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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة 

على الثقة الملكية السامية بتعيينه 

 وكيًلا للوزارة لشئون الجنسية 

والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية

داعين اهلل سبحانه وتعالى أن يوفق معاليه ويسدد خطاه 

لمواصلة البناء والتقدم واالزدهار لمملكتنا الغالية 

وتحقيق مزيٍد من اإلنجازات على جميع األصعدة

 إنه سميع مجيب الدعاء

eTraffic

bahrain.bh/apps

الشركاء االستراتيجيون

حادث بسيط ومتصالحين؟
بخطوة واحدة عبر تطبيق eTraffic أنجز إجراءاتك مع التأمين.

مع تصوير التلفيات وتحريك المركبات لضمان انسيابية حركة السير.
لطلب الرافعة يرجى اإلتصال على 17218700 أو 65001318.
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ترقب وإثارة قبل 24 ساعة من انطالقة الحدث

عيسى بن سلمان يشهد قرعة سباق البحرين الدولي
اللجنة اإلعالمية

بحضـــور رئيـــس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أجريت يوم أمس قرعة الجياد المشـــاركة 
كأس  ســـباق  مـــن  الثالثـــة  النســـخة  فـــي 
ســـيقام  الـــذي  للخيـــل  الدولـــي  البحريـــن 
نـــادي  مضمـــار  علـــى  الجمعـــة  غـــٍد  يـــوم 
راشـــد بمشـــاركة مالك ومدربين وفرســـان 
وجيـــاد مـــن مختلف اإلســـطبالت العالمية 

والبحرينية. 
كمـــا حضـــر مراســـم القرعـــة نائـــب رئيس 
المجلس األعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة 
وســـباق  للفروســـية  راشـــد  لنـــادي  العليـــا 
الخيـــل ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد 

آل خليفـــة، وعضـــو الهيئـــة العليـــا للنـــادي 
ســـمو الشـــيخ ســـلطان الدين بن محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة، ورئيـــس ديـــوان ولـــي 
العهد الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن سلمان 
آل خليفة، وعدد من المســـؤولين وممثلي 
الجهات الراعية والداعمة للسباق الدولي، 

وعـــدد مـــن المـــالك والمدربين والفرســـان 
المشـــاركين فـــي الســـباق وممثلو وســـائل 

اإلعالم المحلية والعالمية المختلفة.
وتترقب جماهير سباق الخيل في مختلف 
أنحاء العالم لحظة اإلثارة والحماسة غدًا 

عبر انطالقة سباق البحرين الدولي.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل حضوره مراسم القرعة
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بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة أمس برعاية حفل افتتاح مؤسسة مركز عبدهللا 
بـــن خالـــد لرعايـــة الوالديـــن، كما حضـــر الحفل عدد مـــن أصحاب 
الســـمو والمعالي والسعادة ومن كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة 

والمدعوين.
وأكـــد نائـــب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بن خليفة 
آل خليفـــة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، تولـــي اهتمامًا متناميًا بكبار الســـن وتحـــرص على تهيئة 
البيئة التي تحفزهم على استمرار العطاء، الفتًا سموه إلى أن كبار 
السن اليوم هم القدوة في البذل والعطاء وهم كبار بخبراتهم وما 

قدموه من تضحيات في سبيل وطنهم ومجتمعهم.
واســـتذكر ســـموه مناقب سمو الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
رحمه هللا وإسهاماته الكبيرة وما تركه من إرث من العمل الوطني 

والبصمات الواضحة في العمل الحكومي.

عبداهلل بن خالد ترك إرثا من العمل الوطني
سمو الشيخ علي بن خليفة: كبار السن كبار بخبراتهم وعطائهم 

بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يرعى حفل االفتتاح

المنامة - بنا
عبـــدهللا  الشـــيخ  ســـمو  أكـــد 
الممثـــل  بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أن  الملـــك  لجاللـــة  الشـــخصي 
مواصلة تحقيق فريق “بحرين 
علـــى  المشـــرفة  النتائـــج   ”1
المستويات المحلية والعالمية 
يأتي بفضـــل الرعايـــة الكريمة 
والدعـــم الالمحـــدود مـــن لدن 
صاحـــب الجاللة الملـــك الوالد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  حمـــد 
عاهل البالد، واهتمام وتشجيع 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
ليتبـــوأ الفريـــق مكانـــة رفيعـــة 
ومتميزة في رياضة السيارات 

على مستوى العالم.

وقال ســـموه إن فريق “بحرين 
منظـــم  بشـــكل  يعمـــل   ”1
واحترافية كبيرة ستسهم في 

عودته للمنافسة.

عبداهلل بن حمد:  “بحرين 1” 
يعمل باحترافية كبيرة

المنامة - بنا

)06(و)07(
)٢٠(

رئيس الوكالة الدولية للطاقة يزور طهران األسبوع المقبل

“الذرية”: إيران تواصل انتهاك بنود االتفاق النووي
عواصم ـ وكاالت

قبيـــل أيـــام قليلـــة علـــى زيـــارة مديـــر الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، رافاييـــل غروســـي، 
طهـــران كشـــف التقريـــر ربـــع الســـنوي للوكالة 
التابعة لألمم المتحدة أن الســـلطات اإليرانية 
ال تـــزال تواصـــل انتهـــاك العديـــد مـــن القيـــود 
الرئيســـية لالتفاق النووي المبـــرم عام 2015، 
بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى تخصيـــب اليورانيوم 

ومخزون اليورانيوم المخصب.

كمـــا أوضـــح أن طهـــران زادت بدرجـــة كبيـــرة 
مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

إلـــى ذلـــك، أفـــاد بـــأن مديـــر الوكالـــة، رافاييل 
غروســـي، أبـــدى قلقـــه إزاء تعـــرض مفتشـــي 
الوكالـــة لتفتيـــش جســـدي مكثـــف للغاية، من 

قبل مسؤولي األمن في المرافق اإليرانية.
وأكد التقرير، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، 
أمـــس األربعاء، رفـــض الوكالـــة األممية بعض 

االتهامـــات اإليرانية، لجهـــة احتمال أن تكون 
كاميراتها اســـُتخدمت في الهجوم على موقع 
نـــووي إيراني، في يونيـــو الماضي 2021 )في 

إشارة إلى كرج(.
يأتـــي التقريـــر فيمـــا يرتقب أن يبدأ غروســـي 
زيـــارة إلـــى طهـــران االثنيـــن المقبـــل، يلتقـــي 
خاللهـــا وزيـــر الخارجيـــة حســـين أميـــر عبـــد 

)١٦(اللهيان.

)٢٢(

مجوهرات الزين تتألق في جناحين 
مختلفين بمعرض الجواهر العربية

)09(

سمو الشيخ عبدالله بن حمد
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
أخيـــه  مـــن  جوابيـــة  شـــكر  برقيـــة 
عاهـــل المملكـــة العربية الســـعودية 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود  ســـلمان 
الشـــقيقة، وذلـــك رًدا علـــى برقيـــة 
التهنئة التي بعث بها جاللته ألخيه 
خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة 
توليـــه  علـــى  الســـابعة  الذكـــرى 

مقاليد الحكم فـــي المملكة العربية 
الســـعودية. وأعرب خادم الحرمين 
الشـــريفين في البرقيـــة عن خالص 
شـــكره وتقديره لجاللة الملك على 
النبيلـــة  مشـــاعر جاللتـــه األخويـــة 
ودعواتـــه الصادقة، متمنًيا لجاللته 
موفور الصحة والســـعادة ولمملكة 
البحرين وشعبها تحقيق المزيد من 
التقـــدم والرخاء واالزدهار في ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
تهنئـــة إلى أخيهم صاحـــب الجاللة 
الملك محمد السادس ملك المملكة 
المغربية الشـــقيقة، وذلك بمناســـبة 
وأعـــرب  بـــالده،  اســـتقالل  ذكـــرى 
جاللته وســـموه فـــي البرقيتين عن 
أطيب تهانيهـــم وتمنياتهم لجاللته 
بموفور الصحة والسعادة وللمملكة 
المغربيـــة وشـــعبها الشـــقيق المزيد 

من التقدم واالزدهار في ظل قيادة 
جاللتـــه الحكيمـــة، مشـــيدين بعمق 
ومتانـــة العالقات األخويـــة الطيبة 
والشـــعبين  البلديـــن  تربـــط  التـــي 
الشـــقيقين، متمنين لهـــذه العالقات 

المزيد من النماء والتطور.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
برقيتـــي تهنئـــة مماثلتين إلى أخيه 
ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة 
صاحب السمو الملكي األمير موالي 
الحســـن، وأخيـــه رئيـــس الحكومة 

المغربية عزيز أخنوش.

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلـــى 
رئيس جمهوريـــة التفيا إيجيلز 
لفيتـــس، وذلك بمناســـبة ذكرى 

اســـتقالل بالده. أعـــرب جاللته 
فـــي البرقية عن أطيـــب تهانيه 
وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحـــة 
المناســـبة  بهـــذه  والســـعادة 

الوطنية.

جاللة الملك يتلقى شكر خادم الحرمين

البحرين تهنئ المغرب بذكرى االستقالل

جاللة الملك يهنئ رئيس التفيا بذكرى االستقالل

سمو محافظ الجنوبية: تحقيق تطلعات المواطنين من الخدمات والمشروعات
التقـــى محافـــظ الجنوبية ســـمو 
بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 
تقنيـــة  عبـــر  خليفـــة  آل  خليفـــة 
خـــالل  مـــن  المرئـــي  االتصـــال 
المجلـــس االفتراضـــي عـــن بعـــد 
عـــددا مـــن األهالـــي والمواطنين 
مـــن مختلف مناطـــق المحافظة، 
وذلـــك بحضـــور نائـــب المحافظ 
العميـــد عيســـى ثامـــر الدوســـري 
وعدد من الضباط والمســـؤولين 

بالمحافظة.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع رحب 
باألهالـــي  المحافـــظ  ســـمو 
والحضور، مؤكـــدًا دور المجلس 
االفتراضي فـــي تعزيز التواصل 
مـــع األهالـــي والمواطنين وتلبية 
احتياجاتهم في شتى المجاالت 
الخدميـــة والتنمويـــة واألمنيـــة، 
وذلـــك ضمـــن الرؤيـــة الســـديدة 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ودعم ولـــي العهد رئيس مجلس 

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
مبينًا سموه أهمية متابعة تنفيذ 
الخدمـــات  جـــودة  وتحســـين 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيمين 
بالتعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات 

المختصة.
كمـــا تابع ســـمو المحافظ تطوير 
العديـــد مـــن المشـــاريع الخدمية 
والتنمويـــة بمـــا يرتقـــي إلى رؤى 
أهالـــي المحافظة ويتماشـــى مع 
تشـــهده  الـــذي  العمرانـــي  النمـــو 
الـــى  ســـموه  مشـــيرًا  المنطقـــة، 
حرص المحافظـــة الجنوبية في 
متابعـــة احتياجـــات المواطنيـــن 
بالتعـــاون  تطلعاتهـــم  وتحقيـــق 
والتنســـيق مع مختلـــف الجهات 
لتنفيذ المشـــاريع الرائدة والدفع 
بعجلـــة التنميـــة المســـتدامة في 

مختلف مناطق المحافظة.
ومـــن جهة أخرى، اســـتمع ســـمو 
محافظ الجنوبية لعدد من اآلراء 
والمقترحـــات الـــواردة مـــن قبل 

األهالـــي في مختلـــف المجاالت، 
منوهًا ســـموه بالمتابعة الحثيثة 
الهادفـــة  المقترحـــات  إليصـــال 
األمـــر الـــذي يســـهم فـــي تحقيق 
والمواطنيـــن  األهالـــي  تطلعـــات 
المحافظـــة؛  مناطـــق  بمختلـــف 
لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية 
بالتعـــاون  االســـتجابة  وســـرعة 
مـــع الجهـــات األمنيـــة والجهـــات 

الحكومية ذات العالقة.
وأعـــرب الحضـــور عـــن شـــكرهم 
الشـــيخ  لســـمو  وتقديرهـــم 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة محافـــظ الجنوبية، على 
جهـــوده المبذولـــة فـــي التواصل 
والنظـــر  األهالـــي  مـــع  المســـتمر 
فـــي احتياجاتهـــم ومتابعتها مع 
وتحقيـــق  المختصـــة،  الجهـــات 
المقدمـــة  الخدمـــات  أفضـــل 
لهـــم، مثمنيـــن ســـعي المحافظة 
المســـتمر في تعزيز أطر التعاون 
والتنســـيق لتنفيـــذ العديـــد مـــن 

البرامج والمبادرات الهادفة.

المنامة - وزارة الداخلية

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان سلطان عمان بالعيد الوطني
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئة إلى صاحـــب الجاللة 
الســـلطان هيثم بن طارق ســـلطان عمان الشـــقيقة، وذلك بمناسبة 

ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهـــم 
وتمنياتهـــم لجاللتـــه بموفـــور الصحة والســـعادة ولســـلطنة عمان 
وشـــعبها الشـــقيق بالمزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهار في ظـــل قيادة 
جاللته الحكيمة، مشيدين جاللته وسموه بعمق العالقات األخوية 
الوطيـــدة التي تربط البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، متمنين لهذه 

العالقات المزيد من النماء والتطور واالزدهار.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الوزراء بسلطنة ُعمان الشقيقة صاحب فهد بن محمود آل سعيد.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

ناصر بن حمد: الكفاءات الوطنية 
تساهم في دفـع عجلـة التنميـة

تسلم نسخة من رسالة الدكتوراه لمحمد بن حمد

استقبل ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الشـــيخ محمد بن حمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، الذي قدم إلى ســـموه رســـالة الدكتوراه 
بعنوان “إدارة األزمات والمرونة االســـتراتيجية: الدور المعدل 
للجاهزيـــة اإللكترونيـــة فـــي الهيئـــات الحكوميـــة فـــي مملكـــة 

البحرين”.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة عـــن تقديره 
للجهـــود البـــارزة التـــي بذلها الشـــيخ محمد بن حمـــد بن محمد 

آل خليفـــة وحصولـــه علـــى الدكتـــوراه، وهـــو ما يؤكـــد كفاءته 
وقدراته في نيل الدكتوراه من جامعة برونيل البريطانية.

مـــن جانبـــه، قدم الشـــيخ محمد بـــن حمد بن محمـــد آل خليفة 
شـــكره وتقديـــره إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى دعم ســـموه المتواصل، مبينـــا أن الرســـالة تطرقت أيضا 
إلـــى أهمية الجاهزيـــة اإللكترونية كمتغير معدل يشـــمل البنى 
التحتيـــة لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات والمـــوارد البشـــرية 

والمتطلبات اإلدارية وغيرها.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وأصدر قانون 
رقـــم )29( لســـنة 2021 بتعديـــل البنـــد )د( 
مـــن المـــادة )23( مـــن قانـــون الخطابـــات 
والمعامالت اإللكترونية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم )45( لسنة 2018، جاء فيه:
المـــادة األولـــى: يســـتبدل بنـــص البنـــد )د( 

مـــن المـــادة )23( مـــن قانـــون الخطابـــات 
الصـــادر  اإللكترونيـــة  والمعامـــالت 
بالمرســـوم بقانون رقم )54( لســـنة 2018، 

النص اآلتي:
“د- بالنســـبة لمـــزود خدمـــات الثقـــة غيـــر 
المعتمد، يقع على الشـــخص الذي لحق به 
ضـــرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به 

قد نتج عـــن عمد أو إهمال من ِقبل مزود 
الخدمة”. 

مجلـــس  رئيـــس  علـــى  الثانيـــة:  المـــادة 
الـــوزراء والـــوزراء – كٌل فيمـــا يخصـــه – 
تنفيـــذ أحكام هذا القانـــون، وُيعمل به من 
اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة قـــرار رقم 
)62( لســـنة 2021 بنقـــل وتعيين مدراء 

في جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة األولى

تنَقـــل نـــورة ماجـــد الغتـــم مديـــر إدارة 

المدنيـــة  الخدمـــة  بجهـــاز  التوظيـــف 
لتكـــون مديـــًرا إلدارة األجـــور والمزايـــا 

بجهاز الخدمة المدنية.
المادة الثانية

ُيعين في جهاز الخدمة المدنية كل من:
1 -  ســـبيكة راشد عبدالرحمن المناعي 

مديًرا إلدارة الترقيات

2 -  ريـــم حســـن حميـــد مرهـــون مديًرا 
إلدارة األداء المؤسسي

المادة الثالثة
علـــى رئيـــس جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة 
تنفيـــذ أحكام هذا القرار، وُيعمل به من 
تاريـــخ صـــدوره، وُينَشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

تعديل بند بالمادة “23” من قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونية

نقل وتعيين مديرين في “الخدمة المدنية”

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، مرســـوم رقـــم )115( 
علـــى  بالموافقـــة   2021 لســـنة 
االنضمـــام إلـــى اتفاقيـــة إنشـــاء 
المعهـــد العالمـــي للنمـــو األخضر، 

جاء فيه:
علـــى  ُووفـــق  األولـــى:  المـــادة 
االنضمـــام إلـــى اتفاقيـــة إنشـــاء 
المعهـــد العالمـــي للنمـــو األخضر، 
المحررة بتاريخ 20 يونيو 2012 
فـــي ريـــو دي جانيـــرو البرازيـــل، 

والمرافقة لهذا المرسوم.
الـــوزراء  علـــى  الثانيـــة:  المـــادة 
والمعنييـــن –كٌل فيمـــا يخصـــه– 
المرســـوم،  هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ 
التالـــي  اليـــوم  مـــن  بـــه  وُيعمـــل 
الجريـــدة  فـــي  نشـــره  لتاريـــخ 

الرسمية.

البحرين تنضم إلى 
اتفاقية إنشاء “معهد 

النمو األخضر”

سموه استمع لمقترحات األهالي حول مختلف المجاالت



شــكـر عــلى تعـاٍز
النائب أحمد صباح السلوم 

وعائلة السلوم

يتقدمون بالشكر والتقدير واالمتنان إلى

المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحــب السمو  الملكي األمير

سلــمان بن حمـــد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى وزير الديوان الملكي،
ورئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلسين والوزراء ،

ونائب رئيس المحكمة الدستورية،
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين

والوكالء المساعدين والمحافظين،
وأمانة العاصمة، ورئيس وأعضاء مفوضية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،

ورؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء، ومستشاري جاللة الملك،
ومحافظ مصرف البحرين المركزي

واألمين العام للتعليم العالي ورئيس الجهاز الضريبي،
وأهالي الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة،

والجمعيات الخيرية والمآتم والمساجد والوجهاء واألعيان،
وإل كل من واسانا بالوقفة الصادقة وشاركنا
المصاب األليم سواء بالحضور أم النشر برقيا

أو هاتفيا من داخل مملكة البحرين وخارجها

بوفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

جالل صبــاح سلمــان السلــوم
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه 

وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، 
وأال يريهم مكروها في عزيز لديهم انه سميع مجيب الدعاء

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة، قام 
نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 
علي بـــن خليفـــة آل خليفة أمـــس برعاية 
عبـــدهللا  مركـــز  مؤسســـة  افتتـــاح  حفـــل 
بـــن خالـــد لرعايـــة الوالديـــن، كمـــا حضـــر 
الحفل عدد من أصحاب الســـمو والمعالي 
والســـعادة ومن كبار أفـــراد العائلة المالكة 

الكريمة والمدعوين.
وقـــد بدأ الحفل بآيـــات من الذكر الحكيم، 
كما ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة كلمة 
أكـــد فيهـــا ما للمغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة 
طيب هللا ثراه من مكانة يجلها في ضوء 
مـــا كان يجمعهـــم من عالقـــة حميمة على 
المســـتويين الشـــخصي والعملـــي خـــالل 
سنوات عدة شهد خاللها الكثير من مآثره 
ومناقبه التي كانت محل التقدير واإلكبار 
مـــن قبل كل الذيـــن عاصروه في مجاالت 

الحياة المختلفة.
وأضـــاف ســـموه أنـــه عمـــل مـــع المغفـــور 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى فـــي مجـــال القضاء 
وتعلـــم منه الكثير، حيث كان محًبا للخير 
ويســـعى لحـــل القضايا بالحكمـــة والعدل، 
والخيـــرة  البنـــاءة  لـــآراء  المرجـــع  وكان 
فـــي مجلس الـــوزراء، كما قـــاد رحمه هللا 
مراحـــل تطويـــر وزارة العـــدل والشـــؤون 

اإلسالمية إلى أرفع المستويات.
وأعرب سموه عن عميق الشكر واالمتنان 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، علـــى مبادرة 
جاللته بتخليد سيرة الفقيد بإصدار أمره 
الســـامي بإنشـــاء وتنظيـــم كليـــة عبـــدهللا 
بـــن خالـــد للدراســـات اإلســـالمية؛ لتنشـــر 
المعرفـــة والفكر في أرجـــاء عالمنا العربي 
واإلســـالمي كما كان يســـعى دائًما الفقيد 

الراحل رحمه هللا تعالى.
وأشـــار ســـموه إلى بداية انطالق مؤسسة 
جديـــدة تســـهم فـــي تخليد اســـم وأعمال 
ســـمو الراحل الكبيـــر، وتعمل فـــي ميدان 
له فيه الكثيـــر والكثير من األدوار البارزة 
والمآثـــر الكبيـــرة، وهـــو عمل الخيـــر، ذلك 
المجـــال النبيـــل الذي دعت إليه شـــريعتنا 
اإلســـالمية الســـمحة لمـــا لذلـــك مـــن دور 
كبيـــر في ســـمو اإلنســـانية واإلســـهام في 
توفيـــر الحيـــاة الكريمة، وتأكيـــد التكافل 
االجتماعـــي وتقويـــة الروابـــط والصـــالت 
بيـــن أفراد المجتمـــع؛ ليكونوا بنياًنا يشـــد 

بعضه بعًضا.
الشـــيخ  ســـمو  مســـيرة  أن  ســـموه  وأكـــد 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة رحمـــه هللا 
جســـدت تلك المعاني والمبـــادئ الرفيعة، 
للنـــاس،  محًبـــا  هللا  رحمـــه  عـــاش  فقـــد 
وحفلت حياته بالعمل اإلنساني واإلسراع 
في مجاالت الخير والبذل والعطاء، فكان 
أنموذًجـــا يحتـــذى بـــه في تلـــك المجاالت 
الخيـــرة التي كانـــت وال تزال تحتاج إليها 

المجتمعات كافة.
وقـــال ســـموه “إن افتتاح مؤسســـة مركز 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة 
لرعايـــة الوالديـــن، يأتـــي إضافـــة للعمـــل 
ثقافـــة  ترســـيخ  فـــي  لتســـهم  الخيـــري، 
العطاء، وإن ما يزيـــد اعتزازنا هو التيمن 
باســـم ســـموه طيب هللا ثراه، الذي ضرب 
بخصالـــه وصفاتـــه وأخالقـــه ومبادراتـــه 
الخيـــرة وفـــي إنســـانيته وإنجازاتـــه فـــي 
كافـــة المناصب التـــي توالها بـــكل حكمة 
واقتدار أروع األمثلة في اإليثار والعطاء 
والبـــذل لـــكل من يريد الســـير علـــى دربه، 
واالقتـــداء بمواقفه التي تؤكد أن ســـموه 

ال يـــزال حّيـــا فـــي قلوبنا بســـيرته العطرة 
وعطائه الالمحدود”.

وأضـــاف ســـموه أن البحرين فقدت بوفاة 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، 
والمرجـــع  والمـــؤرخ  والداعيـــة  اإلنســـان 
العربيـــة،  والمنطقـــة  البحريـــن  لتاريـــخ 
وعزاؤنـــا فـــي ذلـــك أنه تـــرك إرثـــا نعتز به 
وجيـــال مـــن األبنـــاء واألحفاد يشـــهد لهم 

الجميع باإلخالص والكفاءة والعطاء.
وفـــي الختـــام، أعـــرب ســـموه عن شـــكره 
لســـمو الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة 
علـــى رعايـــة هذا الحـــدث، وتهنئـــة جميع 
المكرميـــن، متمنًيـــا لمؤسســـة مركز ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة لرعاية 

الوالدين كل التوفيق والسداد.
مـــن جانبـــه، أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة 
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
ولـــي  ومتابعـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، تولي اهتمامًا متناميًا بكبار الســـن 
وتحرص على تهيئة البيئة التي تحفزهم 
علـــى اســـتمرار العطـــاء، الفتًا ســـموه إلى 
أن كبـــار الســـن اليـــوم هـــم القـــدوة فـــي 
البـــذل والعطـــاء وهم كبـــار بخبراتهم وما 
قدموه مـــن تضحيات في ســـبيل وطنهم 

ومجتمعهم.

واســـتذكر ســـموه مناقـــب ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة رحمـــه هللا 
وإسهاماته الكبيرة وما تركه من إرث من 
العمـــل الوطني والبصمـــات الواضحة في 
العمل الحكومي، مؤكدًا سموه بأن أعمال 
المغفور له بإذن هللا تعالى ســـتظل خالدة 

في الذاكرة الوطنية.
ونوه ســـموه بفكـــرة المركز وما ســـيقدمه 

اســـتمرار  تعـــزز  مبتكـــرة  خدمـــات  مـــن 
المجتمـــع  فـــي  الســـن  كبـــار  مســـاهمة 
وتكفـــل لهم البيئة التي توفـــر لهم الراحة 
واألجواء االجتماعية الودية، الفتا سموه 
إلى حـــرص مملكـــة البحرين علـــى توفير 
البيئـــة التـــي تســـاهم في توســـيع اإلدراك 
وأثـــره  االجتماعـــي  العمـــل  بمضاميـــن 
اإليجابي علـــى تعميق الصالت بين أفراد 

المجتمـــع، وإعـــالء قيـــم رد الجميـــل لمن 
أعطـــوا وبذلـــوا، متمنيـــا ســـموه للقائميـــن 
علـــى مؤسســـة مركـــز عبـــدهللا بـــن خالـــد 

لرعاية الوالدين كل التوفيق والنجاح.
المجلـــس  رئيـــس  ألقـــى  الحفـــل  وخـــالل 
األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة كلمـــة قال 
فيهـــا “إن ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد 
رحمـــه هللا كان قدوة له ولكافة أبنائه في 
اإلخـــالص في العمـــل منـــذ أن كان مديرًا 
لبلديـــة الرفاع في أوائل الخمســـينات من 
القـــرن الماضي ورأينـــا كيف كان يتصرف 
بتصـــرف المســـؤول وفـــي الوقـــت نفســـه 
حســـن عالقاته مع الناس، فقد كان رحمه 
هللا واسع الصدر لم نره غاضبا قط، وكان 

المرشد لنا بالقول والعمل”.
 وأضـــاف “كان المغفـــور له محبـــًا للزراعة 
وكان فـــي نهايـــة األســـبوع يأخذنـــا إلـــى 
ســـترة في الخمسينات، حيث له “دوالب” 

يهتم بزراعته كما كان هاويًا للصيد”.
واســـتعرض الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا 
إنجـــازات الفقيـــد فـــي العمـــل الحكومـــي 
ورعايـــة دور العبـــادة ودوره فـــي كتـــاب 
التطـــورات  أســـاس  هـــو  الـــذي  الميثـــاق 
الديمقراطيـــة فـــي عهـــد صاحـــب الجاللة 

الملك.
كمـــا تضمـــن الحفـــل كلمـــات لوزيـــر العمل 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
وخليفـــة بـــن أحمد الظهراني، أشـــادا فيها 
بمناقب سمو الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل 
خليفـــة رحمه هللا وإســـهاماته في خدمة 
وطنه ودعم العمل االجتماعي والخيري.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك: عملت مع الفقيد وتعلمت منه الكثيرمفتتًحا سموه مركز سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين

ــه واضـــحـــة بــالــعــمــل الــحــكــومــي ــات ــصــم ــي وب ــن ــوط ــعــمــل ال ــا مـــن ال ــ ــوه تـــرك إرًثـ ــم س

تعميـــق الصـــات بيـــن األفـــراد وإعـــاء قيـــم رد الجميـــل لمـــن أعطـــوا وبذلـــوا
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:”IWC Schaffhausen“ المدير اإلقليمي لـ

قطع حصرية مستوحاة من فن الخط العربي األصيل مطّعما بالحداثة العصرية

أكد المدير اإلقليمي لـ Schaffhausen IWC لمنطقة الشرق األوسط والهند وإفريقيا مهدي راجان، أن ساعة Watch Pilot’s Big تعد رمزا ثقافيا وقطعة 
من الزمن مصنوعة باحترافية، فهي تكشف عن نمط حياة مقتني هذه الساعة، مشيًرا إلى أن هذه الساعة تعد قطعة أثرية، فهي تتحدث عن تاريخ عريق. 

وقــال راجــان فــي لقــاء مــع صحيفــة “البــاد” على هامــش معرض المجوهــرات العربية الــذي يقام على مركــز أرض المعــارض “إن إقامة معــرض المجوهرات 
العربيــة علــى أرض مملكــة البحريــن فرصــة للتواصــل مع عمائنــا بهدف التطوير من عملنــا، وذلك بالتعرف على شــغفهم لتطوير عاماتنا التجارية وإلشــباع 

شغفهم بطرح تصاميم تتناسب مع طموحهم وشغفهم”.

العربيـــة  “المجوهـــرات  أن  وأضـــاف 
فرصـــة لنـــا أيًضـــا للقـــاء مـــع شـــركائنا 
ولبحـــث أوجه التعاون معهم من أجل 
تطويـــر العمـــل فيمـــا بيننـــا، ومـــن هنا 
أشيد بالدور الذي تقوم به مجوهرات 
آســـيا فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن دعم 
للعالمـــة التجاريـــة IWC، فهي جزء ال 

يتجزأ من نجاح IWC في المنطقة”.
ويمتلـــك راجـــان أكثر من 10 ســـنوات 
المنتجـــات  قطـــاع  فـــي  الخبـــرة  مـــن 
الفاخرة، فقد بدأ مســـيرته المهنية في 
العام 2007 في باريس، حيث اكتسب 
خبـــرة لدى بعـــض العالمـــات التجارية 
الفاخـــرة الرائـــدة فـــي العالـــم واألكثـــر 

شهرة. 
وتولى مهدي راجـــان بمنصبه الجديد 
مديرا إقليميا لـIWC، مسؤولية تطوير 
 IWC الخطـــة اإلســـتراتيجية لتوســـع 

ونموها في هذه المنطقة. 
Schaff� ـوتحـــدث المديـــر اإلقليمي لـــ

hausenـIWC لمنطقة الشرق األوسط 
 Watch والهنـــد وإفريقيـــا عـــن ســـاعة
Pilot’s Big قائـــال “هـــذه الســـاعة هي 
أكثر من مجرد أداة كما يعتقد البعض، 
كســـاعات  أنهـــا صنعـــت  إلـــى  مشـــيرا 
بهـــدف  وذلـــك  للطياريـــن،  مخصصـــة 
مســـاعدتهم على المالحـــة، إذ لم يكن 
تحديـــد  خدمـــة  توفـــر  أدوات  هنـــاك 
المواقـــع فـــي ذلـــك الوقت فقـــد كانت 
أداة يعتمد عليها في المالحة لحجمها 
الكبيـــر، إضافة إلـــى حاجـــة الطيارين 

فـــي ذلك الوقت لهـــذا النوع من حجم 
الســـاعات، لـــذا تـــم تخصيـــص بعـــض 
التصاميم للطيارين لتكون مالئمة مع 
الحجم الذي يحتاجونه في المالحة”.

وأكد راجان أن “ساعات Pilot’s اليوم 
أكثـــر من مجـــرد أداة حيـــث أعتقد أن 
هـــذا الطـــراز من الســـاعات قـــد أصبح 
رمزا ثقافيا، إذ إن مقتني هذه الساعة 
الســـاعة،  هـــذه  فـــي  أنفســـهم  يـــرون 
فهـــي أداة لنمـــط حياتهـــم، خصوصـــا 
بيـــن  المعروفـــة  الســـاعات  مـــن  أنهـــا 
المشهورين والممثلين ورجال األعمال 

والمختصين الشباب الطموحين”.
وأضـــاف “هـــذه الســـاعة مزيـــج يجمع 
فهـــي  واألداة،  التصميـــم  رغبـــات  كل 
الســـاعة،  هـــذه  مقتنـــي  لحيـــاة  نمـــط 
وأعتقد أن من يعشـــق هـــذا النوع من 
الســـاعات دائمـــا ما يبحث عـــن قطعة 
مـــن الزمن تمثل نمط حياته وتكشـــف 
عن شخصيته، ودائما ما تكون فريدة 
ومميـــزة”. وتابـــع “نحـــن ال نســـتهدف 
Pi� لســـاعة بذاتـــه  محـــددا   جمهـــورا 

lot’s، فـــكل مـــن يملك الشـــغف يمكنه 
الزمـــن”.  مـــن  القطعـــة  هـــذه  ارتـــداء 
 Big واســـتطرد بالقول “تجســـد ساعة
Pilot’s Watch جميـــع الخبـــرات التي 
جمعتهـــا دار IWC على مدار الســـنين، 
إذ تم تطوير وتصنيـــع أجهزة القياس 
باحترافيـــة، وقد اســـتطاعت الســـاعة 
أن تثبت نفسها كٔايقونة ثقافية تتمتع 
بجاذبيـــة تمتـــد إلـــى مـــا هو أبعـــد من 

صناعة الساعات”.
 Watch Pilot’s Big وعن تاريخ ساعة
قال راجان “لقد بدأنا في تصنيع ساعة 
Watch Pilot’s قبل أكثر من 85 عاًما، 
وقد عرضت أول ساعة للعامة من قبل 
IWC فـــي العام 1936، وكانت ســـاعة 
استثنائية وخاصة مصنوعة خصيصا 

ألبنـــاء مالك العالمـــة التجارية، والتي 
أصبحت بشكل ســـريع جزءا ال يتجزأ 
مـــن هويـــة IWC، وفـــي العـــام 1940 
تم عـــرض مزيد من تصاميم ســـاعات 

المراقبة التي ليست عسكرية”.
وأردف “بعد ذلك حصلنا على عقد من 
قِبـــل ســـالح الجـــو الملكـــي البريطاني 

مخصصـــة  كانـــت  ســـاعة  لتصميـــم 
للطياريـــن، وهـــي Mark 11 )النســـخة 

الحادية عشرة(”. 
وتابـــع “أصبحـــت هـــذه الســـاعة رمـــًزا 
عظيًمـــا فـــي مجـــال تصنيع الســـاعات 
ومن ذلـــك الحين أضحت العالقة بين 
IWC وقطـــاع الطيـــران عالقة وثيقة، 
وكان هنـــاك عـــدد هائل مـــن اتفاقيات 
التعـــاون، إذ تـــم تصنيـــع العديـــد مـــن 
الساعات، ولكن هناك عدد منها تحول 
 ،Spitfire إلـــى أيقونة، ومنها مجموعة
حيـــث إن اســـمها مقتبس مـــن الطائرة 
الحـــرب  فـــي  المســـتخدمة  الحربيـــة 
العالمية الثانية وما بعدها في الجيش 
البريطانـــي، وهـــذه الطائـــرة مـــا زالـــت 
إلـــى اليـــوم تحمـــل إرثـــا كبيـــرا، وذلك 
المتالكهـــا المظهر العتيق الذي يشـــبه 
مقصورة الطائـــرة، وهي قطعة جميلة 

من التاريخ”.
وأوضـــح “لقـــد تدرجنـــا فـــي العمل مع 
الطيـــران  مدرســـة  وهـــي   ،Top Gun

الحربـــي وكنا شـــركاء معهم لســـنوات 
مـــن  العديـــد  إصـــدار  وتـــم  عديـــدة، 
وبعـــض  لهـــم،  المخصصـــة  الســـاعات 
الساعات، وليســـت جميعها، مصنوعة 
من الســـيراميك، وتشـــكل قطعة مهمة 
مـــن مجموعات هـــواة جمع الســـاعات 

حول العالم”.
ومضى بالقـــول “باإلضافة إلى العديد 
مـــن القطاعات العســـكرية التي طلبت 
قمنـــا  بهـــم،  ســـاعات خاصـــة  تصنيـــع 
تصاميـــم   3 عـــن  باإلعـــالن  حديثـــا 
مخصصة لمدرسة Top Gun للطيران 
العســـكري والتي تم اإلعالن عنها قبل 

سنوات عدة”.
وفـــي الختـــام أكـــد المديـــر اإلقليمي لـ

IWC Schaffhausen لمنطقة الشـــرق 
مهـــدي  وإفريقيـــا  والهنـــد  األوســـط 
راجان أن معرض المجوهرات العربية 
فرصـــة من أجل تطويـــر العمل وطرح 
التصاميـــم الجديـــدة التي يبحث عنها 

.IWC عمالء

تعد ساعة Calatrava الشهيرة ذات اإلطار المزخرف بنقوش جلوشا 
 Patek ذات الحبيبــات، أحــد أجمل األمثلة التي ال تضاهى بأســلوب
Philippe النموذجــي. تأتــي اآلن فــي إصدار جديــد بمظهر معاصر ال 
تخطئــه العيــن، مع قطر أكبر قليا، وميناء بعامات ســاعات مركبة. 
ســاعة يــد رجاليــة أنيقــة نحيفــة وانســيابية، مصنوعــة مــن الذهــب 
الــوردي أو األبيــض تميزها ماكينة الملء اليدوي الجديدة تماما من 

Patek Philippe والتي تحفظ احتياطي الطاقة لمدة 65 ساعة.

أطلقـــت فـــي العـــام 1932 تحـــت 
اســـم الكـــود 96 )أول موديـــل من 
الشركة يحمل رقم كود(، وأثبتت 
أنهـــا  علـــى  نفســـها   Calatrava
جوهر ســـاعات اليد الكالســـيكية 
 Patek تعتبرهـــا  المســـتديرة. 
مظاهـــر  أجمـــل  أحـــد   Philippe
األناقـــة الخالدة. يعكس تصميمها 
النقـــي مبـــدأ باوهـــاوس البســـيط 
)تحـــدد الوظيفة شـــكل الشـــيء(. 
مـــرارا  تفســـيرها  إعـــادة  تمـــت 
وتكـــرارا فـــي إصـــدارات عديـــدة 
للســـيدات والرجال. كانـــت تتميز 

بإطـــارات مســـتوية أو مســـتديرة 
قليال، مصقولة بسالســـة، مرصعة 
مزخرفـــة  أو  الكريمـــة  باألحجـــار 
تراوحـــت  جلوشـــا.  بنقـــوش 
النحافـــة  الموديـــالت مـــن فائقـــة 
إلـــى مثيـــرة لإلعجاب، مـــع أغلفة 
األنيقـــة  والمينـــاءات  الضابـــط 
التي عرضت الســـاعات والدقائق 
فقـــط، وأحيانـــا أيضـــا الثواني أو 
مؤشرات أخرى، لتشكل تدريجيا 
مجموعـــات  أكثـــر  مـــن  واحـــدة 

الشركة شموال.

ساعة “Watch Pilot’s Big” رمز ثقافي وقطعة من الزمن صنعت باحترافية

”Patek Philippe “ تصميم جديد وماكينة جديدة ألحد أهم كالسيكيات

إعداد دليلة أرناؤوط
dalila.arnaout@albiladpress.com

مجوهرات الزين تتألق في جناحين 
مختلفين بمعرض الجواهر العربية

تعود مجوهرات الزين، بكل فخر، لمعرض الجواهر العربية، لتقدم أفضل وأدق أعمالها لمحبي الجمال من زوار المعرض.  ترحب الزين بمرتادي المعرض بجناحين مختلفين، جناح 
المجوهرات الفخمة الذي تتألق فيه هذا العام مجموعة من أطقم مرصعة باأللماس أطلق عليها “أراب ديكو” مستوحاة من الخط العربي اإلسامي التاريخي، والجناح اآلخر يضم 
أطقــم الماريــا بشــكلها الجديــد. وبهــذه المناســبة التقت “البــاد” الرئيس التنفيذي لمجموعة مجوهرات الزين ثيو ســوارت، الذي تحدث قائًا “نحن شــركة عربية تهتــم دائًما بإحياء 

التراث العربي وتترجمه في أطقم مرصعة باأللماس يضاف إليها لمسة عصرية لتصبح في النهاية قطعة ثرية تخطف أنظار زوار معرضنا”.

األطقـــم  أشـــكال  “تتنـــوع  ثيـــو  وأضـــاف 
المقدمة لتناسب كل األذواق، وهذا التراث 
ُيقـــدر باعتزاز من قبـــل فريقنا. هذه أصولنا 

التي لن تتغير أبًدا”.
وأردف أن “هـــذه األطقـــم المعروضـــة فـــي 
جنـــاح الزيـــن بمعـــرض الجواهر هـــذا العام 
تســـتعرض قـــدرة وبراعـــة وحرفيـــة الزين. 
هذه األطقم قد صنعت تكريًما لتراثنا، ولقد 
قمنا بإضافة لمســـتنا الخاصـــة الحديثة مع 
الحفاظ على األصالة العربية، لتصبح قطعا 
أبديـــة حـــري بهـــا أن تمـــرر مـــن جيـــٍل آلخر 

بفخر لتستكمل الرحلة األبدية”.
ويضيـــف ثيـــو “نعـــرض فـــي الجنـــاح اآلخر 
أطقـــم  الشـــباب  الزبائـــن  يســـتقطب  الـــذي 
ذهـــب صنعـــت باليـــد عيـــار 18 مـــن أحدث 
اإلنتاج لمجموعـــة الماريا، ونتوقع أن يلقى 

استحسانا وقبوال عند الكثير من زبائننا”.
وتابـــع “اســـتغللنا فرصـــة جائحـــة كورونـــا 
وفتـــرات اإلغـــالق وعملنا بجـــد واحترافية 
لكـــي ننطلـــق بعد إغـــالق دام عامين، لنقدم 
فرصـــة  والمعـــرض  جديـــد،  كل  لزبائننـــا 
ليتعـــرف الزوار على براعـــة ودقة منتجات 

مجوهرات الزين وحرفية العمل اليدوي”.
وأكـــد ثيـــو “معـــرض الجواهـــر هـــذا العـــام 
فرصة مناسبة لتنشيط عدد من القطاعات 
منها الفنادق وشركات الطيران والمجمعات 
هـــذه  فـــي  البحريـــن  زوار  مـــن  والمطاعـــم 
الفتـــرة، باعتبـــار أن هـــذا الحـــدث مفضـــل 
عنـــد اإلخوة األشـــقاء في المملكـــة العربية 
الســـعودية واإلمـــارات والكويـــت ومعظـــم 

بلدان المنطقة”.
وتوقـــع ثيو أن يســـتقطب جناح الزين أكثر 
من 100 زائر في اليوم خالل أيام المعرض 

التي تنتهي يوم الجمعة المقبل”.
الزيـــن  “مجوهـــرات  بالقـــول  واســـتطرد 
المتفـــردة والمتميزة بالرقي واالســـتمرارية 
معشـــوقة مـــن قبـــل مجموعـــة واســـعة من 
عمالئهـــا األوفيـــاء ألجيـــال عديدة. والســـر 
خلـــف تلـــك العالقـــة الوطيدة بيـــن العالمة 
التجاريـــة وعمالئهـــا يكمـــن فـــي محافظـــة 
الحرفـــة  مهنيـــة  فـــي  قيمهـــا  علـــى  الزيـــن 
اليدوية والتصميم الدقيق على مر السنين، 
مسَتلهمة من التراث العربي الغني؛ فجميع 
تصاميـــم الزين الفريـــدة تصنع في مصنعها 
المحلي، الذي ما زال موجوًدا في البحرين. 
هذه العملية الحميمة والقريبة من الجمهور 
أبقت علـــى أصالة الزين علـــى عبر تاريخها 

المهني”.
بـــدأت  الزيـــن  مجوهـــرات  أن  إلـــى  يشـــار 
مشـــوارها منـــذ العـــام 1930، حيـــن بـــدأت 
تصنـــع الذكريـــات الجميلة من خـــالل قطع 
المجوهـــرات الفريدة والملهمة. ولم يقتصر 
هذا المشوار الحافل على كونه قصة نجاٍح 
بحرينيـــة خاصـــة، بـــل يمتـــد ليكـــون مثـــااًل 
للشـــغف، التفانـــي واالعتزاز بمهنـــة تصنيع 
المجوهـــرات. ويتكـــون فريـــق إدارة الزيـــن 
مـــن مجموعة مـــن المحترفين الناشـــطين، 
كل فـــي مجال اختصاصه، ليشـــكلوا الجيل 
الرابـــع من عائلـــة الزين، والحاملين لشـــعلة 

نجاحهم.

هبة محسن | تصوير: خليل إبراهيم

فاطمة عبداهلل | تصوير: خليل إبراهيم

“البالد” مع ثيو سوارت

“البالد” مع راجان
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استقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ 
آل خليفـــة  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
بالقيـــادة العامـــة صبـــاح أمس، 
قائـــد الســـفينة اليابانية المقدم 
هيديتـــاكا،  اكوشـــيما  بحـــري 
وذلـــك بحضـــور رئيـــس هيئـــة 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان 

النعيمي.
لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 

دفـــاع البحرين بقائد الســـفينة 
بعالقـــات  مشـــيًدا  اليابانيـــة، 
الصداقـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة 
البحريـــن وإمبراطورية اليابان 
الشـــأن  فـــي  تعزيزهـــا  وســـبل 

العسكري.
ديـــوان  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
القيـــادة العامـــة اللـــواء الركـــن 
حســـن ســـعد، وعـــدد مـــن كبـــار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

استقبل رئيس هيئة األركان 
الفريـــق الركن ذياب النعيمي 
فـــي مكتبـــه بالقيـــادة العامة 
إدارة  مـــن  وفـــًدا  أمـــس، 
بالقوات  العســـكرية  الشرطة 
المســـلحة بجمهوريـــة مصـــر 
العربية برئاسة العميد أركان 
حرب حســـام الديـــن عبدهللا 

محمد.

ورحب رئيـــس هيئة األركان 
الشـــرطة  إدارة  بوفـــد 
المسلحة  بالقوات  العسكرية 
العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة 
بعمـــق  مشـــيًدا  الشـــقيقة، 
الوطيدة  األخويـــة  العالقات 
والمتميزة التي تربط مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر 

العربية الشقيقة.

زيادة التعاون العسكري مع اليابان

األنصاري تستعرض قضايا المرأة مع مارينا سيرينيالنعيمي يشيد بالعالقات مع مصر
في إطار العالقات الوثيقة بين البحرين وإيطاليا

مارينا سيرينيهالة األنصارياألنصاري تستقبل نائبة وزير الخارجيةوالتعاون الدولي اإليطالي

محمد بن مبارك: مستويات متقدمة في العالقات مع إيطاليا
نتطلع دائًما للمضي بكافة أوجه التعاون آلفاق أرحب

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبه بقصر القضيبية أمس، نائب وزير 
الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية 
اإليطاليـــة مارينا ســـيريني والتي تقوم 
بزيارة رســـمية لمملكة البحرين. وخالل 
اللقـــاء، رحـــب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبـــارك آل خليفـــة بســـيريني، وبزيارتها 
لمملكـــة البحرين التي تؤكـــد ما وصلت 
مملكـــة  بيـــن  الصداقـــة  عالقـــات  إليـــه 
البحريـــن والجمهوريـــة اإليطاليـــة مـــن 
مستويات متقدمة ومتطورة في شتى 
المجاالت وما تحظى به من اهتمام من 
لـــدن قيادتي البلديـــن، وتطلعهما الدائم 
للمضي بكافة أوجه التعاون والتنســـيق 
المشترك آلفاق أرحب وبما يعزز مصالح 

وهـــو  الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
مـــا تجســـد فـــي االتفاقيـــات ومذكـــرات 
التفاهـــم التي تـــم التوقيـــع عليها خالل 
زيارةولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، لدى زيارة ســـموه 
للجمهوريـــة اإليطاليـــة في شـــهر فبراير 
مـــن العام الماضـــي ومثلت دفعة نوعية 

للعالقات بين البلدين.
من جانبها، عبرت ســـيريني عن شـــكرها 
وتقديرها لسمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة على استقبالها، مؤكدة حرص 
بالدهـــا على تعزيز عالقات الصداقة مع 

مملكة البحرين في جميع المجاالت 
هذا، وتشـــهد زيارة مارينا ســـيريني إلى 
مملكـــة البحريـــن التوقيـــع علـــى اتفـــاق 

بيـــن وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن 
الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة  ووزارة 
فـــي الجمهورية اإليطالية إلنشـــاء لجنة 
مشـــتركة للتعـــاون الدولـــي، كما ســـيتم 
اإلعـــالن عن إنشـــاء المجلـــس اإليطالي 
البحرينـــي لألعمـــال مـــن خـــالل إقامـــة 

فعالية بمتحف البحرين الوطني.
وقد حضر المقابلة الســـفير ناصر محمد 
البلوشـــي ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
أمـــادي  وبـــاوال  اإليطاليـــة،  الجمهوريـــة 
ســـفيرة جمهوريـــة إيطاليـــا لـــدى مملكة 
رئيـــس  كافاجنـــا  وجوزينـــي  البحريـــن 
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  ســـكرتارية 
والتعاون الدولي بالجمهورية اإليطالية، 
ولـــورا بيتـــو، مســـاعد تنفيـــذي لســـعادة 
للشـــؤون  إيطاليـــا  جمهوريـــة  ســـفير 

الثقافية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

في إطار الزيارة البرلمانية الرسمية 
جمهوريـــة  إلـــى  النـــواب  لمجلـــس 
الصديقـــة،  اإلســـالمية  باكســـتان 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  برئاســـة 
فوزية بنت عبدهللا زينل، تم توقيع 
مذكرة تفاهم مشتركة، صباح أمس 
األربعاء، مع رئيس الجمعية الوطنية 
بجمهورية باكستان اإلسالمية أسد 
قيصر، في مقر البرلمان الباكستاني، 
حيث تأتي مذكرة التفاهم والتعاون 
عالقـــات  مـــن  انطالًقـــا  البرلمانـــي 
التـــي  المتميـــزة  العريقـــة  الصداقـــة 
تربط البلدين والشـــعبين الصديقين 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
مـــن  ورغبـــة  اإلســـالمية،  باكســـتان 

البحريـــن،  فـــي  النـــواب  مجلـــس 
والجمعيـــة الوطنيـــة في باكســـتان، 
مـــن اإلســـهام بتعزيز هـــذه العالقات 
الراســـخة بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الصديقيـــن، وتطويرها في مختلف 
المجـــاالت، لالنطـــالق نحـــو المزيـــد 
مـــن التعـــاون والتنســـيق فـــي تنمية 
هـــذه العالقات، ونظـــًرا لما يمكن أن 
يمثله تعزيز التعاون بين المجلسين 
مـــن دفعـــة متميـــزة علـــى مســـتوى 
العمـــل المشـــترك بينهما في مختلف 
المجاالت، وتوســـعة التفاهمات في 

األطر السياسية والبرلمانية.
وقـــد أكـــدت مذكـــرة التفاهـــم العمل 
التعـــاون  وتعزيـــز  تطويـــر  علـــى 
شـــتى  فـــي  المشـــترك  البرلمانـــي 
المجـــاالت؛ من أجل توطيد عالقات 

الصداقـــة بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الصديقيـــن، كمـــا تـــم التأكيـــد علـــى 
العمـــل مًعـــا نحـــو تعزيـــز المصالـــح 
التنميـــة  مجـــاالت  فـــي  المشـــتركة 
المســـتدامة، واستشراف المستقبل، 
الخبـــرات  وتبـــادل  واالبتـــكار، 
المعرفيـــة البرلمانية والدبلوماســـية 

بين الجانبين.
تبـــادل  االتفاقيـــة  تضمنـــت  وقـــد 
القضايـــا  بشـــأن  النظـــر  وجهـــات 
أعمـــال  جـــداول  علـــى  المطروحـــة 
اإلقليميـــة  البرلمانيـــة  المنظمـــات 
ممثلـــو  يحضرهـــا  التـــي  والدوليـــة 
الطرفيـــن؛ بهـــدف تنســـيق المواقف 
البلديـــن،  تهـــم  التـــي  القضايـــا  فـــي 
والوقوف على الخطوات المنسجمة 
مـــع المواثيق الدولية وفي مقدمتها 

ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، والقانـــون 
الدولي، والقانون الدولي اإلنســـاني، 
واالتفاقات الدوليـــة المصدق عليها 
من قبـــل البلديـــن وفق اإلجـــراءات 

الوطنية لكل دولة.
كمـــا أشـــارت مذكـــرة التفاهـــم إلـــى 
األساســـية  المبـــادئ  أهميـــة  تأكيـــد 
للتعاون الدولي الســـيما فيما يتعلق 

بمبـــادئ الســـيادة الوطنيـــة، وعـــدم 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  التدخـــل 
للـــدول األخـــرى، وعـــدم اســـتخدام 

القوة في حل المنازعات الدولية.
التفاهـــم  مذكـــرة  وأكـــدت  كمـــا 
تعزيـــز التواصـــل بيـــن البلديـــن مـــن 
خـــالل تبـــادل الزيـــارات والفعاليات 
وعقـــد  الجانبيـــن،  بيـــن  البرلمانيـــة 
بغـــرض  ثنائيـــة  برلمانيـــة  لقـــاءات 
هامـــش  علـــى  البرلمانـــي  التنســـيق 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  المنتديـــات 
شـــتى  فـــي  والتعـــاون  المشـــتركة، 
المجـــاالت التـــي تخـــص األمانتيـــن 
العامتين لدى الجانبين، والعمل على 
تســـهيل تبـــادل الوثائق التشـــريعية 
واإلصدارات والنشـــرات التي تصدر 

عن كل منهما.

بموجب مذكرة تفاهم بين الطرفين

تعـزيـز التعـاون البرلمانـي بيـن البحـريـن وباكستـان

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريق 
طـــارق الحســـن صباح أمـــس، الملحق 
العســـكري بســـفارة المملكـــة المتحـــدة 
لـــدى مملكة البحرين المقدم اليســـتير 
كيرنـــز، بحضور مســـاعد رئيس األمن 
والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون  العـــام 
العميـــد الركن الشـــيخ حمـــد بن محمد 

آل خليفة.

اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
العالقـــات الثنائية القائمة بين البلدين 
الصديقيـــن، وبحث مجـــاالت التعاون 
والتنسيق األمني، إضافة إلى عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
خفـــر  قائـــد  نائـــب  المقابلـــة  حضـــر 
العمليـــات  كتيبـــة  وقائـــد  الســـواحل 

الخاصة.

التنسيق األمني مع المملكة المتحدة

كاميرات ذكية لرصد الحركة المرورية 24 ساعة
استجابة سريعة عند استالم البالغات الخاصة بالحوادث

تفقـــد المفتـــش العـــام بـــوزارة الداخلية 
آل  أحمـــد  بـــن  الشـــيخ خليفـــة  اللـــواء 
خليفة اإلدارة العامة للمرور، حيث كان 
في اســـتقباله مدير عـــام اإلدارة العامة 
للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمن بن 

عبدالوهاب آل خليفة.
وتأتي هذه الزيـــارة، في إطار الزيارات 
الداخليـــة  وزارة  وإدارات  لمديريـــات 
فـــي ســـبيل تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 
مـــن  والتأكـــد  والمقيميـــن،  للمواطنيـــن 
الجاهزية المرورية وسرعة االستجابة 
والعمـــل وفـــق منظومـــة متكاملـــة مـــن 
التعـــاون والتنســـيق األمني؛ لتحســـين 
مســـتوى الخدمات وتطويرها، وضمان 

الســـالمة  معـــدالت  رفـــع  اســـتمرار 
المرورية.

وخـــالل الزيـــارة، اســـتمع المفتش العام 
إلى إيجاز تضمن المهام التي تضطلع بها 
اإلدارة العامـــة للمرور واإلســـتراتيجية 
التي تعمـــل عليها والدور الذي تقوم به 

لرفع معدالت السالمة المرورية وتعزيز 
الوعي بقانون المرور وتحقيق السالمة 
المروريـــة، كمـــا تفقـــد غرفـــة المراقبـــة 
المروريـــة، حيث اطلع علـــى دورها في 
تســـهيل الحركـــة المروريـــة وانســـيابها 
فـــي جميـــع طـــرق المملكـــة علـــى مدار 

24 ســـاعة من خالل متابعة الكاميرات 
االســـتجابة  فـــي  ودورهـــا  الذكيـــة، 
السريعة عند استالم البالغات الخاصة 

بالحوادث المرورية.
المفتـــش  أشـــاد  الزيـــارة،  ختـــام  وفـــي 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  بجهـــود  العـــام 
في ســـبيل تحقيـــق الســـالمة المرورية 
مســـتخدمي  ســـالمة  علـــى  والحفـــاظ 
الحركـــة  انســـيابية  وضمـــان  الطريـــق 
المروريـــة، معربـــًا عـــن شـــكره وتقديره 
لكافـــة منتســـبي اإلدارة العامـــة للمرور 
لمـــا يقدمونه من عمـــل وجهد متواصل 
فـــي ســـبيل تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

المرورية.

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبلت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة هالـــة 
األنصاري فـــي مقر المجلس بالرفاع نائبة وزير الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي اإليطالـــي مارينـــا ســـيريني، ورئيـــس 
مجلس نائـــب وزير الخارجيـــة الوزير المفـــوض جوزيبي 
كافانيا، بحضور ســـفيرة الجمهورية اإليطالية لدى مملكة 

البحرين باوال أمادي.
وخالل اللقاء تمت مناقشـــة مختلـــف القضايا ذات الصلة 
بالمـــرأة، وذلـــك فـــي إطـــار العالقـــات الوثيقة بيـــن مملكة 

البحرين والجمهورية اإليطالية، وذلك على ضوء التجربة 
المتميزة في تمكين وتقدم المرأة لدى البلدين الصديقين.

إلى ذلك، أشـــادت ســـيريني بمسيرة عمل المجلس األعلى 
للمـــرأة وما تحقق من إنجـــازات بارزة تتابعها إيطاليا بكل 
اهتمـــام، معربة عـــن أملها لمزيد من التعـــاون بين البلدين 
الصديقيـــن بمـــا يخـــدم المـــرأة ويعـــزز مـــن مكانتهـــا فـــي 

المجتمع.
كما جـــرى خالل اللقـــاء التطرق لعدة موضوعـــات كتأثير 
جائحـــة )كوفيـــد 19( علـــى النســـاء والفتيـــات ومـــا لعبته 
المـــرأة مـــن دور بارز فـــي الصفوف األماميـــة في مواجهة 

الجائحة، إلى جانب مناقشـــة جهود المؤسســـات الوطنية 
بالجمهوريـــة اإليطاليـــة التي تعمـــل بالتعاون مـــع القطاع 
الخـــاص والمجتمع المدني على تفعيل قرار مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة رقم 1325 للعام 2000 بشـــأن المرأة 
والسالم واألمن، كبرنامج “منظمة النساء الوسيطات في 
منطقة البحر المتوســـط” والتـــي أطلقتها وزارة الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي اإليطاليـــة؛ بهـــدف االســـتجابة لزيـــادة 
عدد النســـاء المشـــاركات في جهود صنع السالم وتسهيل 
تعيين وســـطاء رفيعي المستوى على الصعيدين الوطني 

والدولي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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تحتفــل ســلطنة عمــان يــوم 18 نوفمبــر بالعيــد الوطنــي الحــادي والخمســين للنهضــة، 
وأبناؤهــا الكــرام متســلحون بــاإلرادة والعزيمــة والثبــات للمحافظــة علــى مكتســبات 
ومنجــزات النهضــة المباركة المتجددة وصونها بوالء راســخ لقائد مســيرتها المظفرة 
صاحــب الجاللــة الســلطان هيثم بن طارق، الذي أكد منذ توليــه مقاليد الحكم في 11 

يناير 2020 سعيه لرفعة هذا البلد وإعالء شأنه واالرتقاء به إلى حياة أفضل. 

إن دعوة جاللته أبنـــاء هذه األرض الطيبة 
إلـــى المشـــاركة الفاعلـــة وتقديـــم “كل مـــا 
يســـهم في إثـــراء جهـــود التطـــور والتقدم 
والنمـــاء” يعد مبدأ من مبـــادئ نهضة عمان 
المتجـــددة وعهدها الســـعيد للوصـــول إلى 
“الغايـــة الوطنيـــة العظمـــى”، “لتظـــل عمان 
الغايـــة األســـمى فـــي كل مـــا نقـــدم عليـــه 
وكل مـــا نســـعى لتحقيقـــه” وهو مـــا ظهرت 
مالمحـــه علـــى أرض الواقـــع مـــن تحديـــث 
في التشـــريعات والقوانين وآليات وبرامج 

العمل في مختلف المجاالت. 
وشـــهد مطلـــع العـــام الحالي صـــدور النظام 
األساســـي للدولة وفًقا للمرسوم السلطاني 
رقم 6/  2021 ليكون ركًنا أساًســـا لمواصلة 
الجهـــود وصياغـــة مســـتقبل أفضـــل لعمان 
لنهضتهـــم  رصينـــة  وقاعـــدة  والعمانييـــن، 
داعمـــة  مـــادة   98 ويضـــم  المتجـــددة، 
الوطـــن  ويصـــون  الدولـــة  لمؤسســـات 
ويحافـــظ علـــى أرضـــه ووحدته ونســـيجه 
االجتماعـــي وحمايـــًة لمقوماتـــه الحضارية 
والحريـــات  والواجبـــات  الحقـــوق  ويعـــزز 
النتقـــال  مســـتقرة  آليـــة  ويرســـخ  العامـــة 
الحكم الذي سينعكس أثره إيجاًبا في عدد 
من الجوانب مثل السياسية واالقتصادية، 
باإلضافـــة إلى تأكيده مبدأ ســـيادة القانون 
واســـتقالل القضـــاء كأســـاس للحكـــم فـــي 
الدولة وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة 
التعليم األساســـي، وتأصيل المنهج العلمي 
فـــي التفكير، وتنميـــة المواهب، وتشـــجيع 
االبتـــكار، وهـــو ما ينســـجم مـــع رؤية عمان 

2040م. 
ونظمـــت المـــواد مـــن 5 إلى 11 مـــن النظام 
األساســـي للدولة آلية من تؤول إليه والية 
الحكـــم فـــي ســـلطنة عمـــان بصـــورة أكثـــر 
وضوًحا وأكثر سالســـة حيث نصت المادة 
)5( علـــى أن “نظام الحكم ســـلطاني وراثي 
فـــي الذكور مـــن ذريـــة الســـلطان تركي بن 

سعيد بن سلطان، وفقا لألحكام اآلتية:
تنتقـــل والية الحكم من الســـلطان إلى أكبر 
أبنائه ســـًنا، ثم أكبر أبناء هذا االبن، وهكذا 
طبقـــة بعـــد طبقة، فـــإذا توفي االبـــن األكبر 
قبـــل أن تنتقـــل إليـــه والية الحكـــم انتقلت 
إلـــى أكبـــر أبنائه، ولـــو كان للمتوفـــى إخوة 
وإذا لـــم يكـــن لمـــن لـــه واليـــة الحكـــم أبناء 
فتنتقـــل الواليـــة إلـــى أكبر إخوتـــه، فإذا لم 
يكـــن لـــه إخـــوة تنتقل إلـــى أكبر أبنـــاء أكبر 
إخوتـــه، وإذا لم يكن ألكبر إخوته ابن فإلى 
أكبر أبناء إخوته اآلخرين، بحســـب ترتيب 
ســـن اإلخـــوة وإذا لـــم يكـــن لمـــن لـــه والية 
الحكـــم إخوة أو أبنـــاء إخـــوة تنتقل والية 
الحكم إلى األعمـــام وأبنائهم على الترتيب 
المعيـــن فـــي البند )الثاني( من هـــذه المادة. 
ويشـــترط فيمـــن يتولـــى الحكـــم أن يكون 
مسلما، عاقال، وابنا شرعًيا ألبوين عمانيين 

مسلمين”.
مجلـــس  “إنشـــاء   )6( المـــادة  نظمـــت  كمـــا 
للوصايـــة إذا انتقلت واليـــة الحكم إلى من 
هو دون ســـن الحادية والعشـــرين، يمارس 
صالحيـــات الســـلطان ويكون الســـلطان قد 
عينه بإرادة ســـامية” فإذا لـــم يكن قد عين 
مجلســـا للوصايـــة قبل وفاتـــه “قام مجلس 
العائلـــة المالكـــة بتعييـــن مجلـــس وصايـــة 
مشـــكل من أحد إخوة السلطان واثنين من 

أبناء عمومته”.
وأتاحـــت المـــادة ال )7( تعييـــن ولـــي للعهد 
بأمـــر ســـلطاني وفقـــا لنـــص المـــادة )5( من 
األمـــر  ويحـــدد  للدولـــة  األساســـي  النظـــام 
السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند 
إليـــه. و “يـــؤدي ولـــي العهد أمام الســـلطان، 
قبل ممارســـة اختصاصاتـــه أو المهام التي 
تســـند إليـــه، اليميـــن المنصـــوص عليها في 

المادة )10( من النظام”.

تجربة خاصة

واســـتأثرت ســـلطنة عمان بتجربـــة خاصة 
بهـــا في العمـــل الشـــوري والديمقراطي قام 
بنيانـــه “على أســـس ثابتة مـــن واقع الحياة 
العمانيـــة” ومـــر بمراحـــل عـــدة وصـــوال إلى 
مجلـــس عمان بغرفتيـــه الدولة والشـــورى، 
وشـــهدت كل مرحلـــة مـــن مراحلـــه لبنـــات 
مختلفة من األنظمة والقوانين حتى غدت 
ســـمة بهـــدف ترســـيخ منهـــج الشـــورى “بما 
يلبي مصلحة الوطن ويســـتجيب لتطلعات 
أصـــدر  الصـــدد  هـــذا  وفـــي  المواطنيـــن”. 
صاحـــب الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق 
المعظم المرسوم الســـلطاني رقم 7/  2021 

بشـــأن قانون مجلس عمـــان حوى 78 مادة 
منظمة لعمل مجلسي الدولة والشورى. 

ولقـــد أوجـــد فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
)كوفيـــد 19( تبعـــات مختلفة فـــي كل دول 
االجتماعـــي  الجانبيـــن  فـــي  ســـيما  العالـــم 
واالقتصـــادي، وقـــد عملـــت ســـلطنة عمـــان 
ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية 
التعامـــل مع التطورات الناتجة عن انتشـــار 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( على 
اتخاذ قرارات “وســـطية” راعت فيها هذين 
الجانبيـــن، وإجـــراءات احترازيـــة ضمنـــت 
بشـــكل كبير ســـالمة المواطنين والمقيمين 
علـــى هـــذه األرض الطيبـــة باإلضافـــة إلـــى 
التعـــاون واالســـتجابة المجتمعيـــة وتوفير 
لقاحـــات معتمـــدة دولًيا مضـــادة للفيروس 
وفـــق حملة وطنيـــة للتحصين األمـــر الذي 
انعكـــس إيجاًبـــا فـــي التعامل مـــع الجائحة 

على مستوى سلطنة عمان.

انخفاض الوفيات 

واإلجـــراءات  القـــرارات  هـــذه  أدت  لقـــد 
المتخـــذة إلـــى تحســـن مؤشـــرات الوضـــع 
ســـلطنة  فـــي  كورونـــا  لفيـــروس  الوبائـــي 
عمـــان من حيـــث تســـجيل انخفـــاض كبير 
فـــي حاالت الوفيـــات ومعـــدالت اإلصابات 
بلغـــت  التـــي  الشـــفاء  والمرقديـــن ونســـبة 
5.98 %، تســـاندها حملـــة وطنية للتطعيم 
شملت غالبية فئات المجتمع من مواطنين 
ومقيميـــن. كمـــا أولـــت الحكومـــة اهتماًمـــا 
باآلثـــار االقتصادية التي أوجدتها الجائحة 
من خالل لجنـــة معالجة اآلثار االقتصادية 
)كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  عـــن  الناتجـــة 
19( حيـــث اتخـــذت قـــرارات هدفـــت إلـــى 
التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على 

المؤسسات والشركات.

يوم للشباب

إن تخصيص ســـلطنة عمان يوًما للشـــباب، 
يوافـــق 26 أكتوبر ســـنوًيا، يعكـــس اهتمام 
وحـــرص الحكومة بقيادة جاللة الســـلطان 
المعظم بهذه الفئة وإيماًنا منه بدورهم في 
التنميـــة حيث أكـــد خالل ترؤســـه اجتماع 
مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي “أهمية 
إيجاد آليات وقنوات اتصال معهم إليضاح 
الجهـــود المبذولـــة كافـــة لتلبيـــة متطلبـــات 
مســـيرة التنميـــة فـــي مختلـــف القطاعات، 
واالســـتماع إلى تطلعاتهـــم واحتياجاتهم.. 
 موجهـــا إلـــى قيـــام المحافظين وبمشـــاركة 
الجهـــات المعنيـــة بعقـــد لقـــاءات دورية مع 
الشباب لهذا الغرض ومناقشة الموضوعات 
التـــي تحظـــى باهتمامهم،  واالســـتماع إلى 
آرائهـــم ووجهـــات نظرهـــم، بما يســـاعدهم 
علـــى أداء دورهـــم المنشـــود فـــي اإلســـهام 
لهـــذا  الشـــاملة  والتنميـــة  البنـــاء  بمســـيرة 

الوطن العزيز”.

جهود المرأة

جاللـــة  حـــرم  الجليلـــة  الســـيدة  وأشـــارت 
الســـلطان المعظـــم فـــي كلمة بمناســـبة يوم 
المـــرأة العالمـــي فـــي مـــارس الماضـــي إلى 
الجهـــود العظيمـــة التـــي تقـــوم بهـــا المـــرأة 
فـــي عمـــان، وفـــي دول العالـــم كافـــة فـــي 
بنـــاء وتنمية ودعم أســـرهن ومجتمعاتهن، 
فـــي  والمؤثـــرة  الفاعلـــة  واإلســـهامات 
القضايـــا اإلنســـانية والعالميـــة.  وفي إطار 
هـــذا العطـــاء الذي تقـــوم به المـــرأة وجهت 
الســـيدة الجليلة فـــي يوم المـــرأة العمانية، 
الذي يوافق 17 أكتوبر ســـنوًيا، تحية شكر 
وتقديـــر “لـــكل امـــرأة تعلـــي مبـــادئ الخيـــر 
وقيم التســـامح والمحبة والعطاء، وتسهم 
فـــي بنـــاء هـــذا الوطـــن العزيـــز انطالًقا من 
موقعهـــا وواجباتها االجتماعيـــة والوطنية 

واإلنسانية في مختلف الميادين”. 
أكتوبـــر  فـــي  الســـنوي  بيومهـــا  واحتفـــاًء 
الماضـــي، أصـــدر وزيـــر الثقافـــة والرياضـــة 
والشـــباب صاحب السمو السيد ذي يزن بن 
هيثـــم آل ســـعيد قراًرا وزارًيا بإشـــهار نادي 
المرأة العمانيـــة للرياضة واإلبداع الثقافي، 
ســـلطنة  تتبناهـــا  التـــي  لألســـس  ترجمـــًة 
عمـــان في مجـــال تمكين المرأة في شـــتى 
المجـــاالت التنمويـــة وتحفيـــًزا لدورها في 

المجاالت الرياضية والثقافية. 

عمل دؤوب

وانعكست االستجابة السريعة من صاحب 

الجاللة الســـلطان من خالل العمل الدؤوب 
والمتواصل الذي قامت به اللجنة الوزارية 
بالتعاون مـــع قطاعات االســـتجابة باللجنة 
الوطنيـــة إلدارة الحـــاالت الطارئـــة لعـــودة 
معظـــم الخدمات األساســـية إلـــى طبيعتها 
 %  100 بنســـبة  المتأثـــرة  الواليـــات  فـــي 
وإســـناد مناقصـــات للطرق المتأثـــرة وبناء 
328 منزال بدل المساكن المتأثرة باإلضافة 
إلـــى عمليـــات حصـــر األضـــرار. وقـــد أمـــر 
جاللتـــه “بإنشـــاء صندوق وطنـــي للحاالت 
الطارئـــة، بهدف التعامـــل مع ما خلفْته هذه 
الحالـــة المداريـــة، وما قد يْحدث مســـتقبال 

من حاالت أو كوارث طبيعية”. 

االهتمام بالتعليم

إن األمـــم ال تقـــوم نهضتهـــا إال بالعلم، وهو 
انطـــالق  منـــذ  العمانيـــون  بـــه  آمـــن  مبـــدأ 
نهضتهم المباركة قبل 50 عاًما، إذ أكد قائد 
نهضـــة عمـــان المتجـــددة صاحـــب الجاللة 
بـــن طـــارق أن االهتمـــام  الســـلطان هيثـــم 
بقطاع التعليم بمختلف مستوياته سيكون 
في “ســـلم األولويـــات الوطنيـــة” من خالل 
توفيـــر البيئـــة الداعمـــة والمحفـــزة للبحث 
العلمي واالبتكار، وهو ما نلمســـه اليوم من 
تخصيـــص وزارة معنيـــة بالتعليـــم العالـــي 
والبحـــث العلمي واالبتكار وإنشـــاء جامعة 
التقنيـــة والعلـــوم التطبيقيـــة بفروعهـــا في 
محافظـــات ســـلطنة عمان وصـــدور نظامها 
فـــي يونيو الماضي، باإلضافـــة إلى ما أقره 
مجلـــس الـــوزراء فـــي الشـــهر ذاته بإنشـــاء 
فرع مـــن الجامعة بمحافظة مســـندم يضم 
عـــدًدا مـــن التخصصات في إطـــار االهتمام 
الســـامي بشـــأن تطوير المحافظة وتحقيق 
تنمية شاملة مستدامة، وإنشاء كلية الدقم 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي ومقرهـــا محافظـــة 
االقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي  الوســـطى 
الخاصـــة بالدقم تخضـــع للقوانين واللوائح 
والقـــرارات المنظمـــة للجامعـــات والكليات 
الخاصـــة المعمـــول بهـــا فـــي ســـلطنة عمان 
باإلضافـــة إلـــى المؤمل من االســـتراتيجية 
الوطنيـــة للبحـــث العلمـــي والتطوير 2040 

التي تتواكب مع رؤية عمان 2040. 
كما أن التوجيهات الســـامية القاضية ببناء 
6 مـــدارس بتكلفـــة ماليـــة تقديريـــة تبلـــغ 
حوالـــي 8 مالييـــن و850 ألـــف ريال عماني 
ســـتضاف إلـــى صـــروح العلم البالـــغ عددها 
حكوميـــة  جامعـــة  و11  مدرســـة   2430
وخاصـــة و18 كليـــة خاصـــة ســـتمكن أبناء 
وبنات ســـلطنة عمان من اإلســـهام في بناء 

متطلبات المرحلة المقبلة.

حماية البيئة

نهضتهـــا  فـــي  عمـــان  ســـلطنة  وتواصـــل 
المتجـــددة اهتمامهـــا البالغ بكل مـــا يتعلق 
بالمحافظـــة علـــى البيئة على المســـتويين 
المحلـــي والعالمـــي حيـــث أصـــدر صاحـــب 
الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق مرسوًما 
ســـلطانًيا فـــي أغســـطس الماضي بإنشـــاء 
محميـــة خـــور خرفـــوت األثـــري بمحافظة 
األخـــرى  المحميـــات  إلـــى  لتضـــاف  ظفـــار 
المتنوعة في ســـلطنة عمان ليصبح عددها 
21 محميـــة، وهـــذا يؤكـــد اهتمام ســـلطنة 

عمـــان بالبيئة من خـــالل رصيدها في هذا 
المجال المهـــم إضافة إلى مصادقتها عدًدا 
مـــن االتفاقيات الدوليـــة المتعلقـــة بالبيئة 
المســـتوى  علـــى  المنظمـــة  والتشـــريعات 

المحلي. 
لقـــد أثـــر انخفاض وتذبـــذب أســـعار النفط 
فيـــروس  مـــن  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
كورونا المســـتجد على اقتصـــادات معظم 
دول العالم، وســـلطنة عمان ليســـت بمعزل 
عـــن هـــذه اآلثـــار التـــي دفعتها إلـــى اتخاذ 
إجـــراءات وتدابيـــر لمواجهتهـــا مـــن خالل 
خطـــة التـــوازن المالـــي متوســـطة المـــدى 
)2020 - 2023(، حيـــث تـــرأس جاللته في 
أبريـــل الماضـــي اجتمـــاع اللجنة الرئيســـة 
للبرنامـــج الوطنـــي للتـــوازن المالي؛ بهدف 
متابعـــة تنفيـــذ البرنامـــج في عامـــه الثاني 
لخفـــض الديـــن العـــام وضمان االســـتدامة 
الماليـــة، مبارًكا المبادرات التي تقدمت بها 
الجهـــات المعنية في إطار تطوير منظومة 
الحمايـــة االجتماعيـــة فـــي إطـــار متابعتـــه 
األوضاع المعيشـــية للمواطنين بما يضمن 
لهم استمرار مستوی العيش الكريم الالئق 
والتخفيف من تأثيرات هذه المرحلة التي 

تشهد تحديات مختلفة.
وفـــي ظل هـــذه األوضاع انطلقـــت الخطة 
)2021 - 2025( هـــذا  الخمســـية العاشـــرة 
العام وهي الخطة التنفيذية األولى للرؤية 
المستقبلية “عمان 2040” التي ترتكز على 
4 محـــاور رئيســـة تتفـــرع منهـــا 14 أولوية 
وطنية و88 هدًفا استراتيجًيا و68 مؤشًرا 

لقياس األداء.

خطة خمسية

وتســـعى الخطـــة الخمســـية العاشـــرة إلـــى 
تحقيق عدد من األهداف من بينها “تحفيز 
النشاط االقتصادي وتطوير بيئة االقتصاد 
الكلـــي ورفـــع كفـــاءة إدارة الماليـــة العامة 
وتحقيـــق التـــوازن بيـــن إجـــراءات ضبـــط 
وترشـــيد اإلنفـــاق العـــام خصوصـــا الجاري 
توســـعية  ماليـــة  سياســـات  وتبنـــي  منـــه 
منضبطـــة تحقـــق معـــدالت نمو مســـتدامة 
وتطويـــر البنية األساســـية الالزمة لتحفيز 
االســـتثمار الخاص وتســـريع وتيـــرة تنفيذ 
الكبـــرى  االســـتراتيجية  المشـــروعات 
ومشروعات الشـــراكة بين القطاعين العام 
والخـــاص وجـــذب مزيـــد مـــن االســـتثمار 
األجنبـــي المباشـــر مع البناء علـــى توقعات 
ألســـعار النفـــط عنـــد متوســـط )48( دوالًرا 
للبرميـــل خالل ســـنوات الخطـــة، وتدعيم 
مشـــاركة المحافظات فـــي تحقيق أهداف 

رؤية عمان 2040”.
وتســـتهدف الخطـــة متوســـط معـــدل نمـــو 
ســـنوي يقـــارب 3.2 % فـــي الناتج المحلى 
لألنشـــطة غيـــر النفطية من خـــالل التركيز 
مثـــل  اقتصاديـــة واعـــدة  علـــى قطاعـــات 
المحتـــوى  ذات  التحويليـــة  الصناعـــات 
التكنولوجـــي المرتفـــع والزراعـــة والثـــروة 
الســـمكية واالستزراع الســـمكي والتصنيع 
والتخزيـــن  والنقـــل  والغذائـــي  الزراعـــي 

واللوجستيات.
المقـــدرة  اإليـــرادات  جملـــة  بلغـــت  كمـــا 
للميزانية العامـــة للدولة للعام الحالي نحو 

8 مليـــارات و640 مليـــون ريـــال عماني تم 
احتســـابها علـــى أســـاس ســـعر النفـــط 45 

دوالرا.

تنمية المحافظات

تنميـــة  برنامـــج  مشـــروع  وســـيعمل 
المحافظات الذي جـــاء تنفيًذا للتوجيهات 
الســـامية بتخصيص مبلـــغ 10 ماليين لكل 
محافظـــة خـــالل فتـــرة الخطـــة الخمســـية 
العاشـــرة )2021 - 2025( بواقـــع مليونـــي 
ريـــال عمانـــي لـــكل عـــام لتنميـــة الجانـــب 
 28 خـــالل  مـــن  للمحافظـــات  االقتصـــادي 
برنامًجا اســـتراتيجًيا وستســـهم أيًضا في 
تحقيق أهداف الخطة ورؤية عمان 2040.

التحفيز االقتصادي 

وترتكـــز خطـــة التحفيـــز االقتصـــادي التي 
مـــارس  فـــي  الـــوزراء  مجلـــس  اعتمدهـــا 
الماضـــي علـــى 5 محـــاور رئيســـة تتمثـــل 
فـــي “حوافز متعلقـــة بالضرائب والرســـوم 
وحوافز محسنة لبيئة األعمال واالستثمار 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لدعـــم  وحوافـــز 
العمـــل  لســـوق  وحوافـــز  والمتوســـطة 
والتشـــغيل وحوافـــز مصرفية تهـــدف إلى 
دعـــم الجهـــود المبذولة للتخفيـــف من آثار 
تداعيـــات أزمة “كوفيد 19” على االقتصاد 
الوطنـــي مـــن خـــالل تقديـــم مجموعة من 
اإلجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة 
االقتصـــادي  التعافـــي  جهـــود  دعـــم  إلـــى 
وتعزيز أداء األنشـــطة االقتصادية وجلب 

االستثمارات األجنبية”.
وأظهـــرت اإلجراءات المالية وعلى رأســـها 
خطـــة التـــوازن المالـــي متوســـطة المـــدى 
نتائـــج إيجابية، إذ ســـجلت ســـلطنة عمان 
ارتفاًعا في إجمالي اإليرادات بنسبة 22.6 
% وانخفاضـــا فـــي العجـــز بنســـبة 58 % 

حتى نهاية سبتمبر الماضي.
فـــي  الدولـــي  النقـــد  توقـــع صنـــدوق  كمـــا 
ســـبتمبر الماضـــي من خـــالل تقريـــره وفًقا 
للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، تعافي 
األنشـــطة االقتصاديـــة فـــي ســـلطنة عمان 
وتحقيـــق نمو في الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقـــي بحوالـــي 2.5 % فـــي هـــذا العام 
أشـــاد  كمـــا   .2023 العـــام  فـــي   % و4.2 
باإلجـــراءات التـــي اتخذتها ســـلطنة عمان 
للتعامـــل مـــع جائحـــة كورونـــا وسياســـات 
الضبـــط المالي وتعزيز بيئة األعمال ودعم 

القطاعات االقتصادية المتضررة.
وأسهمت اإلجراءات التي اتخذتها سلطنة 
عمـــان في تعديل التصنيـــف االئتماني في 
عدد من الوكاالت ومن بينها وكالة موديز، 
حيث عدلت نظرتها المســـتقبلية لســـلطنة 
عمان من ســـلبية إلى مســـتقرة في أكتوبر 
الماضـــي مـــع التأكيـــد علـــى التصنيف عند 
Ba3، وتوقعت انخفاض معدل الدْين العام 
إلـــى الناتـــج المحلـــي اإلجمالي مـــن 80 % 
في 2020 إلى 60 % في 2024 وانخفاض 
االحتياجـــات التمويلية الحكومية ســـنويا 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 22 % في 
2020 إلـــى 10 %. وعدلـــت وكالة ســـتاندر 
آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان 

من مستقرة إلى إيجابية.
للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وأوضحـــت 
االئتمانـــي فـــي مايـــو الماضـــي أن الخطـــة 
الماليـــة أســـهمت فـــي تعزيز آفاق تحســـن 
المركز المالي لســـلطنة عمان وتوقعت “أن 
يتراجـــع عجـــز الميزانيـــة العامـــة إلـــى 6.1 
% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي خـــالل 
العـــام الحالي، وأن يرتفع النمو االقتصادي 
لسلطنة عمان بنحو 3.3 % العام المقبل”.

بيئة محفزة

وأوجـــدت حكومـــة ســـلطنة عمـــان بقيادة 
جاللـــة الســـلطان المعظـــم بيئـــة مشـــجعة 
لالســـتثمار فـــي ســـلطنة عمـــان مـــن خالل 
تهيئة التشريعات والنظم وموانئ ومناطق 
حرة ولوجستية يدعمها موقع استراتيجي 
فريد يتوســـط األســـواق التجارية العالمية 
واســـتقرار سياسي وأمني، إذ توفر موانئ 
الدقم وصاللة وصحار تقنيات وتجهيزات 
متقدمة مكنتها من ســـرعة اإلنجاز وتقليل 
المســـافات بين موانئ العالم باإلضافة إلى 
المناطـــق الحرة مثـــل المنطقة االقتصادية 

الحـــرة  والمناطـــق  بالدقـــم،  الخاصـــة 
بالمزيونـــة، وصاللـــة، وصحار عـــالوة على 
األعمال اإلنشـــائية المســـتمرة فـــي خزائن 
بمحافظة جنـــوب الباطنـــة تدعمها حوافز 
اســـتثمارية مثـــل اإلعفاء الضريبـــي ألكثر 
من 30 عاًما وتملك أجنبي بنســـبة 100 % 
وتوطين رأس المال واألرباح بنســـبة 100 
% وإعفـــاءات بنســـبة صفر % لالســـتيراد 

والتصدير.

جهود السالم

كمـــا ظهـــر ســـعي ســـلطنة عمـــان الـــدؤوب 
إلـــى اإلســـهام فـــي خدمـــة قضايـــا الســـالم 
مـــن خالل عدد مـــن القضايا مثـــل تأييدها 
التـــي نتجـــت عـــن  التطـــورات اإليجابيـــة 
قمـــة العال التـــي عقـــدت بالمملكـــة العربية 
جهـــود  ونجـــاح  الشـــقيقة،  الســـعودية 
الكويـــت  دولـــة  قادتهـــا  التـــي  المصالحـــة 
الشقيقة وتأكيدها المتواصل في المحافل 
الدوليـــة علـــى عدالة القضية الفلســـطينية 
ومطالب الشـــعب الفلســـطيني، ومساعيها 
مـــع المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
والمبعوثين األممـــي واألميركي الخاصين 
باليمن واألطراف اليمنية المعنية للتوصل 
إلى تسوية سياسية شاملة لألزمة القائمة 
فـــي اليمـــن، باإلضافة إلـــى الملـــف النووي 
اإلرهـــاب  المســـتمرة  وإدانتهـــا  اإليرانـــي، 

بأشكاله كافة. 
وأخـــذت ســـلطنة عمـــان بقيـــادة صاحـــب 
الجاللة الســـلطان هيثم بـــن طارق المعظم 
على عاتقها االلتزام بالصدق والموضوعية 
في مواقفها السياســـية المختلفة مدعومة 
بالقيـــم والمبـــادئ العمانيـــة الرصينة بنهج 

متوازن وبناء. 
إن زيـــارة “الدولـــة” التـــي قام بهـــا صاحب 
الجاللة الســـلطان هيثم بـــن طارق المعظم 
إلـــى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
فـــي يوليـــو الماضـــي ولقـــاءه أخـــاه خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود لهـــا دالالت عميقـــة على 
قوة ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين، 
ال ســـيما أنهـــا أول زيـــارة يقـــوم بهـــا عاهل 
البالد إلى خارج ســـلطنة عمـــان منذ توليه 
بتأســـيس  توجـــت  وقـــد  الحكـــم،  مقاليـــد 
العمانـــي  الســـعودي  التنســـيقي  المجلـــس 
وفتحـــت آفاًقا أرحب وأوســـع بين البلدين 
الشـــقيقين للتعاون فـــي مختلف المجاالت 

وخاصة االقتصادية. 

األجهزة األمنية

لقـــد حظيـــت قـــوات الســـلطان المســـلحة 
األخـــرى  والعســـكرية  األمنيـــة  واألجهـــزة 
باهتمام من صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق شـــملت جميـــع النواحي لدورهم 
“حمايـــة  فـــي  للعيـــان  والماثـــل  الملمـــوس 
هـــذا الوطـــن العزيـــز، والذود عـــن حياضه، 
والدفاع عن مكتســـباته”. كمـــا أن الزيارات 
التي قـــام بها جاللة الســـلطان المعظم إلى 
قيـــادة لواء المشـــاة )١١( وقاعـــدة ثمريت 
العمانيـــة  الســـلطانية  والبحريـــة  الجويـــة 
وقـــوة الســـلطان الخاصـــة تعكـــس الرعاية 
واالهتمـــام الســـامي بهذا الركـــن المهم في 
هذه األرض الطيبة الذي شـــهد نقلة نوعية 

في مختلف المجاالت العسكرية والفنية.
وعـــزة  رمـــز  لألمـــم  الوطنيـــة  األعيـــاد  إن 
للماضـــي  وأمـــل  تأمـــل  ووقفـــة  وكرامـــة 
الحديثـــة  عمـــان  ومؤســـس  والمســـتقبل، 
ونهضتهـــا المباركـــة الســـلطان قابـــوس بن 
ســـعيد بـــن تيمـــور )طيـــب هللا ثـــراه( فـــي 
وجدان كل عماني وعمانية، الذين ما زالت 
ألسنتهم تلهج له بالدعاء وفاًء وعرفاًنا لما 
بذله من صنيع حســـن لهذه األرض الطيبة 
وأبنائهـــا المخلصيـــن علـــى مـــدى 50 عاًما، 
والمنجـــزات ماثلـــة للعيـــان فـــي مختلـــف 
المجـــاالت ومـــا رســـخه من إيمـــان صادق، 
وعلينـــا أن “نســـتمد مـــن تجاربنـــا الماضية 
عزمـــا جديـــدا وتصميما أكيدا علـــى العمل 
متعاونيـــن متكاتفيـــن بـــكل مـــا لدينـــا مـــن 
طاقات البذل والعطـــاء والتفاني في أداء 
الواجـــب، بمـــا يمكننا مـــن تذليـــل الصعاب 
والتغلـــب على التحديـــات وإنجـــاز مهامنا 

الوطنية لخير عمان وشعبها األبي”.

ُعمان في عيد نهضتها: مسيرة مظفرة بدأها قابوس وصانها السلطان هيثم
السلطنة كرست جهودها الدؤوبة لإلسهام في خدمة قضايا السالم والمصالحة

جاللة السلطان هيثم بن طارق 

ــاءمحرر الشؤون المحلية ــّن ــف الــســيــاســيــة بــنــهــج مـــتـــوازن وب ــواق ــم ــمــوضــوعــيــة فــي ال ــدق وال ــص ــال ــزام ب ــتـ االلـ
والــمــرقــديــن ــات  ــابـ اإلصـ ومـــعـــدالت  ــات  ــي ــوف ال ــاالت  ــ ح فــي  كــبــيــر  ــاض  ــف ــخ ان تسجيل 
ــا الــريــاضــي والــثــقــافــي ــ ــرأة فـــي الــمــجــاالت الــتــنــمــويــة وتــحــفــيــز دورهـ ــمـ تــمــكــيــن الـ
األداء ــاس  ــي ــق ل مـــؤشـــرا  و68  ــا  ــي ــج ــي ــرات ــت اس هـــدفـــا  و88  ــة  ــي ــن وط ــة  ــ ــوي ــ أول  14
ــارات ــم ــث ــت ــرة لــتــشــجــيــع االس ــ ــق ح ــاط ــن ــئ وم ــوانـ ــم ومـ ــظ ــن ــات وال ــع ــري ــش ــت تــهــيــئــة ال
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لقاء الرئيس البرازيلي بالطلبة ترجمة للتوجيهات الملكية بنشر التسامح
صرحـــت األمين العـــام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  نائـــب رئيـــس مجلـــس  العالـــي، 
مجلـــس التعليـــم العالـــي، الشـــيخة رنـــا 
بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، بأن 
لقاء رئيـــس جمهوريـــة البرازيل، كأحد 
أبـــرز قـــادة العالـــم، مباشـــرة مـــع طلبـــة 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي فـــي مملكة 
البحريـــن، ضمـــن مبادرات مركـــز الملك 
حمد العالمي للتعايش السلمي، يترجم 
رؤى وتطلعـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفـــة، وتوجيهاتـــه الملكية الســـامية 
فـــي نشـــر مفاهيـــم التعايـــش الســـلمي 
والتســـامح على نطـــاق عالمي، ولجعل 
مملكة البحرين نموذجا يحتذى ومثاال 
لانفتـــاح والوســـطية، ومـــا يوليه ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، مـــن اهتمام لقطـــاع التعليم 
العالي في مملكة البحرين واالســـتثمار 
فـــي راس المال البشـــري، وفقـــا لمبادئ 

استراتيجية 2030.
وأضافـــت أن اللقاء ســـيعزز تفعيل دور 
الشباب طلبة مؤسسات التعليم العالي 
فـــي اتخـــاذ قراراتهـــم الســـليمة بشـــأن 
كيفية االســـتجابة للقضايا والتحديات 
المختلفـــة وتوعيـــة الشـــباب بدورهـــم 
العالمي لجعلهم رواد المستقبل السيما 
فـــي مجـــال نشـــر التســـامح واالنفتـــاح 
والتعايـــش، كما أنه ترجمة لمدى التزام 
مملكـــة البحرين التاريخـــي بجعل هذه 
المبادئ النبيلة منهاج الحياة الجامعية 
وهـــذا مـــا أكـــده محـــور جـــودة التأثير، 
االســـتراتيجية  فـــي  الطلبـــة  وتفاعـــل 

أن  العالـــي، مردفـــة  للتعليـــم  الوطنيـــة 
اللقـــاء يعتبـــر  منصـــة حـــوار مـــن أجل 
توعية طلبة مؤسســـات التعليم العالي 
ودعوتهـــم لخلـــق مقاربـــات اجتماعيـــة 

وثقافية مع شباب العالم. 
وتابعت الشيخة رنا أن مجلس التعليم 
العالـــي يثمـــن غاليـــا الجهـــود الجبـــارة 
التـــي تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
فـــي ســـبيل نشـــر قيـــم  الملـــك  جالـــة 
التســـامح والتعايش الســـلمي في كافة 

أنحـــاء العالم، مضيفـــًة أن اللقاء يعطي 
رســـالة مهمـــة بأن علينـــا التحلـــي بقيم 
التسامح بأفكارنا وقراراتنا وسياساتنا 
صنـــاع  الشـــباب  وجعـــل  وتصرفاتنـــا، 

القرار ومفتاح النجاح في هذا المسعى 
أحـــد  يعتبـــر  الـــذي  النبيـــل  اإلنســـاني 
مرتكزات اســـتراتيجية 2030 بالتركيز 

على تنمية رأس المال البشري.

الشـــيخة  أكـــدت  الســـياق،  ذات  وفـــي 
رنـــا أن حضـــور رئيس دولـــة جمهورية 
تعتبـــر  طلبتنـــا  مـــع  للحـــوار  البرازيـــل 
مبـــادرة اســـتثنائية فريـــدة مـــن نوعهـــا 
على مستوى العالم، خاصة وأنها تجمع 
فـــي مكان واحد قائد عالمي وطلبة من 
ثقافات متعددة من كا الجنســـين، من 
مختلف األديان والجنسيات، من طلبة 
مؤسســـات التعليم العالي، ومحاورتهم 
بـــكل شـــفافية ليكونوا شـــركاء فاعلين 
والمســـاهمة  التســـامح،  مســـيرة  فـــي 
لتهيئـــة عالم متســـامح لجميع شـــعوب 
متيقظيـــن  شـــباًبا  وجعلهـــم  األرض، 
لقضاياهم، وتعزيز التسامح والتعايش 
الســـلمي بيـــن كافـــة األعـــراق واألديان 

والثقافات.

مجلس التعليم العالي

بدعــوة مــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، قام رئيس جمهورية البرازيل االتحادية جايير بولســونارو بزيارة رســمية إلى 
مملكة البحرين، خالل الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر 2021. وقد صدر بيان مشترك بهذه المناسبة فيما يلي نصه:

 1. بدعـــوة من عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، قـــام الرئيـــس جايير 
بولســـونارو، رئيس جمهوريـــة البرازيل االتحادية، 
بزيـــارة لمملكة البحرين خـــال الفترة 16 - 17 من 
شـــهر نوفمبـــر 2021. وتعتبـــر هذه الزيـــارة األولى 
لرئيـــس برازيلي إلى مملكـــة البحرين، حيث تمثل 
الزيارة مرحلة جديدة من العاقات الثنائية تتميز 
بنمـــو العاقات االجتماعية والثقافية والسياســـية 

والتجارية واالستثمارية بين البلدين.
البرازيـــل  جمهوريـــة  رئيـــس  اســـتقبال  تـــم   .2
االتحاديـــة من قبـــل عاهل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، حيـــث افتتح 
الرئيـــس ســـفارة البرازيـــل فـــي المنامة، واســـتذكر 
القادة افتتاح ســـفارة مملكة البحرين في برازيليا 
فـــي عـــام 2018، مســـلطين الضـــوء علـــى أهميـــة 
هـــذه البعثات الدبلوماســـية في إقامـــة حوار أكثر 

انسيابية بين البلدين.
3. أعـــرب القادة عـــن عزمهم علـــى مواصلة تعزيز 
الحـــوار السياســـي الثنائي بما في ذلـــك من خال 
الزيارات الرفيعة المستوى. وفي هذا السياق، دعا 
رئيـــس الجمهوريـــة عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، لزيارة جمهورية 
البرازيـــل االتحاديـــة فـــي موعد يتـــم تحديده عبر 
القنـــوات الدبلوماســـية. وقـــد قـــام جالـــة الملـــك 
بمنـــح الرئيـــس جايير بولســـونارو وســـام البحرين 
مـــن الدرجة الممتازة - وســـام الشـــيخ عيســـى بن 
سلمان آل خليفة. ومنح الرئيس البرازيلي صاحب 
الجالـــة القادة الكبرى للوســـام الوطني البرازيلي 

لصليب الجنوب.
4. رحـــب القـــادة بالتوســـع الملحوظ فـــي التجارة 

الثنائيـــة خال العام 2021، مما يدل على التكامل 
بيـــن االقتصاديـــن وإمكانـــات العاقـــات التجارية 
بينهمـــا. ومن المتوقع أن تتجـــاوز التجارة الثنائية 
2 مليـــار دوالر أميركـــي بحلول العـــام 2021، ومن 
البرازيـــل  جمهوريـــة  تصبـــح  أن  أيًضـــا  المتوقـــع 
لمملكـــة  الرئيســـيين  المورديـــن  أحـــد  االتحاديـــة 
البحريـــن. كمـــا أكـــد كا القائدين عـــن رغبتهما في 
النظـــر فـــي ســـبل تنويـــع ومواصلـــة دفـــع التجارة 

الثنائية.
5. كما شـــارك رئيس الجمهورية في ندوة األعمال 
التـــي نظمتهـــا غرفـــة التجـــارة العربيـــة البرازيلية 
بالتعـــاون مع غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين في 
المنامـــة. وإدراًكا للتاريـــخ المهـــم للعاقـــات بيـــن 
القطاعيـــن الخاصيـــن فـــي البلديـــن، اتفـــق القـــادة 
علـــى بـــذل الجهـــود للتقريـــب بينهما ورحبـــوا في 
هـــذا الصدد بتوقيـــع مذكرة تفاهم بشـــأن التعاون 
بيـــن البنكيـــن المركزييـــن في البرازيـــل والبحرين، 
فضـــًا عـــن توقيـــع مذكـــرات تفاهـــم بيـــن غرفـــة 
التجـــارة العربية البرازيلية وغرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن، وبين غرفـــة التجارة العربيـــة البرازيلية 

واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
6. إيماًنا بكفاءة وقدرة األعمال التجارية الزراعية 

البرازيليـــة لضمان األمن الغذائي البحريني، ناقش 
القادة إمكانيات التعاون في مجال الزراعة واتفقا 
على إنشـــاء قنـــوات حوار بين الســـلطات الصحية 
مـــن أجـــل توســـيع وصـــول المنتجـــات الزراعيـــة 

البرازيلية إلى السوق البحريني.
7. أكـــد القـــادة علـــى أهميـــة التعـــاون فـــي مجـــال 
الدفـــاع، وأعربـــوا عـــن رغبتهـــم فـــي التوقيع على 
اتفاقية التعاون في مجال الدفاع، والتي ستشكل 
األســـاس لمبادرات مشتركة في المنطقة. وأعربوا 
عـــن نيتهـــم فـــي التعـــاون فـــي مجـــال المنتجـــات 
التجاريـــة  الجوانـــب  تتجـــاوز  بصـــورة  الدفاعيـــة 
والتأكيـــد علـــى المبـــادرات المشـــتركة فـــي مجال 
البحريـــن  مملكـــة  ورحبـــت  والتطويـــر.  البحـــث 
بمشـــاركة القـــوات البحرية البرازيليـــة في القوات 
البحريـــة المشـــتركة، وهي شـــراكة بحرية متعددة 

الجنسيات مقرها البحرين.
8. شـــارك رئيـــس الجمهوريـــة فـــي جلســـة خاصـــة 
لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. واتفق 
القادة على القيام بمبادرات مشـــتركة تحت رعاية 
إعـــان مملكـــة البحريـــن، إدراًكا ألهمية التســـامح 
والحوار بين األديان في تعزيز الســـام الدائم في 
الشـــرق األوســـط والعالم. ورحبـــوا بتوقيع مذكرة 

تفاهـــم بيـــن مركـــز الملك حمـــد العالمـــي للتعايش 
السلمي وتنسيق حرية الدين أو المعتقد والضمير 
والتعبيـــر واألكاديمييـــن )COLIB( التابـــع لـــوزارة 

المرأة واألسرة وحقوق اإلنسان في البرازيل.
9. أكـــد الرئيـــس جاييـــر بولســـونارو علـــى أهميـــة 
االســـتقرار  لتنميـــة  والتعايـــش  التســـامح  تعزيـــز 
اإلقليمي واالزدهار االقتصادي، كما رحب باالتفاق 
اإلبراهيمـــي التي تـــم توقيعه في عـــام 2020 بين 
مملكـــة البحرين ودولة إســـرائيل. وجددت مملكة 
البحرين التأكيد على أن االتفاق اإلبراهيمي يمثل 
فرصة تاريخية لتعزيز الســـام والتعاون والحوار 

بين األديان.
10. تأكيًدا على كـــون المعرفة المتبادلة والروابط 
بيـــن المجتمعـــات أفضـــل أســـاس لعاقـــات ثنائية 
قويـــة ومرنة، اتفـــق القادة على تشـــجيع مبادرات 
التعاون في مجاالت الثقافة، والتعليم والسياحة، 

والرياضة.
11. رحـــب القادة بتوقيع مذكـــرة التفاهم للتعاون 
فـــي المجال الرياضي، معربين عن أهمية التحديد 
المشـــترك للمجاالت ذات األولوية للتعاون في هذا 

المجال.
12. كما رحبوا بتوقيع اتفاقية تعاون ثقافي تمهد 
الطريق إلنجاز مبادرات مشتركة وتوسيع التعاون 
فـــي مجـــاالت ثقافيـــة عديـــدة مثل الحفـــاظ على 
التـــراث الثقافي وترجمة األعمال األدبية والتبادل 

بين المراكز الثقافية والمتاحف وغيرها.

13. كرمز للعاقات السياســـية بين البلدين، رحب 
القادة بالتوقيع على اتفاقية اإلعفاء من التأشيرة 
ألصحاب جوازات الســـفر الدبلوماســـية والخاصة 
والرســـمية والتوقيـــع على مذكرة تفاهـــم للتعاون 
بين األكاديميات الدبلوماســـية فـــي البلدين حيث 
تنص على تبادل الطاب والدبلوماســـيين، بما في 
ذلك المشـــاركة فـــي برامج التدريـــب الخاصة بهم 
وتبادل المعلومات حول برامج الدراســـة والبحث 
األكاديميـــة  واألنشـــطة  والنـــدوات  والـــدورات 

األخرى.
14. وســـلط القـــادة الضـــوء علـــى دخـــول اتفاقية 
الخدمـــات الجوية حيز التنفيـــذ في تاريخ 28 من 
أغســـطس الماضـــي، والتي تفتـــح آفاًقا للتشـــغيل 
المنتظم للخطوط من قبل شركات الطيران في كا 
البلدين مما يوسع الترابط بين البرازيل والبحرين. 
وأقـــروا بأهمية إنشـــاء إطار قانونـــي للنقل الجوي 
الثنائي الذي سيعزز الترابط بين البلدين ليس على 
الصعيـــد االقتصـــادي وحســـب، بل وعلـــى الصعيد 
االجتماعي أيًضا، حيث إنه يســـهل التدفق الثنائي 
لألشـــخاص والبضائع، ويحفز اســـتثمارات جديدة 
ويعزز تفاعل اجتماعي وثقافي أكبر بين شـــعوبنا. 
كمـــا رحب القائدان بشـــهادة عضويـــة البرازيل في 
مركز الخدمات اللوجســـتية العالمية من البحر إلى 
الجـــو، ويتطلعـــان إلى إقامة رحات مباشـــرة بين 

البحرين والبرازيل في المستقبل القريب.
15. كجزء مـــن عملية بناء اإلطار القانوني لتعزيز 
العاقات الثنائية في المســـتقبل، اتفق القادة على 
مواصلـــة التفـــاوض بشـــأن اتفاقيـــات التعاون في 
مجـــاالت التعليـــم والمســـائل القانونيـــة، وتيســـير 

االستثمار والتعاون الفني وغيرها.
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  ألهميـــة  إدراًكا   .16
رحبـــت  األوســـط،  الشـــرق  فـــي  واألمـــن  للســـام 
فـــي  األخيـــرة  اإليجابيـــة  بالتطـــورات  البرازيـــل 

العاقات بين أعضائه.

المنامة - بنا

البحرين والبرازيل: عزم مشترك لتقوية العالقات السياسية والتجارية والدفاعية
تنفيذ المبادرات الساعية إلرساء السالم في المنطقة والعالم

المنامة - بنا

أكـــد مســـؤولون مـــن قطاعـــات متعـــددة أن العاقة 
بيـــن مملكة البحرين وجمهورية البرازيل االتحادية 
تكتســـب زخًمـــا كبيـــًرا ال ســـيما بعـــد زيـــارة رئيـــس 
جمهورية البرازيل االتحادية جايير بولسونارو إلى 
مملكة البحرين، وما أسفرت عنه الزيارة من توقيع 

عدد من مذكرات التفاهم بمختلف المجاالت.
وقالـــوا إن أمـــوًرا عديدة تربط المنامـــة مع برازيليا 
والرياضـــي  االقتصـــادي  المجـــال  فـــي  خصوصـــا 
وتعزيـــز  األديـــان  بيـــن  التســـامح  ثقافـــة  وإشـــاعة 
األمن الغذائي، مشـــيرين إلـــى أن التعاون البحريني 
البرازيلـــي سيشـــهد نقلـــة نوعيـــة بالمرحلـــة المقبلة 
تأسيًســـا على قواعـــد العمل المشـــترك في مختلف 
المجـــاالت ذات العاقة التي تصب نحو االســـتفادة 

المتبادلة من الخبرات.

منفردي: استثمار الفرص المتاحة 
بالسياسية والرياضة

وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد عضـــو مجلـــس الشـــورى 
عضـــو  الشـــورى  بمجلـــس  الشـــباب  لجنـــة  رئيـــس 
المجلـــس البحرينـــي لأللعاب القتاليـــة رئيس اتحاد 
الجوجيتســـو رضا إبراهيم منفردي، عمق العاقات 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والدبلوماســـية  الثنائيـــة 
وجمهوريـــة البرازيل االتحادية، مشـــيًرا إلى أهمية 
تعزيـــز آفـــاق التعـــاون واالســـتفادة مـــن الخبـــرات 
البرازيليـــة واســـتثمار الفـــرص المتاحة فـــي العديد 
مـــن المجاالت السياســـية واالقتصاديـــة والتجارية 
والثقافية والرياضية ال ســـيما أنها تمتلك أحد أكبر 

اقتصادات العالم.
كمـــا شـــدد منفـــردي علـــى ضـــرورة زيـــادة التبـــادل 
التجاري واالســـتثمار الســـياحي فيما بيـــن البلدين، 
الفًتـــا إلى أن جمهورية البرازيل مـــن الدول الرائدة 
وأن  القـــدم،  بكـــرة  وتحديـــًدا  الرياضـــة  بمجـــال 
إنجـــازات شـــعبها في هـــذا المجال كبيرة وواســـعة 
تمتـــد علـــى المســـتوى الدولـــي، باإلضافـــة إلـــى أنها 
معروفة باحترافيتها فـــي األلعاب القتالية كرياضة 
الجوجيتســـو، منوًها إلى ضـــرورة توطيد العاقات 
واســـتثمارها بما ينعكـــس إيجاًبا على دعم الرياضة 

البحرينية.
وتابـــع بأنه بفضل دعم عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للشباب البحريني، 
ومتابعة واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، بتطويـــر وتقـــدم الشـــباب البحرينـــي فـــي 

مختلـــف المجـــاالت، وترجمـــة ممثـــل جالـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، والنائب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، لهـــذه التوجيهـــات على 
أرض الواقع تمكنت مملكة البحرين من اســـتقطاب 

الخبرات البرازيلية إلى أرضها واالستفادة منها. 
بيـــن  مـــا  العاقـــات  تنميـــة  إلـــى  منفـــردي  وتطلـــع 
الدولتين، مشـــيًرا إلـــى أن زيارة الرئيـــس البرازيلي 
ســـتكون بـــادرة قويـــة ونقطـــة انتقـــال إلـــى مرحلة 
أفضـــل بمختلـــف المجاالت، وذلـــك بتوقيع عدد من 
مذكـــرات التفاهم التي تصـــب في توطيد العاقات 

مع البرازيل؛ بهدف تنويع االقتصاد الوطني.

المير: تعميق أواصر التعاون مع دول 

أميركا الجنوبية

مـــن جانبهـــا، لفتت األميـــن العام لمركـــز الملك حمد 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي ســـمية الميـــر إلـــى أن 
تدشـــين إعـــان مملكـــة البحرين فـــي قـــارة أميركا 
الجنوبية انطاًقا من جمهورية البرازيل االتحادية، 

والذي يســـعى لتعزيز الســـام بين األمم والتعايش 
األديـــان  مختلـــف  مـــن  الشـــعوب  بيـــن  الســـلمي 
والمعتقدات، يؤكد القواســـم المشـــتركة التي تجمع 
البلدين الصديقين في إشـــاعة ثقافة التســـامح بين 

األديان.
وأضافـــت أن مركـــز الملك حمـــد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي يحتفـــل الشـــهر المقبـــل بمـــرور عـــام علـــى 
تدشـــين اإلعان، الذي القى أصداء التينية واسعة 
واهتماًمـــا كبيـــًرا مـــن كبـــار المســـؤولين فـــي قـــارة 
أميـــركا الجنوبيـــة، وُتـــوج بتأســـيس قاعـــدة متينة 
من المصالح المشـــتركة وتدشين شراكة أقوى بين 
البلديـــن، ال ســـيما بزيـــارة الرئيـــس البرازيلي ألرض 

المملكة.
وأشـــارت إلى أن البحرين تتطلع إلى تعميق أواصر 
تعاونها مع دول أميركا الجنوبية اســـتناًدا على قيم 
التســـامح والتعايش واالحترام المتبادل بين جميع 
الشـــعوب واألقاليـــم، مؤكـــدة أن البرازيـــل ســـتكون 
البوابـــة الرئيســـة لتحقيق هذا الهـــدف، بفضل ثقلها 
القـــاري ودورهـــا المحـــوري في نشـــر مبـــادئ إعان 

مملكة البحرين بين دول أميركا الاتينية.

األمين: توطيد العالقات التجارية 

واالستثمارية بين البلدين

وقـــال عضـــو مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة رئيس 
لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة خالـــد األميـــن إن اهتمـــام 
مملكـــة البحريـــن ومجتمع المال واألعمـــال بتطوير 
العاقـــات الوثيقة مـــع جمهورية البرازيل، يأتي في 
ظـــل التوافـــق السياســـي، والحرص المتبـــادل على 
اســـتثمار الفـــرص االقتصادية المتاحة، مشـــيًدا في 
هذا الصدد بالنتائج الطيبة واإليجابية التي أثمرت 
عنها المشـــاورات واللقاءات الســـابقة بيـــن البلدين، 
وكذلك ما تمخض عن الزيارات الرســـمية التي قام 

بها عدد من المسؤولين للبرازيل.
وأعـــرب األمين عـــن تطلع مملكـــة البحرين لتوطيد 
مـــع  الواعـــدة  واالســـتثمارية  التجاريـــة  العاقـــات 
البرازيـــل، واالســـتفادة مـــن نجـــاح رؤيـــة البحريـــن 
االقتصاديـــة 2030 فـــي تنويـــع االقتصـــاد الوطني، 
والتركيـــز علـــى قطاعـــات اإلنتـــاج الذكيـــة، وقطاع 
المتجـــددة،  والطاقـــة  األعمـــال،  وريـــادة  األغذيـــة 
والمصـــارف، والســـياحة، مبيًنـــا أن حجـــم التبـــادل 
التجـــاري بيـــن البلديـــن قـــد يرتفـــع بشـــكل ملحوظ 
خـــال العـــام المقبـــل وصـــواًل إلـــى شـــراكة تجارية 

وعاقات استثمارية متنامية بينهما.

تأسيسا على قواعد العمل المشترك في مختلف المجاالت

مسؤولون: التعاون البحريني البرازيلي سيشهد نقلة نوعية بالمرحلة المقبلة

غـــادر الباد أمس رئيس جمهورية البرازيل 
بولســـونارو   جاييـــر  الصديقـــة  اإلتحاديـــة 
مختتًما زيارته إلـــى البحرين بعد أن التقى 

خالهـــا عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان فـــي مقدمـــة مودعيـــه لـــدى مغادرته 

وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة رئيس 
مـــن  وعـــدد  الزيانـــي  زايـــد  الشـــرف  بعثـــة 

المودعين.

الرئيس البرازيلي يغادر البحرين

رنا بنت عيسى: 
منصة لخلق 

مقاربات اجتماعية 
بين شباب العالم



البحرين وتركيا: الحروب أضرت بمصالح شعوب المنطقة
فرص تعاون استثمارية سياحية ثقافية جديدة بين البلدين

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  عقـــد 
الزياني، ووزير الخارجية التركي مولود 
أوغلو، في مقـــر وزارة الخارجية بأنقرة، 
أمـــس، مؤتمـــًرا صحفًيـــا بمناســـبة زيارة 
وزير الخارجية إلى الجمهورية التركية.

وقـــد أعـــرب وزيـــر الخارجية فـــي بداية 
المؤتمر عن ســـعادته بزيـــارة الجمهورية 
بالصداقـــة  مشـــيًدا  الصديقـــة،  التركيـــة 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الوثيقـــة 
الصديقيـــن فـــي ظـــل توجيهـــات عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الجمهورية 

التركية رجب طيب أردوغان.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إنـــه قـــام بنقـــل 
رسالة خطية من جاللة الملك إلى رئيس 
بعالقـــات  تتعلـــق  التركيـــة،  الجمهوريـــة 
التعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين 
الصديقيـــن، وتســـلمها وزيـــر الخارجيـــة 

التركي.
وأضـــاف أنه شـــارك مع وزيـــر الخارجية 
الـــدول  خارجيـــة  ووزراء  التركـــي، 
اإللكترونـــي  االتصـــال  عبـــر  األعضـــاء، 
المرئـــي، فـــي االجتمـــاع الـــوزاري لحوار 
التعاون اآلســـيوي، حيث تسلمت مملكة 
البحريـــن من الجمهورية التركية رئاســـة 
الـــدورة المقبلة لحوار التعاون اآلســـيوي 
)ACD ( للفترة 2022-2021، تحت شعار 

“التعافي األخضر في المجال الصحي ما 
بعد الجائحة”، مشـــيًرا الـــى أن االجتماع 
الوزاري المقبل لحوار التعاون اآلســـيوي 
العـــام  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  ســـيعقد 

2022م.
وأضـــاف أن االجتمـــاع الـــوزاري لحـــوار 
التعاون اآلسيوي أكد أهمية هذا المنتدى 
التعـــاون  وتوثيـــق  تعزيـــز  فـــي  المهـــم 
المشترك في كافة المجاالت االقتصادية 
والتجارية واالســـتثمارية والثقافية بين 
الـــدول األعضـــاء، وأهميـــة العمـــل علـــى 
دفـــع مســـار التعاون اآلســـيوي من خالل 
هذه المنظومة المهمة؛ لتحقيق تطلعات 
الدول األعضاء في دفع مســـيرة التنمية 

واالزدهار.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة الـــى أنـــه عقـــد 
مـــع وزيـــر خارجيـــة الجمهوريـــة التركية 
اجتماًعـــا ثنائًيـــا، تـــم خالله بحث مســـار 
عالقـــات الصداقـــة الوثيقـــة التـــي تجمع 
بيـــن البلديـــن، حيـــث تـــم التأكيـــد علـــى 
تلـــك  توطيـــد  فـــي  المشـــتركة  الرغبـــة 
العالقـــات وتنميـــة التعـــاون الثنائـــي في 
كافـــة المجـــاالت لمـــا مـــن شـــأنه خدمـــة 
المصالـــح المشـــتركة للبلديـــن مـــن خالل 
االستفادة من اإلمكانات المتاحة لديهما.

وأضاف أنه تدارس مـــع وزير الخارجية 
المجـــاالت  فـــي  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 

االقتصاديـــة واالســـتثمارية والتجاريـــة 
والســـياحية والثقافيـــة، والتأكيـــد علـــى 
أهميـــة التنســـيق المشـــترك الستكشـــاف 
مختلـــف  فـــي  التعـــاون  زيـــادة  فـــرص 

المجاالت.
وأشـــار إلـــى أن الجانبين بحثـــا تطورات 
فـــي  واألمنيـــة  السياســـية  األوضـــاع 
األمـــن  علـــى  وانعكاســـاتها  المنطقـــة، 
واالســـتقرار والتنميـــة، ومصالـــح وحياة 
شـــعوب المنطقـــة، والتأكيد علـــى أهمية 
للبحـــث  واالقليمـــي؛  الدولـــي  التعـــاون 
عـــن حلـــول ناجعـــة لتســـوية النزاعـــات 
والحـــروب التي أضرت بمصالح شـــعوب 

المنطقة.
خارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  ومـــن 
الجمهوريـــة التركيـــة عن تهانيـــه لمملكة 
البحرين بمناســـبة توليها رئاســـة الدورة 
القادمة لحوار التعاون اآلسيوي، متمنًيا 
لـــوزارة الخارجية التوفيق والســـداد في 
دعـــم جهـــود هـــذه المنظمـــة اآلســـيوية. 
وقال إن زيارة وزير الخارجية إلى تركيا 
هـــي فرصـــة ســـانحة لتطويـــر العالقـــات 
البينيـــة واســـتمرار التشـــاور والتواصـــل 
وتفعيـــل اآلليـــات المبرمة بيـــن البلدين؛ 
لتعزيـــز عالقـــات التعـــاون الثنائـــي فـــي 
مختلف المجـــاالت خصوصا في المجال 

االقتصادي والصحة والسياحة.

المنامة - وزارة الخارجية
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بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
رســالة خطيــة إلــى رئيــس الجمهوريــة التركيــة رجــب طيــب أردوغــان، 

تتعلق بعالقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وقد تسّلم الرسالة نيابة عن رئيس 
الجمهورية التركية، وزير الخارجية 
أوغلـــو،  شـــاووش  مولـــود  التركـــي 
خـــالل اســـتقباله فـــي مبنـــى وزارة 
الخارجية فـــي أنقره أمس األربعاء 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الزياني، الذي نقـــل تحيات وتقدير 
التركـــي  للرئيـــس  الملـــك  جاللـــة 
للجمهوريـــة  جاللتـــه  وتمنيـــات 
التركيـــة وشـــعبها الصديـــق بـــدوام 

التقدم واالزهار.
وعقـــد وزيـــر الخارجيـــة مـــع وزيـــر 
التركيـــة  الجمهوريـــة  خارجيـــة 
عالقـــات  تنـــاول  ثنائًيـــا  اجتماًعـــا 
الصداقـــة والتعـــاون المشـــترك بين 
البلديـــن وســـبل تنميتـــه وتطويـــره 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، باإلضافة 
إلى تطورات األوضاع في المنطقة 
والقضايـــا اإلقليميـــة ذات االهتمام 

المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

رسالــة خطيــــة مــن جاللـــة الملك إلى أردوغــــان
وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تطورات المنطقة

المنامة - بنا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين 
الشـــديدة لمـــا تـــم تداولـــه فـــي وســـائل اإلعـــالم 
البريطانيـــة بشـــأن قيام عدد مـــن أعضاء مجلس 
العمـــوم بالمملكـــة المتحـــدة بإســـاءات مغرضـــة 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، لإلضـــرار 
بمصالحهـــا، كخدمـــة مدفوعـــة األجـــر لجماعـــات 

ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
وفـــي الوقـــت الذي أشـــادت فيه مملكـــة البحرين 

بقرار رئيـــس الوزراء البريطاني للشـــروع باتخاذ 
اإلجـــراءات الالزمـــة للحـــد مـــن التصرفـــات غير 
القانونيـــة التي تهـــدف إلى اإلســـاءة للدول، فقد 
أكدت أهميـــة التزام دول مجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة بسياســـة موحـــدة لمواجهة أي 
إســـاءات تســـتهدف أي من دول المجلس التزاًما 
باتفـــاق العال والنظام األساســـي لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية واالتفاقيات السابقة.

البحرين تدين اإلساءة للسعودية من أعضاء في “العموم البريطاني”
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رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن بإدراج 
مجلس األمن الدولي لثالثة من قيادات ميليشيا 
الحوثـــي اإلرهابيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران ضمن 
قائمة العقوبات، بســـبب تهديدهم بشـــكل مباشر 
الجمهوريـــة  فـــي  واالســـتقرار  واألمـــن  للســـالم 

اليمنية الشقيقة.
يســـهم  أن  فـــي  تطلعهـــا  عـــن  الـــوزارة  وعبـــرت 
اإلدراج في وضع حد ألعمال ميلشـــيات الحوثي 
اإلرهابيـــة وداعميهـــا، لما من شـــأنه تحييد خطر 
هـــذه الميلشـــيات ووقـــف تنامـــي هـــذا التنظيـــم 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  وتزويـــده  اإلرهابـــي 

المســـيرة واألســـلحة النوعيـــة واألمـــوال لتمويل 
عمليات اســـتهداف المدنييـــن، ووقف اعتداءات 
جماعـــة الحوثي على المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، ووضع حد إلراقة دماء الشعب اليمني 

الشقيق وتهديد المالحة الدولية ودول الجوار.
وجـــددت وزارة الخارجية التأكيد على اســـتمرار 
وحكومتـــه  اليمـــن  دعـــم  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــرعية، ودعم كل الجهود الدولية الرامية إلى 
التوصـــل إلى حل سياســـي شـــامل ينهـــي األزمة 
اليمنيـــة، ويرفـــع المعانـــاة عـــن الشـــعب اليمنـــي 

الشقيق.

“الخارجية” ترحب بإدراج 3 قيادات حوثية ضمن قائمة العقوبات

المنامة - بنا
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الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  اســـتقبل 
آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  واإلداريـــة 
خليفـــة، فـــي مكتبه صبـــاح أمـــس، موظفي 
لعشـــر  المســـتمرة  الخدمـــة  ذوي  الديـــوان 
ســـنوات وخمـــس عشـــرة ســـنة، والموظـــف 
الحاصـــل على مؤهل مراجع احتيال معتمد 
)CFE( ومؤهـــل أخصائـــي مكافحـــة غســـيل 
أمـــوال معتمـــد )CAMS(، وذلـــك تكريمًا لهم 
وإلنجازاتهـــم ودورهـــم الكبيـــر في مســـيرة 

الديوان.
وهنـــأ رئيـــس الديـــوان الزمـــالء منوهـــًا إلى 
أن هـــذا التكريـــم يأتـــي فـــي إطـــار الجهـــود 
المستمرة التي يبذلها ديوان الرقابة المالية 
واإلداريـــة لتوفير بيئة عمـــل داعمة لإلبداع 
نحـــو  الدؤوبـــة  مســـيرته  ضمـــن  واإلنجـــاز 
تحقيق التميـــز والريادة في مجال التدقيق 
واالرتقـــاء بعمـــل الديـــوان وممارســـة العمل 
بشـــكل مهنـــي واحترافـــي، متمنيـــًا معاليـــه 

للزمالء المزيد من التقدم والنجاح.
وأكـــد الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد مواصلـــة 

والكفـــاءات  البشـــرية  بالكـــوادر  االســـتثمار 
الوطنيـــة كونهـــا رأس المـــال الحقيقـــي ألي 
االهتمـــام  أن  موضحـــًا  ناجحـــة،  مؤسســـة 
بالتحفيز والدعم يشـــمل جميـــع الموظفين، 
حيث يولي الديـــوان عناية فائقة بالتدريب 
للتأهيـــل  برنامـــج  تطبيـــق  عبـــر  والتأهيـــل 
المهني من خالل نظام االبتعاث لنيل إحدى 
المؤهالت المهنية المعتمدة حيث تبلغ نسبة 
الموظفيـــن الحاصلين على مؤهل مهني 46 
%، إضافة إلى ذلك ، يهتم الديوان بإشـــراك 

الموظفين بالدورات التدريبية على مختلف 
أنواعهـــا، وقـــد اســـتفاد حتى أكتوبـــر 2021 
نحـــو 312 موظفـــا مـــن 54 دورة تدريبيـــة 
داخليـــة وخارجية )عبـــر االتصـــال المرئي(. 
كما تجدر اإلشارة إلى أن نسبة البحرنة في 

الديوان تبلغ 96 %.
حضـــر اللقـــاء الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد آل 
خليفـــة وكيـــل الديـــوان للرقابـــة اإلداريـــة، 
وفائـــق علـــي ضيف وكيـــل الديـــوان للرقابة 
المالية، وعدد من كبار المسئولين بالديوان.

تســـلمت مملكـــة البحرين، أمس، رئاســـة 
الـــدورة المقبلة لحوار التعاون اآلســـيوي 
للفترة مـــن 2021 - 2022، بحضور وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزير 
رئيســـة  التركيـــة  الجمهوريـــة  خارجيـــة 
الـــدورة الحاليـــة للحوار مولـــود جاويش 
وزراء  مـــن  عـــدد  وبمشـــاركة  أوغلـــو، 
خارجية الـــدول األعضاء، عبـــر االتصال 
اإللكترونـــي المرئـــي، وبحضـــور األميـــن 
العـــام لمنتـــدى حـــوار التعاون اآلســـيوي 

بورنتشاي دان فيفاثانا.
بدايـــة  فـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وألقـــى 
اجتماع المجلس الوزاري لحوار التعاون 
اآلســـيوي الذي عقد أمس في مقر وزارة 
الخارجيـــة بأنقـــرة كلمة شـــكر فيها وزير 
الخارجية التركي واألميـــن العام للحوار 
على جهودهما المتميزة لضمان سالســـة 
وللمســـاهمات  األمانـــة  عمـــل  وفعاليـــة 
المهمة في تحقيق أهداف حوار التعاون 

اآلسيوي.
وأعرب الزياني عن تقديره لجميع الدول 
األعضـــاء على ترحيبهـــا بمملكة البحرين 
بصفتها رئيًســـا لحوار التعاون اآلســـيوي 
)ACD( للفترة 2021 - 2022، تحت شعار 
“التعافي األخضر في المجال الصحي ما 

بعد الجائحة”.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إنه لمـــن دواعي 
ســـروري أن أعلن عن مدينة نوشـــهر في 
الجمهوريـــة التركيـــة عاصمـــة للســـياحة 
لحـــوار التعاون اآلســـيوي للفترة المقبلة، 
وأهنـــئ تركيـــا على هذا اإلعـــالن، مؤكدا 
الزيانـــي التزام مملكـــة البحرين بأهداف 
وأدوار ومبادئ الحـــوار باعتبارها عضًوا 
مؤسًســـا فـــي حـــوار التعـــاون اآلســـيوي، 

ومشارًكا فعاالً منذ إنشائه.
وقـــال إن الدول األعضاء ســـوف تحتفل 
العشـــرين  بالذكـــرى  المقبـــل  العـــام  فـــي 
اآلســـيوي،  التعـــاون  حـــوار  لتأســـيس 
معرًبـــا عـــن تطلعـــه إلـــى نتائـــج ناجحـــة 
ومثمـــرة لالجتماع الوزاري الثامن عشـــر 
لحـــوار التعـــاون اآلســـيوي الذي ســـيعقد 
فـــي المنامـــة فـــي العـــام 2022. وجـــدد 
وزيـــر الخارجية دعـــوة مملكـــة البحرين 
لألمنـــاء  األول  االجتمـــاع  الســـتضافة 
العامين للمنتديات والمنظمات في آسيا.

البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  أن  وأضـــاف 
الخاصة فـــي ضمان التنمية المســـتدامة 
وتعزيزها برهنت أهميـــة التعاون الفعال 
جميـــع  فـــي  وشـــركائنا  أصدقائنـــا  مـــع 
أنحاء آســـيا، لتســـهيل تنميتنا وازدهارنا 
المشـــترك، ولتبـــادل المعرفـــة والخبـــرات 
بشـــكل فعال عبر أوســـع نطاق ممكن من 
مجاالت، مشـــيًرا إلـــى أن تقدمنا الوطني 
وإنجازاتنا، حتى في مواجهة التحديات 
اإلقليميـــة والعالمية مثل جائحة “كوفيد 
19” الحاليـــة، قـــد أظهرت أهميـــة وجود 
خطـــط وأهـــداف تنمويـــة اســـتراتيجية 
واضحة، والتـــي وضعتها حكومة مملكة 
بالتوجيهـــات  مسترشـــدة  البحريـــن، 
الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 

رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  ومســـاندة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكـــد وزير الخارجية أن مملكة البحرين 
تسعى إلى تعميق التنسيق والتعاون مع 
الشـــركاء فـــي حـــوار التعاون اآلســـيوي، 
للعمـــل مًعا بشـــكل فعـــال لتوســـيع جميع 
الشـــاملة  التنميـــة  ولتعزيـــز  قدراتنـــا، 
والمســـتدامة واالزدهار في جميع أنحاء 
آســـيا، مؤكـــًدا عزم مملكـــة البحرين على 
مواصلة مســـاهمتها النشطة والفعالة في 

تحقيق أهداف حوار التعاون اآلسيوي.
مملكـــة  ســـفير  االجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
البحرين لدى الجمهورية التركية السفير 
إبراهيم يوســـف العبدهللا، ورئيس قطاع 
الشؤون اإلفروآسيوية بوزارة الخارجية 
الســـفير فاطمة عبـــدهللا الظاعن، والوفد 

المرافق لوزير الخارجية.
يذكر أن حوار التعاون اآلســـيوي منتدى 
تم إنشـــاؤه في العام 2002 بهدف تعزيز 
التعـــاون اآلســـيوي على مســـتوى القارة 
بيـــن  العالقـــات  تنميـــة  فـــي  واإلســـهام 
المنظمـــات اإلقليمية في آســـيا وتوســـيع 
فـــي آســـيا  الماليـــة  التجـــارة واألســـواق 
وزيادة حجـــم القوة التنافســـية مع دول 
العلـــم، ويضـــم فـــي عضويتـــه 35 دولـــة 

آسيوية.

312 موظًفا خضعوا لـ 54 دورة تدريبية “أون الين”

“ديوان الرقابة” محتفًيا بموظفيه: 46 % حصلوا على مؤهل مهني

البحرين تتسلم رئاسة الدورة المقبلة لحوار التعاون اآلسيوي
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المنامة - وزارة الخارجية

أكد وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، أن العالقـــات التاريخيـــة 
واألخويـــة الوثيقـــة التـــي تجمع بين 
عمـــان  وســـلطنة  البحريـــن  مملكـــة 
للتعـــاون  مميـــًزا  نموذًجـــا  ســـتظل 

المشترك بين األشقاء.
حفـــل  هامـــش،  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
ســـفارة  نظمتـــه  الـــذي  االســـتقبال 
ســـلطنة عمان لـــدى مملكـــة البحرين 
بمناســـبة وصـــول ســـفينة البحريـــة 

الســـلطانية العمانيـــة )شـــباب عمـــان 
الثانيـــة( الـــذي حضـــره وكيـــل وزارة 
 - السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
قائـــد  وبحضـــور   ،- شـــرف  كضيـــف 
ســـالح البحريـــة الملكي اللـــواء ركن 
بحـــري محمـــد العســـم، ولفيـــف مـــن 

المسؤولين والسفراء والضباط.
وخالل الحفل، أعرب الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، عن ســـعادته، 
بزيـــارة ســـفينة البحرية الســـلطانية 
العمانيـــة إلـــى مملكـــة البحريـــن، في 

المتعلقـــة  الجوانـــب  تفعيـــل  إطـــار 
بتبادل البرامج والخبرات الشـــبابية 
واألكاديميـــة والثقافيـــة بين البلدين 
الطيبـــة  النتائـــج  الشـــقيقين، مثمًنـــا 
لهذه الزيارة، السيما تعريف الشباب 
الثقافـــي  اإلرث  علـــى  الخليجـــي 
والتراثي لمملكة البحرين، باإلضافة 
إلـــى اإلطـــالع علـــى معالـــم النهضـــة 
الحضاريـــة والتنموية الشـــاملة التي 
تشـــهدها المملكة في كافة المجاالت 

والميادين.

تبادل البرامج والخبرات الشبابية مع ُعمان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  زار 
ماجـــد النعيمي المعهـــد الوطني 
للعلـــوم التطبيقيـــة بالجمهورية 
مـــع  اجتمـــع  حيـــث  الفرنســـية، 
مدير المعهد فريدريك فوتيادو 
ونائب الرئيس للشـــئون الدولية 
وعـــدد  فابريجيـــو،  داميـــن 
اطلـــع  حيـــث  المســـئولين،  مـــن 
الوزيـــر علـــى مـــا يقدمـــه المعهد 
مـــن برامـــج أكاديميـــة وبحثيـــة 
وتطبيقية في مجـــاالت الطاقة 
والـــذكاء  تكنولوجـــي،  والنانـــو 
المجـــال  وفـــي  االصطناعـــي، 
الرقمي، وتعاونه مع المؤسسات 
التعليمية الخارجية، حيث يعّد 

المؤسســـات  مـــن  المعهـــد  هـــذا 
البـــارزة فـــي التخصصـــات التي 
إلـــى  تصـــل  والتـــي  يقدمهـــا، 
مستوى الشهادات الفنية العليا.

بحـــث  تـــّم  االجتمـــاع  وخـــالل 
اإلجـــراءات والمتطلبـــات الفنية 
فـــي  واإلداريـــة  واألكاديميـــة 
بالتعـــاون  المعهـــد  قيـــام  حالـــة 
 - الكبيـــر  عيســـى  جامعـــة  مـــع 
الهدايـــة الخليفيـــة، حيث رحب 
المســـؤولون فـــي المعهـــد بذلك، 
اســـتمرار  علـــى  االتفـــاق  وتـــّم 
اإلجـــراءات  وبحـــث  التواصـــل 
بهـــذا  الالزمـــة  التفصيليـــة 

الخصوص.

فتح التعاون مع معهد فرنسي مختص بالذكاء االصطناعي

النعيمي: نجحنا في مواجهة تبعات الجائحة على القطاع التعليمي
مشيًدا بمستوى العالقات الوثيقة مع اإلمارات

تحـــت رعايـــة وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
ماجـــد النعيمـــي رئيـــس مجلـــس إدارة 
المركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات 
ووزيـــر  البحريـــن،  بمملكـــة  واالتصـــال 
التربيـــة والتعليـــم رئيـــس مجلس إدارة 
التربـــوي  للتخطيـــط  اإلقليمـــي  المركـــز 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشقيقة حسين الحمادي، أقام المركزان 
حـــوارًا افتراضيـــًا حـــول معاييـــر جودة 
التعّلم اإللكتروني، بمشـــاركة مسؤولين 

وخبراء من عدة دول.
وألقـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم بمملكة 
البحريـــن كلمًة رحب فيها بوزير التربية 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  والتعليـــم 
المتحـــدة الشـــقيقة، مشـــيدًا بالمســـتوى 
الـــذي وصلـــت إليـــه العالقـــات األخوية 
الوثيقـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي 
التربيـــة  فيهـــا  بمـــا  المجـــاالت،  جميـــع 
والتعليم، منوهًا بالمشـــاركة الفاعلة من 
المســـؤولين والخبراء والمختصين في 
جلســـات العمل المســـتمرة لمدة يومين؛ 
لمناقشـــة هـــذا المحـــور المهـــم المتصـــل 
بضرورة االرتقاء بإســـتراتيجيات دمج 
التقنيـــة فـــي التعليـــم، واالســـتفادة من 
تبـــادل التجارب والممارســـات الناجحة 
في هذا المجال، خصوصا خالل جائحة 

كورونا كوفيد 19.
وأكـــد الوزيـــر أن مملكـــة البحريـــن قـــد 
نجحت فـــي مواجهـــة تبعـــات الجائحة 
خـــالل  مـــن  التعليمـــي،  القطـــاع  علـــى 
ودقيقـــة  ســـريعة  وقـــرارات  إجـــراءات 
التعليميـــة  الخدمـــة  اســـتدامة  ضمنـــت 
في جميع المراحل الدراسية، وارتكزت 
علـــى قاعدة صلبـــة ممثلة في مشـــروع 
جاللـــة الملك حمد لمدارس المســـتقبل، 
والـــذي زّود جميع المـــدارس الحكومية 
بإمكانـــات التعّلـــم اإللكترونـــي الفاعـــل، 
ومـــن ثم جـــاء برنامج التمكيـــن الرقمي 
فـــي التعليم، ليعزز الجهود المبذولة في 
هذا الســـياق، مشـــيرًا إلـــى أن المنصات 
التـــي وفرتهـــا الـــوزارة خـــالل الظروف 
أثرهـــا  وأثبتـــت  عديـــدة،  االســـتثنائية 
الفاعـــل، ومنها البوابـــة التعليمية الغنية 
بالمحتوى الرقمي من دروس وأنشـــطة 
تواصـــل  وخدمـــات  نقـــاش  وحلقـــات 
وغيرها، والتي بلغ عـــدد زياراتها خالل 
العام الدراســـي الماضي نحو 68 مليون 
زيـــارة، وخالل العـــام الدراســـي الجاري 
حتى اليـــوم أكثر من 17 مليـــون زيارة، 
إضافًة إلى تدشين الفصول االفتراضية 
التفاعلية، و14 قناة يوتيوب من ضمنها 
قناتان للتربيـــة الخاصة والتعليم الفني 

والمهني، وسلسلة من الدروس المتلفزة 
عبر القناة الفضائية الحكومية.

األكاديميـــة  الشـــؤون  وكيـــل  وألقـــى 
للتعليـــم العالـــي محمـــد إبراهيـــم المعال 
بدولـــة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  فـــي 
اإلمـــارات كلمة ترحيبية نيابة عن وزير 
التربية والتعليم االماراتي، ثّمن خاللها 
تعاون مملكة البحريـــن في تنظيم هذا 
الحـــوار التعليمـــي المهـــم، مثنيـــًا علـــى 
المشـــاركة المتميزة في جلســـات العمل 
األهـــداف  تحقيـــق  متمنيـــًا  المختلفـــة، 
المرجـــوة على صعيد تطوير سياســـات 
التعليـــم الرقمي، فيما ألقت مهرة هالل 
المطيوعـــي مدير عـــام المركز اإلقليمي 
للتخطيـــط التربـــوي كلمـــة أخـــرى بهذه 

المناسبة.

وقد اشـــتمل اليوم األول على جلســـتي 
عمل، األولى بعنوان “مســـتقبل التعليم 
الجـــودة وتوحيـــد  مـــن خـــالل ضمـــان 
اإلنترنـــت”،  عبـــر  اإللكترونـــي  التعليـــم 
لوريـــار  ديانـــا  البروفيســـور  بمشـــاركة 
مـــن جامعة لنـــدن، والبروفيســـور كونغ 
سيوتشـــيونغ مـــن جامعـــة هونـــغ كونغ، 
والبروفيسور جورج سيمنز من جامعة 

جنوب استراليا.
أمـــا الجلســـة الثانية، فتناولـــت تجارب 
محليـــة وإقليمية وعالميـــة في تطبيق 
بمشـــاركة  الرقمـــي،  التعّلـــم  معاييـــر 
نـــوال الخاطـــر وكيـــل اإلســـتراتيجيات 
التربيـــة  بـــوزارة  واألداء  والسياســـات 
وأولجـــا  البحريـــن،  بمملكـــة  والتعليـــم 
فيبرغ من المعهـــد الملكي للتكنولوجيا 
بالســـويد، وتيري فالجاتاغا من جامعة 
تالين بأســـتونيا، بإدارة د. مي شـــمندي 
القائـــم بأعمـــال مديـــر المركـــز اإلقليمي 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
الثانـــي علـــى عـــرض  اليـــوم  ويشـــتمل 
مـــن محمـــد شـــلتوت المتخصـــص فـــي 
تكنولوجيا التعليم، إلى جانب ورشـــتي 
عمـــل، األولى بقيـــادة أفنـــان العبيد من 
جامعـــة األميـــرة نـــورة، والثانيـــة لخالد 

السعدي من جامعة السلطان قابوس.

المنامة - بنا

أصبحت حوراء الجفيري ذات الـ 24 عاما، أول بحرينية وخليجية متخصصة بقيادة 
الزوارق البحرية )كابتن بحري(، وتواجه كل التحديات لتحصل على الشهادة البحرية 
المعتــرف بهــا عالميــا، بــل أصبحــت معروفــة لخفــر الســواحل عندمــا تكــون في عرض 
الخليــج العربــي وهــي تــؤدي مهامها البحريــة بجدارة منذ شــهور، حتــى أنها أصبحت 
حديــث ومحــور اهتمام الســفن األجنبية، وهم يقومــون بتصويرها وهي تقود زورقها 
البحري عرض البحر وبإعجاب كبير لشجاعتها وكونها أول امرأة خليجية يشاهدونها 

تبحر في عرض البحر، وطالما أطلقت السفن الصفارات إعجاب بها.

الجفيـــري تروي لـ “البالد” قصتها وشـــغفها 
وحبها للبحر، وتقول إنها بقيادتها للزوارق 
البحريـــة فـــي عـــرض البحـــر فتحـــت بابـــا 
جديـــًدا من المهـــن، كان حتى وقت قريب 

حكرا على الرجال.
وأضافت “بعـــد اجتيـــازي التدريب ونيلي 
علـــى  وحصولـــي  واالحتـــراف  الشـــهادة 
الرخصة، أصبحت أقـــوم بمهامي البحرية 
المواقـــع  إلـــى  البحريـــة  الـــزوارق  بقيـــادة 
رحـــالت  وأيضـــا  المختلفـــة،  البحريـــة 
االستكشاف أو أعمال يتم تكليفي بها من 
قبل شـــركتي التي أعمل بها والتي كان لها 
فضـــل كبيـــر في دعمـــي ووصولـــي إلى ما 

وصلت اليه االن”.
وروت حـــوراء قصتهـــا مـــع شـــركتها التي 
جـــاء منها الدعم الكامـــل، فتقول “ تقدمت 
بطلب العمل بإحدى الشركات المتخصصة 
بالميكانيكا واليخوت في أي شاغر، وكان 
الشـــاغر  فـــي   شـــركة   المحيـــط   للغواصـــة  

 البحريـــة    للعمـــل كموظفـــة   اســـتقبال ثـــم 
مســـاعدة محاســـب، ولكني وجدت نفسي 
أعمـــل مع العمال، لتعلـــم كل من ما يخص 
قيـــادة الـــزوارق وتصليحها وكنـــت وقتها 
طالبة فـــي المرحلة الثانوية، وأطمح اآلن 
فـــي الحصول علـــى رخصة دوليـــة أخرى 
لقيادة الســـفن، بعد تخرجي من الجامعة، 
فأنـــا طالبة في الســـنة الثالثـــة ولله الحمد 

من المتفوقين”. 
 وتابعـــت “بعثتنـــي الشـــركة البحريـــة إلـــى 
دورة تدريبيـــة متخصصـــة للحصول على 
الرخضة الخاصة ودرجة كابتن في قيادة 
الـــزوارق البحريـــة واليخوت في الشـــركة 
التي بدأت العمل معها كموظفة استقبال”.

وأكـــدت أنهـــا لـــم تكـــن لتخطـــو كل هـــذه 
الخطوات من النجاح لو الدعم والتشجيع 
مـــن المســـئولين في الشـــركة وهما ســـمير 
أحمـــد أنجنير وصالح بطـــي، واللذان كان 
لهمـــا الفضل االول في مســـاعدتها ودفعها 

لدخـــول مجـــال كان حكـــرا علـــى الرجـــال 
فقـــط، ولـــم يكـــن دعمهمـــا محصـــورا فـــي 
جانب واحد بل كان شامال وكريما في كل 

المجاالت.
وزادت حوراء “ال أنســـى هنـــا دور عائلتي 
وخصوصـــا والدتـــي التـــي كانـــت تشـــكل 
داعمـــا فـــي تســـهيل الكثيـــر مـــن العقبـــات 
أمامـــي، وفســـح المجـــال أمامي للدراســـة 
والتدريب، لقد كانت ثقة االهل وخصوصا 

الوالدة الطريق لنجاحي وتفوقي”.
إلـــى أن طبيعـــة عملهـــا صعبـــة  وأشـــارت 
وتعتمـــد علـــى االحداثيـــات، وقـــد يتطلب 
 عملهـــا فـــي بعـــض االحيـــان البقاء وســـط 
البحـــر  لمدة   طويلة   قد تصـــل ألكثر من 16 

 ساعة.
ولكنهـــا تـــرى أنهـــا ســـعيدة بمهنتهـــا جـــدا 

وتحبها، وتســـعى للحصول على مزيد من 
الخبـــرة والمهنية، لتكون إحـــدى الرائدات 

والمدربات في هذا المجال.
ولفتت إلى أن دعم صاحبة السمو الملكي 
المجلـــس  رئيســـة  البـــالد  عاهـــل  قرينـــة 
األعلـــى للمرأة، كان داعما قويا في تمكين 
البحرينيـــة وتبوأها للعديد مـــن المناصب 
واســـعا  البـــاب  أمامهـــا  وفتـــح  الرياديـــة، 
لدخول مجاالت لم تســـبقها فيها مثيالتها 
العربـــي ولتكـــون  الخليـــج والوطـــن  فـــي 

شريكا فاعال في التنمية المستدامة.
وتضيـــف حـــوراء، أو “حوريـــة البحر” كما 
يحلـــو لرفاقهـــا بالعمـــل وأهلهـــا بالبيت أن 
ينادونهـــا، “كنت صغيرة جـــدا أحب البحر 
وركوبـــه وأجـــري علـــى ســـاحله، وأحببت 
الســـباحة وأتقنتهـــا، حتـــى أصبحت أدرب 

من هم أصغر مني عليها، وعلى الرغم من 
دراســـتي وتخصصي في دراســـة الموارد 
البشـــرية، ولكنـــي أطمـــح بدراســـة قيـــادة 
الغواصـــات والســـفن البحريـــة والخدمات 
البحريـــة، ألحقـــق حلمـــي بـــأن أكـــون أول 

فـــي  ســـفينة  تقـــود  بحرينيـــة وخليجيـــة 
أمـــي تنتظـــر  زالـــت  البحـــار، ومـــا  وســـط 
دعوتـــي لنزهة بحرية بقيـــادة ابنتها ولكن 
خوفها من البحر وانشـــغالي سيؤجل هذه 

الدعوة كثيًرا”.

“ حورية البحر” تقارع الرجال في قضاء 16 ساعة في متن البحر
شجاعتها أهلتها لتكون أول بحرينية تنال رخصة “كابتن” في قيادة الزوارق

في البحرحوراء في الخليج

تؤدي أحد المهام

بدور المالكي



مي بنت محمد: دعم المشاريع الرامية لتحقيق السالم
شاركت رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة، الثالثاء المنصـــرم، في إطالق 
مبـــادرة “التحالـــف العالمـــي للتســـامح”  
في الجناح اإليطالي في إكســـبو 2020 
دبي باإلمارات العربية المتحدة، حيث 
يأتـــي ذلـــك تزامنـــًا مـــع اليـــوم العالمي 

للتسامح.
وبهـــذه المناســـبة قالـــت الشـــيخة مـــي 
اليـــوم  بنـــت محمـــد آل خليفـــة: “فـــي 
للتســـامح نؤكـــد علـــى قيمنـــا  الدولـــي 
الـــذي  الثقافـــي  المشـــتركة واختالفنـــا 
يغني حضاراتنا ومنجزاتنا اإلنســـانية، 
وإننا نســـعد أن نحضر إطالق التحالف 

العالمي للتسامح من إكسبو 2020 دبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة”.

وأضافـــت: “إن مملكـــة البحريـــن تعمل 
مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة؛ 

من أجل تعزيز أجواء السلم والتعايش 
العالمي، تجســـيدًا لرؤيـــة قيادة مملكة 
البحريـــن وعلـــى رأســـها عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة، برؤيتـــه وحكمتـــه في دعم 
كافـــة المشـــاريع الدوليـــة الراميـــة إلى 
تشـــجيع الحـــوار مـــع اآلخـــر وتحقيـــق 

السالم واألمان العالمي.

وأشـــارت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار إلى مـــا تتميز بـــه البحرين من 
مقومات داعمة للتســـامح، حيث تزخر 
بحضـــارات عديـــدة عاشـــت وازدهرت 

على أرضها وكانت محّطة للقاء العديد 
من الشعوب منذ حضارة دلمون وحتى 

اليوم.
وتأتـــي هـــذه المبادرة ضمـــن الفعاليات 
التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش 
فـــي اإلمـــارات كجـــزء مـــن المهرجـــان 
الوطنـــي للتســـامح، والذي يســـتضيفه 
إكســـبو 2020 دبي بالتزامن مع أسبوع 
التسامح والشمولية. ويشمل المهرجان 
إطـــالق القمـــة العالمية المشـــتركة بين 
للشـــباب،  العالمـــي  والمؤتمـــر  األديـــان 
وتشـــارك فيه قيادات دوليـــة بارزة من 
منظمـــات دوليـــة وشـــخصيات دينيـــة 

ومفكرون بارزون من حول العالم.

المنامة -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

بديع جابري: البحرين داعمة لكل جهود التعايش بين األديان
اللورد جون مان: النموذج البحريني للتسامح محل إعجاب

شاركت بإطالق مبادرة التحالف العالمي للتسامح باإلمارات

أقامـــت ســـفارة مملكـــة البحرين لـــدى المملكة 
المتحدة، حفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي 
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  برعايـــة  للتســـامح، 
فـــي لندن الشـــيخ فواز بـــن محمـــد آل خليفة، 
وبمشـــاركة عـــدد مـــن النـــواب واألكاديمييـــن 
التعـــدد  بمجـــال  والمهتميـــن  واإلعالمييـــن 
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  والمذهبـــي  الدينـــي 
إضافـــة إلى عدد من البحرينيين والبحرينيات 
العاملين في المملكة المتحدة. وشـــمل الحفل 
اســـتعراض لمنـــاخ التســـامح والتعـــدد الديني 
والمذهبي بمملكة البحرين ومبادراتها الرائدة 

لتعزيز هذا المناخ.
وبهـــذه المناســـبة، ألقـــى رئيس مجلـــس إدارة 
الجمعية البهائية االجتماعية بمملكة البحرين 
بديـــع جابري كلمة أشـــار فيها إلى تاريخ وقيم 
البهائيين في مملكة البحرين وأجواء الترابط 

المجتمـــع  كل  مـــع  والتعايـــش  االجتماعـــي 
البحريني، مشيًرا إلى أن مملكة البحرين تعتبر 
نموذجـــا مميـــزا علـــى تأصيـــل قيـــم التســـامح 
والتعايـــش، حيث تدعـــم مملكـــة البحرين كل 
الجهـــود التـــي تســـعى لتعزيـــز التســـامح بيـــن 
األديان فـــي البحريـــن والعالم أجمع، اســـتناًدا 
إلـــى رؤية عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، ونهج جاللته.
كمـــا ألقى مستشـــار رئيس الـــوزراء البريطاني 
لمكافحـــة معـــاداة الســـامية لـــورد جـــون مان، 
التســـامح  أهميـــة  عـــن  الحفـــل  فـــي  كلمـــة 
والتعايـــش وكيفية عمل األفـــراد والحكومات 
لتعزيـــز التســـامح الفكـــرّي والتســـامح الديني 
لصـــون الحريـــات العامـــة وممارســـة الطقوس 
والمعتقـــدات دون تعـــدٍّ أو مضايقة، معبًرا عن 
إعجابه بالنموذج البحريني للتســـامح وأهمية 

نشر هذه الثقافة في المنطقة.
علـــى  الضـــوء  الســـفارة  ســـلطت  وبدورهـــا، 

تجربـــة مملكـــة البحرين الرائدة في التســـامح 
والتعايـــش علـــى مـــدى العصـــور، وذلـــك مـــن 

خـــالل عرضهـــا لفيلـــم قصيـــر يشـــمل مقابالت 
مـــع شـــخصيات بارزة في مملكـــة البحرين من 
مختلف األديان واألعراق واالنتماءات، والتي 
تعكس التالحم المجتمعي في مملكة البحرين 
والذي يمتزج فيه المســـلمون مع المســـيحيين 
والهنـــدوس واليهود فـــي مختلف المناســـبات 

والحياة اليومية.
وتأتي االحتفالية التي أقامتها سفارة المملكة 
فـــي لندن لتبـــرز االهتمـــام الذي توليـــه مملكة 
البحريـــن فـــي مجـــال نشـــر ثقافـــة التعايـــش 
بيـــن الحضـــارات والديانات، والتـــي تتميز بها 
المملكة منذ مئات السنين، والمؤكدة من خالل 
“إعـــالن مملكة البحرين”، وإنشـــاء مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش الســـلمي، والتشـــريعات 
والنصـــوص في دســـتور مملكـــة البحرين التي 

تحمي هذا التنوع الثقافي.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

مكافحـــة  إدارة  أعلنـــت 
العامـــة  بـــاإلدارة  المخـــدرات 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية عن 
 996 الســـاخن  الخـــط  تدشـــين 
للتبليـــغ علـــى مدار الســـاعة عن 
القضايا أو الشـــكاوى أو طلبات 
المســـاعدة المتعلقـــة بمكافحـــة 
آفـــة المخـــدرات، وذلـــك تفعيال 
مؤكـــدة  المجتمعيـــة،  للشـــراكة 

اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر الالزمـــة 
التـــي مـــن شـــأنها ضمان ســـرية 
المبلـــغ  وحمايـــة  المعلومـــات 
ومعلوماته وبياناته الشخصية.
ورحبت اإلدارة العامة للمباحث 
بالتواصـــل  الجنائيـــة  واألدلـــة 
المباشر من أجل المساهمة في 
القضاء على هذه اآلفة وحماية 

مجتمعنا من أخطارها.
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الرابطة البحرينية األوروبية: فارون من العدالة يستغلون برلمانيين لتمرير أجندات إيران
يستخدمون حقوق اإلنسان كذريعة لتحركاتهم المشبوهة

أيدت الرابطة البحرينية األوروبية 
للتواصـــل االجتماعـــي البيان الذي 
أصدرتـــه مملكـــة البحريـــن ممثلـــة 
بـــوزارة الخارجية، والـــذي أعربت 
مـــن خالله إدانة مـــا تم تداوله في 
وســـائل اإلعالم البريطانية بشـــأن 
قيـــام عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 
العموم بالمملكة المتحدة بإساءات 
مغرضة للمملكة العربية السعودية 
بمصالحهـــا،  لإلضـــرار  الشـــقيقة 
كخدمة مدفوعـــة األجر لجماعات 
ضغـــط تســـتهدف أمـــن واســـتقرار 
المنطقة، مؤكدة أنها حذرت مراًرا 
من وجـــود حقوقييـــن وبرلمانيين 
في مختلف الدول الغربية يعملون 
مع أشـــخاص خارجين عن العدالة 
موجوديـــن فـــي دولهـــم كالجئيـــن 

لضرب أوطانهم باســـتغالل حقوق 
لتحركاتهـــم  كذريعـــة  اإلنســـان 

المشبوهة والداعمة لإلرهاب.
برلمانييـــن  إن  الرابطـــة  وقالـــت 
وناشـــطين  وحقوقييـــن  غربييـــن 
في مختلف المجاالت يستهدفون 

خـــالل  مـــن  األوســـط  الشـــرق 
والبرامـــج  الصحافيـــة  البيانـــات 
التلفزيونية والتحركات البرلمانية 
التـــي تخـــدم األهـــداف اإليرانيـــة 
وينفذهـــا عمالؤهـــا وأذنابها الذين 
هربوا مـــن بلدانهم نتيجـــة الحكم 

عليهـــم بقضايا إرهابية ويحاولون 
تشـــويه ســـمعة األنظمـــة باالدعاء 
بأن زمالءهم ناشـــطين في حقوق 
اإلنســـان ويتم ســـجنهم لتعبيرهم 
عـــن الـــرأي، وفـــي الواقـــع هـــم من 
يعملـــون لصالح األهداف اإليرانية 
الوحـــدة  لضـــرب  المنطقـــة  فـــي 
الوطنية للشـــعوب وتشويه سمعة 
األنظمة بعبارات واتهامات ال تليق 
بالجهود التي تقوم بها هذه الدول؛ 
بهـــدف مكافحة اإلرهاب اإليراني، 
إذ تعمل إيران على دعم ميليشات 
فـــي دول خليجيـــة وعربيـــة وفي 
مقدمتهـــا الحـــزب اإلرهابـــي حزب 
األشـــتر  وســـرايا  اللبنانـــي  هللا 
وغيرها من المجموعات اإلرهابية 

التي يتم تمويلها من إيران.

المنامة - الرابطة البحرينية األوروبية للتواصل االجتماعي

القسيس هاني: جاللة الملك عراب السالم في المنطقة
حجز للبحرين مكانة مرموقة على خارطة التسامح العالمية

رفع خادم الكنيســـة اإلنجيلية الوطنية، رئيس 
جمعيـــة “البيـــارق البيضـــاء”، القســـيس هانـــي 
عزيز، أسمى آيات التهاني والتبريكات لجاللة 
الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد بمناســـبة االحتفال 

باليوم العالمي للتسامح.
وقال القسيس هاني إن جاللة الملك هو عّراب 
التســـامح في المنطقـــة والعالم، حيـــث انتهج 
فـــي مســـيرته المباركـــة نهـــج اآلبـــاء واألجداد 
فـــي التســـامح والمحبـــة، جاعـــال جاللتـــه مـــن 
مملكة البحرين مهًدا للتعايش السلمي وقبول 
اآلخر، وحاجًزا لها مكانة مرموقة على خارطة 

السالم العالمية.

وأكـــد أن الجاليـــات غير اإلســـالمية وتحديدا 
المســـيحية بكافـــة طوائفهـــا تعـــرب دوًمـــا عن 
شـــكرها وامتنانهـــا لقائـــد الســـالم، مشـــيرا إلى 
بـــكل حريـــة، ونصلـــي  أننـــا نمـــارس شـــعائرنا 
دائًمـــا لجاللة الملك وللعائلة الحاكمة ولشـــعب 
البحرين، المواطنين والمقيمين، بأن يحفظهم 
هللا سبحانه وتعالى، وأن ينعم عليهم بالسالم 
واألمان والطمأنينة، ويمنَّ على الجميع بسنين 

كثيرة، ويحفظ البحرين من كل شر.
الوطنيـــة،  اإلنجيليـــة  الكنيســـة  خـــادم  ودعـــا 
بهـــذه المناســـبة الـــدول المتنازعـــة ألن تحـــذو 
حـــذو الملـــك حمد في جعل الحـــوار الحضاري 

والســـالم مـــن أولويـــات المرحلة، حيـــث ترزح 
شعوب كثيرة والجئون حول العالم تحت ثقل 
الصراعـــات واألزمـــات، وتحت نيـــر المجاعات 
والحـــروب، مردفـــا، أْن ال حل إلرســـاء الســـالم 
العالمـــي إال بترســـيخ وتطبيـــق قيـــم التآخـــي 
والتسامح، واحترام العقائد والمحبة، مختتما 
قولـــه بـــأن مملكـــة البحريـــن مثـــال فريـــد لنبذ 
أن  مؤكـــًدا  واإلرهـــاب،  والتعصـــب  التطـــرف 
إنجازاتهـــا غيـــر المخفيـــة ومبـــادرات قيادتهـــا 
بشـــأن الســـالم، بَنـــت جســـورا للتواصـــل مـــع 
الشـــعوب، وعززت من قيم االحترام والســـالم 

حول العالم.

المنامة - مكتب جمعية “البيارق البيضاء”
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عواصم ـ وكاالت

قتــل شــاب فلســطيني، أمــس األربعــاء، بعــد أن اســتهدفته قــوات 
إســرائيلية بطلقــات ناريــة إثــر االشــتباه بتنفيــذه عمليــة طعــن في 

القدس.

وأفادت مصـــادر إعالمية في 
وقت ســـابق بأن إســـرائيليين 
اثنين أصيبا بجروح، فيما تم 
إطـــالق النار على فلســـطيني 
عمليـــة  بتنفيـــذه  لالشـــتباه 

طعن.
وقالت وســـائل إعـــالم عبرية 
إن إسرائيليين أصيبا بجروح 
طفيفة جـــراء طعنات بالقرب 
من مدرســـة أتريـــت كوهانيم 
الدينيـــة، بالبلـــدة القديمة في 

القدس.
وأشـــارت مواقـــع فلســـطينية 
إســـرائيلية  قـــوات  أن  إلـــى 
“أطلقـــت النـــار باتجـــاه شـــاب 
فـــي شـــارع الواد فـــي القدس 

القديمة”.

عـــام  أميـــن  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
أنطونيـــو  المتحـــدة  األمـــم 
غوتيريـــش أن حـــل الدولتين 
هو الســـبيل الوحيـــد لتحقيق 
تطلعات الشعبين الفلسطيني 

واإلسرائيلي.
وخالل ندوة إعالمية انطلقت 
أعمالهـــا أمـــس وتســـتمر لمدة 
يوميـــن بمقـــر األمـــم المتحدة 
فـــي نيويـــورك، حـــول “إحالل 
السالم في الشـــرق األوسط”، 
القـــادة  غوتيريـــش  دعـــا 
والفلسطينيين  اإلســـرائيليين 
إلى “إظهار اإلرادة السياســـية 
الالزمـــة إلحياء الحوار بينهما 

واستئنافه”.

مقتل فلسطيني اشتبه بتنفيذه 
عملية طعن في القدس

طرابلس ـ وكاالت

دعا ســـيف اإلســـالم القذافي، المرشح 
لالنتخابات الرئاســـية فـــي ليبيا، أمس 
األربعـــاء، كافـــة الليبييـــن إلـــى اإلقبال 
بكثافـــة علـــى العمليـــة االنتخابية، من 
أجل إنجاح االســـتحقاق والخروج من 

األزمة التي تعيشها البالد.
جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان، أصـــدره نجـــل 
العقيـــد الراحـــل معمـــر القذافـــي، حث 
فيـــه المواطنيـــن كافـــة علـــى ضـــرورة 
التوجه إلـــى مكاتـــب المفوضية العليا 
لالنتخابـــات، فـــي كل المناطق والمدن 
الســـتالم البطاقات االنتخابية، مؤكدا 
أنـــه ال يمكن المشـــاركة واتخـــاذ القرار 

بدونها.
متوجهـــا  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 

“بطاقاتكـــم  للناخبيـــن 
الموجـــودة  االنتخابيـــة 
هـــذه  فـــي  والمتاحـــة 

بمكاتـــب  اآلونـــة 

المفوضيـــة هـــي جـــواز عبوركـــم إلـــى 
صناديـــق االقتراع نحو المشـــاركة في 
اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز 
حجم شـــرعية المؤسســـات السياسية 
الجديـــدة التي ســـتنتخبونها للنهوض 
وإعمارهـــا  تأهيلهـــا  وإعـــادة  بالبـــالد 
واتخاذ ما تحتاجه من قرارات ُتعيدها 

إلى مكانتها األولى بين الدول”.
يشـــار إلى أن دعـــوة القذافـــي إلنجاح 
تســـجيل  بعـــد  أتـــت،  االنتخابـــات 
الليبييـــن  عـــزوف  العليـــا  المفوضيـــة 
علـــى  االقتـــراع  بعمليـــة  المشـــمولين 
فـــي  االنتخابيـــة  البطاقـــات  اســـتالم 
كافـــة المـــدن، التـــي بـــدأ توزيعهـــا 
منـــذ أيام، وهـــي البطاقـــة التي 
تعـــّد ضرورية للمشـــاركة في 
التصويت، ما أثار مخاوف 
من ضعـــف اإلقبال على 

هذا االستحقاق الهام.

سيف اإلسالم يدعو للمشاركة بكثافة في االنتخابات
بيروت ـ وكاالت

تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون، 
أمـــس األربعاء، عن مســـتقبل العالقة 
بيـــن بالده والدول العربية ومن بينها 
خـــالل  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

اجتماعه مع وزير الصناعة اللبناني.
وأكـــد الرئيس عون، بحســـب ما نقله 
وزيـــر الصناعـــة جـــورج بوشـــيكيان، 
تمســـك بـــالده بأفضـــل العالقـــات مع 
مقدمتهـــم  وفـــي  العـــرب  األشـــقاء 

المملكة العربية السعودية.
وقـــال ســـفيرا لبنـــان فـــي الســـعودية 
األزمـــة  إن  أمـــس،  والبحريـــن، 
بلـــدان  مـــع  األخيـــرة  الدبلوماســـية 

الخليج علـــى خلفية تصريحات 
اللبنانـــي،  اإلعـــالم  وزيـــر 

قرداحـــي،  جـــورج 
بعـــد  يومـــا  “تتفاقـــم 

يوم”.
وأشـــار سفيرا لبنان في 

الســـعودية فـــوزي كبـــارة، والبحريـــن 
ميـــالد نمـــور، إثـــر لقائهمـــا البطريـــرك 
بشـــارة  مـــار  الكاردينـــال  المارونـــي 
“األزمـــة  أن  إلـــى  الراعـــي،  بطـــرس 
الدبلوماســـية األخيـــرة علـــى خلفيـــة 
جـــورج  اإلعـــالم  وزيـــر  تصريحـــات 
قرداحـــي، تتفاقـــم يومـــا بعـــد يـــوم، 
من خـــالل إيقاف إصدار التأشـــيرات 
وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية، 
وأن الحـــل يكـــون بأخـــذ الخطـــوات 
الالزمـــة إلعـــادة األمور إلى مســـارها 

الطبيعي”.
وأضافا “هذا ما عـــرض مع البطريرك 
الراعي وكان تأكيد على دور دول 
الخليـــج فـــي مســـاعدة لبنـــان 
ودعـــم اقتصـــاده، وضرورة 
اإلسراع في إعادة األمور 
الـــى مســـارها قبـــل أن 

تتوسع الفجوة”.

عون: متمسكون بأفضل العالقات مع األشقاء العرب
أنقرة ـ وكاالت

أعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، أمس األربعاء، عن إضافة 
األســـطول  إلـــى  جديـــدة  ســـفينة 
التركي للتنقيب عن الطاقة، ليرتفع 

العدد إلى 4 سفن.
أمـــس،  ألقاهـــا،  كلمـــة  فـــي  واعتبـــر 
النيابيـــة  الكتلـــة  اجتمـــاع  خـــالل 
لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان 
التركـــي بالعاصمة أنقـــرة، أن موقف 
حزب الشعب الجمهوري أثناء وبعد 
اقتـــراح تمديد القـــوات التركية في 
العـــراق وســـوريا يســـتهدف تركيـــا 

بشكل مباشر، وفق تعبيره.
ستخســـر  تركيـــا  أن  رأى  كمـــا 

مكاسبها في السنوات الـ19 
الماضيـــة وســـتنجر إلى 
الفوضى لو حقق حزب 
الشعب أهدافه، متعهدًا 
ســـيناريو  بتمزيـــق 

)مشروع حزب الشعب الجمهوري(.
التركـــي  الرئيـــس  أرجـــع  كذلـــك 
المشـــكالت السياسية في البالد إلى 
محاولـــة االنقالب التـــي وقعت عام 

.2016
التنقيـــب  عمليـــات  أن  إلـــى  يشـــار 
التركية كانت أثـــارت غضبًا أوروبيًا 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، وأحدثـــت 
قبـــل  مـــن  ســـيما  ال  كبيـــرة،  أزمـــة 
اليونـــان وفرنســـا، خصوصـــا بعد أن 
أطلـــق الرئيس التركـــي رجب طيب 
 ، أردوغـــان قبل أشـــهر، موقـــف تحدٍّ
عـــن  التنقيـــب  بمواصلـــة  متعهـــدًا 
الطاقـــة في ميـــاه متنازع عليها 
فـــي شـــرق المتوّســـط علـــى 
الرغم من ممارسة االتحاد 
األوروبـــي ضغوطا على 
أنقـــرة إلجبارهـــا على 

وقف أنشطتها.

أردوغان: أضفنا سفينة جديدة للتنقيب عن الطاقة

وفد إماراتي كبير 
سيزور طهران قريًبا

قالت وكالة “رويترز”، إن وفًدا على مستوى 
عال من دولة اإلمارات سيزور طهران قريبا.

لوكالة  وإيــران  الخليج  من  وقال مسؤوالن 
عــال من  وفـــدا على مستوى  إن  “رويـــتـــرز”، 
دولة اإلمارات سيزور طهران قريبا في إطار 

سعي أبوظبي لتهدئة التوترات مع إيران.
وأضاف المسؤول الخليجي أنه من المتوقع 
أن يزور الوفد طهران قريبا لكنه امتنع عن 
زايد  بن  طحنون  الشيخ  كــان  إذا  ما  تأكيد 
آل نهيان مستشار األمن الوطني باإلمارات 

سيرأس الوفد.

حملة اعتقاالت وتطويق مواكب لمحتجين وقطع متعمد لالتصاالت

السودان: قتلى وجرحى في ثالث “مليونية” ضد االنقالب
مـــن  “مليونيـــة”  ثالـــث  فـــي 
االحتجاجـــات لصـــد انقـــالب قائـــد 
الجيـــش عبدالفتـــاح البرهـــان على 
آالف  نـــزل  المدنييـــن،  شـــركائه 
السودانيين في مظاهرات جديدة 
أمس األربعاء رغم سقوط عشرات 
القتلـــى وتواصـــل االعتقاالت التي 
السياســـيين  مـــن  مئـــات  شـــملت 

والناشطين والصحافيين.
وأكـــدت لجنـــة األطبـــاء المركزيـــة 
مقتـــل عشـــرة متظاهريـــن على يد 
قـــوات األمن فـــي الخرطوم خالل 

احتجاجات األربعاء.
وقالـــت اللجنة، وهي تنظيم نقابي 
سوداني مؤيد للحكم المدني،  في 
وقـــت ســـابق علـــى صفحتهـــا على 
فيـــس بـــوك إن متظاهريـــن اثنيـــن 
المظاهـــرات  “قمـــع”  خـــالل  قتـــال 
فـــي منطقـــة بحرى )شـــمال شـــرق 
الخرطـــوم(، موضحة أنهمـــا أصيبا 
بـ”الرصـــاص الحـــي، أحدهمـــا فـــي 

الرأس والثاني في العنق”.
وأكدت “ســـقوط عشرات الجرحى 
فـــي  بعضهـــم  الحـــي،  بالرصـــاص 
تقـــول  بينمـــا  حرجـــة”  حـــاالت 
ال  األمـــن  قـــوات  إن  الســـلطات 

تستخدم الرصاص الحي.
األنبـــاء  لوكالـــة  شـــهود  وقـــال 
الفرنســـية إن قـــوات األمن أطلقت 
قنابـــل الغـــاز المســـيل للدمـــوع في 
منطقـــة  وفـــي  الخرطـــوم  وســـط 
بحـــري )شـــمال شـــرق( مـــا أدى إلى 
العاصمـــة  فـــي  جرحـــي  ســـقوط 
عنهـــا كل خدمـــات  التـــي قطعـــت 
االتصاالت الهاتفيـــة كما قطع عنها 

اإلنترنت منذ 24 ساعة.
وانتشـــرت قـــوات شـــرطة وجيش 
بكثافـــة فـــي العاصمـــة الســـودانية 
آليـــة  ببنـــادق  مســـلحين  وكانـــوا 
وأغلقـــوا الطـــرق المؤديـــة إلى مقر 
القيـــادة العامـــة للقوات المســـلحة 

وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
بـــدأ المئات فـــي التدفـــق بعد ظهر 
أمس في أحياء عدة في الخرطوم 
وهـــم يهتفـــون “ال لحكم العســـكر”، 
“السلطة ســـلطة الشعب” و”الشعب 

يريد المدنيين”.
وحمل المحتجون صور “الشهداء” 
الذين ســـقطوا خالل االحتجاجات 
ضـــد االنقـــالب وكذلك الـــذي قتلوا 
أثنـــاء المظاهـــرات التي اســـتمرت 
خمســـة أشـــهر وأدت إلـــى إســـقاط 

عمر البشير في أبريل 2019.
علـــى  البرهـــان  اســـتحواذ  ومنـــذ 
الســـلطة، ســـقط 24 قتيـــال خـــالل 
 3 بينهـــم  مـــن  االحتجاجـــات، 
منظمـــة  بحســـب  مراهقيـــن 
اليونيســـف التي أعربـــت عن قلقها 
مـــن االســـتخدام “المفـــرط” للقـــوة 
ضد المتظاهرين السلميين. وسبق 
ســـودانيا ضحايـــا   250 ســـقط  أن 
لقمع التظاهرات المطالبة بإســـقاط 

البشير.

وزير سوداني: أتوقع اإلفراج 

عن المعتقلين قريبا

الســـوداني  الماليـــة  وزيـــر  توقـــع 
قريبـــا  يتـــم  أن  إبراهيـــم  جبريـــل 
اإلفـــراج عـــن الساســـة المعتقليـــن 
البارزيـــن، الذين اعتقلهـــم الجيش 
رئيـــس  بينهـــم  أكتوبـــر،  أواخـــر 

الوزراء عبدهللا حمدوك.
وفـــي مقابلة مع وكالة “أسوشـــيتد 
برس” اليـــوم األربعاء قال إبراهيم 
الـــذي اســـتمر فـــي منصبـــه ضمـــن 
وســـيكون  للســـالم  جوبـــا  اتفـــاق 
الجديـــدة  الحكومـــة  مـــن  جـــزءا 
عندمـــا تعلن: “إن كنـــا نتحرك نحو 
الديمقراطية، نتحرك نحو حكومة 
مدنية، نحـــو انتخابات، فيجب أن 
يســـتمر المجتمع الدولـــي في دعم 

اإلصالح”.
المعتقليـــن  أن  إبراهيـــم  وأوضـــح 
ســـيفرج عنهـــم قريبا للغايـــة “بدءا 
برئيـــس الـــوزراء”، وتابـــع: “أتوقـــع 
المعتقليـــن  كل  عـــن  اإلفـــراج 

السياســـيين قريبـــا للغاية وهذا إن 
التزم الجيش بكلمته”.

الدولـــي  الدعـــم  يربـــط  بلينكـــن 
للسودان بعودة الحكومة

شـــدد وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
أنتونـــي بلينكن على ضرورة عودة 
الحكومة المدنية إلى الســـلطة في 

السودان.
وأعلـــن خـــالل مؤتمـــر صحفي من 
نيروبي، حيث وصل أمس األربعاء 
في مســـتهل جولة إفريقية، تشمل 
أن  يمكـــن  الســـودان  أن  بلـــدان،   3
يســـتعيد دعم العالم إذا استعيدت 
“شـــرعية” الحكومـــة المدنيـــة. كما 
أضـــاف “من الضـــروري العودة إلى 
المرحلـــة االنتقالية الشـــرعية التي 

كانت عليها البالد”.
إلـــى ذلك، قال بحســـب مـــا أفادت 
فرانـــس بـــرس “إذا أعـــاد الجيـــش 
هـــذا القطار إلـــى مســـاره وفعل ما 
هو ضروري، أعتقد أن الدعم الذي 
كان قوًيـــا للغاية مـــن قبل المجتمع 

الدولي يمكن أن يستأنف”.

عواصم ـ وكاالت

تشهد مدن السودان تظاهرات مطالبة بالمدنية

دبي - العربية.نت

بينمـــا تســـتمر االشـــتباكات علـــى كافـــة الجبهات في مـــأرب منذ 
أســـابيع، أعلن تحالف دعم الشـــرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية 
اســـتهداف للميليشـــيات في مأرب والبيضاء خالل الـ 24 ســـاعة 
الماضيـــة. وأضـــاف في بيان، أمـــس األربعـــاء، أن العمليات أدت 
لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشـــيات الحوثية، مؤكدًا 

أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصرًا.
كما تابع أن 6 عمليات استهدفت الميليشيا دعمًا لقوات الساحل 

الغربي وحماية المدنيين.
يشـــار إلى أن الســـاعات الماضية كانت شهدت معارك عنيفة بين 
الجيش الوطني مســـنودًا بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا 
الحوثـــي المدعومـــة مـــن إيـــران مـــن جهة أخـــرى فـــي الجبهات 

الجنوبية للمحافظة.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن الحوثيين قصفوا تجمعًا سكنيًا 

في حي الرحمة بمأرب.
وأفـــادت المصـــادر بـــأن الجيـــش تصـــدى لهجـــوم عنيـــف شـــنته 
الميليشيا فجر األربعاء، على مواقعه في جبهة حريب “أم ريش 
- الفليحة” وكبدها خسائر كبيرة في األرواح والمعدات المدرعة 

التي استخدمتها في هجومها.
مـــن جانب آخـــر، أعلـــن تحالف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، أمس 

األربعـــاء، عن اعتـــراض وتدمير طائرة مســـيرة مفخخة ُأطلقت 
نحو خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية.

وكان التحالف قال في الســـابع من الشـــهر الجاري، إن محاوالت 
ميليشـــيا الحوثي العدائية تستهدف المدنيين واألعيان المدنية 

بطريقة متعمدة.
وأضاف أن محاوالت الميليشيا إطالق المسيرات المفخخة يتم 

التصدي لها وأن إجراءات صارمة تتخذ لحماية المدنيين.

تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي نحو خميس مشيط

مأرب .. معارك ضارية وخسائر فادحة للحوثيين

اشتباكات مأرب أدت إلى مزيد من النزوح عن مناطق الصراع 

عواصم ـ وكاالت

مديـــر  زيـــارة  علـــى  قليلـــة  أيـــام  قبيـــل 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذريـــة، رافاييل 
ربـــع  التقريـــر  كشـــف  طهـــران  غروســـي، 
السنوي للوكالة التابعة لألمم المتحدة أن 
السلطات اإليرانية ال تزال تواصل انتهاك 
الرئيســـية لالتفـــاق  القيـــود  مـــن  العديـــد 
النـــووي المبرم عـــام 2015، بمـــا في ذلك 
مســـتوى تخصيب اليورانيـــوم ومخزون 
أن  أوضـــح  كمـــا  المخصـــب.  اليورانيـــوم 
طهـــران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من 

اليورانيوم العالي التخصيب.
إلـــى ذلك، أفاد بأن مدير الوكالة، رافاييل 
غروسي، أبدى قلقه إزاء تعرض مفتشي 
الوكالـــة لتفتيش جســـدي مكثـــف للغاية، 
مـــن قبـــل مســـؤولي األمـــن فـــي المرافق 
مـــا  بحســـب  التقريـــر،  وأكـــد  اإليرانيـــة. 
أفـــادت وكالـــة رويتـــرز، أمـــس األربعـــاء، 
رفـــض الوكالـــة األممية بعـــض االتهامات 
تكـــون  أن  احتمـــال  لجهـــة  اإليرانيـــة، 

كاميراتهـــا اســـُتخدمت فـــي الهجوم على 
موقع نـــووي إيراني، فـــي يونيو الماضي 

2021 )في إشارة إلى كرج(.
يأتـــي هـــذا التقريـــر فيما يرتقـــب أن يبدأ 
االثنيـــن  طهـــران  إلـــى  زيـــارة  غروســـي 
المقبـــل، يلتقـــي خاللهـــا وزيـــر الخارجية 

حسين أمير عبد اللهيان.
المنظمـــة  باســـم  المتحـــدث  أعلـــن  فقـــد 

اإليرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، 
أمـــس، أن مديـــر الوكالة “ســـيصل طهران 
مســـاء االثنيـــن، بحســـب ما نقلـــت وكالة 
“فـــارس”. أتـــى هـــذا اإلعالن عـــن الدعوة 
بعدمـــا أبـــدى غروســـي فـــي 12 نوفمبـــر، 
“اســـتغرابه” لعـــدم وجـــود تواصـــل بينـــه 
وبين مســـؤولين سياســـيين فـــي حكومة 

الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة يزور طهران األسبوع القادم

الذرية: إيران تواصل انتهاك بنود االتفاق النووي

المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي

أبوظبي ـ رويترز



www.grnata.com

تبني بيتــــك غرناطة 
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 بأعلى معايير الجودة واألمان..
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 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 
إعالن بتصفية 

مجموعة الساحل الجنوبي ذ.م.م
وتحويل القيد إلى فرع من مؤسسة فردية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مجموعة 
الساحل الجنوبي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم ) 50563 ( ، بطلب تصفية اختيارية 
وتعين السيد GOPALA KRISHAN BIJU مصفيا للشركة. وتحويل قيدها بما فيه 
من أصول وموجودات ليصبح فرع من المؤسسة الفردية مركز كويك كليك والمسجلة تحت 

قيد رقم 38281. عنوان المصفي :
GOPALA KRISHAN BIJU

39096165
sbgbahrain@gmail.com

القيد: 1559
التاريخ: 10-10-2021

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 الساده فوكس 
ان كونسلتنسى )اف.اى.سى(  مكاتب محترفه بموجب التخويل من المالك لـ مطعم ومقهى 
كوخ الصبايا ) مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 1559 طالبا تحويل كل من 
فرع شركة إلى الفردية المؤسسة 1559-37 و 1559-26 و 1559-24 و23 1559-

1000 الف دينار لتصبح الشركة مملوكة للسيد  ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 
فيصل صالح عيسى الخور

التاريخ   16 / 11 / 2021
إعالن استمرارية بحل وتصفية وتغيير مصفي الشركة

شركة أميتي للتأمين ش.م.ب )مقفلة(
سجل تجاري رقم 40477 - 1

المسجلة  )مقفلة(  للتأمين ش.م.ب  أميتي  الشركاء في شركة  قرار  بناء على 
بموجب القيد رقم 40477 - 1 ، باالستمرار في تصفية الشركة اختياريا وتغيير 
مصفي الشركة للسادة جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية 
إليه، مدعومة  تقديم مطالباتهم  إلى  الشركة  دائني  المصفي جميع  يدعو  بهذا 

بالمستندات الالزمة. عنوان المصفي الجديد :
 +) 973( 17500188

Legalaffairs@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   149553   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة شركه ام اف زد للعقارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / مأمون فارس خلف الزيود باعتباره المصفي القانوني لشركة شركه 
محدودة  مسئولية  ذات  شركة  كشركة  المسجلة  ذ.م.م،  للعقارات  زد  اف  ام 
بموجب القيد رقم 128081 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  اختيارية و شطبها من السجل 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بيال فيدا بيوتي لونج ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها 
القانوني لشركة  المصفي  باعتبارها  السيدة سكينه عيسى عبدالحسن نعمه   /
بيال فيدا بيوتي لونج ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 48183 ، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة السجل التجاري

إعالن رقم
) CR2021-168930 (

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر :خاتون عبد الوهاب احمد ابراهيم

االسم التجاري الحالي :  الينبوت للخدمات التجارية
االسم التجاري الجديد :  الينبوت للديكور

قيد رقم : 47873 – 3 

اعالن بحل وتصفية شركة
ركن الشرق االوسط لالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 86858

بناء على حكم المحكمة الكبرى الدائرة الخامسة الصادر في الدعوى 
رقم 02/2019/07758/7 والمؤرخ في 26/11/2019 والذي قضى 
المسجلة  ذ.م.م  لالستشارات  االوسط  الشرق  ركن  شركة  بتصفية 
نبيل عبد هللا   / السيد  تعيين  86858 وتم بموجبه  القيد رقم  بموجب 
مصفيا  قانونيون  محاسبون  الساعي  نبيل  مكتب   _ الساعي   احمد 

قضائيا للشركة .

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

على العنوان التالي:
عنوان المصفي : مكتب 52-51 الطابق الخامس بناية 1029 شارع 

3621 السيف 436 البريد االلكتروني :
nabilsai@batelco.com.bh

رقم الهاتف : 39208088 – 17224772

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل وتصفية 
منتجع حدائق المرفأ ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 1-140256

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/ وليد عبدهللا عبدالرحيم 
محمد الكوهجي نيابة عن السادة شركة منتجع حدائق المرفأ ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-140256 
، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد وليد عبدهللا عبدالرحيم محمد الكوهجي مصفيا 
325 من قانون الشركات  للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
وليد عبدهللا عبدالرحيم محمد الكوهجي

)+973(39332626 
waleed@kooheji.net

)168303-CR2021( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  البلوشي  عبدهللا  محمد  فيصل  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي إلى السيد سلمان رضي احمد حسن فعلى كل من لديه 
من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-98438

االسم التجاري : بوابة الخبراء للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
ريفولت فتنس ستوديوز ذ.م.م
سجل تجاري رقم   93434

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة  ميساء محمد 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  ستوديوز  فتنس  ريفولت  شركة   السادة  عن  نيابة  االنصاري   جابر   حسن 
القيد رقم ) 93434 بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )ميساء محمد حسن جابر 
 325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  أن سلطة  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  االنصاري( مصفيا 
و عمال   ،  2001 لعام   )  21  ( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من 
إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دائني  المصفي جميع  يدعو  الشركات  قانون  335 من  المادة  بنص 
مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: 

عنوان المصفي:
ميساء محمد حسن جابر االنصاري

39657335
jayaprakashlobo@gmail.com 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
)شركة مشارق للتطوير العقاري ذ.م.م (

سجل تجاري رقم ) 55958 (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة )احمد سمير 
عبدالقادر حبيب( نيابة عن السادة شركة )شركة مشارق للتطوير العقاري ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد 
رقم ) 55958 (، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد )احمد سمير عبدالقادر حبيب 
325 من قانون  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  ( مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي : عنوان المصفي :
)احمد سمير عبدالقادر حبيب(

)رقم هاتف المصفي: 39775351 +) 973 ((
atcbahrain1@gmail.com إيميل المصفي
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Vacancies Available الخميس 18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الثاني 1443 - العدد 184783

Tejoury Company - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39266265 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM

Rabya Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39228248  or  Rabyareji26@gmail.com 

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY & OCCUPATIONAL HEALTH SPEC 
 suitably qualified applicants can contact

 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

CUBE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

BABYLON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730015  or  binu@unitcogroup.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

EASTERN ASPHALT & MIXED CONCRETE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39460816  or  HREAMCO@GMAIL.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

COCO SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245469  or  FAISALWASIF@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

ART’S CONSTRUCTION ( ARTCON) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730015  or  binu@unitcogroup.com 

LOGIC POWER SECURITY SYSTEMS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HALFARDAN1010@GMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.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 

K.M.F CARPENTRY WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623233  or  Koohejihomefurniture@gmail.com 

RAJU DECORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39768042  or  RAJENDHRA50@GMAIL.COM 

3 T INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA_ALAWADHI_CONT1@HOTMAIL.COM 

HAMAD KHALIL EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  HAMADBH144@GMAIL.COM 

GULF EAGLE TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17300399  or  INFO@GULFEG.COM 

RAJU DECORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39768042  or  RAJENDHRA50@GMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258882  or  ALMASERA@BATELCO.COM.BH 

HAMAD KHALIL EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  HAMADBH144@GMAIL.COM 

AL AZIZ PALACE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39722232  or  ALMOHSIN111@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

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

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

SHAWARMA PARK S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17600114  or  SADEQ.HASAN@GNJ-GROUP.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

SHAMS AL SHOMOS COLDSTORES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 34111343  or  ADHIMALGHALI1968@GMAIL.COM 

NATIONAL PROPERTY INVESTMENTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17299511  or  ahmed@jazayani.com 

SHAWARMA PARK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17600114  or  marijane@gnj-group.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

IMTIAZ CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36522287  or  RABDULLA778@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

BENT ALMAGHREB  FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact

 35300712  or  BENTALMAGHREB20@GMAIL.COM 

Exposure events 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 36635353  or  F_ALMANNAI@HOTMAIL.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

GREEN PARK PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39444090  or  alyansy79@hotmail.com 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

Chamman Electronic Repairing Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39604949  or  TN.MALIK@YAHOO.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Sierra software 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  ALJAFFAL@BATELCO.COM.BH 

DIAMOND SHINE LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33265898  or  DAWOODRAO111@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

MANAR SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17670716  or  MARIAM9595@HOTMAIL.COM 

Anwar Al Iraq Restauant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36894809  or  HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

SHAKLAN TRADITIONAL CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  shaklan248@gmail.com 

R SQUARE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66666981  or  FASTPAPERCOM@GMAIL.COM 

ANWAR AL IRAQ RESTAUANT AND CATERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730818  or  HUSSAIN78R@GMAIL.COM 

DIAMOND STAR FOR TRADING AND CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33086311  or  CEO@BORJITOWERCRANES.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ABU JASSIM AIR CONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36072287  or  DECENTSTER@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

MUHAMMAD AHMAD SOFTWARES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

ALKAREEMA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39319998  or  SADADYI.2@GMAIL.COM 

VEER INTERIORS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39903370  or  RABIH@VEER-INTERIORS.COM 

WADI AL BADAEA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413470  or  ALHADDAR123@HOTMAIL.COM 

ALFARDAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 39457607  or  INDIAGULFTRADING@GMAIL.COM 

Bukamal Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17244665  or  HRD@BUKAMAL.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

Anus contracting co.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33311986  or  M.ANUSCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

EASTEND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33057727  or  ALIMAKI52@HOTMAIL.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

ALSHABAH MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39458837  or  shabah.group@gmail.com 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

Mustafa fazal construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39695135  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

MAHMOOD ABDULRAHIM ABDULLA ABDULQADER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39658177  or  mahmodtx@batelco.com.bh 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

AL SHABBIR AIR CONDITIONING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33699517  or  RAJABSHABBIR9@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

Layali Shark sweets and pasteries 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

New Green Cleaning Services Co - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33031270  or  greenservicesbh@gmail.com 

AL SULTAN ALALAMIA SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35098163  or  TALALAIROUT78@GMAIL.COM 

ALSHABAH MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39458837  or  shabah.group@gmail.com 

Green Park Restaurant Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34392150  or  GREENPARKFT@GMAIL.COM 

Abwaab Construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 39809996  or  abwaabconst@gmail.com 

AL NIDHAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  alnidhami@gmail.com 

FAAS TAILORING OF MAGHRABI JALABIYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33554838  or  SALAHMOHAMMED208@GMAIL.COM 

ALAKABIR SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35103787  or  LFYTBS@HOTMAIL.COM 

AZHAR AL SHAKORAH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  BANKING SECTOR TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 33362222  or  MOHAMMED_HABIB_ALASFOOR@HOTMAIL.COM 

LOVE AND PEACE READYMADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17670610  or  UMMER084@YAHOO.COM 

BABU BAY  RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36325253  or  ESSAAHMED71@GMAIL.COM 

ALRABEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39657595 

ARAD GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66341547  or  RABIAJANMOHAMMADABDULRASHIDA@GMAIL.COM

AMAN SHABBIR FOR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33702583  or  AMANSHABBIR234@GMAIL.COM 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740727  or  ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

Waleedalkabah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32244866  or  ALMAHDAWYAA@GMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17531111  or  HRBG.BAH@GMAIL.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.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 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17166111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

ARABIAN GULF PEARL HOUSEWARES 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34366896  or  EBRA2013HIM@GMAIL.COM 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

S.ALAWI HADI ALI ALABBAR / NOOR AL ANWAR - 7511 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33635616  or  ALAWI2003_8@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CITY PROPERATY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16638454  or  CITYPROPERTY.BAHRAIN@GMAIL.COM 

FATIMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

WARF CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355009  or  warfce@gmail.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

Wajda International Technology Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17410567  or  wits.bh@wajdagroup.me 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

AYDER ALUMINUM AND DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688323  or  ALMANAL88@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

JEWELLERY WORLD 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17231310  or  AHMED.ALHAMAR@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 

SHAFQAT REPAIRING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  CMA.WAQASAKRAM@HOTMAIL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

LAZURD SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  ZHFN90@GMAIL.COM 

Bristol safety and fire fighting CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

EASTERN ASPHALT & MIXED CONCRETE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39460816  or  HREAMCO@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

FAIZAN CARS REPAIRS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMABIBI641@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

NABI SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332219  or  ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

FAREEDA TRAVEL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRAVEL AGENCY CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17240030  or  BUALIGROUP@GMAIL.COM 

BLACK SAND CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33859167  or  MOHD81SKK@HOTMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

SIAM GARAGE- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MOHMMED S JANAHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 39440920  or  MOHAMEDSALEH.JANAHI@GMAIL.COM 

REAL TEASTE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

AHMED AL MAGHREBI PERFUME MANUF W.L.L - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66382836  or  AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.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 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ALFAHAD TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17243820  or  Azizniazi@niazitrading.com 

Bowshar Real Estate Office 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33692959  or  GRAVEL7099@GMAIL.COM 

Rozeel Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37799274  or  AMMARSHAWQI@OUTLOOK.COM 

Indian Delights Restaurant Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36612135  or  JFK8METALS@GMAIL.COM 

TEA SQUARE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Boot Camp Gym 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS COACH 
 suitably qualified applicants can contact

 33280003  or  SALMAN.DSMILE@GMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

BLUE COAST ADVISORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(FINANCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580262  or  NAFFAY@INFINIGENCE.ME 

FISH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF COOK 
 suitably qualified applicants can contact
 17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

APTEX TRADING Services EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39332451  or  ROYCOLLS@GMAIL.COM 

TECHNO GRAPHICS PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 39163478  or  MSHAMEER.MS@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

CIGALAH PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17232170  or  HANY@CGMED.COM 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ELAF BEAUTY CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahain@yahoo.com 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

MADEENA BAZAR TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34156666  or  zamzamwll@gmail.com 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

RAWAFID AL  HAYA TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38018754  or  BASHEERTVR123@GMAIL.COM 

AL ROMOOZ ALUMINIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39861914  or  alromuser@yahoo.com 

ANSTM Marketing and Promotion W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK FILE 
 suitably qualified applicants can contact

 13648225  or  hradwan573@gmail.com 

Janahi laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39882229  or  TURNOVER78@GMAIL.COM 

FRESH TECH AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33948809  or  Bilalwaheedahmed@yahoo.COM 

Distinguish Ladies Masssage 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 35169301  or  AUSHI@MAIL.RU 

FLEXI  MULTIPLE EXPRESS SERVICES CO - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17231248  or  ASHIALLU@GMAIL.COM 

KOHINOOR COMPUTER PROGRAMMING ACTIVITIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36823440  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

NOOR ALSEHLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39113198  or  ALKHABBAZQ@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

BUGHAMMAR GENTS TAILORING CLOTHS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17341512  or  M.ALHAMMAD55555@GMAIL.COM 

ALBAROON AIR CONDITIONING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17681757  or  XBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

MIDDLE EAST MEDICAL CENTER W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  LIJUPETER@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 77890025  or  samaha@vidahotels.com 

Gulfar Advertising and Technical Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35353060  or  JASHIRVALAPPIL@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Alamani flour mill 
has a vacancy for the occupation of

  SPICE MILLER 
 suitably qualified applicants can contact

 17257300  or  SH_ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance 
co. ltd 

has a vacancy for the occupation of
  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact
 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

MATHIAS UNIFORMS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17736969  or  SAMI9591@HOTMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com   
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I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

DESERT PEARL SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34024046  or  ZEESHAN0253@GMAIL.COM 

AWESOME GENERAL TRADING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39213354  or  AMAZEHOLIDAYS1965@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39338234  or  MARDONA2001@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

AL DANA PARTY HALL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33882097  or  feeetooo_97@hotmail.com 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

ADHAM FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33793371  or  ALJASMIMOHAMMED@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37184425  or  ASSADMEHMOOD.BH@GMAIL.COM 

QURAISH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38411042  or  QURAISH84@GMAIL.COM 

VIOLET AUTO POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37778877  or  VIOLET_BAH@HOTMAIL.COM 

ANU PRIYA TAILORING AND TEXTILES w l l 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39353813  or  NIYAS003@HOTMAIL.COM 

A.R. BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

Sidi bou said cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34344084  or  EBRAHIM__646@HOTMAIL.COM 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

GULF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MECHANICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17702684  or  ACCOUNTS@AL-ALAWI.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Salem Balhamer real estate Co. LTD- Saudi branch 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17720096  or  bbakhshwien@gmail.com 

EPIC MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39695957  or  EPICSBH@GMAIL.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

  MARINE OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

ALHULAIBI FRESH CHICKENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17276066  or  CMRVGNQARA@YAHOO.COM 

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ALSULTAN GATE ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39383843  or  AHMEDS4U@HOTMAIL.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35968032  or  fidaknigha@gmail.com 

COLOURS EVENTS MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295917  or  DEVAN@COLOURSBAHRAIN.COM 

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

  BABY-SITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 77890025  or  samaha@vidahotels.com 

PARAMOUNT AUTO GARAG DOORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410204  or  mariam@paramountdoorsco.com 

BM HABIBUZZAMAN DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17210212  or  BMHABIBUZZAMAN@GMAIL.COM 

Daniya Perfume Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17334547  or  SADIQ2544@GMAIL.COM 

AKRAM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39261722  or  REDA_HAMMAD83@YAHOO.COM 

BLUEBIRD WAREHOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17331456  or  SALESBLUEBIRDMEDICAL@GMAIL.COM 

THE INTERFACE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17401757  or  SURESH@ITBAHRAIN.COM 

HASEENA TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39042372  or  JAAN81035@GMAIL.COM 

INTEGRATED WATER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730701  or  akeel@i-e.net 

THAI MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17827278  or  AFAKHRO@BUSINESSPLUS.BH 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

665 Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33636952  or  IFTKHARCH665@GMAIL.COM 

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36336233  or  suhailaconstruction@gmail.com 

Alfajer restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17414017  or  ALIAAQ696@GMAIL.COM 

Alaman and Alnoman Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276500  or  AMMIBAH@GMAIL.COM 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

UNION PRESS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

Khashooga for Bahraini Foods 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34316303  or  SALES@HINETBAHRAIN.COM 

DEXACON BUSINESS SUPPORT CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35534901  or  DEXACON.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 34048367  or  AAKHAN9259@GMAIL.COM 

SAMEER ALHAIKI A/C & FREG. REPAIRS WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404424  or  SAMEER.63@HOTMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

ALROMAIHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38920526  or  alqattanservice@gmail.com 

EBRAHIM MOHAMED RASHED ALRASHEED ( AYAL AL RASHEED / 13003) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464940  or  ALRASHEED2406@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

QURAISH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38411042  or  QURAISH84@GMAIL.COM 

BLUPEAKS PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 35386221  or  MAAZ_8@HOTMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17456111  or  ABUAHMED808@HOTMAIL.COM 

AL HARAM WELDING BLACKSMITH AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33359159  or  NAWAZALIRIND1981@GMAIL.COM 

NILE PLAZA 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

NOOR AL WADI VEGETABLE AND FRUIT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39927279  or  pantherbahrain@gmail.com 

ORIAN COMMERCIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ALMANARTAIN BLOCK CONCRETE & TILES FACTO 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

Sunrise Marketing & Promotion Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34334979  or  HKBCLEARANCE@GMAIL.COM 

AL BASHA SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

HASAN MOHAMED SAEED ALI “ ALNWARS ALDAHOOK 1/ 7996 “ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

FALCON WINGS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39606304  or  HUSSAINREND@YAHOO.COM 

ALRUKEN CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17346222  or  I.A.GHAREEB@HOTMAIL.COM 

MASTER LINE TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17300554  or  YALGHAWI@HOTMAIL.COM 

Moti Mahal 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17311340  or  alhadifoods@gmail.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

GIR LINING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

Trilife sports 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39953111  or  TARIQ@GOTRILIFE.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17401212  or  cv@salamgas.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  EXECUTIVE COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33656534  or  RAKESH0612@GMAIL.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

ALMAI METAL INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17785766  or  ALMAI686@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

UNIVERSAL NEON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13105585  or  VENKATUV1995@GMAIL.COM 

WESTERN INTERNATIONAL MANGAMENT & MARKETING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  geepasbahrain@gmail.com 

AL MEEZAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

SAEED ABDULAZIZ ALSHEHABI 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 38383804  or  sasco.businessgroup@gmail.com 

SANTOS STYLE PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39138755  or  FARUQESANTOS@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@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 

GOLDEN GOAL SPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39977997  or  BUTRKI.73.MAK@GMAIL.COM 

Almoawdah Const 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17400386  or  INFO@ALMAWDAH.COM 

YATRA TOURIST SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact
 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

LULU MAINTENANCE -  CLEANING AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720648  or  LULUCLEANING@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.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 

MANDARIN CHINESE RESTAURANT CO 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531111  or  HR@BAHRAINGAS.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

THE GROVE RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  HRGROUP.BH@GMAIL.COM 

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.com 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

ABDULLA MOHAMED ABDULLA AL NOAIMI ( WADQ / 7285 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39293782  or  alahamedthenai@gamail.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANNING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17811757  or  INFO@PROCOAT.CO 

AL NAWRAA ELECTRICAL CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39881662  or  ALNAWRAA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

Nano Care Car Wash 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332217  or  asmarentacarbh@gmail.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

M G Jewellery Co Wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17006916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33933997  or  WORD_TODAY82@YAHOO.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

MOON RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36442484  or  RIGHTEFFECT@HOTMAIL.COM 

BROASTED EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  adel.bh@live.com 

FALCON ARK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36963657  or  WAQARSANDHU3657@GMAIL.COM 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.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 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

AL THREEA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660950  or  JALHADDR@WINDOWSLIVE.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

COZY CORNER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

ALTTAFSIL TO CLEAR TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39852512  or  DFR.2030@HOTMAIL.COM 

PROWIRE ONLINE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35451023  or  SIKANDERGADIT@OUTLOOK.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Al Shahd Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39930400  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

ALKAREEM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39184619  or  SKYONEE@HOTMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

AL JASRA JEWLLERS 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17255308  or  ALJASRA1948@GMAIL.COM 

GOOD SHEPHERD CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17229787  or  taheraabdulmahdi@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

NAAZ HOMES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785170  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

Expert Physio Center for Physiotherapy & Rehabilitation W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PHYSIOTHERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact
 39692434  or  REDHABAH@YAHOO.COM 

TRUST VALUE SERVICES PACKAGING 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39915510  or  NADER39915510@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ANTONAIL GENT& SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33778858  or  TAREQ84BH@HOTMAIL.COM 

ISA AHMED JUBARA ALBUFALAH (GARNEN/9386) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39106106  or  JABARAH.A8115@GMAIL.COM 

PEPPERS FUSION RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39333989  or  PEPPERS2011@GMAIL.COM 

LAFAN BUILDING MATERIAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39041714  or  SALLOOM5@YAHOO.COM 

AL MUKHTAR FOR TRADITIONAL NUTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39422755  or  MOORNOOR555@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

Alwadi Nuts and Sweets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33371101  or  NAUSHUV@GMAIL.COM 

China skyscrapers contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 35050200  or  CSC.2004@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

DAIF ALDEERAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683020  or  INFO@DAIFALDEERAH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

Al kabtin Time  Grilled 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 39137162  or  SAMIHA971@HOTMAIL.COM 

DANA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 77059992  or  danatransport@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.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 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

ALTADHAMON CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677211  or  ATCE1977@OUTLOOK.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 



اللجنة األولمبية

تنطلـــق يـــوم األحـــد القـــادم 21 نوفمبـــر 
دورة المســـتوى الرابع للبرنامج الوطني 
األكاديميـــة  تنظمهـــا  والتـــي  للمدربيـــن 
األولمبيـــة  للجنـــة  التابعـــة  األولمبيـــة 
 25 الخميـــس  يـــوم  حتـــى  البحرينيـــة 
نوفمبـــر الجاري، وذلك فـــي إطار الخطة 
السنوية لألكاديمية والرامية إلى تطوير 

وصقل وتأهيل الكوادر الفنية.
 ويحاضـــر في الدورة التي يشـــارك فيها 
25 مدربا الكندي البروفيسور د. ستيفن 
نوريـــس المتخصص فـــي أنظمة الطاقة 
والتخطيـــط  الرياضـــة  وفســـيولوجيا 
الرياضـــي طويل المـــدى، وهو حائز على 
الدكتـــوراة فـــي علـــم وظائـــف األعضاء 

التطبيقي من جامعة ألبرتا الكندية
 وتتناول الدورة سلسلة من المواد التي 
تتضمـــن أنظمـــة الطاقـــة وعلـــم وظائف 
األعضاء، تخطيط األداء المتقدم، تهيئة 
العالميـــة،  للمنافســـات  ذهنيـــا  المـــدرب 
تطبيـــق التخطيـــط طويـــل المـــدى فـــي 
التدريـــب الرياضي عالي األداء، الوقاية 
العالـــي،  األداء  تحليـــل  واإلستشـــفاء، 
المهـــارات القيادية، تطويـــر القوة لألداء 

مـــا  وتقييـــم  البيئيـــة  العوامـــل  العالـــي، 
بعـــد التدريـــب.  ويعتبر المســـتوى الرابع 
مـــن البرنامـــج الوطنـــي إلعـــداد وتأهيل 
المدربيـــن فـــي المجـــال الرياضـــي أعلى 

مســـتوى فـــي البرنامج شـــريطة اجتياز 
المســـتويات الثالثـــة األولـــى، وتتطلـــب 
الدراسة فيه مدة ال تقل عن عام ونصف، 
ويحتـــوي المســـتوى الرابـــع فـــي منهجه 
والدراســـات  البحـــوث  علـــى  الدراســـي 
النظريـــة والعملية فـــي 8 مهمات بحثية 
يكلف بها الدارسين إضافة إلى التطبيق 
وإعـــداد  الميدانيـــة  والزيـــارات  العملـــي 
الخطة الســـنوية للفريـــق متضمنة جميع 
متطلبـــات التدريـــب فـــي جميـــع مراحل 
فيهـــا  المناقشـــة  يتـــم  والتـــي  االعـــداد 
واعتمادهـــا )كامتحـــان نهائـــي( مـــن قبل 
مشرفين أكاديميين بلجنة االمتحانات.

تنطلق األحد القادم بتنظيم األكاديمية األولمبية

إقامة دورة البرنامج الوطني للمدربين
اللجنة اإلعالمية

يستعد فريق الهابي تيم للمشاركة في 
ســـباق نصف ماراثون الذي سيقام في 
دولـــة الكويـــت فـــي تاريـــخ 20 نوفمبر 
الجـــاري بعـــد أن أتـــم كافـــة التدريبات 
الالزمة للمنافســـة بخوض ذلك السباق 
مســـتلهمين رؤيـــة ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالمشـــاركة الرياضية عالميا ورفع علم 

البحرين في كافة المحافل الدولية.
وأكـــد عبدالكريـــم تركي بأنه سيشـــارك 
في ذلك السباق شخصيا بمعية خمسة 
عشـــر عضـــوا مـــن أعضـــاء فريقـــه، لما 
يمثلـــه ذلك الســـباق من أهميـــة لتقييم 
أداء أعضـــاء فريقـــه وتحليـــل النتائـــج 
والوقـــوف على النجاحات والصعوبات 
أثنـــاء وبعـــد الســـباق، تمهيـــدا لمعالجة 
التدريـــب  خطـــط  وتغييـــر  قصـــور  اي 
إذا احتـــاج  لـــكل مشـــارك  المســـتقبلية 
األمـــر ذلـــك قبـــل المشـــاركة بســـباقات 
الجـــري العالميـــة.  وفـــي الســـياق ذاته، 
قـــال الكابتـــن إن فريقـــه تأســـس فـــي 
شـــهر أغســـطس 2014 بنـــاء على رؤية 

منه شـــخصيا باإلضافة للمدرب القدير 
مبارك المبارك مدرب منتخب البحرين 
للترايثلون والرياضي محمود األنصاري 
بعد أن أدركوا الحاجة الماسة لالرتقاء 
عاليا برياضـــة الترايثلون في البحرين 

وإعـــداد المهتميـــن بهـــا بدنيـــا وذهنيـــا 
لخوض غمار المنافسات محليا ودوليا 
بنـــاء علـــى خطـــط تدريبيـــة مدروســـة 
تأخذ فـــي االعتبـــار الفروقـــات البدنية 

والمهارات الجسدية لكل مشارك.
 وقد ساهم توفير تلك المظلة مساهمة 
فعالة في جذب ثلة من الرياضيين من 
كال الجنســـين ومن مختلف الجنسيات 
لهذا النوع من الرياضة، واألخذ بيدهم 
جميعـــا؛ لتحقيـــق أحالمهـــم الرياضيـــة 
والمنافســـة بالســـباقات العالميـــة ورفع 
وخلـــق  خفاقـــا،  عاليـــا  البحريـــن  علـــم 
ربـــاط عائلـــي بينهـــم، تجمعهـــم المحبة 
واألخـــوة، يتبادلـــون فيها شـــحذ الهمم 
وتشجيع بعضهم البعض على الوصول 

إلى األهداف المرجوة.

“الهابي تيم” يستعد للمشاركة 
بسباق نصف ماراثون بالكويت

فريق الهابي تيم

جانب من إحدى دورات المستوى الرابع

عبداهلل بن حمد: دعم جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
أعطى فريق )بحرين 1( مكانة رفيعة ومتميزة في رياضة السيارات العالمية

أكــد الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك، ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة أن مواصلة 
تحقيــق فريــق “بحريــن 1” النتائــج المشــرفة على المســتويات المحلية والعالميــة يأتي بفضل 
الرعايــة الكريمــة والدعــم الالمحــدود من عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملــك الوالد حمد بن 
عيسى آل خليفة، واهتمام وتشجيع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، ليتبوأ الفريق مكانة رفيعة ومتميزة في رياضة الســيارات 

على مستوى العالم.

وأشاد سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
بحصـــول فريـــق “بحريـــن 1” علـــى المركزيـــن 
الثالـــث والرابع على التوالـــي في بطولة العالم 
NHRA للســـيارات فئـــة برومود خالل موســـم 
2021م، الـــذي واجـــه خاللـــه تحديـــات كبيـــرة 
بتغييـــر عـــدد مـــن األنظمـــة والقوانيـــن أثنـــاء 
الموســـم، كمـــا أشـــاد ســـموه بأعضـــاء الفريـــق 
ومواجهتهـــم لهـــذه التحديـــات بكفـــاءة عالية، 
وبذل أقصـــى جهودهم لتجاوز جميع العقبات 
للمنافسة على اللقب، معربا عن ثقته في قدرة 
الفريـــق علـــى العـــودة بقـــوة واســـتعادة اللقب 

خالل منافسات الموسم القادم 2022م.
وقال ســـموه إن فريق “بحرين 1” يعمل بشكل 
منظـــم واحترافية كبيرة ستســـهم في عودته 
للمنافســـة، إلـــى جانب حرص الفريق وســـعيه 
نحـــو مواصلـــة تحقيـــق نتائـــج متميـــزة خالل 
مشـــاركتهم ضمن منافســـات بطولـــة البحرين 
التـــي  “الـــدراغ”  الســـرعة  لســـباقات  الوطنيـــة 
ســـتنطلق هـــذا األســـبوع، مؤكدًا ســـموه قدرة 
“بحريـــن 1” فـــي الحفـــاظ علـــى لقبـــه المحلـــي 

للموسم الثاني على التوالي.
وأعـــرب ســـموه عـــن خالـــص شـــكره وتقديره 
“بحريـــن  لفريـــق  الراعيـــة  الشـــركات  لجميـــع 
1”، مؤكـــدا ســـموه أن دعـــم ورعاية الشـــركات 
للفريق سيسهم في مواصلة الفريق لنجاحاته 
العالميـــة وإنجازاته المتميـــزة التي حققها في 
فـــي  الســـيارات  لرياضـــة  الماضيـــة  الســـنوات 

مملكة البحرين.
مـــن جانبه أكد الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل 
البحريـــن  لحلبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة 
الدوليـــة أن الحلبة تفخر بدعـــم ورعاية فريق 
“بحريـــن 1” لخـــوض منافســـات بطولـــة العالم 
NHRA فئـــة برومـــود للســـيارات التـــي تقـــام 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  ســـنويًا  منافســـاتها 
األمريكيـــة هذا الموســـم، مشـــيرًا إلـــى أن هذا 
الدعم يأتي ضمن األهداف واالســـتراتيجيات 
التي تضعها الحلبة للنهوض برياضة السيارات 
في مملكة البحرين على المســـتويات المحلية 

واإلقليمية والعالمية.
وقال ســـلمان بن عيســـى إن فريق “بحرين 1” 
تمكـــن مـــن تحقيق إنجـــازات مشـــرفة لرياضة 
الســـيارات البحرينيـــة فـــي الســـنوات األخيرة 
لبطولـــة  متتالييـــن  بلقبيـــن  بتتويجـــه  وذلـــك 
العالم، والذي يؤكد على النهج المتميز للفريق 
في صعود منصات التتويج ســـعيًا نحو كسب 

اإلنجازات في رياضة السيارات العالمية.
وأشـــاد باالهتمـــام والدعـــم الكبير الـــذي يوليه 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  الشـــيخ عبـــدهللا  ســـمو 
الممثل الشـــخصي لجاللة الملك المفدى لفريق 
بحرين 1، مع متابعة ســـموه المستمرة للفريق 
خالل فترة اإلعداد وأثناء مشـــاركاته المحلية 
والعالميـــة، والـــذي يؤكـــد مـــدى حرص ســـموه 
علـــى النهوض برياضـــة الســـيارات البحرينية، 
مثمنـــًا في الوقت ذاته بجهـــود أعضاء الفريق 

الحثيثة نحو الوقوف على جاهزية السيارات 
لخـــوض منافســـات بطولـــة البحريـــن الوطنية 
لسباقات السرعة “الدراغ” التي ستنطلق خالل 
عطلة نهاية األسبوع اســـتعدادًا للمشاركة في 

بطولة العالم العام القادم.
وأكـــد مدير فريق “بحرين 1” للســـيارات خليل 
تورانـــي أن مشـــاركة الفريق ضمن منافســـات 
بطولـــة البحريـــن الوطنية لســـباقات الســـرعة 
“الـــدراغ” تأتـــي تحضيرًا للمنافســـة في بطولة 
العالـــم NHRA للســـيارات فئـــة برومـــود خالل 
موســـم 2022م، ودعمًا لجهـــود حلبة البحرين 
الدولية في تنظيم ســـباقات السرعة الوطنية، 
باإلضافة إلى إكساب الشباب البحرين الخبرة 
بالتعـــرف علـــى فريـــق “بحرين 1” ومشـــاركاته 

العالمية.
وقال توراني إن “بحرين 1” سيعمل جاهدًا من 
خالل البطولة الوطنية على التحضير للوقوف 
على الجاهزية التامة لخوض منافسات بطولة 
العالم واســـتعادة اللقب الذي فقده الفريق في 
موســـم 2021م بســـبب التغييـــرات المفاجئـــة 
التي شهدتها البطولة على قوانينها وأنظمتها، 
مما أثر على المستوى واألداء العام وخصوصا 
مكتملـــة،  كانـــت   ”1 “بحريـــن  تحضيـــرات  أن 
وتمكـــن الفريـــق من الظهور بمســـتوى قوي مع 

انطالق الموسم.
وأوضـــح أن “بحريـــن 1” تمكن من كســـر الرقم 
العالمـــي في بطولة العالم لموســـم 2021م، إال 
أن التغييرات التنظيمية أدت إلى تقليل سرعة 

الســـيارات، إلى جانب تعـــرض الفريق لحادث 
خالل المنافســـات ّصعب عليهم مهمة الحفاظ 

على لقبهم للموسم الثالث على التوالي.
وأشاد توراني بالدعم الالمحدود الذي يقدمه 
ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة لفريق 
“بحريـــن 1”، مؤكدًا أن دعم ســـموه أســـهم في 
تطويـــر منظومـــة الفريـــق ووصوله إلـــى أعلى 
مســـتويات المنافســـة العالمية، وجعل “بحرين 
1” رقمًا صعبًا في ســـباقات السرعة، معربًا عن 
خالـــص شـــكره تقديره لســـموه علـــى اهتمامه 
وحرصه ومتابعتـــه المســـتمرة لتقديم الفريق 

أفضل النتائج على كافة األصعدة.
كمـــا ثمـــن مديـــر الفريق دعـــم ورعايـــة كل من 
مجلـــس التنمية االقتصاديـــة، وحلبة البحرين 
الدولية، وشـــركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، وبنك 
البحرين الوطني، وشركة البحرين لالتصاالت 
“دي  “بتلكـــو”، وشـــركة  الســـلكية والالســـلكية 
إتـــش إل” DHL خـــالل هـــذا الموســـم والـــذي 

انعكس إيجابًا على أداء الفريق.

بدوره قال ســـائق فريق “بحرين 1” للســـيارات 
خالـــد البلوشـــي إن التغييـــرات التـــي أجرتهـــا 
 NHRA العالـــم  لبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة 
للســـيارات فئـــة برومود خالل موســـم 2021م 
أثـــرت بشـــكل كبيـــر علـــى أداء الفريـــق خـــالل 
دفاعـــه عن لقبـــه العالمـــي، إلى جانـــب تعرض 
الفريق لعدة تحديات فنية حالت دون تحقيق 

اللقب الثالث على التوالي.
وأوضـــح البلوشـــي أن تغييـــر القوانيـــن أثنـــاء 
منافســـات البطولة بزيادة الوزن في الســـيارة 
وبعـــض األمور الفنية األخـــرى أدى إلى إيقاف 
انطالقـــة الفريـــق القويـــة فـــي بداية الموســـم، 
مضيفـــًا أن ســـيارة “بحريـــن 1” كانت األســـرع 
علـــى مســـتوى العالـــم ومـــن دون أي منـــازع، 
لكـــن التغييرات المفاجئة مـــن اللجنة المنظمة 
أعادتهـــم إلـــى نقطـــة الصفـــر، وخصوصـــا مـــع 
جاهزية السيارات على نمط وأسلوب مختلف 

عما تم إقراره من اللجنة المنظمة.
الـــذي  والمتواصـــل  الكبيـــر  الدعـــم  أن  وأكـــد 

بـــن حمـــد آل  يقدمـــه ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
خليفة لـ “بحرين 1” سيســـهم في عودة الفريق 
للمنافســـة على لقب بطولة العالم، وأن الفريق 
بفضـــل اهتمـــام ورعايـــة ســـموه يمتلـــك جميع 
المقومـــات الالزمـــة لتحقيق األلقـــاب، وهذا ما 
كان عليـــه الفريـــق منذ تأسيســـه وحتى يومنا 
هـــذا وتمكـــن مـــن تحقيق لقبـــي بطولـــة العالم 
فـــي موســـمي 2019 و2020م، مقدمـــًا شـــكره 
وامتنانه إلى ســـموه على وقفته الدائمة خلف 
فريـــق  “بحريـــن 1” كداعـــم أول للفريـــق فـــي 

مواصلة مسيرة اإلنجازات المشرفة.
وأشاد البلوشي برعاية كل من مجلس التنمية 
االقتصادية، وحلبة البحرين الدولية، وشـــركة 
البحريـــن  وبنـــك  “ألبـــا”،  البحريـــن  ألومنيـــوم 
الوطني، وشركة البحرين لالتصاالت السلكية 
لفريـــق   DHL وشـــركة  “بتلكـــو”  والالســـلكية 
“بحريـــن 1” هـــذا الموســـم، مؤكدًا علـــى الدور 
الكبير الذي يسهم في رعاية هذه الجهات في 
تطويـــر أداء الفريق ورفع مســـتوى تنافســـيته 

عالميًا.
ســـتيفي   ”1 “بحريـــن  فريـــق  ســـائقي  وأكـــد 
جاكســـون وجاســـتن بونـــد علـــى جاهزيتهمـــا 
لخوض منافســـات الموســـم القادم في بطولة 
العالـــم مـــن خـــالل التحضيرات التـــي انطلقت 
فـــي  المشـــاركة  الســـيارات  لتجهيـــز  مؤخـــرًا 
البطولـــة حســـب القوانين واألنظمـــة الجديدة 

التي فرضتها اللجنة المنظمة.
وأشـــار إلى أن تركيز الفريق يصب في تطوير 
الســـيارات وإخضاعهـــا للعديـــد مـــن التجـــارب 
خـــالل فترة التوقف الحالية، والذي من شـــأنه 
أن يســـهم في ترتيب جميع األمور وتجهيزها 

قبل انطالقة بطولة العالم.
وقال مدير العالقات العامة بفريق “بحرين 1” 
للســـيارات محمد ســـالمة إن الهدف الرئيســـي 
التتويـــج  فـــي  يكمـــن  الموســـم  هـــذا  للفريـــق 
بلقـــب بطولة العالم للمـــرة الثالثة في تاريخه، 
مضيفـــًا أن الفريق يعمل على قدم وســـاق من 
أجـــل الوقـــوف علـــى جاهزيتـــه لخـــوض غمار 
المنافســـات العالمية في شهر مارس من العام 
القادم 2022م، وخصوصا من خالل المشاركة 
لســـباقات  الوطنيـــة  البحريـــن  بطولـــة  ضمـــن 

السرعة “الدراغ”.
 وأكـــد ســـالمة أن الفريق على أتم االســـتعداد 
لخـــوض منافســـات هذا العـــام والســـعي قدمًا 
نحـــو حصد اللقـــب العالمي، مشـــيرًا أن الفريق 
يعمل جاهدًا ألن تكون انطالقة فريق “بحرين 
1” مثاليـــة هـــذا العـــام كمـــا كانت فـــي األعوام 
تجهيـــز  مـــن  الفريـــق  يتمكـــن  وأن  الســـابقة، 
الســـيارات بناًء على التغييرات التي شـــهدتها 

قوانين وأنظمة البطولة.
وثمن ســـالمة حرص سمو الشـــيخ عبدهللا بن 
حمد آل خليفة على دعم فريق “بحرين 1” في 
مختلـــف مشـــاركته المحليـــة والعالمية، ومدى 
الفريـــق،  اهتمـــام ســـموه لالرتقـــاء بمنظومـــة 
مؤكـــدًا أن دعـــم ســـموه المتواصـــل يعطيهـــم 
الدافـــع لبذل المزيـــد من الجهود التي ســـتثمر 

عن مواصلة تحقيق اإلنجازات العالمية.

بنا

Sports@albiladpress.com

الخميس 18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الثاني 1443 - العدد 4783
20

سلمان بن عيسىسمو الشيخ عبدالله بن حمد

المحاضر الكندي نوريس 
 عبدالكريم تركي

فريق بحرين 1



استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
بمكتب سموه بقصر الوادي وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.  

 وقـــد حضـــر اللقـــاء، الرئيـــس التنفيذي 
عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة 
صادق عسكر، والرئيس التنفيذي لهيئة 
نـــوف  العمرانـــي  التخطيـــط والتطويـــر 

عبدالرحمن جمشير. 
  وفي البداية، رحب ســـمو الشيخ خالد 
األشـــغال  بوزيـــر  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
ونقل له تحيات حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 

البـــالد المفدى، وتمنيـــات جاللته للوزير 
بالتوفيـــق  الـــوزارة  منتســـبي  وجميـــع 
والنجـــاح، فـــي أداء مهامهـــم على أكمل 
وجـــه، بما يتماشـــى مع رؤيـــة الحكومة 
الموقرة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد رئيـــس الـــوزراء، لتحقيق أهداف 

رؤية البحرين 2030. 
 بعدهـــا، بحـــث ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
خطـــط  الوزيـــر  مـــع  خليفـــة  آل  حمـــد 

الهيئـــة العامـــة للرياضـــة لدعـــم الجهات 
الرياضيـــة، مـــن خـــالل تنفيذ المشـــاريع 
التنموية التي تسهم في دعم المنظومة 
إلـــى  بالقطـــاع  واالنتقـــال  الرياضيـــة، 
مرحلة االحتـــراف والصناعة الرياضية، 
والتي تنعكس إيجابا تحقيق المزيد من 
المنجـــزات في هذا القطاع، وتعزيز دور 
الرياضة في المســـاهمة بدعم االقتصاد 

الوطني. 
األشـــغال  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   

وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلف، عن شـــكره وتقديـــره إلى 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
على ما يبذله ســـموه من جهود متميزة، 
ســـاهمت في تحقيق قفزات نوعية في 
المجـــال الرياضـــي، مؤكـــدا أن الـــوزارة 
تعمـــل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات 
والهيئـــات الحكومية، لتحقيق مزيد من 
التقـــدم واالزدهار في ظـــل العهد الزاهر 

لعاهل البالد المفدى.
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جانب من الحضور

خالد بن حمد يجتمع مع الرئيس التنفيذي لألكاديمية األميركية
بحث سموه سبل تعزيز التعاون ودعم العالقات المشتركة

جانب من اللقاء

جانب من اللقاءسمو الشيخ خالد بن حمد

اجتمع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بمكتب سموه بقصر الوادي، مع الرئيس التنفيذي لألكاديمية األميركية للرياضة عضو 

الهيئة العامة للرياضة توماس جايمس روزندتش، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر. 

وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحب 
إلـــى  روزندتـــش  بزيـــارة  ســـموه 
البحريـــن، مثنيـــا ســـموه  مملكـــة 
علـــى ما يقدمه من جهود لخدمة 

تطوير الرياضة البحرينية. 
وبحث سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة مـــع روزندتـــش ســـبل 
تعزيز التعـــاون بين الهيئة العامة 
للرياضـــة واألكاديميـــة األميركية 
للرياضـــة، بمـــا يســـهم فـــي دعـــم 
العالقات المشـــتركة بيـــن مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركيـــة خصوصـــا في المجال 
الرياضي، مشـــيدا ســـموه بأوجه 
التعـــاون القائمة بيـــن األكاديمية 
األميركية والجهات والمؤسسات 

الرياضيـــة؛ بهـــدف تنفيذ البرامج 
المشـــتركة التي تحقق المكاسب 
اإليجابية نحو التحول بالرياضة 
فـــي  وتســـهم  االحتـــراف،  إلـــى 
تنامـــي االســـتثمار والصناعة في 
هذا القطاع الحيوي، على الشكل 
الـــذي يعـــزز دور الرياضـــة كرافد 
االقتصـــاد  روافـــد  مـــن  أساســـي 
الوطنـــي تدعـــم تحقيـــق أهداف 

رؤية البحرين 2030. 
من جهته، قدم الرئيس التنفيذي 
لألكاديميـــة األميركيـــة للرياضـــة 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  عضـــو 
روزندتـــش  جايمـــس  تومـــاس 
شـــكره وتقديره إلى سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، مشـــيدا 

بما يبذله سموه من جهود متميزة 
نقـــالت  تحقيـــق  فـــي  ستســـاهم 
نوعيـــة فـــي الرياضـــة البحرينية 
وتعـــزز المكانـــة المتقدمـــة التـــي 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  تحتلهـــا 
صعيـــد الرياضـــة العالمية، مؤكدا 
أن األكاديمية األميركية للرياضة 
تعتز بالشراكة والتعاون مع جميع 
البحرينيـــة،  الرياضيـــة  الجهـــات 
والتـــي تســـهم فـــي تنفيـــذ مزيـــد 
من الخطـــط والبرامـــج التنموية 
التـــي ترفع من مســـتوى الرياضة 
وتدفـــع  بالمملكـــة،  والرياضييـــن 
نحـــو تحقيق مزيد من المنجزات 

الرياضية.
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ستقام بداية ديسمبر تزامنا مع احتفاالت العيد الوطني المجيد
فتحـــت لجنـــة جمـــال الخيـــل العربية 
األصيلـــة باالتحـــاد الملكي للفروســـية 
التســـجيل  بـــاب  القـــدرة  وســـباقات 
للمشـــاركة فـــي بطولة العيـــد الوطني 
المجيد لجمال الخيل العربية األصيلة 
التي ســـتقام في الفترة من 2 حتى 4 
ديســـمبر المقبل تزامنًا مـــع احتفاالت 
المملكة بالعيد الوطني المجيد، حيث 
ســـتقام البطولـــة لفئـــات الخيـــل ذات 
الســـالة المصريـــة وبطولـــة البحريـــن 

الوطنية.
وتأتـــي البطولـــة فـــي إطـــار مواصلـــة 
تطوير رياضـــة جمال الخيـــل العربية 
ممثـــل  رؤيـــة  مـــع  تماشـــيًا  األصيلـــة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
الفخـــري  الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
لاتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة  ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة بتنظيـــم بطـــوالت متنوعة 

لجمال الخيـــل العربية، حيث يحرص 
االتحاد برئاسة رئيس االتحاد الملكي 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل 
خليفة على دعم الماك واإلســـطبات 
لتســـجيل مشـــاركة ناجحـــة وتنظيـــم 

مثالي للبطوالت.
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وأكـــد 
وســـباقات القدرة على ضرورة تقديم 
البيانـــات المطلوبة لعملية التســـجيل، 
وهـــي جـــواز الخيـــل وســـداد رســـوم 
مـــن  نســـخة  إلـــى  التســـجيل إضافـــة 
البطاقـــة الذكية للمالـــك أو العارض أو 
مدير المربط، حيث سيكون التسجيل 
www.ara� (على الموقـــع االلكتروني 

.)bianessence.tv
الفئـــات  الملكـــي  االتحـــاد  حـــدد  كمـــا 
المشـــاركة فـــي البطولـــة علـــى النحـــو 
اآلتي: مهرات وأمهر عمر سنة مواليد 

1 أكتوبر 2020 � 23 مايو 2021، 

مهـــرات وأمهـــر عمر ســـنتين مواليد 1 
أكتوبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2020، 
مهرات وأمهر عمر 3 سنوات مواليد 1 
أكتوبر 2018 حتى 30 سبتمبر 2019.

أفـــراس وأفحـــل عمـــر 4 ســـنوات فما 
فـــوق مواليـــد قبـــل 1 أكتوبـــر 2018. 
وأوضـــح االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة أن بطـــوالت جمال 

الخيـــل العربيـــة أخـــذت مكانتها على 
البطـــوالت  وهـــذه  الدوليـــة  الســـاحة 
فرصـــة لإلســـطبات والمـــاك إلخراج 
باألناقـــة  الجميـــع  وإبهـــار  انتاجهـــم 

األمهـــر  بـــه  تمتـــاز  الـــذي  والجمـــال 
والجياد، حيث تشـــهد بطوالت جمال 
الخيـــل العربيـــة في المملكة مشـــاركة 

واسعة من مختلف اإلسطبات.

اللجنة اإلعالمية

من منافسات جمال الخيل

عيسى بن سلمان يشهد قرعة سباق البحرين الدولي
ترقب وإثارة قبل 24 ساعة من انطالقة الحدث

فتح باب التسجيل لبطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية

بحضـــور رئيـــس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أجريت يوم أمس قرعة الجياد المشـــاركة 
كأس  ســـباق  مـــن  الثالثـــة  النســـخة  فـــي 
ســـيقام  الـــذي  للخيـــل  الدولـــي  البحريـــن 
نـــادي  مضمـــار  علـــى  الجمعـــة  غـــٍد  يـــوم 
راشـــد بمشـــاركة ماك ومدربين وفرســـان 
وجيـــاد مـــن مختلف اإلســـطبات العالمية 

والبحرينية. 
كمـــا حضـــر مراســـم القرعـــة نائـــب رئيس 
المجلس األعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة 
وســـباق  للفروســـية  راشـــد  لنـــادي  العليـــا 
الخيـــل ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد 
آل خليفـــة، وعضـــو الهيئـــة العليـــا للنـــادي 
ســـمو الشـــيخ ســـلطان الدين بن محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة، ورئيـــس ديـــوان ولـــي 
العهد الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن سلمان 
آل خليفة، وعدد من المســـؤولين وممثلي 
الجهات الراعية والداعمة للسباق الدولي، 
وعـــدد مـــن المـــاك والمدربين والفرســـان 
المشـــاركين فـــي الســـباق وممثلو وســـائل 

اإلعام المحلية والعالمية المختلفة.
آجـــواء  وســـط  القرعـــة  عمليـــة  وجـــرت 
تنظيميـــة مميـــزة، حيث تم ســـحب قرعة 
أرقـــام بوابـــات انطاقة الجياد المشـــاركة 
مقـــدم  وأدارهـــا  الدولـــي  الســـباق  فـــي 
حيـــث  الك،  نيـــك  المتخصـــص  العـــرض 
تمـــت القرعة على 14 جـــوادًا من مختلف 
اإلسطبات العالمية والبحرينية وأسفرت 
عـــن الترتيـــب التالـــي للجياد فـــي بوابات 
األنطاق “ كادياك – وات أ ولكم – بارني 
روي – فيـــف روفـــر – فيكتـــوري تشـــايم – 
زاكوســـكي - إمبـــرور أوف ذا ســـن – بنجا 
– نامـــوس – ماغني كورس - بوغو – لورد 
غليتـــرز – دبـــي فيوتشـــر – قـــادر “ والتـــي 
ســـتخوض المنافســـة القوية والمثيرة في 
الشوط الســـابع والرئيســـي لمسافة 2000 

متر.
فـــي  الخيـــل  ســـباق  جماهيـــر  وتترقـــب 
اإلثـــارة  لحظـــة  العالـــم  أنحـــاء  مختلـــف 
والحماسة غدًا الجمعة عبر انطاقة سباق 
البحرين الدولي والذي سيشـــهد التنافس 
القوي بيـــن مجموعة من الجيـــاد العالمية 
التي تمثل عدد من اإلســـطبات المعروفة 
في عالم ســـباق الخيل وسيقودها فرسان 
عالميين وتحت إشـــراف مدربين عالميين 
وســـط توقعات بصـــراع قـــوي ومثير بين 
هذه الجياد ذات المستويات والتصنيفات 
العالية وتمتلك سجاً حافاً باالنتصارات 
مشـــاركاتها  خـــال  المتقدمـــة  والمراكـــز 
بالســـباقات القوية في المضامير العالمية، 
حيـــث كثفـــت الجيـــاد العالمية المشـــاركة 

تدريباتها على مضمار ســـباق نادي راشـــد 
تحـــت إشـــراف مدربيهـــا العالمييـــن الذين 
يضعون اللمســـات النهائيـــة؛ للوقوف على 
إلـــى  للوصـــول  جاهزيـــة جيادهـــم ســـعيًا 
الجاهزيـــة المطلوبـــة لخـــوض منافســـات 
الســـباق غدًا خصوصًا بعـــد إتضاح ترتيب 
بوابات إنطاقة الجياد في الســـباق، وكل 
منهـــم ســـيحاول وضـــع الخطـــة المناســـبة 
البحريـــن  بـــكأس  للفـــوز  ســـعيًا  لجـــواده 
وتدويـــن اســـمه للمـــرة األولـــى في ســـجل 

الفائزين بالسباق.

منافسات قوية على كؤوس    
الجهات الراعية

وبجانـــب شـــوط الســـباق الدولي، ســـتقام 
األشواط الستة األخرى على كؤوس شركة 
بتلكـــو وشـــركة بابكـــو ومجلـــس البحرين 
الداعمـــون  الرعـــاة  االقتصاديـــة  للتنميـــة 
للســـباق الدولي وســـط ترقب لمنافســـات 
قوية ومثيرة بمشاركة مجموعة كبيرة من 
أقوى جياد اإلسطبات البحرينية لألنتاج 

المحلي والمستورد والخيل العربية والتي 
ســـتتنافس علـــى كـــؤوس هذه األشـــواط، 
حيـــث ســـيقام الشـــوط األول علـــى كأس 
مجلـــس التنمية االقتصاديـــة والمخصص 
لخيـــل البحرين العربية األصيلـــة “الواهو” 
مســـافة 1200 متر والجائـــزة 3000 دينار 
وبمشـــاركة 8 جيـــاد هـــي “المعنقية 1789 
 – M674 الصويتي – M849 الصقـــاوي –
كروشان 1793 – ربدان M882 – شويمان 
كحيـــان   –  1807 الصقـــاوي   –  M813

العاديات 1813”.
ويقـــام الشـــوط الثانـــي على كأس شـــركة 
بابكو لجيـــاد الدرجة األولى “إنتاج محلي 
“ مســـافة 1400 متر والجائزة 3000 دينار 
وبمشـــاركة 10 جيـــاد هي “مقارن – شـــداد 
– شـــواش – طوفان – غـــارة – نيفي بلو – 

وهاج – وثاب – خوافي – أصالة”.
ويقـــام الشـــوط الثالـــث على كأس شـــركة 
بتلكو لجياد ســـباق التـــوازن “ نتاج محلي 
“ مســـافة 1800 متر والجائزة 3000 دينار 
وبمشـــاركة 6 جيـــاد هـــي “هاي بيـــم – ذي 

ليفنـــغ آرت – كامبولينـــا –  نايـــت –  دارك 
أصان – هنري ذي هورس”.

ويقـــام الشـــوط الرابـــع علـــى كأس شـــركة 
بتلكـــو لجيـــاد ســـباق التـــوازن “ مســـتورد 
“ مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 
4000 دينار وبمشـــاركة 4 جياد “صدارة – 

صهيل – بريث تيكنج – شامخ “. 
ويقام الشـــوط الخامس على كأس شركة 
بابكـــو لجيـــاد الدرجـــة األولـــى “ مســـتورد 
“ مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 
هـــي  جيـــاد   8 وبمشـــاركة  دينـــار   7000
“بفـــرزون – فور ويل درايف – رومان ريفر 
– أليكـــو – دارك شـــادو – كونشـــك – لنـــدن 

لوك – تينار”.
ويقام الشوط السادس على كأس مجلس 
التنمية األقتصادية لجياد ســـباق التوازن 
“ مســـتورد “ مســـافة 1600 متـــر والجائزة 
هـــي  جيـــاد   9 وبمشـــاركة  دينـــار   5000
“بالســـترا – بيوتشـــامب بيجـــال – جزيل – 
مـــكاك – دارك ليـــون – تيمـــر ليـــن – الفجر 

مقبل – األبرار – سونيا هيني”.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل حضوره مراسم القرعةسمو الشيخ عيسى بن سلمان
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الترويج لمعنى اإلرهاب بكل أناقة
للتنظيمـــات اإلرهابيـــة ثـــروات طائلـــة، الســـيما الثـــروة النفطية ذات 
األهميـــة االســـتراتيجية الكبرى، ومؤخرا اعتـــرف نائب زعيم داعش 
أبوبكـــر البغـــدادي للقـــوات األمنيـــة العراقيـــة بعـــد اعتقاله عـــن خبايا 
األموال والثروات وطـــرق جبايتها من قبل التنظيم اإلرهابي، والذي 
حكـــم أجـــزاء واســـعة مـــن العـــراق وســـوريا، وعـــن آليـــة إدارة المال 
ومـــوارد التنظيم االقتصادية، وحصول داعش على إتاوات من تجار 
وميسورين في نينوى، تصل إلى 500 ألف دوالر شهريا، وكسبهم من 
تهريب النفط ما يزيد عن مليار وربع المليار دوالر سنويا، وذكر أيضا 
أن ميزانيـــة التنظيـــم كانـــت تحتوي عند اســـتالم منصبـــه عام 2016 
علـــى 250 مليـــون دوالر و3 أطنـــان من الذهب، مخزنـــة وموزعة في 

منازل وأنفاق، حسب “العربية نت”.
مـــن جانب آخر نرى أن حزب هللا اإلرهابي لديه مشـــروعات صناعية 
وخبراء دراسات اقتصادية وفنية للمشروعات وسبل تمويلها، وتصل 
ثـــروة زعيمه حســـن نصر هللا وحده إلى أكثر مـــن 250 مليون دوالر، 
ومصدره الرئيسي لجمع الثروات تهريب المخدرات، كما كشف تقرير 

“غلوبـــل لمحاربـــة اإلرهـــاب” أن نصـــر هللا نجح فـــي تخصيص أموال 
في حســـابات مختلفة خارج لبنان تقـــدر بنحو 1.6 مليار دوالر، وفي 
مثـــل هذا الجو وباليد العليا تعمل المنظمـــات اإلرهابية التي تحكمها 
عقليـــات رجعية خارجة عـــن الطبيعة البشـــرية، والمضحك في األمر 
أنهـــم يتحدثون عن القرآن الكريم واألحاديث الشـــريفة، وفي الوقت 
نفســـه يخربـــون المجتمعـــات بزعزعـــة أركانهـــا وإشـــاعة الرعـــب بين 

الناس.
لهـــذه العصابـــات اإلرهابيـــة أهـــداف سياســـية واضحـــة، وال خـــوف 
علينـــا منهـــم بفضل يقظة وتصدي أجهزة األمن القوية لهم، وإفشـــال 
مخططاتهـــم مهما تنوعـــت، لكن األمر الذي ال تخطئه العين ببســـاطة 
شديدة هو تعاطف البعض من األغبياء في مجتمعاتنا العربية معهم 
لغايـــة اليـــوم، واالنســـياق كالقطيـــع خلـــف أفكارهـــم الفاســـدة العفنة 
البعيدة عن الدين، وتكتشـــف أن فيهم أســـماء معروفة وذات ســـلطة 
فاعلـــة مثل جـــورج قرداحي وغيـــره، والذين ينفثـــون الفكر الرجعي 

أينما كانوا بالترويج لمعنى اإلرهاب بكل أناقة!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بمشاعر الوفاء والفرح تحتفل سلطنة ُعمان وشعبها المجيد بالعيد الوطني الحادي 
والخمســـين، وهي فرحة تمتد من تراب ُعمان وقلبها إلى شـــقيقاتها، فاليوم الوطني 
الُعمانـــي بمثابة يوم وطني عربي، وفرحة عربية ألبناء األمة العربية الذين يحملون 
أصـــدق المشـــاعر وأنبلهـــا والُحب تجـــاه ُعمـــان وشـــعبها، ويتزامن االحتفـــال باليوم 
الوطنـــي الُعمانـــي مـــع يـــوم مولد الســـلطان الراحل “قابوس بن ســـعيد” بانـــي الدولة 
الحديثـــة ونهضـــة ُعمان وتطورها، وتســـتمر الســـلطنة فـــي عهد ســـلطانها “هيثم بن 
طـــارق” فـــي االحتفـــال بهـــذا اليوم في كل عـــام، حيث تســـتذكر فيه ُعمـــان تاريخها 

ومنجزاتها وشموخ رموزها الوطنية وكفاح أبنائها األبرار.
وتتميـــز احتفاليـــة هـــذا العام 2021م ببدء انطـــالق تنفيذ الرؤية المســـتقبلية “ُعمان 
2040”، وهي رؤية تجسد التطلعات والطموحات لمستقبل أكثر ازدهاًرا ونماًء لُعمان 
ورخـــاء لشـــعبها، بجانب مـــا حققته ُعمان طيلة )51( عاًما من اإلنجازات والمكاســـب 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي جعلتها دولة عصرية وحضارية متقدمة، 
مســـتندة على قاعدة صلبة من الرأس البشـــري الُعماني، ومتمتعة بعالقات متينة مع 
دول الخليـــج واألقطـــار العربية واألجنبية، تتقدمها في ذلك مصلحة ســـلطنة ُعمان 

وسيادتها وسمو شعبها.

وتبرز أهمية االحتفال باليوم الوطني لُعمان بإبراز ما حققته الســـلطنة من إنجازات 
ومكاســـب عديـــدة، والمحافظة عليها وزيادتها في كل عام، من أجل االســـتمرار في 
تعزيز مداميك الدولة وعلو نهضتها، وتسير القيادة الُعمانية بخطى ثابتة نحو مزيد 
مـــن التقـــدم والبهاء ألجل نمـــاء ُعمان ورخاء شـــعبها، كما أن هذا اليـــوم ُيذكر ُعمان 
وشـــعبها بتوحيـــد بالدهـــم وجهـــود آبائهم وأجدادهـــم وكفاحهم في ســـبيل وطنهم، 
وأبنـــاء ُعمـــان يســـيرون على الطريـــق الذي عبده األجـــداد واآلباء مـــن أجل تحقيق 

إنجازات بهية أخرى تجعل سلطنة ُعمان أكثر ضياًء ونماًء وتطوًرا.
وترتبط مملكة البحرين بعالقات وطيدة ومتينة مع شـــقيقتها ســـلطنة ُعمان، قيادًة 
وشـــعًبا، فالقيادتـــان تعمالن علـــى تعزيز التعاون المشـــترك بينهما بجميـــع المجاالت 
في بيئة اســـتثمارية مدعومـــة بالخبرات المهنية والماليـــة والخدمات، والتي عززت 
مســـيرة التنمية الشاملة والمستدامة لهما، كما يجمع بين القيادتين والشعبين الدين 
وأواصر األخوة وثوابت التاريخ والقيم العربية األصيلة المشـــتركة، واتســـاق الرؤى 
بمختلـــف المجاالت التنمويـــة اقتصادًيا وتجارًيا  واســـتثمارًيا، والتوافق في ُمجمل 
القضايـــا الوطنيـــة والقوميـــة واإلقليمية والدوليـــة التي تصب فـــي مصلحة بلديهما 

والمصلحة العربية الُعليا، كل عام وسلطنة ُعمان والشعب الُعماني بخير.

عبدعلي الغسرة

اليوم الوطني الُعـماني

تعتبـــر التجربـــة الديمقراطية في مملكـــة البحرين حديثة نســـبيًا، إال أن 
ذلك لم يكن عائقًا لنشـــر الثقافة والوعي البرلماني وإعداد كوادر مؤهلة 
لتمثيـــل المجتمع البحريني وطرح احتياجاته ومطالبه، ذلك ما لمســـناه 
من خالل متابعة جلسة المحاكاة لبرلمان الشباب، والتي قام من خاللها 
عدد من الشـــباب والشـــابات بتمثيل قطاع الشباب واستعراض عدد من 
المواضيـــع التي تالمس وتهم هذه الفئة المهمة من المجتمع في جلســـة 

المحاكاة.
رغـــم إيمانـــي الكامـــل والمتأصـــل بكفـــاءة وجدارة الشـــباب فـــي مملكة 
البحريـــن، إال أنني أرى نفســـي اليـــوم مجبرة على اإلشـــادة والثناء على 
مـــا شـــهدته من شـــبابنا خالل تلك الجلســـة، حيـــث امتاز ممثلو الشـــباب 
البحريني بالثقافة العالية والجرأة في الطرح، لكن أكثر ما شـــد انتباهي 
ثقتهم العالية أثناء حديثهم، حتى أن بعضهم كان يرتجل الحديث دون 
االســـتعانة بـــأي كالم مدون، وهو مـــا يتردد في فعله الكثيـــر من النواب 

المخضرمين.
إضافـــة لذلـــك فإن حصافة وكياســـة أســـئلتهم ومقترحاتهـــم، إضافة لما 

طرحوه في المناقشـــة العامة من مواضيع تســـتحق منا الوقوف عندها، 
خصوصـــًا مـــا يتعلق بســـوق العمل ومـــدى مالءمة متطلباتهـــا مخرجات 
التعليم، إضافة لتخصيص عدد من الكراســـي في المؤسســـات واألندية 
والجمعيات لفئة الشـــباب، ودعم الشـــركات المملوكـــة للحكومة البعثات 
الدراســـية، وإقامـــة مدينة دائمة للشـــباب، وأكاديمية تحمل اســـم ســـمو 
الشـــيخ ناصر لمختلف األلعاب الرياضيـــة، كما أن طرحهم موضوع دعم 
الحكومـــة رواد األعمـــال الشـــباب كان في غاية األهميـــة، جميع ما طرح 
كان من صميم اهتمامات الشـــباب ومطالبهم، حيث عبر عنها ســـعادتهم 
بصورة حضارية وواضحة خالل هذه الجلسة، وهو ما يتطلب منا اليوم 

التفاعل مع هذه المطالب والبحث فيها.
سمو الشيخ ناصر بن حمد الذي تحدث للشباب في بداية الجلسة أكد  «

أهمية تزويده بمخرجات وتوصيات جلسة المحاكاة، وهو ما يعكس 
االهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالشباب وهمومهم، ومتابعة جميع 

ما يطرحونه، سعيًا لتحقيق ما من شأنه تطوير وإعالء شأن الوطن 
والمواطن، وهو ما يعكس العالقة الثرية والمميزة بين سموه والشباب.

بدور عدنان

سعادة نائب المستقبل

bedoor.articles
@gmail.com

األيتام أواًل وآخراً
“أكثـــر مـــن 1000 يتيـــم اســـتفاد مـــن اتفاقيـــة الشـــراكة والتعـــاون بين 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية وأكاديميـــة نادي ريـــال مدريد 
اإلســـباني، إضافـــة إلـــى أكثـــر مـــن 50 مدربـــا لكرة القـــدم، تـــم تدريبهم 

وتأهيلهم”.
هـــذا مـــا صرح بـــه األميـــن العام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
الدكتور مصطفى الســـيد مؤخرًا، أثناء إمضائه اتفاقية تجديد التعاون 
مع األكاديمية، بحضور الســـيد أنريكي سانشيز غونزاليس نائب رئيس 

النادي، والالعب الدولي السفير ألفارو اربيلوا.
تصريـــح رائـــع وجميـــل، ومثلـــج للصـــدر، يترجـــم بوضـــوح التوجيهات 
الملكية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه، 
فـــي االهتمام باأليتام، ومســـاعدتهم ببنـــاء الحياة الجديدة، بمؤسســـة 

رائدة أنشئت لهذا الغرض، قبل عقدين من الزمن.
هـــذه الجهود المختلفة والعالمية، اســـتطاع خاللها منتســـبو المؤسســـة 
األخيـــار، وعلى رأســـهم أمينها العام، أن يتركـــوا األثر الخير لدى األيتام 
واألرامـــل وذوي العـــوز والحاجة ومن طلب النجدة، بالســـعي المســـتمر 

لفتح األبواب المغلقة كلها.
وكمـــا رأيناهـــم يعملـــون هنا بكل شـــغف ووفـــاء، عبر المشـــاريع الكبرى 
والمتجـــددة والمتنوعـــة، ومـــا أكثرهـــا، فإنهم وصلـــوا أيضًا بخيـــر أبناء 
البحريـــن إلـــى الدول الشـــقيقة التي هـــي األقرب لتلبية نـــداء الواجب، 

ولذلك قصة أخرى.
إن التحركات التي تقوم بها المؤسسة الخيرية الملكية لألعمال اإلنسانية،  «

لتقدم دروسا مستفادة للجمعيات والصناديق الخيرية، والمؤسسات 
األهلية األخرى، حول اإلبداع بأبهى صوره المختلفة، وحول ماهية خلق 
الفرص الجديدة، وإيجاد األمل والبسمة كما يجب لها أن تكون، فشكرا 

لصناع األمل، ومعكم إلى فجر جديد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

صالون وسبا لمرضى السرطان
شـــهر أكتوبـــر الـــوردي قد انقضى، لكـــن قضية مرضى ســـرطان الثدي ال 
يمكـــن أن تطـــوى أو ُتحصـــر في شـــهر واحد في العام، فهـــي قضية تهم 
شريحة واسعة من النساء، ويكفي أن نعلم أن سرطان الثدي يشكل 37 

% من أنواع السرطانات في البحرين!
أحيانـــًا، نـــوع المـــرض ال يخيـــف مرضـــاه، بقـــدر مـــا تخيفهـــم وترعبهـــم 
مضاعفاتـــه، خصوصـــًا تلك التي تطال أشـــكالهم، فتلفـــت األنظار إليهم، 
وعلـــى وجه الخصوص المرضى من اإلناث، فتســـاقط شـــعر رؤوســـهن، 
وحواجبهـــن، ورموشـــهن بعـــد خضوعهن للعـــالج الكيمـــاوي، قد يحطم 
نفســـياتهن، وقد يتسبب في تدهور صحتهن الجسمية، وال أقلل من أثر 
ذلك على نفسية المرضى من الرجال طبعًا، لكن وقع األمر أشد وأقسى 

على النساء بال شك.
وجود مركز تجميل وناد صحي للنســـاء المصابات بالســـرطان قد يكون 
جزًءا من رحلتهن العالجية، والذي يمكن أن يوفر من خالله احتياجات 
المـــرأة التجميليـــة كافـــة، في بيئـــة تراعـــي حالتهن الصحيـــة، وعلى يد 
عامـــالت مؤهـــالت، وهـــذا ما هـــو متوافر حقيقـــة في الـــدول األوروبية 

ومنها فرنسا )انكولجي سبا(. 
صالـــون يوفر الشـــعر المســـتعار الطبيعي، الذي يمكن صناعته من شـــعر 
المريضـــة نفســـها قبل خضوعها للعـــالج الكيميائي، كي ال تشـــعر بالفرق 
بعد أن يتســـاقط وتخســـره، وقد يتوافر من خالل المتبرعات بشـــعرهن 
بعد قصه، كما يمكن من خالل المكياج شبه الدائم الذي يتم باستخدام 
جهاز خاص رسم حواجبهن ورموشهن قبل أن تتساقط هي األخرى إثر 
العـــالج الكيميائي، وكل ذلك ســـيحمي مريضات الســـرطان من الصدمة 

التي يدخلن فيها بعد فقدانهن شعرهن.
مـــن خالل هذا الصالون، يمكن توفير خدمات المانيكر والبدكير الخاصة، 
والتي تراعي القائمة عليهما، الحساسية المفرطة ألظافر وجلد المريضات، 
هـــذا باإلضافة إلى خدمة المســـاج التي توفر للمريضة االســـترخاء، وكل 

ذلك على يد عامالت مدربات بطرق التعامل مع مريضات السرطان.
توافر مثل هذه الخدمات، والتي تقدم بقسم خاص حفاظًا على خصوصية 
المريضات، من شأنه أن يرفع معنوياتهن، ويساعدهن على تخطي مرحلة 
العالج بسالسة أكثر، ففي نهاية المطاف هن نساء، والتزين من فطرتهن.

ياسمينة: 

متى نرى مثل هذا الصالون؟.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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وقعت شركة يوسف خليل المؤيد 
وأوالده اتفاقية مع سفريات كانو 
كوكيـــل حصري للســـفر لموظفيها 

في برج كانو الكائن في المنامة.
حضر حفل التوقيع محمد المؤيد 
- عضـــو مجلس إدارة لدى شـــركة 
وأوالده،  المؤيـــد  خليـــل  يوســـف 
والرئيـــس التنفيـــذي لـــدى شـــركة 
يوسف خليل المؤيد وأوالده ألوك 
غوبتـــا، ورئيس شـــركة ســـفريات 
ونائـــب  كانـــو،  نبيـــل خالـــد  كانـــو 
رئيس شـــركة ســـفريات كانو فهد 

فـــوزي كانـــو، والرئيـــس التنفيذي 
لدى سفريات كانو زعيم جاما.

للموظفيـــن  االتفاقيـــة  وســـتمنح 
الموثوقـــة  الحجـــوزات  مزايـــا 
واألســـرع، وفي المقابل ستساعد 
هذه االتفاقية على توفير الوقت، 
والتكلفة، واكتساب رؤى الخبراء 

بشأن أنشطة السفر.

“يوسف المؤيد وأوالده” وسفريات 
كانو توقعان شراكة استراتيجية

في “إكسبو 2020 دبي” بالشراكة مع “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”

“الوطني” يستعد للكشف عن الفرق الفائزة بتحدي الخدمات المصرفية الرقمية

الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
)NBB( عن استضافة ختام تحدي 
الرقميـــة،  المصرفيـــة  الخدمـــات 
الـــذي ينظـــم بالشـــراكة مـــع خليج 
البحريـــن للتكنولوجيا المالية، في 

22 نوفمبر 2021.
معـــرض  فـــي  الفعاليـــة  وســـتقام 
إكسبو 2020 دبي، وسيتم خاللها 
الكشـــف عن الفائزين في التحدي 
من بين مجموعة من المرشـــحين 

النهائيين.
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  وبـــادر 
الخدمـــات  تحـــدي  بإطـــالق 
المصرفية الرقمية، للمساهمة في 
تعزيـــز مهارات الشـــباب البحريني 
الالزمـــة  بالمعـــارف  ولتزوديهـــم 

لدعم تميزهم المهني مستقباًل. 
تمكيـــن  علـــى  التحـــدي  ويركـــز 
الطلبـــة الجامعييـــن فـــي المملكـــة 
مـــن المشـــاركة في تطويـــر حلول 
مبتكرة وعملية؛ ليتم استخدامها 
فـــي التطبيـــق الجديـــد للخدمات 

المصرفية الرقمية التابع للبنك.
وفي فترة ســـابقة من هذا الشهر، 
تـــم اختيـــار 8 فـــرق مشـــاركة في 
“مســـار  إلـــى  لينضمـــوا  التحـــدي 
وقـــد  أســـابيع،   6 لمـــدة  اإلرشـــاد” 
المشـــاركة  فرصـــة  لهـــم  أتيحـــت 
فـــي مجموعـــة مـــن ورش العمـــل 
بإشـــراف  الفرديـــة  والجلســـات 
البحريـــن  بنـــك  مـــن  موجهيـــن 
البحريـــن  خليـــج  ومـــن  الوطنـــي 

للتكنولوجيا المالية. 
وانعقدت جلسات نقاشية جمعت 
بيـــن أعضـــاء الفـــرق والموجهين، 
ممـــا أســـهم بتحفيزهـــم وإلهامهم 
لتحديد عدد من الحلول المبتكرة 

الخدمـــات  لتطبيـــق  الرئيســـة 
المصرفية الرقميـــة لبنك البحرين 

الوطني.
وتستعد الفرق المتأهلة للتصفيات 
النهائيـــة بالتحدي، لعـــرض نماذج 
حلولهـــا فـــي إكســـبو 2020 دبـــي، 
وذلـــك أمـــام لجنة تحكيـــم مكونة 
مـــن أعضـــاء اإلدارة العليا في كل 
مـــن بنك البحرين الوطني وخليج 
الماليـــة.  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
الفائـــزة  الفـــرق  اختيـــار  وســـيتم 
بالمركـــز األول والثانـــي والثالـــث، 
الحلـــول  تميـــز  مـــدى  علـــى  بنـــاًء 
المقترحـــة للتطبيـــق اإللكترونـــي، 
بالتحـــدي  الفائـــزون  وســـيحصل 
علـــى تدريـــب مهنـــي فـــي البنـــك، 

باإلضافة إلى جوائز نقدية مذهلة 
وفتـــرة حضانة أعمـــال في خليج 
البحرين للتكنولوجيا المالية لمدة 

3 أشهر.
وفـــي حديثه عـــن هذه المناســـبة، 
التســـويق  مديـــر  مســـاعد  صـــرح 
لقطـــاع األعمـــال والشـــراكات في 
محمـــد  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
البنـــك  “بصفتنـــا  قائـــاًل  القاســـمي 
الوطني الرائد في المملكة، يتركز 
التزامنا نحو دعم المواهب الشابة 
وقـــد  مســـتمر.  بشـــكل  المحليـــة 
باشرنا بطرح العديد من المبادرات 
التي تهدف لدعم وتطوير الشباب 
طيلـــة األعـــوام الماضيـــة، ويأتـــي 
إطالق تحدي الخدمات المصرفية 

الرقميـــة ليوفر لهـــم منصة مثالية 
الســـتعراض إمكاناتهم ومهاراتهم 
المميـــزة، بمـــا فـــي ذلـــك منحهـــم 
الفرصـــة لكســـب معـــارف جديدة 
عـــن القطـــاع المصرفـــي والمالـــي. 
ومـــن خـــالل شـــراكتنا مـــع خليـــج 
البحرين للتكنولوجيـــا المالية في 
هـــذه المبادرة، نتطلع للكشـــف عن 
الفائزين الموهوبين ضمن التحدي 
فـــي إكســـبو 2020 دبـــي، ولنلقـــي 
الضوء على أهمية الشـــباب كأحد 
أبـــرز المرتكـــزات الداعمـــة للرؤية 

الوطنية للمملكة للعام 2030”.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي 
البحريـــن  فـــي خليـــج  للشـــراكات 
للتكنولوجيا المالية سوزي الزيرة 
“يسعدنا أن نشـــهد تقديم الحلول 
المشـــاركة  الفـــرق  مـــن  المبتكـــرة 
في تحدي بنـــك البحرين الوطني 
الرقميـــة  المصرفيـــة  للخدمـــات 
خـــالل إكســـبو 2020 دبي. ونفخر 
جـــًدا بـــأن نكـــون جـــزءا مـــن هذه 
المبادرة الرائدة التي تنســـجم مع 
مهمتنا المتمثلة في تعزيز مهارات 
الشـــباب فـــي المملكـــة، بالتوافـــق 
مـــع خارطة الطريـــق التي وضعها 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي لتحقيـــق 
االســـتدامة علـــى مـــدى 3 أعـــوام، 
والتي توجه لمستقبل واعد وأكثر 

استدامة”.
ويواصـــل بنـــك البحريـــن الوطني 
إطـــالق مجموعـــة من المبـــادرات 
لفئـــة  المخصصـــة  والبرامـــج 
علـــى  يحـــرص  وهـــو  الشـــباب، 
عقـــد شـــراكات وتعاونات رئيســـة 
لتمكيـــن األجيـــال المقبلـــة مـــن أن 
وقـــادة  لالبتـــكار  رواد  يصبحـــوا 
للمســـتقبل. ويســـعى البنك إلعداد 
كفاءات مهنية جديرة ومســـاهمة 
فـــي تعزيـــز مكانـــة المملكـــة علـــى 

المستوى اإلقليمي والعالمي.

محمد القاسميسوزي الزيرة

البحريـــن  جامعـــة  نظمـــت 
للتكنولوجيا تحت إشـــراف مكتب 
وعمـــادة  المجتمعيـــة  المشـــاركة 
شـــؤون الطلبـــة ثالثـــة أنشـــطة مع 
مركـــز البحرين للحراك الدولي في 
الفتـــرة من 14-8 نوفمبـــر الجاري، 
وذلـــك ضمـــن جهـــود الجامعة في 
القيام بمســـؤوليتها تجاه المجتمع 
ودعـــم ذوي اإلعاقة والمؤسســـات 
التطوعية التي تساهم في تيسير 
سبل حياتهم وتقديم الدعم الالزم 

لهم.
أقيـــم النشـــاط األول يـــوم اإلثنين 
خـــالل  مـــن  نوفمبـــر   8 الموافـــق 
منصـــة  عبـــر  تقديمهـــا  تـــم  نـــدوة 
زوم مـــن قبـــل المركـــز البحرينـــي 
للحـــراك الدولـــي لتعريـــف الطلبـــة 
األكاديميـــة  الهيئتيـــن  وأعضـــاء 
واإلداريـــة بالمركـــز ودوره النبيـــل 
في خدمة ذوي اإلعاقة وتشـــجيع 
الطلبة واألســـاتذة علـــى االنخراط 
والمشـــاركة في المهـــام التطوعية 
التـــي يحتاجهـــا المركـــز لمســـاعدة 
المعاقيـــن، باإلضافـــة إلـــى توفيـــر 
فـــرص لطلبـــة الجامعـــة للتدريـــب 
متطلبـــات  إلنهـــاء  المركـــز  فـــي 
التدريـــب العملي الخاصـــة بهم إذا 
مـــا رغبوا في القيام بذلك كمبادرة 
ذات منفعـــة متبادلـــة بين الجامعة 

والمركز.
أمـــا النشـــاط الثانـــي فـــكان زيـــارة 
لروضة أطفال المركز يوم األربعاء 
المصـــادف 10 نوفمبر من الســـاعة 
11:30 صباًحـــا حيـــث  إلـــى   9:30
قامت مجموعة من مجلس الطلبة 
واألساتذة بالتعرف على مسؤولي 
الحـــراك  أزهـــار  روضـــة  وأطفـــال 

األنشـــطة  مـــن  بالعديـــد  والقيـــام 
الهادفـــة والترفيهية معهم وتوزيع 
منهـــم،  طفـــالً   42 علـــى  الهدايـــا 
وذلك بهدف رســـم االبتسامة على 
وجوههـــم والمســـاهمة مـــع المركز 
في جهوده النبيلـــة في دمج ذوي 
بصـــورة  المجتمـــع  فـــي  اإلعاقـــة 

ســـليمة وصحية مثلهـــم مثل بقية 
الزيـــارة  حظيـــت  وقـــد  األفـــراد، 
المركـــز  قبـــل  مـــن  كبيـــر  بتقديـــر 

والقائمين عليه.
أمـــا النشـــاط الثالث فـــكان فعالية 
كبيـــرة أقيمـــت فـــي قاعـــة المركـــز 
يـــوم األحـــد 14 نوفمبـــر الجـــاري، 

من الساعة 5:30 إلى 7:30 مساًء، 
ونجحـــت الفعالية فـــي جذب أكثر 
مـــن 60 عضـــًوا مـــن ذوي اإلعاقـــة 
أعمارهـــم  تتـــراوح  المركـــز  فـــي 
بيـــن 30-18 عاًمـــا، باإلضافـــة إلى 
عـــدد مـــن موظفـــي مركـــز الحراك 
وطلبة وموظفـــي جامعة البحرين 

رئيـــس  يتقدمهـــم  للتكنولوجيـــا 
المـــال  حســـن  الدكتـــور  الجامعـــة 
وكبار مسؤولي الجامعة والعمداء 
ورؤســـاء البرامج األكاديمية. وقد 
اشـــتملت الفعاليـــة علـــى عـــدد من 
واألنشـــطة  التقديميـــة  العـــروض 
والتفاعليـــة  الفنيـــة  المختلفـــة 
مثـــل األعمـــال الحرفيـــة والفنـــون 
األلعـــاب  إلـــى  باإلضافـــة  والرســـم 
الجوائـــز،  وتوزيـــع  والمســـابقات 
كما اشـــتملت الفعاليـــة كذلك على 
والمشـــروبات  األطعمـــة  تقديـــم 
وفقًا لمتطلبات الصحة والســـالمة 

والتباعد االجتماعي.
 وأتاحـــت هـــذه الفعاليـــة الفرصـــة 
األقســـام  ورؤســـاء  للعمـــداء 
األكاديميـــة في الجامعة لمناقشـــة 
التعـــاون المســـتمر بيـــن الجامعـــة 
الطلبـــة  لتشـــجيع  والمركـــز 
بعـــض  تســـخير  علـــى  وكلياتهـــم 
مشـــاريع التخرج وأعمـــال البحث 
والتكنولوجيـــا فـــي جوانـــب تعود 
بالفائدة على األشـــخاص من ذوي 
اإلعاقـــة، وذلـــك علـــى أســـاس من 
للمؤسســـتين.  المكتســـبة  المنافـــع 
وفي نهايـــة الفعالية تبادل كل من 
رئيـــس الجامعـــة الدكتـــور حســـن 
علي المال ورئيس المركز األســـتاذ 

دروعـــا  المطـــوع  ســـلطان  عـــادل 
تذكارية بهذه المناسبة.

ويأتـــي تنظيم مثل هذه األنشـــطة 
انطالقـــًا من رؤية جامعة البحرين 
وهدفهـــا  ورســـالتها  للتكنولوجيـــا 
االســـتراتيجي المتعلق بالمشاركة 
لتعزيـــز  وجهودهـــا  المجتمعيـــة، 
مـــع  والدائمـــة  المتينـــة  الشـــراكة 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
وتشـــجيبع المبـــادرات التـــي تقوم 
على خدمـــة الفئات ذات االحتياج 
األشـــد لمثـــل هـــذه المبـــادرات بما 
يعود بالمنفعة على هذه الشريحة 
تحديـــدًا والمجتمـــع عمومـــًا، علمًا 
بأن جامعة البحريـــن للتكنولوجيا 
هـــي من أكبـــر الجامعـــات الخاصة 
برامـــج   6 وتوفـــر  المملكـــة  فـــي 
أكاديميـــة معتمدة محليـــًا ودوليًا، 
وهي كذلـــك الوحيدة في المنطقة 
التـــي تتبـــع نظامـــا تعليميـــا يقـــوم 
على 3 فصول في العام الدراســـي 
لتســـريع وتيـــرة التخـــرج وفصول 
صباحية ومسائية لتيسير انضمام 
األكاديميـــة  لبرامجهـــا  الموظفيـــن 
الجامعيـــة،  دراســـتهم  الســـتكمال 
دراســـية  رســـوم  علـــى  عـــالوة 
ميســـرة وفي متناول جميع فئات 

المجتمع.

ضمن جهود مسؤوليتها تجاه المجتمع ودعم ذوي اإلعاقة والمؤسسات التطوعية

جامعة البحرين للتكنولوجيا UTB تقيم فعاليات بالتعاون مع المركز البحريني للحراك الدولي



والجمعيــة   )AMCHAM( البحريــن  فــي  األميركيــة  التجــارة  غرفــة  أعلنــت 
البحرينية الهندية )BIS( عن نجاح تنظيم منتدى الشركات الهندية لالستفادة 
من اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية، 
والذي عقد افتراضيا وحضوريا بمشاركة 200 شخص على مستوى المنطقة 
والعالم، الى جانب مشاركة ممثلين عن الشركات البحرينية واألميركية والهندية في المملكة.

وشـــارك فـــي المنتـــدى الوكيل المســـاعد 
بـــوزارة  والخارجيـــة  المحليـــة  للتجـــارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة الشـــيخ 
والقائـــم  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  حمـــد 
بأعمـــال الســـفارة األميركية لـــدى مملكة 
البحريـــن ماغي نـــاردي، ورئيس مجلس 
الهنديـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  إدارة 
عبدالرحمـــن محمـــد جمعـــة، وممثـــل عن 
الســـفارة الهنديـــة، إلـــى جانـــب نخبة من 

رجال األعمال والمستثمرين والتجار. 
وفي كلمتها الرئيسة، قالت القائم بأعمال 
الســـفارة األميركية لـــدى مملكة البحرين 
ماغـــي نـــاردي “يســـعدني أن أغتنـــم هذه 
الفرصـــة لدعم تركيز الســـفارة األميركية 
مـــن أجـــل تعزيـــز الصـــادرات البحرينيـــة 
األجـــل  طويلـــة  االســـتثمار  وفـــرص 
للشـــركات األميركيـــة، وكذلـــك مـــن أجل 
تسليط الضوء على مساهمات الشركات 
األميركيـــة فـــي نمـــو وتطـــور االقتصـــاد 
البحريني. البحرين نقطة انطالق جذابة 
وتنافســـية للغاية للوصول إلى الواليات 

المتحدة، وهي ســـوق واسعة ومفتوحة 
مـــع قـــوة عاملة ماهـــرة واقتصـــاد متنام 

وإمكانات استثمارية غير محدودة”.
وأضافت نـــاردي “بفضل التجـــارة الحرة 
بين الواليـــات المتحدة ومملكة البحرين 
فـــإن  عاًمـــا،   15 عليهـــا  مضـــى  والتـــي 
التجـــارة الثنائية في البضائع والخدمات 
تضاعفـــت 3 مرات من 782 مليون دوالر 
فـــي 2005 إلـــى ما يقرب مـــن 3 مليارات 
دوالر فـــي 2018. وتســـتمر ســـفارتنا في 
العمل بشـــكل حثيـــث مع غرفـــة التجارة 
األميركية في البحرين ومجلس التنمية 
االقتصاديـــة مـــن أجـــل ضمان اســـتفادة 
الواليـــات  فـــي  التجارييـــن  شـــركائنا 
المتحدة والبحريـــن من اتفاقية التجارة 
الحـــرة للوصـــول إلـــى األســـواق هنـــا في 
البحريـــن وفـــي جميـــع أنحـــاء الواليـــات 
الحكومـــة  أولويـــات  مـــن  ان  المتحـــدة. 
األميركيـــة بنـــاء عالقـــات تجاريـــة أقوى 
مـــع البحرين، ونحن هنا لدعم الشـــركات 

المهتمة بذلك”.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية 
البحرينيـــة الهنديـــة عبدالرحمـــن جمعـــة 
“تكمـــن أهميـــة المنتـــدى في استكشـــاف 
جانب مهم للغاية لنمو البحرين وحصول 
المملكـــة على موقع مميـــز يؤهلها لتعزيز 
العمالقيـــن  بيـــن  االقتصاديـــة  الشـــراكة 
التجاريين الواليات المتحدة والهند. لقد 
وضـــع رئيـــس وزراء الهنـــد هدفا طموحا 
لتحويـــل الهنـــد إلـــى اقتصـــاد التريليون 
دوالر خالل عقد واحد، والمملكة مؤهلة 
بامتالكهـــا  ذلـــك  فـــي  مســـاهما  لتكـــون 
لعنصريـــن مهميـــن همـــا وجـــود اتفاقيـــة 
تجارة حـــرة مع الواليـــات المتحدة التي 
للصـــادرات  تفضيليـــة  امتيـــازات  تقـــدم 

للســـوق األميركيـــة، إضافـــة  البحرينيـــة 
إلى وجود العبين رئيســـين من الهند من 

تجار ورواد أعمال ومستثمرين”. 
وتطرق المنتدى إلى اســـتعراض الفرص 
التـــي ســـتقدمها اتفاقية التجـــارة الحرة 
 FTA بيـــن البحريـــن والواليـــات المتحدة
بدخـــول  الراغبـــة  الهنديـــة  للشـــركات 
األســـواق األميركية من خالل االستفادة 
مـــن االســـتثمار فـــي المملكـــة والدخـــول 
في شـــراكات مـــع نظرائهـــم البحرينيين. 
كما اســـتعرض المنتدى الفرص الجديدة 
التـــي يمكـــن تســـخيرها مـــن قبـــل دول 
ومستثمرين أطراف ثالثة مثل الشركات 
الهندية باالســـتفادة مـــن مملكة البحرين 

وسياساتها الصديقة لالستثمار ومجتمع 
األعمـــال واالتفاقـــات التجاريـــة مثـــل الـ 
FTA كبوابـــة لتنمية األعمـــال واالزدهار. 
وركزت المناقشـــات على تحديد اآلليات 
وقـــادة  المصنعيـــن  لمســـاعدة  المناســـبة 
األعمـــال مـــن الهنـــد إلقامـــة وجـــود لهـــم 
فـــي المملكـــة وإقامة شـــراكات بإمكانهم 
االســـتفادة منها للدخول ســـوق الواليات 
المتحدة من دون رســـوم للســـلع المعفية 

تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة. 
اســـتراتيجي  بدعـــم  المنتـــدى  وأقيـــم 
االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس  مـــن 
ودعم لوجســـتي من شـــركة “فيـــن مارك 
كوميونكيشـــنس”، إذ ســـلط الضوء على 

المنافـــع التـــي تقدمهـــا اتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة منـــذ انطالقتهـــا األولـــى قبـــل 15 
عاما، واستعراض قصص نجاح لشركات 
مـــن  اســـتفادت  وأميركيـــة  بحرينيـــة 
االتفاقيـــة، والتي تشـــمل مضاعفة حجم 
التبـــادل التجـــاري والســـلع البينيـــة بيـــن 
البلديـــن 3 مـــرات، والذي نتـــج عنه دعم 
التنويـــع االقتصـــادي وخلق فـــرص عمل 
وضـــخ مزيـــد مـــن االســـتثمارات في كال 

البلدين. 
وضمت قائمـــة المتحدثين فـــي المنتدى 
كبـــار الشـــخصيات الرســـمية ونخبـــة من 
القطـــاع  فـــي  والتجـــار  األعمـــال  رجـــال 
الخـــاص، إضافـــة إلـــى خبـــراء التجـــارة 
واالســـتثمار والتصديـــر، والتـــي ضمـــت 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة مولر الشـــرق 
إدارة غرفـــة  األوســـط وعضـــو مجلـــس 
التجارة األميركية هشـــام العبـــار، المدير 
التنفيذي لتنظيم االســـتثمار في مجلس 
التنمية االقتصادية دالل بوحجي، نائب 
رئيـــس شـــركة “جـــي بـــي اف البحريـــن” 
مجلـــس  رئيـــس  تشوكســـي،  كونجـــان 
إدارة مؤسســـة “مايكرو تك جلوبال” بي 
ســـيكار، ورئيس سياسة التجارة الدولية 
فـــي اتحـــاد الصناعـــات الهنديـــة براناف 

كومار.

تعزيز الصادرات البحرينية وفرص االستثمار طويلة األجل للشركات األميركية

البحرين ثاني الدول بمجلس التعاون تنضم لمبادرة الجواز  اللوجستي العالمي

200 مشارك بمنتدى “AMCHAM” وجمعية “BIS” لالستفادة من “التجارة الحرة”

تسهيل تدفق حركة التجارة وتحفيز وكالء الشحن للوصول إلى األسواق 

المشاركون في المنتدى
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أعلنــت مبــادرة الجــواز اللوجســتي العالمــي )WLP(، عــن توقيــع مذكرة تفاهم مــع وزارة المواصــالت واالتصاالت 
البحرينيــة، وبذلــك تنضــم دولــة أخــرى فــي مجلس التعــاون الخليجــي كبوابة جديدة إلــى المبــادرة العالمية التي 
تديرهــا دبــي، بمــا ُيعــزز وصــول مملكة البحرين إلى األســواق العالمية، وُيقــدم مزايا فريدة مباشــرة لتعزيز حركة 
التجارة واألعمال.ووّقع مذكرة التفاهم بين الطرفين وزير المواصالت واالتصاالت، كمال بن أحمد محمد، وســلطان أحمد بن ســليم، 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد”، ورئيس مؤسســة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي التي 

تمتلك وتدير مبادرة الجواز اللوجستي العالمي.

وتهدف المبـــادرة التي يقودها القطاع 
تدفـــق حركـــة  تســـهيل  إلـــى  الخـــاص 
كبرنامـــج  وتعمـــل  العالميـــة،  التجـــارة 
فريـــد لتحفيز التجار ووكالء الشـــحن 
حـــول العالـــم علـــى زيـــادة األعمال من 
خالل تســـهيل وصولهم إلى األســـواق 
العالميـــة عبر الطـــرق التجارية القائمة 

والجديدة.
وُيوفـــر توقيـــع االتفاقيـــة دعمـــًا كبيرًا 
بيـــن  الثنائيـــة  التجاريـــة  للعالقـــات 

مملكـــة البحرين ودولة اإلمـــارات، كما 
االســـتراتيجي  االلتـــزام  علـــى  يؤكـــد 
لـــدى الطرفين بتطبيق مبـــادرة الجواز 
اللوجســـتي العالمـــي. وســـتعمل وزارة 
البحرينيـــة  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
ق النضمام التجار ووكالء  كشريك ُمنسِّ

الشحن في البحرين إلى المبادرة.
وتعليًقـــا علـــى توقيـــع االتفاقيـــة، قال 
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت “نحن 
فخورون بانضمامنا إلى مبادرة الجواز 

اللوجســـتي العالمـــي،  التي من شـــأنها 
إتاحة الفـــرص التي تتماشـــى مع هذه 
االتفاقيـــة أمـــام الســـاحة التجارية في 
المملكة، وتســـيير حركة التجارة ضمن 

الشبكة العالمية من شركاء المبادرة”.
ببيئتهـــا  البحريـــن  “تشـــتهر  وأضـــاف 
فيمـــا  والشـــفافية  لألعمـــال  المالئمـــة 
يتعلق باللوائح والتشـــريعات ، ويعتبر 
قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة 
من المجـــاالت التي نثـــق بقدرتها على 

للشـــركات.  حقيقيـــة  قيمـــة  تقديـــم 
الجديـــدة  االتفاقيـــة  هـــذه  وستســـهم 
فـــي تعزيز العـــروض التـــي نقدمها، مع 
تأكيدنـــا علـــى الفائدة التي ســـيحققها 

القطاع الخاص عبر هذه الفرصة”.
الموانـــئ  مؤسســـة  رئيـــس  وقـــال 

والجمـــارك والمنطقة الحـــرة في دبي: 
“تأتـــي االتفاقيـــة الجديدة مـــع مبادرة 
تعزيـــزًا  العالمـــي  اللوجســـتي  الجـــواز 
بتوطيـــد  البحريـــن  مملكـــة  اللتـــزام 
العالقـــات التجاريـــة الوثيقـــة القائمـــة 
مـــع ســـائر بلـــدان العالـــم. ومـــع ســـعي 
توســـعة  نحـــو  البحرينيـــة  الشـــركات 
قاعـــدة عمالئها وتنمية مصادر جديدة 
للدخـــل، ستســـهم المبـــادرة أيضـــًا فـــي 
وإيجـــاد  التجاريـــة،  الحركـــة  تعزيـــز  
فرص جديدة لألعمال بفضل الحضور 

العالمي القوي للمبادرة”.
خالل الفترة بين عامي 2016 و2019، 
ارتفعـــت صـــادرات البحريـــن إلى دولة 
اإلمـــارات بمـــا يقـــارب ثالثـــة أضعاف، 
وبلغت نســـبة صـــادرات المملكـــة التي 
فـــي  اإلماراتيـــة  الســـواحل  وصلـــت 

عـــام 2019 نســـبة 30 % مـــن إجمالـــي 
الصادرات. وتضمن االتفاقية الجديدة 
والشـــركات  للتجـــار  الفـــرص  إتاحـــة 
البحرينيـــة لتحقيق الفوائـــد المرتبطة 
لمبـــادرة  كبوابـــة  البحريـــن  بانضمـــام 

الجواز اللوجستي العالمي.
العالقـــات  توطيـــد  إلـــى  وباإلضافـــة 
التجاريـــة الوثيقـــة القائمـــة بيـــن دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، سيســـهم 
انضمـــام مملكـــة البحريـــن إلـــى مبادرة 
الجواز اللوجستي العالمي في توسعة 
نطـــاق وصـــول البحريـــن إلى شـــبكات 
التجـــارة العالمية، بمـــا يتيح لصادرات 
المملكة البالغة 13.2 مليار دوالر فرصًا 
أكبـــر فـــي األســـواق الدوليـــة، ويدعـــم 
شـــركاتها الوطنيـــة فـــي إيجـــاد فرص 

عمل محلية ذات جودة عالية.

“رويال البحرين” يجري عملية استبدال كامل للورك
عندما التقى سامي أبراهام )تم تغيير االسم(، الذي يبلغ من العمر 48 عاًما، باستشاري جراحة العظام واألطراف العلوية 
في مستشفى رويال البحرين محمد الكوهجي، كان يعاني من مشكلة آالم مزمنة ومستمرة في الكتف. ووفًقا للكوهجي، 
كان ســامي يعانــي مــن آالم فــي كتفه نتيجــة تكرار تعرضه للخلع. وخضع المريض للعديد مــن العمليات الجراحية لتثبيت 

كتفه. ومن ذلك، كان الضرر الذي لحق بالمفصل واسع النطاق وأدى إلى تعرضه إلى خشونة واحتكاك في الغضاريف. 

دراســـة  بعـــد  الكوهجـــي:  ويقـــول 
متأنيـــة ونقـــاش طويـــل حيـــث إن 
المريـــض صغير في الســـن نســـبًيا، 
قررنـــا المضـــي قدًمـــا فـــي عمليـــة 

استبدال مفصل الكتف.
الكتـــف  مفصـــل  نـــوع  ويوضـــح: 
الصناعي الذي نستخدمه هو جيل 
جديد مـــن المفاصـــل التي تحافظ 
على نسبة أكبر من عظم المريض. 

بالمعـــدن  الكـــرة  اســـتبدال  يتـــم 
والمحجـــر بالبالســـتيك. يوفر هذا 
المزيج احتكاًكا منخفًضا للســـماح 
للكتـــف بالتحـــرك بســـهولة من غير 
ســـالمة  علـــى  الحفـــاظ  مـــع  آالم 
أوتـــار الكفـــة المدورة. كمـــا أن لهذا 
المفصـــل الصناعـــي ميـــزة قابليـــة 
التحويل، بحيث إذا تعرضت أوتار 
الكتـــف لضـــرر مرتبـــط بالعمـــر في 

المستقبل، فيمكن بسهولة تحويل 
الجزء الموجود إلى مفصل عكسي 

القطب. 
لمفصـــل  الكلـــي  التبديـــل  وبعـــد 
الكتف يســـتفيد المرضى من راحة 
فورية مـــن آالم خشـــونة المفصل، 
وسيتمكنون في النهاية مع العالج 
نطـــاق  اســـتعادة  مـــن  الطبيعـــي 
الحركـــة أو حتـــى تحســـينها. يتـــم 

الحصول علـــى 80 % من النتيجة 
اإليجابيـــة خـــالل األشـــهر الثالثـــة 

األولـــى بعـــد الجراحـــة. يمكـــن أن 
تســـتغرق اســـتعادة القـــوة الكاملة 
إلـــى  يصـــل  مـــا  الحركـــة  ونطـــاق 
عـــام. وُيضيـــف الكوهجـــي “تتمثل 
الفوائد الرئيسة لهذه الجراحة في 
حركـــة  وتحســـين  اآلالم  تخفيـــف 

الكتف ووظيفته”.
واالستشاري الكوهجي متخصص 
والرســـغ،  الكتـــف  تنظيـــر  فـــي 
والمرفـــق،  الكتـــف  واســـتبدال 
والمعصميـــن،  اليـــد  وحـــاالت 
والرياضيـــة،  العامـــة  واإلصابـــات 
بنـــاء إصابـــات األطـــراف  وإعـــادة 

العلوية المعقدة.

محمد الكوهجي
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وزير المواصالت واالتصاالت

ترأس محافظ مصرف البحرين المركزي، 
رشـــيد المعـــراج، اجتمـــاع عـــن بعـــد مـــع 
مجلـــس إدارة جمعية مصـــارف البحرين 
وكبـــار مســـؤولي المصـــارف العاملة في 
مملكـــة البحريـــن فـــي صباح يـــوم أمس 
األربعـــاء 17 نوفمبر 2021. وقد اســـتهل 
المحافظ االجتماع بالترحيب بالحضور 
وتقديـــم الشـــكر والتقديـــر علـــى جهـــود 
وتعـــاون القطاع المصرفي فـــي التفاعل 
اإليجابـــي فـــي الفتـــرة الســـابقة في ظل 
مبادرة الحكومة الموقرة بإطالق حزمة 

أضـــرار  مـــن  للتخفيـــف  المالـــي  الدعـــم 
تداعيات جائحة كورونا المســـتجد على 

االقتصاد المحلي.
االجتمـــاع  خـــالل  اســـتعرض  وقـــد 
الخطوات التي ســـيتخذها المصرف في 
مواكبة التطـــورات االقتصادية والتقنية 
مما يحافظ على الدور المهم الذي يقوم 
بـــه القطـــاع المالـــي فـــي دعـــم األنشـــطة 
البـــالد  فـــي  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 

وتقديم افضل الخدمات المصرفية.
البيئـــة  تهيئـــة  أهميـــة  المحافـــظ  وأكـــد 

الخدمـــات  الســـتيعاب  المناســـبة 
المصرفية الجديـــدة الخاصة بتطبيقات 
التكنولوجيا الماليـــة وفتح المجال أمام 
الشـــركات الناشـــئة بمـــا يعـــزز مـــن ثقافة 
االبتـــكار كما تناول االجتمـــاع الترتيبات 
المطلوبـــة لالمتثـــال بمتطلبـــات التمويل 
األخضـــر خصوصـــا علـــى ضـــوء إعـــالن 
حكومة مملكة البحرين االلتزام بتحقيق 
انبعاثـــات كربونيـــة صفريـــة فـــي العـــام 
2060، وطلب المحافظ من البنوك زيادة 
الوعـــي والعمـــل المؤسســـي لمثـــل هـــذه 

المتطلبـــات واتخـــاذ البرامـــج المناســـبة 
لتدريـــب الموظفيـــن فـــي هـــذا المجـــال 
والبـــدء فـــي خطـــوات عمليـــة إلدخـــال 
التمويـــل األخضر ضمن عمليـــات البنوك 

القادمة.
وتطـــرق االجتمـــاع أيضـــًا الـــى تحســـين 
الظـــروف المحيطـــة بتمويـــل الشـــركات 
مـــع  لتتماشـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الحكومـــة  قبـــل  مـــن  المبذلـــة  الجهـــود 
هـــذه  وتطويـــر  تشـــجيع  فـــي  الموقـــرة 
الفئة من الشـــركات والتي تشـــكل ركيزة 

فـــي  التجاريـــة  النشـــاطات  فـــي  مهمـــة 
البالد، وســـيقوم المصرف وبالتنسيق مع 
الجمعية؛ من أجل تحديد أنســـب السبل 
لتذليل أية صعوبـــات من واقع التجربة. 

كمـــا أكـــد المصـــرف أنـــه بصـــدد إجـــراء 
اختبارات على البنوك فيما يخص األمن 
الســـيبراني؛ مـــن أجل توفير بيئـــة مالية 

آمنة للمملكة.

المعراج: خطوات عملية إلدخال التمويل األخضر ضمن عمليات البنوك

االجتماع ُعقد عن ُبعد



أن  أحمـــد  كمـــال  واالتصـــاالت  المواصـــات  وزيـــر  أكـــد 
للبحريـــن  اللوجســـتية  الخدمـــات  قطـــاع  اســـتراتيجية 
 ستسهم في مواصلة الحفاظ على مسار النمو االقتصادي 
وتعزيـــز موقـــع ومكانة البحريـــن االقتصاديـــة، بما ُيحقق 
تطلعـــات المواطـــن البحرينـــي الـــذي هـــو أســـاس ومحور 

التنمية.
وأشـــار الوزيـــر خـــال المؤتمـــر الصحافي للجنـــة المعنية 
بالقطـــاع اللوجســـتي أمـــس إلى أن هـــذه االســـتراتيجية 
تأتي ضمن خطة التعافي االقتصادي التي جاءت تحقيًقا 
لـــرؤى  عاهل الباد، وبعد إعان مجلس الوزراء عن خطة 
التعافي االقتصادي؛ بهدف تنمية االقتصاد وخلق الفرص 
النوعية للمواطنين بما يســـهم في زيادة تنافسية المملكة 

وجذب مزيد من االستثمارات.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى  مواصلـــة تطويـــر القطاع اللوجســـتي 
باعتبـــاره أحـــد القطاعـــات االقتصاديـــة ذات األولوية في 
البحريـــن، وصـــواًل لهـــدف رفع مســـاهمة هـــذا القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي إلى 10 % بحلول العام 2030.
وأضـــاف أن القطـــاع اللوجســـتي يلعب  دوًرا أساســـًيا في 
تحفيز مختلف القطاعات االقتصادية بما يعزز من مكانة 

المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وقـــال الوزيـــر “تم وضع عدد من األهداف االســـتراتيجية 
لتحقيقها بحلول العام 2030، ومنها رفع تصنيف البحرين 
فـــي القطاع لتكون ضمن أفضل 20 دولـــة عالمًيا، وزيادة 
وجهـــات الرحـــات الجوية إلى أكثر مـــن 70 وجهة، ورفع 
الطاقة االستيعابية للشحن الجوي إلى مليون طن متري، 
باإلضافة إلى زيادة الطاقة االســـتيعابية في الميناء لتبلغ 

مليون حاوية ”.
وأضـــاف أن االســـتراتيجية الشـــاملة للقطاع اللوجســـتي 
تضم 5 محاور رئيســـة هي:  مراجعـــة القوانين واألنظمة، 
وتطويـــر  للقطـــاع،  التحتيـــة  البنيـــة  مرافـــق  وتطويـــر 
السياســـات واإلجـــراءات، وتقديـــم سلســـلة مـــن الحوافز 
للمســـتثمرين، باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز االتصـــال اإلقليمـــي 
والدولـــي، ومواصلة أنشـــطة التســـويق والترويج للفرص 

االستثمارية في القطاع.
وفي هذا الســـياق، لفت الوزير إلـــى أن وزارة المواصات 

واالتصـــاالت تتبنى اســـتراتيجية نمو فـــي مطار البحرين 
الدولـــي، حيـــث يعتبر مشـــروع بناء منطقة شـــحن جوي 
جديـــدة أحـــد أهـــم أجزائهـــا ومكوًنا رئيًســـا مـــن مكونات 
تحديـــث المطار الذي يأتـــي ضمن اســـتراتيجية التطوير 

الكلية.
وأوضـــح أن منطقة الشـــحن الجوي الجديدة تقع شـــمال 
مدرج مطار البحرين الدولي وتمتد على مساحة 25 ألف 
متر مربع، ما ســـيضاعف من قدرة المطار على اســـتيعاب 
تدفقـــات أكبـــر وأحجـــام أضخم من الشـــحنات لتصل إلى 
1.3 مليـــون طن ســـنوًيا،و ستســـهم في تلبيـــة احتياجات 
عماء الشـــحن الســـريع بشـــكٍل أفضل وخلـــق العديد من 

الفرص النوعية للشباب البحريني.
 وتطـــرق وزيـــر المواصات إلى أن شـــركة مطـــار البحرين 
طرحـــت مناقصة لبناء منطقة الشـــحن الجـــوي الجديدة، 
والتي تضم مستودعات متطورة وموقف طائرات وبنية 
تحتية حديثة، كما تم توقيع اتفاقية مع شـــركة الشـــحن 
العالمية “فيديكس اكســـبرس” لمدة 10 ســـنوات لتشغيل 
مســـاحة 9 آالف متر مربع تســـتوعب مســـتودع بمســـاحة 
5 آالف متر مربع ومنطقة مفتوحة بمســـاحة 4 آالف متر 

مربع.
 DHL“ ولفت إلى حرص الوزارة على تعزيز حضور شركة
Express” البحريـــن، الشـــركة العالمية الرائـــدة للخدمات 
اللوجســـتية الســـريعة في مطار البحريـــن الدولي، والتي 
بـــدأت عملها فـــي البحرين منـــذ أكثر مـــن 42 عاًما، وذلك 
من خال توسيع وزيادة منشآتها في المطار ، ما سيتيح 
لها توســـيع أعمالها فـــي المملكة باعتبارها مركـــًزا إقليمًيا 
لعملياتهـــا فـــي المنطقـــة، كمـــا ســـيعزز ذلـــك مـــن خدمات 
النقـــل الجوي ويدعم نمو الشـــركات التي تقدم الخدمات 

اللوجستية.
وتحـــدث الوزيـــر عـــن دور مينـــاء خليفـــة بن ســـلمان في 
اللوجســـتية، والـــذي يتميـــز بموقعـــه  الخدمـــات  تقديـــم 
بمنطقـــة ســـلمان الصناعيـــة علـــى ُبعـــد 13 كيلومتـــًرا مـــن 
مطـــار البحرين الدولـــي، وبما يتيح ســـهولة الوصول إلى 
الســـعودية عـــن طريق جســـر الملـــك فهد بمســـافة ال تزيد 
علـــى 30 كيلومتـــًرا، مبيًنـــا أن المينـــاء ُبني على مســـاحة 
110 هكتارات من األراضي المستصلحة ويتضمن رصيًفا 
طولـــه 1800 متر يشـــمل محطة للحاويات على مســـاحة 

900 متر مربع، وُيســـتخدم في الميناء 4 رافعات قنطرية 
تتمكـــن من مناولة ســـفن الحاويات بعـــرض 61 متًرا، إلى 
جانـــب مرافـــق لمناولـــة وتخزيـــن البضائع العامة وســـفن 

الدحرجة وسفن الركاب.
وأوضـــح الوزيـــر أنـــه تـــم إطـــاق مركـــز عالمـــي لخدمات 
الشـــحن البحري - الجوي ويتميز بتقديم خدمات أســـرع 
بمـــا يقـــارب 50 % مقارنـــة مـــع الشـــحن البحـــري منفرًدا، 
وأقل كلفة بما يقارب 40 % بالمقارنة مع الشـــحن الجوي 
منفرًدا، ومدة تســـتغرق الســـاعتين علـــى أبعد تقدير لنقل 

الشحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
وتابـــع  ”كمـــا يتم منـــح صفة الشـــريك لعدد من الـــدول ما 
يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقًرا لها التقدم 
بالحصول على االعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم 
عدًدا من االمتيازات، وآخر هذه الدول هي البرازيل التي 
وقعت على اتفاقية التعاون في هذا الجانب باألمس في 
إطار زيارة فخامة الرئيس البرازيلي للمملكة، مشدًدا إلى 
تطلع الوزارة لتحســـين  كفاءة العمليات في ميناء خليفة 
بـــن ســـلمان، لتصل كمية الشـــحن في المينـــاء إلى مليون 

حاوية بحلول العام 2030”.

تقليص زمن خدمة الشاحنات بمحطة الحاويات

أمـــا على صعيـــد كفاءة العمليات في المينـــاء، بين أنه تم 
تقليـــص زمـــن خدمـــة الشـــاحنات فـــي محطـــة الحاويات 
ألقـــل مـــن 30 دقيقة الســـتام أو تســـليم الحاويات، وتم 
تحقيـــق إنتاجيات عاليـــة للرافعات القنطريـــة بمعدل 37 
حاويـــة للســـاعة لكل رافعـــة والتي تعتبر مـــن اإلنتاجيات 
العاليـــة إقليمًيا، كما جرى تحقيق إنتاجيات عالية لمناولة 
الحاويـــات بالرصيـــف بمعدل 67 حاوية في الســـاعة، إلى 
جانـــب إطـــاق مســـار خـــاص للشـــاحنات الناقلة لتســـليم 

الحاويات المبردة بالميناء.
الوزيـــر أن  الملـــك حمـــد، أوضـــح  وعـــن مشـــروع جســـر 
فريق عمل مكون من مؤسســـة جســـر الملـــك فهد ووزارة 
المواصـــات، ووزارة النقـــل الســـعودية يعملـــون بشـــكل 
مســـتمر في المشـــروع، وأنجـــز من الكثير مـــن العمل، كما 
انتهـــت تقريًبا مـــن عملية الجدوى الفنيـــة والمرئية، الفًتا 
إلى أنه ســـيعقد اجتماع قريًبا لتأهيل المطورين لمشروع 

جسر الملك حمد.

قـــال رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد 
الخدمـــات  قطـــاع  إســـتراتيجية  إن  خليفـــة  آل 
اللوجستية هي إستراتيجية طموحة تأتي ضمن 
خطـــة التعافي االقتصادي، وتســـتدل بمؤشـــرات 
واضحـــة وأهداف محددة، الفًتا إلى دور شـــؤون 
الجمارك كأحد أهم المؤسســـات الرئيســـة المعنية 
باستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك 
بمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف إســـتراتيجية شـــؤون 

الجمارك لألعوام من 2021 وحتى 2024.
وأوضح بأّن  شـــؤون الجمارك مستمرة في جهود 
تنفيـــذ الخطـــط اإلســـتراتيجية؛ لمواكبـــة أحدث 
المعايير واالعتمادات الدولية المتقدمة المتعّلقة 
بتطويـــر العمـــل الجمركي، وفق منظومة شـــاملة 
مـــن خـــال  ومنهجيـــة عمـــل جمركـــي واضحـــة 

تبسيط اإلجراءات الجمركية.
نظـــام  أن  للصحافييـــن  أحمـــد  الشـــيخ  وكشـــف 
“أفـــق 2” وهـــو نظـــام النافـــذة الواحـــدة الوطنـــي 
يعتبـــر باكـــورة مبـــادرات التحـــّول الرقمـــي التـــي 
تعمـــل عليها شـــؤون الجمـــارك، حيث يســـهم في 
تمكين الجهـــات الرقابية من إعـــداد اإلحصاءات 
ومؤشـــرات األداء، والربـــط مـــع نظامـــي األشـــعة 
الحديثـــة والبوابات اإللكترونيـــة للمنافذ، إضافة 
إلى اســـتخدام أفضل الحلـــول الذكية وتطبيقات 
تشـــين،  البلـــوك  وتقنيـــة  االصطناعـــي  الـــذكاء 
وتحقيـــق التكامـــل اإللكترونـــي وتبـــادل البيانات 
المجتمـــع  لتحقيـــق  اإللكترونيـــة  النظـــم  بيـــن 
المينائي، إلـــى جانب تنظيم إجـــراءات المواعيد 
وإيقـــاف المعامـــات الورقية المتداولـــة، وتنويع 
طـــرق تقديم الخدمات عن طريـــق الهاتف النقال 

ووحدات الخدمة الذاتية.

وأوضـــح أنه تم رصد ميزانيـــة لتنفيذ نظام “أفق 
2” تقـــدر بنحـــو 5.5 مليـــون دينـــار تتضمـــن كلفة 
المشرف على المشـــروع واألمور المتعلقة باألمن 
في البنية التحتيـــة، مبيًنا أن تكلفة تنفيذ النظام 
فقـــط قرابـــة 2.5 مليـــون دينـــار والمبلـــغ المتبقي 

لمكمات المشروع.
وأكـــد أن شـــؤون الجمـــارك ووفـــق خطـــة وزارة 
الداخليـــة المنبثقـــة من خطة مملكـــة البحرين قد 
وضعت البنية التحتية األساسية الازمة واآلمنة 
لمشـــروع نظـــام “أفـــق 2” وحصنـــت شـــبكتها قبل 

الشـــروع في هذا المشـــروع وتوقيـــع العقد أمس 
األربعـــاء، مطمئًنـــا أن النظام ســـيكون واحًدا من 

أكثر األنظمة أماًنا في البحرين.
ولفـــت إلـــى أنه قد تم )أمـــس( توقيع عقـــد تنفيذ 
مشـــروع النافـــذة الواحـــدة “أفـــق 2” مـــع شـــركة 
“كريســـمون لوجيك” الســـنغافورية الرائدة عالمًيا 
في تطويـــر األنظمة اإللكترونيـــة المتعلقة بإدارة 
الجمـــارك ودمجهـــا، إضافة إلى خدمـــات منصات 
المشـــروع  بـــأن  مؤكـــًدا  اإللكترونيـــة،  الحكومـــة 
ُيشـــّكل بوابة إلكترونية تدير مختلف اإلجراءات 

الحكومية المطورة والمتبعة دولًيا.
وتابع الشـــيخ أحمد بن حمد بأن شـــؤون الجمارك 
حرصت على تنفيذ وتشغيل مشروع “نظام إدارة 
الشـــاحنات”، والذي ســـيتيح النظام للمستوردين 
والمصدرين تسهيل حركة الشاحنات في المنفذ، 
عبر حجز موعد مســـبق من خال منصة “فســـح” 
التابعـــة لشـــركة تبـــادل الســـعودية، فـــي خطـــوة 
تســـتهدف رفع كفاءة التشغيل، وتسريع عمليات 
الشحن ورفع القدرة التشغيلية والحد من تكدس 
الشاحنات في المنفذ، مشيًرا إلى أن العمل جاري 

علـــى ربـــط نظـــام “أفـــق” بمنصـــة “فســـح”، وذلك 
لتنظيـــم ومراقبـــة تدفق الشـــاحنات الصادرة من 
البحرين باتجاه الســـعودية، الفًتا إلى أن مشروع 
“نظـــام إدارة الشـــاحنات” ســـيتم تدشـــينه بالربـــع 

األول 2022.
وأشـــار رئيـــس الجمـــارك إلـــى أنـــه تـــم توقيـــع 9 
اتفاقـــات متعلقـــة بمســـتوى الخدمة بين شـــؤون 
الجمـــارك وعـــدد مـــن مختلـــف الجهـــات الرقابية، 
و6 اتفاقـــات مع شـــركات النقـــل الســـريع؛ لتوفير 

خدمات سريعة ومميزة للعماء.
ولفـــت إلـــى أّن شـــؤون الجمـــارك وبالتنســـيق مع 
ورشـــة  نّظمـــت  االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 
تدريبية لــ 15 شـــركة خدمات لوجســـتية ووكاء 
“اإلجـــراءات  حـــول  والجـــوي  البحـــري  الشـــحن 
الجمركيـــة لعمليـــة انتقـــال الشـــحنات التجارية”، 
وذلـــك فـــي إطـــار تعزيـــز حركـــة النقـــل الدوليـــة 
للمملكة، حيث ُمنحت الشركات المشاركة شهادة 
“المشـــغل المعتمدة لخدمة الشحن”، والتي تتيح 
انتقـــال البضائع التجارية “الشـــاحنات” بين ميناء 
خليفة بن ســـلمان ومطـــار البحرين الدولي خال 

ساعتين فقط.
وعن تطبيق “معارض” قال الشيخ أحمد بن حمد 
إن التطبيق هو األول من نوعه والمعني بتسهيل 
اإلجـــراءات الجمركيـــة إلقامـــة المعـــارض، وربط 
األطراف المشاركة بنظام محوسب، وقد تم طور 
هذا التطبيق في شؤون الجمارك دون أي تكلفة.

وعـــن أزمة الشـــحن العالميـــة، قال الشـــيخ أحمد 
إنـــه ســـوف تشـــهد انفراجة فـــي القريـــب العاجل 
وســـتعود األمـــور إلى ســـابق عهدها، مشـــيًرا إلى 
أن العمليـــة متأثرة بظـــروف محددة ولذلك نعمل 

محليا مع بعض لمعالجة هذه المشكلة.

مضاعفة مساهمة القطاع اللوجستي بالناتج المحلي اإلجمالي إلى 10 %

رئيس الجمارك: 5.5 مليون دينار كلفة مشروع النافذة الواحدة “أفق 2”

تدشين استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين

تدشين “نظام إدارة الشاحنات” بالربع األول 2022
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إحــدى  البحريــن،  ســوليدرتي  أعلنــت 
كبريــات شــركات التأميــن فــي مملكــة 
البحريــن والشــركة التابعة لمجموعة ســوليدرتي القابضة، تماشــًيا 
مع تسارع النهضة الرقمية والتزاًما بإستراتيجية التحول الرقمي، 
عــن إطــاق خدمــة Apple Pay للدفــع اإللكترونــي، وذلك لتســهيل 

إجراءات التأمين لعمائها.

دفـــع  طريقـــة   Apple pay تعـــد 
قبـــل  مـــن  مدعومـــة  إلكترونيـــة 
شركة Apple، وهي طريقة آمنة 

معامـــات  لحمايـــة  ومضمونـــة 
العمـــاء مع الشـــركة. يتـــم الدفع 
دون الحاجة الستخدام األوراق 

النقدية، أو بطاقات الســـحب، أو 
بطاقـــات اإلئتمان، حيـــث قامت 
 Apple ســـوليدرتي بطرح خدمة
Pay عبر قنواتها الرقمية للعماء 
 ،Apple الذيـــن يمتلكون أجهـــزة
 Apple Watch و iPhone مثـــل

.iPad و MacBook و
تعـــد خصوصيـــة المعامـــات من 
بيـــن أهـــم المعاييـــر التـــي تتعبها 
سوليدرتي البحرين، ومن خال 

تقديـــم Apple Pay، يتـــم تأمين 
 Face كل معاملة دفع باستخدام
ID أو ادخال الرمز السري للجهاز 
إلـــى  باإلضافـــة   ،Touch ID أو 

.)OTP( كلمة مرور لمرة واحدة
عواجـــي،  محمـــد  علـــق  وقـــد 
مســـاعد المديـــر العـــام – وحـــدة 
الدعم المؤسســـي للشـــركة، قائاً 
نكـــون أول شـــركة  “يســـعدنا أن 
 Apple Pay تأميـــن تطلق خدمة

لعمائها”.
فـــي  دائًمـــا  “نحـــرص  وأضـــاف: 
ســـوليدرتي علـــى ســـامة وأمن 
باســـتمرار.  عمائنـــا  معلومـــات 
نحـــن ملتزمـــون بتقديـــم حلـــول 
رقميـــة تلبي احتياجـــات عمائنا 
مـــن  االســـتفادة  مـــن  وتمكنهـــم 
للشـــركة  الرقميـــة  القنـــوات 
األمـــان  مـــن  عـــاٍل  بمســـتوى 

والخصوصية”.

“سوليدرتي البحرين” تطلق خدمة “Apple Pay” لعمالئها

محمد عواجي

أمل الحامد

أمل الحامد

المؤتمر الصحافي أمس



business@albiladpress.com27
الخميس 18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الثاني 1443 - العدد 4783

البحرينـــي  العقـــاري  القطـــاع  يتطلـــع 
التعـــاون  مـــن  مزيـــد  إلـــى  والمصـــري 
الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
وذلـــك ضمـــن إطـــار التعاون المشـــترك 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجهورية مصر 

العربية. 
رجـــال  جمعيـــة  وفـــد  زيـــارة  وتأتـــي 
جمهوريـــة  إلـــى  البحرينيـــة  األعمـــال 
مصر العربية األحد المقبل في ســـياق 
توجيهـــات قيـــادة البلدين الشـــقيقين؛ 
لزيـــادة التعاون المشـــترك في مختلف 

المجـــاالت االقتصادية واالســـتثمارية 
والتجاريـــة حيث إن القطـــاع العقاري 
يعد من أبـــرز القطاعات المتجددة في 

المرحلة المقبلة.
وفي هـــذا الصـــدد، أكد عضـــو مجلس 
إدارة جمعية رجال األعمال البحرينية 
ورئيـــس لجنة العقار ناصـــر األهلي أن 
القطـــاع العقاري في كل مـــن البحرين 
ومصـــر يعـــد مـــن القطاعـــات الحيوية 
والواعـــدة والمتجـــددة مـــن الناحتيـــن 
الســـنوات  الكميـــة والنوعيـــة وخـــال 

الماضيـــة ازدهـــر القطاع العقـــاري في 
كا البلدين بشـــكل ملحوظ، إذ خطت 
مصـــر  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
العربيـــة خطوات كبيـــرة لتحفيز ونمو 
هـــذا القطـــاع المهـــم وتجـــاوزت قيمة 
المشـــروعات العقارية خال السنوات 

العشر األخيرة مليارات الدوالرات.
وأشـــار األهلي إلـــى أن مملكة البحرين 
كانـــت على الدوام ســـباقة فـــي مجال 
والمشـــروعات  العقـــاري  التطويـــر 
العقاريـــة الكبيـــرة وال شـــك أن حجـــم 

المشـــروعات العقاريـــة فـــي البحريـــن 
ومصـــر مقارنـــة بعـــدد ســـكان كل بلـــد 
تعتبر مشـــروعات ضخمـــة وتصّب في 
نمـــو الناتـــج المحلي، وعليـــه فإن وفد 
البحرينيـــة  األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة 
سوف يركز على التعاون المشترك في 
المشـــروعات العقارية وطرق تســـويق 
المشـــروعات العقارية في كا البلدين، 
خصوصا المدن الحديثة التي ُأنشـــئت 

في جمهورية مصر العربية.
وأضاف األهلي أنه سيتم خال زيارة 

وفد جمعية رجـــال األعمال البحرينية 
بعـــض  علـــى  االطـــاع  مصـــر  إلـــى 
المشـــروعات العقاريـــة الكبرى وســـبل 
مشاركة الشـــركات العقارية البحرينية 
فـــي المعارض العقاريـــة التي تقام في 
مصـــر وهـــي فرصـــة مناســـبة للدخول 
للمطوريـــن  عقاريـــة  شـــراكات  فـــي 
الشـــقيقين،  البلديـــن  فـــي  العقارييـــن 
إلـــى جانـــب بحث ســـبل التعـــاون بين 
المكاتب العقاريـــة في مملكة البحرين 

وجمهورية مصر العربية.

األهلي: القطاع العقاري البحريني يتطلع لالستثمارات المشتركة مع مصر

وقعــت شــركة فونتانــا العقاريــة، إحــدى الشــركات الرائــدة فــي التطويــر العقاري فــي مملكة 
البحريــن، اتفاقيــة مــع بنــك البركــة اإلســامي، لتوفيــر التمويــل الــازم للعمــاء الراغبيــن في 
امتاك شــقق في برج )ب( ضمن مشــروع “فونتانا إنفينيتي” المقرر طرحه في 17 من نوفمبر 
الجاري. وتأتي هذه االتفاقية في إطار شراكة استراتيجية قائمة بين الطرفين نتيجة الرتفاع 
الطلب على امتاك العقارات المميزة في المملكة وتلبية احتياجات العماء المهتمين بتملك 

الوحدات المندرجة ضمن مشروعات فونتانا العقارية.

وتـــم اســـتكمال مراســـم توقيـــع االتفاقية في 
المقـــر الرئيـــس لبنـــك البركـــة يـــوم الثاثـــاء 9 
مـــن نوفمبـــر الجـــاري، بحضور كل مـــن المدير 
العـــام لمجموعة األعمال طارق كاظم، ورئيس 
إدارة الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد لدى بنك 
بجانـــب  العلـــوي،  فاطمـــة  اإلســـامي  البركـــة 
أعضـــاء مجلس إدارة شـــركة فونتانا العقارية 
عبدالغفـــار الكوهجـــي، وعبـــد رب النبي أحمد 
المـــاء، وعنايـــت جابري، والمدير العام لشـــركة 
فونتانـــا العقارية محمد الكوهجي، ونخبة من 

المسؤولين المنتسبين للطرفين. 
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح المدير العام لشـــركة 
فونتانـــا العقاريـــة قائا “إننا ســـعداء بالتعاون 

مـــع بنك البركة اإلســـامي لطرح هذا البرنامج 
التمويلـــي األول مـــن نوعـــه لخدمـــة كل مـــن 
البحرينيين ومواطني دول الخليج واألجانب 
المقيمين وغير المقيمين، بما يتيح لهم امتاك 
شـــقق عصرية في أحد أرقى األبراج الســـكنية 
فـــي البحريـــن، ويســـرنا تقديم هـــذه العروض 
التنافســـية لبـــرج )ب( مـــن مشـــروع )فونتانـــا 
إنفينيتـــي(؛ بهدف إضفاء قيمـــة إضافية لمثل 

هذا المشروع العقاري السكني المتميز”.
وأضاف “صممنا هذا المشـــروع بطريقة تجعله 
يحاكي أســـلوب حياة المنتجعات، إذ يشـــتمل 
علـــى مرافـــق فريدة مـــن نوعها مثل: شـــاطئ 
وبـــرك  متكامـــل  رياضـــي  ونـــادي  اصطناعـــي 

عمـــل  ومكاتـــب  وخارجيـــة  داخليـــة  ســـباحة 
ومناطـــق  لاجتماعـــات  مخصصـــة  وقاعـــات 
لأللعـــاب اإللكترونيـــة ولعـــب لألطفـــال وقاعة 
ســـينما، باإلضافـــة إلى قـــوارب الكاياك وســـط 

النهـــر الجاري المحاط بالحدائـــق التي تحاكي 
البيئة االستوائية. وتأتي هذه الشراكة لتعكس 
جهودنـــا الدؤوبة الرامية لتوفير تمويل خاص 
بالعمـــاء الكـــرام الراغبيـــن فـــي امتاك شـــقق 

ســـكنية فاخـــرة مجهـــزة بالكامل في مشـــروع 
متميـــز مثـــل )فونتانا إينفينيتـــي( الذي نعتبره 
فـــي  المطروحـــة  المشـــروعات  أفضـــل  أحـــد 

فونتانا العقارية”.
مـــن جانب آخر، صرح المديـــر العام لمجموعة 
أعمـــال بنـــك البركـــة اإلســـامي طـــارق كاظم، 
قائـــا “إنه لمن دواعي ســـرورنا فـــي البنك بأن 
نعقد شـــراكة اســـتراتيجية مع شـــركة فونتانا 
العقاريـــة الرائـــدة في مجال التطويـــر العقاري 
على مســـتوى المملكة، وإنمـــا نهدف من خال 
ذلـــك لتقديم برامج تمويـــل متميزة ألحد أبرز 
المشروعات السكنية الفاخرة في المملكة. لذا 
قمنـــا بطرح هـــذا البرنامج التمويلي بشـــروطه 
الجذابة والتنافسية لتلبية احتياجات مختلف 
العمـــاء الحالييـــن والمحتمليـــن، المواطنيـــن 
منهـــم والمقيميـــن علـــى حـــٍد ســـواء، ويعكس 
ذلـــك إيماننـــا بأهمية بالـــدور الـــذي تلعبه هذه 
المشـــروعات السكنية المتميزة في حل الملف 

اإلسكاني في المملكة”.

“فونتانا العقارية” و “البركة اإلسالمي” يوقعان اتفاقية لتوفير تمويل “فونتانا إينفينيتي”
البرنامج يعد األول من نوعه لخدمة البحرينيين والخليجيين واألجانب

عقب توقيع االتفاقية

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تأسست مصانع باستيك الخليج على يد أحمد 
بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب الزياني في العام 
1968. وقـــد كان يتعامل المصنع منذ نشـــأته مع 
الخـــام الباســـتيك في تصنيـــع مختلف األدوات 
الباستيكية، على ســـبيل المثال ال الحصر علب 
قوارير المشروبات الغازية، األواني الباستيكية. 
ومن ثم تم إضافة المواســـير الباســـتيكية على 
مختلف أنواعها، وبالتالي فالمصنع يمتلك خبرة 
وتقنيـــات في مجال صناعة الباســـتيك طورها 
خـــال عقود مـــن الزمـــن وتناقلت عبـــر األجيال 

ومازلنـــا إلـــى يومنـــا هـــذا حريصيـــن علـــى نقلها 
لألجيال القادمة.

فـــإن مصانـــع باســـتك  الحالـــي،  الوقـــت  وفـــي 
الخليج تنتج المواســـير والوصات الباستيكية 
 PVC, CPVC,( بمقاســـات وأنواع مختلفة منهـــا
حســـب  المقاســـات  وتتنـــوع   ،)LDPR, HDPE
المواصفات ورغبة العماء من 1 / 2 انش وحتى 

16 انش.
وتطمح مصانع باســـتيك الخليـــج إلى التطوير 

والتوسع المستقبلي.

أمــل الحامــد

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.

مصانــع باســتيك الخليــج مــن المصانــع التــي اشــتهرت فــي مجــال تصنيــع مختلــف األدوات الباســتيكية 
والمواســير والوصــات الباســتيكية. وكانــت المصانــع بــدأت على يــد أحمد بــن عبدالرحمن بــن عبدالوهاب 

الزياني. وتنشر “الباد” نبذة عن المصانع وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية.

مصانع بالستيك الخليج
تأسست في العام 1968

عنوان الشركة:

• عنوان المصنع: بناية 79، شارع 19، مجمع 115.
/https://www.gulfplas.com :الموقع اإللكتروني •

info@gulfplas.com :البريد اإللكتروني •
• رقم الهاتف: 17677757  -• رقم الفاكس: 17670514
Instgram: Gulfplas :وسائل التواصل االجتماعي •

ناصر األهلي

 )BisB( حصد بنـــك البحرين اإلســـامي
أخيـــرا جائزة “أفضل بنك إســـامي في 
مملكـــة البحرين” خال مراســـم اإلعان 
عن جوائز مجلة “MEA Finance” التي 
أقيمـــت فـــي 3 نوفمبـــر الجـــاري بفنـــدق 
الريتز كارلتون JBR - الكائن في دبي. 

المرموقـــة  الجوائـــز  هـــذه  وتحتفـــي 
القطـــاع  فـــي  المحوريـــة  باإلســـهامات 
المصرفي على مستوى الشرق األوسط 
مـــن  كل  لجهـــود  وتكريًمـــا  وإفريقيـــا، 
المؤسســـات الماليـــة ومقدمـــي الحلـــول 
التقنيـــة من األفراد والمؤسســـات، نظير 
وريادتهـــم  االســـتثنائية  إســـهاماتهم 
وتميزهم في تقديم خدمات ومنتجات 

مبتكرة ذات قيمة.
وتـــم اختيـــار الفائزيـــن من المؤسســـات 
الماليـــة ومـــزودي الخدمـــات وتكريمهم 
ضمـــن فئات التميز اســـتناًدا إلى عوامل 
رئيســـة عـــدة تشـــمل: طـــرح منتجـــات 
وخدمات اســـتثنائية، التحـــول الرقمي، 
الفاعلـــة  االســـتجابة  علـــى  القـــدرة 
للمتغيـــرات، إظهـــار مســـتوى متميز من 
الريادة واالبتكار. ومن هذا المنطلق، تم 
تكريم بنـــك البحرين اإلســـامي تقديًرا 
إلنجازاتـــه البـــارزة وعروضـــه وخدماته 
المالية والمصرفية المتميزة والمتوافقة 

مع الشريعة اإلسامية.
وعلـــى مـــدار العامين الماضييـــن، أطلق 
فـــي  الذاتيـــة  الخدمـــة  أكشـــاك  البنـــك 
جميع فروعـــه ومجمعاته المالية، وأتاح 
اســـتخدامها على مدار الســـاعة وطوال 
أيـــام األســـبوع. كمـــا دشـــن البنـــك أيًضا 
خدمته المصرفية المفتوحة األولى من 
نوعهـــا في القطـــاع، بالتعاون مـــع بوابة 
ترابـــط، مـــا أســـهم فـــي إتاحـــة الفرصـــة 

للزبائن بعرض وإدارة جميع حســـاباتهم 
باســـتخدام  ســـهولة  بـــكل  المصرفيـــة 
تطبيـــق رقمـــي واحـــد فقـــط منـــذ شـــهر 

يوليو من العام الجاري. 
وعـــاوة على ذلك، كشـــف البنك النقاب 
عـــن فرعـــه الفريد مـــن نوعه “فـــرع بنك 
الكائـــن  لابتـــكار”  اإلســـامي  البحريـــن 
الفـــرع  بتجديـــد  قـــام  إذ  الرفـــاع،  فـــي 
الســـابق وتجديـــده بشـــكل يقـــدم نمًطـــا 
بيـــن  تماًمـــا يجمـــع  متجـــدًدا ومختلًفـــا 
الطريقـــة التقليدية لتخليص المعامات 
المصرفيـــة واألســـلوب الحديـــث، الـــذي 
يعتمد على إجراء المعامات المصرفية 
عـــن طريق األجهـــزة الرقميـــة المتكاملة 
إلـــى  إضافـــة  هـــذا  واحـــد،  مـــكان  فـــي 
احتوائـــه علـــى مقهـــى “Roast” المحلي 
الذي فاز في مسابقة أطلقها البنك العام 
الماضـــي، كجـــزء من جهوده المســـتمرة 
بتقديـــم الدعـــم الـــازم لـــرواد األعمـــال 
المحلييـــن وقطـــاع الشـــركات الصغيـــرة 

والمتوسطة في البحرين.
كما أطلق البنك خدمات رقمية مبتكرة 
تســـتهدف الزبائـــن مـــن فئة الشـــركات. 
ونجـــح في طرح العديد مـــن البطاقات 
المخصصـــة للجيـــل الناشـــئ التـــي كان 
مـــن أبرزهـــا “بطاقـــة آركيد اإلســـامي” 

مســـبقة الدفع المخصصة لمحبي ألعاب 
الفيديو. 

البنـــك  حلـــول  أحـــدث  مـــن  كان  كمـــا 
المبتكرة، منتج “رواد المســـتقبل”، الذي 
يعد حســـاًبا للدفع غير النقدي مخصصا 
لألطفـــال، يمنـــح أوليـــاء األمـــور إمكان 
أبنائهـــم  مدفوعـــات  وإدارة  متابعـــة 
وبناتهم، لتشجيع الناشئين على اإلدارة 
الماليـــة واكتســـاب الثقافـــة الماليـــة في 
عمـــر مبكر، أما فيما يخـــص الوباء الذي 
مـــا زلنـــا نعانـــي من انتشـــاره، فقـــد عمد 
اإلجـــراءات  وتيســـير  لتبســـيط  البنـــك 

المصرفية لتتوافق مع ظروف الوباء.
وتعليقا على هذه المناسبة، قال الرئيس 
اإلســـامي  البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي 
حسان جرار “يسعدنا الفوز بهذه الجائزة 
المرموقة، التي تعكس إنجازاتنا البارزة 
القطـــاع  فـــي  المتعـــددة  وإســـهاماتنا 
المصرفـــي رغم كل التحديات والعقبات 
التـــي يواجههـــا العالم بأســـره أثر تبعات 
جائحـــة كورونـــا، حيـــث واصلنـــا العمـــل 
بكل جهـــد وعزم نحـــو تحقيـــق أهدافنا 
المنشـــودة المتمثلـــة فـــي ريـــادة التطور 
الرقمي على مستوى القطاع المصرفي، 
وهذا ما جعلنا نسعى العتماد العديد من 
االبتـــكارات الرقمية المتميزة وتضمينها 
في صميم أعمالنا المؤسسية وخدماتنا 
المصرفيـــة المطروحـــة. ونتطلـــع لمزيد 
من العطاء واالنجـــاز انطاًقا من الوعد 
الـــذي قطعنـــاه للزبائـــن الكـــرام بتيســـير 

تجربتهم المصرفية معنا على الدوام”.

ضمن جوائز مجلة “MEA Finance” للعام 2021

“البحرين اإلسالمي” يفوز بجائزة “أفضل بنك إسالمي في مملكة البحرين”

حسان جرار 

البنك أطلق أكشاك 
الخدمة الذاتية 

وأتاح استخدامها 
على مدار الساعة
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التغييرالسعر + 0.3340.022 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.0910.000 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 7.05+0.334 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.84+0.065 دوالر
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.17+0.100 دينار
المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

السنة الرابعة عشرة - العدد 4783
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رشيد الحلواين الرئيس التنفيذي  -  مهند عبد الجواد املدير الفني

د. أحنف الجاجة رئيس مجلس االدارة  -  د. هبه مهندس عضو مجلس االدارة

أسمى  آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة 

على الثقة الملكية السامية بتعيينه 

 وكيًلا للوزارة لشئون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية

داعين اهلل سبحانه وتعالى أن يوفق معاليه ويسدد خطاه لمواصلة 

البناء والتقدم واالزدهار لمملكتنا الغالية وتحقيق مزيٍد من 

اإلنجازات على جميع األصعدة إنه سميع مجيب الدعاء 

كشف وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد عن 
أن جـــزءا من أعمـــال هدم مبنى المســـافرين القديم 
بمطـــار البحريـــن، مـــن أجل توســـعة المطـــار وتنفيذ 
المرحلـــة الثانية مـــن المطار، قد تم البـــدء فيه وهو 
عبارة عـــن 3 بوابات، متوقًعا انتهـــاء تنفيذ المرحلة 
الثانية بنهاية أبريل المقبل، مشـــيًرا إلى أن المرحلة 

الثانية عبارة عن تنفيذ جزء بسيط من المطار.
وكانت شركة مطار البحرين قد طرحت في مجلس 
الهـــدم  المناقصـــات والمزايـــدات مناقصـــة ألعمـــال 
لمبنى المســـافرين القديم بمطـــار البحرين والمرافق 
المصاحبة له. ويهدف هذا المشروع إلى هدم الجزء 
المتبقي من مبنى المســـافرين القديـــم )الواقع غرب 
مبنـــى المســـافرين الجديـــد( باإلضافة إلـــى المرافق 
المصاحبـــة لـــه؛ من أجل الســـماح بتطوير المســـاحة 
البحريـــن  المتبقيـــة ضمـــن برنامـــج تجديـــد مطـــار 
الدولـــي. وبخصـــوص منطقـــة البحرين اللوجســـتية 
الثانيـــة، أكد الوزير توافر مســـاحات للمنطقة، ويتم 

العمـــل حالًيـــا علـــى تحديـــد تكلفـــة أعمـــال الدفـــان 
لها، مشـــيًرا إلـــى أن المنطقة ســـتخدم المشـــروعات 
اللوجستية والصناعية. وأضاف أنه يتم العمل على 
تحديـــد االحتياجات المالية لعملية االســـتثمار. وتم 
إطالق منطقة البحرين اللوجســـتية في العام 2008 
على مساحة قدرها كيلومتر مربع باألرض المحاذية 

لميناء خليفة بن سلمان. 
وتعـــد منطقـــة البحريـــن اللوجســـتية، التـــي تتولـــى 
بـــوزارة  البحريـــة  والمالحـــة  الموانـــئ  شـــؤون 
المواصالت واالتصاالت تشـــغيلها، األولى من نوعها 
في منطقة الخليج العربي، حيث توفر لمستأجريها 
من الشـــركات المحلية والعالميـــة قاعدة عمل عالية 
الجـــودة فـــي منطقة جمركيـــة معفـــاة الضريبة ذات 
موقع إستراتيجي في قلب الخليج العربي، تمّكنهم 
مـــن الوصـــول إلـــى أســـواق دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي وأســـواق شـــمال الخليج العربي خصوصا 

بكلفة منخفضة وخالل زمن قياسي.

وزيــر “المواصــالت”: المرحلــة الثانيــة 
لتوسعة مطار البحرين تنتهي في أبريل

أمل الحامد

“الجمارك” توقع عقداً لتنفيذ مشروع نظام النافذة الواحدة “أفق 2”
أحمـــد  الشـــيخ  الجمـــارك   رئيـــس  وّقـــع 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عقـــدًا مـــع شـــركة 
 )CrimsonLogic( لوجيـــك  كريمســـون 
مشـــروع  تنفيـــذ  بشـــأن  الســـنغافورية 
نظـــام النافـــذة الواحدة “أفـــق 2”، والذي 
يشـــكل بوابـــة إلكترونيـــة تديـــر مختلف 

اإلجراءات الحكومية المطورة والمتبعة 
دولًيا، ال ســـيما أن المشـــروع يطرح أيًضا 
تعـــزز  التـــي   ”Block chain”لــــ تقنيـــات 
والتعامـــالت  المعامـــالت  وصحـــة  دقـــة 
علـــى  والمحافظـــة  الرقميـــة  الجمركيـــة 
التدخـــل  وتقليـــل  المعامـــالت،  ســـرية 

البشري.

ويعتبـــر نظـــام “أفـــق 2” بوابـــة إلكترونية 
بـــذوي  الصلـــة  ذات  الخدمـــات  تضـــم 
البواخـــر، ووكالء  مـــن وكالء  المصلحـــة 
الشحن، والمخلصين الجمركيين، ومالكي 
البضائـــع، ومـــن أهـــم مميزاتـــه: تحقيـــق 
التكامل اإللكتروني وتبادل البيانات بين 
النظم اإللكترونيـــة العاملة داخل الدائرة 

الجمركيـــة، وتنظيم إجـــراءات المواعيد، 
وإيقـــاف المعامـــالت الورقيـــة المتداولـــة 
بين شؤون الجمارك والشركات المشغلة، 
إضافـــة إلـــى اســـتخدام أفضـــل الحلـــول 
الذكيـــة، وتطبيقات الـــذكاء االصطناعي، 
وتضمين معايير العمل في قواعد النظام 

المتعلقة بكافة الجهات الرقابية.
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