادة البحرين وشـــعبها، 
ومواقفهـــا تجاه البحريـــن كثيرة ومتعـــددة في جميع المجاالت السياســـية 
بالنمـــوذج  العالقـــة  هـــذه  وتتســـم  واألمنيـــة،  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
األمثـــل واألفضل بين الشـــقيقتين، كمـــا أن البحرين المكان الســـياحي الذي 
يفضله األشـــقاء الســـعوديون على مدار العـــام، والبحرينيون كذلك يزورون 
الســـعودية دوًما، كما تشـــهد العالقات التجارية البحرينية ــ الســـعودية نمًوا 
فـــي التبـــادل التجاري واالســـتثماري االقتصـــادي والمالـــي. إن التقارب بين 
الشـــعبين جعـــل المواطن البحريني في الســـعودية مواطنا ســـعوديا، وجعل 

المواطن السعودي في البحرين مواطنا بحرينيا.
أجمل التهاني واألماني للقيادة السعودية وشعبها باليوم الوطني السعودي 

الحادي والتسعين.

عبدعلي الغسرة

اليوم الوطني السعودي

حاولت االنتحار وفشلت!
البعض، وكأنهم لم يسمعوا يومًا قوله تعالى “أو تسريح بإحسان” )البقرة 
229(، فيماطل الواحد منهم في االنفصال، وال يعنيه أبدًا تعليق زوجته 
ألعـــوام، ظالمـــًا إياهـــا في حيـــاة زوجية أقـــرب لحياة الجحيـــم، إهانات 
وضـــرب وتعنيف لألطفـــال، ما يدفع بعضهن إلى اإلدمـــان على الحبوب 
المهدئـــة أو محاولـــة االنتحـــار! وهذا مـــا أقدمت عليه إحـــدى الزوجات 

مؤخرًا وفشلت.
الروح االنتقامية التي يحملها بعض األزواج ُتكلف المرأة عمرها، ويدفع 
األبناء ضريبتها، أتســـاءل دومًا: كيف يقبل الزوج أن يبقي زوجته على 
ذمته وهي كارهة له؟ تقولها له صراحة إنها لم تعد راغبة في االستمرار 
معـــه، ومع ذلـــك يبقيها على ذمته! واإلجابة على هذا الســـؤال في كلمة 

واحدة هي “النفقة”.
فأكثـــر مـــا يدفع الـــزوج إلى رفـــض تطليق زوجتـــه إدراكه التـــام تبعات 
االنفصـــال، وعلـــى وجـــه التحديـــد النفقات التـــي ســـيتحملها، والتي قد 
تلتهـــم نصـــف راتبـــه أو أكثـــر، وهو الـــذي كان يعتمد علـــى راتب زوجته 
في تيســـير حياته الزوجية، سينتهي به المطاف بنصف راتب! وهيهات 
له أن يقبل ذلك، فيتمســـك بعقد الزواج وإن كان فاشـــالً، وعلى حســـاب 

نفسيته، ونفسية شريكته وأوالدهما.
القانـــون يحمـــي حقـــوق األبنـــاء، فيعطي المطلقـــة الحاضنـــة الحق في 
الحصـــول علـــى نفقـــة األطفـــال لتســـد حاجاتهـــم األساســـية مـــن مأكل 
ومشـــرب وعالج ومصاريف المدارس، وحتى الســـكن المستقل، ويكفي 
التفكيـــر في أمر الســـكن، ســـواًء كان باإليجـــار أو البنـــاء، ليجعل الرجل 
يفضـــل أن يتـــرك مـــن كانت شـــريكة لحياته معلقـــة ُمحطمـــة، تائهة في 
ممـــرات المحاكـــم ومكاتـــب المحاميـــن دون أن تحصـــل علـــى حقها في 
الطـــالق، فيدخل الزوجان في صوالت وجوالت ومســـاومات، وكل ذلك 
بســـبب “النفقة”، وهذا ما يفســـر حصول الزوجة المقتدرة أو ذات السعة 
علـــى الطـــالق أســـرع من غيرهـــا بعدمـــا تتنازل عـــن كل حقوقهـــا وربما 

حقوق أبنائها في النفقة.
حـــري تطليـــق الزوجات الالتي يتعرضن للمســـاومة بيـــن الحصول على 
الطالق أو التنازل عن النفقة، لجالء ســـبب التعليق الذي يحرق سنوات 

شابات يئسن من أزواج لم يجدن معهم مودة وال رحمة.

ياسمينة: وسرحوهن سراحًا جمياًل )األحزاب 49(. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

فـــي الثالـــث والعشـــرين من شـــهر ســـبتمبر من كل عـــام تمر بنا ذكـــرى اليوم 
الوطني للمملكة العربية السعودية، وهي مناسبة غالية على قلب كل عربي 
ة كبيرة في نفوس جميع العرب  نظـــًرا لمـــا تتمتع به المملكة من مكانة روحيَّ
والمســـلمين؛ فهي مهبط الوحي، وأرض الحرمين الشـــريفين أعز مقدســـات 

المسلمين.
وفـــي هـــذا العـــام تحلُّ علينـــا هـــذه الذكـــرى الغالية وأمتنـــا العربيـــة والعالم 
يشـــهدان تقلبـــات كثيرة بســـبب أفول نظـــام عالمي قديم وبـــزوغ نظام آخر 
لم تتشـــكل مالمحه بعد، وفي مثل هذه الظروف من عدم االســـتقرار وعدم 
اليقين على الصعيدين اإلقليمي والدولي تتفكك تحالفات، وتنشأ تحالفات 
أخرى، وُتعيد جميع الدول تموضعها قرًبا أو بعًدا من مراكز التحكم ومراكز 
الصراعـــات فـــي النظـــام العالمي الذي يتشـــكَّل في رحم الغيـــب، ولم تتبلور 

مالمحه بعد.
ومـــن الطبيعـــي في مثل هـــذه المرحلـــة الحرجـــة أن تبحث الـــدول العربية 
عـــن مكامن قوتها حفاًظـــا على مصالحها في هذا المناخ السياســـي العالمي 
ا  ا مهمًّ ل مرتكـــًزا عربيًّ المتقلـــب، وال شـــك أن المملكة العربية الســـعودية ُتمثِّ
ا بسبب مكانتها الروحية الهائلة، وقوتها االقتصادية الكبيرة، فضاًل  ومفصليًّ

عن قوتها العســـكرية المتنامية؛ إذ ُتعد بحســـب الدراســـات القوة العسكرية 
ا والقوة السابعة عشرة على مستوى العالم. الثانية عربيًّ

وفي ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية يفخر 
كل عربي بما تحقق على أرضها من نمو وتنمية شاملة في جميع المجاالت 
خالل العقود الماضية، حتى صارت إحدى دول مجموعة العشـــرين صاحبة 
أقوى اقتصادات على مستوى العالم، كما تزايد عدد سكانها ليصل إلى نحو 
40 مليون نســـمة بحســـب التقديـــرات اإلحصائية، وتســـعى المملكة بخطى 
منتظمـــة لتوطين التقنيـــة، ودخول المجـــاالت العلمية الحديثـــة مثل علوم 
الفضـــاء والذكاء االصطناعي، وتمكَّنت بفضـــل هللا من بناء قاعدة صناعية 
قوية ســـواء في مجال الصناعات الوطنية المدنية أو العســـكرية، كما يشهد 

القطاع غير النفطي فيها نمًوا متزايًدا كل عام ولله الحمد.
وأكثـــر مـــا يجعـــل العرب جميًعـــا يعتـــزون بقوة المملكـــة العربية الســـعودية 
ونهضتهـــا الحديثـــة أنهم على ثقة تامة بأنها ســـتبقى دوًمـــا بإذن هللا تعالى 
حصـــن العروبـــة الحصيـــن الـــذي ُيقـــدم كل الدعم والمســـاندة لـــكل القضايا 

العربية في جميع المحافل الدولية.

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن

السعودية حصن العروبة



لرئيـــس  األول  النائـــب  اســـتقبل 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئـــة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
رئيس االتحـــاد اآلســـيوي للمصارعة 
يـــزور  الـــذي  ترليخانـــوف،  دولـــت 
مملكة البحرين حاليا؛ للمشـــاركة في 
المؤتمر التعريفي الذي يعقده الفريق 
المشـــترك المكـــّون من الهيئـــة العامة 
للرياضـــة ووزارة التربيـــة والتعليـــم 
واالتحاد البحريني للمصارعة صباح 
اليـــوم )الخميس(، بقاعـــة المؤتمرات 
الصحافية بإســـتاد البحرين الوطني، 
المصارعـــة  لعبـــة  بـــإدراج  والخـــاص 
بالمناهـــج الرياضيـــة التابعـــة لوزارة 

التربية والتعليم.
وحضـــر اللقـــاء نائـــب رئيـــس الهيئـــة 
المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
ســـمو  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة، 

والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 
للرياضة عبدالرحمن عسكر، ورئيس 
االتحـــاد البحرينـــي للمصارعة عباده 

المال. 
ورحب ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة برئيس االتحاد اآلســـيوي 
للمصارعـــة، مشـــيدا ســـموه بالجهود 
لالرتقـــاء  يبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة 
علـــى  المصارعـــة  رياضـــة  بمســـتوى 
المستوى القاري ودفعها لتتبوأ مكانة 

متقدمة على المستوى الدولي.
ترليخانـــوف  مـــع  ســـموه  وبحـــث 

ســـبل التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
المصارعـــة  رياضـــة  لدعـــم وتطويـــر 
البحرينية، بمـــا يحقق األهداف التي 
رســـمها ســـموه لتكوين فـــرق وطنية 
مـــن الشـــباب البحريني مـــن مختلف 
المشـــاركة  علـــى  قـــادرة  األعمـــار 
والتمثيـــل المشـــرف فـــي البطـــوالت 

والمشاركات القارية والدولية. 
االتحـــاد  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
دولـــت  للمصارعـــة  اآلســـيوي 

ترليخانـــوف أن مـــا تشـــهده مملكـــة 
البحريـــن مـــن تطـــور ملحـــوظ فـــي 
بفضـــل  يأتـــي  القتاليـــة،  الرياضـــات 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلها ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرعاية 
ودعـــم هذه األلعاب ومنتســـبيها، من 
أجل تحقيـــق اإلنجـــازات، التي تعزز 
مـــن الحضـــور البحرينـــي القـــوي في 
مختلـــف البطوالت، مضيفا أن جهود 
سموه ســـاهمت وبشـــكل واضح في 

لفنـــون  الوطنـــي  المنتخـــب  اعتـــالء 
القتال المختلطة لصـــدارة التصنيف 
البحريـــن  أن  إلـــى  مشـــيرا  الدولـــي، 
قـــادرة على تحقيق مزيد من النتائج 
المتميـــزة في لعبـــة المصارعـــة، وأن 

تصـــل إلى ما وصلت إليه في رياضة 
فنـــون القتـــال المختلطـــة، مبديا في 
الوقـــت ذاتـــه اســـتعداده للمســـاهمة 
فـــي دعـــم جهـــود تطويـــر المصارعة 

البحرينية.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يستقبل رئيس االتحاد اآلسيوي للمصارعة

تبادل الهدايا التذكارية

سمو الشيخ خالد بن حمد مستقبال رئيس االتحاد اآلسيوي للمصارعة

تحــت رعايــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
الهيئــة العامــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة، نظمــت الهيئــة العامــة للرياضــة وبالتعاون مــع الجمعية 
البحرينيــة للطــب الرياضــي والعلــوم الرياضيــة وســفارة الواليــات المتحــدة 
األميركيــة لــدى مملكة البحرين، يوم الثالثاء، عرًضا مرئًيا بعنوان “الســياحة 

الرياضية المستدامة”. 

نائـــب  المرئـــي  العـــرض  فـــي  وشـــارك 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
ووزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن 
للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤيـــد، 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر، 
للطـــب  البحرينيـــة  الجمعيـــة  ورئيـــس 
جمـــال  الرياضيـــة  والعلـــوم  الرياضـــي 
صالـــح، والقائم بأعمال ســـفير الواليات 
المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين 
مارجريـــت نـــاردي، وعـــدد من رؤســـاء 

األندية الوطنية. 
وتناول العرض المرئي تســـليط الضوء 
فـــي  الرياضيـــة  الســـياحة  دور  علـــى 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  تعزيـــز 
بالمجتمعـــات، ومســـاهمتها في تحقيق 
تنعكـــس  التـــي  االقتصاديـــة،  األبعـــاد 
علـــى تطويـــر المنظومـــة الرياضية، بما 
يســـهم في ارتقاء مســـتوى المســـابقات 
الفـــرق  مســـتوى  ورفـــع  الرياضيـــة، 
والمنتخبـــات الوطنية، وتهيئة األجواء 
لالســـتعداد  للرياضييـــن  المثاليـــة 
والمشاركة الفاعلة لتحقيق اإلنجازات. 
وحـــرص ســـموه علـــى المشـــاركة فـــي 
هـــذه النـــدوة مـــن خـــالل الكلمـــة التـــي 
بدأها ســـموه بالترحيب بالقائم بأعمال 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير 
لدى مملكـــة البحريـــن مارجريت ناردي 

والمشاركين بالندوة. 

رفع مستوى االقتصاد 

وقـــال ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
الســـياحة  “إن  الكلمـــة  خـــالل  خليفـــة 
تعـــد نموذًجـــا للعالقـــات المتنوعـــة بين 
شـــعوب العالـــم، وهـــي وســـيلة لتحقيق 
الســـالم العالمي، وتســـاعد علـــى التنوع 
الحضـــاري والثقافي، وهي عنصر فعال 
في التغير على المستويين االجتماعي 
واالقتصادي. ولعل الســـياحة الرياضية 
تعـــد من األوجـــه الســـياحية التي تلقى 
رواًجـــا كثيـــًرا، فهـــي وســـيلة للترويـــج 
والتســـويق عـــن البلدان، بما يســـهم في 
تنشيط الحركة الســـياحية والرياضية، 
وتعتبر من الفـــرص الكبيرة في صناعة 
الرياضة، والتي تسهم في رفع مستوى 

الدخل واالقتصاد الوطني”. 

ترجمة لتوجيهات العاهل 

وتابـــع ســـموه “ومن هـــذا المنطلق، فقد 
رســـمنا الخطـــط والبرامج التي نســـعى 
العامـــة  الهيئـــة  خـــالل  مـــن  لتنفيذهـــا 

توجيهـــات  لترجمـــة  وذلـــك  للرياضـــة، 
ســـيدي الوالـــد حضرة صاحـــب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
عاهل البـــالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
لجعـــل مملكـــة البحرين وجهة رئيســـية 
احتضـــان  عبـــر  الرياضيـــة،  للســـياحة 
وتنظيم مختلـــف الفعاليات والبطوالت 

اإلقليمية والقارية والدولية”. 

اهتمام سمو ولي العهد         

وناصر بن حمد

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة “يأتي ذلك كله تأكيًدا لما يتماشـــى 
مـــع اهتمـــام ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، لدعم القطـــاع الرياضي، 
وكذلـــك االســـتراتيجية التطويريـــة التـــي 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  وضعهـــا 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفـــة، للدفع بالجهود 
نحـــو النهـــوض بالرياضـــة وتحولهـــا إلـــى 

صناعة لدعم عجلة االقتصاد الوطني”. 

استثمار السياحة الرياضية 

هدفنـــا  “إن  كلمتـــه  ســـموه  وختـــم   

لتنميـــة  الرياضيـــة  الســـياحة  اســـتثمار 
وتنويـــع مصـــادر الثـــروة البشـــرية، من 
أجـــل القيـــام بتنفيـــذ البرامـــج التنموية 
والمشـــاريع التـــي تســـاهم فـــي تطويـــر 
المنظومـــة الرياضيـــة، بالصـــورة التـــي 
تضمـــن تحقيـــق المزيد مـــن النجاحات 
موجًهـــا  الحيـــوي”،  القطـــاع  هـــذا  فـــي 
ســـموه شـــكره وتقديـــره للهيئـــة العامة 
للرياضـــة والجمعيـــة البحرينيـــة للطب 
الرياضـــي والعلـــوم الرياضـــي وســـفارة 
لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكـــة البحريـــن، لتعاونهـــم في تنظيم 

هذا العرض المرئي. 

رافد لالقتصاد الوطني 

الجمعيـــة  رئيـــس  شـــارك  ذلـــك،  بعـــد 
وعلـــوم  الرياضـــي  للطـــب  البحرينيـــة 
الرياضـــة جمال صالح بكلمـــة قال فيها 

الشـــيخ  نثمـــن تشـــجيع ســـمو  “بدايـــة، 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
الجمعيـــة  تشـــكيل  علـــى  والرياضـــة، 
والعلـــوم  الرياضـــي  للطـــب  البحرينيـــة 
الرياضيـــة. حيـــث تأتـــي هـــذه المبادرة 
كداللة واضحة على دعم سموه لخطط 
وبرامج الجمعية لتطوير علوم الرياضة 

والطب الرياضي في المملكة”.
وأضـــاف “وتثمن الجمعية تفضل ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
برعايـــة ســـموه هـــذه الفعاليـــة، والتـــي 
تعكس مدى اهتمام وحرص سموه في 
دعـــم جميع جوانب الحركـــة الرياضية، 

تطويـــر  لمبـــادرات  ســـموه  ورعايـــة 
الرياضة البحرينية”.

وأشـــار إلـــى أن هـــذا العـــرض المرئي ما 
هـــو إال مبـــادرة مشـــتركة بيـــن الهيئـــة 
والجمعيـــة والســـفارة األميركية، إللقاء 
الضـــوء علـــى أهمية الرياضـــة كصناعة 
تشـــكل  باتـــت  أنهـــا  مبيًنـــا  متكاملـــة، 
رافـــًدا رئيًســـا لالقتصـــاد الوطنـــي فـــي 
دول كثيـــرة من خالل جذب الســـياحة 

الرياضية.
وأوضح أن هذا العرض يشـــهد مشاركة 
البروفيسور لورنس تشاليب من جامعة 
جورج ميســـون في الواليات المتحدة، 
والذي يعد أحد الخبراء المختصين في 
العالـــم في مجـــال الســـياحة الرياضية، 
والـــذي شـــارك الجميع خبراتـــه وأفكاره 
فـــي هـــذا المجال إلـــى جانب مشـــاركة 
والســـياحية  الرياضيـــة  القيـــادات 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  واالقتصاديـــة 
ودول مجلس التعاون والدول العربية.
وختم صالح كلمته بتوجيه الشـــكر إلى 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 
ووزارة  للرياضـــة،  العامـــة  والهيئـــة 
الشـــباب والرياضـــة واللجنـــة األولمبية 
البحرينية وجميع الهيئات والمؤسسات 
الحكومية واألهلية على مشاركتها في 
هذا العرض المرئي، شاكًرا كذلك وزارة 

الخارجيـــة األميركيـــة ممثلـــة بســـفارة 
لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكـــة البحريـــن علـــى تعاونهـــا الكبيـــر 
بالمشـــاركة فـــي إنجـــاح هـــذا الملتقـــى 

العلمي الرياضي. 

تطوير الفعاليات الرياضية 

بعدها، تحدثت القائم بأعمال الســـفارة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 
مارغريت ناردي خـــالل العرض المرئي 
قائلـــة “لقـــد أحـــرزت مملكـــة البحريـــن 
تقدًما كبيًرا في مجال تطوير الفعاليات 
الرياضية والترويج لها منذ إنشاء حلبة 
البحريـــن الدوليـــة، ومنـــذ اســـتضافتها 
لســـباق الفورمـــوال 1 فـــي العـــام 2004. 
وأعتقـــد أن الواليـــات المتحدة ومملكة 
تعاونهمـــا،  توســـيع  يمكنهمـــا  البحريـــن 
للنهـــوض بالرياضـــة فـــي البحريـــن مـــن 
خـــالل الزيـــارات والبرامـــج المتبادلـــة. 
وتتطلع الســـفارة األميركيـــة إلى العمل 
التطويـــر  فـــي  مشـــتركة  برامـــج  علـــى 
المهنـــي والتدريب والســـياحة والتنمية 
بالرياضـــة،  المرتبطـــة  االقتصاديـــة 
باإلضافة إلى تعاوننا المستمر مع الهيئة 
العامـــة للرياضـــة والجمعيـــة البحرينية 
للطـــب الرياضـــي وعلـــوم الرياضة، في 
تنظيـــم برامـــج لبناء القـــدرات من أجل 

تحقيق هذه األهداف”. 

العرض المرئي 

ثـــم قدم البروفيســـور لورنس تشـــاليب 
من جامعة جورج ميسون في الواليات 
المتحـــدة عرًضـــا مرئًيـــا عـــن اســـتدامة 
الســـياحة الرياضية، وكيفية االستفادة 
منهـــا فـــي صناعـــة الفـــرص مـــن أجـــل 
تطويـــر القطـــاع الرياضـــي والســـياحي 
التـــي يجـــب  واالقتصـــادي، والعناصـــر 
توافرها مـــن أجل الترويج والتســـويق 
اســـتضافتها  ســـيتم  التـــي  للفعاليـــة 
وتنظيمها، وما هي األهداف التي يمكن 

تحقيقها من خالل هذه الفعالية.
وفي ختام العرض، قدم تشاليب شكره 
وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة على مشـــاركة ودعم ســـموه 
لهـــذا العـــرض، شـــاكًرا الجهـــود المميزة 
العامـــة  وللهيئـــة  الخارجيـــة  لـــوزارة 
للرياضـــة والجمعيـــة البحرينيـــة للطب 
وســـفارة  الرياضـــة  وعلـــوم  الرياضـــي 
لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكة البحرين في تنظيم هذا الملتقى 
المرئـــي، متطلًعا كل التوفيـــق والنجاح 
اســـتدامة  لدعـــم  المبذولـــة  للجهـــود 

السياحة الرياضية بمملكة البحرين.
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ناردي: مملكة 
البحرين أحرزت تقدما 

كبيرا في مجال تطوير 
الفعاليات الرياضية

صالح: الرياضة 
باتت تشكل 

صناعة متكاملة 
ورافدا لالقتصاد

النهوض بالرياضة 
وتحولها إلى 
صناعة يدعم 

عجلة االقتصاد 
الوطني

سموه يشيد 
بجهوده في 

تطوير اللعبة على 
المستوى القاري



يبدأ منتخبنا الوطني للشــباب للكرة الطائرة مشــواره في النسخة الحادية 
والعشرين من بطولة العالم تحت 21 عام والتي تستضيفها كال من بلغاريا 
وإيطاليــا مــن 23 ســبتمبر الجــاري حتــى 3 أكتوبــر المقبــل، عندمــا يواجــه 

بلغاريا مستضيف المجموعة الثانية والرابعة الساعة 7:00 مساء اليوم.

 وكانـــت قرعة البطولـــة أوقعت منتخبنا 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة التـــي تضم كال 
مـــن بلغاريـــا وكوبـــا وبولنـــدا فيمـــا تضم 
والبرازيـــل  روســـيا  الرابعـــة  المجموعـــة 

والكاميرون وكندا.
النســـخة  البحريـــن  مملكـــة  واحتضنـــت 
أقيمـــت  التـــي  البطولـــة  مـــن  الماضيـــة 
المنتخـــب  لقبهـــا  وحقـــق   2019 فـــي 
اإليراني وجـــاء المنتخب اإليطالي ثانًيا 

والبرازيلي ثالًثا.
 وتأهـــل منتخبنـــا لبطولـــة العالـــم بنـــاًء 

المتقـــدم ونتائجـــه فـــي  علـــى تصنيفـــه 
النسخة األخيرة التي استضافتها مملكة 
البحرين فـــي 2019 إثـــر تحقيقه المركز 
اختيـــار منتخبنـــا  ليتـــم  ـــا  عالميًّ الثامـــن 
مـــن بين صفـــوة منتخبات العالم الســـتة 
عشر للمشـــاركة في البطولة لالعبين من 

مواليد 2001 وما فوق.
 واســـتعد منتخبنـــا بصـــورة جيدة خالل 
سلســـلة  خـــالل  مـــن  الماضيـــة  الفتـــرة 
أعقبهـــا  والتـــي  المحليـــة  التحضيـــرات 
خوض معســـكر تدريبـــي في ســـلوفينيا 

وبلغاريا ولعب عدة مواجهات تجريبية.
البرازيلـــي  المـــدرب  المنتخـــب  ويقـــود   
“راميريـــز” ومســـاعده الوطنـــي يوســـف 
عبدالواحد والمحلل الفني محمد سلمان 
فيما تضم قائمة المنتخب 12 العًبا وهم 
حسن عليوي، سيد هاشم عيسى، محمد 
هـــادي، عبـــدهللا محمـــد، أحمـــد صـــادق، 
حسن ناصر، حسين محمد، علي يوسف، 
مجتبى الشاخوري، سيد أمين مصطفى، 

بدر محمد ناصر، اسماعيل المنصوري.

 وكان رئيس الوفد حبيب محمد ومدير 
المنتخـــب عبـــدهللا المحـــروس قـــد أنهيا 
كافـــة إجـــراءات المشـــاركة وتـــم اعتماد 
الـــزي الرســـمي للمنتخـــب فـــي اجتمـــاع 
االستعالم المبدئي كما خضع كافة أفراد 
الوفـــد إلـــى فحـــص PCR وذلـــك ضمـــن 
اإلجراءات المتبعة للوقاية من فايروس 

كورونا “كوفيد – 19”.
المباريـــات  تنقـــل  أن  المؤّمـــل  ومـــن   
عبـــر القنـــاة الرســـمية لالتحـــاد الدولـــي 
 )volleyball world( الطائـــرة  للكـــرة 
فـــي اليوتيـــوب حيث يوجـــد رابط لنقل 
المبـــاراة األولـــى بيـــن منتخبنـــا ونظيـــره 

البلغاري.

ســـتحتضن  إيطاليـــا  أن  إلـــى  يشـــار   
منافســـات المجموعة األولى التي تضم 
إيطاليـــا ومصـــر وكازاخســـتان وتايلنـــد 
والمجموعـــة الثالثـــة التـــي تضـــم إيران 
واألرجنتيـــن والمغـــرب وبلجيكا، وألول 
مـــرة تقام البطولة بتنظيم مشـــترك بين 

دولتين.
 وانطلقـــت النســـخة األولـــى مـــن بطولة 
العالـــم تحـــت 21 عاًمـــا ألول مـــرة فـــي 
1977 وأقيمـــت 20 نســـخة من البطولة، 
وتعتبـــر روســـيا األكثـــر تتويًجـــا باللقب 
بواقـــع 10 بطوالت مـــن بينها 4 بطوالت 
الســـوفييتي،  االتحـــاد  مســـمى  تحـــت 
وفازت بها البرازيـــل 4 مرات، وبولندا 3 
مـــرات، وكال من كوريـــا وبلغاريا وإيران 

مرة واحدة.

منتخب الطائرة يبدأ مشواره بمواجهة بلغاريا

منتخب الشباب للكرة الطائرة

سيكون نادي الكويت الكويتي منافس 
المحـــرق فـــي نهائي منطقة غرب آســـيا 
لـــكأس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
فـــي  البطولـــة(،  نهائـــي  )نصـــف   ٢٠٢١
مباراة ســـتقام يـــوم ٢٠ أكتوبـــر المقبل 
على اســـتاد الشـــيخ علي بـــن محمد آل 

خليفة.
وســـيخوض الفريقـــان مبـــاراة مرتقبة، 
يتوقع لها أن تشـــهد حضـــورا جماهيريا 
مميزا، خصوصا بعد الدعم الذي حظي 

بـــه ممثل الوطن في مباراته أمام العهد 
اللبنانـــي، والتي انتهـــت بفوز المحرق بـ 
3 أهـــداف دون رد، وكان فـــي مقدمـــة 
الحضور ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
على الجهة األخرى، يبدو نادي ناســـاف 
نهائـــي  لخـــوض  األقـــرب  األوزبكـــي 
البطولـــة، علمـــا أن المحـــرق إذا تأهـــل 
للنهائـــي فإنه ســـيخوض المبـــاراة على 

ملعبه وبين جماهيره أيضا.

الكويت منافس المحرق في نهائي الغرب

تنطلـــق الخميـــس منافســـات الـــدور ثمن 
النهائـــي لـــكأس جاللة الملـــك، لكرة القدم 
للموســـم الرياضـــي 2021/ 2022، وذلـــك 
بإقامـــة مباراتيـــن علـــى اســـتاد البحريـــن 
مـــع  الشـــرقي  الرفـــاع  يلعـــب  الوطنـــي. 
البحريـــن عنـــد 6.15 مســـاًء، وعنـــد 8.30 

مساًء يلعب المنامة مع قاللي.
وتتواصـــل مباريات ثمـــن النهائي بإقامة 
مـــع  النجمـــة  الجمعـــة:  يـــوم  مباراتيـــن 
البســـيتين، الرفاع مـــع الحالة، فيما يلعب 
يوم الســـبت: المحرق مع المالكية، البديع 
مع الخالدية، األهلي مع االتفاق. وتختتم 
مباريـــات ثمن النهائي يـــوم األحد المقبل 
بإقامـــة  الجـــاري  ســـبتمبر   26 الموافـــق 

مباراة وحيدة تجمع الحد مع سترة.
وبالعـــودة إلـــى مباراتـــي الخميـــس، فـــإن 
المواجهـــة األولـــى تجمع فريقيـــن بقيادة 

فنيـــة أجنبيـــة، إذ يقـــود الرفاع الشـــرقي 
المدرب الرومانـــي فلورين موتروك، فيما 
يقـــود البحريـــن المـــدرب المغربي رشـــيد 
غفـــالوي. وكان الرفـــاع الشـــرقي تعـــادل 
فـــي لقائـــه األخيـــر أمـــام الرفـــاع ضمـــن 
دوري ناصـــر بن حمد الممتاز، فيما خســـر 
البحرين لقـــاءه األخير في دوري الدرجة 
الثانية أمـــام االتفاق. ويســـعى كل فريق 

لبلـــوغ ربـــع النهائـــي، وتبـــدو كفـــة الرفاع 
الشـــرقي أقـــوى؛ لمـــا يمتلكه مـــن صفوف 
متميـــزة محليـــا والعبيـــن أجانـــب، فيمـــا 
يهـــدف البحريـــن للمفاجـــأة وبلـــوغ الدور 
يهـــدف  الثانيـــة،  المبـــاراة  التالـــي. وفـــي 
ناصـــر  دوري  ترتيـــب  متصـــدر  المنامـــة 
بـــن حمد الممتـــاز، تحـــت قيـــادة المدرب 
السوري هيثم جطل إلى مواصلة النتائج 
اإليجابيـــة وبلـــوغ ربـــع النهائـــي، حينمـــا 
يالقـــي قاللـــي بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي 
موسى القطان، والذي يهدف إلى إحداث 
الـــدوري  متصـــدر  وإخـــراج  المفاجـــأة 
الممتـــاز. وتلعـــب مباريـــات ثمـــن النهائي 
بنظـــام إخـــراج المغلوب من لقـــاء واحد، 
الترجيـــح  لـــركالت  الطرفـــان  ويحتكـــم 
لحســـم التعادل دون الحاجـــة للعب وقتا 

إضافيا.

أذاق فريق المنامة نظيره الحالة الخســارة األولى في دوري زين لكرة الســلة 
بعدما تفوق عليه بنتيجة )69/74( في المباراة التي جمعتهما مساء االربعاء 

لحساب الجولة الثانية من المنافسات.

األربعـــة  األشـــواط  نتائـــج  وجـــاءت 
 15/19 الحالـــة،   13/19( كاآلتـــي: 
 17/23 المنامـــة،   18/19 المنامـــة، 
المنامة(، وبذلك أصبح رصيد المنامة 
)4 نقـــاط( مـــن فوزيـــن والحالـــة صـــار 

رصيده )3 نقاط(.
وبـــرز فـــي صفـــوف المنامـــة كل مـــن 
محمد حســـين “كمبس” بتسجيله )17 
نقطـــة(، محمد أميـــر )16 نقطة(، وفي 
أحمـــد  نقطـــة(،   19( ويليامـــز  الحالـــة 

خليفة )12 نقطة(.
وفـــي المبـــاراة األخـــرى وبعـــد خوض 
شـــوطين إضافييـــن، حقـــق ســـماهيج 

انتصـــاره األول فـــي المســـابقة علـــى 
بنتيجـــة  عيســـى  مدينـــة  حســـاب 
)110/111( وبواقع األشـــواط )23/29 
عيســـى،  مدينـــة   21/23 ســـماهيج، 
مدينـــة   24/33 ســـماهيج،   16/21
وبذلـــك  ســـماهيج(،   15/16 عيســـى، 
أصبح رصيد سماهيج )3 نقاط( وصار 
رصيد مدينة عيســـى نقطة من مباراة 

واحدة.
وبرز في صفوف سماهيج أحمد فتيل 
 25( بتســـجيلهما  مارتـــن  ومحترفـــه 
نقطة( لكل منهما، وفي مدينة عيســـى 
محترفـــه ريان أفضل المســـجلين )29 

نقط(، منصور جابر )21 نقطة(.

ختام الجولة 

تختتم اليـــوم )الخميس( المنافســـات 
بإقامة مباراة منتظـــرة، تجمع فريقي 
النجمـــة والمحـــرق وذلـــك فـــي تمـــام 

الساعة 7 مساًء.

الملــك جاللــة  كأس  نهائــي  ثمــن  انطــالق  فــي  زيــن بــدوري  بالمحــرق  يصطــدم  النجمــة  اليــوم 

الرفاع الشرقي يالقي البحرين.. والمنامة أمام قاللي المنامة يذيق الحالة الخسارة األولى
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انطالق بطولة 
العالم تحت 21 

بمشاركة 16 
منتخًبا

التحكيمـــي  الطاقـــم  ســـيكون 
العماني القاري خميس الوهيبي 
وعمـــر الشـــحي، حكمـــا المباراة 
“البحرينـــي  للســـوبر  النهائيـــة 

اإلماراتي” لكرة اليد.
والشـــحي  الوهيبـــي  وســـيدير 
الموقعـــة الخليجيـــة المنتظـــرة 
والتـــي  المقبـــل،  الســـبت  يـــوم 
الشـــارقة  فريقـــّي  ســـتجمع 

والنجمة بدولة اإلمارات.
وبحســـب المعلومـــات المتاحة، فإن االتحاد اآلســـيوي لكرة اليـــد، كلف الطاقم 

العماني إلدارة هذه المباراة.
وســـتكون هذه المواجهة هي الثالثة التي تجمع الشـــارقة والنجمة في هذه 
المســـابقة، إذ فاز النجمة باللقب في أول نســـختين، فيما الشارقة تمكن في 
تحقيـــق اللقب لمـــرة واحدة وكان ذلك على حســـاب فريق باربار بنســـختها 

األخيرة.

صافرة عمانية للسوبر “البحريني اإلماراتي”
عيسى بن عبداهلل يعتمد برنامج الموسم الجديد لبطوالت قفز الحواجز

ــل ــ ــري ــ أب فـــــي  ــام  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ والـ االنــــــطــــــاق  نـــوفـــمـــبـــر   12

اعتمــد رئيــس االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ 
عيســى بــن عبــدهللا آل خليفــة برنامــج بطوالت منافســات قفــز الحواجز 

للموسم الجديد 2021/ 2022. 

وسيشـــهد الموســـم الجديـــد 2021/ 
2022 إقامـــة 11 بطولة فـــي الفترة 
أبريـــل  حتـــى   2021 نوفمبـــر  مـــن 
البطـــوالت  ســـتكون  حيـــث   ،2022

قابلة للتغيير بحسب الظروف. 
ويبدأ الموسم الجديد بإقامة بطولة 
افتتاح موســـم االتحاد الملكي لقفز 
12 نوفمبـــر  يـــوم  الحواجـــز وذلـــك 
االتحـــاد  بطولـــة  وبعدهـــا   ،2021
الملكـــي لقفـــز الحواجـــز بتاريخ 26 

نوفمبر 2021. 

العيـــد  بطولـــة  االتحـــاد  وســـينظم 
الوطنـــي لقفـــز الحواجـــز تزامنـــًا مع 
احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بالعيد 
جلـــوس  وعيـــد  المجيـــد  الوطنـــي 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه وذلـــك 
فيمـــا   ،2021 ديســـمبر   17 يـــوم 
ستكون بطولة االتحاد الملكي لقفز 
الحواجـــز هـــي البطولـــة الرابعة في 
الموســـم بتاريخ 31 ديســـمبر 2021 

وهي آخر بطوالت العام الجاري. 

العام الجديد 2022 ستتواصل فيه 
منافســـات الموســـم، حيث ســـينظم 
االتحـــاد بطولة ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفـــة لقفـــز الحواجز 

يوم 14 ينايـــر 2022، ثم 3 بطوالت 
االتحـــاد  بطولـــة  بمســـمى  متتاليـــة 
الملكـــي لقفز الحواجز أيام 21 يناير 

و4 فبراير و11 فبراير 2022. 
وســـتقام بطولـــة ألبا لقفـــز الحواجز 

يوم 4 مارس 2022. 
وســـوف تتجه األنظار نحو البطولة 
العاشـــرة التي ســـتكون بطولة سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لقفـــز الحواجـــز والتـــي ســـتقام 25 

مارس 2022. 
وســـيختتم الموســـم بإقامـــة بطولة 
االتحاد الملكي لقفز الحواجز وذلك 
فـــي األول من شـــهر أبريل من العام 

المقبل 2022.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

فريق المحرق

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

سلمان بن إبراهيم يكّرم عسكر والموظفين المتميزين
ــاب والــريــاضــة ــشــب ــل ــى ل ــلـ ــي األمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس األعـ فـ

أشـــاد األميـــن العـــام للمجلس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة بكفـــاءة وإخالص 
الكـــوادر الوطنيـــة البحرينيـــة وإســـهاماتها الواضحـــة في 
تنفيـــذ خطـــط األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة الرامية إلى المســـاهمة في دفع مسيرة الحركة 

الشبابية والرياضية في المملكة. 
 جـــاء ذلـــك، أثنـــاء الحفل المبّســـط الـــذي أقامتـــه األمانة 
العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة لتكريم الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة عبـــد الرحمـــن عســـكر 
وأقســـام  إدارات  فـــي مختلـــف  المتميزيـــن  والموظفيـــن 

األمانة العامة. 
 وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة بالجهود 
ا  المخلصـــة التي بذلها عســـكر خالل فترة عملـــه أمينا عامًّ
مســـاعًدا للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة، منّوًها بدور 
الكفاءات اإلدارية في ســـبيل العمل الجاد من أجل تنفيذ 
الخطط والبرامج المتنوعة التي تصب في خانة االرتقاء 

بمختلف مكونات القطاعين الشبابي والرياضي. 

ودعا الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الموظفين إلى 
مواصلـــة العمل الجـــاد لترجمة توجهـــات المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة برئاسة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة الهادفة لتحقيق الرفعة واالزدهار للحركة الشبابية 
والرياضيـــة مشـــّدًدا علـــى اســـتمرارية تدريـــب وتأهيـــل 

الموظفيـــن بمـــا ينعكس بصـــورة إيجابية علـــى مخرجات 
عمل األمانة العامة. 

 مـــن جانبـــه، وّجـــه الدكتـــور عبـــد الرحمن عســـكر باســـمه 
ونيابة عن المكرمين الشـــكر والتقدير إلى الشـــيخ سلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة علـــى دعمـــه المســـتمر واهتمامه 
بتوفير بيئة العمل المثالية التي تشـــكل األرضية الخصبة 
لإلبـــداع والبـــذل والعطاء فـــي مختلف المجـــاالت، مؤكًدا 
على مواصلة الســـير على نهج التميز في األداء الوظيفي 
بمـــا يخـــدم خطـــط وأهـــداف المجلـــس األعلـــى للشـــباب 

والرياضة على كافة األصعدة.
 واشـــتملت قائمـــة الموظفيـــن المكرميـــن كل مـــن: محمد 
ســـليمان شـــهاب أحمـــد )موظـــف العـــام(، ســـلمان مهـــدي 
إبراهيـــم شـــمالن )مكافـــأة االنضبـــاط الوظيفـــي(، وليـــد 
يوســـف علي محمد، علـــي ناجي مصلح المريســـي، أحمد 
ميرزا شـــمالن )عالوة تشجيعية(، عالية عبد الرحمن علي 
المناعـــي، مريـــم عبد القـــادر محمد يوســـف، صادق مهدي 

سعيد المقابي )مكافأة تشجيعية(.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

من التكريم

علي مجيد

أحمد مهدي

أحمد مهدي

حسن علي

علي مجيد



المسرح السعودي.. ضوء ساطع ودعامة أساس للمسرح العربي
ــتــمــثــيــل وال اإلخـــــــراج  فـــي  ــة  ــرصـ فـ أول  ــي  ــن ــت ــط أع بــالــُخــبــر  الـــشـــافـــعـــي”  اإلمــــــام  “مــتــوســطــة 

درســـت المرحلة المتوســـطة في الشقيقة 
الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
بدايـــة الثمانينـــات، إذ كنـــت مقيمـــا عنـــد 
عمتـــي أم طـــال )رحمهـــا هللا( فـــي مدينة 
الخبـــر، وبطبيعتـــي كنـــت مهتمـــا بتقديـــم 
الفقـــرات اإلذاعيـــة القصيـــرة فـــي الطابور 
الشـــافعي  اإلمـــام  بمدرســـة  الصباحـــي 
فـــي  وتحديـــدا  يـــوم  وذات  المتوســـطة. 
العـــام 1984 اقترحت على أحد األســـاتذة 
األعـــزاء وكان يمتلك رصيدا أدبيا عظيما، 
تقديم مســـرحية من فصـــل واحد بعنوان 
“الشـــباب واإلجازة”، تتحـــدث عن االلتزام 
واألخاق وكيف يجمع اإلنسان في نفسه 
متعايشـــين  متصارعيـــن  اتجاهيـــن  بيـــن 
رســـائل  فيهـــا  مســـرحية  نفســـه،  داخـــل 
قصيـــرة وممتـــازة تفيـــد الطلبـــة، فعـــرض 
الموضـــوع على مديـــر المدرســـة وحصلنا 
علـــى الموافقـــة الفوريـــة، علـــى أن نعرض 
صالـــة  علـــى  أســـبوعين  بعـــد  المســـرحية 

المدرسة.
انتابتنـــي في ذلك الوقت خياالت وأحام 
ومخـــاوف؛ ألنـــي كنت المؤلـــف والمخرج، 
وكانـــت مواجهتـــي األولـــى مـــع الجمهـــور 
من خال عملي الهاوي، واكتفى مدرســـي 
باختيـــار الممثليـــن من الطلبـــة الموهوبين 
قـــال  كمـــا  واكتشـــف،  العـــام،  واإلشـــراف 
لـــي، طلبـــة ولـــدوا ليمثلـــوا علـــى خشـــبة 
المســـرح وبإمكانهـــم حمل المشـــاعل على 
طريـــق المســـرح، وعرفنـــا هـــذه الحقيقـــة 
فـــي “البروفات”. وعلى الرغم من بســـاطة 
النـــص وطبيعـــة الكتابة، إال أنني دهشـــت 
بـــاألداء التمثيلـــي الـــذي امتاز بـــه زمائي 
فـــي المدرســـة، وعندها قـــررت أن أضيف 
دورا بسيطا لي شخصيا لمشاركتهم متعة 

التمثيل.
لـــم تكـــن فـــي مســـرحيتنا تنقـــات زمانية 
فـــي اإلخـــراج،  أســـلوبي  ومكانيـــة، وكان 
وهي التجربة األولى وأعطتني مزيدا من 

الجرأة ومزيدا من االنطاق وأنا في ســـن 
الـ 16 عاما، أســـلوبا بسيطا قبل أن أتمرس 
األساليب التقليدية في اإلخراج وأكتسب 
الخبـــرة مـــن خـــال احتكاكـــي بالجمهـــور، 
واقترح عليَّ األســـتاذ حينها أن أجعل من 
خشـــبة المســـرح رمزا لكل ما فـــي الحياة، 
وبعد ســـنوات طويلة علمت أن ما قدمناه 

كانت مسرحية تعبيرية. 
اإلمـــام  القصـــة ألن مدرســـة  تلـــك  أســـرد 
الخبـــر  بمدينـــة  المتوســـطة  الشـــافعي 
بالمملكـــة العربية الســـعودية أعطتني أول 
فرصـــة في اإلخراج والتمثيل المســـرحي، 
وأنـــا لـــم أتجـــاوز 16 عاما، ويعـــود الفضل 
إلى أســـتاذي “لم أعد أذكر إال اسمه الثاني 
جمعـــة”، ومديـــر المدرســـة خالـــد إبراهيم 
الفضلـــي، فهمـــا مـــن زرعـــا بـــذرة عشـــقي 
للمسرح ومن ثم خرجت إلى عالم أوسع.

اليوم تربطنـــي عاقات وطيدة مع الكثير 
مـــن إخوانـــي مـــن رمـــوز الفـــن والمســـرح 
الســـعودي، مثل الفنان عبدالمحسن النمر، 
والفنان إبراهيم الحســـاوي، والفنان بشير 
غنيم، والفنان خالد سامي، والفنان العزيز 
نلتقـــي  وكلمـــا  وغيرهـــم.  الحارثـــي  فهـــد 
الخليجيـــة  المســـرحية  المهرجانـــات  فـــي 
والعربيـــة، نتحـــدث بشـــغف عـــن المســـرح 
وجـــذوره المغروســـة فـــي أعمـــاق التاريخ 

الحضاري لألمة العربية. 

 بدايات المسرح السعودي

فـــي العـــام 1960 بـــدأت أولـــى محـــاوالت 
المســـرح العربي فـــي الســـعودية، على يد 
الشـــيخ أحمد الســـباعي، إذ قام بتأســـيس 
فرقـــة مســـرحية فـــي مكـــة، وأنشـــأ معهـــا 
قريـــش  “دار  ســـماها  للتمثيـــل  مدرســـة 
للتمثيل اإلســـامي”، وبدأت االستعدادات 
بـــأول عـــرض مســـرحي، غيـــر أن  للقيـــام 
وأغلقـــت  ذلـــك  دون  حالـــت  الظـــروف 
دار العـــرض. ظـــل المســـرح العربـــي فـــي 

الســـعودية ذا طابـــع مدرســـي، إذ إن كثيرا 
مـــن العروض المســـرحية كانت تقدم على 
مســـارح المـــدارس، وبالطبـــع فـــإن العنصر 
النســـائي لـــم يكـــن موجـــودا. إال أن هنـــاك 
بعـــض الخطـــوات التي من شـــأنها تحريك 
المســـرح العربي في السعودية وتنشيطه، 
تمثلت هذه الخطوات في أمور عدة، منها: 
تأســـيس جمعيـــة الفنـــون الشـــعبية العـــام 
1970، إنشـــاء قســـم الفنـــون المســـرحية 
بالرئاســـة العامـــة لرعايـــة الشـــباب العـــام 
1974، قيـــام الجمعيـــة العربية الســـعودية 
للثقافـــة والفنون برعايـــة اآلداب والفنون 

من العام 1973.

كمـــا أن الدراســـات تشـــير إلى أن الشـــاعر 
حســـين عبدهللا ســـراج هو أول من أوجد 
كان  إذ  الســـعودية،  الشـــعرية  المســـرحية 
ناضجـــا فـــي التأليـــف المســـرحي بفضـــل 
معايشته ألدباء مصريين لهم باع في هذا 
المجال أمثال أحمد عام ومحمود تيمور 
المســـرحية  مؤلـــف  فهـــو  أباظـــة،  وعزيـــز 
 ،1932 العـــام  نفســـه”  “الظالـــم  الشـــعرية 
ومســـرحية “جميـــل بثينـــة” العـــام 1943، 
ومســـرحية “غـــرام والدة” العـــام 1952 ثم 

صدر له أيضا “الشوق إليك” العام 1974.
كمـــا أن الدكتـــور عصام خوقيـــر يعتبر من 
رواد المســـرحية النثريـــة الســـعودية وهو 
أشـــهرهم، فقـــد كتـــب مســـرحية بعنـــوان 
“الدوامة” العام 1380هـ، ثم عرف الجمهور 
بمســـرحيته الثانيـــة “الســـعد وعـــد” وقـــد 

حولت فيما بعد إلى مسلسل تلفزيوني.
ويقول ناصر الخطيـــب في كتابه “مدخل 
إلى دراســـة المســـرح في المملكـــة العربية 
الســـعودية”: إن الدكتور عصام خوقير قد 
ذكـــر أنه “حين كتبت هذه المســـرحيات لم 
يكن المســـرح فًنا مقـــروًءا، وكانت الكتب 
التي تقرأ هي الدواوين والقصص وبعض 
مـــن  أجعـــل  أن  أردت  ولهـــذا  الروايـــات 
المســـرح فنـــا أدبيا ككل األجنـــاس األدبية 

األخرى في األدب السعودي”.

للمســـرح  المتعثـــرة  البدايـــات  تلـــك  بعـــد 
الســـعودي كان لـــوزارة المعـــارف دور بارز 
فـــي إيجاد المســـرح مع غيره مـــن مناهج 
التعليـــم وكانت مكـــة المكرمة هي البداية 
لذلـــك  أرخ  وقـــد  الحقيقيـــة،  واالنطاقـــة 
إبراهيـــم الحجـــي فـــي مقـــال لـــه بجريدة 
“الجزيرة” العام 1405هـ: “بدأ المســـرح في 
مكة المكرمة بدايـــة أكثر إيغاال في الزمن 
وكانـــت  األدبيـــة  المســـامرات  وقـــت  مـــن 
يمـــارس  لديهـــا مســـرح  الريـــاض  ثانويـــة 
الطاب التمثيليات فوقه ويلقون كلماتهم 
وقصائدهـــم الشـــعرية. وبجانـــب ثانويـــة 
الريـــاض كانـــت توجـــد المعاهـــد العلميـــة 
وكليـــة الشـــريعة التابعـــة للمفتـــي الشـــيخ 
محمـــد بن إبراهيـــم ومعهد األنجـــال الذي 

يطلق عليه اآلن معهد العاصمة”.
المســـرح الســـعودي اليـــوم زادت قدراتـــه 
وتفوقـــه علـــى الكثيـــر مـــن المســـارح فـــي 
الـــدول العربيـــة، وتزايـــدت معهـــا تحقيق 
الجوائـــز فـــي مختلـــف المحافـــل ونجـــح 
فنيـــا وشـــعبيا وخـــرج جيل مـــن المثقفين 
المســـرحيين، وأصبح بفضل الدعم ضوءا 
ســـاطعا في مســـيرة الفكر العربي ودعامة 

أساسا للمسرح العربي.
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قدمت أغنية وطنية جديدة 
تزامنا مع اليوم الوطني 

السعودي 91، إذ حلقت الفنانة 
السعودية طروب بجناحي 

الموسيقار عبدالرب إدريس 
والشاعر أحمد فاح الرويلي، 
في عمل وطني جديد بعنوان 

”كلمة وفا“. وعبرت طروب عن 
سعادتها بهذا العمل الوطني 

وبالتعاون مع إدريس، وشكرته 
على ثقته بصوتها.

صناعة السينما في السعودية تصل للعالمية

لـــم تصـــل العديـــد مـــن دول العالم إلى 
بصفـــة  الســـينمائي  “كان”  مهرجـــان 
رسمية هذا العام، مع توقف مؤسساتها 
السينمائية الوطنية؛ بسبب التحديات 
المســـتمرة للســـفر وســـط الوبـــاء، لكن 
كانـــت  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
حاضـــرة بقـــوة كدولة ســـينمائية مهمة 
فـــي ثاني رحلة رســـمية يقـــوم بها إلى 
المهرجان بعـــد الظهور األول في العام 
2018، والتـــي جـــاءت بعد أشـــهر فقط 
مـــن اإلعان عن تشـــجيع الســـينما في 
المملكـــة كجزء من اســـتراتيجية رؤية 

الباد 2030.
في الســـنوات الثاث التـــي تلت إعادة 
المملكـــة  فـــي  الســـينما  دور  افتتـــاح 
األفـــام  أثبتـــت  الســـعودية،  العربيـــة 
أنهـــا  خصوصـــا،  واألنيمـــي  العالميـــة، 
تحظـــى بشـــعبية ونجـــاح كبيرين ومع 

رواد  مـــن  الطلـــب  ازديـــاد  مـــع  ذلـــك، 
الســـينما في السعودية على المزيد من 
المحتوى العربـــي وفقا لخبراء صناعة 

محليين.
إن ُدور الســـينما فـــي المملكـــة تجتذب 
مجموعـــة واســـعة مـــن العمـــاء ذوي 
األذواق المتنوعة في السينما، والطلب 
على األفام العالمية مرتفع، وفي نفس 
الوقـــت الجمهور الســـعودي يريد أيضا 
مزيدا من األفام المنتجة محليا، وهنا 
جـــاء دور المخرجين الســـعوديين في 
تقديم أعمالهـــم مع هذا االنفتاح المهم 
لعالم الفن السابع، بتقديم منتج يحمل 
اســـم المملكة ســـواء في الشاشـــات أو 
فـــي المهرجانـــات الســـينمائية الكبيرة 
أو حتـــى فـــي منصـــات البـــث الكبيـــرة 
مثـــل “نتفلكس”، فالجمهـــور يتوق إلى 
المحتـــوى العربي، مـــع تنويع المحتوى 
المحلي وضمان إتاحة األفام الروائية 
المتميـــزة باللغـــة العربيـــة باالتفـــاق مع 

العديد من الشركات الفنية.
أفـــام تحقـــق النجاحات في الســـينما 
العالميـــة مثـــل فيلـــم “ولد ملـــكا”، الذي 
أثبـــت نجاحا كبيـــرا مع رواد الســـينما، 
وأيضا توقيع شـــراكة مع شـــركة مانغا 
لإلنتاج لجلب فيلم “الرحلة”، وهو أول 
أنيمي ســـعودي ياباني علـــى اإلطاق، 
إلى الشاشة الكبيرة، والفيلم السعودي 
علـــى  يعـــرض  الـــذي  الطـــار”،  “حـــد 
“نتفلكـــس” بعـــد أن حـــاز علـــى العديـــد 
من الجوائز السينمائية، وفيلم “شمس 
المعـــارف” وهو من إنتـــاج العام 2020 

وغيرها من األفام الناجحة.
وفـــي إطـــار مبـــادرات برنامـــج جـــودة 
 ،2030 المملكـــة  الحيـــاة وفقـــا لرؤيـــة 
وتحت إشراف مباشر من الهيئة العامة 
لإلعـــام الســـمعي البصـــري، تـــم أخيرا 
تنشـــيط نشـــاط الســـينما، وهـــو قطاع 
ترفيهي وثقافـــي واقتصادي مهم، في 
المملكـــة، خصوصـــا أن قطاع الســـينما 
شهد خال السنوات الماضية، احتفاال 
بالذكـــرى الســـنوية الثالثـــة لتأسيســـه، 
حقق قفزة نوعية في خيارات الترفيه 

المتاحة لألفراد واألسر.
وتـــم افتتاح أول ســـينما فـــي الرياض 
فـــي 18 أبريـــل 2018، وآخرهـــا افتتح 
أخيرا في حائل، بـ 10 شاشات و1309 
مقاعـــد، وتـــم خـــال الســـنوات الثاث 
الماضية افتتاح 34 دار ســـينما في 12 
مدينة ضمن 6 مناطق إدارية بالمملكة، 
بنحـــو 342 شاشـــة وأكثر مـــن 35 ألف 
فـــي  متخصصـــة  شـــركة  و11  مقعـــد، 

تشغيل السينما، منها 9 شركات عالمية 
مرخصة.

12 مليون تذكرة 

أعلـــن القائـــم بأعمـــال المديـــر التنفيـــذي 
برنامـــج  بمركـــز  واالتصـــال  للتســـويق 
جـــودة الحياة خالـــد البكر عـــن بيع أكثر 
مـــن 12 مليون تذكرة؛ بمناســـبة الذكرى 
الثالثة إلطاق قطاع الســـينما من جديد 
للصحافـــة، وأكـــد األدوار  المملكـــة  فـــي 
االقتصاديـــة المهمـــة للقطـــاع الذي خلق 
أكثـــر مـــن 2500 فرصـــة عمـــل مباشـــرة، 
إضافـــة إلـــى الفـــرص االقتصاديـــة فـــي 
مـــن  إن  وقـــال  ككل،  الســـينما  قطـــاع 

المتوقـــع افتتاح أكثر من 70 دار ســـينما 
قريبـــا في 13 منطقـــة إدارية، مضيفا أن 
الهيئة تعمل على دعم المحتوى المحلي 

األفـــام  وصنـــاع  الســـينمائي  واإلنتـــاج 
الســـعوديين مـــن كا الجنســـين؛ إلقامـــة 

وجودهم محليا ودوليا.

tariq_albahhar

حضور شبابي مكثف

افتتاح السينمات يتنامى في السعودية

فريق فيلم حد الطار

عصام خوقير رائد المسرحية النثرية في 
تشابك أفضل عرض مسرحي في مهرجان الشارقةالسعودية جوائز في مختلف المهرجانات الخليجية والعربية

الزميل الماجد في أول عمل مسرحي تمثيال وإخراجا في السعودية العام 1984

طارق البحار

أسامة الماجد



.

اســـتقبل رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
يوســـف خليل المؤيد وأوالده، فاروق 
المؤيـــد، والرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
ألـــوك غوبتا فـــي إطار تعزيـــز وتقوية 
الروابـــط االقتصاديـــة واالســـتثمارية 
المشـــتركة مع جمهورية الهند، ســـفير 
جمهوريـــة الهند لـــدى مملكة البحرين، 
بيوش شريفاســـتاف، في مقر الشركة 

الرئيس بالمنامة.
وجـــرى خالل اللقـــاء تأكيـــد العالقات 
والهنـــد  البحريـــن  بيـــن  التاريخيـــة 
خصوصا شـــركة يوسف خليل المؤيد 
الراحـــل يوســـف  وأوالده ومؤسســـها 
خليـــل المؤيـــد، الـــذي أقـــام عالقـــات 
تجاريـــة مع الهند تعـــود إلى ثالثينات 
فـــاروق  أبـــدى  كمـــا  الماضـــي،  القـــرن 
المؤيـــد حـــرص الشـــركة علـــى تفعيل 
وتنميـــة عالقاتها بجمهورية الهند في 
جميع المجاالت والقطاعات التجارية 

والصناعية واالستثمارية.
وبهـــذه المناســـبة، قال فـــاروق المؤيد 
“نحن ندعو إلى تشجيع توافد أصحاب 
األعمـــال وممثلي مختلـــف القطاعات 

التجارية والصناعيـــة الهندية للقدوم 
إلـــى البحريـــن واالســـتثمار، كما ندعو 
مـــع  للتواصـــل  البحرينيـــة  الشـــركات 
وإقامـــة عالقـــات  الهنديـــة  نظيراتهـــا 
عمـــل في جميـــع المجـــاالت التجارية، 
ـــا تمثـــل شـــركة يوســـف خليـــل  وحاليًّ
المؤيـــد وأوالده العديد مـــن العالمات 
التجارية الهندية الشهيرة مثل مصنع 
المركبات الهندية )أشـــوك ليالند( و)إم 
)جنـــدل  وشـــركة  لإلطـــارات  إف(  آر 
لتركيبـــات  )جاجـــوار(  وشـــركة  ســـو( 
الحمامـــات والتي القت قبواًل واســـًعا 
في السوق البحرينية، باإلضافة لذلك 
نود أن ننّوه بأهمية إسهامات الفنيين 
والخبراء الهنود فـــي عمل المجموعة 

منذ بدء إنشائها حتي يومنا هذا”. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير جمهوريـــة 
الهنـــد لـــدى مملكـــة البحريـــن بيـــوش 
امتنانـــه لحفـــاوة  عـــن  شريفاســـتاف، 
بـــالده  أن  إلـــى  وأشـــار  االســـتقبال، 
لديهـــا عالقـــات متجـــذرة مـــع مملكـــة 
بيـــن  العالقـــات  وتشـــهد  البحريـــن، 
البلدين الصديقين تطوًرا في مختلف 
المجاالت، وعرض تقديم الدعم الالزم 
لتعزيـــز الروابط التجاريـــة القوية بين 
البلديـــن، كما وّجه الدعوة إلى مديري 
شـــركة يوســـف خليل المؤيد وأوالده 
وإدارته لزيـــارة مقر الســـفارة الهندية 

الجديد في منطقة السيف.

فاروق المؤيد يقدم درع الشكر والتقدير للسفير الهندي

بجميــع المجاالت والقطاعــات التجارية والصناعية واالســتثمارية
“المؤيد وأوالده” تحرص على تفعيل وتنمية عالقاتها مع الهند

د بجولة في مقر الشــركة، وتم تنســيق هذه  ا في توصيل الطعام والتجارة الســريعة، طفًل من مرضى التوحُّ اســتقبلت شــركة طلبات، المنصة الرائدة إقليميًّ
حد. الزيارة كجزء من جهود ومبادرات الشركة؛ للتفاعل مع مختلف أفراد وفئات المجتمع ولرفع الوعي العام حول مرض ومرضى التوُّ

وكان فـــي مقدمة المســـتقبلين المدير 
العام لشركة طلبات - البحرين، هشام 
الســـاعاتي، بجانـــب عدد مـــن أعضاء 
الجولـــة  وتضمنـــت  العمـــل.  فريـــق 
الشـــركة  وأقســـام  مكاتـــب  مختلـــف 
باإلضافـــة إلـــى مشـــاركة الطفـــل فـــي 
رحلـــة توصيـــل للطلبـــات مـــع كابتـــن 
مـــن طاقـــم التوصيـــل. وتعكـــس هذه 

المبادرة استمرار التزام شركة طلبات 
تجـــاه دعـــم المجتمـــع البحرينـــي عبر 
مختلـــف األنشـــطة والفعاليـــات علـــى 

مدار العام.
وفي حديثه عن هذه المناسبة، صّرح 
المديـــر العـــام لشـــركة طلبـــات هشـــام 
الســـاعاتي - البحريـــن قائـــاًل “إنه لمن 
دواعـــي ســـرورنا أن نســـتقبل الطفـــل 

أحســـن في مقر شـــركة طلبات، ونعتز 
جـــًدا بتعريفـــه بأعضـــاء فريـــق العمل 
ومنحـــه فرصـــة المشـــاركة عـــن ُقرب 
ضمن عملية توصيل الطلبات للزبائن، 
إذ رافـــق الطفل أحـــد المندوبين أثناء 
قيامهم بعمليـــة التوصيل. وُتعّبر هذه 
المناســـبة عـــن حرصنـــا علـــى إشـــراك 
جميع فئات المجتمع وخاصة مرضى 

التوحد؛ وذلك لكونهم ُجزًءا مهما من 
المجتمـــع، كما أنهم يتمتعـــون بالذكاء 
الـــذي  اإلبداعـــي  والحـــس  والموهبـــة 
يســـتلزم منحهم االهتمام والتشـــجيع 
لتحفيـــز دورهـــم فـــي المجتمـــع. ومن 
هـــذا المنطلـــق، نؤكـــد اســـتمرار دعمنا 
د ونتطلع قدًما للتفاعل  لمرضى التوحُّ
معهم في مبادرات مستقبلية مقبلة”.

عـــــــبـــــــر األنــــــــشــــــــطــــــــة والـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات عـــــــلـــــــى مــــــــــــــــدار الـــــــعـــــــام

شـركـة “طلبـات” تـدعـم مـرضـى التـوحـد
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أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي أنــه تمت تغطيــة اإلصــدار رقم 1879 
)ISIN BH0008674317( من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي 

يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

 35 وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 
مليـــون دينـــار لفتـــرة اســـتحقاق 
182 يوًمـــا تبـــدأ في 26 ســـبتمبر 
2021 وتنتهـــي فـــي 27 مـــارس 
ســـعر  معـــدل  بلـــغ  كمـــا   ،2022
الفائدة على هذه األذونات 1.43 
% مقارنـــة بســـعر الفائـــدة 1.49 
% لإلصـــدار الســـابق بتاريخ 29 

معـــدل  وبلـــغ   .2021 أغســـطس 
 ،%  99.28155 الخصـــم  ســـعر 
وتـــم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة 
بواقع 99.222 %. علًما أنه تمت 
تغطية اإلصدار بنســـبة 128 %. 
القائـــم ألذونـــات  الرصيـــد  وبلـــغ 
الخزانـــة مـــع هـــذا اإلصـــدار مـــا 

قيمته 2.110 مليار دينار.

35 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

في شــراكة بين “هوفر ســي إس” و “أدفانســد ريفاينينج تكنولوجيز”

توقيع أكبر اتفاقية إلدارة المحفزات في تاريخ “بابكو”

إس”  ســـي  “هوفـــر  شـــركة  أعلنـــت 
عـــن إبـــرام اتفاقيـــة متعـــددة األعـــوام 
ريفاينينـــج  “أدفانســـد  شـــركة  مـــع 
تكنولوجيز” )إيه آر تي(، وهي مشروع 
مشـــترك بين شـــركة “دبليـــو آر جريس 
آنـــد كـــو” األميركيـــة المتخصصـــة في 
وشـــركة  الكيميائيـــة  والمـــواد  المـــواد 
“شيفرون” األميركية للطاقة، بالشراكة 
)بابكـــو(.  البحريـــن  نفـــط  شـــركة  مـــع 
وبموجـــب شـــروط االتفاقية، ســـتزود 
شـــركة “هوفر سي إس” شـــركة “إيه آر 
تـــي” تغليًفـــا دائرًيا للمحفـــزات وحلواًل 
لوجســـتية لدعم أكبـــر اتفاقيـــة إلدارة 

المحفزات في تاريخ “بابكو”.
حضـــر   ،2021 أغســـطس   11 وفـــي 
المديرون التنفيذيون في “هوفر ســـي 
إس” حفل توقيـــع االتفاقية مع رئيس 
التنفيـــذي  والرئيـــس  اإلدارة  مجلـــس 
لشركة “بابكو” داود نصيف، إلى جانب 
عـــدد مـــن كبـــار الموظفيـــن اإلدارييـــن 
والتنفيذييـــن من “بابكو” و ”إيه آر تي” 

و ”شيفرون لوموس جلوبال”.
وفي هذا الســـياق، قال نائـــب الرئيس 
“هوفـــر ســـي إس”  فـــي شـــركة  األول 
أراش حسانيان “يسرنا أن نكون جزًءا 
المحفـــزات  اتفاقيـــة إلدارة  أكبـــر  مـــن 
فـــي تاريخ بابكـــو. ونتطلع إلـــى العمل 
تـــي(  آر  )إيـــه  شـــركة  مـــع  كثـــب  مـــن 
فـــي توفيـــر حلـــول تغليـــف مســـتدامة 
وإدارة الجوانـــب الرئيســـية للخدمات 
سلســـلة  امتـــداد  علـــى  اللوجســـتية 

التوريد”.
وقـــال المديـــر اإلداري لشـــركة “إيـــه آر 
تـــي” جاغ ريـــدي “تضطلع )هوفر ســـي 
مســـاعدتنا  فـــي  بـــدور جوهـــري  إس( 
على التماشـــي مع مبادرات االستدامة 
فـــي )بابكـــو(. وُتمِكننا حلولهـــم الرائدة 
للتغليف الدائري للمحفزات والخدمات 
اللوجستية في القطاع من تقديم حل 

مناسب ومستدام لعمالئنا”.

بـــدور  “هوفـــر ســـي إس”  وســـتضطلع 
جوهـــري أيًضـــا فـــي نقـــل المحفـــزات 
الجديـــدة والمســـتنفدة بيـــن الواليـــات 
المتحـــدة األميركية ومملكـــة البحرين 
وكوريـــا الجنوبيـــة، إلـــى جانـــب توفير 
والخدمـــات  اللوجســـتية  الخدمـــات 
المتخصصة، من قبيل المناولة وإعادة 
التغليـــف وتحميـــل الشـــاحنات وإدارة 
األســـطول من خالل تقنيـــة “فليت إيه 

آي” المملوكة من ِقَبلها.
وإضافة إلى ذلك، سُتحدد “هوفر سي 
إس” فرًصا لتحســـين عمليات التدوير 
ضمن سلســـلة التوريد الخاصة بشركة 
“إيه آر تي”، ما يضمن أن تكون أهداف 
االســـتدامة وأهداف صافي االنبعاثات 

المعدومة في طليعة استراتيجيتها.
وُتمِهـــد “هوفر ســـي إس” الطريق أمام 
العمـــالء عبر األســـواق النهائيـــة للمواد 
والصناعـــات  والتكريـــر  الكيميائيـــة 
العامـــة لالبتعـــاد عـــن الحاويـــات ذات 
خـــالل  فمـــن  الواحـــد.  االســـتخدام 
أســـطولها اإليجـــاري الكبير المؤلف من 
حاويات الســـوائب الوســـيطة الســـائلة 

والجافـــة القابلـــة إلعـــادة االســـتخدام 
وخزانـــات الحاويات الدوليـــة متعددة 
معاييـــر  وفـــق  الُمصممـــة  األنمـــاط 
المنظمـــة الدولية للمعاييـــر )آيزو(، إلى 
جانـــب خدمات إدارة الســـالمة وإدارة 
التغليـــف  حلـــول  ُتســـهل  األســـطول، 
المســـتدامة الُمقدمـــة مـــن “هوفر ســـي 
سلســـلة  فـــي  التدويـــر  عمليـــات  إس” 
التوريـــد، مـــا يـــؤدي إلـــى خفـــض األثر 
البيئـــي مـــن خـــالل تقليـــل اســـتخدام 
المـــواد البالســـتيكية، والحفـــاظ علـــى 
غـــازات  انبعاثـــات  وخفـــض  الميـــاه، 

الدفيئة. 
كمـــا ُتعـــد شـــركة “إيـــه آر تـــي”، وهـــي 
مشروع مشترك بين شركتي “غرايس” 
و ”شـــيفرون”، مورًدا رئيســـا لمحفزات 
المعالجـــة المائيـــة التـــي تنتـــج وقـــوًدا 
تـــي هيـــدرو  آر  “إيـــه  أنظـــف. وتمثـــل 
مـــن  كاملـــة  حافظـــة  بروسيســـنج” 
المتبقيـــة،  المائيـــة  المعالجـــة  تقنيـــات 
والتكســـير الهيدروجينـــي، والمعالجـــة 
المائيـــة للزيـــوت، وتقنيـــات المعالجـــة 
الهيدروجينيـــة المقطـــرة للمحفـــز مـــن 

خالل شـــبكة تصنيـــع عالميـــة. وتجمع 
“إيـــه آر تـــي هيـــدرو بروسيســـنج” بين 
خبرة “شـــيفرون” الواسعة في عمليات 
المحفـــزات  وتكنولوجيـــا  التكريـــر 
والتطويـــر وقيـــادة تصميـــم العمليـــات 
والترخيـــص مع علم المواد من شـــركة 
الكيميائـــي  والتصنيـــع  “غرايـــس” 
المتخصص والمبيعات العالمية ونقاط 
القـــوة التقنية؛ بهدف تحســـين ربحية 
المصافي من خالل الحلول التحفيزية 
الجـــودة  تحســـين  علـــى  تعمـــل  التـــي 
مـــن  المكـــرر  الوقـــود  أنـــواع  وإنتـــاج 
مجموعـــة متنوعة من المـــواد األولية. 
ويعمـــل فريق “إيه آر تي” بسالســـة مع 
“ســـي إل جي”، وهي مشـــروع مشترك 
األميركيـــة  “شـــيفرون”  شـــركة  بيـــن 
وشـــركة “الموس تكنولوجـــي” الرائدة 
تكنولوجيـــا  ترخيـــص  مجـــال  فـــي 
المعالجـــة ذات الصلة بتقنيات التكرير 
بالتكسير الهيدروجيني وأنواع الوقود 

البديلة.

المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن “صنـــدوق الودائـــع والتوظيـــف في 
Caisse de de- )الصنـــدوق(  كيبيـــك” 
 pot et placement du Quebec
اســـتثمارية  مجموعـــة  وهـــي   ،))CDPQ
علـــى  سيســـتحوذ  أنـــه  عالميـــة،  كنديـــة 
إلـــى  تنتمـــي  شـــركة  فـــي  كبيـــرة  حصـــة 
محفظة إنفســـتكورب )المؤسســـة المالية 
العالميـــة المتخصصـــة فـــي االســـتثمارات 
البديلـــة ومقرها البحرين(، وهي “آي ســـي 
آر” )ICR(، الشـــركة العالميـــة الرائـــدة فـــي 
مجال التواصل اإلستراتيجي والخدمات 
االستشـــارية. وســـينضم “الصنـــدوق” إلى 
“إنفســـتكورب” وأعضـــاء فريـــق “آي ســـي 
آر”، في العمل على مواصلة إنماء الشركة 

وتوسيعها.
وتعليقـــًا علـــى هذه العملية، قال الشـــريك 
اإلداري إلنفســـتكورب للثـــروات الخاصـــة 
يوســـف اليوســـف “آي ســـي آر هي شـــركة 
االســـتراتيجية  االتصـــاالت  فـــي  رائـــدة 
أنـــه  ونعتقـــد  االستشـــارية.  والخدمـــات 
من خـــالل الخبرة العميقـــة لفريق إدارتها 
بإمـــكان  ســـيكون  القويـــة،  وســـمعته 
إنفســـتكورب جنًبا إلـــى جنب مع صندوق 

الودائـــع والتوظيـــف فـــي كيبيك توســـيع 
االحتياجـــات  لتلبيـــة  الشـــركة  عمـــل 
المتزايدة لعمالئها. ونحن نتطلع إلى دعم 

فريق اإلدارة في رحلة تطوير الشركة”.
وُأسســـت شركة “آي ســـي آر” العام 1998 
بمبـــادرة مـــن فريق مـــن محللين ســـابقين 
فـــي وول ســـتريت، بمـــن فيهـــم تومـــاس 
إم ريـــان، الرئيس التنفيذي للشـــركة التي 
كانـــت إحـــدى أســـرع شـــركات العالقـــات 
العامة نمًوا في العالم على مدار العشرين 
عاًما الماضية، وأثبتت نفســـها كمستشـــار 
والدعـــم  التواصـــل  مجـــال  فـــي  رائـــد 
نموذجهـــا  إلـــى  واســـتناًدا  االستشـــاري. 

آر”  “آي ســـي  تقـــدم  العمـــل،  فـــي  الفريـــد 
خدمـــات متكاملة في مجـــاالت العالقات 
العامـــة،  العالقـــات  المســـتثمرين،  مـــع 
استشـــارات خاصة بالتعامـــالت، الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشـــركات، 

والعالمات التجارية الرقمية.
يذكر أن إنفســـتكورب اســـتثمرت في “آي 
ســـي آر” العام 2018 للتركيز على تســـريع 
النمو العضوي للشـــركة، وتحديد عمليات 
عمـــل  وتوســـيع  التكميليـــة  االســـتحواذ 

الشركة على مستوى العالم.
 Jefferies LLC ”وعملت شـــركة “جيفريز
كمستشار مالي رئيسي، بينما عملت شركة 
وليام بلير William Blair أيًضا كمستشـــار 
مالي إلنفستكورب و”آي سي آر”. وعملت 
 White & Case ”شـــركة “وايت أند كايس
كمستشـــار قانوني للشركة. وتولى تقديم 
المشـــورة لــــ “صندوق الودائـــع والتوظيف 
فـــي كيبيـــك” كل مـــن “كريـــدي ســـويس” 
Crédit Suisse و”بول ووايس وريفكيند 
Paul, Weiss, Rif-  ووارتون وغاريسون”

.kind, Wharton & Garrison LLP
للموافقـــات  خاضعـــة  الصفقـــة  وتظـــل 

التنظيمية العرفية.

“صنــدوق الودائــع بكيبيك” سيســتحوذ على حصة كبيــرة بمحفظتها

“إنفستكورب” تستثمر في “آي سي آر” لتسريع النمو عالميا

يوسف اليوسف

المحرر االقتصادي المنامة - “يوسف المؤيد وأوالده”

هيوستن - بزنيس واير/ ايتوس واير

الرؤساء التنفيذيون في حفل توقيع االتفاقية

https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725539.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725541.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725538.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725537.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725540.html
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المنامة - الصناعة والتجارة

اســـتقبل وزير الصناعـــة والتجارة والســـياحة، زايد الزياني 
بمكتبـــه أمس كال مـــن عضو لجنـــة المرافق العامـــة والبيئة 
بمجلـــس النواب النائب محمد خليفة بوحمود وعضو لجنة 
الخدمـــات بالمجلـــس أحمد األنصـــاري. وجرى أثنـــاء اللقاء 
بحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات الصلـــة بالشـــأن العـــام، 
خصوصـــا منهـــا مـــا يتصـــل بالشـــؤون االقتصاديـــة بالبالد، 
مشيدا الوزير بكل ما يبذله المجلس الوطني من جهود قيمة 
وتوجهـــات تصـــب في خدمة الوطـــن والمواطنين. و أعرب 
الوزيـــر عن اســـتعداد الوزارة دائم لتقديـــم كل أوجه الدعم 
والمســـاعدة للمجلس النيابي وللجهات األخرى المعنية في 

البحريـــن، مشـــدًدا علـــى أهمية العمل المشـــترك والتنســـيق 
الكامل تحقيقا لألهداف الوطنية المشـــتركة والوصول إلى 

التطلعات المرجوة والتي يطمح لها الجانبين.

وزير الصناعة يستعرض الشؤون االقتصادية مع نائبين
المنامة

اجتمـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني 
بالقائـــم بأعمـــال ســـفارة دولة إســـرائيل لدى البحريـــن ايتاي 
تاجنـــر. وتم خالله بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام 
المشـــترك. و أكـــد الزياني أن مثل هـــذه اللقاءات والتطورات 
االقتصادية التي تشـــهدها العالقات بين البحرين و إسرائيل 
ســـتفتح الباب أمام التبادل التجـــاري و تعزيز فرص التعاون 
االستثماري بين الجانبين، بعدها تم استعراض أوجه التعاون 
والعمـــل المشـــترك، مـــا ســـينعكس إيجابًيا علـــى اقتصاديات 
والصناعيـــة  التجاريـــة  القطاعـــات  فـــي  الســـيما  البلديـــن، 
والســـياحية، إذ إن المنطقة ستشـــهد طفرة كبيرة في شـــتى 

القطاعات االقتصادية، ما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري 
واستقطاب االستثمارات الخارجية المشتركة والتطلع لمزيد 

من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

الزياني: تطورات اقتصادية مع إسرائيل

احتلت مملكة البحرين مراتب بارزة ضمن 
التقريـــر العالمـــي للمنظومـــة االقتصاديـــة 
تصـــدره  والـــذي   ،2021 للعـــام  الناشـــئة 
مؤسســـة “جينـــوم” للمنظومـــات الناشـــئة 
سنوًيا بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة 
األعمال، إذ تضمن التقرير الصادر تصنيًفا 
دولًيـــا فـــي مجال االبتـــكار الريادي شـــمل 
280 بيئـــة أعمـــال، وتحليـــل أكثـــر مـــن 3 

ماليين مؤسسة ناشئة حول العالم. 
وتـــم اإلعالن عن إطالق النســـخة األخيرة 
من التقرير بشـــكل رســـمي أمـــس األربعاء 
الموافـــق 22 ســـبتمبر 2021 خـــالل أعمال 

أسبوع لندن للتقنية 2021.
ويتضمـــن التقرير تصنيًفـــا ألبرز 140 بيئة 
تقســـيمها  تـــم  العالـــم،  حـــول  اقتصاديـــة 
بحســـب كل منطقة وقارة، مع تقديم رؤى 
ومقاالت تحليلية لقادة وخبراء االقتصاد 

في هذا الشأن. 
وقـــام “تمكيـــن” بإشـــراك مؤسســـة جينوم 

للمنظومات الناشـــئة لدراســـة موقع البيئة 
تميـــزت  حيـــث  للبحريـــن،  االقتصاديـــة 
المملكـــة من خالل هذا التقرير في العديد 

من المجاالت االقتصادية. 
التقريـــر  فـــي  جـــاء  مـــا  أبـــرز  وبحســـب 
بـــرزت مملكـــة البحريـــن ضمـــن أفضل 10 
بوجـــود  تتمتـــع  اقتصاديـــة  منظومـــات 
الكفـــاءات التقنيـــة المؤهلة على مســـتوى 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا “مينا”، 
كمـــا أتـــت ضمـــن أفضـــل 15 نظاًمـــا بيئًيـــا 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 
 ،Bang for Buck قيـــاس  علـــى  إفريقيـــا 
والـــذي يقيس مقدار متوســـط رأس المال 
االســـتثماري للمؤسســـات الناشـــئة العاملة 

في قطاع التكنولوجيا.
كمـــا أشـــار التقريـــر إلـــى تصنيـــف المملكة 
فـــي  اقتصـــادي  نظـــام   15 أفضـــل  ضمـــن 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
من حيث تمتعه بوجود المواهب والخبرة 

ضمن نظام بيئي قادر على رعاية وتطوير 
هذه المواهب بشكل مستمر. 

البيئـــة  نظـــام  أداء  التقريـــر  اعتبـــر  كمـــا 
االقتصاديـــة في المملكـــة ضمن أفضل 15 
بيئة اقتصادية في منطقة الشرق األوسط 
مســـتوى  علـــى  وذلـــك  إفريقيـــا،  وشـــمال 
تحقيـــق القيمة االقتصاديـــة المضافة من 
عمليات التخارج والتمويل في مؤسسات 

القطاع التقني.
 15 أعلـــى  ضمـــن  المملكـــة  أدرجـــت  كمـــا 
بيئـــة اقتصاديـــة في مجـــال المعرفة على 
مســـتوى منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
قيـــاس معـــدالت  إفريقيـــا، وذلـــك ضمـــن 

االبتكار في البحث وبراءات االختراع. 
وبهذه المناســـبة، أعرب الرئيس التنفيذي 
لصندوق العمل “تمكين” حسين رجب عن 

ترحيبـــه بـــاألداء المتميز لمملكـــة البحرين 
خـــالل إصدار التقرير لهـــذا العام، موضًحا 

التطور الملحوظ في تقدم أدائها.
تعكـــس  التقريـــر  نتائـــج  أن  وأوضـــح 
االقتصاديـــة  البيئـــة  إلـــى حصـــد  إضافـــة 
مراكـــز متقدمـــة فـــي عـــدد مـــن الجوانـــب 
االقتصاديـــة، فقـــد أشـــار التقريـــر عمومـــا 
أعمـــال  ببيئـــة  تتمتـــع  المملكـــة  أن  إلـــى 
مهـــارات  ذات  عاملـــة  وقـــوى  جاذبـــة، 
عاليـــة، إضافة إلى مناســـبة بيئة البحرين 
الناشـــئة  المؤسســـات  لجـــذب واحتضـــان 
مـــن مختلـــف دول العالـــم لالســـتثمار في 
الســـوق البحريني، بما في ذلـــك التكاليف 

المعيشية الجاذبة لالستثمارات. 
وأوضـــح أن المملكـــة من خـــالل مبادراتها 
العديدة في دعم القطاع الخاص والكوادر 
الوطنية ســـاهم في تحقيق تميز ملحوظ 
لســـوق البحريـــن مـــن ناحيـــة الوفـــرة في 
جـــودة الكفاءات الوطنيـــة، وفرص الدعم 

المتاحـــة في قطـــاع التكنولوجيـــا المالية، 
ال ســـيما على نطاق المؤسســـات الناشـــئة، 
فـــي  المراكـــز  أهـــم  مـــن  لتصبـــح واحـــدة 

المنطقة في قطاع التكنولوجيا المالية. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
والمؤسس الشريك لـ “ستارت أب جينوم” 
جي إف غوثيير أهمية الجهود المشـــتركة 
التـــي يقـــوم بهـــا رواد األعمـــال، وواضعي 
السياســـات وقـــادة المجتمـــع مـــن مختلف 
أقطـــاب العالم؛ من أجل بناء بيئات أعمال 
ذات إنتاجيـــة عالية وداعمة للتكنولوجيا؛ 
لمـــا تؤديه من دور بـــارز بوصفها محركات 
للنمـــو االقتصـــادي وفي خلـــق فرص عمل 

مواتية للجميع.
وأكـــد أهميـــة التقريـــر الصـــادر فـــي وضع 
األسس المعرفية ودراســـة أثر السياسات 
علـــى العمليـــات االقتصاديـــة وتطبيقاتهـــا 
والتـــي تقـــوم عليها شـــبكة عالميـــة زاخرة 

بالخبراء.

البحرين ضمن أكثر 10 بيئات ممولة لألعمال في المنطقة
2021 الــنــاشــئــة  لــلــمــؤســســات  الــعــالــمــي  الــتــقــريــر  تــطــلــق  ــوم”  ــن جــي أب  “ســـتـــارت 

السنابس - الغرفة

أشــاد النائــب األول لرئيــس غرفــة تجارة وصناعــة البحرين خالد محمد نجيبي بإصدار عاهل البــالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، المرســوم بقانــون رقم )22( لســنة 2021 بشــأن التنفيذ فــي المواد المدنيــة والتجارية، مؤكــدا أن هذا 
المرسوم يأتي في سياق جهود مملكة البحرين الرامية لتطوير بيئة األعمال بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة وينسجم مع 

التشريعات المهمة التي انتهجتها المملكة خالل السنوات الماضية.

وأشـــار إلى أن البحريـــن بقيادة عاهل 
البـــالد تواصـــل ريادتهـــا وتطورها في 
كافـــة الجوانـــب التشـــريعية بقوانيـــن 
تدعم المســـيرة االقتصادية التنموية، 
ولعـــل أبرزهـــا أن هـــذا المرســـوم قـــد 
شـــمل فـــي نصوصـــه مختلـــف عناصر 
بمـــن  والصناعيـــة  التجاريـــة  العمليـــة 
فيهـــم أصحـــاب المهـــن والعمـــال مـــن 
المتعثرين، منوها بأن المرســـوم يعتبر 
االقتصـــاد  لبنـــات  مـــن  جديـــدة  لبنـــة 
البحريني الحديث نحـــو تهيئة المناخ 
االقتصادي األمثـــل للحفاظ على بيئة 
االقتصـــادي  النمـــو  واســـتمرار  العمـــل 
أن  “نجيبـــي”  وأضـــاف  البـــالد.   فـــي 
المرســـوم الملكي ســـيكون له سيكون 
لـــه بالـــغ األثر فـــي اســـتمرار ومواصلة 
عمليـــة البنـــاء والتطور الذي تشـــهدها 
المملكـــة في مختلـــف الجوانب، لما له 
مـــن انعكاســـات إيجابيـــة علـــى الواقع 
المعيشي للمتعثرين من مختلف األسر 
البحرينيـــة، الفتـــًا أن المرســـوم جـــاء 
ملبيـــًا لتفعيـــل األدوات القانونية التي 
تضمـــن مراعـــاة الجوانـــب اإلنســـانية 
كريمـــة  حيـــاة  وضمـــان  األســـر  لتلـــك 
لهـــم دون عنـــاء، عبر إلغـــاء العديد من 
التـــي كانـــت تُتخـــذ فـــي  اإلجـــراءات 
حـــال التنفيـــذ على أمـــوال المدين من 
خـــالل عـــدم جـــواز الحجـــز أو التنفيذ 
على الدعومـــات الحكومية واإلعانات 
االجتماعيـــة أو أدوات المهنة الخاصة 
الوضـــع  اســـتقرار  علـــى  حرصـــا  بـــه، 

االجتماعي لتلك الشريحة. 
ورأى النائب األول لرئيس الغرفة أن ما 
ورد في المرسوم من نصوص قانونية 
تتعلـــق بمجـــاالت قطـــاع األعمـــال هي 
بمثابـــة نقلة نوعيـــة وســـابقة لمجتمع 
مـــردود  لهـــا  يكـــون  ســـوف  األعمـــال 
إيجابـــي فـــي المســـتقبل القريب على 
قطاعـــات اإلنتاج والعمل، مشـــيرًا إلى 
أن المرســـوم سيسهم بشكل فعال في 

تطويـــر البيئـــة التشـــريعية؛ مـــن أجـــل 
االســـتمرار في اســـتقطاب االســـتثمار 
األجنبي بما يكرس من مكانة البحرين 
تحريـــك  فـــي  ويســـهم  االقتصاديـــة 
وتيـــرة اإلنتاج وزيادة حركـــة التجارة 
واالســـتثمار بمـــا يتماشـــى مـــع رؤيـــة 

مملكة البحرين االقتصادية 2030.
وأكد أن مملكة البحرين تســـير بخطى 

االقتصاديـــة  التنميـــة  نحـــو  ثابتـــة 
المســـتدامة بفضـــل المتابعـــة الحثيثة 
مـــن لـــدن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وما يوليه 
ســـموه من حـــرص على تطويـــر البيئة 
التشـــريعية وجعلهـــا مالئمـــة للتطـــور 
جهـــود  مثمنـــًا  العالمـــي،  االقتصـــادي 
الحكومـــة الموقـــرة فـــي هـــذا الصـــدد 
وســـعيها الدائـــم نحـــو االرتقـــاء بـــكل 
مـــا هـــو فـــي صالـــح العمليـــة التنموية 

الشاملة للبالد.
وأفـــاد النائب األول لرئيس الغرفة في 
ختامـــه حديثـــه بـــأن القطـــاع الخاص 
فـــي المملكـــة يتطلـــع إلـــى المزيـــد من 
التعديـــالت القانونية التي تســـهم في 

تطوير بيئة العمل في المملكة.

شمول المرسوم ألصحاب المهن يساهم بتطوير قطاعات اإلنتاج
نجيبي: “نظام التنفيذ المدني والتجاري” يواكب متطلبات التنمية المستدامة

خالد نجيبي

حسين رجب

الزياني مستقبال النائبين بو حمود واألنصاري الزياني مستقبال القائم بأعمال سفارة إسرائيل 

 بدأت مؤسسة بوخماس عملها بمزاولة تجارة مواد البناء 
والخشب في البحرين والهند، إذ كان الوجيه الراحل علي 
بن حسين بوخماس )طيب هللا ثراه( يستورد البضائع من 
ميناء مومباي وكراتشـــي، ثم يتم بيعهـــا في محله األول 
فـــي ســـوق القيصريـــة بمدينة المحـــرق التي تعتبـــر أقدم 

األسواق في البحرين والمنطقة.
بـــن راشـــد  ثـــم واصـــل المســـيرة الراحـــل الوجيـــه عيـــد 
بوخمـــاس )طيب هللا ثراه( ثـــم عمل مع أخيه عبدالرحمن 
بن راشـــد بوخماس )طيب هللا ثراه( وأبنائهم على تطوير 
أعمـــال المؤسســـة )الشـــركة العائليـــة( عبر إدخـــال الهاتف 
والتلكـــس والفاكـــس، كمـــا توســـعت األعمـــال وازدهـــرت 
وأصبحـــوا وكالء حصرييـــن فـــي الخليـــج العربـــي للكثير 
مـــن األســـماء التجاريـــة العالمية في مجـــال أدوات البناء 
منها الماكينات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، المفاتيح، 
األصبـــاغ، األقفـــال، األبـــواب، مـــواد التصليـــح، األجهـــزة 
الكهربائيـــة وغيرها المئات من الســـلع. ثـــم افتتحوا فرًعا 
آخـــر في ســـوق المنامـــة القديم وبعده أفـــرع متعددة في 

جميع مناطق البحرين.

 والجديـــر بالذكـــر أن مركـــز بوخمـــاس التجـــاري كان أول 
“ديبارتمنـــت ســـتور” في البحرين والذي تـــم افتتاحه في 
ثمانينات القرن الماضي في مدينة عيســـى بتشـــريف من 
صاحـــب الســـمو الملكـــي، رئيـــس مجلـــس الـــوزراء آنذاك، 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه وذكره.
وواصلت المؤسســـة أعمالها وتوارثهـــا األجيال على مدى 
األعـــوام الماضية، إذ أضافوا أنشـــطة جديـــدة إلى جانب 
أنشـــطتها األساســـية التـــي بـــدأت بهـــا ومـــن ضمنهـــا: بيع 
مـــواد البناء بالجملة، اســـتيراد المـــواد الغذائية، المطاعم، 
المشـــاريع االســـتثمارية، الســـفر والســـياحة، االستشارات 
وأهمهـــا  مختلفـــة  تطويريـــة  ومشـــاريع  االقتصاديـــة، 
استقطاب مستثمرين للعمل على مشاريع داخل البحرين 

للمساهمة في إثراء اقتصاد المملكة.
كمـــا تعمـــل مؤسســـة بوخمـــاس علـــى خطـــط ومشـــاريع 

مستقبلية في مجاالت جديدة مختلفة.
وإجمااًل تمثل مجموعة بوخماس العراقة من خالل خبرة 
مســـتمرة منـــذ قرابـــة القرنين مـــن الزمان، بإســـهامها  في 
رقي االقتصاد المحلي يًدا بيد مع قادتنا ووطننا الحبيب.

أمل الحامد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

 مؤسســة بوخمــاس مــن أعــرق الشــركات التجارية القليلة التي اشــتهرت فــي مملكة البحرين منــذ ما يقارب 
القرنين، وكانت أنشطة التجارة قد بدأت على يد المؤسس الجد األكبر المرحوم الوجيه علي بن حسين بن 
محمد بوخماس في العام 1874. وتنشر صحيفة “البالد” نبذة عن الشركة وأعمالها ومشاريعها المستقبلية.

مؤسسة بوخماس
تأسست سنة 1874

عنوان الشركة:

بناية مؤسسة بوخماس، شارع المعارض، الحورة - هاتف: 17714174
www.bokhammasgroup.com  :الموقع االلكتروني

/http://bokhammasinformatics.com
hello@bokhammasgroup.com :االيميل

المرسوم 
سيسهم بفاعلية 
في تطوير البيئة 

التشريعية

 جي إف غوثيير

المنامة - تمكين

وسائل التواصل االجتماعي:

Bokhammas Group

@bokhammasgroup

https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725543.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725542.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725499.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725496.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725544.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725544.html
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جمعيـــة   مكاتـــب   الســـفر   رئيـــس  قـــال 
 والســـياحة   البحرينيـــة   جهـــاد   أميـــن، الذي 
أعيد انتخابـــه لدورة ثالثة فـــي انتخابات 
الجمعيـــة العمومية يـــوم االثنين الماضي، 
إن القطاع الســـياحي شـــهد نموا تدريجيا 
فـــي الفترة األخيـــرة جراء فتـــح كثير من 

الدول لحدودها ورفع قيود السفر إليها.
ولفت أمين إلى   أن   ازدياد   عدد   المتطعمين  
 فـــي   العالـــم   ســـاهم   فـــي   انخفـــاض   نســـبة  
 اإلصابات   بالفيروس،   وســـاهم   فـــي   إعادة  
 افتتـــاح   العديـــد   مـــن   الوجهات   الســـياحية  
 حـــول   العالـــم،   مشـــيدا   بجهـــود   الفريـــق  
 الوطنـــي   لمكافحة   فيروس   كورونا،   والتي  
 ســـاهمت   فـــي   تغييـــر   وضـــع   البحريـــن   من  
 القائمة   الحمراء   إلى   القائمة   البرتقالية   في  
 العديد   من   الدول   األوروبية، ما ساهم في  
 زيادة   حركة   سفر   البحرينيين   إلى   الخارج . 
جمعيـــة   مكاتـــب   الســـفر   رئيـــس  وأكـــد 
البحريـــن  أن   والســـياحة   البحرينيـــة 
اســـتفادت كثيرا من “ســـياحة الترانزيت”، 
إذ إن دوال خليجيـــة ال تدخل المســـافرين 
إليهـــا إال بعـــد قضـــاء 14 يومـــا فـــي دولـــة 
ثالثـــة غيـــر موبـــوءة بكورونـــا كالبحرين، 
ضاربـــا مثـــا بالمملكـــة العربية الســـعودية 
العمـــال  مـــن  والكثيـــر  الكويـــت،  ودولـــة 
اتخـــذوا البحريـــن وجهة لهـــم لقضاء هذه 
الفترة، ومن ثم الدخول إلى السعودية أو 

الكويت وغيرهما.
واســـتدرك أن الســـلطات المعنيـــة أوقفـــت 
مثل هذه التأشـــيرات التي استفاد القطاع 
منهـــا منذ بداية ســـبتمبر، وإيقافها ال يفيد 
منـــح  فـــي  االســـتمرار  الســـياحة، متمنيـــا 
تأشـــيرات الترانزيـــت. وأشـــار أميـــن إلـــى 
أن كثيـــرا مـــن الـــدول األوروبيـــة تجـــري 
تحديثـــات علـــى إجراءات الدخـــول إليها، 

ما يربك عمليات الحجز في الفنادق.

البوسنة والهرسك وجهة مفضلة ولكن

وتابـــع أمين “بعض الـــدول كانت وما تزال 

مفتوحة للبحرينيين كالبوسنة والهرسك، 
لكن البحرين وضعتها في القائمة الحمراء 
التـــي يحظـــر دخـــول المســـافرين منهـــا”، 
األمـــر الذي حـــال دون توجـــه البحرينيين 
الـــى وجهـــة كانت مفضلـــة ومعهـــودة في 
الســـياحة. وأضـــاف “تظـــل تركيـــا الخيـــار 
األول والمفضـــل لســـفر البحرينييـــن اآلن 

وكذلك أذربيجان وغيرها”.
للجمعيـــة،  األخيـــرة  االنتخابـــات  وبشـــأن 
أشـــاد أميـــن بدخـــول 3 وجـــوه شـــابة في 
عضوية الجمعية، األمر الذي يعطي دفعة 

ودعما لتطوير القطاع.
واختتـــم رئيـــس جمعيـــة   مكاتـــب   الســـفر  
 والســـياحة   البحرينية بأنهم يســـعون بكل 
عزيمـــة لتوصيـــل همـــوم قطـــاع الشـــارع 
الســـياحي إلى الجهات الرســـمية، مشـــيدا 
تلقاهـــا  التـــي  الحكومـــي  الدعـــم  بحزمـــة 
القطاع وســـاعدت فـــي تخفيف الخســـائر 
المصروفـــات  تســـيير  فـــي  والمســـاعدة 
التشـــغيلية ورواتب الموظفين والعاملين 

البحرينيين.
الـــكادر  لتطويـــر  الجمعيـــة  ســـعي  وأكـــد 
البحريني في القطاع من خال التدريب، 
وســـعي الجمعية إلـــى تطوير العاقات مع 
الجهات ذات االختصاص بالقطاع كوزارة 
وهيئـــة  والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض وشـــؤون 

الطيران المدني وغيرها.
مـــن جهته، أكد الرئيـــس التنفيذي للمبتكر 
للســـفريات عضـــو جمعيـــة مكاتب الســـفر 
والســـياحة، الذي انتخب عضوا بالجمعية 
فـــي االنتخابـــات التي جرت يـــوم االثنين 
الماضي حسين المعلم، في تصريح خاص 
لــــ “البـــاد” أنهـــم متفائلـــون بالوضـــع فـــي 
القطاع الســـياحي سواء بالنسبة للسياحة 
البحريـــن  مملكـــة  واســـتقطاب  الداخليـــة 
لعـــدد مـــن الســـياح الدوليين أو الســـياحة 
أن  بعـــد  وذلـــك  للبحرينييـــن،  الخارجيـــة 
فتحـــت كثير من الدول حدودها للســـياح، 
ورفعت القيود التي اتخذتها جراء جائحة 
كورونـــا، مســـتدركا أن المشـــكلة الوحيدة 
التي يواجها القطاع ربما عدم قبول بعض 
الدول للقاح الصيني، ما يستدعي خضوع 

المسافرين لها للحجر الصحي.
وأشـــار المعلـــم إلـــى رفـــع كثير مـــن الدول 
علـــى  المفروضـــة  للقيـــود  األوروبيـــة 
وبريطانيـــا  فرنســـا  ومنهـــا  لهـــا  القادميـــن 
وألمانيـــا، وإن كانت األخيرتيـــن ال تقبان 
اللقاح الصيني إال بعد خضوع المسافرين 

للحجر الصحي.
وأوضـــح المعلـــم أن الرحـــات الســـياحية 
متاحة اآلن إلى تركيا وأذربيجان وروسيا 

والكثير من الدول اآلسيوية.
وأضـــاف أن الوضـــع الســـياحي عموما في 

تحســـن وأفضل مـــن العـــام الماضي، هناك 
تعـــاٍف تدريجـــي. واســـتطرد بالقـــول “  بعد  
 كورونـــا   ســـتكون   الصعوبـــات   موجـــودة،  
 ولكـــن   المبشـــر   أن   هناك   دوال   بـــدأت   تفتتح  
 تدريجًيـــا   ونحتـــاج   إلـــى    3    ســـنوات   علـــى  
 األقـــل   ليعود   القطاع   إلـــى   وضعه   الطبيعي  

 على   ما كان   عليه   في 2019”.
ولفـــت   المعلـــم   أن   القطـــاع   يمـــر   بمرحلـــة  
 حساســـة   وحرجة،   يجب   فيه   على   الجميع  
 أن   يتكاتـــف،   مؤكًدا   حـــرص   الجمعية   على  
 العمـــل   مـــع   جميـــع   المؤسســـات   المعنيـــة  
 بالدولـــة،   متمنًيـــا   التوفيـــق   إلـــى   جميـــع  
 األعضـــاء   فـــي   الـــدورة   القادمـــة،   وأن   يتم  
 العمـــل   يـــًدا   بيـــد   لخدمـــة   قطـــاع   الســـفر  

 والسياحة   في   المملكة . 
وبشأن الخطط المســـتقبلية التي يسعون 
لتنفيذهـــا بالقطـــاع، قـــال المعلـــم “نســـعى 
لدعـــم القطـــاع الســـياحي والوقـــوف مـــع 
أصحاب مكاتب السفر والسياحة لحلحلة 
قضاياهـــم، وإيجـــاد حلـــول لها مـــع قطاع 
الطيران والعمل على اســـتقطاب الســـياح 
للمملكة ومســـاعدة البحرينييـــن الراغبين 

في السفر والسياحة للدول األخرى”.
الجمعيـــة   العموميـــة   لجمعيـــة   أن  يذكـــر 
 مكاتـــب   الســـفر   والســـياحة   البحرينيـــة  
 انتخبت   جهاد   أمين   رئيًسا   للجمعية   لدورة  

 ثالثة   على   التوالي،  

تســـتمر لســـنتين،  وذلـــك   بعـــد   أن   عقـــدت  
 اجتماعها   السنوي . يضاملا نينثالا     

3 وجوه شابة تدعم التطوير 

وكانت الجمعية   العمومية   لمكاتب   الســـفر  
 والســـياحة انتخبت   11 عضًوا   من   أعضاء  
 الجمعيـــة   كأعضاء   مجلس   اإلدارة   الحالي،  
 فيمـــا   انضـــم   3   أعضـــاء   جـــدد   لعضويـــة  
 المجلـــس   المنتخـــب  ، هـــم: حســـين   المعلم 

 وهابيل   الخياط  و هيفاء   عون  . 
وقـــال   رئيـــس   جمعيـــة   مكاتـــب   الســـفر  
 والســـياحة   البحرينيـــة   جهـــاد   أميـــن  ”إن     
 المجلس   انتخب   هشـــام   الســـعدي   لمنصب  
 نائـــب   الرئيس   ممثًا   عن  ”شـــركة   ماغنوم     
 للســـفر   والســـياحة” ،   وهيفاء   عون   بمنصب  
 األميـــن   المالـــي،   وفاطمـــة   أحمـــد   بمنصـــب  
 أمين   السر   ممثلة   عن   شركة   فرناس   للسفر  

 والسياحة.  
وفـــاز   بعضويـــة   مجلـــس   اإلدارة   كل   مـــن  
 إبراهيـــم   األنصـــاري   عـــن   شـــركة   الديـــار  
 للســـفر   والسياحة،   فاطمة   أحمد   عن   شركة  
 فرناس   للسفر   والسياحة،   محمد   إسماعيل  
 عـــن   شـــركة   الوســـط   للســـفر   والســـياحة،  
 ذوالفقار   علي   عن   شـــركة   سفريات   شوبيز،  
 ســـي   دي   ســـينج   مـــن   شـــركة   ســـفريات  
 البحرين   الدولية،   ومحمد   ســـهيل    وأعرب  
 جهاد   أميـــن   عن   تهنئته   ألعضـــاء   الجمعية  

 العموميـــة،   وعـــن   شـــكره   ألعضـــاء   مجلس  
 اإلدارة   الجديـــد   على   منحهـــم   الثقة   لتوليه  
 رئاســـة   الجمعية،   مؤكـــًدا   أن   الفترة   المقبلة 
 ستشـــهد   العديـــد   مـــن   األنشـــطة   للجمعية،  
 وعقـــد   مجموعـــة   مـــن   اللقاءات   مـــع   بعض  

 الجهات   المعنية   بشؤون   القطاع . 
بـــدوره،   قدم   عضـــو   مجلـــس   إدارة   جمعية  
 مكاتـــب   الســـفر   والســـياحة   البحرينيـــة 
هابيل   الخياط   التهاني   والتبريكات   لجميع  
 أعضاء   مجلس   اإلدارة   في   دورته   المقبلة،  
 مثمًنـــا   جهـــود   القيادة    في   دعـــم   القطاعات  
 المتضـــررة   فـــي   البحريـــن   ال ســـيما   قطـــاع  

 السفر   والسياحة . 
وقـــال   الخيـــاط   ”نأمـــل   أن   نكـــون   داعميـــن  
 للقطاع   دعم   مباشـــر،   ونواصـــل   ما وصلت  
 إليـــه   الـــدورات   الســـابقة   مـــن   نجاحـــات  
 وتطـــورات   خصوصـــا   خـــال   الجائحـــة،   إذ  
 وقفـــت   الجمعية   مـــع   الشـــركات   المتضررة  

 على   حد   إمكاناتها “. 
ولفـــت   إلـــى   الجهـــود   التـــي   بذلهـــا   رئيـــس  
خـــال   الـــدورات    الجمعيـــة   جهـــاد   أميـــن   
مشـــيًرا   إلـــى   عملـــه   الـــدؤوب    الســـابقة ،  
 وإخاصـــه   فـــي   العمـــل   وترســـيخ    جهـــوده 
 فـــي   خدمة   هـــذا   القطـــاع،   مؤكـــًدا    ضرورة  
 مواصلـــة   العمل   في   الفترة   المقبلة   بشـــكل  
 أفضل،   ”ونشـــد   األيـــدي   مًعا   للوصـــول   إلى  

 األهداف   المنشودة” . 

جهاد   أمين

أمين: سياحة “الترانزيت” تنشط القطاع ونناشد عدم وقف التأشيرات
2019 ــع  ــوضـ لـ ــوات     لـــنـــعـــود  ــ ــن ــ ـــ    3    س ــ ــاج   ل ــتـ ــحـ ونـ مــتــفــائــلــون  الـــمـــعـــلـــم: 
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المنامة - المؤيد للكمبيوتر

“المؤيـــد  شـــركة  أعلنـــت 
للكمبيوتـــر”، عـــن رعايتهـــا للجنـــاح 
معـــرض  فـــي  البحرينـــي  الوطنـــي 
فـــي  يقـــام  الـــذي  جيتكـــس2021، 
الفتـــرة مـــن 17 حتـــى 21 أكتوبـــر 
المقبـــل في مركز التجـــارة العالمي 
نخلـــق  “مًعـــا  شـــعار  تحـــت  بدبـــي 

مستقبًا رقمًيا أكثر جرأة”.
وأوضحـــت “المؤيـــد للكمبيوتر” أن 
الوطنـــي  الجنـــاح  فـــي  مشـــاركتها 

البحريني بمعـــرض جيتكس طيلة 
الدورات الســـابقة، تأتي رغبة منها 
اســـمها  بتكريـــس  االســـتمرار  فـــي 
في هذا المحفـــل العالمي للعاملين 
المعلومـــات  تقنيـــة  مجـــال  فـــي 
وتعزيـــز  الدولييـــن،  واالتصـــاالت 
مكانتها كشـــركة رائـــدة في مجالها 

داخل وخارج البحرين.
خصوًصـــا  مشـــاركتها  أن  وأكـــدت 
ضمـــن الجنـــاح الوطنـــي البحريني 

فـــي “جيتكس”، تعكس إرادتها في 
تقديـــم قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات 
للعالـــم  البحرينـــي  واالتصـــاالت 
واستشـــراف  متكاملـــة،  بصـــورة 
أفـــق تطوير هذا القطاع بالتشـــاور 
األخـــرى  الوطنيـــة  األجنحـــة  مـــع 
المشاركة في المعرض، إضافة إلى 
االســـتفادة مـــن جميع التســـهيات 
المنظمـــة  الشـــركة  تقدمهـــا  التـــي 

للجناح.

مـــن  للكمبيوتـــر”  “المؤيـــد  وتقـــدم 
خـــال هـــذه المشـــاركة أمـــام زوار 
معـــرض “جيتكـــس2021” خبراتها 
خدمـــات  فئـــات  فـــي  العميقـــة 
التعليـــم،  بينهـــا  مـــن  مختلفـــة 
والنقـــل، والمرافـــق، وإدارة البنيـــة 
التحتية، والعدل والسامة العامة، 
والصحة العامة، والشؤون المالية، 
واألمـــن  المواطنيـــن،  وخدمـــات 
القومي والدفاع، واألمن وااللتزام، 

والبيانات المفتوحة، وغيرها.
للكمبيوتـــر  المؤيـــد  أن  يذكـــر 
)ACME(، هـــي شـــركة رائـــدة فـــي 
مجـــال تقنيـــة المعلومـــات وتقديم 
وبرمجـــة  الســـحابية  الخدمـــات 

األنظمـــة،  وتكامـــل  التطبيقـــات 
وإحدى شـــركات مجموعـــة المؤيد 
الدولية، وطالما كانت العًبا رئيًســـا 
فـــي قطـــاع التقنيـــة فـــي منطقـــة 

الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا.

“المؤيد للكمبيوتر” راعيا للجناح الوطني البحريني في “جيتكس”
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156 ألــــــف ليلـــة سياحيـــة خـــالل أغسطــس 2021
ــن ــري ــح ــب ــل ل الـــمـــنـــافـــذ  مـــخـــتـــلـــف  عـــبـــر  ــن  ــ ــي ــ ــادم ــ ــق ــ ال عــــــدد  نـــمـــو   %  1653

اســـتمرار  رســـمية  بيانـــات  أظهـــرت 
االنتعـــاش فـــي حركـــة الســـياحة فـــي 
بتحســـن  مدفوعـــة  المحليـــة  الســـوق 
المملكـــة  فـــي  الصحيـــة  األوضـــاع 
وتخفيف االحترازات المتعلقة بجائحة 
الســـتمرار  مؤشـــر  فـــي   ،”19 “كوفيـــد 
تعافـــي القطـــاع الســـياحي والفندقـــي 

والقطاعات المختلفة في البحرين.
شـــهدت  البحريـــن  األرقـــام  وبحســـب 
المرافـــق الســـياحية قضـــاء 156 ألـــف 
ليلـــة ســـياحية خـــال شـــهر أغســـطس 
الماضـــي 2021 بارتفاع قـــدره 177 % 
مقارنة بالشـــهر نفســـه في العام 2020، 
الذي بلغت الليالي الســـياحية فيه 432 

ليلة سياحية.

ويعتبر احتساب الليلة السياحية ضمن 
معادالت احتساب الدخل من السياحة 
فـــي فتـــرة معينة، ويســـاهم في قياس 
واحتســـاب اإليـــرادات الســـياحية فـــي 

االقتصاد الوطني.
وقفـــزت أرقـــام المســـافرين القادميـــن 
عبر مختلـــف المنافذ في المملكة بنحو 
البحريـــن  اســـتقبلت  1653 %، حيـــث 
ألـــف مســـافر إلـــى أراضيهـــا مـــن   568

المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وعبـــر جســـر الملك فهد نحـــو 478 ألف 
مســـافر إلـــى البحريـــن فـــي أغســـطس 
الماضـــي بنســـبة نمـــو بلغـــت 3957 % 
مقارنة بالشـــهر ذاته مـــع العام الماضي، 
المســـافرين  عـــدد  زاد  المطـــار  وعبـــر 

القادمين إلـــى المملكة بنحو 338 ليبلغ 
عددهم 88 ألف مسافر، كما زادت نسبة 
القادميـــن بحـــرا بنســـبة 141 % ليبلـــغ 
عدد المســـافرين أكثر من ألف مســـافر. 
يشـــار إلـــى أن متوســـط إنفاق الســـائح 
فـــي البحرين قبل جائحـــة كورونا كان 
قرابـــة 80 دينار بحريني، لكنه انخفض 
فـــي الربع األول من 2020 بنحو 14 % 

بسبب بدء تأثيرات الجائحة.
البحرينيـــة  الســـياحة  هيئـــة  وقـــدرت 
الخسائر في قطاع السياحة البحريني 
بنحـــو   2020 مـــن  األول  الربـــع  فـــي 
مليونـــي ليلـــة ســـياحية و265 مليـــون 
دينـــار، وذلك مـــع تراجع عـــدد الزائرين 

بنحو 1.5 مليون زائر.

 المحرر االقتصادي

عزوزعلي

مجلس إدارة جمعية مكاتب السياحة والسفر البحرينية المنتخبحسين المعلم
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فاز علي عبدالعزيز علي بســـيارة 
4” ضمـــن مراســـم  “تويوتـــا راف 
الســـحب على ثانـــي جوائز حملة 
“تخّيل واربح” في مجمع السيف 
- المحـــرق التـــي أطلقتها شـــركة 
عقـــارات الســـيف فـــي 20 أبريـــل 
الماضي وستســـتمر لغاية الثامن 

من يناير 2022. 
وجـــرت مراســـم الســـحب أخيـــرا 
في مقر الشـــركة بحضور ممثلين 
الصناعـــة  ووزارة  الشـــركة  عـــن 
والتجارة والسياحة. يمكن لزوار 
مجمع السيف - المحرق الدخول 
فـــي الســـحوبات الشـــهرية علـــى 
هـــذه الجوائـــز القّيمـــة مـــن خالل 
إبراز فاتـــورة مشـــترياتهم بقيمة 
30 دينـــار بحرينـــي أو أكثـــر فـــي 

مكتب خدمات الزبائن.
وبهذه المناسبة، صّرح مدير أول 
- إدارة العقارات بشـــركة عقارات 
الســـيف محمـــد القائـــد “يســـعدنا 
اإلعـــالن عن اســـم صاحب الحظ 
الفائـــز بســـيارة تويوتـــا  الســـعيد 
راف 4 ضمـــن حملة تخّيل واربح 

فـــي مجمـــع الســـيف - المحـــرق. 
يأتـــي هذا الســـحب ضمن ســـعي 
عقـــارات الســـيف المتواصـــل في 
ابتـــكار كل مـــا هو نوعـــي وفريد 
في عالم التســـوق؛ بهـــدف تهيئة 
لجميـــع  تســـوق  تجربـــة  أفضـــل 
المواطنيـــن والمقيميـــن والـــزوار 
مـــن األفـــراد والعوائل مـــن داخل 
انطالقـــا  المملكـــة؛  وخـــارج 
بتكريـــم  الراســـخ  إيماننـــا  مـــن 
يعتبـــرون  الذيـــن  المتســـوقين 
شـــركائنا فـــي النجـــاح واالزدهار 
واختيارهـــم  إخالصهـــم  نظيـــر 
لمجمعات السيف الخيار المفضل 

للتسوق”. 
بســـيارة  الفائـــز  وجـــه  بـــدوره، 
تويوتـــا راف 4 علـــي عبدالعزيـــز 
شـــكره وتقديـــره للقائميـــن علـــى 
مجمـــع الســـيف - المحـــرق علـــى 
ما يقدمونـــه من باقات ترويجية 
وجوائـــز قيمة لمرتـــادي المجمع، 
والتي تترجم مدى حرصهم على 
مكافأة الزوار وتهيئة أفضل بيئة 
تسوقية لجميع شرائح المجتمع.

المحرق - مجمع السيف

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العام 
أمـــس األربعاء عند مســـتوى 
وقـــدره   بارتفـــاع   1,692.56
5.99 نقطـــة مقارنـــة بإقفالـــه 

يوم الثالثاء.
وتـــداول المســـتثمرون 3.76 
مليون ســـهم، بقيمة إجمالية 
دينـــار  ألـــف   939.57 قدرهـــا 
مـــن  تنفيذهـــا  تـــم  بحرينـــي، 
ركـــز  إذ  115 صفقـــة،  خـــالل 
تعامالتهـــم  المســـتثمرون 
على أســـهم قطاع المال التي 
بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   603.94
نســـبته 64.28 % مـــن القيمة 
اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة 

قدرها 3.17 مليون سهم.
وجـــاء البنك األهلـــي المتحد 
فـــي المركـــز األول، إذ بلغـــت 
المتداولـــة  أســـهمه  قيمـــة 
مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   408.45
نسبته 43.47 % من إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة.
فـــكان  الثانـــي،  المركـــز  أمـــا 
)ألبـــا(  البحريـــن  أللمنيـــوم 
بقيمـــة قدرهـــا 190.47 ألـــف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 20.27 
% من إجمالي قيمة األســـهم 

المتداولة.
ثم جـــاءت مجموعة جي اف 
اتـــش الماليـــة بقيمـــة قدرهـــا 
مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   130.92
نسبته 13.93 % من إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة.

بورصة 
البحرين تربح 
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التغييرالسعر - 0.005 دوالر0.197 دوالر 
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

السنة الثالثة عشرة - العدد 4727
الخميس
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التغييرالسعر + 0.011 دوالر0.930 دوالر
البنك األهلي المتحد ش.م.ب

التغييرالسعر 1.63+0.125 دينار 
زين البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.54+دينار0.330 دينار 
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

التغييرالسعر 1.20+0.930 دوالر 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب

كشـــف اختصاصي خدمات مســـتثمرين 
أول بإدارة التسجيل في وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة خالـــد إبراهيم عن 
تســـجيل نحـــو 1360 شـــركة ومؤسســـة 
ســـعودية منذ تأســـيس مركز المســـتثمر 
الســـعودي في مرفأ البحريـــن المالي في 
مايـــو 2017. وأشـــار كمـــال فـــي مداخلة 
عبـــر البرنامـــج اإلذاعي “صبـــاح الخير يا 
بحرين” إلى أن مركز المستثمر السعودي 
األخويـــة  العالقـــات  لترســـيخ  أســـس 
والتجاريـــة المتينـــة مع المملكـــة العربية 
تســـتحوذ  الســـعودية  كـــون  الســـعودية، 
على المرتبة األولى بين المستثمرين في 
البحريـــن. وبين كمال أنه تم إصدار أكثر 
ـــا بين شـــركات  مـــن 1360 ســـجاًل تجاريًّ
تجاريـــة ومؤسســـات فردية منذ إنشـــاء 
المركز، وهناك زيادة في رؤوس األموال 

ما بين 2020 و2021 بأكثر من 5 %.
وأوضـــح أن إدارة التســـجيل هي إحدى 

الصناعـــة  وزارة  فـــي  األســـاس  الركائـــز 
والتجـــارة والســـياحة، إذ يأتـــي دورهـــا 
الرئيس في ربط المســـتثمرين والعمالء 
الســـجالت  تســـجيل  عبـــر  بالـــوزارة، 
التجاريـــة ومتابعة التأشـــيرات المتعلقة 

بالسجالت.
وأوضـــح أن اإلدارة تقدم خدمات كثيرة 
العمـــالء  مـــع  المباشـــر  التعامـــل  ومنهـــا 
والمســـتثمرين عن طريق مراكز الخدمة 
أو عبـــر جميـــع أدوات التواصـــل المتاحة 
االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات  مثـــل 

والبريد اإللكتروني والهاتف.
وقـــال إن إدارة التســـجيل تقـــدم خدمـــة 
التعامـــل اإللكترونـــي مـــع المعامـــالت أو 
التأشـــيرات المقدمـــة مـــن المســـتثمرين 
والرد على االستفســـارات وإيجاد حلول 

للمعوقات التي قد تواجه المستثمر.
وبيـــن أن اإلدارة تقـــوم بتســـجيل جميع 
األشـــكال القانونيـــة المتاحـــة للســـجالت 

التجاريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ومنهـــا 
المؤسســـات الفرديـــة، والشـــركات، مثـــل 
المســـؤولية  وذات  المســـاهمة،  شـــركات 
يختـــار  إذ  والتضامـــن،  المحـــدودة، 
لممارســـة  القانونـــي  الشـــكل  المســـتثمر 

عمله.
وبّيـــن كمـــال أن اإلدارة تقـــدم عـــدًدا من 
التســـهيالت ومنهـــا تبســـيط اإلجـــراءات 
المتعلقـــة بالســـجالت التجاريـــة، وتذليل 

المســـتثمرين  تواجـــه  التـــي  العوائـــق 
وتقديـــم الخدمة بســـرعة وكفاءة ودقة، 
مبيًنـــا أن موقـــع “ســـجالت” يشـــكل خير 

دليل على التسهيالت المقدمة.
وشـــرح كمال أن موقع “ســـجالت” عبارة 
عـــن منصـــة إلكترونيـــة شـــاملة إلصـــدار 
للمســـتثمرين مـــن  التجاريـــة  الســـجالت 
البدايـــة للنهايـــة، وبالتالـــي بعـــد إصـــدار 
الســـجل يقـــوم المســـتثمر بمزاولـــة عمله 
التجـــاري بشـــكل قانونـــي. وكشـــف عـــن 
عـــدد مـــن اإلحصـــاءات الخاصة بـــإدارة 
التسجيل، إذ باشرت معامالت بما يفوق 
112 ألف تأشـــيرة في 2021، وهذا يظهر 
موقـــع  اســـتخدام  وســـهولة  االنســـيابية 
القيـــادة  بتوجيهـــات  منوهـــا  ســـجالت، 
واإلجـــراءات  القوانيـــن  بعـــض  بتعديـــل 
الســـتقطاب أكبر قـــدر من االســـتثمارات 
المحليـــة والخارجيـــة؛ لدعـــم االســـتثمار 

والعجلة االقتصادية بمملكة البحرين.

علي الفردان

كمــال: حجــم رؤوس أمــوال االســتثمارات الســعودية ارتفع 5 %
مركز المستثمر السعودي يسجل 1360 شركة ومؤسسة فردية

خالد كمال

علي عبدالعزيــز يفــوز بـ “تويوتا 
راف 4” من “عقارات السيف”

SHOPPING

WEEK
Sep 23rd till Oct 2nd

at All Alhawaj Locations

Special offers

للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  رّحـــب 
بالطلبـــة   )BIBF( والماليـــة  المصرفيـــة 
المســـتجدين فـــي البرنامـــج التمهيـــدي 
الدولـــي وبرنامج البكالوريوس لجامعة 
بانغور، في لقاء تعريفي افتراضي عبر 
منصة “مايكروسوفت تيمز”؛ استعداًدا 

النطالق العام األكاديمي الجديد.
وقدم مركز الدراسات األكاديمية عرًضا 
تعريفًيا عن أنظمة ولوائح المعهد، تبعه 
عـــرض فيديـــو إرشـــادي للطلبـــة بشـــأن 
تفعيـــل صفوفهم االفتراضية من خالل 

 MyClass( منصـــة التعلـــم اإللكترونـــي
اســـتضاف  كمـــا  للمعهـــد.  التابعـــة   )3.0

البرنامـــج خريجـــي برنامج ولـــي العهد 
تجربتهـــم  لمشـــاركة  الدراســـية  للمنـــح 

تأثيرهـــا  ومـــدى  بالجامعـــة  الدراســـية 
فـــي مختلـــف مجاالت حياتهـــم العلمية 
والمهنيـــة بعد تخرجهـــم، وإلهام الطلبة 
وتشـــجيعهم على اســـتثمار وقتهم في 

اكتساب مهارات جديدة.
وتـــال اللقـــاء التعريفـــي جلســـة تفاعلية 
افتراضيـــة قدمهـــا المؤســـس والمديـــر 
العـــام لشـــركة “طمـــوح” محمـــد علـــي؛ 
اإللكترونـــي  التعلـــم  أهميـــة  لمناقشـــة 
لتخطيـــط  النصائـــح  وأهـــم  للطلبـــة 

مستقبلهم الوظيفي.

“BIBF” ينظم لقاء تعريفيا افتراضيا للطلبة المستجدين

https://www.albiladpress.com/news/2021/4727/finance/725551.html
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