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MODA MALL

ساعة أي دبليو سي بايلوت.
ُصممت للممّيزين .

أناب ولي العهد  رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل 
خليفــة الفتتــاح معــرض الجواهــر العربيــة 2021، والذي ُيقــام بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وأكد ســموه على تقديــر مملكة البحرين لجميع 
المشــاركين فــي هــذا الحــدث المهــم الــذي يعكس ثقتهــم بما تتمتع بــه المملكة من مقومات تعزز دورها كوجهة ســياحية واســتثمارية مفضلة تشــكل رافدًا 

للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

أجنحـــة  فـــي  ســـموه  جولـــة  وخـــال 
للمشـــاركين  ســـموه  نقـــل  المعـــرض، 
تحيـــات صاحـــب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات 
سموه لهم كل التوفيق والنجاح.

واســـتذكر ســـمو نائب رئيـــس مجلس 

الـــوزراء دور صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
هـــذا  رعايـــة  فـــي  ثـــراه(  هللا  )طيـــب 

المعـــرض منـــذ نســـخته األولـــى فـــي 
سياق ما كان يحرص عليه سموه من 

دعم لصناعة المعارض والمؤتمرات.

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ســـمو  وأكـــد 
الـــوزراء حرص مملكـــة البحرين على 
تبنـــي المبـــادرات التـــي تعـــزز قدرتهـــا 
المعـــارض  صناعـــة  فـــي  التنافســـية 
والمؤتمـــرات ولتكـــون وجهـــة مثالية 
الســـتضافة وتنظيم المحافل الدولية 
أن  إلـــى  ســـموه  الفتـــا  االقتصاديـــة، 

ســـياحة المعارض والمؤتمرات داعمة 
القطـــاع  تطويـــر  وبرامـــج  ألولويـــة 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  الســـياحي 
االقتصادي خصوصا ما يتعلق بتنمية 
القطاعـــات الواعـــدة بمـــا يعـــزز النمـــو 
االقتصادي ويدعـــم البرامج الموجهة 

للمواطن.

معــرض الجواهــر العربـيـــة 2021  -  مـن 16-20 نوفمبـر

سمو ولي العهد رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ علي بن خليفة الفتتاح معرض الجواهر العربية

دور بارز لسمو األمير خليفة بن سلمان رحمه اهلل في رعاية الحدث منذ نسخته األولى دعماً من سموه لقطاع المؤتمرات

البحرين تمتلك مقومات تعزز دورها كوجهة سياحية واستثمارية مفضلة
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George Hakim مجموعة 

PANERAI PICCOLO DUE MADREPERLA ساعة

بانيراي تخّط فصًل جديًدا في حكايتها عبر تقديم ساعة
 Luminor Due جديدة تماًما بتصميم أنثوي على نحو بارز

تواصــل بانيــراي توســيع مجموعة Luminor Due معــّززة هوّيتها الرمزّية من 
خــال صياغــة غيــر مألوفــة بلمســة مــن األنوثــة المفاجئــة. وتواصــل بانيراي 
خطواتهــا الجريئــة عبــر الخروج علــى القواعد والتقاليد، مستكشــفة مجاالت 
جديــدة وغيــر معروفــة مــن خــال موديــل ممّيــز للغايــة وُمبتكــر علــى نحــو 
ُمدهــش. موديــل إبداعّي كونه يتمّيز ببعــده الواضح عن المألوف من الناحية 

.)Panerai Piccolo Due Madreperla )PAM01280 :الجمالية
توّســع ساعة Panerai Piccolo Due Madreperla الجديدة حدود مجموعة 
ســاعات Luminor Due، مقّدمة صياغة جديدة منها بناًء على تصّور شــامل. 
تجســيد متنــّوع وانتقائــي للذوق اإليطالــي، والنتيجة توازٌن رائــع بين المواد 

المتقّدمة والّسمات الجمالّية األنيقة. 
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أرنولد آند صن 1764
علــى رغــم ظهورهــا ألّول مــّرة مرصعة بالذهب األحمر، إال أن تصميم ســاعة جلوبتروتر الجديد يتمّيز 
اآلن بإطــار فــوالذي صلب ينســجم مع الجســر الكبير الممتد فوق النصف الشــمالّي مــن الكرة األرضّية 
المنقوشة على الساعة. تجسد هذه الساعة العالمّية الفريدة من نوعها، كل ما تتمتع به شركة أرنولد 
آند صن من مهارة في التصميم وبراعة اإلنتاج. تمثل هذه الساعة امتداًدا لساعات مارين كرونومتر 
و التي صممها جون أرنولد من أجل القوات البحرّية البريطانّية في القرن الثامن عشر، والتي اكتسب 

بفضل دقتها شهرًة واسعة في جميع أنحاء العالم.

باللــون  المتمثــل  الجمالــي  طابعهــا  تصميــم  إعــادة  بعــد 
الذهبــي، تعــود ســاعة جلوبتروتر من جديــد، ولكن بإطار 
فوالذي اللون، وما تزال الســاعة محتفظة بزخرفة نصف 
الكــرة األرضّيــة المميــز مصحوبــة بالحلقــة المصنوعة من 
الكريســتال والياقــوت، واللــذان يتيحــان قــراءة الوقــت 
شــمال خط االســتواء. يتوفر مينا هذه الســاعة بخيارين، 
هيئــة  علــى  وزخــارف  خــاب  أزرق  بلــون  مطلــي  األّول 
قطعــة   88( محــدودة  بكميــة  متوافــر  الشــمس  شــروق 
فقــط(. ويأتــي الخيار الثاني بمينا مطلي باألبيض الفضي 
ومزخرف أيًضا على هيئة شــروق الشــمس، متوفر بكمية 

غير محدودة.

تصميم انسيابي أنيق

لقــد حرصــت أرنولــد آنــد صن فــي تصميمها لهذه الســاعة 
على استخدام مراسم خطوط أنيقة ومتناسقة، بدًءا من 
حــزام الســاعة مروًرا باإلطار الفــوالذي ووصواًل إلى القبة 
المصنوعة من الكريستال والياقوت والمعلقة فوق ميناء 
الســاعة. مــا يميــز هــذه الســاعة عــن غيرهــا من الســاعات 
هــو الجســر الفوالذي المقّوس و الممتــد فوق نصف الكرة 
الفضــي،  باللــون  الشــمالي، وهــو جســر مطلــي  األرضيــة 
مصقــول يدوًيــا، ومثبت مــن كا طرفيــه ببرغيين، كما لو 

كان جسًرا يربط بين ضفتين.

ميناء واسع غني بالتفاصيل

تحظــى ســاعة جلوبتروتــر ســتيل بإطــار كبيــر قطــره 
45 ملــم. يمنــح مينــا الســاعة المســاحة الكافيــة لنقــش 
نصــف الكــرة األرضية الشــمالي بــكل تفاصيلــه، بما في 
ذلــك أمريــكا، وأوراســيا، وإفريقيــا. تقدم هذه الســاعة 
منحوتــة فريــدة من نوعها، حيث أنــه تم طاء وصقل 
الساســل  لمعــة  أطفئــت  فيمــا  بالروديــوم،  القــارات 
باســتخدام  المحيطــات يدوًيــا  الجبلّيــة.  وتــم طــاء 
طبقــات متعددة من الصبغــات الزرقاء، قبل أن ُيضاف 
إليهــا مســحوق أصــداف الآللــئ ليمنــح األلــوان تشــبًعا 
ولمعاًنــا فريديــن. وأّمــا الشــواطئ فقــد تــم تحديدهــا 
بصبغــة ســوبر لومينوفا، والتي تضــيء وتضفي لمعاًنا 
خــال الليــل، وتعكــس مــدى البراعــة فــي صناعــة هذه 
التحفة اليدوّية. توفر أرنولد آند صن أيًضا الساعة مع 
خريطــة النصــف الجنوبي مــن الكرة األرضّيــة، كما أنها 

على استعداد لتلبية طلبات الزبائن الخاّصة.

ساعة جلوبتروتر ستيل جسر حول العالم

تتمّيز ساعة لونا ماجنا بالتينيوم بمواد تصنيعها الفاخرة والمنتقاة بعناّية. تحتوي هذه 
الساعة على قمر ثالثي األبعاد من األفينتورين األزرق والرخام الرمادي، مصطحبة بمينا 
من صدف الآللئ البحرّية، كل ذلك تحيط به سماء باهرة من الكريستال واألفينتورين، 

وحاوية من البالتينيوم 950 تليق بفخامة الساعة.
ُتعد مجموعة ساعات لونا ماجنا بقمر ساطع خاب في عالم صناعة الساعات، فهي بالفعل تمثل جميع 
مراحل تغيرات القمر حيث يظهر ويكبر ويختفي، ثم يعود ليظهر ويضيء السماء من جديد. تعود اآلن 
ساعات لونا ماجنا بحلة جديدة في حاوية الباتينيوم 950 ومينا أبيض مصنوع من مسحوق أصداف 
الباهرة  الضوئية  االنعكاسات  من  نهائي  ال  عدًدا  الساعة  لتعطي  الفضي،  باللون  مطلّية  وحلقة  اللؤلؤ، 

والمتغّيرة باستمرار.

 ” Bloom“ مجموعة ” Nova“ مجموعة ”  Tetra“ مجموعة

BUTANI مجموعة 

ساعة لونا ماجنا بالتينيوم تحت ظل القمر

أرنولد آنــد صن 1764
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كشف الثنائي المبدع ڤاليري ميسيكا وكايت موس عن مجموعة 
تتأّلق  للحياة.  عشقهما  وحي  من  الراقية  المجوهرات  من  ثانية 
اإلبداعات الجديدة بطيف من األلوان، إذ ابتكرت عارضة األزياء 
والتمّيز،  بالجرأة  تنبض  ثانية  مجموعة  المجوهرات  ومصّممة 

وتضّم 36 قطعة حصرية.
اللؤلؤ  وعرق  المالكيت  بحجر  الجديدة  المجوهرات  تزدان 
تتغّنى  واأللوان.  بالحياة  فتنبض  والمرمر،  والفيروز  األبيض 
بالتالعب المبهر بين المواد، والتباين بين الذهب وألوان األحجار، 
ستايل  وتعكس  التفاصيل  أدّق  تراعي  التي  الجريئة  والتصاميم 
قطع  تصميم  على  وكايت  ڤاليري  حرصت  الحديث.  ميسيكا 
متناغمة ومتكاملة ولم تكتفيا بابتكار المجوهرات للعنق واألذنين 
والمعصم واألصابع، بل أيًضا للرأس واليدين والجسم. مًعا، تتحّدى 

السّيدتان كل القيود في مجال المجوهرات وتقلبان قواعد اللعبة 
رأًسا على عقب.

في إطار شراكة عنوانها اإلبداع، ُيكّرس هذا الثنائي الخاّلق شغفه 
اليوم وأكثر من أي وقت مضى البتكار مجوهرات تنبض باأللوان 
بأّن  العالمية  األزياء  عارضة  تؤمن  يوم.  كل  ارتداؤها  ويسهل 
المجوهرات يجب أن تعكس شخصّية المرأة التي ترتديها، فيما 
مجوهرات  تصميم  على  الباريسية  المجوهرات  مصّممة  تحرص 

تليق بإطاللة المرأة اليومية.
أقدمت المصّممتان بكل جرأة على طرح مجموعة من المجوهرات 
باتت  المجموعة في وقت  تأتي هذه  القزح.  بألوان قوس  ملّونة 
عاَمين،  آخر  في  به  مررنا  بعدما  األولويات  أولى  “السعادة”  فيه 

وتسعى إلى بّث أجواء الفرح والسعادة في النفوس. 

شافهاوزن، 7 أبريل 2021 – كشفت دار أي دبليو سي شافهاوزن ً النقاب عن الساعة 
 Watches & والعجائب  للساعات  الرقمي  المعرض  في   Big Pilot’s Watch  43
Wonders. يعد هذا الطراز الجديد تجسيدا صادقا لتصميم ساعة المراقبة األيقوني، 
إذ يتميز بعلبة ساعة عملية من االستانلس ستيل بقطر43ملليمتر.ويتوفر إما بميناء 
نع منقبل  سوداء أوزرقاء ،ويعمل بالكاليبر  82100المزود بنظام الملء بيالتونو اُلمصَّ
التغيير  نظام  الذي يمكن رؤيته من خالل ظهر زجاجي سافير.  دبليو سي،  أي  دار 
جلد  من  شاملة  أساور  خيارات  إلى  باإلضافة  االستخدام،  سهل   EasX-CHANGE
 Big Pilot’s Watch 43 العجل والمطاط واالستانلس ستيل، كل ذلك يجعل الساعة
لخوض  جاهزة  فهي  الرياضية،  لالستخدامات  المثالية  العصرية  الساعة  بمثابة 

المغامرات سواء جوا أو برا أو بحرا.

 BIG PILOT’S WATCH
الجديدة بقطر 43 ملليمتر

ديفجي أوروم

يســـر مجوهـــرات آســـيا أن تعلن عـــن عودتها إلى معـــرض الجواهر 
العربيـــة للعام 2021 لتعرض أحدث المجموعات التي صنعت على 
يد عدد من أشـــهر مصممي المجوهرات والســـاعات في العالم، في 

المعرض الرائع الذي سيمتد لخمسة أيام خالل شهر نوفمبر. 
وســـُتعرض خـــالل معـــرض الجواهـــر العربيـــة هـــذا العـــام أحـــدث 
التصميمـــات الرائعـــة مـــن مجموعـــة مجوهـــرات آســـيا األلماســـية 
والعرائســـية التـــي تتميـــز بقطع فريـــدة مصنوعة يدويـــًا بتصاميم 
كالسيكية ومعاصرة أنيقة تلبي أذواق العمالء الذين يبحثون عن 

قطع خاصة في يوم زفافهم. 

مجموعة مجوهرات آسيا 
األلمساية والعرائسية 

كشفت دار أي دبليو سي شـافــهـاوزن 
النقـــاب عــن الســاعـــة
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مركز البحرين للمجوهرات

يعرب عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد
رئيس الوزراء لرعايته معرض الجواهر العربية

A L P I N E  E A G L E  X L  C H R O N O

The pure yet bold Alpine Eagle XL Chrono is a column-wheel chronograph equipped with a flyback 
 function. Its 44 mm case houses the Chopard 03.05-C chronometer-certified automatic movement,  

for which three patents have been registered. This exceptional timepiece is made of Lucent Steel A223, 
an exclusive ultra-resistant metal based on four years of research and development. Proudly handcrafted 

by our artisans, it represents the expertise and innovation cultivated in our Manufacture. 

معــرض الجواهــر العربـيـــة 2021  -  مـن 16-20 نوفمبـر

مركز البحرين لملجوهرات

رفــع إداريــو مركــز البحريــن للمجوهــرات بالــغ التقدير وعظيــم االمتنان إلى ولــي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة لرعايتــه الحــدث 
السنوي األبرز في عالم المجوهرات والساعات على مستوى الشرق األوسط )معرض الجواهر 
العربية( في نســخته الحالية، مما يعكس حرص الحكومة الموقرة على اســتقطاب المعارض 

العالمية المتخصصة، وتسخير كل اإلمكانات لتطوير سياحة المعارض في مملكة البحرين.

كما أعـــرب إداريو المركز عن ســـعادتهم البالغة 
بحضـــور نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة نيابة عن 
راعـــي المعـــرض، مؤكديـــن أن حضـــور ســـموه 
باســـتضافة  الحكومـــي  االهتمـــام  يعكـــس 
نجاحهـــا  علـــى  والحـــرص  الكبـــرى  المعـــارض 
وتميزهـــا، وهذا ليس بغريب على ســـموه الذي 

دأب على الحضور وتفقد كبريات المعارض.
 وقـــال إداريـــو المركـــز إننـــا نقـــدر بـــكل فخـــر 
واعتـــزاز دعـــم األميـــر الراحـــل صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
)طيـــب هللا ثـــراه( لمعـــرض الجواهـــر العربيـــة 
علـــى مدى ســـنوات طويلة، ممـــا كان له عظيم 
األثـــر في إبراز هذا الحدث الكبير على خريطة 

المعارض المحلية والدولية.
وأكدوا أن الرعاية الســـنوية لألمير الراحل تعد 
أحد مالمح نهج ســـموه ورؤيتـــه الحكيمة في 

تنميـــة صناعة المعـــارض والمؤتمـــرات وتعزيز 
دورها كرافد مهم لالقتصاد الوطني.

وأضافوا إننا فخـــورون بنجاح مملكة البحرين 
في اســـتضافة كبريات المعـــارض المتخصصة 
علـــى وجه العمـــوم، ومعرض الجواهـــر العربية 

على وجه الخصوص.
وقالوا إن مملكة البحرين أصبحت متميزة في 
تنظيـــم المعارض الكبيرة منـــذ عقود من الزمن 
متواصلـــة  نجاحـــات  تحقـــق  أن  واســـتطاعت 
فـــي تنظيـــم المعـــارض الكبـــرى، مشـــيرين إلى 
أن المملكـــة تمتلـــك تاريًخا متميـــًزا في صناعة 

وصياغة الذهب والمجوهرات.
وبذل رجال األعمـــال الثالثة، وهم: عبدالرزاق 
شـــيرازي )رحمـــه هللا(، وعبدالمجيـــد شـــيرازي 
وأبوالقاسم شيرازي جهودا كبيرة في تأسيس 
أضحـــى  الـــذي  للمجوهـــرات،  البحريـــن  مركـــز 
عالمة فارقة في صناعة الذهب والمجوهرات.

إسهامات بارزة لسمو األمير الراحل خليفة بن 
سلمان طيلة إقامة معرض الجواهر العربية

حضور سمو الشيخ علي بن خليفة يعكس االهتمام 
الحكومي باستضافة المعارض الكبرى في المملكة
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20 % نمو قيمة المعروضات بمركز البحرين للمجوهرات

محمد شيرازي: المجوهرات معفاة من “القيمة المضافة” بـ “الجواهر العربية”
أمل الحامد

أعــرب المديــر اإلداري لمركــز البحريــن للمجوهــرات، محمد شــيرازي، عن جزيل شــكره إلى 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
على رعايته لمعرض الجواهر العربية في نســخته التاســعة والعشــرين. كما توجه شيرازي 
بالشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على رعايته 

افتتاح معرض الجواهر العربية في نسخته التاسعة والعشرين.

وأضـــاف أن معرض الجواهـــر العربية انطلق 
في العام 1992، ومركز البحرين للمجوهرات 
مـــن الشـــركات المؤسســـة للمعرض وتشـــارك 
بأكبر مســـاحة في المعرض سنوًيا. واستذكر 
شيرازي األمير الراحل صاحب السمو الملكي 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا ثراه، 
الذي شـــكل العمود الفقري لمعـــرض الجواهر 
العربية لســـنوات طويلة والـــذي أعجب دائًما 
بالحرفيـــة الرائعة والمجموعـــة المتنوعة من 

الســـاعات والمجوهـــرات المعروضـــة بمركـــز 
البحرين للمجوهرات، وقد كان الراحل داعمًا 
كبيـــًرا لمعـــرض الجواهـــر العربيـــة خصوًصـــا 
 ،)BJC( تجـــاه مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات 
ولهذا سنكون دائًما ممتنين له وستظل ذكراه 

محفوظة إلى األبد ولن ُتنسى أبًدا.
بنســـخته  المعـــرض  فـــي  المشـــاركة  وعـــن 
التاســـعة والعشـــرين، أعـــرب محمد شـــيرازي 
عن ســـروره وفخـــره بإقامة المعرض في هذا 

العام خصوًصا أنه لم يقم منذ عامين، مشيًرا 
إلى أن جميع العالمات التجارية تحت مظلة 
مركز البحرين للمجوهرات تشـــارك بالمعرض 
والتي تعد أفضل العالمات التجارية، متوقًعا 
أن يشهد المعرض حضوًرا كبيًرا خصوًصا أن 

الكثير في انتظار تنظيم المعرض.
التجاريـــة  العالمـــات  أن  شـــيرازي  وذكـــر 
للمجوهـــرات المشـــاركة فـــي مركـــز البحرين 
للمجوهـــرات عديدة، وتبدأ بأســـعار متفاوتة 

وصوال إلى الماليين.
ولفت شيرازي إلى أن تنظيم المعارض ومنها 
معرض الجواهر العربية تســـاهم في تنشيط 
الحركـــة التجاريـــة خصوًصـــا أن المعروضات 
فـــي معـــرض الجواهـــر العربيـــة ُمعفـــاة مـــن 

“القيمة المضافة” بنسبة 5 %.

وقدر شـــيرازي أن تشـــكل المبيعـــات بمعرض 
الجواهر العربية ما نسبته 40 % من إجمالي 
حجم مبيعات العارضين طوال العام، متوقًعا 
أن تتـــراوح المبيعـــات فـــي معـــرض الجواهر 
العربيـــة بمركـــز البحرين للمجوهـــرات ما بين 
40 و45 % مـــن إجمالـــي المبيعـــات طـــوال 

العام.
ولفـــت إلـــى أن المعـــرض فـــي العـــام المقبـــل 
ســـوف يقـــام فـــي مركـــز المعـــارض الجديـــد 
بالصخيـــر، متوقًعا زيـــادة حجم المعرض في 

العام المقبل.
وأشـــار إلـــى أن قيمـــة المعروضـــات في مركز 
الجـــاري  العـــام  فـــي  للمجوهـــرات  البحريـــن 
شـــهدت نمًوا بنســـبة تتراوح مـــا بين 15 و20 

% عن النسخة السابقة في العام 2019.
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BIG BANG ONE CLICK
KING GOLD DIAMONDS

أشاد بحرص الحكومة على دعم صناعة المعارض

عباس شيرازي: 50 عالمة تجارية عالمية تحت مظلة مركز البحرين للمجوهرات بالمعرض
أمل الحامد

توجه المدير اإلداري لمركز البحرين للمجوهرات، عباس شــيرازي بالشــكر 
إلــى القائميــن علــى معــرض الجواهــر العربيــة خصوصــا ولي العهــد رئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
علــى اهتمامه بالشــارع التجاري فــي المملكة وحرص الحكومة على إقامة 

الفعاليات االقتصادية والتجارية والمعارض.

كما توجه شـــيرازي بالشكر إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علـــى  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي 
حضـــوره افتتـــاح معـــرض الجواهـــر 
التاســـعة  نســـخته  فـــي  العربيـــة 

والعشرين.
وأضـــاف أن معرض الجواهر العربية 

ومركـــز   ،1992 العـــام  فـــي  انطلـــق 
البحريـــن للمجوهرات من الشـــركات 
المؤسســـة للمعـــرض وتشـــارك بأكبـــر 
ســـنوًيا،  المعـــرض  فـــي  مســـاحة 
واســـتذكر شـــيرازي األميـــر الراحـــل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب هللا ثراه(، 

الـــذي شـــكل العمود الفقـــري لمعرض 
الجواهـــر العربيـــة لســـنوات طويلـــة 
والذي أعجب دائًما بالحرفية الرائعة 
والمجموعـــة المتنوعة من الســـاعات 
بمركـــز  المعروضـــة  والمجوهـــرات 
كان  وقـــد  للمجوهـــرات،  البحريـــن 
األمير الراحـــل داعًما كبيـــًرا لمعرض 
تجـــاه  خصوًصـــا  العربيـــة  الجواهـــر 
 ،)BJC( مركـــز البحرين للمجوهـــرات
ولهذا سنكون دائًما ممتنين وستظل 
ذكراه محفوظة إلى األبد ولن ُتنسى 

أبًدا.

وتحدث شـــيرازي لـ “البـــاد” أن نحو 
تحـــت  عالميـــة  تجاريـــة  50 عامـــة 
مظلـــة مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات 
على مســـاحة 2400 متر مربع تقريًبا 
بمعرض الجواهر العربية في نسخته 

التاسعة والعشرين.
البحريـــن  مركـــز  أن  شـــيرازي  وأكـــد 
العامـــات  أهـــم  لديـــه  للمجوهـــرات 
التجاريـــة فـــي عالـــم الســـاعات ومن 
بينها شركة باتيك فيليب، فاشيرون 
كونستانتين، شوبارد، أوميجا، وفي 
عامـــات  لديـــه  المجوهـــرات  عالـــم 

تجاريـــة مـــن بينهـــا ماريـــا كاســـبري، 
وبوغاسيان.

وأشـــار إلـــى أن العديد مـــن العامات 
التجارية شـــاركت تحت مظلة مركز 
البحرين في المعارض السابق، مبيًنا 
أن نحـــو 4 عامـــات تجارية تشـــارك 

ألول مرة.
وتوقع أن يشهد المعرض في نسخته 
هـــذا العام حضـــوًرا قوًيـــا، معرًبا عن 
تمنياتـــه أن يكـــون عـــام خيـــر علـــى 
الجميع والتوفيـــق لجميع العارضين 

في معرض الجواهر العربية.
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168 شاغرا للتوظيف الداخلي لدى 18 جهة حكومية

تسجيل 24 ألف طلب 
عبر نظام “شواغر”

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

وفـــق توجيهات ولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي األميـــر  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
ـــل جهـــاز  ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فعَّ
الخدمة المدنية نظام الشـــواغر الحكومية 
)شـــواغر( لموظفـــي الحكومة عبـــر تطبيق 
“الموظـــف الحكومي” والبوابـــة الحكومية 

للنقل الداخلي بين الوزارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة، حيـــث لقـــي إقبـــاال كبيـــرا مـــن 
الجهـــات الحكوميـــة باإلعـــان عـــن فرص 
الشـــواغر الوظيفية لديها، ومن الموظفين 
الحكومييـــن مـــن خـــال التقديـــم، حيـــث 
بلغ عـــدد الطلبات المســـتكملة عبـــر النظام 
للتوظيـــف  شـــاغرا   168 لــــ  طلًبـــا   24674

)16(الداخلي لدى 18 جهة حكومية.

وصول السفينة العمانية السلطانية إلى البحرين
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استقبل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة في قصـــر القضيبية أمس 
رئيس جمهوريـــة البرازيـــل االتحادية الصديقة 

جايير بولسونارو.
وعقـــد جالـــة الملـــك جلســـة مباحثـــات ثنائيـــة 
مـــع الرئيـــس البرازيلـــي، تـــم خالها اســـتعراض 
عاقـــات التعـــاون والصداقـــة الطيبـــة الوطيدة 

التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن الصديقين ووســـائل 
دعمها وتعزيزها في مختلف المجاالت بما يعود 

بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين.
وقـــال صاحب الجالة العاهل في كلمة ســـامية 
“إنها لفرصة طيبة نجدد فيها تقديرنا لرعايتكم 
وحضوركـــم الكريـــم للحفـــل الـــذي أقامـــه مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي، لتدشـــين 
إعـــان مملكـــة البحرين فـــي أمريـــكا الجنوبية، 
محطاتـــه،  أول  الصديـــق  بلدكـــم  كان  والـــذي 

وهـــو أمـــر يؤكـــد على مـــا نتفق حولـــه، بضرورة 
االســـتمرار في نشـــر قيـــم التســـامح والتعايش 
والفكـــر المســـتنير؛ ليعـــم الوئـــام والســـام لخير 

البشرية جمعاء”.
وبحضور صاحب الجالة وضيف الباد الكريم، 
تـــم التوقيع على اتفاق بشـــأن اإلعفاء المتبادل 
من متطلبات التأشـــيرة لحاملي جوازات السفر 
الدبلوماســـية والخاصة والرســـمية بين حكومة 
مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة البرازيل 

االتحاديـــة، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات الدبلوماســـية 
لـــوزارة خارجيـــة  التابـــع  برانكـــو  ريـــو  ومعهـــد 
جمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة، ومذكرة تفاهم 
فـــي مجال التعاون الرياضي بين وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة في مملكة البحرين واألمانة 
الخاصة للرياضة بوزارة المواطنة في جمهورية 
البرازيـــل االتحاديـــة، ومذكرة تفاهـــم بين هيئة 
الســـياحة  ووزارة  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 

فـــي جمهوريـــة البرازيـــل االتحادية فـــي مجال 
التعـــاون الثقافـــي، ومذكـــرة التفاهـــم بين مركز 
الملـــك حمد العالمـــي للتعايش الســـلمي ووزارة 
المـــرأة واألســـرة وحقـــوق اإلنســـان بجمهوريـــة 

البرازيل االتحادية.
وافتتـــح رئيـــس جمهوريـــة البرازيـــل االتحادية 
الصديقـــة رســـميا ســـفارة البرازيـــل لـــدى مملكة 
البحرين، في خطوة تعزز العاقات الثنائية بين 

البلدين الصديقين.

بحضور جاللة الملك والرئيس البرازيلي... التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

افتتاح سفارة البرازيل في البحرين رسميا
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اســـتقبل عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة في 
قصر القضيبيـــة أمس رئيس جمهورية 
البرازيـــل االتحاديـــة الصديقـــة جاييـــر 

بولسونارو.
ولـــدى وصول الرئيس البرازيلي، جرت 
له مراسم االســـتقبال الرسمية، وعزف 
الســـالمان الوطني البرازيلـــي والملكي 

البحريني.
ثـــم رحـــب الرئيـــس بأعضـــاء الجانـــب 
البحرينـــي، فيمـــا رحـــب جاللـــة الملـــك 

بالوفد المرافق للرئيس البرازيلي.
جلســـة  الملـــك  جاللـــة  عقـــد  بعدهـــا 
مباحثـــات ثنائية مع الرئيس البرازيلي، 
تم خاللها اســـتعراض عالقات التعاون 
والصداقـــة الطيبة الوطيدة التي تربط 
بين البلدين الصديقين ووسائل دعمها 
وتعزيزهـــا فـــي مختلف المجـــاالت بما 
يعـــود بالخيـــر والمنفعة على الشـــعبين 
الرئيـــس  أعـــرب  فيمـــا  الصديقيـــن، 
البرازيلـــي عن شـــكره وتقديره لجاللته 
على ما حظي به من حفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة وعلى جهود جاللته في 

االرتقاء بعالقات البلدين وتطويرها.
بعـــد ذلك عقـــد جاللة الملـــك والرئيس 
البرازيلي جلســـة المباحثات الموســـعة 
بحضور الجانبين البحريني والبرازيلي، 
حيـــث تفضـــل صاحب الجاللـــة العاهل 

بإلقاء كلمة سامية، فيما يلي نصها:
“فخامة الرئيس، السالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.. 
بكـــم ضيًفـــا  الترحيـــب  بدايـــًة  يســـرنا 
كريًمـــا وصديًقا مقرًبا لمملكة البحرين، 
فخامتكـــم  بحـــرم  كذلـــك  ونرحـــب 
والوفـــد  الكريمـــة  والعائلـــة  الموقـــرة 
المرافـــق لكـــم، ونـــود بهـــذه المناســـبة 
الطيبـــة أن نعـــرب عـــن اعتزازنـــا البالغ 
بيـــن  الصداقـــة  بمـــا تشـــهده عالقـــات 
بلدينـــا مـــن تطـــور ونمـــو فـــي مختلف 
المجـــاالت. وإننـــا لنعتبـــر هـــذه الزيارة 
الكريمـــة خطـــوة إلـــى األمـــام لتعزيـــز 
ونهنـــئ فخامتكـــم  وتقاربنـــا،  تعاوننـــا 

اليـــوم الفتتـــاح مقـــر  علـــى رعايتكـــم 
ســـفارة جمهوريـــة البرازيـــل االتحادية 
في المنامة، متطلعين بدورنا لالفتتاح 
الرســـمي لســـفارة مملكـــة البحرين في 
برازيليا قريًبا، لما سيكون لذلك من أثر 
كبير على تعزيز عالقاتنا الدبلوماسية 

ومصالحنا المشتركة.
ونشـــيد، فـــي هـــذا اإلطـــار، بمصادقـــة 
الخدمـــات  اتفاقيـــة  علـــى  فخامتكـــم 
الجوية بين بلدينا، ولما سيتم التوقيع 
لعـــدد مـــن  )أمـــس(  اليـــوم  عليـــه هـــذا 
مذكـــرات التفاهـــم واالتفاقيـــات، التي 
تعـــد خير دليل علـــى ما نصبو له معكم 
لتوطيد التعاون الثنائي في المجاالت 
االقتصادية والتجارية واالســـتثمارية، 
وعلـــى وجـــه الخصوص فـــي مجاالت 
الطاقـــة والصناعة والزراعـــة والموارد 

الطبيعية والتكنولوجيا المتقدمة.
وإنها لفرصة طيبة نجدد فيها تقديرنا 
لرعايتكـــم وحضوركـــم الكريـــم للحفل 
الـــذي أقامه مركز الملك حمـــد العالمي 
إعـــالن  لتدشـــين  الســـلمي،  للتعايـــش 
مملكـــة البحرين فـــي أمريكا الجنوبية، 
أول  الصديـــق  بلدكـــم  كان  والـــذي 
محطاتـــه، وهو أمر يؤكد على ما نتفق 
حوله، بضرورة االستمرار في نشر قيم 
التســـامح والتعايش والفكر المستنير؛ 
ليعـــم الوئـــام والســـالم لخير البشـــرية 

جمعاء.
وختامـــا، إننا، فخامة الرئيس، ســـعداء 
بزيارتكـــم التاريخيـــة لمملكة البحرين، 
ويطيب لنا بهذه المناســـبة أن نمنحكم 
وســـام  وهـــو  أال  لدينـــا،  وســـام  أعلـــى 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفة 
رحمه هللا؛ تقديـــرا واعتزازا بجهودكم 
الطيبـــة فـــي تقويـــة عالقاتنـــا الثنائية 
وروابـــط الصداقة للمزيـــد من التعاون 

والتقارب بين بلدينا الصديقين.
ومـــرة أخرى نكرر الترحيب بفخامتكم 
متمنيـــن  المرافـــق،  الوفـــد  وأعضـــاء 
مملكـــة  فـــي  ســـعيدة  إقامـــة  للجميـــع 
دوام  الصديـــق  ولبلدكـــم  البحريـــن، 
التقـــدم والرقـــي واالزدهـــار. والســـالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته”.
كمـــا ألقـــى رئيـــس جمهوريـــة البرازيل 

االتحادية الصديقة كلمة قال فيها:
“السيدات والسادة.. 

يســـعدني ويشـــرفني أن أزور مملكـــة 
البحريـــن وألتقـــي بجاللة الملـــك للمرة 

األولى.
أشـــكر جاللـــة الملـــك وشـــعب البحرين 
علـــى الترحيـــب الحـــار الـــذي لقيته مع 

الوفد المرافق. 
فـــي  جديـــدة  صفحـــة  اليـــوم  نفتـــح 
العالقـــة بين البرازيـــل والبحرين. إنني 
متأكـــد من أن هذه الزيـــارة التي يقوم 
بهـــا رئيس دولـــة برازيلي إلـــى المنامة 

ستكون األولى من نوعها.
جاللـــة  ألدعـــو  الفرصـــة  هـــذه  أغتنـــم 
الملـــك لزيـــارة البرازيـــل. أود أن أبادله 
االســـتقبال اللطيـــف الذي لقيتـــه بهذه 

المناسبة.
سيســـاعد الحـــوار المكثف بيـــن بلداننا 
ضمـــان  علـــى  وشـــعوبنا  وحكوماتنـــا 
نحـــو  التقـــدم  فـــي  اســـتمرار عالقتنـــا 
االســـتفادة من جميع الفـــرص المتاحة 

أمامنا.
اليـــوم، نخطو خطوة مهمة نحو عالقة 
أعمـــق: افتتاح الســـفارة البرازيلية في 
المنامـــة، وهـــي عالمـــة رئيســـية علـــى 
نيـــة البرازيل إقامـــة عالقات متينة مع 

البحرين.
الملـــك  جاللـــة  لمبـــادرة  ممتـــن  إننـــي 
الحكيمة بافتتاح ســـفارة البحرين في 
برازيليـــا فـــي عـــام 2018. لقـــد كانـــت 
الخطـــوة األولى فـــي عمليـــة التقارب. 
إنه لمن دواعي سروري أن أكون قادًرا 

على الرد بالمثل.
نحـــن نطـــور، يا جاللـــة الملك، شـــراكة 

مهمة تتجاوز حوارنا السياسي.
تتطـــور تجارتنـــا بســـرعة. بيـــن ينايـــر 
وســـبتمبر 2021، وصلنا إلـــى مبلغ 1.7 
مليـــار دوالر أميركـــي فـــي التبـــادالت 
 % 600 عـــن  تزيـــد  بزيـــادة  الثنائيـــة، 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
يجـــب أن نتجـــاوز، هذا العـــام، العالمة 

المهمة البالغة مليـــاري دوالر، وآمل أن 
نتمكن مًعا من الوصول إلى مستويات 

أعلى.
لدينا نســـبة اســـتثمار تاريخيـــة، والتي 
اإلمكانـــات  مـــن  أقـــل  ذلـــك،  مـــع  هـــي 
المتاحة. الشـــركات البرازيلية الكبيرة، 
 ،Banco do Brasilو  Vale مثـــل 
موجودة بالفعل في البحرين. آمل، من 
خالل جهودنا المشتركة، أن نتمكن من 
زيادة تدفق اســـتثماراتنا إلـــى الكثافة 

المسجلة بالفعل في الماضي.
أدرك أن جاللتـــك تشـــاركني تصوراتي 
بأن لدينا إمكانات كبيرة غير مســـتغلة 
فـــي مجـــال الدفـــاع. ســـيكون توقيـــع 
الخطـــوة  الدفاعـــي  التعـــاون  اتفاقيـــة 
فـــي  عالقاتنـــا  تعميـــق  نحـــو  األولـــى 

المنطقة.
صناعيـــة  قاعـــدة  البرازيـــل  تمتلـــك 
دفاعيـــة موثوقة ومتنوعـــة ومتطورة 
جاهـــزة لتلبية االحتياجات البحرينية. 
أؤكـــد هنا لحكومـــة البحريـــن ولجاللة 
فـــي  فريقـــي  ورغبـــة  رغبتـــي  الملـــك 
تحديد فرص الشـــراكة في قطاع مهم 

للغاية لبلدينا.
ال تقتصر إمكانـــات نهجنا على العالقة 
البرازيـــل  أن  أعتقـــد  بلدينـــا.  بيـــن 
والبحريـــن ستســـاهمان مًعا في إحالل 
الســـالم واالســـتقرار في منطقتنا وفي 

العالم.
ترحيبيـــة  أرًضـــا  البرازيـــل  تعتبـــر 
األديـــان  مختلـــف  مـــن  لألشـــخاص 
بجهـــود  نرحـــب  لذلـــك،  واألعـــراق. 
البحريـــن فـــي تعزيز التســـامح الديني 

والتعايش السلمي.
لذلـــك، ال يســـعني إال أن أغتنـــم فرصة 
علـــى  للتعـــرف  المنامـــة  فـــي  إقامتـــي 
مبـــادرة جاللـــة الملـــك القيمـــة وزيـــارة 
مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 

السلمي.
أود أن أختتـــم هذه الكلمـــات الموجزة 
بالتأكيد على التزامي بالعمل مع جاللة 
الملـــك لتعزيز تعاوننـــا، والحفاظ دائًما 
علـــى الهدف األكبـــر المتمثل في تعزيز 

رفاه شعوبنا واالزدهار المستمر لدولنا.
شكرا جزيال”.

ثـــم تفضل جاللة الملك بتقليد الرئيس 
البرازيلـــي وســـام الشـــيخ عيســـى بـــن 
سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة” 
القـــالدة”؛ تقديـــًرا لجهـــوده فـــي دعـــم 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  مجـــاالت 
البلديـــن، فيما قـــام الرئيـــس البرازيلي 
بمنح صاحب الجاللـــة، القالدة الكبرى 
لصليـــب  البرازيلـــي  الوطنـــي  للوســـام 
الجنـــوب، وهـــو أعلـــى وســـام برازيلي 
الـــدول والحكومـــات؛  يمنـــح لرؤســـاء 
لـــدور جاللتـــه وجهـــوده فـــي  تقديـــًرا 

تعزيز عالقات البلدين.
كمـــا تفضل جاللـــة الملك بمنـــح قرينة 
الرئيـــس البرازيلي وســـام البحرين من 

الدرجة األولى.
وتفضـــل جاللـــة العاهـــل كذلـــك بمنـــح 
العـــب منتخبنا الوطني علـــي منفردي 
“وسام البحرين”؛ تقديًرا لفوزه ببطولة 
علـــى  للجوجيتســـو وحصولـــه  العالـــم 
المركـــز األول والميداليـــة الذهبية في 
البطولـــة التـــي نظمها االتحـــاد الدولي 
للجوجيتســـو والتي أقيمت منافساتها 
في العاصمة أبوظبـــي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة، كما تفضل 
جاللتـــه بمنـــح وســـام الكفاءة للشـــيخ 
محمد بن ســـعود بن ســـلمان آل خليفة 
وأحمـــد عبدالحميد علي العرادي وبدر 
جمال جاســـم محمد نمشان الدوسري 
وصغـــرى عبدالـــرزاق إســـماعيل مبارك 
وحســـن مكـــي مهـــدي علـــي عبـــدهللا، 
والرئيـــس  الملـــك  قـــام جاللـــة  حيـــث 
البرازيلـــي جايير بولســـونارو بتســـليم 
الالعبيـــن تقديـــًرا لجهودهم في إحراز 
الميداليـــات الذهبيـــة، ثـــم قـــدم ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدية 

تذكارية إلى الرئيس البرازيلي.
الجاللـــة وضيـــف  وبحضـــور صاحـــب 
البـــالد الكريـــم، تـــم التوقيـــع على عدد 
مـــن االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين 
مملكـــة البحرين وجمهوريـــة البرازيل، 

وهي:

1. اتفـــاق بشـــأن اإلعفـــاء المتبادل من 
متطلبات التأشـــيرة لحاملـــي جوازات 
والخاصـــة  الدبلوماســـية  الســـفر 
مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  والرســـمية 
البحرين وحكومـــة جمهورية البرازيل 
االتحاديـــة، والـــذي يهدف إلى تيســـير 
ســـفر مواطنـــي البلديـــن مـــن حاملـــي 
جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة 
والرســـمية، وذلـــك عبـــر الســـماح لهـــم 
بدخول أراضي كال الطرفين والخروج 
منهـــا أو العبور مـــن خاللهـــا أو اإلقامة 
فيهـــا دون تأشـــيرة، حيـــث وقعـــه عن 
الخارجيـــة  وزيـــر  البحرينـــي  الجانـــب 
عبداللطيـــف بـــن راشـــد الزيانـــي، فيما 
وقعـــه عـــن الجانـــب البرازيلـــي وزيـــر 
فرانكـــو  ألبرتـــو  كارلـــوس  الخارجيـــة 

فرانسا.
أكاديميـــة  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة   .2
محمـــد بن مبارك آل خليفة للدراســـات 
الدبلوماســـية ومعهد ريو برانكو التابع 
لـــوزارة خارجيـــة جمهوريـــة البرازيـــل 
االتحاديـــة، والتي تهـــدف إلى التعاون 
الدبلوماســـيين  تدريـــب  مجـــال  فـــي 
وتبـــادل المعلومـــات والخبـــرات فيمـــا 
يتعلق بالبحـــوث األكاديمية والدورات 
األكاديميـــة  واألنشـــطة  والنـــدوات 
والتعليميـــة والتدريبيـــة، حيث وقعها 
عـــن الجانب البحريني وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي، فيمـــا وقعها عن 
الخارجيـــة  وزيـــر  البرازيلـــي  الجانـــب 

كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا.
3. مذكـــرة تفاهـــم في مجـــال التعاون 
الرياضـــي بيـــن وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة في مملكة البحرين واألمانة 
الخاصة للرياضة بوزارة المواطنة في 
جمهوريـــة البرازيل االتحاديـــة، والتي 
تهدف إلـــى تعزيز التعاون بين البلدين 
في مجـــال الرياضة عـــن طريق تبادل 
أفضـــل الممارســـات والمعلومـــات فـــي 
مجال الرياضة بما في ذلك المشـــاركة 
فـــي المؤتمـــرات والنـــدوات والبرامـــج 
الرياضيـــة، حيـــث وقعهـــا عـــن الجانب 
البحرينـــي وزير الخارجية عبداللطيف 

المنامة - بنا

نتطلـــع لالفتتـــاح الرسمـــي لسفـــارة البحريــن فـــي برازيليـــا... قريبـــامذكرات تفاهم مع البرازيل لتعزيز التعاون الرياضي والدبلوماسي والثقافي

1.7 مليــار دوالر المـبــادالت الثنائـيــة خــالل 8 أشـهــر بارتفاع يزيــد علــى 600 %الرئيس البرازيلي: توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي الخطوة األولى نحو تعميق عالقاتنا

بـــن راشـــد الزيانـــي، فيمـــا وقعهـــا عـــن 
الخارجيـــة  وزيـــر  البرازيلـــي  الجانـــب 

كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا.
4. مذكـــرة تفاهـــم بيـــن هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار ووزارة الســـياحة فـــي 
جمهورية البرازيل االتحادية في مجال 
التعـــاون الثقافـــي، والتـــي تهـــدف إلـــى 

تعزيـــز التعاون الثقافي بيـــن الطرفين؛ 
المشـــتركة  المبـــادالت  لتطويـــر  وذلـــك 
الوثائـــق  تبـــادل  خـــالل  مـــن  بينهمـــا 
المتعلقـــة  والمنشـــورات  والمعلومـــات 
بالجوانـــب الثقافيـــة، حيـــث وقعها عن 
الخارجيـــة  وزيـــر  البحرينـــي  الجانـــب 
عبداللطيـــف بـــن راشـــد الزيانـــي، فيمـــا 

وقعها عن الجانب البرازيلي الســـكرتير 
الخاص للثقافة ماريو فرياس.

5. مذكرة التفاهم بين مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي ووزارة المرأة 
واألســـرة وحقـــوق اإلنســـان بجمهورية 
البرازيـــل االتحادية، والتـــي تهدف إلى 
تعزيـــز التعـــاون المشـــترك عـــن طريـــق 

تقوية إطار عالقات الصداقة والتفاهم 
المتبـــادل بيـــن الجانبيـــن علـــى أن يتم 
تنظيم فعاليات مشـــتركة بين الجانبين 
فـــي المجاالت ذات االهتمام المشـــترك، 
حيـــث وقعهـــا عـــن الجانـــب البحرينـــي 
رئيـــس مجلس أمناء مركـــز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي الشيخ خالد 

بـــن خليفـــة آل خليفة، فيمـــا وقعها عن 
الخارجيـــة  وزيـــر  البرازيلـــي  الجانـــب 

كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا.
والرئيـــس  العاهـــل  جاللـــة  بـــارك  وقـــد 
البرازيلي التوقيع على هذه االتفاقيات 
ستســـهم  والتـــي  التفاهـــم  ومذكـــرات 
فـــي تطوير العالقـــات الثنائيـــة وتعزيز 

مسارات التعاون بين البلدين.
وأقـــام صاحـــب الجاللـــة الملـــك مأدبـــة 
غداء تكريًما لرئيس جمهورية البرازيل 

والوفد المرافق.
وتشـــكلت بعثـــة الشـــرف برئاســـة وزير 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة رئيس 

بعثة الشرف زايد الزياني.
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جاللة الملك يقلد الرئيس البرازيلي وسام الشيــــــــــــــخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة
جاللة العاهل يشيد بمصادقة الرئيس البرازيلي عـلى اتفاقيــة الخدمــات الجويــةزيـــارة الرئيــس البرازيلــي لمملكة البحرين خطــوة لتعزيــز التعــاون بيــن البلديــن

البحريــن والبرازيــل تتفقــان علــى ضــرورة االستمــرار فــي نشــر قيــم التسامــحرئيس البرازيل يمنح العاهل القالدة الكبرى للوسام الوطني البرازيلي 

الزيارة الر��ية لفخامة 
رٔىيس ٜحمهورية الٜ��ازيل 

اإلتحادية إ�� مملكة البحرين

الزيارة الر��ية لفخامة 
رٔىيس ٜحمهورية الٜ��ازيل 

اإلتحادية إ�� مملكة البحرين

 �� اصة والر��ية ب�� �ة ��ام��� ٜحوازات السفر الدبلوماسية وا��� اإلعفاء املتبادل من متطلبات التأش��
مملكة البحرين وٜحمهورية الٜ��ازيل اإلتحادية

افتتاح سفارة ٜحمهورية 
الٜ��ازيل اإلتحادية لدى 

مملكة البحرين

زيارات
ر��ية

توقيع
اتفاق

3

�� املنامة، عالمة رٔىيسية ع�� نية  افتتاح السفارة الٜ��ازيلية ��
الٜ��ازيل إقامة عالقات متينة مع مملكة البحرين

طوة األو�� نحو تعميق  توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي ا���
�� املنطقة عالقاتنا ��

�� إحالل السالم  الٜ��ازيل والبحرين ستساهمان مًعا ��
�� العا� �� منطقتنا و�� واالستقرار ��

توقيع 4 مذكرات
�� مٜحاالت تفاهم ��

أبرز تصريحات فخامة رٔىيس ٜحمهورية 
الٜ��ازيل اإلتحادية خالل الزيارة

التدريب

الدبلوما���
الرياضة

التعايش
السلمي 

الثقافة

تقليد فخامة الرٔىيس 
الٜ��ازي��� بوسام الشيخ 

عي�� بن سلمان آل خليفة 

منح لرؤساء الدول وا��كومات أع�� وسام ى�ُ
من الدرٜحة املمتازة "القالدة"

اللة  منح حضرة صاحب ا��ٜ
امللك املفدى حفظه هللا ورعاه 

القالدة الكٜ��ى للوسام الوط���� 
نوب  الٜ��ازي��� لصليب ا��ٜ

تقديم شهادة اع���اد ٜحمهورية الٜ��ازيل 
اإلتحادية صفة الشريك املع���د للمركز 

وية دمات الشحن البحرية وا��ٜ العاملي ���



مجلـــس  العهـــد  رئيـــس  ولـــي  أنـــاب 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، نائـــب 
رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة الفتتاح 
معـــرض الجواهر العربية 2021، الذي 
ُيقام بمركز البحرين الدولي للمعارض 

والمؤتمرات.
وأكـــد ســـموه تقديـــر مملكـــة البحرين 
لجميـــع المشـــاركين في هـــذا الحدث 
المهم الـــذي يعكس ثقتهـــم بما تتمتع 
بـــه المملكة من مقومـــات تعزز دورها 
كوجهة سياحية واستثمارية مفضلة 
التنمويـــة  للمســـيرة  رافـــدا  تشـــكل 
الشـــاملة بقيادة عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
 وخـــالل جولـــة ســـموه فـــي أجنحـــة 
للمشـــاركين  ســـموه  نقـــل  المعـــرض، 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  تحيـــات 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
التوفيـــق  كل  لهـــم  ســـموه  وتمنيـــات 

والنجاح.
 واســـتذكر ســـمو نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء دور صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
هـــذا  رعايـــة  فـــي  ثـــراه(  )طيـــب هللا 
المعـــرض منـــذ نســـخته األولـــى فـــي 
سياق ما كان يحرص عليه سموه من 

دعم لصناعة المعارض والمؤتمرات.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ســـمو  وأكـــد 
الـــوزراء حرص مملكـــة البحرين على 
تبنـــي المبـــادرات التـــي تعـــزز قدرتها 
المعـــارض  صناعـــة  فـــي  التنافســـية 
والمؤتمـــرات ولتكـــون وجهـــة مثالية 
الســـتضافة وتنظيم المحافل الدولية 
أن  إلـــى  ســـموه  الفتـــا  االقتصاديـــة، 
سياحة المعارض والمؤتمرات داعمة 
القطـــاع  تطويـــر  وبرامـــج  ألولويـــة 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  الســـياحي 
االقتصادي وبخاصة ما يتعلق بتنمية 
القطاعـــات الواعـــدة بمـــا يعـــزز النمـــو 
االقتصـــادي ويدعم البرامج الموجهة 

للمواطن.

المنامة - بنا
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سمـو ولي العهـد رئيس الوزراء ينيب سمـو الشيخ علي بن خليفـة الفتتـــــــــــــــاح معـرض الجـواهـر العـربيـة 2021

دور بـارز لسمـو األميـر خليفـة بن سلمان في رعاية الحدث منذ نسختـــــــــــــــــه األولــى حــرًصــا منــه علــى دعــم قطــاع المـؤتمــرات

وأشـــار ســـمو نائـــب رئيـــس مجلس 
مملكـــة  اهتمـــام  إلـــى  الـــوزراء 
البحريـــن المتنامي بدعم الصناعات 
البحرينيـــة وتوفيـــر األجـــواء التـــي 
تكفـــل الترويـــج األمثـــل لهـــا ومنهـــا 
صناعة الذهـــب المرتبطة بالموروث 
البحرينـــي والثقافـــة الوطنية، ونّوه 
ســـموه بالمقومـــات التنافســـية التي 
تمتـــاز بها مملكة البحرين في مجال 
صناعـــة المعـــارض والمؤتمرات وما 
تمتلكـــه مـــن كـــوادر وطنيـــة لديهـــا 
الشغف نحو التميز واإلبداع، مؤكدا 
أهمية المعـــارض والمؤتمرات كأحد 
القطاعـــات الداعمـــة لعجلـــة التنمية 
المســـتدامة، متمنيا ســـموه للقائمين 
علـــى معـــرض الجواهـــر العربية كل 

التوفيق والنجاح.

وأعرب المشاركون في المعرض عن 
شـــكرهم وتقديرهم لصاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء على رعاية ســـموه لمعرض 
الجواهـــر العربيـــة 2021، مشـــيدين 
بما وفرتـــه الحكومة من تســـهيالت 
تدعـــم فـــرص نجـــاح المشـــاركة في 

المعرض.
يشـــار إلى أنه تشـــارك فـــي المعرض 
أكثـــر من 550 عالمـــة تجارية تقدم 
التصاميـــم  مـــن  هائلـــة  مجموعـــة 
الكالســـيكية والمعاصـــرة، والتحـــف 
الكريمـــة  والجواهـــر  والهدايـــا 
والساعات، واألكسسوارات الفخمة، 
المجوهـــرات  دور  إلـــى  إضافـــة 
العريقة وصانعي الســـاعات الثمينة 

والمصممين البارزين.



local@albiladpress.com

األربعاء 17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الثاني 1443 - العدد 4782
08

البحرين جاهزة للتوسع بصناعة المعارض والمؤتمرات
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
ناصر قائـــدي إن معـــرض الجواهر 
العربيـــة يفتـــح أبوابه مجـــددا هذا 
العـــام آلالف الـــزوار مـــن البحريـــن 
والمنطقـــة  العربـــي  والخليـــج 
والعالـــم، ليقـــدم لهـــم تجربـــة ثرية 

تحقـــق تطلعاتهم وســـط مشـــاركة 
532 عارضـــا من 30 دولـــة يمثلون 
ومصنعـــي  ووكالء  تجـــار  أهـــم 
الذهـــب والمجوهـــرات والســـاعات 
والمقتنيـــات الثمينـــة، متوقعـــا أن 
يحقـــق المعـــرض هـــذا العـــام رقما 
جيدا في نسب المبيعات والعوائد 

التجارية واالقتصادية.
وأكـــد قائدي فـــي تصريـــح له على 
هامـــش افتتـــاح معـــرض الجواهـــر 
العربيـــة أن الزخـــم والنجـــاح الذي 
يحققـــه هذا المعرض عاما بعد عام 
البحريـــن  مملكـــة  جهوزيـــة  يؤكـــد 
للتوسع في قطاع صناعة المعارض 

والمؤتمـــرات، بما يحقـــق األهداف 
الطموحة لالستراتيجية السياحية 
الجديدة فـــي إطار خطـــة التعافي 

االقتصادي وبدعم من الحكومة.
ولفـــت إلـــى أن النجـــاح يعـــزز مـــن 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  جهـــود 
والمعـــارض لمواصلة النهوض بهذا 

القطـــاع، وتتويـــج ذلك مـــن خالل 
االفتتـــاح المرتقب لمركز المعارض 
والمؤتمـــرات الجديـــد في الصخير 
العـــام المقبـــل، والـــذي يعتبـــر مـــن 
بيـــن األكبر واألميز مـــن نوعه على 
مســـتوى الشـــرق األوســـط، مشيرا 
فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن صناعـــة 

والمؤتمـــرات أصبحـــت  المعـــارض 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة إحـــدى 
الصناعـــات المهمة التي تلعب دورا 
مهما في نســـب اإلشـــغال الفندقي 
الســـياحة  ومعـــدالت  والطيـــران 
االســـتثمارات  وزيـــادة  الوافـــدة 

والتنمية االقتصادية عموما.

اهتمام بدعم الصناعات البحرينية وتوفير األجواء الكفيلة بترويج صناعة الذهب المرتبطة بالموروث الوطني
حضور المشاركين يعكس ثقتهم بما تتمتع به المملكة من مقومات تعزز دورها كوجهة سياحية واستثمارية مفضلة

مشاركة 532 عارضا من 30 دولة بمعرض الجواهر العربية



“الحـــواج” تشــارك في معـــرض الجواهـــر العربيــة 2021
جناحها يشهد عرض مجموعة من العالمات الجديدة سنويا

تشــارك مجموعــة الحــواج بجنــاح فــي معــرض الجواهــر العربيــة 2021 بنســخته التاســعة 
والعشرين، التي انطلقت أمس وتستمر لمدة 5 أيام.

وقـــال رئيس مجلـــس إدارة مجموعة الحواج 
جـــواد الحـــواج، إن المجموعـــة تشـــارك فـــي 
 ،1992 العـــام  فـــي  انطالقتـــه  منـــذ  المعـــرض 
وكانـــت داعمـــة للمعرض منذ نســـخته األولى، 
معرًبـــا عـــن تفاؤلـــه فـــي الفتـــرة الراهنـــة مـــع 
الكبيـــر  الدعـــم  علـــى  عائـــد  وهـــذا  االنفتـــاح، 
لتوجيهـــات جاللـــة الملك وولـــي العهد رئيس 
إلـــى االســـتقرار  بالتوجيـــه  الـــوزراء  مجلـــس 

واألمن والبحرين بخير.
وأكد الحـــواج أن جناح مجموعة الحواج في 
معرض الجواهر العربية يشهد سنوًيا مشاركة 
مجموعـــة مـــن العالمـــات التجاريـــة الجديدة، 
وفـــي ذات الوقـــت يتـــم العمـــل علـــى عـــرض 
بضائـــع مختلفة جديدة لتتماشـــى مـــع الفترة 

المقبلة.
وأشـــار إلى أن المجموعة تشـــارك سنوًيا على 
المســـاحة نفســـها، حيث يتم عرض مجموعة 
كبيـــرة مـــن الشـــركات العارضـــة ولكل شـــركة 

“ستاند” خاص.
وذكر الحواج أن معظم العارضين المشاركين 

بالمعرض في األعوام الماضية، يشاركون في 
هذا العام أيضا.

المعـــرض،  علـــى  باإلقبـــال  التوقعـــات  وعـــن 
قـــال الحـــواج إنه مـــع االجـــراءات االحترازية 
الجرعـــة  وأخـــذ  كورونـــا،  لجائحـــة  المتخـــذة 
المنشـــطة، إضافة إلـــى الرقابة علـــى الدخول 
للمعـــرض ممـــا ســـوف ينعكـــس إيجاًبـــا علـــى 

المعرض والحركة التجارية.
وعـــن توقعاتـــه في انعكاس معـــرض الجواهر 
التجاريـــة،  الحركـــة  تنشـــيط  علـــى  العربيـــة 
أوضـــح الحـــواج أن المعرض جزء من ســـوق 
التجزئـــة ومعظـــم زوار المعـــارض يأتـــون من 
أجل الشـــراء، مؤكًدا أن الحدث داعم ويحرك 
مـــن جميـــع  الضيـــوف  أن  الســـوق خصوًصـــا 
منطقـــة الخليج، والـــزوار مـــن دول العالم من 
جميـــع المســـتويات، معرًبـــا عـــن تفاؤلـــه مـــن 

المعرض في نسخته لهذا العام.
ولفت إلـــى أن معظـــم زوار المعارض من أهل 
البلـــد أو المواطنين، متوقًعا أن ترتفع الحركة 
الشـــرائية فـــي أيـــام اإلجـــازة مـــن الســـعودية 

بنسبة أكثر من 20 إلى 30 %.
واختتم الحـــواج حديثه بالقـــول إن المعرض 
تأســـس منـــذ ســـنوات عديـــدة، وأصبـــح مركز 

لمنطقـــة الخليج والعالم، واشـــتهرت البحرين 
عندمـــا  ودائًمـــا  العربيـــة،  الجواهـــر  بمعـــرض 
يقـــام معـــرض بهـــذا المســـتوى تزيـــد الحركـــة 

التجارية ويرتفع عدد الزوار، ونأمل أن تكون 
األيـــام المقبلة أفضل بكثيـــر بحكم توجيهات 

المسؤولين في الدولة.
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تشــارك مجوهرات آســيا في معرض الجواهر العربية في نســخته التاســعة والعشــرين، التي انطلقت أمس وتســتمر لمدة 5 أيام. وأفاد رئيس مجلس إدارة 
شــركة مجوهرات آســيا محمد جعفر بأن العالمات التجارية المشــاركة بمجوهرات آســيا تحرص ســنوًيا على جلب قطع ثمينة ونادرة لعرضها أمام الزوار في 

مملكة البحرين أوال.

ولفت إلى أن شـــركة ميســـيكا )Messika( الفرنســـية تعرض قطع مجوهرات 
نـــادرة جـــًدا في معرض الجواهر العربية تم اســـتيرادها من بـــارس، مبيًنا أن 
الشـــركة تعرض أكثر من أطقم ألول مرة في مملكة البحرين، وســـتكون هذه 
األطقـــم موجودة لمـــدة 5 أيام المعـــرض فقط، مضيًفا أن “مجوهرات آســـيا” 
تعـــرض أطقـــم زفاف حصرية أيضـــا، وهناك طقمان يعتبران مـــن أثمن أطقم 
معروضات مجوهرات آســـيا. وأكد جعفر أن المشاركة بالمعرض جاءت على 
غـــرار األعـــوام الماضية، الفتا إلى أن جميع العارضين والشـــركات المشـــاركة 

والزبائن من داخل البحرين وخارجها متحمسون للمعرض وزيارته.

وتوقـــع أن يشـــهد المعـــرض إقبـــاال كبيـــًرا خصوًصـــا أنهـــم تلقـــوا العديـــد من 
المكالمات من خارج البحرين من السعودية والكويت خصوصا.

وأشار إلى أن مشاركة مجوهرات آسيا بالمعرض بالعالمات التجارية نفسها، 
وهذه العالمات التجارية تطرح تصاميم وبضائع جديدة، مشيًرا إلى مشاركة 
العالمـــة التجارية )IWC( للســـاعات في معرض الجواهـــر العربية 2021، بعد 
غياب مشـــاركتها في المعرض بنســـخته األخيرة في العام 2019، مضيًفا أن 

شركة الساعات )IWC( مشاركة بقوة وبساعات جديدة.
وذكر جعفر أن مجوهرات آســـيا ســـوف تشـــارك في معرض الجواهر العربية 

فـــي العـــام المقبل في مركز البحريـــن الدولي للمعـــارض والمؤتمرات الجديد 
في الصخير.

طقم زفاف حصري بمجوهرات آسيا يعرض ألول مرة في البحرين

يعـــرض جنـــاح مجوهـــرات آســـيا ألول مرة فـــي مملكة البحريـــن طقم زفاف 
حصريـــا للعالمـــة التجارية “ميســـيكا” من األلماس يتكون منـــذ أكثر من 120 

قيراطا من األلماس، بسعر 400 ألف دينار، وتم جلبه خصيًصا من باريس.

 مجوهرات آسيا تعرض 
قطعا نادرة ألول مرة في البحرين

تدشين تطبيق “معارض” لتسهيل اإلجراءات الجمركية إلقامة المعارض
علــى هامــش حفــل افتتــاح معــرض الجواهــر العربية الــذي أقيم تحــت رعاية ولــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وبحضور 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء نائب راعي الحفل ســمو الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة، 
دشــنت شــؤون الجمــارك تطبيق )معارض( المعني بتســهيل اإلجــراءات الجمركية إلقامة 
المعارض، والذي يتيح حوكمة اإلجراءات الجمركية المرتبطة بالمعارض وربط األطراف 

المشاركة بنظام محوسب ومتطور تحت نظام إلكتروني موحد في مملكة البحرين.

وأشار رئيس شـــؤون الجمارك الشيخ أحمد 
بـــن حمد آل خليفة إلـــى أن هناك العديد من 
المميـــزات فـــي تطبيـــق )معـــارض( المطـــور 
تحت نافـــذة إلكترونية موحـــدة، وذلك من 
خالل إســـهامه فـــي تقليص الفتـــرة الزمنية 
لعمليـــة البيع دون الحاجـــة للذهاب المتكرر 
للجمارك لتأكيد حاالت البيع حيث يتم ذلك 
إلكترونيـــا، كما يعمـــل التطبيق علـــى تعزيز 
مراجعة معامالت البيع إلكترونيا واإلفساح 
الجمركـــي المـــرن، وذلـــك انتهاجـــا لسياســـة 

البيئة الخضراء “جمارك خضراء”، من خالل 
تحويل أرصدة البيع إلى سجالت إلكترونية 
يمكـــن الوصول لهـــا من قبل المســـتخدمين 
علـــى حســـب صالحياتهـــم، باإلضافـــة إلـــى 
تمكين لوحة اإلحصاءات بمؤشرات لحظية 
تعزيزا لبيئة االستثمار واالرتقاء بالمستوى 
التكنولوجـــي فـــي مملكـــة البحريـــن تفعيالً 
ألهـــداف رؤية مملكة البحريـــن االقتصادية 

2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الجمارك أنه بإمكان تحميل 

تطبيق “معـــارض” من متجر Apple ألنظمة 
 Google Play ومـــن متجـــر IOS التشـــغيل
ألنظمـــة التشـــغيل Android، حيـــث يمكـــن 

للعارضيـــن المحلييـــن اســـتخدام التطبيـــق 
فورًا بعد التسجيل لبيع المنتجات المحلية. 
أمـــا بالنســـبة للعارضين الدولييـــن فيمكنهم 

ذلك من خالل التواصل مع ضباط الجمارك 
للمعاينة األولية لبضائعهم المســـتوردة ومن 

ثم تفعيل حساب “معارض”.
مـــن  الجمـــارك  وأضـــاف أن مهـــام موظـــف 
خالل التطبيق هي إدخـــال بيانات الفحص 
والمعاينة للبضائـــع، والتدقيق على عمليات 
البيـــع،  تحـــركات  مراقبـــة  وكذلـــك  البيـــع، 
الجمركيـــة،  االســـتحقاقات  مـــن  والتحقـــق 

باإلضافة إلى اإلفساح عن العارضين.

المنامة - وزارة الداخلية

تقليص الفترة الزمنية 
لعملية البيع دون 

الحاجة للذهاب 
المتكرر للجمارك
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“جيجير لوكولتر”“أوديمار بيغيه” 

يســـر الشـــركة السويســـرية المصنعة للساعات 
الفاخـــرة، أوديمار بيغيـــه، أن تعلن عن إطالق 
خـــط جديد من ســـاعة “رويال أوك أوفشـــور” 
طـــرازات   5 مـــع  والبدايـــة  مـــم،   43 بقيـــاس 
مقطوعة مـــن التيتانيوم، ومن الذهب الوردي 
عيار 18 قيراطا، أو من الفوالذ المقاوم للصدأ. 
يمثـــل هـــذا اإلصدار الجديـــد إعـــادة التصميم 
منـــذ  أوفشـــور”  أوك  “رويـــال  لســـاعة  األولـــى 
االرتقاء بالمجموعة، والذي استحضر القياس 
44 مـــم فـــي مســـتهل العقـــد األول مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين. وبينمـــا تمـــت المحافظة 
علـــى الخصائـــص األصليـــة لمجموعـــة “رويال 
أوك أوفشـــور”، فقد تم تطوير تصميم الهيكل 
والمينـــاء لتقديـــم جماليـــات مثاليـــة وســـمات 
تحقـــق الراحـــة القصـــوى فـــي االرتـــداء، كمـــا 
تقـــدم هـــذه الطـــرازات حركـــة الكرونوغـــراف 
االرتجاعـــي - فاليبـــاك المدمـــج األحـــدث مـــن 
المصنـــع، وهـــي كاليبـــر 4401، فـــي مجموعـــة 
“رويـــال أوك أوفشـــور”. وأخيًرا، وليـــس آخًرا، 
فقـــد جهزت ســـاعة “رويـــال أوك أوفشـــور 43 
مـــم” الجديـــدة بنظـــام تبديـــل الحـــزام الـــذي 
وضعه المصنع ويتيح لمقتني الســـاعة تبديل 

الحزام بسرعة وسهولة.

علـــى  والمتســـوقين  العارضيـــن  إلراحـــة 
المجوهـــرات  معـــرض  يعـــود  الســـواء، 
العربيـــة إلـــى البحرين، بعـــد توقف قصير 
فـــي العـــام الماضي. يقـــام المعرض تحت 
العهـــد رئيـــس  مـــن ولـــي  رعايـــة كريمـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
وذلـــك بمركـــز البحرين الدولـــي للمعارض 
والمؤتمـــرات خـــالل الفتـــرة مـــن 16 - 20 
نوفمبـــر 2021، وســـط تدابيـــر احترازيـــة 
ضـــد  ســـالمة  وبروتوكـــوالت  مكثفـــة 
آمنـــة  الجائحـــة لضمـــان تجربـــة تســـوق 

وممتعة للجميع.
وباعتبارهـــا واحـــدة مـــن أكثـــر العالمـــات 
التجاريـــة البارزة، فإن حمـــاس مجموعة 
ديفجـــي واضح علـــى أقل تقدير، ســـواء 
والمشـــهد  االقتصاديـــة  الـــروح  إلحيـــاء 
المثير للروح الذي يكشـــف عنه في جناح 
ارتبـــاط  تاريـــخ  يعـــود  أوروم.  ديفجـــي 
ديفجـــي أوروم بصفتهـــا عارضـــًا مرموقًا 
فـــي معـــرض المجوهـــرات العربيـــة إلـــى 
بدايتـــه في العـــام 1992، حيث تقدم في 
كل عـــام مزيدا من المجوهرات الحصرية 
ببراعـــة  الـــزوار  أبصـــار  تخطـــف  التـــي 
تصاميمهـــا التـــي تـــم إحياؤهـــا بحرفيـــة 
عالية، وكالهما من السمات المميزة لقطع 

ديفجي أوروم المجوهرة.
وأوضـــح المديـــر اإلداري لشـــركة ديفجي 
أوروم ماهيش ديفجي وجهة نظره بهذه 

المناســـبة قائـــالً “نؤمـــن بتفـــرد كل امرأة، 
ولذلـــك تـــم تصنيـــف مجموعـــات الزفاف 
لدينـــا إلـــى 5 أنمـــاط محددة بشـــكل جيد 
ألنـــواع  الفريـــدة  األذواق  يعكـــس  وبمـــا 
مختلفة من العرائس: العروس الواضحة 
والعـــروس الحصريـــة والعـــروس األنيقة 
والعروس الكالســـيكية والعروس المحبة 
مجموعـــة  كل  تحمـــل  حيـــث  للجمـــال، 
طابعهـــا وأســـلوبها المميـــز الـــذي يتحدث 
إلى نوع معين من العروس ما يســـمح لها 
بالتعبير عن مكنونها الداخلي بشكل يزيد 

من بريقها وإشراقها الداخلي”.
ســـيكون زوار جناح ديفجي أوروم كذلك 
مـــن بيـــن القلـــة المختـــارة إللقـــاء نظـــرة 
خاطفة على مجموعة أوباريا 2022 التي 
ســـيتم الكشـــف عنهـــا فـــي هـــذا المعرض 
نســـخة  عـــرض  ســـيتم  كمـــا  المرمـــوق، 
محدثة وأكثر عصرية من سلسلة أوباريا 
عبر”أوباريـــا كالســـيك” و “أوباريـــا فيفيد 
“و “أوباريا ايســـينتيا” المخصصة للنســـاء 
الشـــابات ألول مرة، ومـــن المتوقع لها أن 

تستقطب كل عشاق الموضة والجمال.
يذكر أن ديفجي أوروم ســـيكون موجودا 
فـــي جنـــاح 1154/1148 - القاعـــة رقم 2، 
الكابينـــة S-05 القاعـــة 1، فيمـــا ســـتكون 
التابعـــة  الديناميكـــي  الســـوليتير  كابينـــة 
لمجموعـــة ديفجي في L-14 الواقعة بين 

القاعتين 1 و2.

تواصـــل دار جيجيـــر - لوكولتر لصناعة الســـاعات 
الشـــرق  بمنطقـــة  التزامهـــا  الفاخـــرة  السويســـرية 
األوســـط من خالل مشاركتها السنوية في معرض 
الجواهـــر العربيـــة في البحريـــن. تتطلع الـــدار هذا 
العام إلى استعراض تشكيلة مختارة من الساعات 
المميزة التي ال تفقد رونقها مع مرور الزمن، والتي 
تشـــهد على تاريخ الدار العريق ومهارتها وخبرتها 

في مجال صناعة الساعات الراقية.
اختـــارت جيجير - لوكولتر هذا العام تشـــكيلة من 
الســـاعات االســـتثنائية لتســـتعرضها في المعرض، 
وتحديًدا ســـاعة “ريفيرســـو” التي ستخطف جميع 

األنظار حتًما.
أبصرت ســـاعة “ريفيرســـو” النور قبـــل أكثر من 90 
عاًمـــا، وُتشـــكل خيـــر مثـــال علـــى إبـــداع جيجير - 
لوكولتـــر فـــي تصاميـــم اآلرت ديكـــو. ُتجســـد هذه 
الســـاعة الحداثة بجرأة وُتعتبر تحفة فنية ممتازة 
تطـــورت مـــع مرور الوقـــت لتواكب تبـــدل األذواق 
والتكنولوجيا. تواصل ســـاعة “ريفيرســـو” تحقيق 
غايـــة وجودها في األســـاس بأناقـــة ال ُيعلى عليها، 
فـــي دليـــل علـــى تاريخ جيجيـــر - لوكولتـــر العريق 
والمميـــز فـــي مجـــال الرقـــي البعيـــد عـــن المغـــاالة 

واإلبداع التقني.
بهـــذه المناســـبة، قـــال مدير جيجيـــر - لوكولتر في 
الشـــرق األوســـط والهنـــد وجنـــوب إفريقيـــا نـــادر 
إســـكندر “كانـــت جيجير - لوكولتر من المشـــاركين 
األوائـــل في معرض الجواهـــر العربية في البحرين 
فـــي الســـنَتين األخيرَتيـــن، ونتطلـــع دائًمـــا بكثيـــر 
مـــن التشـــوق إلـــى اســـتعراض الســـاعات المميـــزة 
والحصرية التي ُتســـلط الضوء علـــى حرفية الدار 
وخبرتها االستثنائية. ننتظر بفارغ الصبر استقبال 
هواة جمع الســـاعات وعشاق الساعات في جناحنا 
فـــي المعـــرض ليتعرفـــوا إلـــى أكثـــر مـــن 188 عاًما 
مـــن الخبـــرة في مجـــال صناعة الســـاعات الفاخرة 
واإلبـــداع والحرفية التي اقترنت باســـم جيجير - 

لوكولتر”.

استنادا إلى االعتقاد بأن كل حجر من األحجار الكريمة يحمل طاقة مميزة من أحد الكواكب في مجموعتنا الشمسّية، 
اســـتلهمت فابرجيـــه أحـــدث مجموعاتهـــا مـــن الخواتـــم، والتـــي أطلقت عليها اســـم “االنســـجام الكونـــي” أو “كوزميك 
كيرف”. تتمّيز هذه المجموعة باحتوائها على حجر التســـافوريت، والياقوت الموزمبيقي والزمرد الزامبي من شـــركة 
“جمفيلـــدس”، باإلضافـــة إلى ألوان متنوعـــة من الياقوت. الخواتـــم متوافرة بخيارات متعددة تشـــمل الذهب األصفر 
واألبيض والوردي من عيار 18 قيراًطا، ويمكن ارتداؤها منفردة أو بجانب خواتم أخرى. تأمل فابرجيه أن تمنح هذه 

الخواتم من يرتديها شعوًرا بالسعادة والهناء.

تزامًنـــا مـــع احتفـــاء فابرجيه بقـــدوم فصل الربيع وألوانه النابضة بالحياة، يســـر الشـــركة أن تعلن عـــن إضافة 6 قالئد 
جديدة إلى مجموعتها “إسنس”.

تمثل مجموعة “إسنس” امتداًدا لمجموعة “إمبريال إيجز” الشهيرة وإحياًء لشغف الشركة بالمفاجآت اللطيفة. تتكون 
المجموعة الجديدة من 6 قالئد على شكل بيضة تحوي كل منها مفاجأة صغيرة في الداخل، ومن المتوقع أن ُتطرح 
هـــذه القالئـــد قبيل عيد الفصح أو الـ “إيســـتر”. وما يميز هذه القالئد، أنها مصنوعة مـــن الذهب عيار 18 قيراًطا، وهي 

مطلّية يدوًيا بألوان زاهية كفيلًة أن تضفي عليك شعوًرا باألناقة والحيوّية.

تتميـــز مجموعة كريســـتال هيـــز بتصميمها 
الفريـــد مـــن نوعـــه، وهـــو عبـــارة عـــن طبقة 
براقـــة  ألـــوان  ذي  الكريـــم  الحجـــر  مـــن 
يعلوهـــا حجـــر ضخـــم مـــن الكوارتـــز النقي. 
بـــدأ ســـتيفن ويبســـتر هـــذا التصميـــم فـــي 
منتصف التســـعينات، وســـرعان ما أحدثت 
هـــذه المجموعـــة ثـــورة عظيمـــة فـــي عالـــم 
صياغـــة المجوهرات الثمينـــة، لتصبح رمًزا 
للمـــرأة القويـــة المســـتقلة. وبفضـــل رعايـــة 
ودعـــم الفنانـــة العالميـــة مادونـــا فـــي ذلـــك 
الحيـــن، أصبح اقتناء خاتم كريســـتال هيز 
الكالسيكي أمًرا حتمًيا لدى جميع مصممي 

األزياء وخبراء المجوهرات.

وبعـــد ســـنوات مـــن التطويـــر المســـتمر في 
استخدام أحجار متنوعة وأشكال مختلفة، 
مجموعـــة كريســـتال هيـــز ما تـــزال واحدة 
مـــن أشـــهر العالمـــات التجاريـــة فـــي عالـــم 
عاًمـــا   25 مـــرور  وبعـــد  اآلن  المجوهـــرات. 
منـــذ انطـــالق مجموعـــة كريســـتال هيز، تم 
إعادة تصميمها بشـــكل معاصر ليعكس آخر 
الصيحـــات في عالـــم المجوهرات الحديثة، 
حيث تم استخدام خطوط مبسطة ورقيقة 
بألوان مفعمـــة بالحياة، يزيدها بهاًء أحجار 
الكوارتـــز الفاخـــرة، لتنتـــج مًعـــا مجوهرات 
خالبة محتفظًة بسحرها ذاته الذي تميزت 
به منذ انطالقة المجموعة في التسعينات.

وفي هذا الصدد قال ســـتيفن ويبســـتر “في 
العـــام 1995، وبعـــد عاميـــن مـــن التصميـــم 
المستمر، أطلقنا خاتم كريستال هيز، والذي 
كان عبـــارة عن حجـــر كريم مرصع بالذهب، 
وقـــد تحول هذا الخاتم الفريـــد إلى أيقونة 
لمجوهـــرات ســـتيفن ويبســـتر، كمـــا أصبـــح 
رمًزا للسيدة المســـتقلة القادرة على اقتناء 
مجوهراتها بنفسها. صدق أو ال تصدق؛ لقد 
تسبب ذلك الخاتم بتحول جذري في عالم 
صناعة المجوهـــرات. اليوم، وبعد 25 عاًما، 
نود أن نحتفي بتلك اللحظة التاريخية من 
خالل مجموعة معاصرة تحمل روح وسحر 

المجموعة األصلية”.

تضـــم هـــذه المجموعـــة الجديـــدة خواتـــم، 
وأقـــراط، وقالئـــد، وأســـاور مصنوعـــة مـــن 
 18 عيـــار  مـــن  األبيـــض واألصفـــر  الذهـــب 
قيراطـــا، باإلضافـــة إلـــى أحجـــار الكوارتـــز، 
الثـــور،  وعيـــن  الصقـــر،  وعيـــن  والفيـــروز، 
وعيـــن  األخضـــر،  والعقيـــق  والهيماتيـــت، 
والياقـــوت  واألبيـــض،  النـــاري  الشـــمس 

المصنع.
ســـُتعرض مجموعـــات مجوهـــرات ســـتيفن 
ويبســـتر الحصريـــة فـــي الجنـــاح الخـــاص 
بمجوهرات آسيا خالل معرض المجوهرات 
العربيـــة والـــذي ســـُيعقد في الفتـــرة من 16 

إلى 20 نوفمبر 2021.

تعلن عن إطالق خط جديد من ساعة رويال أوك أوفشور

“ديفجي أوروم” تعد بتجربة مبهرة في معرض المجوهرات العربية 2021

“فابرجيه” تكشف عن مجموعة 
خواتمها الجديدة “كوزميك كيرف”

“فابرجيه” تستقبل فصل الربيع 
بقالئد فاخرة جديدة

الذكرى السنوية الـ 25 إلطالق ستيفن ويبستر مجموعة “كريستال هيز”

إعداد دليلة أرناؤوط
dalila.arnaout@albiladpress.com

تستعرض صناعة الساعات الراقية بمعرض 
الجواهر العربية 2021 في البحرين
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المنامة - وزارة الداخلية

الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
المجلـــس  رئيـــس  أمـــس،  خليفـــة، 
الوطنـــي للفنـــون الشـــيخ راشـــد بن 
خليفـــة بن حمـــد آل خليفة، ووكيل 
وزارة الداخليـــة لشـــئون الجنســـية 
والجوازات واإلقامة الشـــيخ هشام 
بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، 
وذلك بمناســـبة صدور المرسومين 
بتعيينهمـــا  الســـاميين،  الملكييـــن 
فـــي منصبيهمـــا الجديديـــن، وذلك 
بحضور رئيـــس األمن العام ووكيل 

وزارة الداخلية.
وهنأ وزير الداخلية، الشـــيخ راشـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  بـــن خليفـــة 
بتعيينـــه رئيســـا للمجلـــس الوطني 
للفنون، مشـــيدا بتاريخه ومسيرته 
الفنيـــة، وتحديـــدا في مجـــال الفن 
التشـــكيلي، ودوره في إبراز الوجه 
ومكانتهـــا  للمملكـــة  الحضـــاري 
والثقافيـــة،  واإلبداعيـــة  الفكريـــة 
معربا عـــن تمنياته له بمواصلة هذا 
الـــدور الثقافـــي والفنـــي مـــن خالل 
المجلـــس الوطني للفنـــون، والعمل 
علـــى مواصلة تطوير كافة أشـــكال 
بأهميتهـــا  الوعـــي  ونشـــر  الفنـــون 
وتنفيـــذ  المجتمـــع  فـــي  وتأثيرهـــا 
بالفـــن  لالرتقـــاء  الالزمـــة  الخطـــط 
البحريني في العديد من المجاالت.

كمـــا أشـــاد الوزير بالعطـــاء الوطني 
والمخلص للشـــيخ راشد بن خليفة 
الجنســـية  شـــئون  فـــي  آل خليفـــة 
والبصمـــة  واإلقامـــة،  والجـــوازات 
الواضحة التـــي تركها في منظومة 

العمل وحســـن األداء، بهدف تقديم 
للمواطنيـــن  متقدمـــة  خدمـــات 
والمقيميـــن، معربا عن اعتزازه بهذا 
فـــي  والتفانـــي  واإلخـــالص  األداء 
خدمـــة الوطـــن، ومتمنيا لـــه مزيدا 

من التوفيق والسداد.
وزيـــر  هنـــأ  متصـــل،  ســـياق  فـــي 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  الداخليـــة، 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد آل خليفة 
لـــوزارة  وكيـــال  تعيينـــه  بمناســـبة 
الجنســـية  لشـــئون  الداخليـــة 
أن  مؤكـــدا  واإلقامـــة،  والجـــوازات 
مـــا يتمتـــع بـــه معاليـــه مـــن كفـــاءة 
لتحقيـــق مزيـــد  تؤهلـــه  وخبـــرات، 
من النجاحات في شـــئون الجنسية 

والجوازات واإلقامة.
وأعـــرب عـــن اعتـــزازه بمـــا حققتـــه 
محافظـــة العاصمـــة من إنجـــازات، 
خـــالل عملـــه محافظـــا لهـــا، ودوره 
المواطنيـــن  مـــع  التواصـــل  فـــي 
ودراســـة احتياجاتهم والمســـاهمة 
فـــي تنفيذها بالتعـــاون مع الجهات 
مبـــدأ  إلـــى  اســـتنادا  الخدميـــة، 
الشـــراكة المجتمعيـــة وبمـــا يضمـــن 

االرتقاء بالخدمات المقدمة.
من جهتهما، أعرب الشيخ راشد بن 
خليفـــة آل خليفة والشـــيخ هشـــام 
بن عبدالرحمـــن آل خليفة، عن بالغ 
فخرهما واعتزازهما بالثقة الملكية 
السامية من صاحب الجاللة الملك، 
معبريـــن عـــن شـــكرهما وتقديرهما 
تهنئتـــه  علـــى  الداخليـــة  لوزيـــر 
وتواصلـــه الدائـــم في إطـــار خدمة 

الوطن.

 وزير الداخلية يهنئ رئيس “الوطني للفنون”ووكيل الوزارة لـ”الجنسية”

ناصر بن حمد: عالقات عسكرية مميزة تربطنا مع األردن
تنفيذ تطبيقات عسكرية عملية ميدانية اتسمت بالمهارات االحترافية

استقبل مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركن 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أمس 
الثالثاء، قائد الحرس الملكي الخاص 

األردني العميد الركن رائد العجارمة.
 وخـــالل اللقاء أشـــاد ســـمو مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي 
بعمـــق عالقـــات األخوة الوثيقـــة التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن مـــع المملكـــة 
األردنيـــة الهاشـــمية وما تشـــهده تلك 
مختلـــف  علـــى  تطـــور  مـــن  العالقـــة 
األصعـــدة، وذلك في إطار ما يشـــهده 

البلدان مـــن عالقات متميزة في كافة 
المجـــاالت خصوصـــا مـــا يتعلـــق منها 

بالتعاون العسكري و الدفاعي.
 واستمع قائد الحرس الملكي الخاص 
األردني إلى إيجاز عن الحرس الملكي 
بقـــوة دفـــاع البحرين يوضـــح األدوار 
واســـتراتيجية  والمهـــام  والواجبـــات 

التطوير والتحديث.
 وقام ســـمو مستشـــار األمـــن الوطني 
قائـــد الحـــرس الملكـــي يرافقـــه قائـــد 
الحـــرس الملكي الخـــاص األردني في 
جولة اطلع خاللها على مركز العمليات 

والســـيطرة، ومتحـــف قـــوة الحـــرس 
الملكـــي الخاصة حيث أبـــدى إعجابه 
بما شـــاهده من مقتنيات ومعروضات 
المتحـــف ثم قـــام بتســـجيل كلمة في 

سجل الزوار بهذه المناسبة.
 بعدهـــا، شـــهد ســـمو مستشـــار األمـــن 
الوطني قائد الحرس الملكي، بحضور 
قائد الحـــرس الملكي الخاص األردني 
عمليـــة  عســـكرية  تطبيقـــات  تنفيـــذ 
ميدانيـــة، حيـــث أشـــاد قائـــد الحرس 
الملكـــي الخـــاص األردنـــي بالمســـتوى 
المتقـــدم فـــي تنفيـــذ تلـــك التطبيقات 

العســـكرية التـــي اتســـمت بالمعنويات 
العالية ومستوى المهارات االحترافية 

المتقدمة.
 وفـــي الختـــام، ثمـــن ســـمو مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي 
زيـــارة قائد الحـــرس الملكـــي الخاص 
تعزيـــز  فـــي  تصـــب  والتـــي  األردنـــي 
بيـــن  المشـــترك  العســـكري  التعـــاون 

البلدين.
الحـــرس  قائـــد  نائـــب  اللقـــاء   حضـــر 
الملكـــي اللـــواء الركـــن حمـــد النعيمي 

وعدد من ضباط الحرس الملكي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الثانيــة لمســابقة  أعربــت المتســابقة نيلــة عبــدهللا عــن ســعادتها بالمشــاركة فــي منافســات النســخة 
#موهبتك_فالبيت، التي تقام تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وينظمها 
المكتــب اإلعالمــي لســموه بالتعــاون مع وزارة شــؤون اإلعالم، والتــي تأتي ضمن مبادرات ســموه لدعم 

الشباب البحريني.

وقالـــت: “إنهـــا تجربـــة رائعـــة قـــد 
حظيت من خاللها بدعم الجميع، 
مثاليـــة،  جـــدا  األجـــواء  وكانـــت 
حيث شـــاركت من خالل مسابقة 
المســـابقة،  هـــذه  ضمـــن  الغنـــاء 
وإننـــي ســـعيدة بحصولـــي علـــى 
فرصة لتقديم موهبتي، والتدرب 
المحتـــرف  الصـــوت  مـــدرب  مـــع 
أحمد قاسم. فقد كنت محظوظة 
باختياري ألكون متســـابقة ضمن 
المميـــزة، خاصـــة  النســـخة  هـــذه 
خالل تقديمي لألداء التلفزيوني 
في المسابقة”، مضيفة أنها فخورة 
بمـــا قدمتـــه مـــن موهبـــة تمتلكها 
واســـتطاعت عبـــر هـــذه المنصـــة 
الداعمـــة للشـــباب البحرينـــي من 
إظهارها بشكل مميز، مؤكدة بكل 
ثقة أنها لن تتوقف عن المشـــاركة 
فـــي أي مســـابقة تدعم وتحتضن 
الشـــباب وتمنحهم فرصـــة كبيرة 
مثل مسابقة #موهتبك_فالبيت، 
موجهـــة شـــكرها وتقديرهـــا إلـــى 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفـــة، علـــى دعمـــه المتواصـــل 
خـــالل  مـــن  البحرينـــي،  للشـــباب 
المبـــادرات التـــي يطلقهـــا ســـموه، 
بـــه  يتمتـــع  مـــا  تؤكـــد  والتـــي 
الشـــباب في البحرين من قدرات 
وإمكانيـــات كبيـــرة فـــي مختلـــف 

مجاالت الحياة. 
وكما أعرب المتســـابق بدر العنزي 
عبـــر  بالمشـــاركة  ســـعادته  عـــن 
موهبته فـــي العزف علـــى اآلالت 
الموسيقية والغناء في منافسات 
لمســـابقة  الثانيـــة  النســـخة 
تقـــام  التـــي  #موهبتك_فالبيـــت، 
تحـــت رعاية ســـمو الشـــيخ خالد 

بـــن حمد آل خليفـــة النائب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
المكتـــب  وينظمهـــا  البحرينيـــة، 
اإلعالمـــي لســـموه بالتعـــاون مـــع 
والتـــي  اإلعـــالم،  شـــؤون  وزارة 
تأتي ضمن مبادرات سموه لدعم 

الشباب البحريني.
تنمـــي  المســـابقة  “إن  وقـــال: 
أنـــواع  جميـــع  وتحتضـــن 
وتحفزهـــا  البحرينيـــة  المواهـــب 
مـــن  أبعـــد  إلـــى  للوصـــول  علـــى 
الطموحات. فقد اســـتفدت كثيرا 
من هـــذه المســـابقة، واألهم أنني 
تعلمت كيف أتعامل مع المســـرح 
أمـــام لجنـــة تحكيـــم واالهـــم من 
ذلـــك تكويـــن العالقـــات. وتســـهم 
مختلـــف  دعـــم  فـــي  المســـابقة 
معنويـــًا  البحرينيـــة  المواهـــب 
أقـــوى  إبـــراز  علـــى  وتشـــجيعها، 
مـــا لديها وتعزيـــز الثقـــة بالنفس، 

ونســـتطيع أن نرى أيضًا أصحاب 
المســـابقة،  قبـــل  المواهـــب  تلـــك 
تحســـن  كيـــف  المســـابقة  وبعـــد 
أداؤهم في تقديم مواهبهم بثقة 
وأريحيـــة تامـــة”، مؤكـــدا أن لديه 
الكثيـــر مـــن الخطط المســـتقبلية 
أكـــون  أن  منهـــا  المســـابقة،  بعـــد 
نشـــطًا أكثر من السابق في جميع 
منصات السوشـــل ميديـــا وإنجاز 
أعمالـــي الفنيـــة بصـــورة مكثفـــة، 
موجهـــا شـــكره وعظيـــم امتنانـــه 
إلى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفة، علـــى دعمه المتواصل 
خـــالل  مـــن  البحرينـــي،  للشـــباب 
المبـــادرات التـــي يطلقهـــا ســـموه، 
والتـــي تعكـــس حـــرص واهتمـــام 
األجـــواء  توفيـــر  علـــى  ســـموه 
المثالية للشباب إلظهار مواهبهم، 
وهذا يعكس ما يتمتع به الشباب 
فـــي مملكـــة البحرين مـــن قدرات 
وإمكانيـــات كبيـــرة فـــي مجاالت 

الحياة المختلفة.

خالد بن حمد حريص على توفير األجواء المثالية للشباب

نيلة والعنزي يشيدان بتجربة 
المشاركة بمسابقة “موهبتك فالبيت” يعلــن بنــك الســالم ش.م.ب. حصولــه علــى الموافقــة المبدئيــة مــن مصــرف البحريــن المركــزي لالنتفــاع مــن أســهم الخزينــة، 

وذلــك �بــدال المتبقــي مــن أســهم البنــك البحرينــي الســعودي (المندمــج مــع بنــك الســالم ش.م.ب.) مــع أســهم بنــك الســالم 
بنســبة تبــادل قدرهــا 0.8595 ســهم فــي بنــك الســالم لــكل ســهم 1 فــي البنــك البحرينــي الســعودي ســابًقا وذلــك طبًقــا لقرار 
ــن  ــك البحري ــهم البن ــن أس ــي م ــل المتبق ــة بتبدي ــهم الخزين ــن أس ــتفادة م ــارس 2019 لالس ــخ 20 م ــادر بتاري ــاهمين الص المس

السعودي مع بنك السالم ش.م.ب. 

وفــي هــذا الصــدد، يرجــى مــن جميــع المســاهمين المتبقيــن مــن البنــك البحريــن الســعودي التواصــل مــع المســجل الرســمي 
لبنــك الســالم ش.م.ب. (شــركة البحريــن للمقاصــة) وإحضــار المســتندات المطلوبــة خــالل ســاعات العمــل، وذلــك قبــل تاريــخ 26 

ديسمبر 2021 على العنوان المبين ادناه: 

المستندات المطلوبة من ا�فراد:

المسجل الرسمي

المستندات المطلوبة من المؤسسات:ا

.3

.5

بطاقة الهوية اµصلية سارية المفعول أو أي مستند آخر يماثلها.ا 1.

الجواز اµصلي ساري المفعول.ا2.

شهادة أسهم البنك البحريني السعودي اµصلية.ا

مستند يثبت عنوان ا�قامة الدائم للمساهم.ا

ــواز4. ــة والج ــة الهوي ــن بطاق ــول م ــارية المفع ــخة س ــى نس ــة إل ــل، با�ضاف ــة التخوي ــي حال ــق، ف ــي الموث ــل اµصل  التوكي
 للمخــول وتوكيــل رســمي مصــدق مــن كاتــب العــدل. وفــي حــال كنــت مــن المســاهمين مــن خــارج مملكــة البحريــن،

يجب أن يكون التوكيل مصدق¿ من قبل وزارة الخارجية في بلدك.ا

 بيانــات الحســاب المصرفــي مصدقــة مــن قبــل البنــك، مــن خــالل كشــف حســاب رســمي أو رســالة رســمية مــن البنــك6.
بمدة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ االستالم.ا

.3

.5

نسخة سارية المفعول من شهادة السجل التجاري للمؤسسة.ا1.

نسخة من عقد التأسيس والنظام اµساسي للمؤسسة.ا2.

 قائمــة بأســماء أعضــاء مجلــس ا�دارة، وعــدد اµســهم التــي يملكهــا كل منهــم وعنوانهــم الكامــل با�ضافــة إلــى
نسخة من بطاقات الهوية الخاصة بهم سارية المفعول.ا

إثبات للعنوان الدائم.ا

ــذا4. ــون ه ــن أن يك ــن الممك ــة.  م ــن المؤسس ــًة ع ــرف نياب ــخاص) بالتص ــخص (اµش ــول الش ــذي يخ ــي ال ــتند اµصل  المس
المستند عبارة عن توكيل رسمي أو قراًرا من مجلس إدارة المؤسسة.ا

 بيانــات الحســاب المصرفــي مصدقــة مــن قبــل البنــك، مــن خــالل كشــف حســاب رســمي أو رســالة رســمية مــن البنــك6.
بمدة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ االستالم.ا

ساعات العملأيام العملرقم التواصلالعنوان

شركة البحرين
للمقاصة (ش.م.ب.)

مرفأ البحرين المالي
الطابق الرابع
 ص.ب 3203,ا

مملكة البحرين-ا
المنامة 

صباًحا8:00من اµحد إلى الخميس17108833 973+
إلى

ظهًرا1:00

يرجــى مــن المســاهمين غيــر القادريــن علــى الحضــور الشــخصي لتقديــم المســتندات المطلوبــة التواصــل مــع أحــد الوســطاء 
المرخصين من قبل بورصة البحرين كما هو موضح في الرابط أدناه:
https://www.bahrainbourse.com/member-firm-directory-1

�ي استفسارات أخرى، يرجى االتصال على:

+973 1713 3399 شؤون المساهمين:

17 00 55 00 alsalambank.comخاضع ومرخص كبنك تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

ناصر بن حمد يستجيب لمعاناة مواطن يتآكل جسده
موجها سموه “المؤسسة الملكية” لتوفير العالج الالزم له

تجاوبـــًا مع المواطن الذي نشـــر مناشـــدته 
لمســـاعدته فـــي توفيـــر العـــالج لمشـــاكله 
الصحيـــة التي أدت إلى تآكل في جســـده، 
وجه ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، المؤسســـة الملكيـــة 
وتوفيـــر  بمســـاعدته  اإلنســـانية  لألعمـــال 
العـــالج الالزم وذلـــك بالتعاون والتنســـيق 
مـــع الجهـــات المختصة والـــذي حصل منه 
كل العـــون والتعـــاون، صـــرح بذلك األمين 
العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 

مصطفى السيد. وبين السيد بأنه بناء على 
هذا التوجيه الكريم من سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، فقد قامت المؤسســـة 
بالتواصـــل مـــع المواطـــن الكريـــم وتقديم 
المســـاعدة العاجلـــة لـــه كمـــا تـــم التواصل 
مـــع الجهـــات المعنيـــة التخـــاذ إجـــراءات 
المناســـبة؛ لتقديـــم العالج المناســـب لمثل 
حالتـــه والعمل على إنهـــاء معاناته. وبهذه 
المناسبة نقل السيد شكر وتقدير المواطن 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
تجاوب ســـموه وتوجيهاته الكريمة والتي 
كان لهـــا األثـــر الكبيـــر فـــي بـــث الطمأنينة 

واألمـــل فـــي نفســـه، مؤكـــدًا بأن هـــذا غير 
مســـتغرب علـــى ســـموه الـــذي عـــرف عنه 
حب مســـاعدة المحتاجيـــن ومد يد العون 
للجميع، ســـائالً المولى عـــز وجل أن يبارك 
فـــي ســـموه، وأن يجزيـــه علـــى ذلـــك خير 

الجزاء.
وأكد السيد بأن تجاوب سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة الســـريع جـــاء متوافقا 
مـــع التوجيهـــات الملكية الســـامية بتوفير 
أقصى درجات العيـــش الكريم للمواطنين 
وانطالقا من إنسانية سموه وحرصه على 

دعم األعمال اإلنسانية في المملكة.

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

مصطفى السيد
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استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، في مكتبه بالوزارة، رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة 
الطيبــة رئيــس االتحــاد العربــي للتطــوع حســن بوهــزاع، وعــددا مــن أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة، حيــث نقــل 
رئيس مجلس إدارة الجمعية له تقدير وتهنئة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة بفوز وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية بجائزة سموه للعمل التطوعي في نسختها الحادية عشرة. 

الوزيـــر  تســـليم  تـــم  اللقـــاء  وخـــال 
حميدان الجائزة التي فازت بها وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ضمن 
الفائزين بجائزة ســـمو الشيخ عيسى 
بن علـــي آل خليفة للعمـــل التطوعي 
فـــي  الوطنيـــة  الكـــوادر  )لتكريـــم 
الصفوف األماميـــة( عن فئة الجهات 
الرســـمية، وذلـــك للســـنة الثانية على 
التوالـــي، نظًرا لـــدور الـــوزارة الفعال 
والبـــارز في خدمـــة المجتمع والعمل 
التطوعي واإلنســـاني النوعي الداعم 
خال جائحـــة كورونا، كما تم تكريم 
كل مـــن مديـــرة إدارة تنمية األســـرة 
والطفولـــة بالـــوزارة، عائشـــة الزايـــد، 

والســـامة  التفتيـــش  إدارة  ومديـــر 
الشـــيخ،  عقيـــل  المهنيـــة، مصطفـــى 

وذلك عن فئة األفراد.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد حميـــدان أنه 
واالعتـــزاز  الشـــرف  دواعـــي  لمـــن 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  تكـــون  أن 
مـــن منســـوبيها  االجتماعيـــة وعـــدد 
مـــن ضمـــن المكرميـــن بجائزة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
أن  إلـــى  الفًتـــا  التطوعـــي،  للعمـــل 
هـــو واجـــب  الـــوزارة  بـــه  تقـــوم  مـــا 
إنســـاني تســـعى لتكريســـه باستمرار 
في خدمـــة المجتمـــع بجميـــع فئاته، 
فـــي إطـــار شـــراكة مجتمعيـــة فاعلة 

ومنظمـــات  الدولـــة  مؤسســـات  مـــع 
المجتمع المدني، مشـــيًدا في الوقت 
ذاتـــه بالجائزة التي تعـــد واحدة من 
أهـــم جوائـــز العمـــل التطوعـــي فـــي 
العالـــم العربي، والتي تســـلط الضوء 
علـــى النمـــاذج المضيئـــة للتطوع في 
بحـــرص  ومنوًهـــا  المنطقـــة،  أنحـــاء 
الجائـــزة  هـــذه  رعايـــة  علـــى  ســـموه 
للعام الحادي عشـــر على التوالي في 
تأكيـــد لحرصه علـــى دعم مبـــادرات 
التطوع واســـتمرارية العمـــل األهلي 
بكفاءة، خصوصا خال فترة انتشار 
دور  وبـــروز   ،)19 )كوفيـــد  جائحـــة 
العمـــل التطوعـــي والمتطوعيـــن في 

مواجهـــة تداعيـــات الجائحـــة خال 
العاميـــن الماضييـــن جنًبـــا إلى جنب 

مع المؤسسات الرسمية والخاصة.
العمـــل  بوهـــزاع وزيـــر  هنـــأ  بـــدوره، 
والتنميـــة االجتماعية، وكذلك الزايد 
والشيخ، على حصولهما على التقدير 

الكريم من ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفـــة، والـــذي جـــاء نظير 
جهودهما الوطنية المخلصة والبارزة 

خال جائحة كورونا )كوفيد 19(. 
كمـــا أشـــاد بالـــدور المتميـــز والفعـــال 
الذي تقوم بـــه وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية، ودعمها المستمر لجميع 
الكلمـــة  جمعيـــة  وأنشـــطة  برامـــج 
الطيبـــة، وعلـــى رأســـها جائزة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
للعمـــل التطوعي منـــذ انطاقتها في 

العام 2011.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جائزة عيسى بن علي من أهم جوائز العمل التطوعي عربيا
حميدان يتسلم جائزة سموه نظير جهود الوزارة اإلنسانية خالل جائحة كورونا

من اللقاء

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

للتكنولوجيـــا  دولـــة  وزيـــرة  ناقشـــت 
المتقدمـــة رئيـــس مجلـــس إدارة وكالـــة 
اإلمارات للفضاء سارة األميري مع وزير 
المواصـــات واالتصاالت رئيس مجلس 
إدارة الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء 
كمال بن أحمد سبل تعزيز آفاق التعاون 

في القطاع الفضائي.
كمـــا بحـــث الوزيـــران، فـــي اللقـــاء الذي 
جمعهمـــا اليـــوم علـــى هامـــش معـــرض 
دبـــي للطيـــران 2021، آخر مســـتجدات 
المشـــاريع الفضائيـــة المشـــتركة، وذلـــك 
مـــن  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  بحضـــور 

الجانبين.
اإلمـــارات  وكالـــة  إن  األميـــري  وقالـــت 
للفضـــاء تولـــي اهتمامـــًا خاصـــًا بتعزيـــز 
وتبـــادل  البنـــاءة  التعـــاون  عاقـــات 
مـــع  المكتســـبة  والمعـــارف  الخبـــرات 
لتوجيهـــات  تنفيـــذًا  الشـــقيقة  الـــدول 
القيادة الرشـــيدة للدولة في هذا الشأن، 
ويسعدنا دائمًا متابعة التطور الملحوظ 
الوكالـــة  بيـــن  الثنائيـــة  العاقـــات  فـــي 
والهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء فـــي 
مملكـــة البحرين الشـــقيقة التـــي تربطنا 

بها عاقات أخوية وتاريخية وثيقة”.
وأضافـــت أن التعـــاون البنـــاء بين دولة 
يمضـــي  البحريـــن  ومملكـــة  اإلمـــارات 
طموحـــات  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  قدمـــًا 
وخطـــط الدولتين في القطاع الفضائي، 
وعلـــى  المشـــتركة  المشـــاريع  وتشـــهد 
 ”1 “ضـــوء  االصطناعـــي  القمـــر  رأســـها 
تطورات متســـارعة تؤكد عزم الدولتين 
بالتعـــاون  االرتقـــاء  علـــى  الشـــقيقتين 

بينهما إلى آفاق جديدة.

المواصـــات  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  ومـــن 
واالتصـــاالت الحرص على دعم وتقوية 
العاقـــات الوثيقة والمميزة والتاريخية 

بين البحرين ودولة اإلمارات.
وقـــال “تترك مجـــاالت الفضـــاء والعلوم 
والتكنولوجيـــا أثـــًرا كبيـــًرا فـــي حياتنـــا 
اليومية، والدولتان الشقيقتان عازمتان 
على تعزيز التعاون والبناء على الفوائد 
الصناعـــات  توفرهـــا  التـــي  القتصاديـــة 
القائمـــة علـــى المعرفة واالبتـــكار. وكان 
من دواعي ســـروري أن أجري محادثات 
مـــع األميـــري؛ لمناقشـــة آخـــر التطورات 
فـــي شـــأن مشـــروع القمـــر االصطناعي 
ســـبل  والكتشـــاف  ضـــوء1-  المشـــترك 
جديدة لتعزيـــز أواصر التعاون وتطوير 

قطاعي الفضاء في البلدين”.
وخـــال اللقـــاء، جرى التطـــرق إلى عدة 
تطـــورات  آخـــر  أبرزهـــا  مـــن  مواضيـــع 
االصطناعـــي  القمـــر  بنـــاء  مشـــروع 
المشـــترك “ضـــوء 1” والوقوف على آخر 
المســـتجدات المتصلـــة بموعـــد إطاقه 
وفرص التدريب في عدد من المجاالت 
ذات الصلـــة بعلـــوم وتقنيـــات الفضـــاء، 
كمـــا تم تبادل اآلراء حول مجموعة من 

المشاريع المستقبلية.
كمـــا تنـــاول االجتمـــاع مشـــاركة وكالـــة 

اإلمـــارات للفضاء في معـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران المقـــرر عقـــده أواخـــر 
العام المقبل، ترجمة للشـــراكة المتميزة 
التـــي تربـــط الوكالـــة والهيئـــة الوطنيـــة 
لعلـــوم الفضاء بمملكـــة البحرين، وجرى 
خـــال اللقاء توقيع خطاب نوايا تعبيرًا 
عـــن اهتمـــام وكالـــة اإلمـــارات للفضـــاء 
بالمشاركة في فعاليات معرض البحرين 
يخـــدم  بمـــا   ،2022 للطيـــران  الدولـــي 

المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
المســـتجدات  أبـــرز  االجتمـــاع  وتنـــاول 
فـــي قطـــاع الفضائـــي الوطنـــي فـــي كل 
من البلديـــن الشـــقيقين، وآخر تطورات 
والمبـــادرات  المســـتقبلية  الخطـــط 

والمشاريع القادمة.
واســـتعرض الطرفـــان عـــددًا مـــن أوجه 
التعـــاون بيـــن الجانبين وفقـــًا لمذكرات 
مشـــيدين  ســـابقًا،  المبرمـــة  التفاهـــم 
بالـــدور المتميـــز لجامعة خليفـــة للعلوم 
بالقيـــام  أبوظبـــي  فـــي  والتكنولوجيـــا 
الهيئـــة  منتســـبي  مـــن  نخبـــة  بتدريـــب 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء علـــى تقنيات 
عـــدة  تنفيـــذ  فـــي  وإشـــراكهم  الفضـــاء 
تأهيلهـــم  فـــي  أســـهم  بمـــا  مشـــاريع 
وإكســـابهم خبـــرات فـــي قطـــاع الفضاء 

في مملكة البحرين.

تشكيل المجلس االستشاري إلدارة تقدم المرأة في “الكلمة الطيبة”

معـــرض البحريــــن للطيـــران يجتـــذب “اإلمارات للفضــاء”

تدشين مجموعة من األنشطة الخاصة بالتكنولوجيا وريادة األعمال

وزير المواصالت يبحث استكشاف فرص التعاون الفضائي مع أبوظبي

أعلنــت عضــو مجلــس إدارة جمعيــة الكلمة الطيبة رئيســة إدارة تقدم المرأة 
المجلــس  تشــكيل  عــن  ســامية حســين  المجتمــع  فــي  احتياجاتهــا  وإدمــاج 
االستشــاري إلدارة تقــدم المــرأة، بهــدف تحقيق مجموعة مــن األهداف التي 

وضعت تماشيا مع سياسات المجلس األعلى للمرأة.

الطيبـــة  الكلمـــة  أن جمعيـــة  وذكـــرت 
أسســـت إدارة تقدم المـــرأة في األول 
من ديسمبر من العام 2020، تزامنا مع 
يوم المـــرأة البحرينية، وتم إشـــهارها 
برعاية رئيســـة مجلس النواب فوزية 

زينل في منتصف مارس 2021.
المـــرأة  تقـــدم  إدارة  أن  وأوضحـــت 
المجتمـــع  فـــي  احتياجاتهـــا  وإدمـــاج 
المـــرأة  دور  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف 
البحرينيـــة التي اســـتطاعت أن تأخذ 
دورهـــا ومكانهـــا الطبيعي فـــي جميع 
المجـــاالت بفضل دعـــم ورعاية قرينة 
عاهل البـــاد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وذكـــرت عضـــو مجلـــس إدارة جمعية 

تقـــدم  إدارة  رئيســـة  الطيبـــة  الكلمـــة 
فـــي  احتياجاتهـــا  وإدمـــاج  المـــرأة 
المجتمع ســـامية حســـين: تم تشكيل 
مجلـــس استشـــاري مكـــون مـــن نخبة 
مـــن  المجتمـــع  ســـيدات  مـــن  منتقـــاة 
مختلـــف التخصصـــات لوضع الخطط 
وصياغـــة  لـــإدارة  االســـتراتيجية 
تســـهم  التـــي  والمشـــروعات  األفـــكار 
فـــي تحقيق ما نصبو إليـــه وما نتطلع 
له من إنجازات تجعل المرأة مســـاهم 
حقيقـــي وفاعـــل فـــي نهضـــة وتقـــدم 

مملكتنا الغالية. 
االستشـــارية  اللجنـــة  إن  وقالـــت 
التـــي تترأســـها ســـامية حســـين تضم 
رئيســـة  مـــن  كا  عضويتهـــا  فـــي 
ومؤســـس جولـــدن ترســـت للتدريـــب 

واالستشارات اإلدارية لولوة المطلق، 
وســـيدة األعمال نوال الصباغ، ومالك 
شركة إن جي لاستشارات الهندسية 
المطـــوع،  نـــور  المعماريـــة  المهندســـة 
والمعالجـــة النفســـية والمدربة بشـــرى 
غاية ومستشـــارة المبيعات في فندق 

الخليج فوزية زباري.
تدشـــين  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  ولفتـــت 
والبرامـــج  األنشـــطة  مـــن  مجموعـــة 

الخاصة بالمرأة في عالم التكنولوجيا 
والمرأة في ريادة األعمال، إضافة إلى 
برامج التوعية األســـرية، مع تســـليط 

الضـــوء علـــى قصـــص نجـــاح المـــرأة 
البحرينية.

من جهته، أشـــاد رئيـــس مجلس إدارة 

بجهـــود  بوهـــزاع  حســـن  الجمعيـــة 
دعـــم  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
ومســـاندة المرأة في جميع المجاالت، 
مثمًنـــا أيًضا الدور الذي تقوم به إدارة 
احتياجاتهـــا  وإدمـــاج  المـــرأة  تقـــدم 
فـــي المجتمـــع عبـــر تدشـــينها العديـــد 
مـــن البرامـــج واألنشـــطة الهادفـــة في 
مجـــال المرأة، وذلك لارتقاء بالعنصر 

النسائي في مملكة البحرين.
إدارة  أهـــداف  أهـــم  مـــن  أن  يذكـــر 
احتياجاتهـــا  وإدمـــاج  المـــرأة  تقـــدم 
فـــي المجتمـــع المســـاهمة فـــي تعزيـــز 
التـــوازن  وتحقيـــق  الفـــرص  تكافـــؤ 
بيـــن الجنســـين، وتعزيـــز دور المـــرأة 
فاعـــًا  مســـاهًما  لتكـــون  ومشـــاركتها 
ورائـــًدا في المجتمع، وكذلك تســـليط 
الضوء علـــى إنجازاتها المختلفة على 
المســـتوى المحلي أو الدولي، تحقيًقا 
للرؤيـــة الوطنية فـــي النهوض بمجال 

تقدم وتنمية المرأة.

جمعية الكلمة الطيبة

سامية حسين



local@albiladpress.com

األربعاء 17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الثاني 1443 - العدد 4782
14

وزيـــــــر الخــارجيـــــــة: البعثـــــــات الدبلومـاسيـــــــة نقطــــة ارتقـــــــاء للعـــالقــــات بيــــــــن البلـــديــــن

المنامة - بنا

وصل إلـــى البالد أمس رئيس جمهورية البرازيل االتحادية الصديقة جايير 
بولســـونارو في زيـــارة لمملكة البحريـــن يلتقي خاللها عاهـــل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 

وعدد من المستقبلين.

رئيــس البـرازيـل يصــل البحـريــن

محمد بن مبارك يقيم مأدبة عشاء للرئيس البرازيلي

تكريًمـــا لرئيـــس جمهوريـــة البرازيـــل اإلتحاديـــة 
جايير بولســـونارو بمناســـبة زيارته للمملكة، أقام 
نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد 

بـــن مبـــارك آل خليفـــة حفل عشـــاء وذلـــك بمركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي مســـاء 

أمس.
حضر الحفل رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
وعدد مـــن الـــوزراء والمدعوين والوفـــد المرافق 

للرئيس البرازيلي.
وتـــم تبـــادل األحاديـــث الوديـــة حـــول مـــا يربـــط 
مملكـــة البحرين وجمهورية البرازيل من عالقات 
ثنائية وطيدة وما يشـــهده التعاون المشـــترك من 

نمو وازدهار في جميع المجاالت.

المنامة - بنا

الرئيس بلسونارو يفتتح رسميا سفارة البرازيل في البحرين
عالقاتنا ستصبح أقوى في ظل مساعي تحقيق تطلعاتنا المشتركة

فـــي إطـــار زيارتـــه مملكـــة البحريـــن، 
البرازيـــل  رئيـــس جمهوريـــة  افتتـــح 
االتحادية الصديقة جايير بولسونارو 
رســـميا ســـفارة البرازيل لـــدى مملكة 
البحريـــن، في خطوة تعـــزز العالقات 
الصديقيـــن.  البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
وخالل مراســـم حفـــل االفتتاح الذي 
حضـــره وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، والوفـــد الرســـمي المرافـــق 
للرئيـــس البرازيلـــي وعـــدد مـــن كبـــار 
المسؤولين، ألقى الرئيس بولسونارو 
كلمـــة أعرب فيها عن ســـعادته بزيارة 
ســـفارة  وافتتـــاح  البحريـــن  مملكـــة 
العالقـــات  أن  مؤكـــدا  فيهـــا،  بـــالده 
ســـتصبح  والبحريـــن  البرازيـــل  بيـــن 

أقـــوى في ظل ســـعيهما نحو تحقيق 
تطلعاتهمـــا المشـــتركة بمـــا يصب في 

مصلحة شعبي البلدين الصديقين.

كمـــا ألقى وزير الخارجية كلمة رحب 
البرازيلـــي  الرئيـــس  بحضـــور  فيهـــا 
افتتـــاح ســـفارة جمهوريـــة البرازيـــل 

البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  االتحاديـــة 
مؤكـــًدا أن حضـــور الرئيـــس يشـــكل 
انطالقة مهمة للسفارة البرازيلية في 

مملكة البحرين، مهنًئا جميع منتسبي 
السفارة على هذا الحدث التاريخي.

مملكـــة  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 

البحريـــن تتطلـــع أن يكـــون افتتـــاح 
هذه السفارة، إلى جانب افتتاح بعثة 
مملكة البحرين في العاصمة برازيليا، 
نقطة ارتقـــاء للعالقـــات الثنائية بين 
البلديـــن إلى مســـتويات متقدمة من 
مختلـــف  فـــي  والتعـــاون  الصداقـــة 
الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد  المجـــاالت. 
للرئيس البرازيلي أن الوزارة ستقدم 
كل الدعم الالزم للسفارة وموظفيها؛ 
المرجـــوة،  مهامهـــا  نجـــاح  لضمـــان 
الســـفير  مـــع  التعـــاون  إلـــى  متطلًعـــا 
البرازيلي الجديد في مملكة البحرين 
في القريـــب العاجل، متمنيا التوفيق 
والنجاح للمساعي المشتركة للبلدين 
الصديقيـــن؛ لتعزيز عالقات الصداقة 

والتعاون.

المنامة - بنا

بحــث سبــل تعــزيــز التعــاون االستثمــاري مــع البــرازيــل
رئيس الجمهورية يطلع على عرض شامل لعمل “التنمية االقتصادية”

في إطـــار الزيارة الرســـمية التي يقوم 
بهـــا إلـــى مملكـــة البحريـــن بدعـــوة من 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، قام رئيس 
جمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة جايير 
بولسونارو بزيارة لمقر مجلس التنمية 
االقتصادية في خليج البحرين أمس.

وزيـــر  مســـتقبليه  مقدمـــة  فـــي  وكان 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة وعدد من 
المســـؤولين، حيث رحـــب وزير المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي بزيـــارة الرئيـــس 
البرازيلي لمجلس التنمية االقتصادية، 
وأشـــار إلـــى أهميـــة الزيـــارة إلطالعـــه 
علـــى تجربة مملكـــة البحرين في إطار 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 

جاللـــة الملك والخطط االســـتراتيجية 
التنميـــة  لمجلـــس  والتنفيذيـــة 
االقتصادية برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر 
وجهود المجلس فـــي الترويج للفرص 
االستثمارية في المملكة لدى األسواق 
البحريـــن  ارتبـــاط  وتعزيـــز  العالميـــة 

بهـــذه األســـواق مـــن خالل مـــا تحظى 
بـــه المملكة مـــن مزايا تنافســـية وبيئة 

استثمارية جاذبة ومميزة ومفتوحة.
واطلـــع الرئيس البرازيلـــي على عرض 

شامل قدمه الرئيس التنفيذي لمجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة خالـــد حميـــدان 
عن عمـــل المجلـــس ودوره فـــي تعزيز 
ومـــردوده  البحرينـــي  االقتصـــاد  أداء 

اإليجابـــي على مختلف أوجـــه التنمية 
وتحقيـــق رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، كمـــا تناول العرض التســـهيالت 
المجلـــس  يوفرهـــا  التـــي  والخدمـــات 
الفـــرص  إلـــى  للمســـتثمرين باإلضافـــة 
مملكـــة  فـــي  الواعـــدة  االســـتثمارية 
البحريـــن والتـــي يعمـــل المجلس على 
الترويج لها في إطار دوره الرئيس في 
استقطاب االستثمارات للمساهمة في 
خلق فرص العمل في السوق المحلية.

وجرى فـــي الزيـــارة التنويـــه بالتعاون 
مملكـــة  بيـــن  والتجـــاري  االقتصـــادي 
البرازيـــل  وجمهوريـــة  البحريـــن 
االتحادية وبحث ســـبل تعزيز التعاون 
االســـتثماري في المرحلـــة المقبلة، إلى 
جانـــب اســـتعراض مجـــاالت التعـــاون 

الثنائي بين البلدين الصديقين.

المنامة - بنا
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قــال وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي، علــى هامــش المؤتمــر الصحافــي الذي أجــراه أمس بمناســبة زيــارة الرئيــس البرازيلي 
للبحرين “يســعدني أن أشــيد بنتائج الزيارة الرســمية التي يقوم بها الرئيس جايير بولســونارو رئيس جمهورية البرازيل االتحادية 

لدى مملكة البحرين بناء على الدعوة الكريمة من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.

الملـــك  جاللـــة  “عقـــد  الزيانـــي  وأضـــاف 
جلســـة  البرازيلـــي  الرئيـــس  وضيفـــه 
محادثـــات مهمـــة، عكســـت ما يربـــط بين 
البلديـــن الصديقيـــن من عالقـــات وثيقة، 
قوامهـــا االحتـــرام المتبـــادل، والتواصـــل 
تنميـــة  فـــي  الصادقـــة  والرغبـــة  الدائـــم، 
التعـــاون المشـــترك بالمجـــاالت كافـــة، بما 

يخدم المصالح المشتركة”.
وتابـــع ”أعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن شـــكره 
للرئيـــس البرازيلي على اهتمامه وحرصه 
علـــى تعزيز آفـــاق التعاون المشـــترك بين 
البلديـــن الصديقين، وأكد صاحب الجاللة 
تطلـــع مملكـــة البحريـــن لتنميـــة وتطويـــر 
التعـــاون الثنائـــي مـــع جمهوريـــة البرازيل 
االتحادية فـــي مجاالت عديدة، خصوصا 
المجاالت االقتصادية واالستثمارية ذات 

االهتمام المشترك”.
وأردف ”عبـــر جاللـــة الملـــك عـــن تهانيـــه 
لفخامـــة الرئيـــس البرازيلي علـــى افتتاح 

ســـفارة البرازيـــل االتحادية لـــدى المملكة 
بالمنامة، وتطلع جاللته لالفتتاح الرسمي 
قريبـــًا،  البرازيـــل  فـــي  البحريـــن  لســـفارة 
مـــا من شـــأنه أن يســـهم في زيـــادة فرص 

التعاون بين البلدين الصديقين”.
الملـــك  “بحـــث جاللـــة  الزيانـــي  وواصـــل 
مجـــاالت  البرازيلـــي  الرئيـــس  وفخامـــة 
المتاحـــة  والفـــرص  المشـــترك،  التعـــاون 
لتطوير في مجاالت االقتصاد واالستثمار 
والزراعـــة والصحـــة والســـياحة والثقافة 
وغيرها مـــن المجاالت الحيويـــة التي لها 
مـــردود كبيـــر، ومن شـــأنها أن تســـهم في 
ترســـيخ عالقـــات الصداقـــة بيـــن البلدين 

الشقيقين”.
وأضـــاف “أكـــد الزعيمـــان مواصلـــة تعزيز 
الحـــوار السياســـي الثنائـــي، بمـــا في ذلك 
الزيـــارات رفيعـــة المســـتوى. وفـــي هـــذا 
الســـياق، وجه فخامة الرئيـــس البرازيلي 
لجاللـــة الملـــك حفظـــه هللا ورعـــاه، دعوة 

لزيـــارة البرازيـــل، وســـتحدد بموعد الحق 
عن طريق القنوات الدبلوماسية”.

وقـــال الزيانـــي “رحب الزعيمان بالتوســـع 
الملحـــوظ فـــي التجـــارة الثنائيـــة خـــالل 
التكامـــل  علـــى  يـــدل  مـــا   ،2021 العـــام 
العالقـــات  وإمكانـــات  االقتصاديـــن  بيـــن 
التجارية بينهما، ومن المتوقع أن تتجاوز 
التجـــارة الثنائيـــة مليـــاري دوالر مع نهاية 
أن  أيضـــا  المتوقـــع  ومـــن   ،2021 العـــام 
تصبح البرازيل أحد الموردين الرئيســـين 
للبحرين، باألحرى أن تكون األولى بذلك”.
وتابـــع ”شـــارك الرئيـــس البرازيلـــي بندوة 
رجال األعمال التـــي نظمتها غرفة تجارة 
التجـــارة  وغرفـــة  البحريـــن،  وصناعـــة 
فخامتـــه  وشـــارك  البرازيليـــة،  العربيـــة 
بجلســـة خاصة لمركز الملك حمد العالمي 
للتعايش السلمي، وتم االتفاق على القيام 
بمبادرات مشتركة في إطار إعالن مملكة 
البحريـــن، إدراكا ألهمية تعزيز التســـامح 

الشـــرق  ومنطقـــة  العالـــم  فـــي  والســـالم 
األوسط”.

وأردف الزيانـــي “كمـــا تـــم التوقيـــع بيـــن 
الجانبيـــن على عدد مـــن مذكرات التفاهم 
علـــى  االتفـــاق  بينهـــا  مـــن  واالتفاقـــات، 
لحاملـــي  التأشـــيرة  لمتطلبـــات  اإلعفـــاء 
جـــوازات الســـفر الدبلوماســـية والخاصة 
والرســـمية بيـــن البلدين، ومذكـــرة تعاون 
لتدريـــب الدبلوماســـيين، وأخرى بالشـــأن 
األكاديمـــي والرياضـــي والثقافي، وحرية 

الدين والضمير والتعبير، وتعزيز التعاون 
في مجاالت اإلشـــراف وحل المؤسســـات 

المصرفية العاملة في البلدين”.
وفي سؤال لـ “البالد” عن طبيعة المنتجات 
والمصنفـــات التجاريـــة التي ســـوف تهتم 
البحريـــن الســـتيرادها مـــن البرازيـــل قال 
الزيانـــي “البرازيـــل دولـــة مـــن مجموعـــة 
العشرين والعالقة معها مهمة، ولها دورها 
السياســـي واالقتصـــادي ولهـــا اهتمامـــات 
في المنطقـــة، فهي مصلحـــة متبادلة بين 

الجهتيـــن، والعالقـــة مع البرازيـــل قديمة، 
وابتدأت بتعيين السفراء العام 2018”.

وأضـــاف الزيانـــي “الهـــدف اآلن هو تعزيز 
هذه العالقة، والسلع مختلفة، على رأسها 
الحديد والذي هو  من الســـلع المهمة جدا، 
مـــع التطلـــع لتوســـعة العالقـــات التجارية 

واالستثمارية بين البلدين الصديقين”.
وفـــي ســـؤال عـــن التعـــاون الرياضـــي مع 
البرازيـــل أجاب ”التعاون مع البرازيل قائم 
في شتى المجاالت بما فيها الرياضة، وكل 
هذه المذكرات التي توقيعها هي لتأسيس 
عالقـــات بجميـــع المجـــاالت مبنيـــة علـــى 
أســـس قانونيـــة ومتفاهـــم بيـــن الجانبين، 

والرياضة والشباب جزء مهم منها”.
وعـــن موعـــد تحديـــد الســـفارة البحرينية 
فـــي البرازيل، قـــال الوزير الزيانـــي “لدينا 
حاليا سفير في البرازيل منذ العام 2018، 
وعن قريب سيتم توفير المكان المناسب 
لســـفارة مملكـــة البحريـــن، والعمـــل جـــار 
لتحديـــد المـــكان والقيـــام باألمـــور الفنية 

الالزمة القتناء مبنى يليق بالسفارة”.
وفي ســـؤال عن التعـــاون الدفاعـــي، قال 
“هنـــاك تفاهـــم ومباحثات إلبـــرام اتفاقية 

في مجال التعاون الدفاعي”.

أكد رئيس جمهورية البرازيل اإلتحادية الصديقة 
البحرينيـــة  العالقـــات  عمـــق  بولســـونارو  جاييـــر 
البرازيليـــة ومـــا تتميز به من متانـــة وتطور، الفًتا 
إلى أن المرحلة المقبلة ستشـــهد مزيًدا من البناء 
في تاريـــخ العالقات بين البلدين الصديقين على 

مختلف المستويات والمجاالت. 
وقال الرئيس البرازيلي “يســـعدني ويشرفني بأن 
أكـــون أول رئيس برازيلي يـــزور مملكة البحرين. 
بعد افتتاح ســـفارة البرازيل لـــدى البحرين نتطلع 
إلـــى تعزيز التعاون على أكثر من صعيد، ال ســـيما 

في ظل توافر القاعدة المشتركة بين البلدين”.
جـــاء ذلك خالل كلمة ألقاها فـــي زيارة إلى مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايش الســـلمي بحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة، ورئيـــس مجلس الشـــورى 
علي الصالح، ووزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير 

الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي، ورئيس مجلس 
أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي 
الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وعدد من كبار 

المسؤولين والمدعوين.
وأضـــاف “في العـــام 2020 قام مركـــز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي باختيار البرازيل إلعالن 
مذكـــرة التفاهـــم لدول أميـــركا الجنوبيـــة. ويأتي 
افتتاح ســـفارة البرازيل تعزيزا لمد آفاق التعاون 
والشـــراكة بين البرازيل والبحرين. خالل زيارتي 
للمملكـــة تم التوقيع على عدد من االتفاقات ومن 
ضمنها اتفاقية التعايش السلمي والحرية الدينية 

وحقوق اإلنسان”.
وثمـــن رئيس جمهورية البرازيـــل زيارته للمملكة، 
موجًهـــا الثنـــاء إلـــى الوفـــد المرافـــق لـــه ولجميع 
هـــذه  إنجـــاح  فـــي  الذيـــن ســـاهموا  المســـؤولين 
الزيـــارة وتحقيقها األهـــداف المرجوة منها. وقال 
“نحن شـــعوب تســـعى لتعزيـــز التعايش الســـلمي 
واالنســـجام بين جميع فئـــات المجتمع وأطيافه. 

ولعل ذلك من أهم ما يجمع البرازيل مع البحرين. 
مـــن مالمـــح  مزيـــًدا  المقبلـــة  المرحلـــة  ستشـــهد 
التعـــاون بيـــن البلديـــن ونرحب بكل ما من شـــأنه 
أن يكرس لمرحلة جديدة من التعاون والمشاركة 
بما يعود بالنفع والخير على البلدين الصديقين”.

من جهتهـــا، أعربت النائب الثاني لرئيس مجلس 
إدارة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 
بتســـي ماثيوســـن عـــن جزيـــل شـــكرها للرئيـــس 
البرازيلي على توجيهاته بأن يكتسي أكبر تمثال 
فـــي البرازيـــل بعلم مملكـــة البحريـــن كتعبير عن 

الصداقـــة والمـــودة وإيذانـــا بمرحلـــة جديدة من 
العالقات المثمرة على جميع األصعدة.

وقالت “لقد لمســـنا الكثير من أوجه التشـــابه بين 
الشـــعبين البرازيلـــي والبحرينـــي ولعـــل أهـــم مـــا 
وجدنـــاه هـــو حرية ممارســـة األديـــان والتعايش 
الســـلمي بيـــن جميـــع مكونـــات المجتمـــع. األمـــر 
الـــذي ينطبق تماما على المجتمـــع البحريني منذ 
مئات الســـنين. فالبحرين هي واحة الســـالم عبر 
التاريـــخ، ومهـــد للتعايش الســـلمي بيـــن مكونات 

المجتمع”.
لحضـــرة  الحكيمـــة  الرؤيـــة  “بفضـــل  وأضافـــت 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملـــك البـــالد المفـــدى مـــا تـــزال البحريـــن منـــارة 
للتعايـــش الســـلمي ومثـــااًل يحتـــذى بـــه فـــي هذا 
اإلطار، وحرص جاللته على نشر ثقافة التعايش 
الســـلمي أصبـــح اليـــوم منهجا راســـخا ليس على 
المســـتوى اإلقليمي وحســـب بل على المســـتوى 

الدولي كذلك”.

اتفاقية في التعاون الدفاعي وتعيين موقع للسفارة البحرينية بالبرازيل قريبا

الرئيس البرازيلي: نشهد ازدهارا ونماء للعالقات مع البحرين

وزير الخارجية: مليارا دوالر حجم التجارة بين البلدين حتى نهاية 2021

لدى زيارته مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

وزير الخارجية يعقد مؤتمرا صحافيا عن مخرجات الزيارة وأهم ما تم تباحثه واالتفاق عليه

أشـــاد رئيس جمهوريـــة البرازيـــل االتحادية جايير 
المتميـــزة  واالقتصاديـــة  بالعالقـــات  بولســـونارو، 
البرازيـــل  وجمهوريـــة  البحريـــن  بيـــن  القائمـــة 
االتحادية المبنية على الثقة والتفاهم فيما بينهما، 
معرًبـــا عن تطلع بالده إلـــى تنمية وتدعيم مختلف 
أوجـــه التعاون االقتصادي مع البحرين فيما يخص 
القطـــاع التجاري المتبادل بقطـــاع التعدين والمياه 
والثـــروة الغذائية، كما أبدى اهتماًما بخلق عالقات 
تعاون وشراكة مع البحرين وبحث إمكانات وفرص 
المتوافـــرة،  واالســـتثمارية  االقتصاديـــة  التعـــاون 
مؤكًدا ما تتميز به البيئة االستثمارية في البرازيل 
من محفزات وتســـهيالت عديدة واقتصاد مفتوح، 
متطلًعـــا لتحقيـــق عوائـــد اقتصاديـــة خـــالل بحث 
فـــرص الشـــراكة والتعـــاون التجاريـــة واســـتقطاب 
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  خصوصـــا  االســـتثمارات 
والســـياحة، متمنًيـــا أن تكـــون اللقـــاءات الثنائيـــة 
فرصة جيدة نحو شـــراكة اقتصادية واســـتثمارية 

واعدة بين البحرين والبرازيل.
وأكـــد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس 
اتحاد الغرف الخليجية سمير ناس ما بذلته مملكة 
البحريـــن لتطوير العالقـــات البحرينيـــة البرازيلية، 
وذلك ضمن مبـــادرات عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بعـــد أن تـــم 
اإلعـــالن في شـــهر ديســـمبر الماضي، بمركـــز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، وبالتعـــاون مـــع 
الســـفارة بمملكـــة البحريـــن بالبرازيل، عن تدشـــين 
إعالن مملكة البحرين في أميركا الجنوبية انطالًقا 

من جمهورية البرازيل االتحادية.
جـــاء ذلك خالل كلمة افتتاحية ألقاها رئيس غرفة 

البحريـــن فـــي افتتـــاح أعمـــال المنتـــدى البحريني 
تجـــارة وصناعـــة  مـــن غرفـــة  بتنظيـــم  البرازيلـــي 
البحريـــن، والـــذي ُعقد يـــوم أمس، بحضـــور رئيس 
وزيـــر  وحضـــور  االتحاديـــة،  البرازيـــل  جمهوريـــة 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، وزيـــر األشـــغال 
والبلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف، 
وزيـــر المواصالت واالتصاالت كمـــال أحمد، ووزير 
الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية محمد القائد، ونخبة واسعة من رجال 
األعمـــال من مملكـــة البحرين وجمهوريـــة البرازيل 
االتحادية، إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى.

وأكـــد رئيـــس الغرفـــة أن هـــذا التدشـــين دليل على 
القيـــم الثقافيـــة المشـــتركة بيـــن بلدينـــا وأهميتهـــا 
لبناء جســـور التعايـــش والوئام، والرؤيـــة الحكيمة 
لصاحب الجاللة، بترسيخ قيم التسامح والتعايش 
الســـلمي وإيصالها إلى العالميـــة انطالًقا من مملكة 

البحرين أرض السالم.
العالقـــات  علـــى  البحريـــن  غرفـــة  رئيـــس  وأثنـــى 
الثنائيـــة القائمة بيـــن مملكة البحريـــن، وجمهورية 
البرازيـــل االتحاديـــة، مشـــيًرا إلى مزيد مـــن تعزيز 
العالقات خصوصا من خـــالل مذكرة التفاهم التي 
تـــم توقيعهـــا بين غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين 

وغرفة التجارة العربية البرازيلية.
وأشـــار رئيـــس الغرفـــة إلـــى أن جمهوريـــة البرازيل 
االتحاديـــة تمثـــل أكبـــر شـــريك اســـتيراد للبحريـــن 
للمـــرة األولـــى فـــي الربـــع الثاني مـــن العـــام 2021، 
منوًهـــا بوجـــود العديـــد مـــن القطاعـــات الواعـــدة 
وفـــرص االســـتثمار غير المحصـــورة للتعـــاون بين 

البرازيل والبحرين أكثر من أي وقت مضى.
وفـــي ختـــام كلمتـــه، أكد رئيـــس الغرفـــة أن الغرفة 
تلعـــب دوًرا مكمـــاًل لحكومـــة البحرين ومســـاندتها 

ودعـــم جهود الحكومة لنمو العالقات مع جمهورية 
البرازيل.

ورحـــب النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن خالـــد نجيبـــي بالوفـــد البرازيلـــي، مؤكًدا 
دعـــم الغرفـــة والقطـــاع الخـــاص البحرينـــي الدائم 
لـــكل مـــا يدعـــم تعزيـــز أوجـــه التعـــاون االقتصادي 
البرازيـــل،  وجمهوريـــة  البحريـــن  بيـــن  المشـــترك 
متمنًيـــا أن تكـــون هـــذه الزيـــارة قـــد حققـــت جميع 
أهدافهـــا بمـــا يســـهم فـــي تنميـــة وتعزيـــز العالقات 
التجاريـــة في البلدين، مشـــيًدا بحجم التجارة بين 
مملكة البحريـــن والبرازيل، فقد تجاوزت صادرات 
البرازيل إلى مملكة البحرين 481 مليون دوالر في 
هذه الفترة، ما جعل البرازيل أكبر شـــريك استيراد 
للمملكـــة خـــالل هـــذه الفترة، إلى جانـــب نمو حجم 
التجـــارة بين البلدين خـــالل العامين 2016 و2019 
بنسبة 149 %، داعًيا إلى العمل على تنمية وتعزيز 
عالقـــات التعـــاون االقتصـــادي المشـــتركة وبحـــث 
مزيـــد من الفرص االســـتثمارية المتاحة عبر تبادل 
الزيـــارات بيـــن الوفـــود التجاريـــة بيـــن الجانبيـــن 
وخاصـــة القطاعـــات المتخصصـــة في ســـبيل خلق 

شـــراكة تجارية واســـتثمارية واعدة بيـــن البحرين 
وجمهورية البرازيل االتحادية.

للفـــرص  المنتـــدى عرًضـــا  وشـــمل جـــدول أعمـــال 
االســـتثمارية في مملكة البحرين، وتوجهات غرفة 
البحريـــن اإلســـتراتيجية في ضوء قـــراءات النمو 
التجاري في المشهد االقتصادي، وتلى ذلك، انتقال 
الحضور المشـــارك إلى الجلسات النقاشية الفرعية 
والتـــي عقدت بشـــكل مـــواٍز ضمن محاور رئيســـة، 
أولهـــا التعـــاون في مجـــال األمـــن الغذائـــي والنقل 
واللوجســـتيات والســـياحة، وتمثل المحـــور الثاني 
فـــي مناقشـــة الشـــراكة فـــي التكنولوجيـــا الرقمية 

والخدمات المالية وريادة األعمال واالبتكار.
وناقش المنتدى البحريني البرازيلي المشـــترك بين 
أصحـــاب األعمـــال مـــن الجانبين، من خـــالل فرص 
التعـــاون الواعـــدة واالســـتثمار فـــي قطـــاع األمـــن 
الغذائي والنقل والخدمات اللوجســـتية والسياحة، 
الرقميـــة  التكنولوجيـــا  فـــي  الشـــراكة  إلـــى جانـــب 
واالبتـــكار  األعمـــال  وريـــادة  الماليـــة  والخدمـــات 
بيـــن الطرفيـــن. تم علـــى هامشـــها توقيـــع مذكرتي 
تفاهـــم للمســـاهمة في تطويـــر التعـــاون والعالقات 

االقتصاديـــة والتجارية بين غرفـــة تجارة وصناعة 
البحرين وغرفة التجارة العربية البرازيلية، ومذكرة 
تفاهـــم أخرى بين غرفة التجـــارة العربية البرازيلية 
واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تضع 
إطـــار تعاون بين الجانبيـــن لتوحيد الجهود الرامية 
لتحفيز العمل التجاري، وتشجيع الشراكات وتنمية 
االســـتثمارات من خالل تبـــادل المعلومات وتنظيم 
الفعاليـــات االقتصاديـــة المختلفـــة، حيـــث تضمنت 
المشـــروعات  بنودهـــا حـــول تنميـــة  فـــي  المذكـــرة 
الصغيرة والمتوســـطة من خالل تشجيع االستثمار 
المحلي والمعرفـــي، وتنظيم المؤتمرات والمعارض 
التجاريـــة المشـــتركة إلـــى جانـــب تنميـــة الجهـــود 
المشتركة في الترويج للحمالت التوعوية من خالل 
التركيـــز على القطـــاع الخاص وتنظيـــم ورش عمل 
متخصصـــة وتغطية إعالمية، وتبـــادل المطبوعات 
والمعلومـــات الخاصة بسياســـات التجـــارة الثنائية 
والتجارة الخارجية واالستثمار، وتبادل المعلومات 
ومســـاعدة، إلـــى جانـــب المشـــاركة فـــي المعـــارض 
الدوليـــة والمعـــارض وفعاليـــات الترويـــج التجاري 
أعضائهـــا  ومســـاعدة  بلدانهـــم  فـــي  ســـتقام  التـــي 
وتشـــجيعهم على المشاركة في مثل هذه األحداث، 
وعقـــد اجتماعـــات دورية لمناقشـــة التقـــدم المحرز 

في تنفيذ مذكرة التفاهم.
ويهـــدف المنتدى إلى تعزيـــز العالقات االقتصادية 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والتجاريـــة 
للتعـــاون  جديـــدة  فـــرص  واستشـــراف  البرازيـــل، 
االستثماري وبناء شراكات بين البلدين في مختلف 
القطاعات، وذلك بمشـــاركة عـــدد كبير من أصحاب 
األعمـــال البرازيلييـــن إلـــى جانـــب حضور بـــارز من 
جانب أصحـــاب األعمـــال والفعاليـــات االقتصادية 
البحرينية، فضاًل عن مشاركة المسؤولين المعنيين 

من الجانبين.

البرازيل أكبر شريك استيراد للبحرين خالل الربع الثاني
رئيس “الغرفة”: جاللة الملك جعل المملكة نموذجا للتعايش واالنفتاح

 المنامة - بنا

المنامة - بنا

ابراهيم النهام



local@albiladpress.com

األربعاء 17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الثاني 1443 - العدد 4782
16

المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس نيابــة األســرة والطفــل بــأن المحكمــة الكبــرى الجنائيــة قد 
أصدرت أمس حكمًا بمعاقبة متهمة بالسجن لمدة عشر سنوات وبمعاقبة 
متهــم آخــر بالســجن لمــدة ســبع ســنوات وذلــك العتدائهمــا علــى ســامة 
أجســام أطفــال المتهمــة األولى مما نشــأ عنــه إصابة أحدهــم وهو رضيع 

بعاهة مستديمة ُقدرت بنسبة 100 %.
وكانـــت النيابـــة العامة قـــد تلقت بالغًا 
من اإلدارة األمنية بوجود طفل رضيع 
مـــن  يعانـــي  العســـكري  بالمستشـــفى 
كدمـــات وكســـور وآثار لعنف جســـدي، 
تبيـــن  الالزمـــة  التحريـــات  وبإجـــراء 
أن المتســـبب فـــي تلـــك اإلصابات هي 
والـــدة الطفـــل وقـــد شـــاركها فـــي ذلك 
المتهـــم اآلخر الذي اعتـــاد التردد على 
مسكنها واالعتداء على سالمة أجسام 

أطفالها.

فـــي  التحقيـــق  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 
البـــالغ،  ذلـــك  تلقيهـــا  فـــور  الواقعـــة 
حيـــث اســـتمعت إلـــى أقـــوال المجنـــي 
عليهـــم واســـتجوبت المتهمين وأمرت 
بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق 
وأمـــرت بعـــرض الرضيـــع علـــى الطـــب 
الشـــرعي والذي خلـــص تقريره إلى أنه 
يعاني من عاهة مســـتديمة بنسبة 100 
% كما أمرت بنقل حضانة األطفال إلى 

آخر مؤتمن؛ حفاظًا على سالمتهم.

10 و7 سنوات ألم تعتدي ومتهم آخر على أطفالها

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
ميليشـــيا  إطـــالق  البحريـــن 
طائـــرة  اإلرهابيـــة  الحوثـــي 
مســـيرة )مفخخة( تجاه مدينة 
بالمملكـــة  مشـــيط  خميـــس 
العربيـــة الســـعودية، فـــي عمل 
إرهابـــي يعكـــس إصـــراًرا علـــى 
اســـتهداف المدنييـــن واألعيان 
المدنية وتهديد أمن واستقرار 
المملكـــة، مؤكدة وقوف مملكة 
البحريـــن مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة في كل ما 

تتخـــذه مـــن إجـــراءات رادعـــة 
لحماية أمنها وسالمة أراضيها.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
قـــوات  وجهوزيـــة  بيقظـــة 
الدفاع الجوية السعودية التي 
تمكنـــت مـــن اعتـــراض وتدمير 
تلك الطائـــرة، داعيـــة المجتمع 
الدولي إلى اتخاذ موقف حازم 
األعمـــال  تلـــك  تجـــاه  وصـــارم 
اإلرهابيـــة اآلثمة التـــي تتنافى 
مع جميـــع األعـــراف والقوانين 

الدولية.

أدانـــت وزارة خارجية مملكة 
بشـــدة  وتســـتنكر  البحريـــن 
الجبـــان  اإلرهابـــي  التفجيـــر 
الذي وقع في مدينة ليفربول 
بالمملكـــة المتحـــدة الصديقة، 
مملكـــة  تضامـــن  مؤكـــدة 
البحرين مع المملكة المتحدة 
فيمـــا تتخـــذه مـــن إجـــراءات 

الســـتتاب األمـــن واالســـتقرار 
في أراضيها وتأمين الحماية 
فيها،  والمقيميـــن  لمواطنيهـــا 
مملكـــة  موقـــف  ومجـــددة 
والرافـــض  الثابـــت  البحريـــن 
أشـــكاله  بجميـــع  لإلرهـــاب 
وصوره ومهمـــا كانت دوافعه 

أو مبرراته.

البحرين تدعو للحزم مع طائرات “الحوثي” المسيرة

“الخارجية” تدين التفجير اإلرهابي في ليفربول

المنامة- وزارة الداخلية

العامة  اإلدارة  نظمت 
دورة  الــمــدنــي  لــلــدفــاع 
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــ ــت ــ حـــــــول ال
حـــــــــــــوادث وحــــــرائــــــق 
الكهربائية  ــســيــارات  ال
والــــهــــجــــيــــنــــة، وذلــــــك 

بالتعاون مع األكاديمية الدولية للسالمة بجمهورية مالطا وشركة سيون.
وتهـــدف الدورة إلـــى تزويد ضباط اإلطفـــاء والدفاع المدنـــي بالمهارات 
الفنيـــة والعملية الالزمة لتنفيـــذ اإلجراءات للتعامل مع المركبات العاملة 
بالطاقـــة البديلـــة أو الهجينة فـــي حوادث المرور علـــى الطرق ومحطات 

الشحن.

دورة للتعامل مع حوادث السيارات الكهربائية

تسجيـل 24 ألـف طلـب عبـر نظـام “شواغر”

خلف: تنفيذ عدد من المشروعات لــ “جامعة البحرين”

168 شاغرا للتوظيف الداخلي لدى 18 جهة حكومية

تشمل كلية الهندسة ومواقف السيارات ومبنى “31”

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  توجيهـــات  وفـــق 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
ل  األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، فعَّ
جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة نظام الشـــواغر 
الحكومية )شـــواغر( لموظفـــي الحكومة 
الحكومـــي(  )الموظـــف  تطبيـــق  عبـــر 
والبوابـــة الحكومية للنقـــل الداخلي بين 
الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث 
القى إقباالً كبيرًا من الجهات الحكومية 
باإلعـــالن عن فرص الشـــواغر الوظيفية 
لديهـــا، ومن الموظفيـــن الحكوميين من 
خالل التقديم، حيث بلغت عدد الطلبات 
المستكملة عبر النظام 24674 ألف طلب 
لــــ )168( شـــاغر للتوظيـــف الداخلي لدى 

)18( جهة حكومية.
المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز  رئيـــس  وأكـــد 
أحمـــد الزايد بأن نظام )شـــواغر( قد عزز 
من فـــرص التطور الوظيفـــي للموظفين 
والتميـــز  الكفـــاءة  رفـــع  فـــي  وأســـهم 
والتطور المهني لدى موظفي الحكومة.

الحكوميـــة  الشـــواغر  نظـــام  إن  وقـــال 
)شـــواغر( مـــن شـــأنه أن يســـهم فـــي رفع 
الكفـــاءة والتميـــز فـــي األداء والخدمـــة 

الحكومية وتوســـيع مدى فرص التطور 
المهني لـــدى موظفي الحكومة، في ظل 
بيئـــة محفزة ومعـــززة لإلنتاجية، منوهًا 
بأن جهـــاز الخدمة المدنية مســـتمرًا في 
تنفيـــذ توجهـــات الحكومة نحـــو تطوير 
وتعزيـــز  الحكوميـــة  الخدمـــة  جـــودة 

قدرات وفرص موظفي الحكومة.
وبيـــن أن نظام )شـــواغر( يهدف للحفاظ 
علـــى الكفـــاءات والخبرات واالســـتفادة 
منهـــا في مجال الخدمة المدنية، مضيفًا 
أن هـــذا النظـــام يضمـــن ســـرعة توفيـــر 
الموظفيـــن  مـــن  مؤهليـــن  مرشـــحين 

لالنتقـــال بين الجهات الحكومية ولســـد 
االحتياجات بينها، كما يسهم في تحقيق 
مبدأ العدالة والمســـاواة وتكافؤ الفرص، 
إضافة إلى خلق روح المنافســـة وتعزيز 

التطلعـــات  يلبـــي  بمـــا  الشـــفافية،  مبـــدأ 
المنشـــودة ويعزز من دعـــم كافة الجهود 
الحكومية الرامية نحو التطور والتنمية 

خدمًة للوطن والمواطن.

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  صـــرح 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف عن إشـــراف 
المشـــروعات  مـــن  عـــدٍد  تنفيـــذ  علـــى  الـــوزارة 
الحيوية التابعة لجامعة البحرين، منها مشـــروع 
كليـــة الهندســـة، مشـــروع تأهيل مبنـــى )31( في 
الحـــرم الجامعـــي في مدينة عيســـى، ومشـــروع 
مواقف الســـيارات بالقرب من البوابة الشـــرقية، 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي حـــرم الجامعـــة 
الصيانـــة  مشـــروعات  مـــن  وغيرهـــا  بالصخيـــر 

المتنوعة بالجامعة. 
وأوضـــح الوزير خلف، بـــأن الوزارة تقـــوم حاليًا 

الهندســـية  االستشـــارية  الخدمـــات  بتقديـــم 
للتصميم واإلشراف على مشروع كلية الهندسة 
فـــي حـــرم الجامعـــة بالصخيـــر، ومـــن المتوقـــع 
االنتهـــاء منـــه في الربـــع األول من العـــام المقبل 
2022، الفتًا إلى إنه سيتم نقل أقسام الكلية من 
المقـــر الحالي بمدينة عيســـى إلى مقـــر الجامعة 

بالصخير بعد استكمال المشروع. 
وعلـــى صعيـــد متصـــل، انتهـــت وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني بأعمال 
إعادة تأهيل وتجديد مبنى الهندسة الكيميائية 
)S31( فـــي الحـــرم الجامعـــي بمدينـــة عيســـى، 

بتكلفة بلغت 188,738 دينارا.

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

المنامة- وزارة األشغال

رئيس جهاز الخدمة المدنية

S3 تأهيل مبنى الهندسة الكيميائية

وصول السفينة العمانية السلطانية إلى البحرين
28 طالبا قاموا بجولة على المعالم األثرية للمملكة

في إطار رحلـــة أكاديمية إلى موانئ دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، شـــهد ميناء 
ســـلمان بمملكـــة البحريـــن أمـــس وصـــول 
الســـلطانية  العمانيـــة  البحريـــة  الســـفينة 
“شباب عمان الثانية”، وكانت المدير العام 
للثقافـــة والفنـــون بهيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثار الشـــيخة هال بنت محمد آل خليفة 
عمـــان  ســـلطنة  ســـفارة  بأعمـــال  والقائـــم 
لـــدى مملكة البحرين محمد البلوشـــي في 
مقدمة مســـتقبلي الوفد الطالبي الشبابي 
المشـــارك فـــي الرحلة والـــذي يمّثل طالب 
وطالبـــات من جنســـيات مختلفة من دول 
أخـــرى صديقـــة  التعـــاون ودول  مجلـــس 
وشـــقيقة، إذ وصـــل علـــى متنهـــا 28 طالبًا 
وطالبـــة مـــن دول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية وطلبة من 11 جامعة من 

دول العالم.

وشملت الزيارة جولة ثقافية انطلقت من 
متحـــف البحريـــن الوطنـــي، حيـــث تعّرف 
المشـــاركون علـــى تاريخ مملكـــة البحرين 
الـــذي يعـــود ألكثـــر مـــن ســـتة آالف عـــام، 
تعـــرض قاعـــات المتحـــف جـــزءًا مـــن أهم 
مالمحـــه، وزيـــارة وقلعـــة بوماهـــر مدخل 
طريـــق اللؤلـــؤ المدرج على الئحـــة التراث 

اإلنساني العالمي لليونسكو والذي يعكس 
أهميـــة هـــذه التجـــارة فـــي تاريـــخ جزيرة 
زوار طريـــق  مركـــز  زيـــارة  ثـــم  المحـــّرق، 
اللؤلـــؤ بمدينـــة المحـــرق، وأخيـــرًا زيـــارة 
عمارة بوزبون المتفرعة عن مركز الشـــيخ 

إبراهيم للثقافة والبحوث.
ومن المؤمل أن تختتم الســـفينة البحرية 

العمانيـــة الســـلطانية جولتهـــا فـــي مدينة 
دبـــي بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
للمشـــاركة في معرض إكســـبو دبي 2020 

وذلك تحت شعار “عمان نهج متجدد”.
يذكر بأن سفينة )شباب عمان الثانية( من 
أحدث وأكبر السفن الشـــراعية الموجودة 
فـــي الخدمـــة حـــول العالـــم، وهـــي مزودة 
وأنظمـــة  المالحيـــة  األجهـــزة  بأحـــدث 

االتصاالت الحديثة.
وخالل الرحلة يدرس الطالب المشاركون 
واإلبحـــار  المالحـــًة  علـــوم  فـــي  دورة 
والمغامـــرة باإلضافـــة إلـــى دراســـة مقـــرر 
أكاديمي حول أهداف التنمية المستدامة 
- تطرحـــه الجامعة األلمانيـــة للتكنولوجيا 
بعمـــان، وتوقفت الســـفينة خـــالل رحلتها 
علـــى  لالطـــالع  المجلـــس؛  دول  كل  فـــي 
التجـــارب الرائـــدة للمجلـــس فـــي مجـــال 

التنمية المستدامة.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق الركـــن عبدهللا بن حســـن النعيمي 
بمكتبـــه في القيـــادة العامة صباح أمـــس الثالثاء، ســـفير جمهورية كوريا 

الجنوبية المعتمد لدى مملكة البحرين هاي كوان تشونغ.
 وخالل اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بسفير جمهورية كوريا الجنوبية 
المعتمـــد لـــدى مملكـــة البحريـــن، مشـــيًدا بعالقـــات الصداقـــة القائمة بين 

البلدين الصديقين.

وزير الدفاع يشيد بعالقات الصداقة مع كوريا الجنوبية

مجابهة تداعيات الجائحة والحد من آثارها االقتصادية
وزير المالية يؤكد أهمية التشاور بشأن تطورات الجائحة

ترأس وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفة آل خليفة أعمال الجلســـة األولـــى للمنتدى 
الســـادس للمالية العامة في الدول العربية بتنظيم من 
صنـــدوق النقـــد العربي بالمشـــاركة مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي، الـــذي ُعقد عن ُبعـــد بحضور عدد مـــن وزراء 
الماليـــة ومحافظي البنـــوك المركزية بالـــدول العربية، 
والمديـــر العـــام رئيـــس مجلس اإلدارة لصنـــدوق النقد 
العربـــي عبدالرحمـــن بـــن عبـــدهللا الحميـــدي، والمدير 

العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي فـــي كلمتـــه 
التطـــورات  بشـــأن  التشـــاور  أهميـــة  االفتتاحيـــة 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  وتداعيـــات  االقتصاديـــة 
)كوفيـــد- 19( التـــي تركـــت أثـــرًا بالغًا علـــى الكثير من 
القطاعـــات االقتصاديـــة، مؤكدًا أن السياســـات المالية 
أســـهمت في مجابهة تداعيات جائحـــة كورونا والحد 

من آثارها االقتصادية.
كما شـــارك عدد مـــن وزراء المالية في الـــدول العربية 

بمداخالت تناولوا فيها واقع مجابهة جائحة فيروس 
كورونا في دولهم.

المنامة - بنا
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تاريخ :2021/11/15
إعالن رقم )CR2021- 168449( - تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : علي رضي علي احمد بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد / حسين 
علي رضي علي احمد فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد         االسم التجاري 

7 16804       مطعم المضيف
10 16804     مطعم المظيف
12 16804     مطعم المظيف
13 16804     مطعم الفانوس

15 16804     المنيوم الشرق االوسط
16 16804     مطعم الفانوس

18 16804     كفتيريا المضيف
19 16804     المنيوم الشرق االوسط

20 16804     مطعم افندي
22 16804     مطعم الفانوس

تاريخ : 2021/11/10
)CR2021- 164604( إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/السيدة نسيم محمد علي علي بطلب تحويل المحل 
من  كل  فعلى  مرزوق  حسن  جعفر  حميده  السيد/السيدة  إلى  التالي  التجاري 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 05 -80099

االسم التجاري :  روضة سام

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

)CR2021- 168728 ( إعالن رقم
 تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حيدر اكبر علي باقري

االسم التجاري الحالي : جكرز كراج
االســـــم التجـــاري الجديد : جكرز لخدمات المركبات

قيد رقم :  1-109783

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة التراث التاريخي لألسهم و السندات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 92104

RUCHI SHAR-  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها السيدة
القيد  المسجلة بموجب  ذ.م.م  السندات  التاريخي لألسهم و  التراث  السادة شركة شركة  نيابة عن   MA
رقم 92104، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيدة RUCHI SHARMA مصفيا 

للشركة.
التجارية  الشركات  قانون  325 من  المادة  لنص  انتهت وفقا  قد  المديرين  أن سلطة  المصفي  يعلن  بهذا 
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:
RUCHI SHARMA -  )+ 973( 32220723 

smartskills.bh@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
غوشيه  السيدة  والمملوكها  الممتلكات  وادارة  للمقاوالت  سلوى  أبراج  المسماة  الفردية 
بروين هداية هللا حسين بخش والمسجلة بموجب القيد رقم 57808 ، بطلب بيع المحل 
ذات  شركة  الى  وتحويله  المذكور  الممتلكات  وادارة  للمقاوالت  سلوى  ابراج  التجاري 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري 
التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  جزء  بخشعن  حسين  هللا  هداية  بروين  غوشيه 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
غوشيه بروين هداية هللا حسين بخش بنسبة 55 %

 ASIF RAFIQUE بنسبة 45 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أركس جلوبال لإلستشارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره   JAYANPURUSHOTHAMAN السيد 
لشركة أركس جلوبال لإلستشارات ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 96700 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ 2 /نوفمبر/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020-166907 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

أي  لديه  من  كل  فعلى   ، التجاري  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 33240 – 2

اسم التاجر : السيد سعيد محظوظ هاشم ناصر
االسم التجاري الحالي : السيد سعيد محفوظ هاشم ناصر
االسم التجاري المطلوب : الرابط العالمي للتجارة العامة

التاريخ : 09/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

  CR2021-163852   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا فاطمة شايع سعيد عبد هللا  طالبا تحويل المحل التجاري التالي : إلى نوره رشاد عبد هللا مرشد 
تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  الجعمي 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 78732 – 1

االسم التجاري : ابو ابراهيم للتنجيدات والستائر
رقم القيد : 78732 – 3

االسم التجاري : بوتيك روائع اسماء
رقم القيد : 78732 – 5

االسم التجاري : االقصى للنجارة

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

17األربعاء 17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الثاني 1443 - العدد 4782



Vacancies Available
AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contac
17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AWAL EST. FOR CLEARING & EXPORTING GOODS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17626779  or  AWALEST@GMAIL.COM 

DOT LINE COMPUTER  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33808786  or  malnooh1973@hotmail.com 

TAURUS CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39120524  or  NOREENYASIN@yMAIL.COM 

Jawaher Bakery  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17811545  or  JAWAHERBAKERYBH@GMAIL.COM 

Distinguish Ladies Masssage  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

35169301  or  AUSHI@MAIL.RU 

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

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

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

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

17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

303SECURE SHIELD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac
17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH 

CRYPTO MINERS DATA PROCESSING  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

13633999  or  bader.albahrain.trading@gmail.com 

We snack food and beverage  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac
36555778  or  WESNACKS@GMAIL.COM 

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

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

ALSHELAH RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17877002  or  middleeastaluminium@gmail.com 

Al Ajmi Group W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

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

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

ATYAB AL QUSOUR COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33858115  or  WAZEER81ALSAFANI@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

FALCON WINGS HIRING EQUIPMENT AND CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39606304  or  HUSSAINREND@YAHOO.COM 

ABUL 2 COLDSTORE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33030507  or  salahabul18@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ZAINAL GATE BAKER  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17296555  or  ZAINAL_60@HOTMAIL.COM 

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

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contac

17232275  or  oommenzo@gmail.com 

ELYA LAND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

Blue skyMaintenance and repair of motor vehicles  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

38232786  or  SULIMANMAHJOOB11@GMAIL.COM 

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

  TELEPHONE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac
77890025  or  samaha@vidahotels.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

33366038  or  ABEERALSHARQ5@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

PREMATOR GULF W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contac

17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

Dag Ayoosh Restaurent W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

17226588  or  AHASHE@GMAIL.COM 

Rabya Auto Service  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39228248  or  RABYAREJI26@GMAIL.COM 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

33366038  or  ABEERALSHARQ5@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

Ramee Grand Hotel & Spa  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17111999  or  hrg.bh@rameehotels.com 

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

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

17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

PURE VISION ELECTRONICS Co.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17789615  or  PRINCE0505@HOTMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contac

17636363  or  ahmed@jazayani.com 

Magic Wood carpentry Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

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

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

HELEN AVENU DOCUMENT CLEARANCE&REAL ESTATE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac
66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

ALAHAD CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

33387275  or  thestudentworld@hotmail.com 

AL RUWAISAN TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33006050  or  ALRWAISANTRADINGEST@GMAIL.COM 

Knox Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33880919  or  SAAMIIR@LIVE.COM 

Tech Orbit World W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36662488  or  najeeib@gmail.com 

SMIC INTERNATIONAL TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33912196  or  CH.KASHIFGORSI@GMAIL.COM 

Exit contracting and Machinery Rental co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

33099997  or  zakibhr@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

8 BALLS BILLIARD ACADEMY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33424282  or  WALEEDALI-M@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

TURBO LITE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

6 pence Consulting W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

13600014  or  hhasan@6-pence.com 

SABERAH RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36151156  or  FATEMA.ALMEHAIZEA@GMAIL.COM 

JOURNEYS WORLD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

66666234  or  ALZAYED2008@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Print master sportswear  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17331222  or  SHEHABLAW@GMAIL.COM 

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

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contac
17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ALKHABBAZ KITCHEN  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17596061  or  alkhabbazkitchen@gmail.com 

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac

17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

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

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

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

ASCON CONTROL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17456590  or  pambavasan@amadbaeed.com 

ZIYAD GROCERY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39725550  or  AHAMADA1959@GMAIL.COM 

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac

17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39723400  or  DOCZMANAMA123@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17713866  or  febin@promagbahrain.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

UM FARYAL CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33395223  or  GTR.ZX300@GMAIL.COM 

AL NAJDI CAR SERVICE  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33154152  or  ZAMZAMMOHAMED81@GMAIL.COM 

A.RASOOL HASAN MOHAMMED ALMUTAWA(RAZQI-4547)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39131211  or  HUSSAINJAD38@GMAIL.COM 

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

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

TIME CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
39201199  or  MKUDHAIR@GMAIL.COM 

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

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

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

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

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com 

AMAL WORLD SPA  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33755539  or  AMALMOURABBI@GMAIL.COM 

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

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

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

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

AL ASFOOR COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17670293  or  BURASHID_50@HOTMAIL.COM 

FAKHRAWI DRY CLEANERS  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
39679979  or  jassimfakhrawi@gmail.com 

VISION MANAGEMENT PROPERTIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac
34232199  or  VISIONMGT5@GMAIL.COM 

ALBILAD BUILDING CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39279042  or  SIO.PTC.BH@GMAIL.COM 

CUBE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

Al Qassimi Properties Management - Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17294082  or  ALQASIMI@BATELCO.COM.BH 

GULF LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17672227  or  GULF.LAUNDRY@HOTMAIL.COM 

303SECURE SHIELD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac
17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH 

QAMBAR MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTORCYCLES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39696054  or  ABO.MAJEED@LIVE.COM 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST  
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contac

17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

Aldarwish Ceramic Company Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17676222  or  DARWISH@BATELCO.COM.BH 

DAR ALABRAJ CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33334003  or  DARYOOSH33334003@GMAIL.COM 

HARMONY MUSIC GATE  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

13622002  or  DIRECTOR.HARMONY@GMAIL.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS SVCS. SALESMAN (EXCEPT ADS.) 
 suitably qualified applicants can contac

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

BAHRAIN INTERNATIONAL HOTEL W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac
33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

SARA FOR A C AND REFG REPAIRS EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

HAMAD KHALIL EBRAHIM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  HAMADBH144@GMAIL.COM 

ALSHAHEEN CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17683576  or  basheer.ktr@hotmail.com 

AURORA SALON BEAUTY  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
33072333  or  DURAZI89@GMAIL.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
16666661  or  hrm@sevensholding.com 

ALBANDER RESORT  
has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contac

17701201  or  pr@albander.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

Abu Hamza Transport  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
33117285  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

HARDEEZ RESURENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

BUSAITEEN LAND RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

77157777  or  TINA@JASCROUP.CO 

FLUID TECH TRADING EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17623583  or  FLUIDTECHBH@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

JEMI LINE SALON AND SPA  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

39211770  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

GOJRA TECH W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33656051  or  GOJRATECHBH@GMAIL.COM 

Alesaar Boutique  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33337054  or  NOOOOR300@WINDOWSLIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33656333  or  shaklan248@gmail.com 

SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33395543  or  Sherkhan990099@gmail.com 

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

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

M F STAR CITY REAL ESTATE CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

66934766  or  BITAROVA74@MAIL.RU 

FLY Packers and Movers W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PACKER 
 suitably qualified applicants can contac

38352001  or  AKBAR@FLYPACKERSANDMOVERS.COM 

MESMERIC CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Empire exhibitions s p c  
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17822177  or  INFO@EMPIREBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36616510  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

SHOW SHHA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33522212  or  DELHIWAALERESTAURANT@GMAIL.COM 

BEENU WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

33996661  or  HASSAN.JAB88@HOTMAIL.COM 

AL HASAN LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39875402  or  AHMEDASHEER_64@HOTMAIL.COM 

DYAR SAIF CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17555900  or  SAIF.0073@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ABDULWAHAB ALBASRI CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

66333181  or  AMIN-1989@LIVE.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

HUSAIN MANSOOR AHMED KHUDHAIR ( THAFEER - 7950 )  
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33920135  or  ALIALKARRANII@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

AL THIYANA KARAK  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac
36884843  or  buallay1964@hotmail.com 

AOUDALZAIN FOR INCENSE AND PERFUME  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33584859  or  LAYLA.FAISALL@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

AL MEETHHAQ CARPENTERY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

33668558  or  HUSSAIN.HAJI@GULFAIR.COM 

BLUE GATE AlC AND REFRIGERATION WORK SHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37777728  or  SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

Al masaha Storage  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17535881  or  AFRAH98290@GMAIL.COM 

SUPER CITY AWNINGS AND BLIND  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39991192  or  DHIYAALASFOOR@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

SHAMA INTERNATIONAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38867060  or  HARIES@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17166111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALYAQOOT ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33308686  or  ALYAQOOTABAYAT33@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Chraimba tailoring  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33686656  or  AHJ.92.BH@GMAIL.COM 

SEVEN DOWN FOR CAR WASHING AND POLISHING  
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

32257773  or  AKHALIDBURASHID@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

FINE FOODS  
has a vacancy for the occupation of

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

PASTA EXPRESS  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

Jaser Construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

ALRAJA GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
39458577  or  samigroup56@gmail.com 

CARPET LAND CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39699513  or  yusufkooheji@carpetlandme.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Acciona  support facilities  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17736961  or  ASGHAR.ASSIRI@GMAIL.COM 

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

77777070  or  gosi@DRM.BH 

HUSSAIN ALI MOHAMMED HUJAIR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17645180  or  ABUALIH60@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39643938  or  AHMED.ALEBRAHIM@HOTMAIL.COM 

AL-AYAAN FRUITS, VEGETABLES, FOOD STUFF   
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17242999  or  STEELCAR11995@GMAIL.COM 

Khodmooni bakery  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

DLA PIPER MIDDLE EAST LLP-FOREIGN BRANCH COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR (LEGAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17550890  or  KHULOOD.GERASHI@DLAPIPER.COM.COM 

Alsalam Gas  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17401212  or  cv@salamgas.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

ALSALAM FURNITURE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

LAZURD  SERUISE  
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

NAVEED CARGO HANDLING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33720981  or  ISLAMENTERPRISES@GMAIL.COM

 CAPITAL LIVE-STOCK AND FEEDS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
39636615  or  BUALI_64@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com
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CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

UNITED GULF CONTRACTING & ASPHALT CO.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17700116  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

SAINT MARYS ORTHODOX SYRIAN CHURCH  
has a vacancy for the occupation of

  PRIEST 
 suitably qualified applicants can contac

17252980  or  VICAR@STMARYBAHRAIN.COM 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Nidukki Trading Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

ALHADI CARGO AND COURIER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER-PACKER-(BOXES-HAND-) 
 suitably qualified applicants can contac

35490165  or  alhadicargo.courier@gmail.com 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17795104  or  info@mancobh.com 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

ABDULLA NAJIM ABDULLA ALALI  BUREAU OF ATTORNEYS  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33414445  or  ALALILAWYER093@GMAIL.COM 

PARIS FOR ESTATE & LEASE  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17280922  or  a.jalil.abdulla@gmail.com 

444CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33247176  or  ADBULAZIZ593@GMAIL.COM 

GYPSUM PRODUCTS TRADING co. w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Quito Bakery  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
38122183  or  SANDRA@TAMMAM.COM 

GOLDEN ASEMCO STEEL FABRICATION  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17612061  or  HI7HI@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ HASAN MOHAMED ALFARSANI  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39339305  or  ALFERSANIELECTRICAL@GMAIL.COM 

Daffodils Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17293903  or  daffodills338@gmail.com 

WABAG BELHASA JV WLL  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

Dolphin Construction w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39994576  or  DOLPHIN.MANPOWER@GMAIL.COM 

BIG POINT PRINTING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17470588  or  FADHEELAABDULLA037@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737822  or  TOUCHA01@gmail.com 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

BLUE WAVE CONSTRUCTIONS W.L.L   
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39681440  or  AL_AMEERA25@HOTMAIL.COM 

AL RUWAISAN TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33006050  or  ALRWAISANTRADINGEST@GMAIL.COM 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17253177  or  alitahery@hotmail.com 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33378673  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

Multani Express Services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17612011  or  QOLABASERVICES@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL  
has a vacancy for the occupation of

  SHIP RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  m.vishal@exibah.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17364858  or  admin@confab.com.bh 

INTERCOL CONTRACTING COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac
17727662  or  Personnel@intercol.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

YARA PALACE RESTAURNAT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39467267  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

Visma construction Est.  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36000440  or  MSAKHEER@LIVE.COM 

ULTRA TECH POOL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33884004  or  ISAZAMAN@HOTMAIL.COM 

HEALTHY SPOT Restaurants  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33766002  or  SUHAIBALNAJEM@HOTMAIL.COM 

IBELLA INTERIORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
33386770  or  IBELLABH@GMAIL.COM 

EVERSHINE JEWELLERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contac

39100232  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

UNITED BUILDING MATERIALS EST  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17574333  or  sofyan@almoayed.com 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Al MB steel fabrication & trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36432427  or  SALES@ALMBSTEELTECH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

PENIEL STAINLESS STEEL WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

39698916  or  PENIELSTEEL12@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

KARA IT SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17261962  or  ACSUL.PK@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

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

COMMISSIONING INSTALLATION & MAINTENANCE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39378600  or  AMAGDY@CSICX.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

AKAAS INTERNATIONAL SALE AND TRADE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34180091  or  ANSI084@YAHOO.CO.IN 

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39621070  or  m.waqas2112@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

FTAIHI GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39878805  or  FETEHSHAHABI72@GMAIL.COM 

BAHRAIN ATTRACTIONS FOR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

38334711  or  AHMEDAHS@HOTMAIL.COM 

DUAIJ KHALIFA SAAD ALI KHALIFA ( AHMEDANY / 7362)  
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33885428  or  BUAL3NOOD889@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34309191  or  ASR2TT@GMAIL.COM 

LEWAN DECOR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17000525  or  ALILARI@LANGROUP.COM.BH 

ALJASMI CONSTRACTIONS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac

17212200  or  peter.j@aljasmiholding.com 

ABDULAZIZ JUMA ABDMOHAMMED AJAMCO W.L.L. CO.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623007  or  AJAMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM 

Smart Homeco construction company w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

37772318  or  INFO.RUWADALBAHRAIN@GMAIL.COM 

ISS Global Forwarding Bahrain W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac
17820100  or  may.jammal@iss-gf.com 

Strong Force-MGC W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  jessica@alghanah.com 

KAMAYAN SA BICOL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33694867  or  WALEEDBANGASH1967@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

TOP FUEL GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36459495  or  awadh@credimax.com.bh 

AL JOORY ALUMINUM FABRICTION  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33286628  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

SAMRA DECOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33523132  or  gujjarg1614@yahoo.com 

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17672220  or  mahmoodbali@hotmail.com 

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

36843001  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ARABIAN DEAN FOR MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

33040473  or  ABDULSHAIK1595@GMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  QUANTITY MAJOR SURVEYOR (CONSTR.PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

ELEGANCE TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33994231  or  FLORETBAHRAIN@GMAIL.COM 

ACTIVE POINT BUILDING MATERIALS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33655522  or  FTC.BAHRAHIN@AL-FARES.COM 

LAIZAR AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17744999  or  hassan@emaar.bh 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

2011 LAUNDYR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39671196  or  HASHIM@SONARWLL.COM 

ELITE RESORT AND SPA  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33357597  or  SHAREFA1999@HOTMAIL.COM 

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

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

AL NAJWA COOLING & HEATING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17335780  or  DANISH368@GMAIL.COM 

High Atlantic Ocean Laundry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37771035  or  farsanabahrain@gmail.com 

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

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

CONSOLIDATED SHIPPING SERVICES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39673673  or  info@cssbahrain.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

HUSAIN HASAN SALMAN HASAN SALMAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33122428  or  HAUN970.BH@GMAIL.COM 

NAYA DELIGHTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17433343  or  HFNEICHE@GMAIL.COM 

AL TANEEM GENERAL TRADING Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

JML (UAE) LLC ( Branch of Foreign Company)  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac

36273516  or  NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM 

EMPRESS SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contac

17662345  or  JANAHI.KHALID@GMAIL.COM 

AL SUFRAH ALTHAHABIYA KITCHEN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39000637  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

ASCON CONTROL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17456590  or  pambavasan@amadbaeed.com 

NAYA DELIGHTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17433343  or  HFNEICHE@GMAIL.COM 

Al enma house for security services W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

36574740  or  admin@enmabh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

SAFARI BUILDING EQUIPMENTS RENTAL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39184049  or  SHAHIDAWAN673@GMAIL.COM 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

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

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39236082  or  JMSHETTY11@HOTMAIL.COM 

Starbucks Coffee  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

A HANA SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33009139  or  abdulhameed_alamer@hotmail.com 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

AL NASHMI GATE TRADING CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17293404  or  ALNNASHMI@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

AL-ALA TRADING COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17238381  or  ALALA@BATELCO.COM.BH 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

Key Arabia services WLL  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17601516  or  ADILWASIIM@YAHOO.COM 

SHAHID NADEEM MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38881049  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

Key Arabia services WLL  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17601516  or  ADILWASIIM@YAHOO.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

MOHAMMED ALI ALDAKHIL LUALUA’AT ALDAKHAIL - 10483  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33388822  or  HANAN-1710@HOTMAIL.COM 

Big boxers company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39901340  or  RATINDERNATH@GMAIL.COM 

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

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

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

36633480  or  essatowers@gmail.com 

AL FANAN CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17580220  or  SA-MEERJS@HOTMAIL.COM 

Golden Diyar construction  
has a vacancy for the occupation of

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

Golden Diyar construction  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALQURSAN FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33379955  or  HUSSAIN.AlMARZOOQ1969@gmail.com 

SEACOAST COFFEE SHOP  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33228552  or  33963850.S3@GMAIL.COM 

PRO MAX W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36515888  or  Q5020888@GMAIL.COM 

HUSSAIN ABDULKARIM SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39060000  or  golden.internet786@gmail.com 

665 Building Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33636952  or  IFTKHARCH665@GMAIL.COM 

QAISAR IQBAL FOR REPAIR OF ELECTRICAL EQUIPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33627914  or  IQBALQAISAR943@GMAIL.COM 

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

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ISHRAQAT ALMUSTAGBAL SALON  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33122272  or  ALIMALI111@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac
39460816  or  HREAMCO@GMAIL.COM 

Tawa Hub W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39978899  or  MUHAMMED@MAYONCO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17466062  or  hussainola@gmail.com 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

MOHAMED HAMAD AHMED ALJAWDER  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39459096  or  M.ALJOWDER@HOTMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

MAHMOOD AHMED MOHAMMED SHARIF W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

2000 WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17784189  or  INFO@2000WORKSHOP.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

ARAB WORLD ADVERTISING,PROMOTION&PUBLIC RELATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

39677793  or  AWAICJHN@BATELCO.COM.BH 

EDINBURGH CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39274827  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

ZOOM REAL ESTATE AND ADVERTISING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17440882  or  KAMALMHD@GMAIL.COM 

Alqalawi cargo  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

39941151  or  alqalawicargo@hotmail.com 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ROOTS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
36930303  or  dosseri-691@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

ABU HANI ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777767  or  abuhani3@gmail.com 

HASAN LARI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17464719  or  hussain.mansoor@engie.com 

BUKHOWA HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

MAYURA SUPERMARKET AND CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contac

39450511  or  wssbahrain@yahoo.com 
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عواصم ـ وكاالت

تفاقمـــت أمـــس الثالثـــاء األزمة عند 
وبيالروســـيا  بولنـــدا  بيـــن  الحـــدود 
بيـــن  صدامـــات  وقـــوع  وســـط 
البولنديـــة،  والشـــرطة  المهاجريـــن 
غـــاز  قنابـــل  اســـتخدمت  التـــي 
مســـيلة للدموع بعد تعرضها لرشـــق 
بالحجارة. وأفادت الشـــرطة بإصابة 
أحـــد عناصرهـــا إصابة بالغـــة يرجح 
أن تكون كســـرا في الجمجمة جراء 
الصدامات. وفيما استنكرت موسكو 
باريـــس  أعربـــت  بولنـــدا،  تصرفـــات 
عـــن تضامنها مـــع بولنـــدا معتبرة أن 
بيالروســـيا تدبر “مســـرحية مروعة” 
المهاجريـــن  “آالف  باســـتغاللها 

اليائسين”.
مهاجـــر   3000 إلـــى   2000 وثمـــة 

إقليـــم  مـــن  العظمـــى  غالبيتهـــم 
عنـــد  عالقـــون  العـــراق،  كردســـتان 
الحدود بين بيالروسيا وبولندا فيما 

درجات الحرارة دون الصفر.
أســـابيع  منـــذ  األوروبيـــون  ويّتهـــم 
ألكســـندر  بيالروســـيا  رئيـــس 
عبـــر  األزمـــة  بتأجيـــج  لوكاشـــنكو 
الشـــرق  مـــن  مهاجريـــن  اســـتقدام 
األوسط وإرســـالهم إلى حدود بالده 
مع كّل مـــن ليتوانيا والتفيا وبولندا، 
الدول الثالث األعضـــاء في االّتحاد 
ا علـــى العقوبات التي  األوروبـــي، ردًّ
فرضتهـــا بروكســـل علـــى بـــالده في 
أعقاب حملة قمع وحشية استهدفت 
المعارضة بعد االنتخابات الرئاســـية 

المثيرة للجدل في 2020.

تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود البيالروسية البولندية

موسكو ـ وكاالت

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثالثاء، إجراء تجربة 
ناجحة لنظام مضاد لألقمار الصناعية.

للصحفييـــن  شـــويغو  وقـــال 
أثنـــاء رحلـــة عمـــل إلـــى المنطقة 
العســـكرية الغربيـــة فـــي منطقـــة 
فورونيـــج: “لقـــد شـــهدنا بالفعـــل 
نظامـــا مســـتقبليا ناجحـــا، حيـــث 
تم ضرب القمـــر الصناعي القديم 

“بمهارة”.
“الشـــظايا  أن  شـــويغو  وأكـــد 
المتكونـــة )إثر القصف( ال تشـــكل 
أي تهديد على النشاط الفضائي”.

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  بينمـــا 
األميركـــي، أنتونـــي بلينكن، 

فـــي وقـــت ســـابق مـــن 
بـــالده  إن  أمـــس، 
ستبحث مع حلفائها 
علـــى  الـــرد  ســـبل 

اختبـــار روســـيا أســـلحة مضـــادة 
لألقمار الصناعية في الفضاء.

هـــذا، واتهمـــت وزارة الخارجيـــة 
األميركيـــة، يوم االثنين، روســـيا 
بتنفيـــذ تجربة صاروخية مضادة 
لألقمار الصناعية في الفضاء، ما 
تســـبب في وجود حطام، معتبرة 
لمصالـــح كل دول  تهديـــدا  ذلـــك 

العالم.
وكان األميـــن العام لحلف شـــمال 
ســـتولتنبرغ،  ينـــس  األطلســـي، 
أعلن في وقت سابق، أن دول 
االعتـــراف  تعتـــزم  الحلـــف 
بالفضاء كمجال عملياتي 
جديـــد، لكنهـــا لن تنشـــر 

أسلحة فيه.

روسيا تعلن تدمير قمر اصطناعي في المدار
دبي - العربية.نت

كشــف نائب زعيم داعش أبوبكر البغدادي، خبايا “األموال والثروات” 
وطــرق جبايتهــا من قبل التنظيم اإلرهابي، الذي حكم أجزاء واســعة 

من العراق وسوريا عام 2014 ولـ 3 سنوات تلت.

كمـــا  حامـــد،  حجـــي  تحـــدث  فقـــد 
يلقب “ســـامي جاسم محمد جعاطة 
العجـــوز الجبـــوري”، عـــن آليـــة إدارة 
المال ومـــوارد التنظيم االقتصادية، 
كان  مـــا  إدارة  اســـتلم  أنـــه  الســـيما 

يعرف بـ “بيت المال”.
وكشـــف كيـــف كان داعـــش يحصـــل 
علـــى إتـــاوات من تجار وميســـورين 
في نينوى، تصل إلى 500 ألف دوالر 

شهريا.. ومن يمتنع يواجه القتل!
كمـــا أكـــد بحســـب مـــا نشـــرت 

“القضـــاء”  صحيفـــة 
العراقيـــة كيف وصلت 
التنظيـــم  واردات 
عملـــه  ســـنتي  خـــالل 

فـــي ديوان الركاز )تهريب النفط( لما 
يزيـــد عن مليـــار وربع المليـــار دوالر 
سنويا، تسلم إلى ديوان بيت المال.

ميزانيـــة  فـــإن  اعترافاتـــه  وحســـب 
التنظيـــم كانت تحتوي عند اســـتالم 
 250“ علـــى   ،2016 عـــام  منصبـــه 
مليـــون دوالر و3 أطنان من الذهب، 
مخزنـــة وموزعة في منـــازل وأنفاق 
تحـــت إمـــرة عدد من منتســـبي بيت 
مـــن صـــادرات  أتـــى  أغلبهـــا  المـــال، 
النفط والجزء اآلخر عن الغنائم 
المحصلة من السرقات خارج 
حـــدود التنظيم واإلتاوات 
التجـــار  وخطـــف 
ومساومتهم بالفدية”.

نائب البغدادي يكشف خبايا “األموال والثروات”
تل أبيب ـ  أ ب

مثل رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أمس الثالثاء، 
أمــام المحكمــة ألول مــرة منــذ أكثــر من ســتة أشــهر فــي قضايا الفســاد 

الموجهة ضده.

المحكمـــة  قاعـــة  نتنياهـــو  ودخـــل 
األصغـــر  وابنـــه  محاميـــه،  برفقـــة 
أفنيـــر، واثنيـــن مـــن أنصـــار حـــزب 

الليكود.
وطلـــب محامـــوه تأجيل الجلســـة، 
بعـــد تقاريـــر تفيـــد بأن شـــاهدا آخر 
قـــدم أدلـــة جديدة تزعـــم أن زوجة 
نتنياهو، ســـارة، قبلت سوارا باهظ 
الثمـــن كهدية مـــن صديقين ثريين 
لنتنياهـــو، هما المنتـــج الهوليوودي 

أرنـــون ميلشـــان، والمليارديـــر 
األسترالي جيمس باكر.
إن  المحامـــون  وقـــال 
رئيس الوزراء السابق 
فوجئـــا  وزوجتـــه 

بالمزاعـــم الجديـــدة، ولهمـــا الحـــق 
في دراســـة األدلة قبـــل أن يتحدث 
الشـــاهد، نير حيفتس، وهو مساعد 

سابق لنتنياهو.
وكان الوجـــود األمنـــي حـــول مقـــر 
مقارنـــة  بكثيـــر،  أقـــل  المحكمـــة 
كان  عندمـــا  الســـابقة،  بالجلســـات 

نتنياهو ال يزال رئيسا للوزراء.
يذكـــر أن نتنياهو يتهـــم باالحتيال 
وخيانـــة األمانة وقبول رشـــى في 
ثالث قضايـــا منفصلـــة، تتعلق 
المزعـــوم  نتنياهـــو  بتلقـــي 
لهدايـــا بمئـــات اآلالف من 
الدوالرات من أصدقاء 

أثرياء.

نتنياهو يواجه تهًما تعرضه للسجن سنوات

اإلمارات تبرم صفقة 
عسكرية بـ 3.5 مليار دوالر

أعلنت اإلمارات أمس الثالثاء، أنها تعتزم 
الكورية  الــجــويــة  الــدفــاع  منظومة  شـــراء 
الجنوبية )MSAM(، وأن قيمة الصفقة قد 

تصل إلى نحو 3.5 مليار دوالر.
في  اإلمـــاراتـــيـــة  ــاع  ــــدفــ ال وزارة  ــت  ــالـ وقـ
تغريدة عبر “تويتر” إنها تعتزم “االستحواذ 
عــلــى مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــويــة الــكــوريــة 
نوعية  إضــافــة  ستشكل  والــتــي   )MSAM(
لقدرات وإمكانات الدفاع الجوي الوطنية”، 
إلى  تصل  قــد  الصفقة  قيمة  أن  موضحة 
 12.9 نحو  يعادل  )ما  مليار دوالر   3.5 نحو 

مليار درهم(.

انتقد غياب الحزم الكافي في مواجهة االنتهاكات اإليرانية

بينيت: مستمرون بالعمل ضد طهران على كل الجبهات
الحكومـــات  لمواقـــف  اســـتمرار  فـــي 
رئيـــس  شـــدد  بـــالده،  فـــي  المتعاقبـــة 
الـــوزراء اإلســـرائيلي نفتالـــي بينيـــت، 
على تمسك القوات اإلسرائيلية بالعمل 
على حماية مصالحها، بغض النظر عن 
مصير المفاوضات النووية بين طهران 
والغـــرب. وقال فـــي تصريحات، أمس 
الثالثـــاء، “بغـــض النظر عما ســـيحدث 
فـــإن  العظمـــى،  والقـــوى  إيـــران  بيـــن 

إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها”.
كمـــا شـــدد على أن بـــالده تواجه إيران 
ووكالءهـــا فـــي لبنـــان وســـوريا “غيـــر 
معنية بما يحدث بيـــن طهران والقوى 

الكبرى من مفاوضات”.
إال أنـــه انتقـــد، بحســـب مـــا أفـــاد بيـــان 
صـــادر عـــن مكتبـــه، ما قال إنـــه “غياب 
الحـــزم الكافي في مواجهة االنتهاكات 

اإليرانية”.
بـــدوره، دعا الوزير بيني غانتس العالم 
للعمـــل ضـــد طهـــران، مؤكـــدا أن بالده 
ستواصل العمل في كل الجبهات”، من 

أجل التصدي إليران.

كمـــا أضـــاف “نتابع ونراقـــب ما يحدث 
علـــى جميـــع الجبهات، ونشـــاهد خالل 
هـــذه األيـــام سياســـة إيران بمـــا يتعلق 
بالملف النووي، وبتعاظم نفوذها أيضا 
خـــارج حدودها، وتأثيرها في ســـوريا 
ولبنـــان”. إلـــى ذلـــك، أكـــد أن القـــوات 
اإلســـرائيلية وضعـــت نظامـــا عســـكريا 
ُمدّربـــة  وقـــوات  للغايـــة،  متماســـكا 
تكتســـب مزيـــدا ومزيدا مـــن القدرات” 

لمواجهة التحديات.
وكان وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير 

البيـــد - الـــذي التقـــى ســـابقا المبعـــوث 
األميركـــي الخـــاص بإيـــران روب مالي 
جولـــة  فـــي  إســـرائيل  زيارتـــه  خـــالل 
شـــملت دوال عـــدة فـــي المنطقـــة - قـــد 
أكد أن طهران تحاول ببســـاطة كســـب 
الوقت من خالل المفاوضات النووية، 
معتبـــرًا أنها ال تعتـــزم العودة فعليا إلى 

التزاماتها.
فيما شـــدد رئيس أركان الجيش أفيف 
كوخافـــي، قبـــل ذلـــك، علـــى أن قواتـــه 
وتســـتعد  العمليـــة،  الخطـــط  تســـرع 

أو  إيرانـــي  تصعيـــد  أي  مـــع  للتعامـــل 
تهديد عسكري نووي.

كمـــا أضـــاف أن “إســـرائيل تســـتعد ألي 
صـــراع محتمـــل مـــع طهـــران ووكالئها 

في المنطقة”.
المحادثـــات  انطـــالق  منـــذ  أنـــه  يذكـــر 
النوويـــة مع إيران فـــي أبريل الماضي، 
أعربـــت تـــل أبيـــب أكثـــر مـــن مـــرة عن 
معارضتهـــا مبدأ التفـــاوض مع طهران، 
مفضلـــة انتهـــاج سياســـة دوليـــة أكثـــر 

حزما.
أما في ما يتعلق بوكالئها في المنطقة، 
فلم تتوقف منذ سنوات عن استهداف 
الميليشـــيات اإليرانيـــة علـــى األراضي 

السورية.
فقـــد نفذت مئات الغارات الجوية على 
مدى الســـنوات الماضيـــة، إال أنها نادرا 

ما تعترف بذلك.
وتعتبـــر إســـرائيل وجـــود ميليشـــيات 
مدعومـــة مـــن طهـــران علـــى حدودها 
الشـــمالية خطا أحمـــر، ولطالمـــا كررت 
أنهـــا لـــن تســـمح بوجـــود إيرانـــي على 

حدودها يهدد أمنها.

تل أبيب - وكاالت

نفتالي بينيت

بنغازي ـ وكاالت

قـــدم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أمس الثالثاء، أوراق 
ترشـــحه رســـميا لالنتخابات الرئاســـية، إلى المفوضية العليا 

لالنتخابات، من مقرها في مدينة بنغازي.
وفـــي كلمة مســـجلة بثت، قبـــل تقديم طلبه رســـميا، أكد أنه 
ترشـــح “ليـــس طلبا للســـلطة بـــل لقيـــادة الشـــعب الليبي في 

مرحلة مصيرية”.
كما شـــدد على تمســـكه بوحدة البالد وســـيادتها واستقاللها، 
واصفـــًا تلـــك اللحظـــة بالتاريخيـــة التـــي ال تصلـــح لدغدغـــة 

المشاعر، وفق تعبيره.
إلـــى ذلـــك، وعـــد فـــي حـــال فـــوزه “باالصطفـــاف إلـــى جانب 
الليبييـــن لتنفيـــذ طموحاتهـــم، وعلـــى رأســـها وحـــدة البـــالد 

واستقاللها وسيادتها”.
وقـــال “إذا قـــدر لنا تولي الرئاســـة، فإن عقلنـــا مليء بأفكار ال 

تنضب استجابة ألحالم الليبيين”.
كمـــا تعهـــد بإطـــالق مســـار المصالحـــة والبنـــاء، والدفـــاع عن 

الثوابت الوطنية.
الكنـــوز  مـــن  العديـــد  ليبيـــا تختـــزن  كذلـــك، شـــدد علـــى أن 
والمقدرات، التي إذا وضعت في أياٍد أمينة ستغير مستقبلها.

يذكر أن ترشـــح الرجل الذي يوصف بالقوي في شرق البالد، 
يضـــاف إلـــى ترشـــح كل من ســـيف اإلســـالم القذافـــي، نجل 
العقيـــد الراحل، معمـــر القذافي يوم األحـــد، ورئيس البرلمان 
عقيلـــة صالح أيضـــا، ليتنافـــس الثالثة بالتالـــي على أصوات 

الشرق.
يشـــار إلى أن اســـم حفتر برز في بداية انتفاضة 2011 التي 
شـــارك فيها لإلطاحة بمعمر القذافي. ليعود في مارس 2011 
إلى البالد بعد 20 عاما في المنفى، حيث استقر في بنغازي.

تعهد ببدء مسار المصالحة والسالم والبناء إذا فاز

حفتر يترشح رسميا النتخابات الرئاسة في ليبيا

حفتر يترشح رسميا لرئاسة ليبيا

الخرطوم ـ وكاالت

كـــرر قائـــد الجيـــش الســـوداني عبـــد الفتـــاح البرهـــان أمـــس 
الثالثاء، لمســـاعدة وزيـــر الخارجية األميركـــي مولي في، أن 
المجلس الســـيادي ال يعـــارض عودة عبدهللا حمدوك لرئاســـة 

حكومة كفاءات مدنية.
وكان البرهـــان أعلـــن مـــرارا في الســـابق أنه ال يعـــارض عودة 
حمدوك، إال أن األخير تمســـك بعدد من الشـــروط على رأســـها 
اطالق سراح كافة المعتقلين، والعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر 
)2021(، يوم فرضت القوات المســـلحة حـــل الحكومة، معلنة 
حالة الطوارئ، ومعلقة العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
فيمـــا أوضحـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة فـــي بيـــان، أن 
مســـاعدة وزيـــر الخارجيـــة األميركيـــة للشـــؤون اإلفريقيـــة، 

وصلت السودان بهدف الدفع نحو حل األزمة.
وأشـــار البيـــان بحســـب ما أفـــادت وكالـــة “أسوشـــييتد برس” 
إلـــى أن مولـــي ســـتحث خـــالل لقاءاتها عـــددًا من القـــادة في 
البالد، إلى اإلفراج عن المســـؤولين الحكوميين والسياســـيين 
الذيـــن اعتقلـــوا منذ إعالن القوات المســـلحة فـــرض عدد من 

اإلجراءات االستثنائية، وإعادة حمدوك إلى منصبه.
مـــن جانبهـــا، كررت قـــوى الحريـــة والتغييـــر، أمـــس الثالثاء، 

موقفها الرافض لإلجراءات االستثنائية التي فرضتها القوات 
المسلحة في البالد الشهر الماضي.

وأكدت في بيان أن المجلس المركزي للحرية والتغيير التقى 
بالمسؤولة األميركية، مولي في، يوم االثنين.

كمـــا أشـــارت إلـــى أن الوفد أبلـــغ المســـؤولة األميركية، رفضه 
كافـــة اإلجـــراءات التـــي اتخذهـــا قائـــد الجيـــش عبـــد الفتاح 
البرهـــان فـــي 25 أكتوبـــر الماضـــي، وضـــرورة العودة للمســـار 

الديمقراطي وفق الوثيقة الدستورية.

قوى الحرية والتغيير تكرر مطالبها بالعودة لما قبل 25 أكتوبر

البرهان لمساعدة بلينكن: ال نعارض عودة حمدوك

تظاهرات سابقة في الخرطوم

أبوظبي ـ وكاالت

فيمـــا تســـتمر المعارك واالشـــتباكات 
قـــوات  بيـــن  مـــأرب  محافظـــة  فـــي 
وميليشـــيات  اليمنـــي  الجيـــش 
الحوثي، أكدت مصادر مطلعة أمس 
الثالثـــاء، وصـــول قـــوات عســـكرية 

يمنية مدربة.
مقاتليـــن  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
إلـــى  وصلـــوا  ومدربيـــن  مجهزيـــن 
المحافظـــة االســـتراتيجية، من أجل 
لالنضمـــام للمعركـــة ضـــد الحوثيين. 
فيمـــا أكد الجيـــش اليمني أن غارات 
التحالـــف الجويـــة كبـــدت الحوثيين 

خسائر فادحة جنوب مأرب.
كمـــا أشـــار إلـــى أن الغـــارات الجوية 
دمـــرت 3 أطقـــم حوثيـــة بعناصرها.   
بالتزامن، أعلن تحالف دعم الشرعية 

ضـــد  اســـتهداف  عمليـــة   27 تنفيـــذ 
الميليشـــيات فـــي مـــأرب والبيضـــاء 

خالل الساعات الـ24 الماضية.
عمليـــات  إن  بيـــان  فـــي  وقـــال 

االســـتهداف شـــملت تدميـــر 16 آلية 
عســـكرية والقضـــاء علـــى أكثـــر مـــن 

130 عنصًرا إرهابًيا.
عمليـــات   4 تنفيـــذ  إلـــى  أشـــار  كمـــا 

اســـتهداف بالســـاحل الغربـــي لدعـــم 
قـــوات الســـاحل وحمايـــة المدنيين، 
مؤكًدا “دعم عمليات القوات اليمنية 
مناطـــق  خـــارج  الغربـــي  بالســـاحل 

نصوص اتفاق استوكهولم”.
وكان الحوثيـــون قصفـــوا فـــي وقت 
ســـابق أمـــس الثالثـــاء، أحـــد أبـــراج 
تغطيـــة شـــبكة الهاتـــف النقـــال، مـــا 
الخدمـــة  عـــن  خروجهـــا  إلـــى  أدى 
بشـــكل كامل. يذكر أنـــه خالل األيام 
مـــأرب  جبهـــات  شـــهدت  الماضيـــة 
الجنوبيـــة والغربيـــة معـــارك عنيفـــة 
والمقاومـــة  الجيـــش  قـــوات  بيـــن 
بإســـناد جوي من مقاتالت التحالف 
من جهـــة، وميليشـــيات الحوثي من 

جهة أخرى.

معارك مأرب مستمرة .. وقوات مدربة تصل لقتال الحوثيين

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب
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هنـــاك أســـئلة عديـــدة تتوارد إلـــى األفـــكار، وأيضا جدل يصل إلـــى حد عدم 
الفهم في ما يخص الصراع الداخلي العراقي الذي يلقي بظالله على اإلقليم 
والمنطقة، وهذا ما ثبت بعد حرب ٢٠٠٣م، وما نتج من عدم استقرار إقليمي 
بســـبب الحرب آنذاك، وكان احتالل أميركا قد خلق فجوة وفراغا اســـتغلته 
دول إقليميـــة، ورغـــم تغيـــر نظـــام صـــدام حســـين إال أن التغيـــر جـــر العراق 
للفوضى والحرب الطائفية التي نخرت في جسد الشعب والدولة العراقية، 
ورغـــم تغيـــر أكثر من ســـت حكومات منـــذ 2003م، إال أن العراق لم يســـتقر 
أبدا حتى 2019م عندما انطلقت ثورة شعبية بالمحافظات الجنوبية للعراق 
تطالب بإبعاد أحزاب الســـلطة الموجودة منذ 2003 عن المشـــهد السياســـي، 
واســـتطاعت هذه المظاهرات التي اســـتمرت ألشهر إســـقاط حكومة رئيس 
الـــوزراء عادل عبدالمهدي وأيضـــا تغيير قانون االنتخابـــات البرلمانية، وقد 
خلف عادل عبدالمهدي رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي، 
والذي بدأ الحكم بمحاولة نزع السالح المنتشر خارج إطار الدولة، واستطاع 
أن يكشف قتلة بعض الناشطين، ما أثار حفيظة بعض األحزاب التي دفعت 
لقتل الناشـــطين حســـب االتهامات من قبل الناشـــطين وبعض الجهات غير 

الحكومية، لكن بكل األحوال استطاع الكاظمي أن يكون رجل المرحلة.
ويحاول أن يسير باستراتيجية تجعل العراقيين يغادرون خديعة األحزاب 
الراديكاليـــة، والذيـــن تأثروا ســـابقا بطرحها، كالدفاع عـــن الطائفة أو مقاتلة 
الديكتاتوريـــة.. والتأكيـــد على عـــودة العراق بقوته الســـابقة، فعودة العراق 
القـــوي ســـتضعف الكثير من الدول التي حاولت الســـيطرة علـــى العراق من 
خـــالل نفوذهـــا والعـــودة إلى مـــا قبـــل ٢٠٠٣، وأعتقد أن الكاظمي اســـتطاع 
وقـــف الـــدول المتصارعة في المنطقـــة مثل إيران وتركيا وأميركا وروســـيا 
التي وصلت إلى مرحلة الصدام العسكري، وهذا كان سيخلف حربا إقليمية 
يتأثر بها الجميع، وأرى أن الكاظمي استطاع أن يكون عنصر توازن، وحاول 
أن يقلل حدة الصراع الدولي في المنطقة، لذلك ذكرت صحيفة الواشـــنطن 
بوست أن الكاظمي يستطيع أن يكون رجل المرحلة للوقوف في وجه تمدد 
بعض الدول اإلقليمية في المنطقة، لذلك تعرض لمحاولة اغتيال وستتكرر 
إن بقـــي الكاظمي في منصبـــه، ألن الموالين لألجنـــدات الخارجية يعتبرون 

الكاظمي المشكلة التي ستقف في وجه سيطرتهم على العراق كما سبق.

فرات البسام

هل الكاظمي جزء من التغيير اإلقليمي؟

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

للتواصل: 17111483

اإلذاعة ما زالت محتفظة بجمهورها وال خوف عليها
من حســـن الطالـــع أن “البالد” نظمت ندوة بعنوان “مســـتقبل اإلذاعة” 
يـــوم أمـــس األول تزامنا مع صـــدور كتاب “عندما تكلـــم الحديد.. هنا 
البحريـــن: تاريخ اإلذاعة في البحرين 1940 - 2021” لإلعالمي مهند 
النعيمـــي، والذي يعد مرجعًا شـــامالً لتاريخ العمل اإلذاعي في مملكة 
البحريـــن بالصوت والصورة، حيث اســـتضفنا كال مـــن اإلعالمي فهد 
الهنـــدال مـــن الكويت، واإلعالمي محمد دهيران مـــن المملكة العربية 

السعودية، واإلعالمي فايز السادة من مملكة البحرين.
محـــاور النـــدوة اتخذت ألوانا شـــتى فـــي  كل ميادين الفـــن اإلذاعي، 
الصحافـــة  فـــي  اإلذاعـــي  للنقـــد  المخصصـــة  المســـاحة  كمحدوديـــة 
الخليجية، وهل من الممكن أن نقول إن اإلذاعة وســـيلة من وســـائل 
التعبيـــر الفني لهـــا وجودها الذاتـــي وكيانها المســـتقل مثلها في ذلك 
مثل المســـرح والســـينما، وما هـــي النواحي الجمالية التـــي تتميز بها، 
ومـــا هـــي الخـــواص الذاتيـــة لهـــذا الفـــن، ومدى أهميـــة اإلذاعـــة عند 
المتلقي الخليجي، وهل اســـتطاعت الفضائيات بشكل أو بآخر إزاحة 

اإلذاعة عن الميدان، وكذلك مواصفات المذيع الناجح.

لقـــد أكـــد المنتـــدون بالشـــرح واألدلـــة أن اإلذاعـــة مازالـــت محتفظـــة 
بجمهورهـــا وال خـــوف عليهـــا، وكمـــا قـــال اإلعالمـــي الكويتـــي فهـــد 
الهنـــدال، “مازال هناك من يبدأ يومـــه بفتح  الراديو ويختمه بالراديو 
أيضا”، وأنا شـــخصيا ذكرت في ســـياق الحديث أن وجود الفضائيات 
ال يشـــكل تهديـــدا لإلذاعـــة، بـــل تحديـــا يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى أعظم 
اإلنجـــازات المثيـــرة فـــي الحقل اإلذاعـــي، خصوصا أن هنـــاك نواحي 
جماليـــة وخواصـــا تتميز بها اإلذاعة ال نجدها فـــي الفضائيات، ومهما 
كان جمهور الفضائيات ضخما إن صح الوصف، إال أن اإلذاعة كشكل 
فنـــي راق تأقلمـــت ومنـــذ زمـــن على أســـاس أنها لون من لـــون الذوق 
الفنـــي الخـــاص باألقليـــة، مثلهـــا فـــي ذلـــك مثل الرســـم والموســـيقى 

والنحت والمسرح.
ســـتبقى لإلذاعـــة تقاليدها األصيلـــة النابعة من طبيعة الوســـيلة التي 
تقدم من خاللها وهي الميكرفون، ومن طبيعة األذن التي تتلقى هذا 
الفن، ولو تأملنا تأمال عميقا دارسا لوجدنا أنها تتفوق على التلفاز أو 

الفضائيات بصور كثيرة ال يتسع المجال لذكرها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نهار الجمعة الفائت أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل 
غروسي عن استغرابه إزاء نقص التواصل من قبل الحكومة الجديدة التي 

وصلت إلى الحكم في إيران منذ شهر أغسطس الماضي.
لم يكتف غروسي بهذا التعليق، بل أضاف قائال إن إيران منعتنا من معاينة 
منشـــأة ذرية تعرضت لـ “عمل تخريبي”، وإنه ال يزال يأمل زيارة إيران قبل 
الجلســـة التي ســـيعقدها مجلـــس محافظي الوكالة فـــي 22 نوفمبر الجاري، 
ملوحا في الوقت نفسه بخيبة أمله إزاء عدم تلقيه دعوة من طهران حتى 

اآلن. 
تصـــر أوروبـــا علـــى تكرار تجـــارب الماضـــي، وال تتعلـــم مـــن دروس التاريخ 
القريـــب وليس البعيد، وكنا نظن أن الواليـــات المتحدة األميركية فقط هي 
مـــن يفعـــل ذلك، لكن تبيـــن لنا أن ذاكـــرة األوروبيين بدورها شـــبيهة بذاكرة 

األسماك ال األفيال.
قبل نحو ثالث ســـنوات حين ذهب الوزير الفرنســـي جان ايف لودريان إلى 
إيـــران وكان وقتهـــا يشـــغل منصـــب وزير الدفـــاع، وليـــس الخارجية، حاول 

الرجل فتح ملف الصواريخ اإليرانية.. ماذا كان الرد اإليراني؟
دعونا نذكر األوروبيين بما اســـتمع إليه الســـيد لودريان، فقد أخبره الماللي 

بأنه يمكن في حالة واحدة فقط التخلي عن ملف الصواريخ اإليرانية، وهي 
قيام األميركيين واألوروبيين بالتخلص من ترســـانات الصواريخ لديهم، أي 
أنه طلب تعجيزي يعبر عما يعتمل في نفس اإليرانيين والنوايا التي تحكم 
توجهاتهـــم. اإلدارة اإليرانيـــة الجديدة ليســـت أقل راديكاليـــة من اإلدارات 
الســـابقة، بـــل أكثر، والحقيقة التـــي يعلمها القاصي والدانـــي، أن الحكومات 
المختلفة ليســـت ســـوى بيادق على رقعة شـــطرنج يحركها المرشـــد األعلى 
خامنئـــي، وتسوســـها قـــوات الحـــرس الثوري، ال وحـــدات الجيـــش اإليراني 

التقليدية. 
الهدف الرئيس لحكومة رئيسي ال يعدو تسويف الوقت، على أمل الوصول 
إلى الحلم المنتظر، أي السالح النووي اإليراني، والذي يبدو أنه قريب جدا، 
خصوصـــا بعد إعالن إيـــران قبل أيام امتالكها 25 كيلوجراما من اليورانيوم 
المخصب بنسبة 60 %. يدهش المراقب المدقق والمحقق للمشهد اإليراني 
التراخـــي األميركـــي تجـــاه التعنـــت اإليرانـــي، إذ ال تتجـــاوز ردات األفعـــال 
األميركية التحذير من أن الوقت ينفد، وأن إيران ال تســـتجيب، عطفا على 
القـــول إن هنـــاك خيـــارات عديـــدة لمواجهة طهـــران وقطع الطريـــق النووي 

عليها. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

إيران... التسويف طريق النووي

خليفة بن سلمان سنظل أوفياء لذكراك
األمير خليفة بن ســـلمان ســـيبقى في الذاكرة البحرينية والعربية 
كرجـــل صاحب إنجـــاز، وصاحب بصمـــة ودور كبير فـــي الحفاظ 
علـــى البحرين وبنـــاء نهضتها الحديثة.. األمير خليفة بن ســـلمان 
طيب هللا ثراه عاش للبحرين وال شيء سوى البحرين، فاستحق 
أن يبقى فـــي قلوب وعقول البحرينيين األوفيـــاء.. األميرخليفة 
بن ســـلمان ســـيخلده التاريخ ألنه حمل همـــوم البحرينيين، وظل 

يعطي لهذا البلد حتى لقي ربه بعد عمر من العطاء والبناء.
مهمـــا كتبـــت عن عطـــاء خليفة بـــن ســـلمان وإنســـانية خليفة بن 
ســـلمان ســـأظل أشـــعر بالديـــن مرتيـــن لهـــذا الرجل العظيـــم، مرة 
ألنني بحرينية اســـتفدت ككل البحرينيين من عطائه وبنائه هذه 
المملكـــة الجميلة، ومـــرة ثانية ألنه طالما أحاطني بأبوته وعطائه 

وشعرت تجاهه بامتنان البنت ألبيها الحنون الطيب.
الرجـــال العظمـــاء يخلدون ويبقـــون في تاريخ وذاكرة شـــعوبهم 
بمآثرهـــم وعطائهـــم لبالدهم، فمنهم من يخلـــد ألنه حارب وحمل 
الســـالح من أجل بلده، ومنهم من يبني ويعمل في صمت ويترك 
أعماله تتحدث عنه وتخلد ذكراه، وقد كان خليفة بن سلمان ذلك 

الرجل الذي يبني وال يجد وقتا للكالم.
وســـتظل أعمال ومآثر خليفة بن ســـلمان تتحـــدث عنه على مدار 
األجيـــال، ألنهـــا ليســـت إنجـــازات ذات تأثير وقتي مـــن تلك التي 
يفرح بها الناس لوقت قصير وتنتهي بانتهاء مفعولها، لكنها مآثر 
ترتبط بالبحرين ككيان ودولة وتنطق بها شوارعها لو قدر لها أن 

تنطق.
ســـنظل نكتـــب في ذكـــراك وفـــي كل األوقات أيها األميـــر العظيم 
الـــذي أعطى عمره للبحريـــن وأهلها، ولن نوفيك حقك. طبت حيا 

وميتا وعاشت البحرين برجالها المخلصين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

التسامح فضيلة إنسانية نبيلة
“التســـامح” فضيلـــة أنعـــم هللا بهـــا علـــى البشـــرية، وتعنـــي االحترام 
والقبـــول والتقديـــر للتنـــوع اإلنســـاني وثقافـــات البشـــر وعقائدهـــم 
وعاداتهـــم وأنمـــاط حياتهـــم، ويهـــدف التســـامح إلى نبـــذ الخالفات 
والمشكالت والعنصرية بين البشر والدول، وإعالن التفاهم والتعاون 
ونشـــر مبادئ الحوار بينهم، وتجنب التطـــرف والُبعد عن الصراعات 
والنزاعات السياســـية والدينية والطائفية، والنهوض بحرية اإلنسان 
وتوفير ُســـبل الرفاهية له، وألهمية التســـامح حددت األمم المتحدة 
يـــوم )16( نوفمبـــر لالحتفاء به فـــي كل عام، والذي بـــدأ في 1995م 

حيث أعلنت فيه المبادئ الخاصة للتسامح.
ويؤدي التســـامح إلى تكوين مجتمعات بشـــرية متجانسة في الفكر 
والشعور واألهداف والتطلعات، ويضمن بقاءها كمجتمعات مسالمة 
وتحقيق الوئام بينها في شـــتى المجاالت، ويبعد البشر عن التطرف 
والتعصب والُعنف والحروب وصواًل لبناء السالم القائم على المحبة 
والتآلف، حيث بات السالم اليوم الوسيلة النقية للعيش بين الشعوب، 

حيث يجعل األفراد يعيشون بأمن واستقرار دائم وازدهار.
ويحمل التســـامح رســـالة للدول وحكوماتها وشعوبها، بأن التسامح 
حالـــة ذهنية ووعي إنســـاني، وأن التنـــوع الثقافي معادلة تجمع بين 
البشـــر ال تفرقهـــم، وأن التســـامح يجعـــل الســـالم ُممكنـــا بيـــن الدول 
والشـــعوب ليحـــل مـــكان التعصـــب والُعنـــف، وأن التســـامح يحمـــي 
معتقـــدات اإلنســـان وآراءه وُيعزز إيمانه بمعتقـــدات وآراء اآلخرين، 
والتســـامح ال يتعـــارض مـــع أي ديـــن بل هو جزء منـــه، وهو من بنود 
مبادئ حقوق اإلنسان، وجميع األديان آمنت بأن البشر من أٍب واحد 
وأٍم واحـــدة ومـــن طينٍة واحدة، وفـــي 1995م وضعت “اليونســـكو” 
جائزة ســـنوية “جائزة مادانجيت ســـينغ لتعزيز التسامح والالعنف” 
لمكافأة األنشـــطة المهمـــة في المجاالت العلميـــة أو الفنية والثقافية 
أو فـــي مجـــال االتصـــاالت، وتمنـــح لألفـــراد أو الـــدول أو المنظمات 

والمؤسسات التي امتازت بتقديم مبادرات تعزز قيم التسامح.
ويتوافق التزام األفراد بمبدأ التســـامح بينهـــم بااللتزام بمعتقداتهم 
الدينية ونبذ التعصب والكراهية والفرقة بينهم، والتزام الدول بمبدأ 
التسامح يتناغم مع التزامها بجوهر ميثاق األمم المتحدة واإلعالن 
العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان والعهـــود والمواثيـــق الدوليـــة األخـــرى، 
فالتسامح يؤكد أن الكراهية والتعصب والحروب والصراعات تدمر 

الحياة اإلنسانية وتتجاهل أهدافها.

عبدعلي الغسرة
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انفـــرد فريـــق النجمة بصـــدارة دوري خالد بـــن حمد لكرة 
اليـــد، بعد فوزه على نظيره االتفـــاق بنتيجة )19/30( في 
المبـــاراة التـــي جمعتهما مســـاء الثالثاء لحســـاب الجولة 

العاشرة من المنافسات.
وأنهـــى “حامـــل اللقـــب” الشـــوط األول لصالحـــه بفارق 9 
أهـــداف )8/17(، وبذلك واصل النجمة سلســـلة انتصاراته 
للمرة التاســـعة علـــى التوالي وأصبح رصيـــده )27 نقطة( 
فيمـــا االتفاق ُمني بالخســـارة الثانية علـــى التوالي وبات 

رصيده )22 نقطة(.
وضربـــت كتيبة المدرب ســـيدعلي الفالحـــي منذ البداية 
بتألق الحراسة وقوة خط الدفاع ونجاعة الهجوم ليأخذ 
فـــارق األهـــداف بالشـــوط األول، وواصـــل علـــى المنوال 
نفســـه بالشـــوط الثانـــي ليكســـب نقـــاط الفوز، فـــي مبارا 
مشـــدودة األعصاب بشـــوطها الثاني وتميـــزت بالحضور 

الجماهيري.
وفي اللقاء الثاني، فاز الشـــباب على نظيره الدير بنتيجة 
)25/27( بعدما انتهى الشوط األول لصالح الماروني أيًضا 

)11/14(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد الشـــباب )19 نقطة( فيما 
الدير ُمني بالخسارة السابعة وصار رصيده )12 نقطة(.

لحســـاب الجولة نفســـها، تقـــام اليوم )االربعـــاء( مباراتان، 
يلتقي في األولى األهلي )22 نقطة( مع توبلي )11 نقطة( 
في الساعة 5.30 مساًء وتليها مباراة سماهيج )12 نقطة( 

والتضامن )15 نقطة( عند الساعة 7.

الشباب يهزم الدير بدوري خالد بن حمد لكرة اليد

النجمة من بوابة االتفاق ينفرد بالصدارة

حقـــق منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة القدم، فوزا مســـتحقا على 
حســـاب نظيره منتخب قيرغزستان بأربعة أهداف مقابل اثنين، 
في المباراة الودية الدولية التي جمعت الطرفين، الثالثاء، على 
االســـتاد الوطنـــي، ضمن ختام معســـكر المنتخب المحلي لشـــهر 
نوفمبـــر الجاري. وعلـــى الرغم من تأخر منتخبنا بهدف في الربع 
األول من الشـــوط األول، وضع علي مـــدن المنتخب عند النقطة 
التعـــادل بكرته المســـددة من داخل المنطقة عنـــد الدقيقة )23(. 
وعـــاد منتخـــب قيرغزســـتان بعدها بدقيقة فقط وســـجل هدف 
التقـــدم مـــرة أخـــرى، إال أن محمـــد مرهـــون ســـجل التعـــادل من 
كـــرة قوية من خـــارج المنطقة عند الدقيقـــة )45(. وأضاع العب 
منتخبنـــا ســـيد ضيـــاء ســـعيد ركلـــة جزاء فـــي الدقيقـــة )45+2( 
مـــع صافرة نهاية الشـــوط األول الذي انتهـــى بالتعادل اإليجابي 
بهدفين للمنتخبين. وفي الشـــوط الثاني، ســـجل محمد مرهون 
الهـــدف الثانـــي له شـــخصيا والثالث لمنتخبنا فـــي الدقيقة )50(، 
قبل أن يســـجل كميل األســـود الهدف الرابع لألحمر في الدقيقة 
)71(. أدار المبـــاراة الحكم الكويتي الدولي علي محمود، وعاونه 
المســـاعدان البحرينيان الدوليان محمـــد جعفر وعبدهللا صالح، 

والحكم الرابع البحريني الدولي محمد خالد.
واختتـــم بذلـــك منتخبنا معســـكر نوفمبر المحلـــي، والذي خاض 
فيـــه أيضـــا منـــاورة تجريبيـــة أمـــام منتخـــب المغـــرب المحلـــي، 

وانتهت بفوز المغرب بثالثة أهداف مقابل اثنين.
وســـيعود العبـــو األحمـــر ألنديتهـــم لخـــوض جولـــة واحـــدة في 
الـــدوري، علـــى أن يتجمـــع المنتخـــب يـــوم 22 نوفمبـــر تحضيرا 
للمشاركة في كأس العرب- الفيفا، وللمقرر انطالقه 30 الجاري.

في ختام معسكر نوفمبر المحلي

األحــمر يتـجــاوز قـيرغــزســتان

من المباراة

عيسى بن عبداهلل يشيد بالحكم إلياس فرج
اجتياز دورة التحكيم الخاصة بجمال الخيل

أشـــاد رئيس االتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القدرة ســـمو الشيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة بكفـــاءة الحكم 
واجتيـــازه  فـــرج  إليـــاس  البحرينـــي 
دورة التحكيـــم الخاصة بجمال الخيل 
العربية التي نظمتهـــا الهيئة األوروبية 
لمســـابقات جمـــال الخيـــل العربية في 
ألمانيا. وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبدهللا آل خليفـــة أن االتحاد حريص 
التحكيميـــة  الكفـــاءات  دعـــم  علـــى 
واإلداريـــة والفنيـــة تماشـــيًا مـــع رؤيـــة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
الفخـــري  الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
لالتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة والهادفـــة إلى دعـــم الكفاءات 
الوطنية ووصولها إلى أعلى المراتب.

بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأوضـــح 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن اجتيـــاز الحكم 

إليـــاس فـــرج للـــدورة ســـيكون إضافة 
مميـــزة للكوادر التحكيميـــة البحرينية 
وانعكاســـها باإليجاب على المسابقات 
التحكيميـــة  والكفـــاءات  المحليـــة 

البحرينيـــة، متمنيـــا لـــه دوام التوفيـــق 
والنجاح. 

واســـتطاع إليـــاس فـــرج مـــن اجتيـــاز 
دورة التحكيم المرحلة الثانية ليصبح 
لينضـــم  )ب(،  للدرجـــة  مصنفـــًا  حكمـــًا 
إلى الكفاءات الفنيـــة التحكيمية التي 
تمتلكهـــا المملكة في مجال الفروســـية 
الخيـــل  جمـــال  رياضـــة  وخصوصـــًا 

العربية. 
شـــكره  عـــن  فـــرج  إليـــاس  وأعـــرب 
وتقديره إلى االتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة على دعم 
ســـموه المتواصل للكـــوادر التحكيمية 

والفنية.

اللجنة اإلعالمية

إلياس فرج سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

سلمان بن إبراهيم يثمن خطط تطوير كرة قيرغزستان
استقبل رئيس اتحاد اللعبة واطلع على إستراتيجيته

اســـتقبل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم النائـــب األول لرئيـــس االتحـــاد 
الدولي لكرة القدم الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة أمـــس )الثالثـــاء( 
رئيـــس االتحـــاد القيرغزســـتاني لكـــرة 
القدم ميديربك ســـيديكوف؛ بمناســـبة 

زيارته الحالية إلى مملكة البحرين. 
ورحب الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفة بالوفد الضيف، مشيدا بالجهود 
المثمرة التي يلعبها االتحاد القيرغيزي 
النهـــوض  صعيـــد  علـــى  القـــدم  لكـــرة 
بمسيرة اللعبة في بالده، مثمنًا المكانة 
المتميـــزة التـــي تحتلها قيرغيزســـتان 
على خارطة كرة القدم اآلســـيوية وما 
حققتـــه مـــن نجاحـــات فـــي العديد من 

االستحقاقات الكروية.
واســـتعرض رئيـــس االتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة القدم خالل اللقاء جهود االتحاد 

القـــاري الهادفـــة إلى تحقيـــق التطوير 
المنشـــود في مســـيرة الكرة اآلسيوية 
على كافة المســـتويات، مؤكـــدا أهمية 
تعزيز الشـــراكة بين االتحاد اآلســـيوي 
وبقيـــة االتحادات الوطنيـــة بما يصب 
فـــي تحقيـــق التنمية المرجـــوة ألركان 

اللعبة على الساحة القارية.
كما تناول الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفة إســـهامات االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم في تقديم مختلف أشـــكال 
الدعم والمســـاندة لالتحادات الوطنية 
فايـــروس كورونـــا  فـــي ظـــل جائحـــة 
المســـتجد )كوفيـــد 19( بما يســـهم في 
التخفيف من تداعيـــات الجائحة على 

مسيرة الكرة اآلسيوية.
اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  واســـتمع 
لكـــرة القـــدم إلـــى إيجـــاز عـــن الخطط 
القيرغيـــزي  لالتحـــاد  التطويريـــة 

للســـنوات المقبلة، مشـــيدًا بما تتضمن 
الخطط مـــن محاور متميـــزة وأهداف 
طموحة، مؤكدًا أهمية وحدة وتضامن 
أســـرة اللعبـــة في البالد بما يســـهم في 

تحقيق المصالح العليا للعبة.
االتحـــاد  رئيـــس  ثمـــن  جانبـــه،  مـــن 
القيرغيـــزي جهـــود الشـــيخ ســـلمان بن 

إبراهيـــم آل خليفة في قيادة مســـيرة 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم نحـــو 
التقدم والنمـــاء، مؤكدًا حرص االتحاد 
التفاعـــل اإليجابـــي  القيرغيـــزي علـــى 
مع مســـاعي االتحاد القاري نحو رســـم 
مالمح المستقبل المشـــرق لكرة القدم 

اآلسيوية على مختلف األصعدة.

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

جانب من اللقاء

 البحـريـــن األولــــى عربيـــا والعــاشـــرة عالميـــا للســامبـــو
سلمان بن محمد: نشيد بإنجاز السامبو البحرينية ونتطلع لمزيد من النجاحات

األول  المركـــز  البحريـــن  مملكـــة  احتلـــت 
عربيا والخامس آســـيويا والعاشـــر عالميا، 
في الترتيب النهائـــي للمنتخبات الوطنية 
المشـــاركة فـــي فئة الرجـــال ببطولة العالم 
للســـامبو  الدولـــي  االتحـــاد  نظمهـــا  التـــي 
بالتعـــاون مـــع االتحاد اآلســـيوي للســـامبو 
واالتحاد األوزبكي للســـامبو في الفترة -8 
14 نوفمبـــر بالعاصمة األوزبكية طشـــقند، 
والتـــي نجـــح مـــن خاللهـــا المنتخـــب مـــن 
تحقيق إنجاز جديد، بعد أن حصد الالعب 
الميداليـــة  علـــى  كودزهاكـــوف  رمضـــان 
كيلوغراًمـــا   71 وزن  فـــي  البرونزيـــة 

بمنافسات هذه البطولة.
 وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ سلمان 
بـــن محمد آل خليفـــة نائب رئيـــس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني 
لأللعـــاب القتاليـــة، باإلنجـــاز الـــذي حققـــه 

المنتخـــب الوطنـــي للســـامبو فـــي بطولـــة 
العالم للسامبو.

 وقـــال ســـموه: “نعـــرب عـــن اعتزازنـــا بمـــا 
نتيجـــة  مـــن  الســـامبو  منتخـــب  حققـــه 
مشـــرفة فـــي بطولـــة العالـــم التـــي أقيمت 
لسلســـلة  يضـــاف  والـــذي  بأوزبكســـتان، 
النتائـــج المميـــزة التـــي حققتهـــا الســـامبو 
البحرينية في مختلف مشـــاركاتها القارية 
والدولية، والتي تعكس مدى التطور الذي 
شـــهدته هذه الرياضة بفضل رعاية ودعم 
عاهـــل البالد المفـــدى واهتمام ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء، والجهـــود الكبيرة 
التـــي يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة، وســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 

لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية، والذي أســـهم 
في ارتقاء مســـتوى الرياضة والرياضيين 
ودفـــع إلى إحـــراز العديـــد مـــن اإلنجازات 
التي عززت من موقع مملكة البحرين على 

خارطـــة الرياضـــة العالميـــة، مهنئا ســـموه 
رئيس وأعضاء االتحاد البحريني للسامبو 
وأفراد المنتخب على هذا االنجاز، مشيدا 
ســـموه بالمســـتويات القوية التي ظهر بها 
الالعـــب رمضان كودزهاكوف والتي نجح 
من خاللها من رفع علم البحرين عاليا في 

هـــذا المحفـــل الرياضـــي العالمـــي، متطلعا 
ســـموه لتحقيـــق مزيد مـــن النجاحات في 

المشاركات القادمة.

  دافع لتحقيق األفضل

 مـــن جانبه، هنأ رئيس االتحـــاد البحريني 

للســـامبو محمد علي جناحي سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
بمناســـبة  آل خليفـــة  بـــن محمـــد  ســـلمان 
هـــذا اإلنجاز، مؤكـــدا أن تحقيق المنتخب 
لهـــذه النتيجـــة، جـــاء بفضل دعـــم القيادة 
الرشـــيدة، وما تحظى بـــه االلعاب القتالية 
بمـــا فيهـــا الســـامبو البحرينيـــة مـــن رعاية 
ودعم من قبل ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، ومتابعة حثيثة من قبل ســـمو 
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، مضيفا 
أن هـــذا اإلنجـــاز يرفـــع المعنويـــات ويدفع 
لمضاعفة الجهـــود لتحقيق االفضل خالل 
بمســـتوى  مشـــيدا  القادمـــة،  المشـــاركات 
الالعـــب رمضـــان كودزهاكـــوف فـــي هذه 
المشـــاركة، والذي نجح في اعتالء منصة 
التتويـــج وحصد الميداليـــة البرونزية في 

هذا التجمع العالمي.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

البطل رمضان مع رئيس االتحاد والمدربرئيس اتحاد السامبو محمد جناحيسمو الشيخ سلمان بن محمد 

الفراغ الذي تركه “جان”..!
من شـــاهد مبـــاراة المحرق واألهلي ســـالويا، يـــدرك جيدا بأن 
حامـــل لقب الدوري “النســـور” كان يعاني إلى حد كبير “فنيا”.. 
حتى بات وكأنه فريق جديد لما ظهر عليه من عدم التجانس 

وافتقاد االنسجام، والتخبط في كافة مجريات المواجهة..
األهلـــي في تلـــك المباراة ظهـــر وكأنه يلعب مـــن دون مدرب، 
ونجهـــل ما الذي يفعله المدرب الصربي المخلوع “توني” حين 
كان يقـــود الفريق، حتى بات وكأنه شـــبح ال يفقه في شـــؤون 
التدريب “األلف من الياء”.. وأحسنت إدارة األهلي حين تمت 

إقالته بعد جولتين..
بيـــت القصيـــد، بأن حامـــل اللقب، أضحى فريقـــا مهزوزا، رغم 
الكتيبـــة القويـــة التـــي يمتلك مـــن العبيـــن، وبالتالـــي بإمكاننا 
أن نقـــول: هـــذا هو الفـــراغ الذي تركه المـــدرب الوطني “أحمد 
جـــان”..! وهـــذه هي آثـــار رحيلة، ســـواء أحببنا شـــخصيته أم 

كرهناها.. فالواقع.. واقع؛ وال مفر منه..
ال تشـــعر بمكانة الشيء، وثمنه الحقيقي، إال إذا خسرته، وهنا 
األهلي في أول اختبار جاد، خســـر لمسات “جان” الفنية، وهو 
رد على كل المشـــككين في إمكانات هذا المدرب الشـــاب، وال 
نريـــد الدخول في تفاصيل هذا التشـــكيك، بل اســـتذكار عمله 
بالفتـــرة الســـابقة، وحاجـــة الســـلة األهالويـــة لمـــدرب يحمـــل 

المواصفات ذاتها.. وهللا الموفق.

حسين خلف
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للريشـــة  الوطنـــي  منتخبنـــا  نجـــم  حقـــق 
الطائـــرة عدنـــان إبراهيـــم “الفنـــان” المركز 
األول والميداليـــة الذهبيـــة فـــي مســـابقة 
فـــردي الرجـــال ببطولة كأس العـــرب التي 
اختتمت يوم اإلثنيـــن المقبل على الصالة 
لتمكيـــن  بمركـــز مدينـــة حمـــد  الرياضيـــة 
الشباب بعدما فاز على األردني بهاء الدين 
الشـــنيك بنتيجة 2/1 فـــي النهائي ليحصد 

األخير المركز الثاني والميدالية الفضية.
وحصـــد الاعـــب الســـوري أحمـــد الجـــاد 
والجزائـــري ســـيف الديـــن المركـــز الثالـــث 

والميدالية البرونزية )مكرر(.
وتربع عدنان إبراهيم على عرش الصدارة 
العربيـــة في مســـابقة الفـــردي بطا للعرب 
بعـــد مســـتواه القـــوي ليكســـب اإلعجـــاب 

وينال اإلشادة بفضل مستواه المتميز.
وكسب منتخبنا المكون من جعفر ابراهيم 
وعدنان ابراهيم المركز الثاني والميدالية 
الرجـــال  زوجـــي  مســـابقة  فـــي  الفضيـــة 
فيمـــا ذهبـــت الميدالية الذهبيـــة للمنتخب 
الجزائـــري المكـــون مـــن معماري كوســـيا 
المنتخـــب  ويوســـف صبـــري، فيمـــا ظفـــر 
الجزائري المكون من سيف الدين ومحمد 
عبدالعزيز والمنتخب األردني المكون من 
عزالديـــن أبوالـــراح وبهـــاء الدين الشـــنيك 
البرونزيـــة  والميداليـــة  الثالـــث  المركـــز 

)مكرر(.
 وأســـفرت باقـــي النتائج عن فـــوز الاعبة 
األول  بالمركـــز  عمـــرو  دمـــوع  األردنيـــة 

والميداليـــة الذهبيـــة فـــي مســـابقة فردي 
الســـيدات بينمـــا كســـبت الجزائريـــة هالـــة 
والميداليـــة  الثانـــي  المركـــز  بوكســـاني 

الفضيـــة ونالت مواطنتهـــا ماك واألردنية 
مـــرح عمـــر الميداليـــة البرونزيـــة والمركـــز 

الثالث )مكرر(.

فـــاز  الســـيدات  زوجـــي  مســـابقة  وفـــي 
دمـــوع  مـــن  المكـــون  األردنـــي  المنتخـــب 
عمرو ومرح عمر بالمركز األول والميدالية 
الذهبية، وفاز المنتخب الجزائري المكون 
من هالة بوكســـاني ومـــاك بالمركز الثاني 
المنتخـــب  وظفـــر  الفضيـــة،  والميداليـــة 
الســـعودي المكون من رنا أبوحربش وهيا 
المـــدارا والفريـــق اإلماراتـــي المكـــون مـــن 
مريـــم البلوشـــي وهنـــد الجناحـــي المركـــز 

الثالث والميدالية البرونزية )مكرر(.
فـــاز  المختلـــط  الزوجـــي  مســـابقة  وفـــي 
أدهـــم  مـــن  المكـــون  المصـــري  المنتخـــب 
األول  المركـــز  هانـــي  وضحـــى  الجمـــل 
والميداليـــة الذهبيـــة، وكســـب المنتخـــب 
األردنـــي المكـــون من بهاء الدين الشـــنيك 
ودمـــوع عمـــرو المركـــز الثانـــي والميدالية 
الفضية، وظفر كا من المنتخب الجزائري 
المكـــون من محمـــد عبدالعزيز وياســـمين 
شـــيباح والمنتخب الجزائـــري المكون من 
معماري كوســـيا وهالة بوكســـاني المركز 

الثالث والميدالية البرونزية )مكرر(.
واختتمـــت البطولـــة العربيـــة علـــى أرض 
المملكـــة بنجـــاح كبيـــر فـــي ظـــل القدرات 
التنظيميـــة المتميـــزة لاتحـــاد البحرينـــي 
للريشـــة الطائرة واإلســـكواش وبإشـــراف 
من االتحـــاد العربي للريشـــة الطائرة الذي 

يتخذ من المملكة مقرا له.

اللجنة اإلعالمية

عـدنـان إبراهيـم بطـل العـرب بفـردي الريشـة الطائـرة
منتخبنـا يكسـب فضيـة زوجـي الرجـال

إنجازات أفضل اتحاد آسيوي لكرة اليد طوال السنوات األربع الماضية
دعم ناصر بن حمد وخالد بن حمد وراء اإلنجاز

إنجــازجديــديضــافللرياضــةالبحرينيــة،عبرفوزاالتحــادالبحرينــيلكرةاليد
بجائــزةأفضــلاتحادآســيويللمرةالثانيــةعلىالتواليللــدورةاالنتخابيةمن

2017وحتى2021.

مســـيرة  ليكمـــل  اللقـــب  هـــذا  جـــاء 
النجاحات التي ســـارت عليهـــا كرة اليد 
البحرينية منذ تأسيسها وما حققته من 
مكاســـب نوعية طوال األربع الســـنوات 
الماضيـــة والتي اســـتحقت مـــن خالها 
أن تكون نجمة ســـاطعة في سماء اليد 

اآلسيوية، بفضل هذه اإلنجازات.
ولـــم يـــأت اختيـــار االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة اليـــد كأفضـــل اتحاد آســـيوي من 
فـــراغ، بـــل هو نتـــاج دعـــم مـــن القيادة 
الرشـــيدة والقيادة الرياضية ممثلة في 
ممثل جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب  ناصـــر 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية رئيس الهيئة العامة للرياضة 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
وبفضـــل العمل الـــدؤوب لمجلس إدارة 

االتحاد وخلفـــه تقف األندية المنضوية 
تحـــت مظلته، وجميع منتســـبي اللعبة، 
حيث إن أضاع النجاح قد اكتملت في 
تحقيق األهداف التي وضعت، وقامت 
جميع األطراف بدورها على أكمل وجه 

وبأفضل صورة.

أبرز اإلنجازات )2021 - 2017(

وطوال األربع السنوات الماضية حصد 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد الكثيـــر 
من اإلنجـــازات وأبرزها تأهل المنتخب 
األولمبيـــة  األلعـــاب  دورة  إلـــى  األول 
“طوكيـــو 2020” ممثـــًا عن قارة آســـيا 
بعـــد حصولـــه علـــى المركـــز األول فـــي 
اتحـــاد  كأول  األولمبيـــة،  التصفيـــات 
لعبـــة جماعية في البحريـــن يتأهل الى 

األولمبياد عن جدارة واستحقاق.
عطًفا على ذلك التأهل، سجل المنتخب 
اليـــد  لكـــرة  مشـــرفة  مشـــاركة  األول 
اآلســـيوية ونجـــح فـــي الوصـــول إلـــى 

الـــدور الثاني متحدًيا عمالقـــة كرة اليد 
العالميـــة بتحقيقـــه رقًمـــا جديـــًدا علـــى 
خارطـــة اللعبة باحتاله مركـــًزا متقدًما 
مـــن بيـــن أفضـــل ثمانية منتخبـــات في 

العالم على مستوى كرة اليد.
وشـــهدت ســـنة 2019 حدًثـــا فريـــًدا من 
نوعـــه بالنســـبة الـــى القـــارة اآلســـيوية، 
وهـــو وصول 3 منتخبـــات بحرينية إلى 
نهائيـــات كأس العالـــم فـــي عـــام واحد، 
وتمثـــل فـــي تأهـــل منتخـــب الناشـــئين 
الـــى كأس العالـــم بمقدونيـــا، ومنتخـــب 

بإســـبانيا،  العالـــم  كأس  إلـــى  الشـــباب 
العالـــم  كأس  الـــى  الرجـــال  ومنتخـــب 
بألمانيـــا والدنمـــارك، كمـــا فـــاز منتخبـــا 
رئيـــس  بـــكأس  والشـــباب  الناشـــئين 
االتحاد الدولي لكرة اليد في مشاركتي 

مقدونيا وإسبانيا.
فـــي ســـنة 2018 فـــاز المنتخـــب األول 
بالميداليـــة الفضيـــة فـــي دورة األلعاب 
اآلســـيوية التـــي أقيمـــت بجاكرتا وهي 
أحـــد اإلنجـــازات النوعية التـــي تتحقق 
ألول مرة في تاريخ الرياضة البحرينية، 

وفي العام نفسه، فاز منتخب الناشئين 
بالمركـــز األول على آســـيا فـــي البطولة 

التي أقيمت في األردن.
أيًضا خـــال األربـــع الســـنوات الماضية 
شـــارك منتخب الرجال في بطولة كأس 
العالـــم بمصـــر 2021، وحقـــق المنتخب 
نفســـه المركـــز الثانـــي علـــى آســـيا فـــي 
البطولـــة اآلســـيوية بكوريـــا الجنوبيـــة 
2018، كما فاز منتخب الشباب بالمركز 
الثالـــث آســـيوًيا في البطولة اآلســـيوية 
التـــي أقيمت في مدينة صالة العمانية 

في العام نفسه.
علـــى الصعيـــد اإلداري، نجـــح االتحـــاد 
البحرينـــي فـــي الحصـــول علـــى العديد 
مـــن المناصـــب اإلداريـــة قارًيـــا وتمثـــل 
ذلـــك فـــي فـــوز رئيـــس االتحـــاد علـــي 
إســـحاقي بمنصب نائب رئيس االتحاد 
عـــدد  ودخـــول  اليـــد،  لكـــرة  اآلســـيوي 
مـــن ممثلي االتحـــاد في لجـــان االتحاد 
علـــى  االتحـــاد  عمـــل  كمـــا  اآلســـيوي، 
تطوير الســـلك التحكيمي لديه بتأهيل 
األطقم التحكيمية للمشـــاركات القارية 
والدولية، إلى جانب زيادة عدد األطقم 

القارية الى 3 أطقم.
وعمل اتحاد اليد على تنظيم البطوالت 
اآلســـيوية بمختلـــف فئاتهـــا، الى جانب 
اســـتضافة الدورات الفنية للمحاضرين 
والمدربيـــن والمعتمـــدة مـــن االتحادين 

اآلسيوي والدولي لكرة اليد.
كل هـــذه اإلنجـــازات وضعـــت االتحـــاد 
درجـــة  ينـــال  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
االســـتحقاق العالي فـــي الحصول على 
جائزة أفضل اتحـــاد قاري للمرة الثانية 
على التوالي وألول مرة في قارة آســـيا 
يفـــوز اتحـــاد بهـــذا اللقـــب فـــي دورتين 

متتاليتين.

اتحاد اليد

 سمو الشيخ خالد بن حمد مع العبي المنتخب

اللجنة اإلعالمية

ممثـــل  ومبـــادرات  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
والنائب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
فـــي االنطـــاق نحـــو عالـــم  آل خليفـــة 
االحتـــراف الرياضـــي، أعلنـــت أكاديمية 
فتنـــس البحريـــن عـــن نجـــاح المؤتمـــر 
الدولـــي لـــألداء الرياضـــي )كـــرة القدم( 
بالتعاون مع عدد من شركائها الدوليين.

وأشـــار رئيس أكاديمية فتنس البحرين 
حمد النعيمـــي، إلـــى أن المؤتمر الدولي 
لـــألداء الرياضـــي في مجال كـــرة القدم 
للمدربيـــن  الفرصـــة  إتاحـــة  مـــن  مكـــن 

البحرينييـــن لالتقـــاء بنخبـــة مـــن أهـــم 
المحاضريـــن والمدربين على المســـتوى 
العالمـــي، وشـــمل علـــى عدد 3 مـــن أهم 
المحـــاور التكامليـــة فـــي عالـــم اللياقـــة 
البدنيـــة لاعبيـــن والتدريـــب واإلعـــداد 

والتأهيل البدني.
وأضـــاف النعيمـــي أن األكاديميـــة تتيح 
ضمن شـــراكاتها المتعـــددة على النطاق 

الدولـــي وخططهـــا اإلســـتراتيجية خلق 
الرياضـــة  لمنتســـبي  تدريبيـــة  فـــرص 
البحرينيـــة بجميـــع تفرعاتهـــا، وبالتالي 
المســـاعدة فـــي تحقيق أفضـــل النتائج 
واإلنجـــازات للرياضـــة البحرينيـــة، كمـــا 
تســـهم هذه البرامج التدريبية في خلق 
أجيـــال أكثـــر قـــدرة على المنافســـة في 

المحافل اإلقليمية والقارية والدولية.

إتاحة الفرصة للمدربين البحرينيين لقاء نخبة من خبراء التدريب العالميين

أكاديمية فتنس البحرين: نجاح المؤتمر الدولي لألداء الرياضي

أكاديمية فتنس البحرين

اللجنة اإلعالمية

يســـتعد المنتخب الوطني لرفع األثقال 
للمشـــاركة فـــي البطولـــة العربيـــة لرفـــع 
األثقال وبطولة غرب آسيا لرفع األثقال 
والتـــي ســـتحتضنها مدينـــة اربيـــل في 
إقليـــم كردســـتان في جمهوريـــة العراق 
فـــي الفتـــرة مـــن 25 إلـــى 31 مـــن شـــهر 

ديسمبر المقبل. 
وأكـــد أمين ســـر االتحـــاد الكابتـــن علي 
أن  المشـــارك  الوفـــد  رئيـــس  عبـــدهللا 
برنامجهـــم  فـــي  مســـتمرون  الاعبيـــن 
للوصـــول  تصاعـــدي  بنســـق  التدريبـــي 
المشـــاركة،  قبيـــل  الكاملـــة  للجاهزيـــة 
حيث حـــرص الجهاز الفني وبالتنســـيق 
مـــع مجلـــس اإلدارة بالعمل علـــى إعداد 
متابعـــة أرقـــام الاعبيـــن من أجـــل رفع 
مســـتواهم لدخـــول أجـــواء منافســـات 
البطولتيـــن المقبلتيـــن باســـتعداد عـــال 
أفضـــل  لتحقيـــق  مرتفعـــة  وجهوزيـــة 

النتائج.
وأوضح عبدهللا أن رياضة رفع األثقال 
البحرينية حققت الكثير من اإلنجازات 
المنافســـات والبطـــوالت  فـــي مختلـــف 
الدولية يتقدمهـــا بطولة العرب وبطولة 
غـــرب آســـيا خـــال الســـنوات الماضية، 
حيـــث تمتلـــك مملكـــة البحريـــن تاريًخا 

حافًا مـــن اإلنجازات لاعبيهـــا، متمنًيا 
مواصلة مشـــوار التميـــز وتحقيق مزيد 
مـــن المكتســـبات واإلنجازات المشـــرفة 
لاعبين خصوًصا فـــي البطولة المقبلة، 
حيـــث إنهـــا ســـتجمع نخبـــة قويـــة مـــن 
مســـتوى  علـــى  والاعبـــات  الاعبيـــن 

الوطن العربي.

استعدادا لبطولة العرب وغرب آسيا في أربيل

منتخب رفع األثقال يباشر تدريباته

جانب من التدريبات

عدنان ابراهيم بطل العرب بفردي الرجال بطل العرب عدنان إبراهيم
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زينب عبداألمير

زايد: عاطلون يعانون من االكتئاب

الصالح: الرقابة على أجانب “العام”.. ضعيفة
الرقابـــة علـــى  إلـــى ضعـــف  الصالـــح  النائـــب ممـــدوح  ^أشـــار 
الموظفيـــن األجانـــب في الحكومة، والذين يســـتغلون وجودهم في 
البحرين بعدم االكتفـــاء بوظيفتهم، وامتهانهم مهنا حرة أو وظائف 

بنظام عمل جزئي بعد دوامهم الرسمي.
وقال النائب أحمد الدمســـتاني إن المطلـــوب هو أن تتحرك الجهات 
المعنيـــة بالتوظيـــف بتســـهيل إحـــال البحرينييـــن فـــي الوظائـــف 
الحكومية، وعدم تكرار مشاهد تجمعات العاطلين أمام مباني وزارة 

العمل وجهاز الخدمة المدنية للمطالبة بتوفير فرص وظيفية لهم.
ورأى النائـــب علي زايد أن العاطلين باتوا يعانون من االكتئاب لعدم 
توفر أي حلول ومعالجات جذرية لمشـــكلة البطالة، واالســـتمرار في 

توظيف األجانب في وظائف يمكن أن يشغلوها.
وذهب النائب باسم المالكي إلى أن حصر بعض الوظائف الحكومية 
للمواطنيـــن ليســـت بدعة، وإنما عمل العديد مـــن الدول على تطبيق 
هذه السياسة ومنها المملكة العربية السعودية، وذكر أنه ال توجد أي 

دولة في العالم تساوي المواطنين باألجانب في التوظيف.
وقـــال النائـــب عمـــار قمبـــر إن 8 ســـنوات كافية إلحـــال البحرينيين 
محـــل األجانب لشـــغل وظائفهـــم في القطاع العام، وذلك يشـــير إلى 

هل قصد صاحب الصورة رقم 2 أم عالمة “النصر”عدم وجود خطة واضحة لإلحال.

النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
علـــى تشـــكيلة عضويـــات لجنتي 
التحقيق فـــي األوقاف الجعفرية 
وشـــركة طيران الخليج، واللجنة 
لبحرنـــة  الفصليـــة  النوعيـــة 
الوظائـــف فـــي القطاعيـــن العـــام 

والخاص.
لجـــان  علـــى  التصويـــت  وفتـــح 
التحقيـــق جـــداالً حـــول عضويـــة 
للجـــان  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
اللوائـــح  أن  باعتبـــار  التحقيـــق، 
رئيـــس  نائـــب  رئاســـة  توجـــب 

المجلـــس ألي لجنـــة يكـــون عضوًا فيها. وأشـــعل النائـــب محمد العباســـي جذوة 
الجـــدال حين قال إن وجود نائب رئيـــس المجلس األول في لجنة التحقيق في 
طيـــران الخليـــج يعني رئاســـته للجنة حســـب القانـــون الذي يتيـــح للنائب األول 

والثاني رئاسة أي لجنة له عضوية فيها.

النفيعي: البحريني أثبت جدارته في كل موقع شَغلهاعتماد “تحقيق الجعفرية” و“الطيران” و“البحرنة”

حصر بعض الوظائف الحكومية على البحرينيين
^وافـــق مجلـــس النواب علـــى مقترح بقانون بشـــأن 

حصر بعض الوظائف الحكومية على البحرينيين. 
وقبل التصويت، قال النائب إبراهيم النفيعي إن البحريني 

أثبت جدارته في كل موقع شغله وفي كل ظرف مر به.
وذهبـــت النائـــب فاطمة القطري إلى أن المبدأ الدســـتوري 
فـــي وجوب تشـــغيل المواطن أولى باالتبـــاع من أي مبدأ 
آخـــر، مؤكـــدة عـــدم وجـــود أي مبـــرر لمنـــع حصـــر بعـــض 
الوظائـــف الحكومية والخاصة علـــى البحرينيين، وتعزيز 

الشعور لديهم بالدونية والنقص.
وأشـــار النائب أحمد العامر إلـــى أن التخصص النادر ليس 
مشـــكلة ال حل لها، وأن بقاء الشـــاب عاطـــاً عن العمل قد 

تكون له آثار اجتماعية ذات كلفة أكبر من توظيفه.
ولفـــت النائـــب عبدهللا الدوســـري إلى أن حصـــر الوظائف 
في الشـــركات الحكومية تعد خطوة لألمام إلصاح سوق 
العمـــل. وقالت النائب معصومـــة عبدالرحيم إن الحكومة 
أولـــى بتوظيـــف الكفاءات البحرينية التـــي أصبحت تلجأ 
للقطاع الخاص رغم كل ما يعتريه من ظروف عمل شاقة.

ولفت النائب حمد الكوهجي إلى عدم وجود آلية واضحة 
وصحيحـــة لعـــاج ملـــف البطالـــة، فهـــو مشـــكلة حقيقيـــة 

تحتاج إلى عاج جذري.
وقـــال النائـــب محمد بوحمـــود إن ملف البحرنـــة بات ملفًا 

إبراهيم النفيعييمكن التعبير عنه بأنه “آيل للسقوط”.

البناي يقترح نشر الوظائف النادرة لترشيح المواطنين لشغلها

البحراني: احصروا تدفق األجانب في سوق العمل
^رأى النائــب محمــود البحرانــي أن حصــر تدفــق األجانب في ســوق العمل هو ما ســيتيح للمواطن 
الحصــول علــى حقه في ســوق العمل، بدالً من ضخ مالييــن األموال لجعل البحريني الخيار األفضل في 

سوق العمل، حيث يعود بعدها المواطن إلى قوائم العاطلين.

إلـــى  التجـــار  بيـــت  إلـــى أن اســـتناد  وأشـــار 
االتفاقيـــة الدوليـــة بشـــأن حظـــر التمييز في 
الوظائـــف، هو خـــارج اختصـــاص الغرفة من 
جهـــة، وأن األفضـــل هـــو التخـــارج مـــن هذه 
االتفاقيـــة فـــي حال كانـــت تعـــارض توطين 
الوظائف والحفاظ على مصالح المواطينن.

ورأى النائـــب عمار البناي أن مشـــكلة البطالة 
أفقـــدت  الجامعييـــن  للخريجيـــن  والســـيما 
وأن  واالجتهـــاد،  للتعلـــم  الحمـــاس  األبنـــاء 

الوظيفة اليوم أصبحت أصعب من حلم.
وطالب بنشر الوظائف النادرة ونحن سنوفر 

محمود البحرانيلها المواطنين الراغبين بشغلها.

^مرر مجلس النواب تشريعًا 
يقضي بفرض رســـوم علـــى تعليم 
أبناء األجانب العاملين في القطاع 

العام في المدارس الحكومية.
النائـــب  قـــال  التصويـــت،  وقبـــل 
األجانـــب  إن  الصالـــح  ممـــدوح 
حســـب  الحكومـــة  فـــي  العامليـــن 
توضيحات ديوان الخدمة المدنية 
هـــم أصحـــاب تخصصـــات نـــادرة، 
وبالتالـــي هـــم يحظـــون بامتيازات 
وظيفيـــة عليـــا ورواتـــب مجزيـــة، 
وبالتالـــي هم قـــادرون على تحمل 

كلفـــة تعليـــم أبنائهم. وأوضـــح أن أبناء البحرينيـــة المتزوجة من أجنبي مســـتثنون 
مـــن هـــذا التعديل التشـــريعي. وذهب النائب محمد العباســـي إلـــى أن كفالة التعليم 

المجاني ألبناء الوافدين في الحكومة يمثل عبئا على ميزانية الدولة.

فرض رسوم على تعليم أبناء أجانب الحكومة

التركيبة الطائفية
ــائـــب يــوســف  ^ســـجـــل الـــنـ
زينل اعتراضه على ما أسماه بـ 
”التركيبة الطائفية” في تشكيلة 
الــمــجــلــس  مـــؤكـــدا أن  الـــلـــجـــان، 

يتسم بكونه غير طائفي.
العشيري  هشام  النائب  وطالب 
ــمــــة “الـــتـــركـــيـــبـــة  ــ ــل ــــشــــطــــب كــ ب
الطائفية” مؤكدا وجود التوازن 
في جميع اللجان، وهو ما أكدته 

رئيسة المجلس.

تغطية: سيدعلي المحافظة

تصوير: حوراء مرهون

^قالت النائب زينب عبداألمير 
إن البحرينـــي فـــي ســـوق العمـــل ال 
ينبغي أن يكون خيارًا، وإنما ينبغي 
أن يكـــون المفضـــل والوحيـــد فـــي 

حيازة الوظائف العامة.
أن  العباســـي  محمـــد  النائـــب  ورأى 
األب يدرس ابنه منذ الصغر أن “من 

جـــد وجد” إال أن الواقع الذي وجده 
هذا االبن هو أن “من لديه الواسطة 
وجد”. وقال النائب عيسى القاضي 
إن توطيـــن الوظائف سيســـاهم في 
تنشـــيط الحركة االقتصادية، حيث 
تبلغ تحويـــات األجانب 80 % من 

أموالهم.

زينـب: ألولـوية توظيـف البحـرينــي

80 آلية تفاوض بين “العمل” والشركات لحل المنازعات.. حميدان:

“العمل” لم تتلق طلبا لنشر عقود جماعية في الجريدة الرسمية
^قال وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميدان إن العمل النقابي في البحرين 

أصبح ثقافة راسخة في المجتمع.
جـــاء ذلـــك فـــي رده علـــى ســـؤال للنائب فاح 
هاشم بشأن عقود العمل الجماعية المبرمة مع 

الشركات في البحرين.
ولفـــت إلـــى أن عقود العمـــل الجماعية تختلف 
عـــن آليات التفاوض بين الشـــركات والنقابات، 
وذلـــك فـــي إطـــار شـــكاوى أو عـــدم االلتـــزام 
بآليات التفـــاوض الثنائي المبرمـــة بين النقابة 

والشركة.
وأشـــار إلـــى أن عقـــد العمـــل الجماعـــي نظمـــه 
لـــه اإلطـــار  قانـــون العمـــل فـــي 2012 وأنشـــأ 
القانونـــي وال يأخـــذ صفتـــه الرســـمية إال بعـــد 

نشره في الجريدة الرسمية.

وقـــال إن عقـــود العمـــل الجماعيـــة هـــي أداة 
إضافيـــة فضـــا عما هو موجود فـــي البحرين، 
بيـــن  المشـــتركة  اللجـــان  غـــرار  علـــى  وذلـــك 

االتحـــادات العمالية ومجلس النواب والغرفة، 
إضافـــة إلى آليات التفاوض، حيث يوجد أكثر 
من 80 شركة لديها آلية تفاوض تنظم العاقة 
بيـــن الشـــركة والنقابـــة أو العمال أســـهمت في 
حـــل الكثير من المنازعات، ممـــا أدى إلى الحد 

من المشاكل العمالية الجماعية.
وذكـــر أن طريقـــة حـــل المنازعـــات فـــي وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة يتم عـــن طريق 
هيئـــة حـــل المنازعـــات الفرديـــة ومجلس حل 
المنازعـــات الجماعيـــة، حيـــث تعـــد االتفاقات 
وتمنـــح  نافـــذة،  اتفاقـــات  عنهـــا  المتمخضـــة 

الوزارة سلطة التنفيذ الجبري له.
وقـــال إن الـــوزارة لم تتلق أي طلب لتســـجيل 
عقد عمل جماعي في الجريدة الرســـمية، ولم 

تعترض عليها أي جهة عمالية.

جميل حميدان

عيسى الكوهجي

ممدوح الصالح
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أعــــــلــــــنــــــت جـــمـــعـــيـــة 
واألعمال  التكنولوجيا 
للجنة  تــأســيــســهــا  عـــن 
الجمعية  عــضــو  بــرئــاســة  الــســيــبــرانــي  ــن  األمــ
أمن  رئــاســة  ــا  الـــذي يشغل حــالــيًّ بــشــارة  علي 
شبكة  فـــي  ــمــخــاطــر  ال وإدارة  ــومــات  ــمــعــل ال
للمعامالت  الــوطــنــيــة  اإللــكــتــرونــيــة  الــبــحــريــن 
إطار  في  اإلعالن  هذا  ويأتي  “بنفت”،  المالية 
مع  بالتعاون  الجمعية  تبذلها  الــتــي  الجهود 

مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص والرامية إلى ضمان تأمين 
البنية التحتية في المملكة ضد التهديدات السيبرانية والمادية.

المبادرات  ضمن  يأتي  اللجنة  هذه  تشكيل  إن  بشارة  قال  المناسبة،  وبهذه 
صناعة  دعم  إلى  تهدف  والتي  سابق  وقت  في  الجمعية  عنها  أعلنت  التي 
المنافسة  مستوى  إلى  لالرتقاء  البحرين  مملكة  في  المعلومات  تكنولوجيا 
العالمية وذلك من خالل تأمين وضمان أمن المعلومات واالتصاالت وتقديم 

االستشارات االستراتيجية.
مؤسسات  بمشاركة  الفعاليات  من  عــدًدا  ستقيم  اللجنة  أن  بشارة  وأضــاف 
االستعداد  مستوى  رفع  أجل  من  والخاص؛  العام  للقطاعين  تابعة  وهيئات 
هذه  وتشجيع  االتــصــاالت  لقطاع  السيبراني  األمــن  مجال  في  والجهوزية 
المؤسسات على مواجهة تهديدات األمن السيبراني المتزايدة ضمن منظومة 
أمنية متقدمة، مؤكًدا أن من أهم ركائز منظومة أمن المعلومات في المملكة 
هو إنشاء قنوات للتواصل ومشاركة المعلومات المتعلقة باألمن السيبراني 
بشفافية بين المختصين في هذا المجال، ما يزيد من الجهوزية ألي هجمات 

تواجه البنية التحتية التقنية.

تأسيس لجنة األمن السيبراني بجمعية التكنولوجيا واألعمال

بحملة “شجرة لكل موظف” تعزيزا للتنوع الحيوي

“البا” تدعم المبادرات الوطنية لمواجهة التغير المناخي

“الملكي للنساء واألطفال” يوقع اتفاقية شراكة مع “بطاقة امتياز للسيدات”

ــة  ــركـ أكـــــــــدت شـ
ألمنيوم البحرين 
)الــبــا(،  ش.م.ب. 
الشركات  إحــدى 
المنطقة، دعمها  الرائدة في  الصناعية 
البحرين  مملكة  ألهـــداف  ومساندتها 
والتي  المناخي،  التغير  مواجهة  في 
ــعــهــد رئـــيـــس مجلس  ال أعــلــنــهــا ولــــي 
األمير  الملكي  السمو  الــوزراء صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة، ومن بينها 
المملكة  فــي  األشــجــار  عــدد  مضاعفة 
خالل  من  وذلــك   ،2035 العام  بحلول 
لكل  “شــجــرة  بعنوان  التشجير  حملة 
ــــى تــعــزيــز  مـــوظـــف” والـــتـــي تــهــدف إل
التغير  آثار  ومواجهة  الحيوي  التنوع 

المناخي.
فقد قام الرئيس التنفيذي علي البقالي 
بمرافقة  التنفيذية  الهيئة  وأعــضــاء 
الشيخ  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة 
في مبادرة “البا” بتوزيع أنواع مختلفة 
الموظفين عند  لجميع  الشجيرات  من 
بوابات الشركة بتاريخ 14 و15 نوفمبر 
2021؛ بهدف تشجيعهم على المبادرة 

المملكة  فــي  النباتي  الــغــطــاء  بتعزيز 
وبالتالي الحد من انبعاثات الكربون.

“شــجــرة  ــادرة  ــبـ مـ عــلــى  تعليقه  وفـــي 
لــكــل مــوظــف”، صـــرح رئــيــس مجلس 
بن  سلمان  بــن  دعــيــج  الشيخ  اإلدارة 
دعيج آل خليفة قائاًل “يجب علينا أن 
نتكاتف من خالل العمل كفريق واحد 
مملكة  تبنتها  التي  األهــداف  لتحقيق 
النباتي  الغطاء  زيــادة  ومنها  البحرين 
التي  المبادرات  بالمملكة، وهي إحدى 
ــي الــعــهــد رئيس  أعــلــن عــنــهــا ســمــو ولـ
السادس  المؤتمر  الــوزراء في  مجلس 
ــعــشــريــن لـــأطـــراف فـــي اتــفــاقــيــة  وال
تغير  بشأن  اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم 
بيئة  )COP26(. فالتحول نحو  المناخ 
ــم يــعــد خـــيـــاًرا بــل هــو نهج  خــضــراء ل
نسعى  التي  والــمــبــادرات  عليه،  نسير 
للبحرين  سيحقق  ما  هي  اليوم  إليها 

مستقباًل أفضل”.
التنفيذي  الــرئــيــس  ــال  قـ جــانــبــه،  مــن 
نسعى  كنا  “إذا  البقالي  علي  للشركة 
مستوى  على  الفعلي  التغيير  لتحقيق 
التغيير.  بهذا  نبادر  أن  فعلينا  العالم، 
في  الرائدة  الشركات  إحدى  وبصفتنا 

مستوى  على  االجتماعية  المسؤولية 
المملكة، يجب أن يكون لنا دور ريادي 
ــمــبــادرات الــتــي تــهــدف لحماية  فــي ال
حملة  وتعتبر  عليها.  والحفاظ  البيئة 
)شــجــرة لكل مــوظــف( مــن الــمــبــادرات 
الخضراء الملموسة التي تدعم أهداف 
المملكة في هذا الصدد بقيادة صاحب 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل 

الوزراء”. 
عــالوة على ذلــك، قــام أعــضــاء الهيئة 
بــزراعــة  أخــيــرا  واإلداريـــــة  التنفيذية 

الشوارع  األشجار حول  من  مجموعة 
الرئيسة المؤدية للشركة، تلتها مبادرة 
بتشجير  المختلفة  الدوائر  من  العديد 
ــل  ــاورة لـــهـــا داخــ ــجــ ــمــ ــ الـــمـــســـاحـــات ال
“دمِت  إطــار حملة  الشركة، وذلــك في 
تنفيًذا  تنظيمها  تــم  الــتــي  خـــضـــراء” 
لتوجيهات قرينة عاهل البالد ورئيسة 
المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 

آل خليفة.

وقع المستشفى الملكي للنساء 
لتقديم  منهما  سعًيا  واألطفال؛ 
اتفاقية  مميزة،  عمالء  خدمة 
فور  امتياز  بطاقة  مــع  شــراكــة 
األولى  االئتمانية  البطاقة  هير، 
المخصصة للسيدات في مملكة 
ــبــحــريــن، حــيــث حــضــر حفل  ال
توقيع االتفاقية من المستشفى 
ــال  ــ ــف الــمــلــكــي لــلــنــســاء واألطــ
للمستشفى  التنفيذي  الرئيس 
ــال  ــ ــف الــمــلــكــي لــلــنــســاء واألطــ

وفيشنو  سيرفستافا  روهــيــت 
ــؤول تـــطـــويـــر األعــــمــــال  ــ ــسـ ــ مـ
إلـــى أحــمــد عسبول  بــاإلضــافــة 
مدير تحليل األعمال من عالمة 
امتياز مع مريم خضير مسؤولة 

بطاقة امتياز فور هير.
ــنـــص االتـــفـــاقـــيـــة عــلــى  ــا تـ ــمـ كـ
خـــصـــومـــات حــصــريــة لــعــمــالء 
 50 لغاية  تصل  امتياز  بطاقة 
% لخدمات المستشفى الملكي 

للنساء واألطفال.

تعاون  اتفاقية   ،“  BIBF“ معهد  وقع 
ــذراع  ــل، الـ مــع شــركــة مــشــاريــع األمــ
ــدوق األمـــــل؛  ــنـ ــصـ ــة لـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
االستراتيجية  الــمــبــادرات  لتطوير 
الهادفة إلى دعم رواد األعمال والشباب المهتمين في االبتكار 
والريادة في مختلف القطاعات في المملكة، من خالل تطوير 
مشاريعهم  لتأسيس  الــالزمــة  بالمهارات  وتــزويــدهــم  قدراتهم 

الخاصة وتحويل رؤيتهم إلى حقيقة وواقع ملموس.
متخصصة  تدريبية  بــرامــج  تطوير  على  الــطــرفــان  وسيعمل 
المالي  التخطيط  مــجــال  فــي  وتــحــديــًدا  األعــمــال،  ريـــادة  فــي 
االستراتيجي، وتحليل الميزانية، والتفكير التصميمي، باإلضافة 
 BIBF كما سيشارك معهد  األعــمــال.  ــادة  ريـ مــهــارات  أبـــرز  إلــى 
كشريك معرفي في برنامج “بيبان”، وهو أول برنامج تلفزيوني 
ريادي من نوعه في البحرين، يقدم فرصة استثمارية لـ 12 من 
أمام مجموعة من  األعمال من خالل عرض مشروعاتهم  رواد 

المستثمرين المحليين واإلقليميين.
عن  الشيخ  أحمد  للمعهد  العام  المدير  أعــرب  المناسبة،  وبهذه 
سعادته بالتعاون مع شركة مشاريع األمل لتفعيل دور الشباب 
مبادرة  في  االقتصاد،  عالم  في  إسهاماته  وتعزيز  البحريني 

من  القادم  الجيل  بناء  في  لالستثمار  المعهد  تطلعات  تعكس 
رواد األعمال باعتبارهم قادة المستقبل.

من جانبها، قالت المدير العام لشركة مشاريع األمل فجر الباجه 
جي “نسعى في مشاريع األمل لتعزيز تطلعات بيئة ريادة األعمال 
في مملكة البحرين، ويسعدنا أن نتعاون مع معهد BIBF الرائد 
في التعليم والتدريب في المنطقة لتطوير المبادرات التدريبية 
في  البحرينية  الشابة  الكفاءات  وتعزيز  دعم  في  تسهم  التي 

مجال ريادة األعمال”.

بهدف خلق فرص واعدة للبحرينيين

“BIBF “ و“مشاريع األمل” يدعمان المبادرات الشبابية

أثناء توقيع االتفاقية

ــن الــبــحــريــن، عن  ــ ــنــت زي أعــل
رعـــايـــتـــهـــا لـــمـــعـــرض “بــشــغــف 
ــي  ــ ــفــنــي واألدبـ يــمــتــزجــان” ال
المشترك الذي يقام تحت رعاية هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
للفنانة البارزة أريج رجب والشاعر بدر الرويحي. وتهدف زين 
الفن  دعــم  إلــى  للمعرض،  الرئيسي  الــراعــي  بصفتها  البحرين، 

واإلبداع وتشجيع الفنانين وال سيما الشباب البحريني منهم.
أقيم حفل االفتتاح يوم 10 نوفمبر الجاري، وسيكون المعرض 
مفتوًحا للجمهور اعتباًرا من 11 - 24 نوفمبر من الساعة 9:00 
الفن  إدخــال  خــالل  ومــن  الفنون.  بمركز  مساًء   8:00  - صباًحا 
المعاصر والشعر في حوار، سيضم المعرض نحو 15 عماًل فنًيا 
على القماش إلى جانب مجموعة من القصائد في تمازج فني 

فريد. 
وانطالًقا من برنامج المسؤولية االجتماعية للشركات في زين 
الشركة  التزام  على  الفعاليات  هذه  مثل  رعاية  ُتؤكد  البحرين، 
البحرينيين،  والــشــعــراء  للفنانين  والــتــرويــج  الــفــن،  دور  بدعم 
الضوء  يسلط  بشكل  واألدب  الفن  عشاق  بين  الحوار  وتعزيز 

على المشهد الفني والثقافي الغني في المملكة. 
التنفيذي  المدير  خليفة  آل  خالد  بــن  عبدهللا  الشيخ  وصــرح 

شركة  في  المستثمرين  وعالقات  المؤسسي  االتصال  لعالقات 
زين البحرين، بصفتها الراعي الرئيس للمعرض، قائاًل “تدعم زين 
البحرين باستمرار وتلعب أدواًرا بارزة في المبادرات التي تروج 
ما  البحرين بشكل عام،  والثقافي في  الفني  والمشهد  للفنانين 
يؤكد التزامنا تجاههم، وال سيما الشباب منهم. كما تستثمر زين 
البحرين، وبشكل كبير، في تمكين الشباب البحريني من خالل 

عدد من البرامج المختلفة”.

عرض 15 عمال فنيا على القماش إلى جانب مجموعة قصائد شعرية

“زين” و“هيئة الثقافة واآلثار” ترعيان معرض “بشغف يمتزجان”

السلعية  ــواردات  ــ ال إجمالي  قيمة  بلغت 
 452 نحو  الــمــاضــي،  أكــتــوبــر  خــالل شهر 
دينار  مليون   365 مقابل  ديــنــار  مليون 
بنسبة  الــســابــق  ــعــام  ال مــن  نفسه  للشهر 
ارتفاع 24 %، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما 
نسبته 73 % من حجم إجمالي الــواردات، أما الــواردات 

من باقي الدول، فهي تمثل نسبة 27 %.
وتحتل البرازيل المرتبة األولى في حجم الواردات التي 
مليون   56 بقيمة  الصين  تليها  ديــنــار،  مليون   61 بلغت 
الثالثة من حيث  المرتبة  أستراليا في  تأتي  بينما  دينار، 

حجم الواردات التي بلغت 54 مليون دينار.
ويعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكثر السلع 
استيراًدا 75 مليون دينار ثم أوكسيد األلمنيوم 48 مليون 

دينار ويليهما سبائك الذهب 10 ماليين دينار.
ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ 
بنسبة 85 %، حيث بلغت 366 مليون دينار مقابل 198 

مليون دينار للشهر نفسه من العام السابق، ويمثل مجموع 
صادرات أهم 10 دول ما نسبته 67 % من إجمالي حجم 
نسبتها  تتجاوز  ال  الدول  بقية  مجموع  بينما  الصادرات، 

.% 33
ــى مــن حــيــث حجم  ــ واحــتــلــت الــســعــوديــة الــمــرتــبــة األول
وتليها  دينار  مليون   53 البالغة  المنشأ  الصادرات وطنية 
بينما  37 مليون دينار،  بقيمة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
تأتي الواليات المتحدة األميركية في المرتبة الثالثة من 

حيث حجم الصادرات البالغة 33 مليون دينار.
السلع،  حسب  المنشأ  وطنية  الــصــادرات  صعيد  وعــلــى 
خالل  تصديًرا  السلع  أكثر  الخام  األلمنيوم  من  خالئط 
 101( قيمتها  بلغت  والتي   ،2021 العام  من  أكتوبر  شهر 
مليون دينار(، ويأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد 
دينار  مليون   60 قيمتها  بلغت  التي  مكتلة  ومركزاتها 
وتليهما في المرتبة الثالثة منتج نصف جاهز من حديد 

أو صلب والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة 
التصدير بنسبة 1 %، إذ بلغت 57.3 مليون دينار مقابل 
56.6 مليون دينار للشهر نفسه من العام السابق، ويمثل 
من   %  87 نسبته  تــتــجــاوز  مــا  دول  عشر  أهــم  مجموع 
الدول، فنصيبها  أما بقية  التصدير،  إجمالي حجم إعادة 
13 % فــقــط مــن حــجــم إعــــادة الــتــصــديــر، حــيــث تأتي 
المرتبة األولى من حيث  المتحدة في  العربية  اإلمــارات 
حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 17 مليون دينار 
وتليها المملكة العربية السعودية بقيمة 11 مليون دينار، 
ومن ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة، والتي بلغت 

قيمة إعادة التصدير لها 6 ماليين دينار.
الصادرات  بين  الفرق  يمثل  الــذي  التجاري  الميزان  أما 
والــواردات، فقد بلغ 29 مليون دينار، مسجال انخفاض 
في قيمة العجز في أكتوبر من العام 2021 عما عليه في 
بنسبة  111 مليون دينار  السابق  العام  الشهر نفسه من 

.% 74

قيمة إجمالي الواردات السلعية بلغت 452 مليون دينار

366 مليون دينار الصادرات وطنية المنشأ خالل أكتوبر 2021

علي بشارة



أظهرت بيانات رسمية أن واردات مملكة البحرين من أجهزة الهاتف للشبكات 
الخليويــة وغيرهــا مــن الشــبكات الالســلكية بلغــت فــي شــهر ســبتمبر الماضي 

32.9 ألف جهاز بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.3 مليون دينار.

مملكـــة  واردات  الصيـــن  وتصـــدرت 
البحريـــن من أجهزة الهاتف للشـــبكات 
الشـــبكات  مـــن  وغيرهـــا  الخليويـــة 
ســـبتمبر  شـــهر  خـــال  الاســـلكية 
الماضـــي، حيـــث بلـــغ إجمالـــي أجهـــزة 
الهاتـــف المســـتوردة مـــن الصين 23.2 
ألـــف جهـــاز )17 ألف كيلوغـــرام( بقيمة 
إجمالـــي تجـــاوزت 2.4 مليـــون دينـــار 

)6.4 مليون دوالر(. 
لشـــؤون  بيانـــات  أحـــدث  وبحســـب 
غيـــر  بالـــواردات  المتعلقـــة  الجمـــارك 
فيتنـــام  جـــاءت  للمملكـــة،  النفطيـــة 
بالمرتبة الثانية بواردات أجهزة الهاتف 
للشبكات الخليوية والاسلكية، حيث 
اســـتوردت البحريـــن مـــن فيتنـــام مـــا 
 3.4( هاتـــف  جهـــاز   7445 مجموعـــه 
ألف كيلوغـــرام( بقيمـــة إجمالية بلغت 
745.5 ألف دينار )1.9 مليون دوالر(. 

وفـــي المرتبـــة الثالثـــة، جـــاءت الهنـــد 
بإجمالي عدد 2267 جهاز هاتف )415 
كيلوغراما( بقيمة إجمالية وصلت إلى 

135.8 ألف دينار )361.3 ألف دوالر(.
فيما حلت اندونيسيا في المركز الرابع 
بإجمالـــي عـــدد 50 جهاز هاتـــف بقيمة 

قاربت حوالي 3 آالف دينار. 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  وكانـــت 
الوحيـــدة  العربيـــة  الدولـــة  المتحـــدة 
فـــي قائمة المورديـــن ألجهزة الهواتف 
للمملكـــة، بإجمالـــي 5 أجهـــزة وبقيمـــة 

إجمالية 605 دنانير. 
المصـــدرة  الـــدول  قائمـــة  واشـــتملت 
للشـــبكات  هاتـــف  أجهـــزة  للبحريـــن 
المملكـــة  مـــن  كل  علـــى  الخليويـــة 
المتحدة وفرنســـا والواليات المتحدة 
األميركية واإلمارات العربية المتحدة 

وكوريا الجنوبية واليابان.
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المحرر االقتصادي
األمن السيبراني غير مهم

نعم، عندما تقوم بتأســـيس شـــركة أو مؤسســـة، فإن هذا االســـتثمار الملقب بـ 
“االستثمار األمني” هو خسارة مالية با نقاش. لماذا تقوم بتخصيص ميزانية 
عالية للحفاظ على األمن الســـيبراني؟ ال أعتقد أن هناك أي حاجة لاســـتعداد 

من أي مخاطر، وخصوصا المسماة باألخطار األمنية السيبرانية. 
لألسف أن الكثير ال يعلم أن األمن السيبراني هو مجرد تخصص ذي مصاريف 
بذخـــة ال يمكـــن أن تقوم بتفســـيرها للعقاء، حيث إن الغرب قام باســـتخدام 
العولمة بنجاح لكي يزعج ويســـتنزف الشـــرق بمصاريف نحن في غنى عنها، 

دعني أخبرك بواقع األمن السيبراني، تفضل معي، أنا خبير، ثق بي.
األمن الســـيبراني هو تخصص غرضه حماية الشركات الكبيرة فقط وال يمثل 
أي قيمـــة لدى الشـــركات الصغيـــرة، والموارد التي يتم توفيرها تحت مســـمى 
عذر “الحماية اإللكترونية” هي مجرد تقليعة ســـوف تختفي بعد ســـنين عدة، 
التاجـــر البحريني واإلقليمي في غنى عن هذه الترهات الفكرية. هذه الموارد 
ليســـت برخيصة أيضا، حيث إن الموظفين واألموال المحدودة لدى أي تاجر 
هي موارد يجب أن تستخدم في أمور ذات أهمية عالية، مثل البيع واإلعان، 
وتجميـــل المكاتـــب، والســـفر التجـــاري المريح. ال أســـتطيع تقبـــل صرف هذه 
الموارد في أمر ال مردود له، وخصوصا كاألمن الســـيبراني والذي يمكنني أن 

أرى نتائجه من األساس.
مـــا التأثيـــر اإليجابـــي لألمـــن الســـيبراني؟ فإنـــي ال أرى عمـــاء جديديـــن وال 
منتجـــات ذات طلب من زبائننا؟ فلماذا هذا الجهد والنفقات الكبيرة؟ وعندما 
نتكلـــم عـــن البيانـــات، فأنا ال أرى أيا من المشـــاكل؛ فأســـماء وأرقـــام وعناوين 
عمائي كلها معلومات ال سرية بها، عمائي سيقومون بمشاركتها بأنفسهم لو 
تم ســـؤالهم. وحتى لـــو هاجمني المخترقون، فأنا ال أرى أي مشـــكلة، فأنا في 

النهاية ليس لدى أي شيء سري ألخفيه، حسب ظني.
تكاليـــف برمجيات وأدوات األمن الســـيبراني عالية جـــدا، من أفضل النصائح 
التـــي يمكننـــي أن أقدمها لـــك هو أال تقوم بتركيب أي منها من األســـاس، فإذا 

كنت ال تملك أي أعداء ما الخطر إًذا؟ 
المخترقون ال يقومون بالهجوم على شـــركة أو مؤسســـة إال عندما تقوم هذه 
المؤسســـات بأعمال ال أخاقية، أو أعمال مشـــكوك بأمرها، وأنت بالطبع ليس 
لديـــك يـــد في هذا بـــأي وســـيلة. االســـتعداد األمني على مســـتوى الشـــركات 
والمؤسســـات الحكوميـــة قـــد وصـــل إال أبعاد جنونيـــة ال يمكن تفســـيرها ألي 

إنسان عاقل.
أعزائي القراء، أعلم أن الكثير منكم قد جن جنونه عندما قرأ األسطر السابقة 
وتفاوتـــت الشـــتائم، لكـــن الفقـــرات الســـابقة هـــي الواقـــع المرير الـــذي نمر به 
كخبراء أمن سيبراني، وخصوصا عند الحديث مع أرباب األعمال على جميع 
المســـتويات، وليس فـــي المجال التجاري فقط وإنما في األقســـام الحكومية 

أيضا.
أتمنى أن قراءة هذه المقال التهكمي لم تكلفكم أي خسارة في الشعر.

* الرئيس التنفيذي لشركة انفنت وير لبرمجيات الذكاء االصطناعي

أمين التاجر *

انفوجرافيك

أكثر 10 عمالت مشّفرة 
رواجاً � آسيا

انفوجرافيكس المصدر: كوين غيكو 

2

فراكس
FOREX

7

ريتش كواك
Rich Quack

8

ديسينترا الند
Decentraland

3

بانكيك باني
BUNNY

4

سامويد
Samoyed

5

سموث لوف بوشن
SLP

9

أويسس نتوورك
Oasis Network

10

أريفا
ARV

1

أولمبوس
OHM

6

كوما إينو
Kuma Inu

مليارات

القيمة السوقية (بالدوالر)

4
مليونًا

القيمة السوقية (بالدوالر)

658
مليون

القيمة السوقية (بالدوالر)

2
ماليين

القيمة السوقية (بالدوالر)

409
مليونًا

القيمة السوقية (بالدوالر)

259

مليونًا

القيمة السوقية (بالدوالر)

41
مليون

القيمة السوقية (بالدوالر)

102
مليارات

القيمة السوقية (بالدوالر)

4
مليونًا

القيمة السوقية (بالدوالر)

291
مليونًا

القيمة السوقية (بالدوالر)

34

(30 أكتوبر – 5 نوفمبر 2021)

أعلنت شـــركة “مكافي” أن اتحادا بقيادة شـــركة 
Advent Interna�  األســـهم الخاصـــة األميركيـــة

tional يأخـــذ شـــركة األمـــن الســـيبراني بصفقة 
بقيمة 14 مليار دوالر.

وتأتـــي الصفقـــة كتحـــول مدفـــوع بالوبـــاء إلى 
العمـــل عـــن بعـــد وزيـــادة الهجمـــات اإللكترونية 
مكافحـــة  برامـــج  علـــى  الطلـــب  حفـــزت  التـــي 

الفيروسات واألمن الرقمي.
و  Permira Advisers الصفقـــة  وتشـــمل 
CPP In�و  Crosspoint Capital Partners
وشـــركة   GIC Private Limitedو  vestments
تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي لاستثمار.
وكجـــزء مـــن الصفقـــة، يســـتحوذ االتحـــاد على 
جميع األســـهم المعلقة من أسهم مكافي العادية 
مقابـــل 26 دوالرا لكل ســـهم فـــي معاملة نقدية 
بالكامـــل تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دوالر على 
أساس قيمة األســـهم، وأكثر من 14 مليار دوالر 
على أســـاس قيمة المؤسســـة بعد تفعيل ســـداد 

ديون مكافي.

ويمثل سعر الشـــراء عاوة تقارب 22.6 % عن 
سعر إغاق سهم الشركة البالغ 21.21 دوالر في 

4 نوفمبر 2021.
وعنـــد االنتهـــاء مـــن الصفقـــة، يمتلـــك االتحـــاد 
مكافي بصفتها شـــركة مملوكة للقطاع الخاص. 
وتواصـــل الشـــركة البناء على نجاحها وســـجلها 
كشـــركة رائـــدة فـــي مجـــال األمـــن الســـيبراني 
للمســـتهلكين. وذلك بعد بيع أعمال المؤسســـات 
Symphony Tech�  إلى شركة األسهم الخاصة
nology Group مقابل 4.0 مليارات دوالر، التي 

أغلقت في 27 يوليو 2021.

أجـــرى نظـــام iOS 15 مجموعـــة مـــن التحديثـــات 
الجديدة لمســـاعد “آبل” الصوتي “سيري”، وأصبح 

قادر على العمل دون اتصال باإلنترنت.
كمـــا تســـتطيع مشـــاركة مـــا تـــراه أو تتصفحه عبر 
اإلنترنت مع أصدقائك باستخدام “سيري” مباشرًة 

دون الحاجة للضغط على زر المشاركة.
وتتطلب عملية المشاركة في هواتف “آيفون” أكثر 
مـــن خطـــوة متتابعة، حيـــث تحتـــاج للضغط على 
زر المشـــاركة ومـــن ثم اختيـــار التطبيق وبعد ذلك 

اختيار جهة االتصال التي ترسل لها المشاركة.
ويمكنك مشـــاركة المحتوى عبر “ســـيري” مباشرًة، 
وجعلـــه يوفر عليـــك بعض الخطوات فـــي البحث 

عن الشخص الذي يستقبل الرسالة.
كما أن اســـتخدام األوامر مع “ســـيري” سهل للغاية 

وال يتطلـــب الكثيـــر من المجهود أو إعـــادة النطق، 
حيث يستطيع “سيري” التعرف على الكام بشكل 

سريع.
وكل مـــا تحتاج لفعلـــه عندما ترغب في مشـــاركة 
المحتـــوى هـــو الوقـــوف على الصفحـــة أو الصورة 

التي ترغب في إرسالها.

“مكافي” تصبح شركة خاصة في صفقة بقيمة 14 مليار دوالر

”iOS 15“ استخدام “سيري” لمشاركة المحتوى في

البحرين تستورد 33 ألف هاتف نقال في سبتمبر.. والصين في الصدارة

بيتكوين تنخفض 4 % إلى 60350 دوالرا

بقيمة إجمالية 3.3 مليون دينار

إيثر تتراجع إلى 4355.4 دوالر

إعداد: محمد الجيوسي

 تقنيات
 عالمية

واردات مملكة البحرين من أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية لشهر سبتمبر 2021
الدولة 

فرنسا

القيمة )بالدينار(

 328

القيمة )بالدوالر(   

 872     

الوزن )بالكيلوغرام(

 1

     عدد الوحدات

 1

اليابان  776  2,063  0  1

المملكة المتحدة  584  1,553  38  2

جمهورية كوريا الجنوبية  597  1,587  4  2

االمارات العربية المتحدة  605  1,609  3  5

الواليات المّتحدة األمريكّية  2,964  7,883  3  6

اندونيسيا  2,994  7,962  26  50

الهند  135,875  361,368  415  2,267

فيتنام  745,497  1,982,705  3,417  7,445

الصين  2,427,170  6,455,239  16,972  23,207

المصدر: شؤون الجمارك  

ــيــتــكــويــن، أكــبــر  انــخــفــض ســعــر ب
العالم،  فــي  مشفرة  عملة  وأشــهــر 
بــأكــثــر مــن 4 % أمــــس، مــواصــلــة 

تراجعها خال األسبوع.
 60350 إلــى  بتكوين  سعر  وهبط 
ارتــفــاعــهــا  عــن  منخفضة  دوالرا، 
القياسي عند مستوى 69 ألفا الذي 
من  بأكثر  نوفمبر   10 في  سجلته 

.% 11
وانخفض سعر إيثر ثاني أكبر عملة 

مشفرة من حيث القيمة السوقية 
4.5 %، إلى 4355.4 دوالر.

المشفرة  العمات  خــبــراء  ويــقــول 
دفعت  أنباء  هناك  أن  يبدو  ال  إنــه 
إلــى هــذا االنــخــفــاض الـــذي يرجع 
لجني  بيع  لعمليات  األرجـــح  على 

األرباح بعد ارتفاعات سابقة.
وكان تقرير صحافي بريطاني قد 
بيتكوين  سعر  يــتــجــاوز  أن  تــوقــع 
قريًبا،  دوالر  ــف  أل المئة  مستوى 

للذهب  قوًيا  منافًسا  تصبح  وأن 
ُيقبل  التي  اآلمنة  الماذات  كأحد 
عليها المستثمرون لحماية أنفسهم 
وتقلبات  التضخم  مــن  وأمــوالــهــم 

العمات التقليدية.
ــذي أطــلــق  ــ ــتــحــديــث الـ ويــتــيــح ال
أكبر  ــدًرا  ــ ق  Taproot اســـم  عليه 
مـــن الــخــصــوصــيــة والـــكـــفـــاءة في 
أنـــه سيفتح  ــم  الــمــعــامــات، واألهــ
إمكانات العقود الذكية التي يمكن 

من  الــوســطــاء  إلزالـــة  استخدامها 
المعامات.

وقــــــال ألـــيـــز كــيــلــيــن، الــمــؤســس 
Still� لشركة اإلداري   والــشــريــك 
بيتكوين  على  تــركــز  الــتــي   mark
 Taproot“ إن   ،CNBC لــشــبــكــة 
واسعة  مجموعة  يفتح  ألنه  مهم؛ 
ــال  ــمــ مــــن الــــفــــرص لــــرجــــال األعــ
المهتمين بتوسيع نطاق استخدام 

بيتكوين”.
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 - )BNH( أعلنــت شــركة البحريــن الوطنية القابضــة
 )bni( الشركة األم لشركة البحرين الوطنية للتأمين
 )bnl( وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة
عن تعيين مريم األحمد في منصب مدير أول للموارد البشرية للمجموعة. 
ويأتــي تعييــن األحمــد تماشــًيا مع جهــود المجموعــة المســتمرة والموجهة 

نحو تنمية رأس المال البشري.

انضمت مريـــم إلـــى BNH ممتلكة 
الخبرة الواسعة في مجال الموارد 
البشـــرية فـــي مختلـــف القطاعـــات 
التـــي تمتـــد ألكثـــر مـــن 18 ســـنة. 

يستلزم دورها الحالي قيادة فريق 
الموارد البشرية التشغيلي وبرامج 
التعلـــم والتطويـــر، باإلضافـــة إلـــى 
الوظيفـــي  والنمـــو  األداء  إدارة 

وتطوير الفـــرق وبحرنة الوظائف. 
كما هـــي أيًضا مســـؤولة عـــن دعم 
البشـــري  المـــال  رأس  مبـــادرات 
تماشيا مع األهداف اإلستراتيجية 
الشاملة لشـــركة البحرين الوطنية 

القابضة.
وصـــرح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
البحريـــن الوطنية القابضة، ســـمير 
الوزان “بصفتنـــا مجموعة التأمين 
الرائـــدة فـــي البحريـــن التـــي تتبـــع 
رؤية مملكة البحرين، فإننا نســـعى 

جاهديـــن لتحديـــد الخبـــراء الذين 
الشـــامل  النمـــو  فـــي  سيســـاهمون 
ونجـــاح شـــركة البحريـــن الوطنية 
القابضة. نحن نركز بشكل أساسي 
علـــى جذب أفضل المواهب ونظل 
ملتزمين بتمكين المرأة البحرينية 
المجموعـــة.  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
نرحـــب بمريـــم فـــي فريـــق القيادة 
العليـــا لدينـــا ونحـــن واثقـــون مـــن 
الـــدور الـــذي ســـتلعبه فـــي تحقيق 
اســـتراتيجيتنا التـــي تهـــدف إلـــى 

رفع رأس المال البشـــري وتطويره 
باستمرار “.

مريم حاصلة علـــى درجات علمية 
فـــي علـــوم الكمبيوتـــر مـــن جامعة 
إدارة  فـــي  وماجســـتير  البحريـــن، 
جامعـــة  مـــن  البشـــرية  المـــوارد 
ديبول، وتتابع حالًيا الدكتوراه في 
االبتكار مع جامعة الخليج العربي 
هـــو  بحثهـــا  وموضـــوع   ،  )AGU(
“تأثير ممارســـات الموارد البشـــرية 

على العمل المبتكر سلوك”.

”BNH مريم األحمد مديًرا أوًل للموارد البشرية في “الوطنية القابضة

أعلنت شركة بنفت، 
البحرينية  الشركة 
في  ا  إقليميًّ الرائدة 
المالية  المعامالت 
أخيرا،  اإللكترونية، 
التحويالت  لخدمة  إطالقها  عــن 
الــدولــيــة ضــمــن الــخــدمــات الــتــي 
يقدمها تطبيق “بنفت بي”، والتي 
ستمكن كافة مستخدمي التطبيق 
ــيــات لــتــحــويــل  ــراء عــمــل ــ ــ مــــن إجـ
ــا وســتــدعــم هــذه  ــيـ األمــــــوال دولـ
يمكنهم  ــذيــن  ال األفــــراد  الــخــدمــة 
تحويل  بخدمات  االستمتاع  اآلن 
ــخــارج بــشــكــل أســـرع  ــل ــوال ل ــ ــ األم
حيث  مضافة،  وبقيمة  وأرخـــص 
مختلف  قبل  من  توفيرها  سيتم 
الــرائــديــن في  الــخــدمــات  مقدمي 
واحــدة  منصة  المملكة من خــالل 
وستطلق الخدمة مبدئيا بالتعاون 
على  المالية  البحرين  شركة  مــع 

في  أخــرى  إضافة جهات  يتم  أن 
المستقبل القريب.

وبهـــذه المناســـبة، علـــق الرئيـــس 
التنفيذي لشركة بنفت عبدالواحد 
الجناحـــي، بالقول “يســـرنا تقديم 
هذه الخدمة، والتي تعكس هدف 
بنفت االســـتراتيجي المتمثل في 
توســـيع حلولنا باســـتمرار لخدمة 
وتزويـــد  متعـــددة،  مجتمعـــات 
عمالئنـــا بحلول رقميـــة متطورة. 
الخدمـــة  هـــذه  مـــن  سيســـتفيد 
المجتمـــع،  مـــن  كبيـــرة  شـــريحة 
ونحن فخـــورون بلعـــب دور مهم 
فـــي ضمـــان أن يتمكـــن عمالؤنـــا 
مـــن أداء مدفوعاتهـــم بأمان. كما 
ستعمل خدمة التحويالت كسوق 
لجميع مزودي خدمة التحويالت 
المرخصين فـــي مملكة البحرين”، 
مضيفـــا “إننا نعمل على التنســـيق 
المرخصـــة  الجهـــات  جميـــع  مـــع 

لعمليات تحويـــل األموال للخارج 
المنصـــة  هـــذه  ضمـــن  لتكـــون 

الشاملة”.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي 
لشـــركة البحريـــن الماليـــة ديبـــاك 
نايـــر، قائـــاًل “نحن ســـعداء بكوننا 
جزًءا من هذه الرحلة كأول مزود 
خدمـــة تحويـــالت فـــي البحريـــن 

ينضـــم إلـــى هـــذه المنصـــة والتي 
توفر  لمختلـــف الزبائن مزيًدا من 
الراحـــة، حيـــث تتميـــز بالســـهولة 
والســـرعة والشـــفافية”. وأضـــاف 
“لطالمـــا كنـــا فـــي شـــركة البحرين 
الشـــركات  طليعـــة  فـــي  الماليـــة 
العاملة فـــي صناعـــة التحويالت، 
شـــركة  أول  أيًضـــا  كنـــا  حيـــث 

تحويـــالت وصـــرف تقـــدم ميـــزة 
التحويـــل الرقمـــي علـــى تطبيقها 
وموقعهـــا  بالتحويـــالت  الخـــاص 
اإللكترونـــي. ويعمـــل اإلعالن عن 
هـــذه الخدمة علـــى تعزيز جهودنا 

لتوفير المزيد لعمالئنا”. 
يشـــار إلـــى أن خدمـــة التحويالت 
شـــركة  مـــن  الجديـــدة  الرقميـــة 
بنفـــت تأتـــي فـــي ســـياق تســـهيل 
وتيســـير عمليات إرســـال األموال 
إلـــى الخـــارج، بعيـــدا عـــن الطـــرق 
التقليديـــة وتهـــدف الخدمـــة إلى 
إحداث ثورة في هذه الصناعة من 
خالل تقديم حـــل مبتكر لتحويل 
األمـــوال بســـهولة ويســـر. ويمكن 
للمســـتخدمين عبـــر هـــذه الخدمة 
يريـــدون  الـــذي  المبلـــغ  اختيـــار 
إرســـاله والجهة أو الشخص الذي 
يودون اإلرســـال إليه، والحصول 
على العديد مـــن الخيارات اآلمنة 

والسريعة بأسعار معقولة من بين 
أفضـــل مـــزودي خدمـــة التحويل 
حيـــث  الموثوقيـــن  المحلييـــن 
يمكـــن التحويـــل الـــى الحســـابات 
المصرفيـــة المعرفة ضمـــن البنوك 
بالخارج أو من عبر استالم المبلغ 
مكاتـــب  فـــي  مباشـــرة  المحـــول 
وتتماشـــى  المســـتلمة.  الجهـــة 
هـــذه الخدمة مع النظـــام الوطني 
للدفع عبـــر المحفظة اإللكترونية، 
وتوســـع مزايا تطبيـــق “بنفت بي” 
مســـتخدمي  لحاجـــة  اســـتجابًة 
التطبيق لخدمات عالية الجودة”. 
ويستفيد من التطبيق اليوم أكثر 
من 650 ألف مشارك مسجل حيث 
تتنـــوع الخدمـــات التـــي يوفرهـــا 
التطبيـــق بين التحويـــالت المالية 
والمشـــتريات  الفواتيـــر  ودفـــع 
المختلفة بصورة سريعة ومريحة 

وآمنة.

إطـالق خـدمـة التحـويـالت الدولية لزبائـن “بنفت بي”
بالتعاون مع مزودي خدمات تحويل األموال للخارج
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قال الرئيس التنفيذي لشركة “اإلبداع للتمويل متناهي الصغر - البحرين” 
خالــد الغــزاوي، إن نســبة الملتزميــن بســداد قروضهــم وفقــا للمواعيــد 
المجدولــة المتفــق عليهــا تجاوزت الـ 97 %. وأضــاف أن هذا يؤكد قدرة 
البحرينييــن أصحاب المشــروعات متناهية الصغــر على إدارة التدفقات 
النقديــة لمشــروعاتهم عــن حــرص ودرايــة ونجاح من جهــة، إضافة إلى 
تطور ونجاعة سياســات التمويل الحصيفة التي تتبناها شــركة اإلبداع 

من جهة أخرى.

فيديـــو  فـــي  الغـــزاوي  وأضـــاف 
ترويجـــي أطلقتـــه الشـــركة أن هذا 
التقدم الذي أحرزته شـــركة اإلبداع 
ســـاعد علـــى تحقيـــق أهدافهـــا في 
مواصلـــة توفيـــر التمويل ألصحاب 
التـــي  الصغـــر  متناهيـــة  المشـــاريع 
تـــدار غالبـــا مـــن المنزل، ومســـاعدة 

أصحابهـــا علـــى توســـعة أنشـــطتهم 
وترخيـــص  دخلهـــم  وزيـــادة 
مشـــروعاتهم وإدخالهـــا رســـميا في 

عجلة االقتصاد الوطني.
وأوضـــح علـــى صعيـــد ذي صلة أن 
“شـــركة االبـــداع للتمويـــل متناهـــي 
الصغـــر - البحرين” ومنذ تأسيســـها 

في مملكة البحرين في العام 2009 
تحت مسمى “بنك اإلبداع للتمويل 

متناهي الصغـــر” تمكنت من صرف 
أكثـــر مـــن 16300 قـــرض متناهـــي 

الصغر لرياديـــات ورياديي األعمال 
البحرينييـــن تقارب فـــي مجموعها 
19.4 مليـــون دينـــار، منها ما يقارب 
63 % موجهـــة للشـــابات والشـــباب 

البحرينيين تحت سن 45 عاما.
وكشـــف الفيديـــو الترويجي عن أن 
عـــدد العامليـــن فـــي شـــركة االبداع 
يبلـــغ أكثر مـــن 50 موظفا بينهم 30 
موظفة 6 منهن في مناصب قيادية 
عليـــا، فيما وصلـــت نســـبة البحرنة 
فـــي الشـــركة إلـــى 84 %، إضافـــة 
إلـــى تعـــاون الشـــركة مـــع مختلـــف 
الجامعـــات فـــي البحريـــن خصوصا 
توفيـــر  فـــي  البحريـــن  جامعـــة 
تدريـــب عملي للطلبـــة والخريجين 

ومســـاعدتهم علـــى االنخـــراط فـــي 
سوق العمل.

وعـــرض الفيديـــو لقاءات مـــع عدد 
الخدمـــات  مـــن  المســـتفيدين  مـــن 
التمويليـــة مـــن شـــركة اإلبـــداع بما 
فيهـــن ســـيدة بحرينيـــة تمكنت من 
امتـــالك شـــاحنة طعام “فـــود تراك” 
وســـيدة أخـــرى تمكنـــت مـــن فتـــح 
مشتل كبير بمســـاعدة تمويلية من 
االبداع، إضافة إلى تسليط الضوء 
على كيفية الحصول على القروض 
وآليـــة تســـديدها وغيـــر ذلـــك مـــن 
األمـــور المهمة للراغبيـــن بالحصول 
على تمويل متناهي الصغر يبدأون 

به مشروعاتهم.

الغزاوي: نسبة الملتزمين بسداد قروض “اإلبداع” بموعدها تجاوزت الـ 97 %
تأكيدا لقدرة أصحاب المشروعات متناهية الصغر على إدارة التدفقات النقدية

خالد الغزاوي

ديباك ناير عبدالواحد الجناحي

مريم األحمد

بورصة البحرين تطلق برنامج تحدي التداول الستثماري “تريدكويست”
في نسخته الثالثة والعشرين لطلبة “الثانوية” والجامعات للعام 2021 - 2022

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت 
بـــــــــــورصـــــــــــة 
الــــبــــحــــريــــن، 
التنظيم  ذات  األصـــول  مــتــعــددة  الــســوق 
ــن إطـــــالق الــنــســخــة  الــــذاتــــي، رســـمـــًيـــا عـ
الــثــالــثــة والــعــشــريــن مــن بــرنــامــج تحدي 
الـــتـــداول االســتــثــمــاري “تــريــدكــويــســت” 
والــجــامــعــات  الــثــانــويــة  الـــمـــدارس  لطلبة 
للعام الدراسي 2021 - 2022. وقد انطلق 
التواصل  عبر وسائل  الذي عقد  البرنامج 
المرئي بمشاركة الفرق الطالبية ومرشدي 
أداء  بمراقبة  الذين سيقومون  االستثمار 
الــفــريــق وتــقــديــم االســتــشــارات ألعــضــاء 

الفريق خالل فترة البرنامج.
وبهذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  البحريـــن  لبورصـــة 
إبراهيـــم آل خليفة “نحن ســـعداء بإطالق 
النســـخة الثالثـــة والعشـــرون مـــن برنامج 
“تريدكويســـت”، والذي يهـــدف إلى تعزيز 
الثقافـــة الماليـــة بيـــن الطلبـــة فـــي مملكـــة 
البحرين، وذلك مـــن خالل محاكاة تجربة 
التداول في السوق، حيث يشهد البرنامج 
اهتماًمـــا متزايـــًدا عاًمـــا بعـــد عـــام، وهـــو 
مـــا يشـــجعنا على إقامـــة البرنامج بشـــكل 
متواصـــل على الرغم مـــن التحديات التي 

تفرضها الظروف الحالية”.

بورصـــة  “تلتـــزم  خليفـــة  الشـــيخ  وتابـــع 
مملكـــة  فـــي  الشـــباب  بتزويـــد  البحريـــن 
لضمـــان  الالزمـــة  بالمهـــارات  البحريـــن 
نشـــر الثقافـــة الماليـــة وثقافـــة االســـتثمار 
مـــن خـــالل مبـــادرات رائـــدة مثـــل برنامج 
المســـتثمر  وبرنامـــج  )تريدكويســـت( 
الذكـــي، حيث تأتي هـــذه البرامج لتعكس 
إيماننـــا الراســـخ بالقيمـــة التي ســـيضيفها 
جيل الشـــباب لدعم االقتصـــاد في مملكة 

البحرين على المدى الطويل”.
وتتقـــدم بورصة البحرين بخالص الشـــكر 
التـــي  والمصرفيـــة  الماليـــة  للمؤسســـات 
ســـاهمت فـــي رعايـــة البرنامج هـــذا العام 

بهدف تعزيز ثقافة االستثمار لدى الطلبة، 
وهـــم الرعاة مـــن الفئـــة البالتينيـــة: البنك 
األهلـــي المتحـــد، وبنـــك ABC، والمصرف 
البحريـــن  وبنـــك  التجـــاري،  الخليجـــي 
الوطني، والرعاة مـــن الفئة الذهبية وهم: 
شـــركة اإلثمار القابضة، وســـيكو ش.م.ب. 
)م(، والرعاة من الفئة الفضية وهم: شركة 
ألمنيـــوم البحريـــن ش.م.ب. )البـــا(، وبنـــك 
البحرين والكويت، وبنك الخليج الدولي، 
وبيـــت التمويـــل الكويتـــي، وبنـــك الخليج 
المتحـــد، والشـــريك المعرفـــي وهـــو معهد 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 

.)BIBF(جانب من المشاركات في البرنامج
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كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة البحريـــن 
للســـياحة والمعـــارض ناصر قائدي لــــ “البالد 
االقتصادي” عن االنتهاء من تشييد نحو 50 
% مشـــروع مركز البحرين الدولي للمعارض 
الصخيـــر،  بمنطقـــة  الجديـــد  والمؤتمـــرات 
متوقًعـــا االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ المشـــروع في 

الربع الرابع من العام المقبل 2022.
وأوضـــح قائـــدي أن الهـــدف حالًيـــا االنتهـــاء 
مـــن بناء مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعارض 
والمؤتمـــرات الجديـــد وتجهيزه الســـتضافة 

معرض الجواهر العربية في العام المقبل.
وأشـــار إلـــى أن المرحلة الثانية من مشـــروع 
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات 
الجديد والتي تشـــمل المرافـــق التي بجانب 

المركز يجري العمل على إعدادها حالًيا.
وتحدث قائدي عن معرض الجواهر العربية 
2021، معرًبا عن سعادته بافتتاح أبوابه هذا 
العام بعد التعافي من جائحة كورونا )كوفيد 
19(، مشـــيًرا إلـــى أن المعـــرض فـــي نســـخته 
التاســـعة والعشـــرين سيشهد مشـــاركة 532 
عارًضـــا مـــن أكثر مـــن 30 دولة، وهـــذا يعتبر 
دليـــل علـــى أن مملكة البحريـــن تعتبر مركزا 
للمعارض. وذكر قائدي أن هنالك مشـــاركين 
من دولة إســـرائيل ألول مـــرة في هذا العام، 
مؤكًدا أن هدفهم تنويع الدول المشاركة في 
المعـــرض، وســـيتم العمل على زيـــادة حجم 
المعـــرض، والعمـــل مـــع العارضين لتشـــجيع 

الزوار، إضافة إلى التركيز على التســـويق 
والترويـــج فـــي المنطقة والعالـــم لتصبح 
للمجوهـــرات  مركـــزا  البحريـــن  مملكـــة 
معـــرض  أن  إلـــى  وأشـــار  والمعـــارض. 
الجواهـــر العربيـــة شـــهد إقباال جيـــًدا، كما 
أن هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
تلقت استفســـارات للحصـــول على تذاكر 
للمعـــرض. واختتم بالقول إن الهيئة لديها 
خطـــة وبرنامـــج للمعـــارض التـــي ســـتقام 
في هـــذا العام والعام المقبل، مشـــيًرا إلى 
أن معرض الخريف ســـوف يقام في شهر 

ديسمبر المقبل.

قائدي: إنجاز 50 % من مركز المعارض الجديد بالصخير
أمل الحامد

ناصر قائدي

يحتضن معرض 
الجواهر العربية 

العام المقبل

تعمل بنهاية 2022 وسترفع اإلنتاج إلى 50 %

جمشير: تشييد مفرخة جديدة في دلمون للدواجن بكلفة 1.7 مليون دينار 
قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة دلمون 
إن  جمشـــير،  عبدالرحمـــن  للدواجـــن 
المفرخـــة الجديـــدة في الشـــركة ســـتزيد 
اإلنتاج بنســـبة 50 %، من 9 آالف صوص 
في الســـنة إلى 15 ألف صوص، وســـيرفع 
اإلنتاج من 30 ألف دجاجة في اليوم إلى 
45 ألـــف دجاجـــة، وهـــو مـــا يشـــكل طفرة 
جديدة فـــي زيادة إنتـــاج الدجاج الالحم 
اإلنتـــاج  أن  إلـــى  مشـــيًرا  البحريـــن  فـــي 
الســـنوي قـــد ســـجل نمـــًوا بنســـبة 10 % 

مقارنة بالعام الماضي.
وقال جمشـــير فـــي تصريـــح للصحافيين 
خـــالل حفـــل وضـــع حجـــر أســـاس لمبنى 
المفرخة الجديد لشـــركة دلمون للدواجن، 

أمـــس “إن كلفـــة المشـــروع تقـــدر بــــ 1.7 
مليـــون دينـــار وســـيتم تشـــييد المفخـــرة 
الجديـــدة على مســـاحة 1200 متر مربع”، 
متوقًعا االنتهاء من المشـــروع نهاية العام 
المقبل 2022، وسيساهم في زيادة األمن 
الغذائـــي وطمأنة األفراد، مؤكـــًدا الجهود 
المبذولة من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي، 
مســـاهمتها  تواصـــل  الشـــركة  أن  مؤكـــًدا 
بمجال األمن الغذائي بالمملكة، ومستمرة 
فـــي نشـــاط تطويـــر عملياتهـــا اإلنتاجيـــة 
وبأيـــٍد بحرينية، وتســـعى ضمـــن خططها 
لتأهيل كوادرها الوطنية بما يتناســـب مع 

ا. تطوير صناعة الدواجن عالميًّ
وأشـــار إلى أن مشروع المفرخة الجديدة 
سيســـهم في توفيـــر فرص عمـــل للكوادر 

البحرينيـــة، حيث إن عـــدد الموظفين في 
شـــركة دلمون للدواجن بلـــغ 220 موظفا، 
وأن نســـبة البحرنة وصلـــت لـ 97 %، وأن 
الشـــركة تعتمد على الكفـــاءات البحرينية 

بصورة رئيسة لكفاءتها العالية. 
وفيمـــا يتعلـــق بالمشـــروعات التطويريـــة 

للشـــركة قال جمشـــير “جـــاٍر العمل على 4 
مشـــروعات جديـــدة، منهـــا تطويـــر خـــط 
مليـــون   1.5 بتكلفـــة  الحديـــث  اإلنتـــاج 
دينار، وتطوير القـــدرة الكهربائية والبنية 
التحتيـــة بقيمة 600 ألف دينـــار، ومخزن 
للمجمـــدات بقيمـــة 800 ألف دينـــار، مبينا 

أنـــه خـــالل الثالثـــة أشـــهر المقبلة ســـيتم 
االنتهاء من هذين المشروعين، باإلضافة 
إلى خط إنتـــاج لتقطيع مصنعات الدجاج 
بقيمة 100 ألف دينار تم إنجازه وتشغيله، 
كمـــا تـــم تحديـــث معـــدات مصنـــع العلف 
والمذبـــح”، الفًتـــا إلـــى أن الشـــركة ومنـــذ 
2017 وحتـــى اليـــوم صرفـــت مـــا يقـــارب 
5 مالييـــن دينار في مشـــروعات التطوير 

والتحديث.
وفيمـــا يتعلـــق بمســـاهمة شـــركة دلمـــون 
للدواجـــن بالمحافظـــة علـــى البيئـــة قـــال 
“لقـــد قمنا باالســـتثمار في تثبيـــت أجهزة 
الصـــادرة  والمخلفـــات  الميـــاه  لمعالجـــة 
من المســـلخ خـــالل شـــهر نوفمبـــر 2021، 
المخلفـــات  وتحويـــل  الميـــاه  لتصفيـــة 

إلـــى منتجـــات يتـــم بيعهـــا فـــي األســـواق 
الخارجيـــة، باإلضافـــة إلـــى منـــع انتشـــار 
الروائـــح، وكانت تكلفة هذا المشـــروع قد 

بلغت 80 ألف دينار”.
مـــن جانبـــه، قـــال وكيـــل وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
للثـــروة الحيوانيـــة، خالـــد أحمـــد حســـن، 
إن ملـــف األمـــن الغذائـــي يعتمـــد اعتمـــاد 
كلـــي علـــى صناعـــة الدواجـــن، خصوصـــا 
أن البحريـــن دولـــة ذات مـــوارد محدودة، 
وتعتبـــر صناعـــة الدواجـــن هـــي الصناعة 
الوحيـــدة التي ســـتوصلنا لألمـــن الغذائي 
واالكتفـــاء الذاتـــي، مؤكـــدا أن العمل جار 
مـــع القطاع الخـــاص للوصـــول إلى هدف 

االكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء.

وضع حجر األساس للمفخرة الجديدة

حسن عبدالنبي

المملكة تحظى بمكانة كبيرة وثقة عالية في قطاع الطيران

مطار البحرين الدولي يشهد انتعاشا ملحوظا بحركة النقل الجوي
المواصـــالت  وزيـــر  شـــارك 
واالتصـــاالت نائـــب رئيـــس 
المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة 
الدولي  البحريـــن  لمعـــرض 
للطيـــران كمـــال أحمـــد؛ ســـعيا للجهـــود 
العليـــا المنظمـــة  اللجنـــة  التـــي تبذلهـــا 
للطيـــران،  الدولـــي  البحريـــن  لمعـــرض 
وبتكليـــف مـــن ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن حمد آل خليفة، الممثل الشـــخصي 
لجاللـــة الملـــك، رئيـــس اللجنـــة العليـــا، 
وبدعـــوة كريمـــة من رئيـــس هيئة دبي 
للطيران المدني ســـمو الشيخ أحمد بن 

ســـعيد آل مكتـــوم،، فـــي حفـــل افتتاح 
معـــرض دبي الدولـــي للطيـــران 2021، 
الـــذي يعقـــد في الفترة مـــن 14 إلى 18 

نوفمبر 2021. 
وزيـــر  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
المواصـــالت واالتصاالت بـــأن “صناعة 
الطيـــران في ســـوق الشـــرق األوســـط، 
تشـــهد نموا عاليـــا، وإن االســـتثمار في 
المشـــروعات الخاصة بتطويـــر وتعزيز 
البنيـــة التحتيـــة للمطـــارات، دليل على 
هـــذا النمـــو، واليـــوم نحـــن نشـــارك في 
معرض دبي للطيـــران في الوقت الذي 

يشـــهد مطار البحرين الدولي انتعاًشـــا 
ملحوًظا في حركة النقل الجوي، مؤكًدا 
بمكانـــة  تحظـــى  البحريـــن  مملكـــة  أن 
كبيـــرة وثقة عالية في قطـــاع الطيران 
علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولي”. 
وأضـــاف الوزيـــر نظـــرا للنجـــاح الـــذي 
حققه معرض البحرين الدولي للطيران 
فـــي الـــدورات الخمـــس الماضيـــة، فقد 
أكدت العديد من الشـــركات المشـــاركة 
في معـــرض دبي للطيـــران، على تأكيد 
مشاركتها في معرض البحرين الدولي 
للطيـــران 2022، من خـــالل توقيع عدد 

كبير مـــن االتفاقات مع هذه الشـــركات 
العالميـــة. وعلـــى هامـــش المعـــرض تم 
عقـــد اجتماعـــات مـــع عـــدد كبيـــر مـــن 
الوفود الرسمية المشاركة في المعرض 
والصديقـــة،  الشـــقيقة  الـــدول  مـــن 
ورؤســـاء الشركات للتشـــاور بشأن آخر 
الطيـــران  صناعـــة  فـــي  المســـتجدات 

والتحديات المستقبلية. 
وضم المعرض جناحا ترويجيا لمعرض 
 2022 للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن 
بالتعاون مع شـــركة فانبروا البريطانية 
الشـــريك في تنظيـــم المعرض. وقد تم 

التوقيـــع علـــى العديـــد مـــن االتفاقـــات 
للمشاركة في الدورة السادسة لمعرض 
البحرين الدولي للطيـــران 2022، ومن 
 Rolls العالميـــة  الشـــركات  هـــذه  أبـــرز 
 Royce - Etihad Engineering -
 Airbus - DFS Aviation Services
 - TEXEL Air - DHL Aviation - FAI
 – Rent Jet - Lockheed Martin -
 THALES - Andra Spain - Boeing
االقتصـــادي  والمجلـــس   Aerospace
مـــع  التباحـــث  تـــم  كمـــا   ،TAWAZUN
توقيع اتفاقية مع “Rolls Royce”الهيئة السعودية للصناعات العسكرية.

تصوير خليل إبراهيم


