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أكـــد وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة أن مســـيرة 
التطويـــر والتحديـــث المعمـــول بهـــا فـــي 
مـــن  العديـــد  تغطـــي  الداخليـــة،  وزارة 
مجـــاالت العمـــل األمنـــي في إطـــار تلبية 
القـــدرات  وتنميـــة  األمنيـــة  المتطلبـــات 

والمهارات الالزمة.
أمـــس،  صبـــاح  الداخليـــة،  وزيـــر  وشـــهد 
مـــن  الخامـــس  الفـــوج  تخـــرج  حفـــل 
منتســـبي  مـــن  العليـــا  الدراســـات  طلبـــة 
القطاعـــات  مـــن  وعـــدد  الداخليـــة  وزارة 
والمؤسســـات الحكوميـــة والبالغ عددهم 

178 خريجـــًا، في برامج الماجســـتير في 
العلوم اإلدارية واألمنية، العلوم الجنائية 
العلـــوم  فـــي  والماجســـتير  والشـــرطية، 

األمنية والذي تعقـــده األكاديمية الملكية 
للشرطة بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد 

بالمملكة المتحدة.

–وجرًيـــا  البـــالد  صحيفـــة  تنّظـــم 
على عادتها السنوية- منتدى عبر 
االتصال المرئي بمناســـبة األعياد 

الوطنية.
ويشهد منتدى هذا العام مشاركة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
بإلقـــاء كلمـــة افتتاحيـــة لتســـليط 
الضوء على اإلنجازات الحكومية 

خالل العام 2021.
ومن المقـــرر تنظيـــم المنتدى في 
الســـاعة 11 من صباح يوم األحد 
الموافـــق 12 ديســـمبر 2021 عبـــر 

منصة )زووم(.
 وقـــال رئيـــس التحريـــر مؤنـــس 

المردي إن هذه الفعالية الســـنوية 
تأتي احتفـــااًل بذكرى قيام الدولة 
عهـــد  فـــي  الحديثـــة  البحرينيـــة 
المؤســـس أحمـــد الفاتـــح كدولـــة 
 ،1783 بالعـــام  مســـلمة  عربيـــة 

وذكرى انضمامها باألمم المتحدة 
كدولـــة كاملـــة العضويـــة، وذكرى 
تســـلم حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك المفدى حفظـــه هللا مقاليد 

الحكم.
باشـــرت  “البـــالد”  إدارة  أن  وأكـــد 
الـــوزراء  مـــن  العديـــد  دعـــوة 
مـــن  والمعنييـــن  والمســـؤولين 
مختلف القطاعات، للمشاركة في 
تســـليط الضـــوء علـــى مـــا تحقق 
من إنجـــازات خالل العـــام 2021، 
وبخاصة مـــا يرتبط بجهود فريق 
البحريـــن في تنفيذ المشـــروعات 
التنموية الكبرى ومبادرات تنفيذ 

خطة التعافي االقتصادي.
وزير الداخلية: الفساد عقبة على طريق تحقيق التنمية المستدامة
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بمناسبة األعياد الوطنية.. ومشاركة مسؤولين من مختلف الجهاتوزير الداخلية يؤكد التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي

خالد بن عبداهلل يلقي كلمة افتتاحية بمنتدى “^”تطوير النهج األمني أمر أساس تفرضه المتغيرات األمنية
المنامة - وزارة الداخلية
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أعلـــن الديوان الملكـــي أن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ســـيكون في مقدمة مســـتقبلي أخيه صاحب 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهـــد نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزيـــر الدفاع بالمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، لـــدى وصوله البـــالد اليوم الخميـــس الموافق 
التاســـع من شهر ديسمبر الجاري في زيارة رسمية لمملكة البحرين، 
يجري ســـموه خاللهـــا مباحثات مع جاللـــة الملك تتنـــاول العالقات 
األخويـــة التاريخيـــة الوثيقـــة والمتميـــزة التـــي تجمع بيـــن البلدين 
والشعبين الشـــقيقين، إضافة إلى تطورات األحداث على الساحات 
اإلقليمية والعربية والدولية. وينتهز الديوان الملكي هذه المناســـبة 
ليرحـــب بضيف البالد الكريم والوفد المرافق، متمنيًا لســـموه طيب 

اإلقامة في بلده مملكة البحرين.

المنامة - بنا

جاللة الملك بمقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي
يصل البحرين اليوم في زيارة رسمية لبحث العالقات بين البلدين

نائب السفير السعودي صالح العتيبي في لقاء خاص مع “^”:

زيارة األمير محمد بن سلمان تضيف فصال جديدا للعالقات
أكد نائب سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة 
فـــي مملكـــة البحرين صالـــح العتيبي ما تكتســـبه 
الزيـــارة الميمونة لولي العهـــد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود لمملكة 
البحريـــن مـــن أهمية بالغـــة في توطيـــد العالقات 
البحرينيـــة الســـعودية، واالنطـــالق بهـــا نحو آفاق 
أوســـع، وما تمثله من دفعة قوية وانطالقة لمزيد 

من التطور للعالقات الخليجية - الخليجية. وأشار 
العتيبـــي إلـــى أن الصادرات البحرينية للســـعودية 
تبلـــغ 60 % مـــن إجمالـــي صـــادرات المملكة، وفي 
المقابل تبلغ الصادرات السعودية لمملكة البحرين 
40 % من إجمالي صادرات الشـــقيقة الســـعودية، 
فيما شـــهدت االستثمارات السعودية في البحرين 
زيادة بمعـــدل 51 %، وبلغ حجم التبادل التجاري 

)16(بين البلدين 7.2 مليار دوالر.

علـــى وقـــع خطى وشـــائج القربى وعلـــى قيد المحبـــة، تأتي 
زيـــارة ولـــي عهـــد الســـعودية صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
محمد بن ســـلمان إلى البحرين لتجســـد معها معاني التالحم 
والتعاضـــد األخـــوي ووشـــائج القربـــى والمصيـــر المشـــترك 
والعالقات التاريخية التي تجمع قيادتي البلدين منذ أزمان 

سحيقة.
والبحرين وهي تســـتقبل القائد الخليجي الكبير على أرضها 
اســـتقباال يمطـــر المنامة بالخير بما يكفي الســـتنبات أســـمى 
آيات الحب والعرفان لكل مواقف الشـــقيقة السعودية تجاه 
البحرين -وطًنا وشـــعًبا-، وتفتح قلبها قبل أبوابها إلى سموه 
نظًرا لالعتبارات األخوية والسياســـية التاريخية التي تجمع 

البلدين في شتى القطاعات المختلفة.
إن العالقـــات المتينة القائمة بين البلدين قائمة على التعاون 
الوثيق والعالقات الوطيدة الراسخة والساعية نحو التكامل 
السيما في المجاالت السياسية واالقتصادية واالستثمارية، 
وتشـــهد هـــذه العالقة تطـــوًرا مطرًدا بين البلدين والشـــعبين 

الشقيقين ودول مجلس التعاون الخليجي كافة.
هـــذه الزيارة الميمونة تأتي في ظروف ومتغيرات متالحقة 
في المنطقة، مما يكسبها أهمية بالغة إلى إحداث المزيد من 
التعـــاون الثنائي والخليجي؛ للمضي قدًما في إرســـاء األمن 
واالســـتقرار الدائمين بما ينعكس إيجاًبا على برامج التنمية 

المستدامة على شعوب الخليج والمنطقة.
ومـــن المتوقـــع أن تتمخـــض هذه الزيـــارة إلى توســـيع دائرة 
التعاون التاريخي المشـــهود بين البحرين والســـعودية وإلى 
فتـــح آفـــاق أرحـــب بيـــن البلدين لكل مـــا من شـــأنه أن يعود 
بالخيـــر والنفـــع العـــام علـــى المنطقـــة واســـتقرارها، وازدهار 

شعوبها.
إن مملكـــة البحريـــن وهـــي تســـتقبل اليـــوم ضيفهـــا القائـــد 
الخليجـــي الكبيـــر علـــى أرضهـــا، تســـتذكر بالعرفـــان وتقدير 
المواقف المشـــرفة للمملكة العربية السعودية تجاه البحرين 
وطًنـــا وشـــعًبا، وأيًضـــا تجـــاه دول وشـــعوب دول مجلـــس 

التعاون الخليجي العربية.
إن العالقـــات الثنائيـــة بيـــن الشـــقيقة الكبـــرى والبحرين تعد 
مثاال يحتذى بـــه في عالقات الدول، حيث القلوب مجتمعة 
بين الجارين، وبالشك أن هذه الزيارة ستضيف فصال جديدا 
لهـــذه العالقة المنشـــودة التـــي يرعاها عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وخـــادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتدعم البحرين كل جهد تبذله القيادة السعودية سواء على 
الخليجـــي أو اإلقيلمـــي أو الدولـــي في كافـــة المجاالت، وإن 
البحريـــن وهي تتهيأ للقمة الخليجية في األيام القادمة ترى 
في زيارة سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عنواًنا 
للمرحلـــة المقبلة والتي ستدشـــنها قرارات القمـــة الخليجية 

المقبلة.

القلوب مجتمعة

سيدعلي المحافظة | تصوير: رسول الحجيري

سمو األمير محمد بن سلمانجاللة الملك

وزير الداخلية يشهد حفل التخرج

الشيخ خالد بن عبدالله
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إدارة  مجلـــس  رئيـــس  رّحـــب 
أحمـــد  بـــن  يوســـف  مجموعـــة 
كانـــو،  خالـــد  الوجيـــه  كانـــو، 
لصاحـــب  الميمونـــة  بالزيـــارة 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود، ولي العهـــد نائب رئيس 
بالمملكـــة  الـــوزراء  مجلـــس 

الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
إلى مملكة البحريـــن، مؤكًدا أن 
لهـــذه الزيارة المباركـــة تأثيرات 
علـــى مختلـــف  جّمـــة  إيجابيـــة 
المجـــاالت والقطاعـــات بشـــكل 
عام، وعلى القطاعات التجارية 
واالقتصاديـــة والصناعيـــة بين 
إلـــى  خـــاص،  بشـــكل  البلديـــن 

جانـــب مـــا تعكســـه مـــن صـــور 
االخـــاء والمحبـــة بيـــن البلدين 
ونـــّوه  الشـــقيقين.  والشـــعبين 
الوجيـــه خالـــد كانـــو بالعالقات 
الوطيدة التي تربط المملكتين، 
مؤكـــًدا أن العالقـــات المتميـــزة 
تشّكل نموذًجا يحتذى به لباقي 

دول العالم.

العالقات بين المملكتين نموذج يحتذى به لدول العالم... خالد كانو:

تأثيرات إيجابية جّمة على القطاعات االقتصادية للزيارة

خالد كانو)18(

نائب السفير السعودي صالح العتيبي مع الزميل المحافظة 

محرر الشؤون المحلية



االلتزام بالتباعد االجتماعي في إحياء االحتفاالت الوطنية
تــرأس محافــظ الجنوبيــة، رئيــس اللجنــة األمنيــة ســمو الشــيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة، اجتماع اللجنة األمنية الثالث عشر للعام 2021، 
بحضــور نائــب المحافظ العميد عيســى الدوســري، وعدد مــن الضباط من 
ممثلي اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية، وذلك بمقر المحافظة الجنوبية.

رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
ســـمو المحافـــظ بالحضـــور، مؤكدًا 
األمنيـــة  اللجنـــة  وحـــرص  اهتمـــام 
علـــى متابعة مختلـــف االحتياجات 
بالمواطنيـــن  المتعلقـــة  األمنيـــة 
وتحقيق تطلعاتهم من خالل تعزيز 
دور الشراكة المجتمعية والتنسيق 
مـــع مختلف الجهات المعنية، وذلك 
تنفيـــذًا لتوجيهـــات وزيـــر الداخلية 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق 
عبدهللا آل خليفة؛ ســـعيًا لترســـيخ 
دعائم األمن واالستقرار للمواطنين 

فـــي مختلـــف مناطـــق  والمقيميـــن 
المحافظة.

الخطـــط  المحافـــظ  ســـمو  وبحـــث 
والبرامـــج للفعاليات التي تشـــهدها 
للمناســـبات  اســـتعدادًا  المحافظـــة؛ 
التـــي  الوطنيـــة  واالحتفـــاالت 
ستشـــهدها المحافظـــة بمـــا يضمـــن 
تعزيز ســـالمة الجميـــع في مختلف 
والحـــرص  المحافظـــة،  مناطـــق 
بالتباعـــد  االلتـــزام  ضـــرورة  علـــى 
بالتعليمـــات  والتقيـــد  االجتماعـــي 
الوقائية، وذلك بالتعاون والتنسيق 

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  مـــع 
الجنوبية، واإلدارة العامة للمرور.

كمـــا تابـــع ســـمو المحافـــظ عرضـــًا 
حـــول الجهـــود المشـــتركة القائمـــة 
شـــرطة  ورجـــال  المحافظـــة  بيـــن 
المجتمع بمديرية شرطة المحافظة 
الجنوبية نحو رفع مســـتوى الوعي 
حـــول  والمقيميـــن  األهالـــي  لـــدى 
العامـــة  الســـالمة  معاييـــر  تطبيـــق 
مـــن خالل تنظيم حمـــالت ميدانية 

بشـــتى أنواعهـــا، موجهـــًا باســـتمرار 
المبادرات والبرامج المشتركة التي 
تســـهم في تعزيز األمـــن المجتمعي 
وتحقيـــق المزيـــد مـــن المكتســـبات 
مناطـــق  جميـــع  فـــي  واإلنجـــازات 

المحافظة.
أشـــاد  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الحضـــور مـــن جهتهم بالـــدور الذي 
يقوم به سمو محافظ الجنوبية في 
متابعة المبـــادرات األمنية، مثمنين 

فـــي الوقت ذاتـــه اهتمـــام ومتابعة 
ســـموه الحثيثـــة ألبـــرز القضايا في 
المحافظـــة وتحقيق مبدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة وإبـــراز الجانب األمني 

وفق أعلى المستويات.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة 
بن علي: حمالت 

ميدانية لتعزيز 
األمن المجتمعي

نشر ثقافة ريادة األعمال بين األوساط الطالبية
قرينة العاهل تهنئ سمو الشيخة حصة بجوائز “إنجاز البحرين”

بعثـــت قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيس 
مجلـــس إدارة “إنجاز البحرين” عضو 
المجلس األعلى للمرأة سمو الشيخة 
حصة بنت خليفة آل خليفة، بمناسبة 
اإلعالن عن فوز وتفوق فريق “إنجاز 
البحريـــن” بثالث جوائز في النســـخة 
الخامســـة عشـــرة مـــن حفـــل توزيـــع 
جوائـــز المســـابقة اإلقليميـــة لريـــادة 

األعمال الشبابية.

ونوهـــت قرينـــة عاهـــل البـــالد بهـــذا 
البحريـــن  إلنجـــاز  المتميـــز  اإلنجـــاز 
ومـــا تبذله ســـمو الشـــيخة حصة من 
جهـــود حثيثة في نشـــر ثقافـــة ريادة 
الطالبيـــة  األوســـاط  بيـــن  األعمـــال 
معارفهـــم  تنميـــة  نحـــو  وتحفيزهـــم 
وتوســـيع مداركهم، ليكونوا على قدر 
الثقة والتمّكن لمواكبة شتى مهارات 
وعلـــوم المســـتقبل، بمـــا ينســـجم مع 
مـــا تصبـــو إليـــه مملكـــة البحرين من 
مســـتقبل  شـــبابها  ليكـــون  تطلعـــات 
الوطن المشـــرق الذي يواصل مسيرة 

العطـــاء في جميـــع المجـــاالت وعلى 
كافة األصعدة.

وأشادت سموها بجهود سمو الشيخة 
فـــي  والمتمثلـــة  الشـــخصية  حصـــة 
قيادتها المؤثرة لهذا المشـــروع الرائد 
والواعـــد بآفاقـــه الطموحـــة، مكـــررة 
تهانيهـــا وإعجابها بما بذلـــه الطالبات 
قـــدر  علـــى  كانـــوا  الذيـــن  والطـــالب 
التحـــدي واســـتطاعوا تمثيـــل البـــالد 
خير تمثيـــل في هذا المحفـــل المهم، 
مـــع تمنيات ســـموها لســـمو الشـــيخة 

حصة دائًما بالتوفيق والسداد.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم 

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة بمكتبه بقصر 
القضيبيـــة أمـــس، وزيـــر شـــؤون 
مجلسي الشـــورى والنواب غانم 

البوعينين.
 وتم خالل اللقاء بحث عدد من 
القضايا المطروحة على السلطة 
التشـــريعية وبخاصـــة مـــا يتعلق 

بتطوير التعليم والتدريب.

تطوير التعليم والتدريب

02 الخميس 9 ديسمبر 2021 
5 جمادى األولى 1443 - العدد 4804

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة بمكتبه بقصر القضيبية رئيسة 

جامعة البحرين جواهر المضحكي.
  ورّحـــب ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبـــارك آل خليفـــة بالمضحكي، معرًبا 
ســـموه عـــن خالـــص تهنئته بمناســـبة 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية مـــن عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة بتعيينها رئيًسا 
لجامعة البحرين، مشـــيًدا ســـموه بما 
قامت به مـــن جهد خالل فترة عملها 
كرئيـــس تنفيذي لهيئة جودة التعليم 
والتدريـــب وإســـهاماتها فـــي تطويـــر 

التعليم في جميع مراحله.
 مـــن جهتهـــا، أعربـــت رئيســـة جامعة 
البحريـــن عن بالـــغ شـــكرها وامتنانها 

لســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
وعميـــق  اســـتقبالها،  علـــى  خليفـــة 
الدائـــم  ســـموه  لدعـــم  تقديرهـــا 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  للمؤسســـات 
لقطـــاع  الدؤوبـــة  ســـموه  ومتابعـــة 
التعليـــم عموًمـــا، وجامعـــة البحريـــن 

مؤكـــدة  الخصـــوص،  وجـــه  علـــى 
حرصها على االرتقـــاء بدور الجامعة 
على مختلف المســـتويات األكاديمية 
والبحثيـــة والمجتمعيـــة وبمـــا يدعم 
خطـــط وبرامـــج التنمية المســـتدامة 

في مملكة البحرين.

االرتقاء بالدور األكاديمي لجامعة البحرين
المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبـــارك آل خليفـــة بمكتبـــه بقصـــر 
القضيبيـــة أمـــس، عضـــو مجلـــس 

النواب النائب محمود البحراني.
ســـمو  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل   
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بالنائب، معرًبا ســـموه عن تقديره 
مجلـــس  أعضـــاء  بـــه  يقـــوم  لمـــا 
النـــواب مـــن دور وطنـــي في ظل 
التنسيق والتعاون بين السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة وعملهما 
المشـــترك لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح 
الوطـــن والمواطـــن فـــي مختلـــف 

المجاالت.
 مـــن جانبـــه، عّبـــر النائـــب محمود 
مكي البحراني عن خالص شـــكره 

لسمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل 
خليفـــة على اســـتقباله، مؤكًدا أن 
مـــا يقـــوم بـــه أعضـــاء الســـلطتين 

التشـــريعية والتنفيذية يصب في 
صالح تعزيز منجزات الوطن على 

المستويات كافة.

محمد بن مبارك: نقّدر دور النواب الوطني

تنّظم صحيفة البالد –وجرًيا على عادتها 
الســـنوية- منتـــدى عبـــر االتصـــال المرئي 

بمناسبة األعياد الوطنية.
ويشـــهد منتدى هذا العام مشـــاركة نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفة بإلقـــاء كلمة افتتاحية 
اإلنجـــازات  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 

الحكومية خالل العام 2021.
ومـــن المقرر تنظيم المنتدى في الســـاعة 
11 مـــن صبـــاح يـــوم األحـــد الموافـــق 12 

ديسمبر 2021 عبر منصة )زووم(.
 وقـــال رئيـــس التحريـــر مؤنـــس المـــردي 
إن هـــذه الفعالية الســـنوية تأتـــي احتفااًل 
بذكرى قيـــام الدولة البحرينيـــة الحديثة 
فـــي عهد المؤســـس أحمد الفاتـــح كدولة 
وذكـــرى   ،1783 بالعـــام  مســـلمة  عربيـــة 
انضمامهـــا باألمـــم المتحـــدة كدولة كاملة 

العضويـــة، وذكرى تســـلم حضرة صاحب 
الجاللة الملـــك المفدى حفظه هللا مقاليد 

الحكم.
وأكد أن إدارة “البالد” باشرت دعوة العديد 
من الـــوزراء والمســـؤولين والمعنيين من 
مختلف القطاعات، للمشاركة في تسليط 
الضوء على ما تحقق من إنجازات خالل 

العـــام 2021، وبخاصة مـــا يرتبط بجهود 
فريـــق البحريـــن فـــي تنفيذ المشـــروعات 
التنمويـــة الكبرى ومبـــادرات تنفيذ خطة 

التعافي االقتصادي.
ولمزيـــد مـــن االستفســـار بشـــأن الفعالية، 
يمكن مخاطبة منســـق المنتدى ســـكرتير 
التحريـــر رئيـــس قســـم الشـــؤون المحلية 
راشـــد  الزميـــل  اإللكترونـــي  والمحتـــوى 
algayeb@( الغاب عبر البريد اإللكتروني

.)gmail.com
التواصـــل  أو  االستفســـار  يمكـــن  كمـــا 
المباشـــر عبـــر )الواتســـاب( مع ســـكرتيرة 
رئيس التحريـــر الزميلة ســـميرة المبروك 

.)33585606(
لوقائـــع  المباشـــر  البـــث  متابعـــة  ويمكـــن 
المنتـــدى عبر قناة “البالد” باليوتيوب عبر 
https://www.youtube.( هـــذه الوصلـــة

.)com/watch?v=f5yamR0YTZg

بمناسبة األعياد الوطنية.. ومشاركة مسؤولين من مختلف الجهات

خالد بن عبداهلل يلقي كلمة افتتاحية بمنتدى “^” يوم األحد

الشيخ خالد بن عبدالله

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  أعـــرب 
للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمـــن 
بـــن عبدالوهاب آل خليفة عن خالص 
الشـــكر والتقدير لصحيفة البالد على 
التعاون والتنســـيق البنـــاء مع اإلدارة 
العامـــة للمـــرور والممتـــد علـــى مـــدار 
العام؛ تجســـيدا للشـــراكة المجتمعية 
البناءة والهادفة إلى تعزيز الســـالمة 

المرورية.
وأكـــد فـــي برقيـــة بعثهـــا إلـــى رئيس 
اعتـــزازه  المـــردي  مؤنـــس  التحريـــر 
بهـــذه الشـــراكة وأهميـــة العمـــل على 
تطويرها وتعزيزهـــا، وفق توجيهات 
وزير الداخلية باعتماد مبدأ الشـــراكة 
المجتمعية منهجا وأسلوبا من خالل 
تعميـــق التواصل مع كافة الشـــركات 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الوطنيـــة 

الســـالمة  أن  يؤكـــد  بمـــا  المدنـــي، 
المرورية مسؤولية مشتركة وواجب 

وطني.
وأضـــاف “يســـرني أن أعـــرب لكم عن 
خالـــص التهاني وعظيـــم التبريكات، 
البحريـــن  مملكـــة  احتفـــال  بمناســـبة 
لذكـــرى  إحيـــاء  الوطنيـــة؛  بأعيادهـــا 

فـــي عهـــد  البحرينيـــة  الدولـــة  قيـــام 
المؤســـس أحمد الفاتح كدولة عربية 
مســـلمة العام 1783 ميالدية، وذكرى 
انضمامهـــا في األمـــم المتحدة كدولة 
تولـــي  وذكـــرى  العضويـــة،  كاملـــة 
صاحب الجاللة الملك المفدى مقاليد 

الحكم”.
وتابع “نعبر عن اعتزازنا بهذه األعياد 
الوطنية، والتي تشكل مصدرا للفخر 
واالنتماء الوطني واصطفاف الشعب 
بـــكل فئاتـــه، تأكيـــدا للعهـــد والـــوالء 
لقيادة سيدي حضرة صاحب الجاللة 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه،  الملـــك 
ومواصلـــة مســـيرة العطـــاء والبنـــاء 
فـــي عهد جاللته أيـــده هللا، وبمتابعة 
من الحكومة برئاســـة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

الوزراء حفظه هللا”.

قال: نعتز بالشراكة مع الصحيفة  في تعزيز السالمة المرورية

مدير “المرور” يهنئ “^” باألعياد الوطنية

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية



أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــئون 
الشركة القابضة للنفط والغاز سمو الشيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة مواصلة الجهود 
لتطويـــر قطـــاع الطاقـــة وجعل الشـــركات 
الوطنية في مصاف الشركات العالمية في 
هذا المجال، مشـــيًرا ســـموه إلى أن قطاع 
الطاقـــة فـــي مملكة البحريـــن يحظى بكل 
الدعـــم والمســـاندة من لـــدن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والحكومة برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 جـــاء ذلـــك، خـــالل تفّضـــل ســـموه بزيارة 
شـــركة غـــاز البحريـــن الوطنيـــة “بناغـــاز”، 
حيـــث كان فـــي اســـتقبال ســـموه الشـــيخ 
الرئيـــس  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  محمـــد 
التنفيـــذي بحضـــور محمـــد بـــن مبـــارك بن 
دينـــة المبعـــوث الخـــاص لشـــئون المنـــاخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلـــس األعلى للبيئة 
القائم بأعمال العضو المنتدب في الشركة 
القابضـــة للنفط والغاز وعبـــدهللا بن جهاد 
الزيـــن رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة نفـــط 
البحريـــن “بابكو”، ومـــارك توماس الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة القابضة للنفـــط والغاز 
العـــام  المديـــر  وخالـــد أحمـــد عبدالكريـــم 
لإلنتـــاج وأحمد علي الكعبـــي المدير العام 

للشئون اإلدارية.
وخالل الزيارة، قام ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة بجولة تفقدية لمشـــروع 
مصنع الغاز الثالث في حقل البحرين الذي 
تفضـــل بافتتاحـــه صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 
2019، والـــذي تبلغ ســـعته االنتاجية 350 
مليـــون قـــدم مكعب مـــن الغـــاز المصاحب 

فـــي اليـــوم الســـتخالص 374 ألـــف طـــن 
ا مـــن ســـوائل غـــاز البتـــرول  متـــري ســـنويًّ
المســـال، حيـــث بلغـــت التكلفـــة اإلجمالية 
للمشـــروع 645 مليـــون دوالر والذي يأتي 
ضمن الخطط التوسيعية والتحديثية في 
قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن المشاريع 
للنفـــط  القابضـــة  للشـــركة  االســـتراتيجية 
والغـــاز، حيـــث يعـــد مشـــروع مصنـــع الغاز 
الثالـــث من أكبـــر المشـــاريع الصناعية في 

تاريخ بناغاز.
وأوضـــح ســـموه أن هـــذا القطـــاع الحيوي 
المشـــاريع  مـــن  العديـــد  تنفيـــذ  يشـــهد 
التطويريـــة الطموحة التي تدعم مســـيرة 
االقتصـــاد الوطنـــي، وتســـهم في مـــؤازرة 
فـــي مملكـــة  المســـتدامة  التنميـــة  جهـــود 
البحريـــن ويأتـــي ضمـــن توجهـــات القيادة 
الرشـــيدة تماشًيا مع رؤية مملكة البحرين 
االســـتغالل  بهـــدف   2030 االقتصاديـــة 
لضمـــان  وذلـــك  الطاقـــة  لمـــوارد  األمثـــل 
استمرار النمو االقتصادي.  وأوضح سموه 
أن قطـــاع الطاقـــة حريـــص علـــى مواكبـــة 
أحـــدث المســـتجدات التقنية، بمـــا يضمن 
دعـــم مســـيرة التطويـــر من أجـــل تحقيق 
إلـــى أن مشـــروع  النتائـــج، الفًتـــا  أفضـــل 
التوجهـــات  يدعـــم  الثالـــث  الغـــاز  مصنـــع 

والرؤية الملكية تجاه هذا القطاع.
وأضـــاف ســـموه أن مشـــروع مصنـــع الغاز 
ا في إطار الرؤية  الثالث يمثل ركًنا أساسيًّ
المستقبلية الطموحة لتطوير قطاع الطاقة 
المســـتدامة، وتحقيـــق االنتقال المنشـــود 
لمرحلـــة جديـــدة مـــن التفـــاؤل المشـــرق، 
بتقنيـــات،  االســـتعانة  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
وتطبيقات الـــذكاء االصطناعي، والتحول 
الرقمـــي واســـتخدامات الثـــورة الصناعية 
جانـــب  إلـــى  الذكيـــة،  والحلـــول  الرابعـــة، 
إرساء استراتيجيات واعية لتفعيل نظام 

ديناميكـــي إلدارة األداء، بما يضمن تعزيز 
قدرات هذا المشـــروع، وتطوير إمكانياته 
وموارده في مواجهة تحديات المستقبل، 
انســـجاًما مع مســـتهدفات االســـتراتيجية 
الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
مع تعزيز جهـــود االبتكار، وتبني التقنيات 
المتقدمة في األنظمة والحلول الصناعية.
 بعـــد ذلـــك، قـــام ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة بزيـــارة إلى غرفة التحكم 
بالمصنع الرئيسي، حيث تم إطالع سموه 
علـــى أحـــدث التقنيـــات المســـتخدمة في 
تواكـــب  التـــي  المركزيـــة  التحكـــم  غرفـــة 

أحـــدث مـــا توصلت إليـــه التكنولوجيا في 
مجال معالجة النفط والغاز.

كما اطلع سموه خالل الزيارة على إنجازات 
الشـــركة والشـــهادات التي حصلـــت عليها 
فـــي مجـــاالت الســـالمة والصحـــة المهنية 
والبيئـــة والجـــودة واإلنتـــاج والمســـئولية 
االجتماعيـــة وحصولهـــا على عـــدة جوائز 
من منظمات عالمية مرموقة، وكان آخرها 
الفوز بجائزة الســـالمة الدولية عن مملكة 
البحرين “Best in Country Award” لعام 
2021 مـــن مجلـــس الســـالمة البريطانـــي 
بالمملكـــة المتحدة ضمن 32 شـــركة فائزة 

ومتفوقـــة علـــى 391 شـــركة مـــن كبريات 
الشـــركات العالمية المشاركة وذلك تقديًرا 
واعتراًفـــا بأدائهـــا الباهر وســـجلها المتميز 
في مجال الصحة والســـالمة والبيئة على 

مدى أكثر من 4 عقود من التشغيل.
وكذلك حصول الشـــركة علـــى عدة جوائز 
مثـــل  عالميـــة  منظمـــات  مـــن  وشـــهادات 
الجمعيـــة الملكية البريطانيـــة للوقاية من 
ومجلـــس  المتحـــدة  بالمملكـــة  الحـــوادث 
المتحـــدة  بالواليـــات  الوطنـــي  الســـالمة 
الغـــاز  مصنعـــي  وجمعيـــة  األميركيـــة 
األميركيـــة.  هذا، ويأتـــي تحقيق موظفي 
الشـــركة مؤخًرا ألكثر من 7 ماليين ساعة 
عمل بدون وقوع حوادث مضيعة للوقت، 
ليؤكد يقظة الموظفين وتقيدهم بتطبيق 
إجراءات السالمة وحرصهم على االلتزام 
التام بقواعدها المهنية وترسيخ إجراءات 

العمل اآلمن في جميع مرافق الشركة.
وفـــي ختـــام الزيـــارة، أعرب ممثـــل جاللة 

الملك لألعمال اإلنســـانية وشئون الشباب 
القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للنفـــط والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة عن تقديره للشركة على حفاوة 
عـــن  معرًبـــا  الضيافـــة،  وكـــرم  االســـتقبال 
اعتـــزازه بما اطلع عليه من مســـتوى رفيع 
علـــى صعيـــد إنجـــازات الشـــركة والجوائز 
الصعيـــد  علـــى  أحرزتهـــا  التـــي  العديـــدة 
المحلـــي واإلقليمي والعالمـــي، األمر الذي 
يعكـــس المســـتوى الرفيع لشـــركات قطاع 
مشـــيًدا  البحريـــن  مملكـــة  والغـــاز  النفـــط 
وخبراتهـــا  البحرينيـــة  العاملـــة  باأليـــدي 
المشـــاريع  تشـــغيل  فـــي مجـــال  الرفيعـــة 
الوقـــت  فـــي  الكبيـــرة، منّوًهـــا  الصناعيـــة 
ذاتـــه بالـــدور المميز الـــذي تتبناه الشـــركة 
التنميـــة  عجلـــة  بدفـــع  المســـاهمة  فـــي 
واالقتصـــاد فـــي مملكـــة البحريـــن متمّنًيا 
للشـــركة وللعاملين فيها مزيًدا من التطور 

واالزدهار.

المنامة - بنا

مصنع الغاز الثالث يدعم الرؤية الملكية تجاه قطاع الطاقة
ناصــر بــن حمــد يــزور “بناغــاز” ويشيــد بالمنجـزات

الخميس 9 ديسمبر 2021 03
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تنفيذ العديد من 
المشاريع التطويرية 

الطموحة

 تحقيق أكثر من 7 
ماليين ساعة عمل 
بدون وقوع حوادث



توصيات مؤتمر “التعليم يعزز التعايش السلمي”
ضرورة تخصيص مقاعد مجانية للشباب في برنامج كرسي الملك حمد للحوار بين  «

األديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا اإليطالية، لتأهيلهم وتخريجهم في 
تخصصات التعايش والتسامح والحوار بين األديان.

اعتماد إعالن مملكة البحرين كوثيقة دولية لحرية األديان والتعايش السلمي. «

أهمية إنشاء مراكز دراسات وتدريب ومؤسسات بحثية تعنى بتعزيز مفاهيم  «
التعايش السلمي والتسامح الديني بين الناشئة.

دعم تعاون رؤساء مؤسسات التعليم العالمي وممثلي األديان بما يضمن  «
تحقيق الهدف األسمى من القيم اإلنسانية النبيلة في نشر السالم والوئام واألمن 

واالستقرار بين دول وشعوب ومجتمعات العالم. 

تخصيص مقررات للتسامح والتعايش السلمي في الجامعات والمعاهد، مع  «
االستفادة من مضامين إعالن مملكة البحرين والنموذج البحريني للتعايش وريادته في 

ترسيخ عرى التسامح الديني والحوار بين األديان.

ــات ديـــنـــيـــة  ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ أكـــــــــدت ف
وأكــاديــمــيــة ونــاشــطــون على 
مملكة  “إعـــان  تبني  ضـــرورة 
الــبــحــريــن” بــمــا فـــي ذلـــك من 
البحريني  ــوذج  ــمـ األنـ تــعــزيــز 
التعايش  تــعــزيــز  فــي  الـــرائـــد 
والــتــســامــح الــديــنــي والــحــوار 
القيادات  بين األديان، وحثوا 
أهمية  على  الــعــالــم  وشــعــوب 
االستباقية  الخطوات  اتخاذ 
ــحــمــايــة الــنــشء  والــــازمــــة ل
القادمة  واألجــيــال  والــشــبــاب 
مـــن االنــــحــــراف لــلــتــوجــهــات 
المتطرفة، والتي تمثل معوال 
لهدم اإلرث اإلنساني وتفتيت 
التاحم بين الشعوب وتراجع 

الثقافة والحضارة. 
ــاء ذلـــك فــي خــتــام أعــمــال  جـ
ــمــي الــســنــوي  ــال ــع ــمــر ال ــمــؤت ال
يعزز  )التعليم  بعنوان  األول 
التعايش السلمي(، الذي نظمه 
مــركــز الــمــلــك حــمــد الــعــالــمــي 
 8  -  7 مــن  السلمي  للتعايش 
2021، برعاية ملكية  ديسمبر 
ســامــيــة مــن لـــدن مــلــك الــبــاد 
ــاه  الــمــفــدى حــفــظــه هللا ورعــ
حضرة صاحب الجالة الملك 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
ــار “الـــجـــهـــل عــدو  ــعـ تــحــت شـ
المؤتمر  يــهــدف  إذ  الـــســـام”، 
إلى الخروج بمرئيات أساسها 
اإلنساني  األصل  وحدة  إقرار 
واحترام االختافات البشرية 
مـــن فــكــر ومــعــتــقــد ومــذهــب 
بأنه ال ضير  وعــرق، واإليمان 
من التعايش بسام ووئام مع 
االرتكاز  مع  االختافات،  تلك 
على مبادئ احترام اإلنسانية 
والتعارف  الدينية  والحريات 
بـــيـــن الــــشــــعــــوب، ودراســــــــة 
ومــعــرفــة مــاهــيــة الــحــضــارات 
واألمم البشرية واالطاع على 
واألعــراف  الثقافات  مختلف 

لدى شعوب األرض. 
وأوضـــــــح الـــمـــشـــاركـــون فــي 
التعليم هو ساح  أن  المؤتمر 
بشتى  الجهل  لمحاربة  الفرد 
ــفــكــريــة واألدبـــيـــة  ــه ال ــواعــ ــ أن
ــة،  ــ ــي ــ ــان ــســ ــ والـــنـــفـــســـيـــة واإلن
بحد  الــجــهــل  أن  ــوا  ــعـ ــمـ وأجـ
ــه هـــو مـــا يــمــنــع الــشــعــوب  ــ ذات
بسام،  والــحــيــاة  التطور  مــن 
ــن عــــلــــى ضــــــــرورة  ــ ــديـ ــ ــؤكـ ــ مـ
تــضــمــيــن الـــقـــيـــم اإلنــســانــيــة 
الــنــبــيــلــة كــالــتــســامــح الــديــنــي 
وتقبل  الــســلــمــي  ــتــعــايــش  وال
مناهج  المختلف ضمن  اآلخر 
الجامعات ومؤسسات التعليم 

العالي حول العالم.
ــون عــلــى  ــاركــ ــشــ ــمــ ــ وشـــــــدد ال
ضــــــرورة اتـــخـــاذ الــخــطــوات 
ــلــحــفــاظ على  ل االســتــبــاقــيــة 
الشباب واألجيال القادمة من 
منوهين  المتطرفة،  األفــكــار 
إلى أن من أهم هذه الخطوات 

هذه  لمحاربة  التعليم  تعزيز 
التسامح  قيم  ونشر  األفــكــار 
والـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي بــيــن 

الجميع. 

المشاركون في المؤتمر

المشاركين  الئحة  وتضمنت 

ــي الـــمـــؤتـــمـــر شــخــصــيــات  ــ فـ
بـــارزة ومــرمــوقــة مــن ضمنها: 
لجمهورية  السابقة  الرئيسة 
ــا كـــولـــيـــنـــا غــــرابــــار،  ــ ــي ــ ــروات كــ
ــبــوســنــي الــســابــق  الــرئــيــس ال
هــاريــس ســيــاجــدك، صاحبة 
آل سعيد  فهد  منى  د.  السمو 

قابوس  السلطان  جامعة  من 
يــورك  دوقـــة  عــمــان،  بسلطنة 
ــارة فــيــرغــســون، د. ســـارة  ســ
صـــالـــح بـــاحـــثـــة ومـــحـــاضـــرة 
فـــي الــجــامــعــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
ببلجيكا، أمير كريميك المدير 
في  ــي  ــفــدرال ال للمعهد  ــعــام  ال

البوسنة، د. باتريشيا رودريغز 
مـــن الــجــامــعــة الــكــاثــولــوكــيــة 
ــل، د.ونــــــــدي  ــ ــ ــرازي ــ ــ ــب ــ ــ فـــــي ال
كندا،  جامعة  رئيسة  فليتشر 
من  ســاري  رئيم  البروفيسور 
دولة اسرائيل، ايفانا زيرك من 
جامعة كرواتيا، د. كريستوف 

الــســربــون  بجامعة  بـــوفـــارول 
في فرنسا، شينماي بانديا من 
الهند، د. ميخائيل ترويتسكي 
الدولية  العاقات  كلية  عميد 
خريجة  خليل  رنــدة  بروسيا، 
كــرســي الــمــلــك حــمــد لــلــحــوار 
بـــيـــن األديــــــــــان والـــتـــعـــايـــش 

السلمي من ايطاليا، د. سلوى 
الكويت،  جامعة  من  الجاسر 
ــام كــوبــر من  ــراهـ الــحــاخــام ابـ
من  ويسنثال  سيمون  مــركــز 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، ســـوزان 
هــارفــارد  جامعة  مــن  بودزيبا 
رئيس  األميركية، جوني مور 
المسيحية  الـــقـــيـــادات  مــركــز 
في الواليات المتحدة، رئيس 
من  سيكالي  نيفون  األساقفة 
ــا، كـــريـــش رافــــــال من  ــ ــي روســ
البريطانية،  اكسفورد  جامعة 
إد حــســيــن من  الــبــروفــيــســور 
جامعة جورج تاون األميركية، 
نيمانجا ستاروفيك وزير دولة 
كريمة  د.  صربيا،  بجمهورية 
اإلمارات  دولة  من  المزروعي 

العربية المتحدة.

ضرورة تبني “إعالن مملكة البحرين”
 لتعزيز دور األنموذج البحريني في التسامح عالمًيا

في ختام أعمال مؤتمر “التعليم يعزز التعايش السلمي” بتنظيم مركز الملك حمد العالمي... فعاليات دينية وأكاديمية:
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رندة خليل خريجة كرسي الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش السلمي من ايطاليا

سوزان بودزيبا 
من جامعة هارفارد األميركية

 كريش رافال 
من جامعة اكسفورد البريطانية

د.وندي فليتشر
رئيسة جامعة كندا

صاحبة السمو د. منى فهد آل سعيد من 
جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان

نيمانجا ستاروفيك 
وزير دولة بجمهورية صربيا

د. سلوى الجاسر
 من جامعة الكويت

 رئيس األساقفة نيفون سيكالي
 من روسيا

أمير كريميك 
المدير العام للمعهد الفيدرالي في البوسنة

ايفانا زيرك 
من جامعة كرواتيا

د. سارة صالح باحثة ومحاضرة في الجامعة 
الكاثوليكية ببلجيكا

 جوني مور رئيس مركز
 القيادات المسيحية في الواليات المتحدة

البروفيسور إد حسين 
من جامعة جورج تاون األميركية

د. ميخائيل ترويتسكي 
عميد كلية العالقات الدولية بروسيا

البروفيسور رئيم ساري
من دولة إسرائيل

الرئيس البوسني السابق
 هاريس سيالجدك

الحاخام ابراهام كوبر من مركز سيمون 
ويسنثال من الواليات المتحدة

د. كريستوف بوفارول 
بجامعة السربون في فرنسا

شينماي بانديا 
من الهند

د. باتريشيا رودريغزمن الجامعة الكاثوليكية في 
البرازيل

الرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا
 كولينا غرابار

دوقة يورك
سارة فيرغسون

د. حياة عبدالعزيز
جامعة أم القرى في السعودية

د. كريمة المزروعي 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة



أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  وّجـــه 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
كلمة، بمناســـبة اليـــوم العالمي لمكافحة 
الفساد، جاء فيها: تأتي مشاركة مملكة 
البحريـــن، المجتمـــع الدولـــي، االحتفـــاء 
باليوم العالمي لمكافحة الفســـاد والذي 
تأكيـــًدا  مـــن ديســـمبر،  التاســـع  يوافـــق 
علـــى رفـــض ومكافحـــة تلـــك الجريمة، 
التـــي تعـــد عقبـــة رئيســـية علـــى طريق 
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة ومساًســـا 
المجتمعـــات  كل  ومســـتقبل  بواقـــع 
واالقتصاديـــات علـــى مســـتوى العالـــم، 
فضًل عن أن هذا اليوم مناســـبة لتذكير 
الجميـــع بحقوقهـــم ومســـئولياتهم فـــي 

التصدي للفساد.
“التعافـــي  العـــام  هـــذا  شـــعار  كان  وإذا 
ا  تحـــت راية نزاهة” يجًســـد حرًصا دوليًّ

علـــى تحقيـــق التعافي االقتصـــادي من 
مملكـــة  فـــإن  النزاهـــة،  معاييـــر  خـــلل 
تعزيـــز  فـــي  ســـّباقة  وكونهـــا  البحريـــن 
التعاون الدولي لمكافحة الفساد، تجّدد 
التزامهـــا بتعزيـــز قيـــم النزاهـــة ومبادئ 
الشـــفافية. وهـــو ما وضعتـــه في صميم 
التـــي  المســـتدامة  للتنميـــة  برامجهـــا 
تجســـدها “رؤية 2030” مؤكـــدة إيمانها 
الراســـخ بمكافحـــة الفســـاد، اّتســـاًقا مع 
والتعهـــدات  الوطنيـــة  اســـتراتيجيتها 
الدولية التي أقرتها المواثيق والشـــرائع 
الدوليـــة، وفـــى مقدمتهـــا اتفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة الفساد.
 وقد أرسى المشروع اإلصلحي لعاهل 
حمـــد  الملـــك  الجللـــة  صاحـــب  البـــلد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، قواعـــد حاكمة 
تعكـــس إصـــرار مملكـــة البحريـــن علـــى 

المضي قدًما في جهودها لتعزيز الوعي 
أكـثــــر  ممـارســــات  وإرســـاء  والنزاهـــة 
انفتاًحـــا وشـــفافية، في إطـــار منظومة 
متكاملـــة للحمايـــة مـــن الفســـاد، مثمنا، 
وبـــكل تقدير، حرص ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، في 
الحفـــاظ علـــى المال العـــام بـــكل نزاهة 
وأمانة ومسئولية والعمل على تأسيس 
ثقافة النزاهة فـــي إطار تطوير الحلول 

المبتكرة لمكافحة الفساد.
الشـــفافية  بـــأن  القناعـــة  إطـــار  وفـــي 
والنزاهـــة، قيـــم أخلقيـــة تمثل أساًســـا 
فـــي مكافحـــة الفســـاد، اتخـــذت مملكة 
البحرين، خطـــوات اســـتباقية ووقائية 
خـــلل  مـــن  ومكافحتـــه  الفســـاد  لمنـــع 
العديد من األطر التشريعية والقانونية 

واإلطار المؤسسي المتكامل، فضًل عن 
تعزيز الشراكة المجتمعية عبر الحضور 
المجتمعـــي المتميـــز فـــي جهـــود تعزيز 
النزاهة ومكافحة الفســـاد. وقد باشرت 
اإلدارة العامة لمكافحة الفســـاد واألمن 
االقتصـــادي واإللكترونـــي، منـــذ بدايـــة 
هذا العام، ومن خلل دورها في كشـــف 
ومباشـــرة القضايـــا التي تتضمن شـــبهة 
فســـاد، 96 قضية من جرائم االختلس 
والرشوة واستغلل الوظيفة، باإلضافة 
إلـــى 3 مخالفات، أحيلت لها من مجلس 
الوزراء، واردة في تقرير ديوان الرقابة 
الماليـــة، كما ظل الدور التوعوي حاضًرا 
عبـــر جهـــود حثيثة فـــي تعزيـــز النزاهة 
والشفافية من خلل الحملت الوطنية 
واألنشطة الثقافية التوعوية، بما يسهم 
فـــي رفع مســـتويات األداء الوطني في 

مكافحة الفســـاد وفًقا للمعايير الدولية. 
كما اســـتمرت المســـاعي لتعزيز التعاون 
الدولـــي، فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ اتفاقيـــة 
األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإقامة 
علقـــات وثيقة مـــع الشـــركاء الدوليين 
فـــي مجـــال الوقايـــة والمكافحـــة لـــكل 

أشـــكال الفســـاد، وتعزيز عمـــل األجهزة 
اإلقليمية والدولية المختصة واكتساب 
وبنـــاء  المهنيـــة  الخبـــرات  مـــن  المزيـــد 
القدرات المؤسســـية لتـــؤدي دورها في 

هذا المجال بكفاءة وفعالية. 
وختاًما، فإنني أشـــيد بجهود ومســـاعي 
كافة الجهات المعنية بمكافحة الفســـاد، 
الـــوزارات  لكافـــة  عـــن تقديـــري  معرًبـــا 
كافـــة  علـــى  لتعاونهـــا  والمؤسســـات 
القيمـــة  المبـــادرات  وعلـــى  األصعـــدة، 
للتعاون والتنســـيق في إقامة الفعاليات 
مبـــادئ  تعزيـــز  ســـبيل  فـــي  التوعويـــة 
الشفافية والنزاهة. أسال هللا أن يحفظ 
مملكـــة البحريـــن ويديـــم عليهـــا نعمـــة 
األمن واألمان، تحت قيادة عاهل البلد 
صاحـــب الجللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
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علـــى  أنـــه  الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت 
ضـــوء موافقـــة مجلس الـــوزراء، على 
تدشـــين خدمة إصدار شـــهادة حســـن 
الســـيرة والســـلوك عبر بوابة الحكومة 
اإللكترونيـــة، وبنـــاًء علـــى توجيهـــات 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، وفي إطار 
الحرص علـــى زيادة جـــودة الخدمات 
والتوســـع فـــي تقديمهـــا عبـــر القنوات 

اإللكترونية، أطلقـــت هيئة المعلومات 
وبالتعـــاون  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
مـــع اإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة 
الجنائية، خدمة إصدار شـــهادة حسن 
الســـيرة والســـلوك عبر بوابة الحكومة 

اإللكترونية.
ا لجميع  ويتم إصدار الشهادة إلكترونيًّ
المواطنيـــن والمقيميـــن، وجـــار العمـــل 
على دراســـة وتطوير الخدمة لتشـــمل 

األجانب الذين ســـبق لهـــم اإلقامة في 
المتواجديـــن  والبحرينييـــن  البحريـــن 
فـــي الخـــارج. وتشـــمل طلـــب إصـــدار 
شهادة حسن ســـيرة وسلوك والتحقق 
من صلحيتهـــا واالســـتعلم عن حالة 
الشـــهادة  يتـــم طلـــب  الطلـــب. حيـــث 
عبر الخدمـــة اإللكترونيـــة خلل فترة 
الحاجـــة  دون  دقائـــق   5 تتجـــاوز  ال 
إلـــى الحضـــور الشـــخصي )فـــي حـــال 

وذلـــك  الطلـــب(  مقـــدم  بصمـــة  توفـــر 
عبـــر إدراج البيانـــات المطلوبة، إرفاق 
المســـتندات ودفـــع الرســـوم المطلوبة 
ـــا. كما يســـمح لمقـــدم الطلب  إلكترونيًّ
تحديـــد خيـــار طباعـــة الشـــهادة. وفي 
إطـــار الحفـــاظ علـــى ســـرية البيانـــات، 
قامـــت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
علـــى  الدخـــول  بتأميـــن  اإللكترونيـــة 
الخدمة عبر اســـتخدام تقنية المفتاح 

اإللكترونـــي )ekey( لمقدم الطلب وهو 
مـــا يضمـــن عدم الســـماح ألي شـــخص 
باالطـــلع علـــى معلومـــات ال يحـــق له 
االطلع عليها. ومن شأن هذا التطوير 
فـــي تقديـــم الخدمـــة، إلغـــاء الحضور 
الشـــخصي لمقدم الطلب وتوفير قناة 
إلكترونيـــة لتقديم الطلبـــات وتقليص 
وقـــت تقديـــم الطلـــب في مقـــر تقديم 
تقريًبـــا  واحـــدة  ســـاعة  مـــن  الخدمـــة 

5 دقائـــق وتوفيـــر خيـــار طلـــب  إلـــى 
حســـن  لشـــهادة  الكترونيـــة  نســـخة 
السيرة والســـلوك، اإلشعار اإللكتروني 
لصاحـــب الطلـــب بحالـــة الطلـــب عبـــر 
الخدمة اإللكترونية والرسائل النصية 
األماميـــة  المكاتـــب  عـــدد  وتقليـــص 
وإلغـــاء  الخدمـــة  بتقديـــم  المعنيـــة 
بالدفـــع  واســـتبداله  النقـــدي  التعامـــل 

اإللكتروني.

شـــهد وزير الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
صبـــاح  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
أمـــس، حفـــل تخـــرج الفـــوج الخامس من 
منتســـبي  مـــن  العليـــا  الدراســـات  طلبـــة 
القطاعـــات  مـــن  وعـــدد  الداخليـــة  وزارة 
والمؤسســـات الحكوميـــة والبالـــغ عددهم 
)178( خريجًا، في برامج الماجســـتير في 
العلوم اإلداريـــة واألمنية، العلوم الجنائية 
العلـــوم  فـــي  والماجســـتير  والشـــرطية، 
األمنيـــة والذي تعقـــده األكاديمية الملكية 
للشـــرطة بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد 

بالمملكة المتحدة. 
لـــدى وصولـــه مقـــر  اســـتقباله  فـــي  وكان 
األكاديميـــة، رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
طـــارق الحســـن، وآمـــر األكاديميـــة العميد 

فواز الحسن.
وبعد عـــزف ســـلم الفريق، بدأت مراســـم 
حفـــل التخـــرج، علـــى مســـرح األكاديمية، 
حيـــث أعـــرب وزيـــر الداخلية عـــن خالص 
القائـــد  البـــلد  لعاهـــل  واالعتـــزاز  الشـــكر 
األعلـــى صاحـــب الجللـــة الملـــك حمد بن 
دعـــم جللتـــه  علـــى  خليفـــة،  آل  عيســـى 
ورعايتـــه رجال الشـــرطة وتعزيـــز دورهم 
في حفـــظ أمن الوطن، معبـــرا عن تقديره 
لمتابعـــة ومـــؤازرة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء، مما 
كان لـــه األثـــر البالغ فـــي تعزيـــز الجاهزية 
والتفانـــي فـــي أداء الواجـــب والتميز في 

تقديم الخدمات األمنية.
وأكد الوزير أن توظيف الدراسات العلمية 
وصياغـــة  األمنـــي،  النهـــج  تطويـــر  فـــي 
السياسات الشرطية للتعامل اإليجابي مع 
المستقبل بتحدياته المتعددة، أمر أساسي 
والتوســـع  األمنيـــة،  المتغيـــرات  تفرضـــه 
الحاصل في مجاالت عمل الشرطة الذكية 
واستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي، 
مشيرا إلى أن مسيرة التطوير والتحديث 
المعمـــول بهـــا فـــي وزارة الداخلية، تغطي 
العديد من مجاالت العمل األمني في إطار 
تلبية المتطلبـــات األمنية وتنمية القدرات 

والمهارات اللزمة.
وهنـــأ الوزيـــر الخريجيـــن الحاصلين على 
البرامـــج  هـــذه  فـــي  الماجســـتير  درجـــة 

العلميـــة، معربـــا عن شـــكره لجهودهم في 
التحصيـــل العلمـــي، وتقديره لمـــا تضمنته 
دراساتهم من بحوث وتقارير علمية مهمة 
من شـــأنها المســـاهمة فـــي تقديم خدمات 
أمنيـــة متقدمـــة وتعزيز مســـتويات األداء 
وتلبيـــة التطلعـــات المســـتقبلية للتطويـــر 

والتحديث.
مـــن جهتـــه، ألقى آمـــر األكاديميـــة الملكية 
للشرطة، كلمة، أكد فيها حرص األكاديمية، 
وضمـــن خططهـــا التطويرية علـــى تطوير 
برامـــج الدراســـات العليـــا، حيـــث اعتمـــد 
مجلـــس التعليم العالي فـــي نوفمبر 2021 

نحـــو )12( برنامجًا، منها )6( برامج لدرجة 
الماجســـتير، ومثلهـــا للدكتـــوراه، في عدد 
من المجـــاالت األمنيـــة والقانونية وبدأت 
األكاديمية تنفيذ هذه البرامج وفقًا لخطة 
دراسية متدرجة، مشيرا إلى أن االحتفال 
بتخريج هذه الكوكبة من حملة الشهادات 

دور  لتنامـــي  انعـــكاس  الُعليـــا،  العلميـــة 
األكاديميـــة في إعـــداد الكفـــاءات العلمية 
القـــادرة على مواجهـــة متطلبـــات التنمية 

الوطنية الطموحة.
بعـــد ذلك، تفضـــل وزير الداخليـــة بتكريم 
األوائل، مهنأ الخريجين باجتياز متطلبات 

التخـــرج بنجاح، وحثهم علـــى بذل المزيد 
مـــن الجهـــد والعطـــاء لخدمة الوطـــن، كما 
ثمـــن دور األكاديمية الملكية للشـــرطة في 
والتدريبيـــة،  العلميـــة  البرامـــج  تحديـــث 
متمنيـــًا للجميـــع، التوفيـــق والســـداد فـــي 

خدمة الوطن.
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مباشرة 96 قضية اختالس ورشوة و3 مخالفات من “الرقابة”
وزير الداخلية: الفساد عقبة على طريق تحقيق التنمية المستدامة

ا تدشين خدمة شهادة حسن السيرة والسلوك إلكترونيًّ
دراسة شمول البحرينيين المغتربين واألجانب المقيمين سابًقا في المملكة



عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تســـلم 
الزياني، أمس، عبر االتصال اإللكتروني 
المرئـــي، نســـًخا مـــن أوراق اعتماد عدد 
من ســـفراء الدول المعينين لدى مملكة 

البحرين.
فقد تســـلم وزيـــر الخارجية نســـخة من 
أوراق اعتمـــاد كوليبالي دريســـا، ســـفير 
جمهوريـــة كـــوت ديفـــوار المعيـــن لـــدى 
مملكـــة البحريـــن والمقيم فـــي الرياض، 
وتســـلم أيًضا نســـخة مـــن أوراق اعتماد 
غي إبراهيـــم ممبورو، ســـفير جمهورية 
الجابـــون المعيـــن لـــدى مملكـــة البحرين 
والمقيم في الرياض، ونسخة من أوراق 
اعتماد بارنبي ريتشـــارد جيرارد رايلي، 
ســـفير نيوزيلنـــدا المعيـــن لـــدى مملكـــة 
البحرين والمقيم في الرياض، ونســـخة 

مـــن أوراق اعتماد يانيـــس ميخاليدس، 
ســـفير جمهوريـــة قبـــرص المعيـــن لـــدى 

مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.
بالســـفراء  الخارجيـــة  وزيـــر  ورحـــب 

المعينيـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن، معرًبا 
عن تقديره لعالقات الصداقة والتعاون 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي 
وبلدانهم الصديقة، وما تمتاز به حرص 
واهتمـــام بالغيـــن علـــى االرتقـــاء بتلـــك 
العالقـــات إلـــى آفـــاق أرحب بمـــا يخدم 
المصالح والتطلعات المشـــتركة، متمنًيا 
لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم 

الدبلوماسية.
عـــن  الســـفراء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
اعتزازهـــم الكبيـــر بتقديـــم نســـخة مـــن 
أوراق اعتمادهـــم إلى وزيـــر الخارجية، 
مؤكدين اهتمام بلدانهم بتعزيز عالقات 
التعـــاون الثنائيـــة مـــع مملكـــة البحريـــن 
في مختلف المجـــاالت، متمنين لمملكة 

البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

حرص بحريني على توطيد التعاون مع إسرائيل
الزياني يتسلم أوراق اعتماد السفير آيتان نائي

اســـتقبل وزيـــر الخارجية، عبداللطيـــف الزياني، في 
مقـــر الـــوزارة، أمس، آيتـــان نائي، الذي ســـّلم الوزير 
نســـخة مـــن أوراق اعتماده ســـفيًرا لدولة إســـرائيل 

معّيًنا لدى مملكة البحرين.
وخـــالل اللقاء، رّحـــب وزير الخارجية بســـفير دولة 
إســـرائيل المعين لدى مملكة البحرين، مؤكًدا حرص 
مملكـــة البحرين علـــى توطيـــد التعـــاون الثنائي مع 
دولـــة إســـرائيل، وتعزيز دعائم الســـالم واالســـتقرار 
فـــي المنطقة بما يحقـــق االزدهار والتنميـــة، متمّنًيا 
لـــه دوام التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء مهـــام عملـــه 

الدبلوماسي.
 مـــن جانبـــه، أكد آيتـــان نائي اهتمام بـــالده بتوطيد 
العالقـــات القائمـــة مع مملكة البحريـــن واالرتقاء بها 
إلى مســـتويات أشمل بما يلبي التطلعات المشتركة، 
متمّنًيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.
حضـــر اللقاء، مديـــر عـــام شـــؤون وزارة الخارجية، 
الســـفير طـــالل األنصـــاري، ورئيـــس قطاع الشـــؤون 
القرينيـــس،  أحمـــد  الخارجيـــة،  بـــوزارة  األوروبيـــة 
والقائـــم بأعمـــال رئيس المراســـم بـــوزارة الخارجية 

صالح شهاب.
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المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
إطـــار خطـــة  فـــي  أنـــه  جميـــل حميـــدان 
التعافـــي االقتصادي وتعزيز التكامل بين 
العالقـــة، وعلـــى  الجهـــات ذات  مختلـــف 
ضـــوء متابعـــة الـــوزارة للقطاعـــات التـــي 
تشـــهد نمـــوًا متزايدًا لالســـتفادة منها في 
توظيـــف المواطنين ورفدهـــا بالكفاءات 
البحرينيـــة المـــزودة بالمهـــارات المهنيـــة 
الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى  االحترافيـــة، 
الصيرفـــة  ومجـــال  المالـــي  القطـــاع 
اإلســـالمية والتقليديـــة، والتـــي تعـــد من 
الوظائـــف الجاذبة للمواطنين، فإن وزارة 
العمـــل وضعـــت ضمـــن أولوياتهـــا توفيـــر 
برامـــج التدريب والتأهيـــل للراغبين في 
العمـــل فـــي هـــذا القطـــاع الحيـــوي وذلك 
ضمـــن خطـــة تدريـــب 10 آالف بحرينـــي 

سنويًا حتى العام 2024.
وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــار حميـــدان إلى 

أن الـــوزارة باشـــرت فـــي وضـــع خطتهـــا 
التنفيذيـــة بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات 
العالقـــة لتدريـــب وتأهيـــل الباحثين عن 
عمـــل بحســـب االحتياجـــات المســـتقبلية 
وإدماجهم في القطاع المالي والمصرفي، 
حيـــث مـــن المؤمـــل أن يتـــم ضمـــن هـــذه 
الخطـــة تدريـــب وتأهيـــل المواطنين في 
الماليـــة  المؤسســـات  ومختلـــف  البنـــوك 

والمصرفيـــة، إضافـــة الـــى إدماجهـــم في 
احترافيـــة  تدريبيـــة  ودورات  برامـــج 
بالتعاون مـــع المعاهد المتخصصة، وذلك 
فـــي مجـــاالت الصيرفـــة اإلســـالمية التي 
تشـــهد نموًا مطـــردًا فـــي القطـــاع المالي، 
فضـــالً عـــن  الـــدورات المتخصصـــة فـــي 
التحوالت الرقمية التي تستلزم مواكبتها 
وقـــدرات  مهـــارات  تكثيـــف  خـــالل  مـــن 
المواطنين المهنية لتكون الخيار األفضل 

في التوظيف لدى هذا القطاع.
العاملـــة  األيـــدي  توفـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
الوطنيـــة المدربـــة تدريبـــًا احترافيـــًا في 
وقطـــاع  والمالـــي  المصرفـــي  القطـــاع 
التأميـــن وقطاع األســـواق المالية ورفده 
فـــي جـــذب  الالزمـــة يســـهم  بالكفـــاءات 
المزيـــد من االســـتثمارات الماليـــة لمملكة 

البحرين.

ابتـــداًء مـــن اليـــوم وحتى 17 من الشـــهر 
الشـــهيد”  “وردة  شـــارة  تزيـــن  الجـــاري 
الصـــدور تخليـــًدا لذكرى شـــهداء الوطن، 
الذين أدوا مهماتهم وواجباتهم الوطنية، 
داخـــل الوطـــن وخارجـــه فـــي المياديـــن 

المدنية والعسكرية واإلنسانية كافة.
وترمز شـــارة “الرازجي” البيضاء وسعفة 
الـــذي دافـــع  للســـالم  النخيـــل الخضـــراء 
عنـــه شـــهداء البحرين وقدمـــوا أرواحهم 
ثمًنا لـــه في أثنـــاء أداء واجبهم الوطني، 
وهـــي تعبيـــرا رمزيا لـــرد الجميل لألبطال 
الشـــارة  هـــذه  أصبحـــت  البواســـل،حيث 
أيقونـــة تعبرعـــن االحتفال بيوم الشـــهيد 
ووســـام فخـــر وكرامـــة يزيـــن صـــدر كل 

بحرين.
وغـــرد المـــدون واالعالمـــي نـــوار عبدهللا 
المطوع عبر منصة تويتر “ في 9 ديسمبر 

نرتـــدي وردة الشـــهيد )الرازجية( نرتديها 
تخليـــدا لذكرى شـــهداء الوطـــن، نرتديها 
وفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء شهدائنا 

البـــررة الذيـــن أدوا واجباتهـــم ومهامهـــم 
الوطنية ليعيش الوطن، نرتديها لنستذكر 
بطوالت من قدموا أرواحهم للوطن حتى 
نكون بخير.. اللهم ارحم شـــهدائنا وانصر 

جنودنا”.
ويؤكـــد االحتفـــاء الوطني بيوم الشـــهيد 
الـــذي أقـــره عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بأن 
يكـــون الســـابع عشـــر من ديســـمبر من كل 
لتضحيـــات  تقديـــر  للشـــهيد  يوًمـــا  عـــام 
الشهداء األبطال الذين ضحوا بأرواحهم 
للمكانـــة  وتخليـــدا  الوطـــن  عـــن  دفاًعـــا 
الرفيعة التي يحظى بها شـــهداء الواجب 

في نفوس جميع المواطنين.
كمـــا أمـــر جاللـــة الملك فـــي العـــام 2016 
لشـــهداء  الملكـــي  “الصنـــدوق  بإنشـــاء 

الواجب”.

تخليًدا لذكرى شهداء الوطنحميدان: نمو مطرد للصيرفة اإلسالمية في القطاع المالي

“وردة الشهيد“ تزين الصدور اليومخطة لتأهيل الباحثين عن عمل لتوظيفهم في البنوك

جميل حميدان
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عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني، في مقر الوزارة، امس، مع وزير 
الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة بجمهورية 
صربيـــا نيمانيا ســـتاروفيتش، بمناســـبة 

زيارته لمملكة البحرين.
بالمســـتوى  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
المتقـــدم الـــذي وصلـــت إليـــه عالقـــات 
الصداقـــة والتعاون القائمـــة بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة صربيـــا الصديقة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، مؤكـــًدا أهمية 
الدفـــع بالعالقـــات المتميزة لمســـتويات 

أرحب بمـــا يحقـــق المصالح المشـــتركة 
ويعود علـــى البلدين والشـــعبين بالخير 

والمنفعة.
وثمن ســـتاروفيتش ما تشهده عالقات 
الصداقـــة والتعـــاون التـــي تجمـــع بيـــن 
مملكـــة البحرين وجمهوريـــة صربيا من 
تطـــور ونمو، مؤكًدا تطلع بالده لتكثيف 
والتنســـيق  الثنائـــي  التعـــاون  أوجـــه 
المشـــترك مع مملكة البحرين على كافة 
األصعدة بمـــا يلبي التطلعات واألهداف 

المشتركة.

توسيع مستويات التعاون مع صربيا
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استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي فـــي مقـــر الـــوزارة، أمـــس، 
عبدالحميد خوجة، الذي سلم الوزير 
نســـخة مـــن أوراق اعتماده ســـفيًرا 
الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية 
الشعبية معيًنا لدى مملكة البحرين.

بســـفير  الخارجيـــة  وزيـــر  ورحـــب 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة 
الشـــعبية المعيـــن لدى مملكـــة البحرين، 
معرًبا عن اعتزازه وتقديره لما تتميز به 
العالقـــات الثنائيـــة القائمة بيـــن البلدين 

متمنًيـــا  وتطـــور،  نمـــو  مـــن  الشـــقيقين 
للسفير دوام التوفيق والنجاح في أداء 

مهام عمله الدبلوماسي.
مـــن جانبـــه، عبـــر خوجـــة عـــن ســـعادته 
بتقديم نســـخة مـــن أوراق اعتماده إلى 
وزيـــر الخارجية، معرًبا عـــن تطلع بالده 
بيـــن  األخويـــة  العالقـــات  تنميـــة  إلـــى 
البلدين الشـــقيقين في شـــتى المجاالت 
واالرتقاء بها إلى مســـتويات أوســـع بما 
يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلديـــن 

والشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية يتسلم أوراق السفير الجزائري

الزياني يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء
تعزيز عالقات التعاون الثنائية بين البحرين وبلدانهم
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نيوزيلندا كورت دوفوار

قبرص الغابون

المنامة - بنا

حضـــر رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي صبـــاح أمس، 
تخريج إحدى الدورات المتخصصة 
للضبـــاط بإحدى وحـــدات قوة دفاع 

البحرين.
 وتفّضل رئيس هيئة األركان بتوزيع 

الجوائـــز التقديرية علـــى الخريجين 
وهنأهم على المستوى المتميز الذي 
ظهروا به، وعّبر عن شـــكره وتقديره 
لخريجـــي الـــدورة والمدربيـــن علـــى 
الجهـــود التـــي بذلوهـــا فـــي تحقيـــق 

متطلبات هذه الدورة بنجاح.

تخريج دورة متخصصة للضباط

الزياني: ماضون بثبات في تطوير المنظومة حقوق اإلنسان
البحرين توفر أفضل بيئة حقوقية للمواطنين والمقيمين

ترأس وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
اجتماع اللجنـــة التنســـيقية العليا لحقوق 
اإلنســـان، والذي ُعقد أمـــس، عبر االتصال 
أعضـــاء  بمشـــاركة  المرئـــي،  االلكترونـــي 
لحقـــوق  الوطنيـــة  والمؤسســـة  اللجنـــة، 
اإلنســـان، وعدد من الخبـــراء من منظمات 

المجتمع المدني.
ورحـــب وزيـــر الخارجية بأعضـــاء اللجنة 
والمشـــاركين فـــي االجتماع الـــذي يتزامن 
انعقاده مع اليوم العالمي لحقوق االنســـان 
والـــذي يوافـــق 10 ديســـمبر مـــن كل عام، 
مؤكًدا بأن مملكـــة البحرين ماضية بثبات 
في مسيرة البناء والتطوير في المنظومة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.
ورفع وزير الخارجية أســـمى آيات الشـــكر 
والعرفـــان للمقـــام الســـامي لعاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بن حمد آل خليفة، لحرصهما على 
توفيـــر أفضـــل بيئـــة حقوقيـــة للمواطنين 

والمقيمين على أرض مملكة البحرين.
شـــكره  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
وتقديـــره لموافقـــة القيـــادة الحكيمة على 
الخطة االســـتراتيجية لـــوزارة الخارجية، 
والتـــي تمتـــد إلـــى العـــام 2030، وتتضمن 
عـــدد مـــن المحـــاور مـــن ضمنها مـــا يتعلق 
بالخطة الوطنية لحقوق اإلنسان )2022 - 

2026(، وهو ما يمثل الخطوة األولى نحو 
تنفيذ الخطة فور إطالقها، مشيًدا بتعاون 
الجهـــات المعنية وتفاعلهـــا دعًما للوصول 
التـــي  للخطـــة  النهائيـــة  المســـودة  إلـــى 
حرصـــت الـــوزارة علـــى أن تكـــون مكملـــة 
لمـــا حققته مملكـــة البحرين مـــن إنجازات 
متقدمة في مجال حماية حقوق اإلنسان 

وحرياته األساسية.
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 

لســـفير مملكة البحرين المعين لدى مملكة 
الســـابق،  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  بلجيـــكا 
عبـــدهللا الدوســـري على جهـــوده المبذولة 
طـــوال فترة عضويته فـــي اللجنة، متمنًيا 
مهـــام  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  دوام  لـــه 
الشـــكر  وجـــه  كمـــا  الدبلوماســـي.  عملـــه 
ألعضـــاء اللجنة على جهودهـــم المخلصة 
وإسهاماتهم المقدرة في تعزيز دور وعمل 

اللجنة التنسيقية.
عـــدًدا  اجتماعهـــا  فـــي  اللجنـــة  وبحثـــت 
مـــن الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جدول 
أعمالهـــا، ومـــن بينهـــا عرض موجز بشـــأن 
الخطـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان وســـير 
العمل في إعداد الخطة، ومواعيد مناقشة 
عدد مـــن التقارير الوطنية المقدمة للجان 
التعاهدية، إضافة إلى اإلشـــارة إلى اليوم 

العالمي لحقوق االنسان.
واتخذت اللجنة القرارات المناســـبة بشأن 
علـــى  المدرجـــة  والتقاريـــر  الموضوعـــات 

جدول أعمالها.

المنامة - وزارة الخارجية

محرر الشؤون المحلية



صدارة البحرين عالمًيا بمؤشر التعافي تتويج لجهود فريق البحرين
رئيس “األعلى للصحة”: المملكة سخرت كل الموارد واإلمكانات لمواجهة الجائحة

رفــع رئيــس المجلــس األعلى للصحــة رئيس الفريــق الوطني الطبــي للتصدي 
لفيــروس كورونــا الفريــق طبيب الشــيخ محمــد بن عبدهللا آل خليفة، أســمى 
آيــات التهانــي وأطيــب التبريــكات إلــى المقام الســامي لعاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة تبوؤ مملكة 
البحرين المركز األول عالمًيا في مؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من فيروس 

كورونا )كوفيد19-( لنوفمبر 2021.

وأكـــد رئيس المجلس األعلى للصحة 
أّن تصـــدر المملكة معـــدالت التعافي 
لتوجيهـــات  وثمـــرًة  انعكاســـًا  يأتـــي 
مســـتويات  بتقديـــم  الملـــك  جاللـــة 
عاليـــة مـــن العـــالج والرعايـــة لجميع 
مشـــيدًا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
تبذلهـــا  التـــي  المتواصلـــة  بالجهـــود 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

مملكـــة  مـــن  جعـــل  ممـــا  الـــوزراء، 
البحريـــن نموذًجا رائدًا فـــي االنتقال 
للفيـــروس  التصـــدي  مرحلـــة  مـــن 
إلـــى التعافـــي عالمًيـــا، مـــع اســـتمرار 
والخطـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوطنيـــة للتطعيم، وتوفير اللقاحات 
مجاًنـــا لجميع المواطنين والمقيمين، 
معربًا عن فخره باإلنجازات المتوالية 
التي يحققها فريق البحرين وبتناغم 

بيـــن القطاعـــات كافـــة وبتضحيـــات 
الصفوف األمامية والفرق المســـاندة 
مما ســـاهم فـــي تحقيق هـــذا الموقع 
الريـــادي المتميـــز والـــذي يبعث على 

الفخر واالعتزاز.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 

للصحـــة أن جميـــع الجهـــود المبذولة 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، تترجـــم 
العمـــل الـــدءوب والمتواصـــل الرامي 
الصحيـــة  السياســـات  تطويـــر  إلـــى 
مـــن  والتأكـــد  تنفيذهـــا  ومتابعـــة 
االستخدام األمثل للموارد بأكبر قدر 
ممكن مـــن الكفاءة والفاعلية؛ لتعزيز 
صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير 
ذات  مســـتدامة  صحيـــة  خدمـــات 
جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وفي 
متناول جميع المواطنين والمقيمين 

على حد سواء.
ونـــوه بأّنـــه منذ بدء انتشـــار فيروس 
كورونـــا عالمًيا أخذت حكومة مملكة 
مســـؤولية  عاتقهـــا  علـــى  البحريـــن 
وســـالمة  صحـــة  علـــى  الحفـــاظ 
التأهـــب  درجـــة  برفـــع  المجتمـــع، 

لمواجهة الفيـــروس منذ ظهوره، عبر 
إطـــالق حزمة واســـعة مـــن القرارات 
واإلجـــراءات االحترازيـــة، والتدابير 
الوقائية المدروســـة، والتي ســـاهمت 
إلـــى حـــد كبيـــر فـــي تقليـــل األضـــرار 
الناتجـــة جـــراء الفيـــروس والتعامل 
الفاعـــل مع متطلبـــات كل مرحلة من 

المراحل وفي كافة مسارات العمل.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
للصحـــة أن تجربـــة مملكـــة البحريـــن 
كانت اســـتباقية قبل تفشـــي جائحة 
كوفيـــد19، ونجاحهـــا بفضل من هللا 
ســـبحانه ثم بجهـــود صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء، وخطواته الحثيثة بتشكيل 
الفريـــق الوطني من كافـــة القطاعات 
حيـــث  العالقـــة،  ذات  الحكوميـــة 

بـــإرادة  التحديـــات  كل  تجـــاوز  تـــم 
وعزيمـــة منقطعـــة النظيـــر ممـــا أدى 
إلى العودة التدريجية للحياة العامة 
وابتـــكار اآلليـــات المناســـبة للتعامـــل 
مع مســـتجدات الوضع الصحي ومن 
بينهـــا التعامـــل اإللكتروني من خالل 
واعتمـــاد  واعـــي”  “مجتمـــع  تطبيـــق 
آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة وغيرهـــا من 

المبادرات.
وأشار إلى أّن اإلنجاز المتميز يضاف 
إلى سلسلة إنجازات المملكة ويعكس 
موقعها الريادي في المجال الصحي، 
حيـــث ســـخرت المملكـــة كل المـــوارد 
الجائحـــة  لمواجهـــة  واإلمكانـــات 
فـــي  العالميـــة  المفاهيـــم  وجســـدت 
الحق في الصحـــة وتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة في كل الظروف.

المنامة - بنا

رئيس المجلس األعلى للصحة 

الصالح: فريق البحرين يستحق اإلشادة من الجميع
قالـــت وزيرة الصحـــة فائقـــة الصالح إن 
جائحـــة  خـــالل  أثبـــت  البحريـــن  فريـــق 
كورونا قدرته علـــى التعامل مع مختلف 
التحديـــات واضًعـــا نصـــب عينيـــه حفظ 
صحة وســـالمة الجميع كأولوية قصوى، 
مشـــيرًة إلى أن الكادر الصحي البحريني 
أثبت في هذه الظروف االســـتثنائية أنه 
قادر على التعامل مع مختلف التحديات 
وهـــو مـــا أكدتـــه مســـارات التعامـــل مـــع 
فيـــروس كورونا وقـــدرة مملكة البحرين 
الســـيطرة على مســـتويات انتشاره وفق 
المعـــدالت اآلمنـــة وللـــه الحمـــد، والتـــي 
الملكيـــة  التوجيهـــات  بفضـــل  تحققـــت 
الســـامية لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
العهـــد  ولـــي  مـــن  المســـتمرة  والمتابعـــة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
للجهود الوطنية للتصدي للفيروس.

وأضافت أن مملكـــة البحرين قد حققت 
إنجـــازات متميـــزة فـــي مجـــال التصدي 
للجائحـــة، مشـــيرًة فـــي هذا الصـــدد إلى 
أن ذلـــك يأتـــي فـــي ظـــل مـــا تتمتـــع بـــه 
المملكـــة من نظام صحي قـــوي، وكفاءة 
النظـــام الصحـــي للتعامل مـــع أي طارئ، 
مؤكـــدًة الحـــرص المســـتمر علـــى تطوير 
القطـــاع الصحي وفق آخر المســـتجدات 
قدرتـــه  لزيـــادة  العالميـــة  والممارســـات 
علـــى لتعامل مـــع أي طارئ فـــي مختلف 

الظروف.
وأشـــارت إلـــى أن تبوء مملكـــة البحرين 
المركـــز األول عالميًا وفقًا لتقرير مؤشـــر 
“نيـــكاي” اليابانـــي للتعافي مـــن فيروس 
كورونا )كوفيد - 19( لشهر نوفمبر 2021، 

يؤكـــد أن خطط مملكة البحرين للتعامل 
مع فيـــروس كورونا تســـير فـــي االتجاه 
الصحيح والذي أثمر عن انخفاض معدل 
معـــدالت  وتضاعـــف  القائمـــة  الحـــاالت 
تلقـــي التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا 
مع زيـــادة وتيـــرة االلتـــزام باإلجـــراءات 

االحترازية من قبل الجميع.
وقالـــت وزيـــرة الصحـــة: “إن مـــا حققته 
المملكة في هذا المؤشر يجعل من مملكة 
البحرين نموذجـــًا ملهمًا في االنتقال من 

مرحلـــة التصدي للفيـــروس إلى التعافي 
عالمًيـــا”. مثمنـــة عاليـــًا توجيهـــات ودعم 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوطنـــي  للفريـــق  الالمحـــدود  الـــوزراء 
للتصدي لفيروس كورونا في كافة عمله 

المتمثـــل  والمتميـــز  المخلـــص  الوطنـــي 
فـــي التصـــدي للجائحـــة والســـعي الدائم 
للتأكيـــد على أخذ الخطوات االحترازية، 
مؤكدًة أن مملكة البحرين تعد من أوائل 
الدول التـــي اتخذت إجـــراءات وتدابير 

استباقية في هذا الشأن.
وأوضحت الوزيـــرة “الصالح” أن الجهود 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة 
كوفيد 19 بقيادة صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
وصحـــة  ســـالمة  ضمـــان  بهـــدف  تأتـــي 
المواطنين والمقيمين، منوهًة باســـتمرار 
المبـــادرات واإلجـــراءات العديـــدة التـــي 
قامـــت بها المملكـــة لمتابعة مســـتجدات 
ومراحـــل التعامـــل مع الفيـــروس، والتي 
حظيت بإشـــادات دولية ومحلية بشكل 

متواصل.

الوطنيـــة  بالجهـــود  وزيـــرة  ونوهـــت 
المخلصـــة المقدمـــة مـــن قبـــل الطواقـــم 
الطبيـــة والصحيـــة، وبمســـتوى التعـــاون 
والتنسيق المشترك والجهد المبذول بين 
مختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين 
اإلجـــراءات  وتطبيـــق  تنفيـــذ  بهـــدف 
للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
بـــأن  الفيـــروس، موضحـــة  انتشـــار  مـــن 
اإلســـهامات البـــارزة التي يبذلهـــا الطاقم 
الطبي لمواجهة تحـــدي فيروس كورونا 
فـــي  الجبـــارة  وجهودهـــم   )19 )كوفيـــد 
الصفوف األولى فـــي مواقع العمل للحد 
من انتشار الفيروس هي جهود تستحق 
الشـــكر والتقديـــر، حيـــث أن هـــذا العمل 
المميـــز الـــذي تقـــوم به الكوادر يســـتحق 
مـــن الجميع اإلشـــادة وهو محـــل اعتزاز 

من كل مواطن.

المنامة - وزارة الصحة

نظامنا الصحي 
قوي ومؤّهل 

للتعامل مع أي 
طارئ

وزيرة الصحة

local@albiladpress.com
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تغيير تصنيف

وافق المجلس على مقترح هيئة 
العمراني  والتطوير  التخطيط 
بشأن تغيير تصنيف العقار رقم 
04043324 في منطقة المصلى 
الغربي  الــجــزء  يحمل  عقار  مــن 
وزارة  مشاريع  مناطق  في  منه 
اإلسكان ويحمل الجزء الشرقي 
المخططىة  غــيــر  الــمــنــاطــق  مــنــه 
ــاطــق الــســكــن  إلــــى تــصــنــيــف مــن
يــتــوافــق مع  بــمــا   )RA( الــخــاص

وثيقة الملكية.

وافـــق مجلـــس أمانـــة العاصمة 
يقضـــي  قـــرار  إصـــدار  علـــى 
علـــى  مالـــي  تأميـــن  بفـــرض 
الرســـوم البلديـــة علـــى األفراد 
والشـــركات )للغـــرض التجاري( 
باحتســـاب مبلـــغ التأميـــن بمـــا 
يعادل 10 % من قيمة اإليجار 
الشـــهري، علـــى أال يقـــل المبلـــغ 
عن 300 دينار كحد أدنى، وأن 
يتـــم اســـترداده في حـــال غلق 
حســـاب المســـتهلك مـــا لم يكن 
هنـــاك التزامـــات ماليـــة أخـــرى 

بذمته.
وأشـــار المجلس إلـــى أن قراره 

للمتأخـــرات  نتيجـــة  يأتـــي 
المشـــتركين  علـــى  المتراكمــــة 
العاصمـــة،  ألمانـــة  المدينيـــن 
والتي تعـــذر تحصيلهـــا نتيجة 

تـــرك الحســـابات مفتوحـــة من 
قبل المشتركين عند إخالءهم 

للموقع.
وقال المجلس إن القرار يهدف 

االقتصـــاد  وتعزيـــز  دعـــم  إلـــى 
الوطني والحركة االســـتثمارية 
فـــي مملكة البحرين، وتســـهيل 
التحصيـــل،  عمليـــة  وضمـــان 
وعـــدم تخلف المشـــتركين عن 
الســـداد، إضافـــة إلـــى الحفـــاظ 

على المال العام.
ولفـــت إلى أن القرار سيســـاهم 
فـــي تنميـــة إيـــرادات العاصمة، 
والمســـاهمة  فـــي وقـــف تراكم 
المديونيـــة المســـتحقة ألمانـــة 
العاصمة، وضمان عدم التهرب 
مـــن دفع المديونيـــات في حال 

سفر األجانب وعدم عودتهم.

مشاورات للنكال بالجلسة

العاصمـــة علـــى تخفيـــض  أمانـــة  وافـــق مجلـــس 
قيمـــة إيجـــار محـــل لبيـــع األســـماك المجففـــة في 
ســـوق المنامة المركزي، بشـــكل اســـتثنائي؛ وذلك 
العريقـــة  مهنتـــه  صاحبـــه  بمزاولـــة  لالســـتمرار 
وضرورة الحفاظ عليها كموروث شعبي وحمايتها 

من االندثار.
وبيـــن المجلـــس أن قراره يأتي تأصيـــال لمهنة بيع 
الســـمك المجفـــف َكِســـمة للشـــخصية البحرينيـــة، 
وإحياء الموروث الشـــعبي التاريخي الذي يجسد 
هويـــة الوطـــن، األمر الـــذي يعزز االنتمـــاء والوالء 
الوطني، ومراعاة أقدميـــة المحل التجاري والذي 

مضى على فتحه ما يقارب 42 عاًما.
ولفـــت المجلـــس إلـــى أن هـــذا القـــرار يهـــدف إلى 
المجفـــف،  الســـمك  بيـــع  مهنـــة  دخـــل  محدوديـــة 
ومســـاعدة المواطنيـــن علـــى تلبيـــة احتياجاتهـــم 

وحلحلة مشاكلهم ومراعاة ظروفهم اإلنسانية.
ووفقـــا لتقريـــر اللجنـــة الماليـــة والقانونيـــة  كانت 
قيمـــة اإليجـــار الشـــهري فـــي البدايـــة 220 دينارا، 
وقد تم زيادة قيمة اإليجار الشهري ألول مرة في 

عام 2010 بنســـبة 20 % وقـــد ارتفع وأصبح 300 
دينـــار، وفي عام 2013 تمـــت الزيادة الثانية حتى 
وصـــل اإليجـــار إلى 360 دينارا أمـــا الزيادة الثالثة 
واألخيـــرة فقد تمت في عـــام 2018 ووصلت فيه 

قيمة اإليجار إلى 432 دينار.
وأشـــارت اللجنـــة إلـــى أنـــه وبنـــاء علـــى دراســـة 
الظـــروف المعيشـــية لصاحب الطلـــب، والنظر في 
عراقـــة المهنـــة التـــي يمتهنها والتي تجســـد هوية 
الوطـــن، رأت أهميـــة حلحلـــة مشـــاكل المواطنين 
علـــى  والحفـــاظ  المعيشـــية  ظروفهـــم  وتقديـــر 
مهنـــة صاحب الطلـــب باعتبارهـــا ذات طبع خاص 
ومـــوروث شـــعبي، وجب الحفـــاظ عليـــه، وتتطلع 
اللجنة إلى اعتماد إجراءات اســـتثنائية لمثل هذه 
الحـــاالت مســـتقًبال بهـــدف المحافظة علـــى المهن 

الشعبية وحمايتها من االندثار.

مها آل شهاب

خفض إيجار مجفف أسماك بـ “المنامة المركزي”
وصلت قيمة اإليجار إلى 432 دينار

300 دينار أقل تأمين إلزامي على الرسوم البلدية
القرار سيساهم في تنمية إيرادات العاصمة

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

للتواصل: 17111483

مع الشقيقة الكبرى السعودية سيكون الغد أفضل من اليوم
يصل اليوم الخميس إلى مملكة البحرين صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمد بن ســـلمان آل ســـعود، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء حفظه هللا 
ورعاه بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة، في إطار الجولة الخليجية 
التـــي يجريهـــا وانطـــاق جولـــة المباحثـــات الرســـمية، وكذلك انعكاســـا 
للعاقات األخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين ولمزيد من 
التعاون والتنسيق في مختلف المجاالت بما يعود بالخير على الشعبين.

كما يعرف القاصي والداني ان للمملكة العربية السعودية الشقيقة دورا 
مهما ورئيسيا ليس لمستقبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
إنما لمســـتقبل الوطن العربـــي من خال قوتها االقتصادية والسياســـية 
والعســـكرية، وال شك ان البيئة اإلقليمية بأحداثها وتطوراتها السياسية 
واالقتصاديـــة ومختلـــف التحديـــات ســـتفرض نفســـها فـــي هـــذا اللقـــاء 
األخـــوي، منها وكمـــا أوردت وســـائل اإلعام الخليجيـــة “أهمية التعاون 
فـــي مـــا يخص السياســـات اإليرانية، والتعامل بشـــكل جـــدي وفعال مع 
الملف النووي والصاروخي اإليراني بكل مكوناته وتداعياته، بما يسهم 
في تحقيق األمن واالســـتقرار اإلقليمي والدولـــي، والتأكيد على مبادئ 

حســـن الجوار واحتـــرام القرارات األممية والشـــرعية الدولية، وتجنيب 
المنطقة األنشطة المزعزعة لاستقرار”.

كما سيكون ملف التعاون االقتصادي حاضرا بقوة نظرا ألهميته البالغة 
ويعـــد مـــن أهـــم أســـباب ازدهـــار المنطقـــة ورخائهـــا، خصوصـــا أن دول 
الخليـــج مقبلـــة علـــى مرحلة جديـــدة في كل المســـارات وهذا يســـتلزم 
تضافـــر الجهـــود لمواجهـــة كل التحديـــات والتقلبات، بمـــا يكفل تحقيق 
طموحـــات شـــعوب الخليج فـــي التكامل واالزدهار االقتصـــادي، والدفع 
بعجلـــة التنميـــة على نحو يتـــاءم مع أهمية المنطقة ومـــا تتمتع به من 
موارد طبيعية وإمكانيات مادية عظيمة وطاقات بشرية كبيرة ومكانة 

متميزة.
مـــع الشـــقيقة الكبـــرى المملكة العربيـــة الســـعودية اعزهـــا هللا ونصرها، 
ســـيكون الغد أفضل من اليوم بإذن هللا تعالى، وبفضل إخاص وعطاء 
الشـــعبين الشـــقيقين لمزيد من التطور والنماء والبركـــة والرخاء، فأها 
بكم يا صاحب الســـمو في بلدكم وبين أهلكم، ونحن ســـائرون على هذا 

الدرب لألبد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حرب مشروعة
كل من شـــارك، ويشارك في معركة تحرير اليمن من العدو اإليراني، 
هـــو فـــارس، وبطل، ورجل ابـــن رجل، هذه حقيقة ال لبـــس فيها، وال 
نقاش، وال جدال. ومن يقول خاف ذلك فهو عدو، وحاقد، ومارق، 
مثلـــه مثل مالي قم وطهران وشـــيراز، من قتلة األطفال واألبرياء، 

وسراق الثروات ومدمري األوطان، والقرى والبلدان.
حـــرب تحرير اليمن حرب مشـــروعة، ومطلوبة حتى النهايات، ومن 
فوق أنوف من يعارضها، حماية ألبناء اليمن، وحماية لهوية بادهم 
وبقائها، ومنعًا لتكرار ســـيناريوهات أوطـــان العرب المحروقة، ممن 

وطأها مرتزقة ومليشيات صنم طهران األشر.
ومن االبتذال هنا، تحريف الحقائق والوقائع، ومحاولة صد األنظار 
عما يفعله ضباط الجيش اإليراني في هذا البلد منذ ساعة دخولهم، 
وخروج “الحوثة” من جحورهم إلى العلن، وإشـــهارهم الســـاح في 
وجـــه شـــركاء الوطن، فالعدو الحقيقي هنا هـــو إيران ووكاؤها في 

المنطقة من الخونة وبائعي الذمم.
وبشـــكل مناقـــض، وفـــي الوقـــت الذي تبـــادر فيـــه الشـــقيقة الكبرى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمناصرة أشـــقائها العرب والمســـلمين، 
فـــي كل شـــاردة وواردة، وبصـــدارة خير وعطاء وكرم مشـــهود منذ 
عشـــرات الســـنين، يجحـــد البعض – بوقاحـــة - هذه الوقفـــات وهذا 
الفضـــل الكريم، حين تشـــتد األزمات، تماما كمـــا يحدث اآلن بحرب 

اليمن المشروعة.

الجاحدون هؤالء.. هم “أصفار” ال قيمة لها، وال تأثير، أصفار مصفرة  «
أمام الرجال أوالد الرجال من أبطال الحد الجنوبي، والتحالف العربي، 

بقوله تعالى “رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

زواج “رقعته منه وفيه”
بعـــد زواج دام عاميـــن، تركـــت ابنـــه الرضيع واختفـــت! لم يعرف 
لهـــا طريقـــًا وال عنوانًا حتـــى في بلدها الذي تزوجهـــا منه، زوجته 
األولـــى التي كســـر قلبهـــا عندما جـــاء بزوجته األجنبيـــة في عقر 
دارهـــا، ووضعهـــا أمام األمـــر الواقع، وخيرها ما بيـــن تقبل الوضع 
الجديـــد مع وجـــود ضرتها في المنزل، أو الرجـــوع إلى أهلها، هي 
مـــن احتضنت ابنه مـــن زوجته األجنبية تلك، والتـــي لم يرف لها 
جفـــن ولـــم يـــرق لها قلب بعـــد أن تركت ابنها الرضيـــع دون رجعة 

حتى بلغ مبلغ الفتيان اليوم.
ال نعمـــم أبـــدًا، ولكـــن نقـــول إن حـــاالت كثيـــرة تعج بهـــا المحاكم، 
وأخـــرى تتداولهـــا األيـــام، تعطينـــا درســـًا، أو مـــن المفتـــرض أن 
تكـــون كذلـــك، بأن الزواج من ذات الجنســـية، أكثر نجاحًا بشـــكل 
أعـــم وأغلـــب، وأكثر قدرة على احتواء المشـــاكل من لو كان أحد 
الزوجين من جنســـية مختلفة، وتزداد المشـــاكل طرديًا والفجوة 
بينهمـــا مع اختاف البيئـــات، والتي قد ال يعيهـــا الواحد منهما إال 
بعد إنجاب األبناء، وتضارب األفكار وأســـاليب التربية، وال يدرك 
المـــرء حجم خياره في الزواج مـــن أجنبية، إال بعد أن ُتغلق عليه 
أبـــواب الصلـــح إن كانا في شـــقاق من أمرهما، ووجد نفســـه أمام 
خيـــار واحد ال ثانـــي له وهو الطاق، وأعانـــه هللا إن كانت تحمل 

جنسية بلد يحرمه من بقاء طفله في كنفه!
ســـيقول قائل، هناك نماذج كثيرة كذلـــك لعاقات زوجية ناجحة 
من جنســـيات مختلفة، وال ننكـــر ذلك بالطبع وال ننفيه، لكن نقول 
ولكيـــا تفتـــح عليك بابًا للمشـــاكل المعقدة بزواجـــك من أجنبية، 
فزواجـــك مـــن ابنة وطنـــك ربما يكـــون أنجع، والتي تعـــرف تمامًا 
أصلها وفصلها وأسلوب تربيتها، أو لنقل إن نسبة استمرار زواجك 
منها أكبر، فهي أقدر على تحمل ما ال تتمكن األجنبية من تحمله، 
وســـتتفهمك ربما بشـــكل أفضل من تلك األجنبية التي تعتقد أنك 
وكما قالها المرحوم عبدالحسين عبدالرضا في مسرحية “باي باي 
لنـــدن”.. أنك تعيـــش في بيت يجـــري من تحته البتـــرول ويرضع 

أطفالنا النفط في رضاعاتهم.

ياسمينة: “حالة الثوب رقعته منه وفيه”. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com تعاظمـــت أهمية فرنســـا خـــال الفتـــرة الماضية نظـــرًا للمســـتجدات والتطورات 

خصوصـــًا علـــى الســـاحة األوروبيـــة، فمع خـــروج المملكـــة المتحدة مـــن االتحاد 
األوروبـــي، إضافـــة لترجل المستشـــارة األلمانية أنجيا ميركل من المستشـــارية 
بألمانيـــا، باتت فرنســـا اليوم تحتـــل دور القائد للكتلة األوروبيـــة، ذلك ما يعطيها 

زخمًا كبيرًا ويضيف لها كدولة لها ثقلها في الميزان الدولي.
جميـــع تلـــك العوامـــل إضافة للعديـــد من العوامـــل األخرى التي تصـــب في خانة 
التفـــوق االقتصـــادي وقـــوة الصناعـــات العســـكرية مـــن جهـــة، والثقل السياســـي 
مـــن جهة أخرى كدولـــة لها حضورها فـــي العديد من الملفات السياســـية كالملف 
النووي اإليراني والملف اللبناني والليبي، تزيد من أهميتها وتجعل التعاون معها 
خصوصًا للدول العربية موضع اهتمام نظرًا للمكاسب التي من الممكن أن يظفر 

بها الطرفان.
جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنطقة الخليج عكست هذا االهتمام، 
كما أن البيانات والخطط المعلنة ترجمت مواضع االســـتفادة والتعاون المشترك، 
بدءا بالملف اللبناني الذي كان لفرنســـا دور فيه من خال الضغط على األطراف 

اللبنانيـــة في ســـبيل اســـتئصال فتيـــل األزمة األخيـــرة، مـــرورًا بالمباحثات حول 
الملـــف اإليراني وما توصلت له مفاوضات الجولة الســـابعة مـــن مباحثات فيينا، 
إضافة لمستجدات األوضاع في ليبيا والتي تترقب انتخابات رئاسية وبرلمانية 

نهاية الشهر الحالي. 
مواضيع مهمة جدًا ناقشها قادة كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات مع 
الرئيس الفرنســـي، لكن يبقى التحالف االســـتراتيجي أهم ما ينظر إليه في جملة 
تلك الزيارات، فمن المعروف أن لدول الخليج تعاونا تاريخيا مع واشنطن، وهو 
مـــا جعـــل دولنا تدور في فلك الواليات المتحـــدة، لذلك يرى العديد من المحللين 
والمراقبيـــن أن تنويـــع ســـلة التحالفات يعـــد المنفذ الوحيد لتجنـــب أي من اآلثار 
الســـلبية التي من الممكن أن تتعرض لها دول الخليج كنتيجة لسياســـة التحالف 
مـــع قطب واحـــد فقط، ويمكن أن نســـتفيد من كون فرنســـا تتمايز وتختلف في 
وجهات النظر حول العديد من المواضيع مع الفاعلين اآلخرين، وهو ما يمكن أن 

يخدم دولنا خصوصًا إذا ما تاقت مصالحنا مع المصالح الفرنسية.
» 

بدور عدنان

أهمية زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الخليج

bedoor.articles
@gmail.com

تنفســـت شـــعوب العالم الصعداء عندما انخفض انتشـــار فيروس كورونا، وعاد 
النـــاس لحياتهم االعتيادية مع االلتزام بالحذر، منًعا لحدوث أي انفات صحي، 
حتـــى تحور لنا “أوميكرون”، ولم يشـــفع قرب إطاق “منظمـــة الصحة العالمية” 
مفاوضات حول “اتفاق دولي يتعلق بمنع حدوث أوبئة في المســـتقبل” من غزو 
“أوميكـــرون” عـــددا من البلدان، وحـــذرت المنظمة بأن “أوميكـــرون ُيمثل خطًرا 
مرتفًعـــا للغايـــة”، والوبـــاء القـــادم يؤكـــد أن “وضع األمـــن الصحـــي العالمي هش 
ومحفـــوف بالمخاطـــر”، وهـــذا يتطلـــب أن تكـــون دول العالم على اســـتعداد تام 

ودائم إزاء المخاطر واألوبئة المستقبلية.
ويرجـــح بعض العلماء أن “اوميكرون” “ربما تطور في القوارض الحيوانية التي 
التقطـــت فيروس ســـارس ــ كوف 2” فـــي منتصف 2020م، ومـــع طفراته أصبح 
مستعًدا لانتقال للبشر، وقال “كريستيان دروستنـ ـ عالم الفيروسات بمستشفى 
جامعـــة شـــاريتيه ببرلين” لموقع “ســـاينس” “أفترض أن هذا لـــم يحدث بجنوب 
أفريقيا، ولكن في مكان آخر”، وقالت “يوميا سواميناثان، كبيرة العلماء بمنظمة 
الصحـــة العالميـــة” “من الســـابق ألوانه تأكيـــد ما إذا كانت اللقاحـــات بحاجة إلى 
تعديلها، ولدينا اآلن لقاحات جًدا فعالة”. وقد تم التعرف على “أوميكرون” الذي 

رسخ أقدامه في آسيا وأفريقيا واألميركيتين والشرق األوسط وأوروبا ووصل 
إلى سبع من تسع مقاطعات من جنوب أفريقيا، من خال عينتين من اختبارين 
ُأخذتـــا فـــي هولندا في الفترة بيـــن )19 و23 نوفمبر(، أي قبل اكتشـــافه بجنوب 
أفريقيا، وقد أوصت “منظمة الصحة العالمية” بإبقاء الحدود واألجواء الدولية 
مفتوحة أمام الحركة في الوقت الذي تسابقت فيه الدول إلغاق حدودها، ولن 
يكون تأثيره إذا انتشر مختلفا عن سابقه، حيث توقعت “كريستالينا جورجيفا” 
ـــــ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي “أن توقعات الصندوق للنمو االقتصادي 

ستنخفض على األرجح بسبب ظهور أوميكرون”.
لقـــد أدارت البحريـــن ملحمة التصدي لكورونا بإرادة قوية وعزيمة ثابتة حققت 
نجاًحا ملفًتا بتخفيف تداعياته، ووضعت حزمة من القرارات الصحية، ووفرت 
الدعـــم المالـــي والمعنـــوي الحكومـــي والخـــاص لألفـــراد والمؤسســـات، وقامت 
ــــ “ال قدر هللا تعالـــى” وأتانا وباء  ـ ولوـ  بالفحـــص والعـــاج المجانـــي، وبـــإذن هللاـ 
“أوميكرون” ســـتكون له اســـتعدادات حكومية ومجتمعية ُمبكرة، وســـنكون له 
بالمرصاد، وسيســـاهم التـــزام الناس بالتعليمات الصحيـــة واإلجراءات الوقائية 

بعدم انتشاره بيننا، فا نخاف وال نذعر وعلينا أن نتوخى الحذر.

عبدعلي الغسرة

“أوميكرون”.. هل القادم أسوأ؟



فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

17564404

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير اسم شركة شركة ويليا للمناسبات والترويج ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  والترويج  للمناسبات  ويليا  شركة  شركة 

127676-1 ، بطلب تغيير اسم الشركة  
من : شركة ويليا للمناسبات والترويج ذ.م.م

                      WILLIA EVENTS AND PROMOTIONS W.L.L 
إلى : جيت ديساين ثينكينج ذ.م.م

                     GET DESIGN THINKING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير اإلسم التجاري التقدم باعتراضه 
إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مشاوي األبراج ذ.م.م 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،  149092-34 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  األبراج  مشاوي  شركة 

طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 34  
من : مشاوي األبراج ذ.م.م    

                      MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L
إلى : مطعم مزمز ذ.م.م

                     MAZMIZ RESTAURANT W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص  تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه 
إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مشاوي األبراج ذ.م.م 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد/ السيدة )اسم مقدم الطلب( نيابة عن السادة شركة مشاوي األبراج ذ.م.م 
للفرع  التجاري  اإلسم  تغيير  طالبين   ،  149092 رقم  القيد  بموجب  المسجلة 

رقم 31 
من : مشاوي األبراج ذ.م.م    

                      MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
إلى : مطعم مزمز ذ.م.م

                     MAZMIZ RESTAURANT W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن تحويل محل تجاري )مؤسسة فردية(
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة ذا دلي أون الين شوب والمملوكة 
القيد  للسيد/ فواز أحمد علي عبدالرحمن بوكمال والمسجلة بموجب 
رقم  146783 ، بطلب تحويل المحل التجاري )المؤسسة الفردية( إلى 
شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000  دينار بحريني، 

لتصبح مملوكة له بنسبة 100%.  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل  مارك 8 للعقارات وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مالكة المؤسسة الفردية المسماة  مارك 8 للعقارات  والمملوكة للسيدة حميره 
محمد ابراهيم قوس   والمسجلة بموجب القيد رقم  2 - 122944   بطلب بيع 
المحل التجاري  مارك 8 للعقارات وتحويل   إلى  شركة ذات مسؤولية محدودة  
برأسمال وقدره   1000   دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري 
مارك 8 للعقارات   عن جزء من اصول وموجودات المحل التجاري ليصبح 

مملوكا  للشركاء التالية أسماؤهم:
حميره محمد ابراهيم قوس بنسبة 90%

% ATTYA SUBHANI 10

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

Free
Delivery

Christmas Candle 3pc set Asstd 

Xmas LED String Light 

LED Rice Light 50 Mtr 

Xmas Tree Deco Xmas Candle Holder Red Perforated Snack Bowl Christmas tree 10 Ft 

Xmas Deco Balls per Pc 

Xmas Hair Band 
Asstd. Per Pc 

Xmas Goggle 
Xmas Deco Balls 

Santa S�cker Xmas Melamine Tray Xmas Deco Trees 

BHD 

7.250 

 

BHD 

0.975 

 

BHD 

3.450 

 

BHD 

5.950 

 

BHD 

32.950 

 

BHD 

3.450 

 

BHD 

1.450 

 

BHD 

2.975 

 

BHD 

2.975 

 

BHD 

2.975 

 

BHD 

1.200 

 

BHD 

0.975 

 

BHD 

0.975 

 

More Christmas Decora�on Items Available Instore  

BHD 

0.975 

 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محليين تجاريين سيفيرم شاورما وتحويل القيدين الى شركة ذات 
مسئولية محدودة

مالكة  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  سيفيرم شاورما  والمملوكة للسيدة  عواطف راشد علي خلف  
والمسجلة بموجب القيد رقم  123448   بطلب بيع المحلين التجاريين سيفيرم شاورما 
قيد رقم -123448 3 – 6-123448 وتحويل   القيدين  إلى  شركة ذات مسؤولية محدودة  
برأسمال وقدره   1000   دينار بحريني، وذلك بتنازل مالكة المحليين التجاريين سيفيرم 
مملوكا   ليصبح  التجاريين  المحليين  والتزمات   وموجودات  اصول  كافة    عن  شاورما 

للشركاء التالية أسماؤهم:
مريم عيسى سلمان كاظم بنسبة 50%

السيد سعيد عبد هللا ماجد عبد هللا بنسبة 50 %

التاريخ 05/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2021-180924   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

الربيعي   العظيم  عبد  الشيخ  صالح  محمد  وداد  أدناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : وداد محمد صالح الشيخ عبد العظيم الربيعي  
االسم التجاري الحالي :  بوابة المصطفى لدعم المرافق

االسم التجاري الجديد : المصطفى لخدمات التسلية
رقم القيد : 124237 – 6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة ألوان البحرين ذ م م  
سجل تجاري رقم   99773 - 1  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة 
ألوان البحرين ذ م م   المسجلة بموجب القيد رقم   99773 - 1   بطلب تصفية الشركة 

تصفية اختيارية   وتعيين السادة  عبدهللا يوسف رحمه الدوسري  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

عبدهللا يوسف رحمه الدوسري
  39455777 

hanif@aic-bahrain.com

التاريخ : 6/12/2021
   CR2021- 182016 اعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : تحرير جاسب ناصر خلف بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيدة / ناديه عيسى شبيب شرهان فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 رقم القيد : 27203 – 2

االسم التجاري : مجوهرات جولداكس
ليصبح فرعا في مؤسسة اللئ الشرهان برقم القيد 113618

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل
 إعالن تصفية

  شركة كريمة ايفا لخدمات دعم المرافق ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 136975

 KAOSUR  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم  إليها
RAFIQULISLAM  RAFIQUL ISLAM بنيابة عن شركة كريمة ايفا لخدمات دعم 
المرافق ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 135895، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
وتعيين السيد KAOSUR RAFIQULISLAM RAFIQUL ISLAM مصفيا للشركة.  

عنوان المصفي:
   KAOSUR RAFIQULISLAM RAFIQUL ISLAM 

Isratjahanbh9@gmail.com 33372896  رقم الهاتف

 إلعالناتكـــم
For Advertising

أوقات الدوام:
األحد - الخميس 

8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
 17111503 - 17111501
17111444 - 17111504 

09الخميس 9 ديسمبر 2021 - 5 جمادى األولى 1443 - العدد 4804



Vacancies Available
MOROCCAN PALACE SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contact
 17742004  or  ABUJHAD@GMAIL.COM 

KJ ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact
 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI JASIM ALMUTAWA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33255044  or  MOH.ALMUTAWA1949@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI ( BAYRUT / 6687 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340518  or  MAMDALNOAIMI@GMAIL.COM 

SALMAN N.ABDULLA SULAIMAN(S.ALNAHBOR-11350) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33267933  or  AEN.SAQR@YAHOO.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39405504  or  WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM 

HALAHEL VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17777200  or  HAMED_ALGHATAM@HOTMAIL.COM 

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

FAKHROO GARAGE Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17784208  or  fakhroo.garage@gmail.com 

LAMASAT MADRED GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33898804  or  NEDHAL.ABUHATAM@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALSUQAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

MEXICAN GRILLED FRESH AND HEALTHY FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36604099  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

ALTHALRA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39733449  or  HUSSAIN.ALZYANI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Alsheryas Mens Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34317424  or  HWAY_ANTA_6@HOTMAIL.COM 

ALI ALBI CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234022  or  AACBAH@GMAIL.COM 

KOJO RESTAURANT CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877880  or  RMK@RMKGROUP.COM 

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

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

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39165508  or  SATHYAN45@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17255100  or  ALWAZZANOPTICIAN@GMAIL.COM 

AL HADRYA CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39839807  or  AZIZ7447@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

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

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AYSHA BAHLOOL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39632221  or  AYSHA@BAKEORTAKE.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

BLACK DROP CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  N.ALSHAMMARY@LIVE.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

AL REDA HOME FOR FIXING FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33668682  or  FALA27H@GMAIL.COM 

Shammas Foodstuffs 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34682012  or  MRM.LANA.BH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SAKURA Sandwiches 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39409898  or  THANI345@HOTMAIL.COM 

TUBA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33322559  or  SS_BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

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

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

MIRA PACKAGING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 13105639  or  INFO@MIRACONSULTANCY.COM 

La Blanche SALON. 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 36633363  or  JHAIRDRESSER2015@GMAIL.COM 

JAMIL AHMED COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238105  or  JAMILAHMED772010@GMAIL.COM 

Hilton Made To Measure W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17245689  or  IMGEORGEE@GMAIL.COM 

KHAFAYEF & MORE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38090890  or  khafayef.bh@gmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34135350  or  KADHIM.ALI.MIRZA@GMAIL.COM 

CURRY LEAF RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38880009  or  HUSSAINALDOY@YAHOO.CO.UK 

FOUR YES TRADING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33742881  or  ACHUSAJI86@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  ASSADMEHMOOD.BH@GMAIL.COM 

KHALID STYLE CENTER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33222100  or  KHALID_STYLE_9@HOTMAIL.COM 

A.R.MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

RAMADHAN CONSTRUCTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39987794  or  HASSANR_808@HOTMAIL.COM 

ASRAAR ALDANA CONSTURCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

SAMAH WATCHES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33339662  or  BO_YOUSIF_81@HOTMAIL.COM 

ELITE CAR RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17291777  or  ELITEHIRINGBH@GMAIL.COM 

Coquina beauty center 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 66336922  or  UMYASER274@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

KAPTAIN FOOD 87 DELIVERY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

JOOD RESIDENCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39547776  or  FUTUREAC@GMAIL.COM 

FORSURE GROCERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 38357475  or  GSUREJU@GMAIL.COM 

Unicorn Technology Centre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17260082  or  INFO@UTCBH.COM 

Dream gate furniture co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17610103  or  info@dreamhouse-gcc.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

CORNER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  GARAGE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39795151  or  9795151@GMAIL.COM 

SABT SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

MOMO CHAI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39212334  or  MOMOCHAIWLL@GMAIL.COM 

MOBIZONE PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39900084  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

SHADE CORPORATION LTD 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17582249  or  infobh@SHADECO.COM 

MAQSOOD mechanical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39209785  or  MA9976415@GMAIL.COM 

ABUSAIBA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33640616  or  A.ALZAKI79@GMAIL.COM 

AL- NAWAKHADHA FURITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701569  or  NAWAKHDHA2058@GMAIL.COM 

LIFE POINT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39055666  or  mariamcr2005@gmail.com 

MALAK CHOUADLI .CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33353444  or  SANAA_TRADERS@HOTMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

MOHAMMED ASHOOR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17640970  or  alshughul@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16668777  or  accounts@loumageseef.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

CITY SPACES FACILITY SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36298726  or  SPACESWLL@GMAIL.COM 

Tasleek contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36000225  or  TASLEEK.BH@GMAIL.COM 

Tasleek contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36000225  or  TASLEEK.BH@GMAIL.COM 

PARK & SHOP MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17774645  or  HAMEEDBACKER@YAHOO.CO.IN 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 
has a vacancy for the occupation of

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

 17588796  or  ali.qattan@AECOM.COM 

VICTORY ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696047  or  VICTORYALUMINUM@GMAIL.COM 

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

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

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

SH. FATIMA AHMED MOHAMMED ALI ALKHALIFA 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17761127  or  ABDULLAQATAR434@GMAIL.COM 

Almeer Tradning Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  STORE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39424492  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

UM JUMA SWEETS AND NUTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33164241  or  UMJUMASWEETS@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  SUNILKNAZRATH@GMAIL.COM 

D FLORA FASHION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700000  or  ABDULNAZEERRIT@GMAIL.COM 

THE PALAC OPTICIAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17740883  or  PALACEOPTICS@HOTMAIL.COM 

ALKUWAITI AUTO SERVIES 
has a vacancy for the occupation of
  TIRE REPAIRER (AUTOMOBILES) 

 suitably qualified applicants can contact
 36343377  or  hr@alkuwaiti.com 

IMRAN ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 33043618  or  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM 

MADAN ELECTRICAL CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17406677  or  CAPITALS@BATELCO.COM.BH 

DUKAN CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33210999  or  H.ALSHEHAB@GMAIL.COM 

BRICK AND STONE INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33320808  or  NAVEED_BHATI@MSN.COM 

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

DAR ALSHESHA COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  DARALSHESHA@GMAIL.COM 

AL EKEEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238686  or  NORTHENGATE@GMAIL.COM 

ONE DINAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

WHITE POINT TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38781614  or  INFO@YOURVISION.US 

Kanafa house of sweet 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36622995  or  ASED_BARBARY@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

SUN SHINE ELECTRICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17474717  or  DINESHNOORALBAHRAIN@GMAIL.COM 

TASKEEN TRDING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  NOOOOR3ENY.24@GMAIL.COM 

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66768054  or  MARYA@skylimittransport.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

INTERDESIGN WOOD WORKS ACTIVITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36600404  or  TMSTRADEWLL@GMAIL.COM 

WAAD CAFITARYA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39857572  or  S208030@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

PET ARABIA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39979963  or  ABDULRAHMANSALAH@HOTMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ZULQARNAIN CARS REPAIR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240566  or  KHANSAGHEER954@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Evershine Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17005949  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

DYNAMO CARPENTRY WORK SHOP Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17213433  or  s.mahdi.r.e@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

Uco Engineering W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GRADER OPERATOR & DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731717  or  hr@bakgroup.net 

DYNAMO CARPENTRY WORK SHOP Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17213433  or  s.mahdi.r.e@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Deshliar world for general trading and cattle 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38083800  or  HAMEED.911@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

Mama Joz Business Management Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66660031  or  JOSIMCOBH@GMAIL.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

NADA OYOON  WATER 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730743  or  affoni1@gmail.com 

CLASS PLUS ORGANIZING PARTIES 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39636404  or  AMAZONE199880@GMAIL.COM 

MOHAMED SAEED SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 39813999  or  M999SAEED@GMAIL.COM 

Wok Station Restaurants W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39607570  or  AZIZ@PEGASUSBAHRAIN.COM 

ABU HuSSEIN Speed Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33159225  or  ALI.JWAD0515@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

PROFIT SPORT SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33465887  or  ASHOURASSEM@YAHOO.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17240098  or  alosrarestaurant.co.wll@gmail.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

BEST TIME REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33000206  or  Abosook32@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39533220  or  AA7724483@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  BHLIAQAT@GMAIL.COM 

AL NAKEEL PREMIUM FITNESS 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
 suitably qualified applicants can contact

 39666838  or  ALNAKHEEL.LADIES@GMAIL.COM 

ALABEER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17347498  or  RASHEDKHALFAN42@GMAIL.COM 

ALHADATHA UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17838390  or  ISLAMEDIA8@GMAIL.COM 

Eastern jalabiat 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33171517  or  m.almuraisi6@gmail.com 

FRENCH CENTER FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33029575  or  LUAYOBAD@GMAIL.COM 

FRENCH CENTER FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33029575  or  LUAYOBAD@GMAIL.COM 

ALMOASHER SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

BUSHRA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33943333  or  SHAHRBAN-FARDAN@HOTMAIL.COM 

EMILIENA BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17690105  or  adhiahmed617@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33203091  or  riazbijli@proadswll.com 

LION TOWER ADVERTISING AND PROMOTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33025666  or  BORJ-ALASAD@HOTMAIL.COM 

JAAN CLICK MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR OF PHOTOGRAPHY (VIDEO) 
 suitably qualified applicants can contact

 39963034  or  JAANclick@GMAIL.COM 

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

Golden Sky Rent a Car 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39294968  or  GOLDENSKY831@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

NOOR AL EYMAN SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38964040  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

PRIME CARE MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39691070  or  dralhellow@gmail.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38139157  or  ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM 

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

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

Alaskar phone center 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39892042  or  UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM  
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BOX MAKER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17231660  or  layla@haridasp.com

 HOUSE OF UNIFORMS H.O.U 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36660577  or  UNIFORMS@BATELCO.COM.BH 

UM KHALID KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39199644  or  GANSHY123@YAHOO.COM 

CAKES AND BAKES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403411  or  MKUWAITI@BATELCO.COM.BH 

Capital Laundry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464157  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

EASTERN AREA WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17676154  or  EST_WSHOP_J@HOTMAIL.COM 

Cargo line advisor 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 13621206  or  ZUHAIR.HASHEM@CARGOLINEADVISOR.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ALBARAKA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36664415  or  BASL@ACTIVEMANPOWER.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  WIRING ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

FAKHRAWI BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17254827  or  CO.FAKHRAWI@GMAIL.COM 

WAYS DYNAMICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33032025  or  WAYS_123@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

WONDERLAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39611187  or  ammar.alabbas.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 38400013  or  INFO@HOWDYBH.COM 

Centro Super market Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17003123  or  ASIF.BANOTH@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMOHSIN ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39555040  or  JASSIM.040@GMAIL.COM 

CAFETERIA ABU ALARABI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38889774  or  MOSTAFANASSAR211@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

PANORAMA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  info.pan01@dar-albinaa.com 

SEEMA KUWAIT TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773731  or  SEEMAKUWAIT@HOTMAIL.COM 

JASIM MIAH REPAIR OF ELECTRONIC ELECTRICAL EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

BRIGHT FUTURE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122451  or  ADNAN.SIDDIQUE37@GMAIL.COM 

MENWAH GUNTLMNS HAIRIRD ESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 333606622  or  THANI6646ALDOSSRI@GMAIL.COM 

JASIM MIAH REPAIR OF ELECTRONIC ELECTRICAL EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

AHMED MUHAMMAD KHAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32031744  or  RIGHT.GROUPS@OUTLOOK.COM 

Devine Cleaning Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Nusrat Rahmat Constructions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33479659  or  786BASHIRCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

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

Innovative Value  for Management Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM 

ALTOBLANI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33150053  or  alialtublani@gmail.com 

SKILL TECH AUTO CARE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36622815  or  HASSAN.ALSABER@GMAIL.COM 

Capital Laundry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39464157  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17262610  or  tasahulbh@gmail.com 

NEW SEASHELL CAFE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Kamis Services Station 
has a vacancy for the occupation of

  PUMP STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17811616  or  BADEE53@GMAIL.COM 

ART POINT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39050863  or  ASAMO_19@HOTMAIL.COM 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

ALWAOOD SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

WONDERLAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39611187  or  ammar.alabbas.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

INFINITY MULTIMEDIA ASSOCIATES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17731343  or  ismailmali@yahoo.com 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SEACOAST COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33228552  or  33963850.S3@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  isa_alawadhi_cont@hotmail.com 

ALNADHEEF GATE SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33776308  or  OSAMA.2002@HOTMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Newtech International W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17423123  or  PONNU@NEWTECHGCC.COM 

Harvest Interior Decor & Furniture Manufacturing W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17296440  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

ALRESALAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33969333  or  BUESA121@GMAIL.COM 

Al Zahra Albokhary Restaurant & Grill 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39919222  or  NINEBALLCAFE@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

A1 Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36660056  or  AWADHI6656@live.COM 

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

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

 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

ALSHMAT TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36427788  or  ABU_MOHD68@HOTMAIL.COM 

HUSSAIN ABUL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33763346  or  amir__85@outlook.com 

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656671  or  SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37331877  or  BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

SEDAIF FOR FIBERGLASS AND PLASTIC FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875247  or  SUDAIFFIBERGLASS@YAHOO.COM 

SEVEN INTERNATIONAL WALLS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39619192  or  KHADIJA.HASSANJUMAA@GMAIL.COM 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 77707070  or  adam.mohamed@fairmont.com 

SHAHAD ALKHALEEJ COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39033464  or  LOORD211@HOTMAIL.COM 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 77707070  or  adam.mohamed@fairmont.com 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

Planet Donut and Bakery W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39671611  or  TAN66A@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  GOJRATECHBH@GMAIL.COM 

Abraj alsherooq construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39238077  or  FZM_123@HOTMAIL.COM 

Naya beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33005350  or  nayasaloon04@gmail.com 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77707070  or  adam.mohamed@fairmont.com 

SHUBRA AUTO SERVICES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39400708  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

FINE TEAK WELDING BLACKSMITH AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649904  or  FINE.TEAK@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

BIG BOSS ELECTRICAL AND ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

Transport Al-Fadhel  to the owner Ali Fadhel Fadhel Mohammed K 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33039333  or  ALIFADHEL80@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com 

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

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

 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ABDULAZIZ MOHAMED ISA ALROMAIHI ( DAR ALSAADA / 12342 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36566552  or  ABULAZIZ.ISA.ALRUMAIHI54@GMAIL.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

YASEEN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17553661  or  ALIESSA68@GMAIL.COM 

KAYAN CORNER COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33700877  or  A780726812@GMAIL.COM 

AL BEHAEI PALACE FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36339992  or  MOHDREDHAQ@YAHOO.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR DRIVER (TRADING ESTABLISHMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

DMG AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33213178  or  DILAZAK786@GMAIL.COM 

PANACEA BUSINESS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17550309  or  ceenovamuhd@gmail.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39811990  or  MOHAMMEDALI8705@GMAIL.COM 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

TIKKA AND KABAB AMEEN (Simple Commandite Company) 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17254867  or  info@dividendgatecapital.com 

FORTUNE CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32321690  or  INFO.FMBHDC@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Reef Facilities Management Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17564808  or  shawqi.alsayegh@reef-island.com 

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39405504  or  WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Global Vision Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17491444  or  RIYADH.SHAHEEN@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

BEST STYLE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691759  or  JAFFAR.CSDECOR@GMAIL.COM 

CROP CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33288488  or  CROPGROUP.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39466277  or  ABDULLA.ALHIDDI55@GMAIL.COM 

ALHALWACHI FRESH BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727967  or  HALWACHI2@HOTMAIL.COM 

New Green Construction of buildings Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33179673  or  mr2037645@gmail.com 

STONE MIX FOR CEMENT PRODUCTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34170777  or  ANSS72@HOTMAIL.COM 

USMAN SHABIR REPAIR OF ELECTRICAL EQUIPMENT BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33702583  or  USECO.BH@GMAIL.COM 

HAYA KHAMIS CONTRACTING AND EVENTS PLANNING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36650780  or  KHAIBARALDOSERYSPC@GMAIL.COM 

BADER MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  al_raeda_contracting@hotmail.com 

MUSALIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17600003  or  HASSAIN857@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

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

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36363936  or  daytona@daytonabh.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Silver Lana for Cleaning Bahraini partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39431833  or  ABU-WALLA@HOTMAIL.COM 

HOME HEALTH CARE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592888  or  INFO@HOMEHEALTH-BH.CO 

AL EZAH CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39622485  or  FATIMAFOUAD9999@GMAIL.COM 

NEW SEASHELL CAFE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

Euro DECOR S P C owned by Jose Noel Fernandez 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296653  or  NOELFERN66@GMAIL.COM 

ZEESHAN ARSHAD ELECTRONICS  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35909296  or  ZEE.SHANI4422@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

FIXIT PROMOTION & MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33453535  or  KHULOOD_ASATTAR@HOTMAIL.COM 

New Green Construction of buildings Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33179673  or  mr2037645@gmail.com 

TASTY TIME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33307578  or  GAZOLY_G@YAHOO.COM 

Marina Star Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33313436  or  NADEEMY234@GMAIL.COM 

3D JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39604305  or  SABANAROFIQUE@GMAIL.COM 

ADONA STEEL FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33374184  or  adonabahrain@gmail.com 

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39405504  or  WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM 

DHA REPAIR OF MACHINERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

D S D CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33728455  or  DALI55161@GMAIL.COM 

AL RAPHA STATIONARY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17214094  or  ALRAPHASTY@GMAIL.COM 

PRESTIGE PALCE TRADING CENTRE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39622300  or  KHULOOD.SHUKRALLA@GMAIL.COM 

KURUMULAKH CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39839739  or  SAYEDHELPLINE888@GMAIL.COM 

222 SQURE CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

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



المجلس البحريني لأللعاب القتالية

تحت رعاية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
عصـــًرا   4.30 الســـاعة  عنـــد  “الخميـــس”  اليـــوم  تنطلـــق 
منافســـات بطولة خالد بـــن حمد المفتوحة لفنـــون القتال 
المختلطـــة بالتعـــاون مـــع منظمة خالد بن حمـــد الرياضية 
KHK SPORTS وفريـــق خالـــد بـــن حمـــد لفنـــون القتـــال 
المختلطة KHK MMA، والتـــي ينظمها االتحاد البحريني 
لفنون القتال المختلطة BMMAF على صالة نادي النجمة 

الرياضي. 
 وتأتـــي هـــذه البطولـــة امتـــداًدا للبطـــوالت المحليـــة التي 
ينظمهـــا االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، بهدف 
تعزيـــز القاعدة لرياضة فنون القتال المختلطة، وتشـــجيع 
الناشـــئة والشـــباب على ممارســـة هـــذا النوع مـــن األلعاب 
القتالية في أجواء آمنة تتوافق مع لوائح وأنظمة االتحاد 
الدولـــي لفنون القتـــال المختلطة IMMAF، وعلى الشـــكل 
الـــذي يخدم الفرق والمنتخبات الوطنية، من خالل ظهور 
المواهب والعناصر المميزة التي يمكن صقلها واالستفادة 

منهـــا في تمثيـــل مملكة البحرين في مختلف المشـــاركات 
القادمة. 

 ويشـــارك في هـــذه البطولة 45 العًبا مـــن مملكة البحرين 
ودول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة وعدد من 

دول اآلسيوية واألوروبية.

تقام برعاية سموه على صالة نادي النجمة الرياضي

انطالق بطولة خالد بن حمد المفتوحة MMA.. اليوم
األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

اســـتقبل األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ ســـلمان بـــن 
إبراهيـــم آل خليفـــة الرياضـــي البحريني 
المخضـــرم عبدالجليل أســـد الـــذي أهدى 
معاليـــه نســـخة مـــن كتابـــه “50 عامـــا من 
العطـــاء فـــي المجال الرياضـــي”، بحضور 

المشرف العام على الكتاب محمد لوري.
وأشـــاد األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة بحـــرص أســـد علـــى 
توثيـــق مســـيرته المتميـــزة فـــي الرياضة 
البحرينيـــة، مؤكدا أن الكتاب يعد إضافة 
مملكـــة  فـــي  الرياضيـــة  للمكتبـــة  قّيمـــة 
البحريـــن ومرجعـــا للباحثيـــن فـــي تاريخ 

الحركة الرياضية في المملكة.
كمـــا نـــوه الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة بالمشوار الطويل ألسد في الحقل 
الرياضـــي العبـــًا ومدربـــًا وإداريـــا وحكما 
وخبيـــرا عايش فترات متعاقبة من تطور 

المملكـــة، وكان  فـــي  الرياضيـــة  الحركـــة 
نموذجـــًا يحتذى في اإلخـــالص والعطاء 
التوفيـــق  دوام  لـــه  متمنيـــًا  والمهنيـــة، 

والنجاح.
مـــن جانبـــه، أعـــرب عبدالجليل أســـد عن 

شـــكره وتقديـــره إلى الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيم آل خليفة على دعمه الرياضيين 
في مملكـــة البحرين، منوهًا بحرصه على 
تشـــجيع ومســـاندة عمليـــة التوثيق التي 

تثري الحركة الرياضية.

أشاد بكتابه “50 عاما من العطاء في المجال الرياضي”

سلمان بن إبراهيم يستقبل عبدالجليل أسد

سلمان بن إبراهيم

حلبة البحرين تستضيف النهائيات الكبرى لتحدي “روتاكس ماكس للكارتينج”
تســـتعد حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
الســـتضافة واحـــدة مـــن أكبـــر بطـــوالت 
الكارتينـــج فـــي العالـــم، المقـــرر إقامتهـــا 
علـــى مدار أســـبوع كامل فـــي الفترة من 

11 حتى 18 ديسمبر الجاري بالصخير.
لتحـــدي  الكبـــرى  النهائيـــات  وتنطلـــق 
حلبـــة  علـــى   2021 ماكـــس  روتاكـــس 
ذات  للكارتينـــج  الدوليـــة  البحريـــن 
المواصفـــات العالمية بمشـــاركة قرابة الـ 

400 سائق من جميع أنحاء العالم.
وتعتبر هـــذه هي المرة األولى التي تقام 
فيها النهائيات الكبـــرى لتحدي روتاكس 
ماكـــس فـــي مملكة البحريـــن، على حلبة 

مهيئة لفعالية كبيرة كهذه. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــن جانبـــه، صـــرح 
لحلبـــة البحرين الدولية الشـــيخ ســـلمان 

أن  “يشـــرفنا  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
نســـتضيف هـــذه الفعاليـــة المرموقـــة إذ 
تعتبر النهائيات الكبرى لتحدي روتاكس 
فعاليـــات  أكبـــر  مـــن  واحـــدة  ماكـــس، 

الكارتينج على الساحة العالمية”.
البحريـــن  حلبـــة  بـــأن  فخـــورون  “نحـــن 
المواصفـــات  ذات  للكارتينـــج  الدوليـــة 
العالميـــة تســـاعد فـــي تنميـــة الســـائقين 
الشـــباب، إذ تســـلط هذه الفعالية الضوء 
بشـــكل أكبر على التزامنـــا بتعزيز رياضة 
الســـيارات فـــي المنطقـــة، الســـيما علـــى 

المستوى المحلي”.
وأضـــاف “تجمع هذه الفعالية المئات من 
مـــدراء الفـــرق وطواقمهم والمشـــجعين 
في مملكة البحرين ألســـبوع مثير وغير 

عادي من السباقات”.
تمنياتـــه  عـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وأعـــرب 
للجميـــع بالتوفيق فـــي النهائيات الكبرى 
وخـــوض تجربـــة آمنة وناجحـــة وعيش 

لحظات ال تنسى.
جميـــع الطـــرق تؤدي إلـــى البحريـــن هذا 
العـــام، إذ حصـــل الكثيـــر مـــن الســـائقين 
على دعوات للتســـابق في هذا األســـبوع 
بعـــد أن تفوقوا في منافســـات روتاكس 
ماكـــس المؤهلـــة عـــن كل بلـــد على حدة 

في أكثر من 75 دولة.
ويتنافـــس المشـــاركون فـــي ســـبع فئات 
ماكـــس،  المايكـــرو  تشـــمل  مختلفـــة، 
والمينـــي ماكـــس، والـــدي دي 2، والـــدي 
دي 2 ماسترز، واإلي كارت سينيور على 
أن تقـــام فعاليات األســـبوع على مضمار 

الكارتينج البالـــغ طوله 1.414 كيلومتًرا، 
الذي ســـبق وأن اســـتضاف سباقات على 
مســـتوى بطولـــة العالم التـــي أقيمت في 

السابق.
ومن المقرر أن تنطلق الفعالية بإجراءات 
قبـــل  والتســـجيل  والتدقيـــق  الفحـــص 
اليومين االفتتاحين للفعالية المقرر لهما 
الســـبت واألحـــد 11 و 12 ديســـمبر، مـــع 
إجراء الســـحب على سيارات الكارتينج 
علـــى  الفعاليـــات  أولـــى  األحـــد.  صبـــاح 
المضمار تنطلق يوم االثنين )13 ديسمبر( 

مع التجارب غير المؤهلة. وتستمر حتى 
يوم األربعاء )15 ديســـمبر(، موعد إقامة 
والتـــي  المؤهلـــة،  التمهيديـــة  الجـــوالت 
تستمر حتى يوم الخميس )16 ديسمبر(.

ويشـــهد يوم الجمعة )17 ديسمبر( إقامة 
مـــا قبـــل النهائيـــات، مـــا يمهـــد الطريـــق 

للنهائيات يوم السبت )18 ديسمبر(.
جميـــع الجماهير مدعـــوة مجاًنا لحضور 
المميـــزة  العالميـــة  البطولـــة  ومتابعـــة 
للكارتينـــج مابين 13 حتى 18 ديســـمبر. 
ونظرا لمحدوديـــة األماكن، الدخول لمن 

يصل أواًل. 
ومن بين األسماء المتنافسة، 10 سائقين 
يمثلـــون مملكة البحرين، جميعهم أبطال 

في سلسلة روتاكس ماكس الوطنية.
وينافـــس الشـــيخ راشـــد بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة فـــي فئـــة مايكـــرو ماكـــس. بينما 
يتنافس كل من تشارلس جودارد، ولوكا 
كيـــن هوغتون، وغريـــس روس غرانثام، 

وخالد النجار في فئة ميني ماكس.
ويشـــارك عبد القادر قاســـم، وتاي ميجيا 
فـــي فئـــة جونيـــور ماكـــس. بينمـــا يرفـــع 
علـــم مملكة البحرين بين كبار الروتاكس 
ماكـــس، فهـــد المقلـــة ولويـــس ســـميث. 
والشـــيخ سلمان بن راشـــد آل خليفة في 

فئة دي دي 2 ماسترز.
كذلـــك توجـــد فئة الـــدي دي 2 وفئة اإلي 
أول  تمثـــل  فئـــة  وهـــي  ســـينيور،  كارت 
الســـباقات الكهربائية على اإلطالق تقام 

في البحرين.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

بمشاركة نخبة من 
أفضل السائقين 

في العالم
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دوري زين لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اســتقبل ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
اللجنــة  رئيــس  للرياضــة  العامــة  الهيئــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
األولمبيــة البحرينيــة، بمكتب ســموه بقصر الوادي، رئيســة جمهورية كرواتيا 

ا.  السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، والتي تزور البالد حاليًّ

 وقد حضر اللقاء، ســـمو الشيخ سلمان بن 
محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس المجلس البحريني لأللعاب 
القتالية، والرئيـــس التنفيذي للهيئة العامة 
للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر، وأمين عام 
اللجنـــة االولمبية البحرينية محمد النصف 
ومستشـــار ســـمو رئيس اللجنـــة األولمبية 

البحرينية محمد شاهد. 
 وفي مســـتهل اللقاء، رّحب ســـمو الشـــيخ 
بالســـيدة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
حضـــرة  تحيـــات  ونقـــل  كيتاروفيتـــش، 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى، وتمنيات 
جاللتـــه لجمهوريـــة كرواتيا قيادة وشـــعًبا 

دوام الرفعة والتقدم. 
 وأشاد سموه بالعالقات الطيبة التي تربط 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهوريـــة كرواتيا 

الصديقـــة، وما تشـــهده هـــذه العالقات من 
تطـــور ونماء فـــي مختلف المجـــاالت، في 

ظل توجيهات قيادتي البلدين. 
 وخالل المقابلة، اســـتعرض ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة مـــع ضيفة البالد 
اإلنجـــازات الرياضية التـــي حققتها مملكة 
البحريـــن، والبرامج والخطـــط التطويرية 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رســـمها  التـــي 
وضعتهـــا  التـــي  والسياســـات  والرياضـــة، 
ومـــا  لتنفيذهـــا،  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  حققتـــه 
مـــن جهـــود واضحـــة فـــي خدمـــة الحركـــة 
أن  ســـموه  مؤكـــًدا  بالمملكـــة،  الرياضيـــة 
البحريـــن أولـــت اهتماًما واضًحـــا في دعم 
رياضـــات الموروث والرياضـــات األولمبية، 
تنفيـــذ  ستشـــهد  المقبلـــة  المرحلـــة  وأن 
العديد من المشـــاريع التنموية، التي تخدم 

االرتقـــاء بهـــذا القطـــاع الحيـــوي، لالنتقال 
بالرياضة إلى مرحلة االحتراف والصناعة، 
علـــى الشـــكل الـــذي يخـــدم تنفيـــذ أهداف 

رؤية البحرين 2030. 
 وتم خالل اللقاء، بحث عدد من المواضيع 
ذات االهتمـــام المشـــترك والتي من شـــأنها 

تعزيز عالقات التعاون الثنائي بين البلدين 
الصديقين، السيما في المجاالت الرياضية 
وســـبل تطويرها وتبادل الخبـــرات، متمّنًيا 
سموه لجمهورية كرواتيا مزيدا من التقدم 

واالزدهار. 
 مـــن جانبهـــا، أعربـــت رئيســـة جمهوريـــة 

غرابـــار  كولينـــدا  الســـابقة  كرواتيـــا 
كيتاروفيتـــش، عن شـــكرها العميق لســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة، على ما 
قوبلـــت بـــه مـــن حفـــاوة وكـــرم اســـتقبال، 
مشـــيدة بمـــا أبداه ســـموه من حـــرص على 
تعزيز أواصر العالقات الثنائية في مختلف 

المياديـــن بين مملكـــة البحرين وجمهورية 
كرواتيـــا، مشـــيدة بما حققتـــه البحرين من 
منجـــزات عظيمة في المجـــاالت المختلفة 
الســـيما الرياضيـــة، في ظـــل العهـــد الزاهر 
لعاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 

متمنية دوام الرفعة واالزدهار للمملكة.

جانب من اللقاء

خالد بن حمد يستقبل رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة

تعزيز عالقات التعاون الرياضي بين البحرين وكرواتيا



24 ساعة تفصلنا عن انطالق بطولة العيد الوطني المجيد للقدرة
تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمال 
اإلنســانية وشــئون الشــباب، الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات 
القــدرة، تفصلنــا 24 ســاعة عــن انطــالق بطولة العيــد الوطني المجيــد للقدرة التي 
ســينظمها االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة يومي الجمعة والســبت في 

قرية البحرين الدولية للقدرة. 

سباقي  بإقامة  البطولة  فعاليات  وتبدأ 
الــجــمــعــة، حيث  غــد  ــوم  يـ كــم  40 و80 
يسبق االنطالق إقامة الفحص البيطري 

للسباقين. 
 وستكون األنظار شاخصة السبت نحو 
ستحتضن  التي  الدولية  البحرين  قرية 
فيما  دولـــــي،  كـــم  و120   100 ســبــاقــي 
البيطري  سيكون عصر الجمعة الفحص 

للسباقين الدوليين. 
 وأكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
للفروسية  الملكي  االتــحــاد  إدارة  عضو 

حريص  االتحاد  أن  القدرة  لجنة  رئيس 
عــلــى إخــــراج الــبــطــولــة بــأفــضــل صــورة 
المباشرة  التوجيهات  ظل  في  تنظيمية 
من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الشيخ  سمو  مــن  المستمرة  والمتابعة 

عيسى بن عبدهللا آل خليفة. 
آل  بــن سلمان  دعــيــج  الشيخ  وأوضـــح   
خليفة أن هذه البطولة لها أهمية كبيرة 
المبكر  لالستعداد  التوجيهات  وجــاءت 
أهمية  يناسب  الـــذي  المميز  والتنظيم 
البطولة  تحظى  أن  مــتــوقــًعــا  الــســبــاق، 

بمشاركة قوية وكبيرة. 
والقوية  اإليجابية  المشاركة  أن  وأشار   
تشير  الماضية  السباقات  شهدتها  التي 
ستكون  الوطنية  العيد  بطولة  أن  إلــى 
قـــويـــة ومـــثـــيـــرة فـــي جــمــيــع مــراحــلــهــا 
ــاس حتى  ــمـ ــحـ وســتــشــهــد اإلثـــــــارة والـ

اللحظات األخيرة من السباق. 
آل  بــن سلمان  دعــيــج  الشيخ  ــاف  وأضـ  
ــقــــدرة على  ــ ــرص لــجــنــة ال ــحـ خــلــيــفــة “تـ
إخراج السباقات بمستوى تنظيمي مميز 
ــقــدرة،  يــؤكــد مــواصــلــة تــطــور ريــاضــة ال
المثالية  األجـــواء  تهيئة  على  وحرصنا 

الــفــرســان واإلســطــبــالت، وهــو ما  لكافة 
الــمــشــاركــة  عــلــى  ــاإليــجــاب  ب سينعكس 

القوية في السباقات القادمة”. 

 جائزة أفضل حالة جواد 

 برعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل 

خصصت  الفرسان،  فريق  قائد  خليفة، 
سموها جــائــزة أفــضــل حــالــة جـــواد في 
العيد  لبطولة  كــم  و120   100 ســبــاقــي 
االتحاد  التي سينظمها  المجيد  الوطني 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة. 
على  الــثــانــي  للسباق  الــجــائــزة  وســتــقــام 
افتتاح  بطولة  شهدت  أن  بعد  التوالي 
والــتــي حققت  الــجــائــزة  إقــامــة  الموسم 
في  األنــظــار  وكانت محط  بـــارًزا  نجاًحا 
بالمسابقة  ــّوج  تـ حيث  األول،  الــســبــاق 

كم   120 سباق  في  فيكتوريوس  فريق 
أف  أي  والــجــواد  مــيــرزا،  للمدرب جعفر 
أي بيج، والسائس رام، والفارس محمد 
ــا فـــاز فــيــكــتــوريــوس  ــًضـ ــهــاشــمــي، وأيـ ال
100 كم دولي  بالمركز األول في سباق 
والمدرب جعفر  دومينيكا  بينت  للجواد 
مـــيـــرزا والـــســـائـــس جـــاســـول والـــفـــارس 

جاسم خليفة. 
 وترتكز مسابقة افضل حالة جواد على 
معايير عدة منها أخذ معدل نبض القلب 
والزمن المتطلب للتبريد وقياس معدل 
الجفاف وحركة األمعاء وتقييم الخبب 
وذلك في الساعة األولى لوصول الجواد 
ــمــراكــز  وال األول  ــمــركــز  ال عــلــى  ــحــائــز  ال
جــواد  أي  ويستبعد  تليه  التي  األخـــرى 
بالمعايير  الــصــحــيــة  حــالــتــه  تــتــوافــق  ال 

المطلوبة بعد ارتياحه لمدة ساعة.

اللجنة اإلعالمية

توقعات بمشاركة 
واسعة برعاية ناصر 

بن حمد

أشــاد ســمو الشــيخ عيســى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
بالمبــادرات الداعمــة التــي تقــوم بها مؤسســات القطــاع الخاص لكافة األنشــطة والفعاليات التي تســهم في رفع 
اســم مملكــة البحريــن عالًيا فــي المحافل المختلفة، وبدور هذا الدعم في التطويــر والتحديث للوصول لألهداف 

المنشودة. 

 جاء ذلك، لدى لقاء سموه اليوم 
الـــرفـــاع فــــاروق يوسف  بــقــصــر 
إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ ــمــؤيــد  ال
بنك البحرين الوطني، حيث تم 
استعراض مجاالت التعاون بين 
وسباق  للفروسية  راشـــد  نـــادي 
الوطني  البحرين  وبنك  الخيل 
الــنــادي  الـــذي يــعــّزز مــن مسيرة 
منّوًها  تطلعاته،  تحقيق  نحو 
سموه بما يوليه القطاع الخاص 

من اهتمام لتطور رياضة سباق 
الخيل بما يعّزز من مكانتها على 
المحلية واإلقليمية  المستويات 
أهمية  سموه  مؤكًدا  والدولية، 
وبرامج  خطط  تنفيذ  مواصلة 
ــادي لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد من  ــ ــن ــ ال
ــازات الــنــوعــيــة لــريــاضــة  ــجــ ــ اإلن

سباق الخيل بمملكة البحرين.
 مــــن جـــانـــبـــه، أعـــــــرب رئــيــس 
الــبــحــريــن  بــنــك  إدارة  مــجــلــس 

الــوطــنــي عــن شــكــره وتــقــديــره 
لسمو الشيخ عيسى بن سلمان 
على ما يوليه سموه من اهتمام 
ــفــروســيــة  ــتــطــويــر ريــــاضــــة ال ب
حرص  مــؤكــًدا  الخيل،  وســبــاق 
ــوطــنــي على  ــبــحــريــن ال بــنــك ال
تــعــزيــز الــتــعــاون ودعـــم بــرامــج 
أثره  يعود  بما  المختلفة  النادي 
عــلــى رفــعــة ونــمــاء الــوطــن في 

كافة المجاالت.

أشــاد عــدد مــن رؤســاء األنديــة الوطنيــة بتوجيهــات النائــب األول لرئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، إلجراء الدراسات لالستعانة بالطاقة 
البديلــة فــي المنشــآت الرياضية، وإلجراء الدراســات لخفض فواتيــر الكهرباء والماء 
للجهات الرياضية. ونّوهوا بالمكتســبات العديدة لتوجيهات ســموه، والتي تســهم في 
استخدام طرق بديلة توفيًرا للطاقة وبما يسهم أيًضا في خفض مصروفات الكهرباء 
والمــاء، األمــر الــذي يعــزز المــوارد المالية لألندية ويســاعدها في إدارة شــؤونها على 

النحو الذي يدفع بالتطور لها تحقيًقا ألهداف ارتقاء الرياضة البحرينية.

شكر وفخر

الحد  نـــادي  إدارة  مجلس  رئــيــس  أعـــرب 
عن  المسلم  سلمان  بــن  أحــمــد  الــريــاضــي 
للنائب  السامية  بالتوجيهات  بالغ سعادته 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  األول 
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة 
سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
إلجراء  خليفة،  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 
الدراسات لخفض فواتير الكهرباء والماء 
بــالــصــورة  واألنـــديـــة،  الــريــاضــيــة  للجهات 
فواتير  مــوازنــات  توفير  في  تسهم  التي 

الكهرباء والماء، واالستفادة منها لتطوير 
كافة  على  البحرينية  الرياضية  وتــقــدم 

المستويات.
نــادي الحد  وأوضــح رئيس مجلس إدارة 
االهتمام  هذا  أن  المسلم  أحمد  الرياضي 
سمو  قبل  من  المتواصل  والــدعــم  الكبير 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، يأتي في 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  نهج  ظــل 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
ــم صــاحــب الــســمــو الملكي  الــمــفــدى، ودعـ
بــن حــمــد آل خليفة ولــي  األمــيــر ســلــمــان 
ومساندة  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 

اإلنسانية  لــأعــمــال  الــمــلــك  جــاللــة  ممثل 
الوطني  األمن  مستشار  الشباب  وشــؤون 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
خليفة،  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو 
كبيًرا  حافًزا  سيكون  ذلك  أن  إلى  مشيًرا 
الرياضية في مضاعفة  والجهات  لأندية 
الــجــهــد والــعــطــاء لــيــكــونــوا عــلــى مستوى 
الوطني  الواجب  عليهم  يمليه  وما  الثقة 
التطور  مــن  لمزيد  العمل  مــواصــلــة  نحو 
خدمة  الرياضية،  بالمنظومة  واالرتــقــاء 

لعزته  جميًعا  نعمل  ــذي  ال الغالي  للوطن 
ــأنـــه، مـــجـــدًدا شـــكـــره وفــخــره  ــعـــة شـ ورفـ

بتوجيهات سموه.

مكسب كبير

ــريــاضــي  ــاد ال ــحــ ــ  أكــــد رئـــيـــس نـــــادي االت
توجيهات  أن  شرف  أنــور  سيد  والثقافي 
ســمــو الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــد آل خليفة، 
الكهرباء  فواتير  دراســات خفض  إلجــراء 
تــعــد مــكــســًبــا كبيًرا  الــريــاضــيــة،  لــلــجــهــات 

ــريــاضــيــة في  لــلــمــنــظــومــة ال
الــدفــع  نــحــو  البحرينية 

ومجاالتها  بأنشطتها 
إلى مزيد من التقدم 

واالزدهار.
ــيــــد أنـــــور  وقــــــــال ســ
توجيهات  إن  شــرف 

ــمــــوه بـــعـــثـــت األمــــل  ســ
ــجــهــات  ــدى مــنــتــســبــي ال ــ لـ

البحرينية،  مملكة  في  الرياضية 
نــحــو خــطــوة نــوعــيــة ومــمــيــزة، خصوًصا 
أنها ستزيل عبًئا كبيًرا على هذه الجهات 
ومن بينها األندية الوطنية، بما يسهم في 
تعزيز العمل لديها، والدفع بعجلة التطور 

إلى األمام.
وأشار شرف إلى أن هذه الدراسات تعكس 
الرؤى السديدة لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، في تطوير الرياضة البحرينية، 
جاللة  ممثل  توجيهات  مــع  يتوافق  بما 
الملك لأعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
المجلس  رئيس  الوطني  األمــن  مستشار 
الشيخ  سمو  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 

ناصر بن حمد آل خليفة، في 
االرتقاء بالعملين الشبابي 
ــفــيــًذا  ــن والــــريــــاضــــي؛ ت
لـــتـــوجـــيـــهـــات حــضــرة 
الملك  الجاللة  صاحب 
ــــن عــيــســى آل  حـــمـــد ب
ــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــالد  خــل

المفدى.

مبادرة رفاعية

الــرفــاع  نـــادي  أعــلــن  متصل،  صعيد  على 
ــي مـــجـــال الــطــاقــة  عـــزمـــه االســتــثــمــار فـ
الــنــظــيــفــة مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة؛ تــنــفــيــًذا 
لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
فإن  الــرفــاع،  أعلنه  مــا  وبحسب  خليفة. 
شركة  مــع  اجتمعوا  بالنادي  المسؤولين 
irec الرائدة في مجال الطاقة المتجددة 
وشركة تامكون للمقاوالت؛ لبحث توقيع 
تزويد  لتحويل  الطرفين؛  بين  اتفاقية 
مقر النادي بالتيار الكهربائي اعتماًدا على 
الطاقة الشمسية لخفض تكاليف استهالك 
الطاقة الكهربائية عبر الوسائل التقليدية.

بنا

استعراض التعاون بين “الفروسية” و“البحرين الوطني”

خفض فواتير الجهات الرياضية يسهم في تعزيز أنشطتها

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يستقبل المؤيد

األندية الوطنية تشيد بتوجيهات خالد بن حمد

جانب من اللقاء

دعيج بن سلمان
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لفريق  كبيرة  إشـــادة 
ــبــحــريــن لـــكـــرة الــســلــة  ال
ــمــكــن بــحــيــويــة  الــــــذي ت
عــنــاصــره الــشــابــة وُحــســن 
تــعــامــل مـــدربـــه مـــع خــصــومــه الــكــبــار 
لكرة  زيــن  فــي دوري  بهم  واإلطــاحــة 
لم  الــســداســي  لمرحلة  تأهله  الــســلــة. 
واجتهد  عمل  طالما  فـــراغ  مــن  يــأت 
المحرق  فريقي  على  وتغلب  الفريق 

والمنامة.

ــة الــبــعــض  ــبـ ــالـ ــطـ مـ
بتجاهل وغض الطرف 
مستويات  تــدنــي  عــن 
ــنـــا  ــبـ ــتـــخـ ــنـ ونــــــتــــــائــــــج مـ
منذ تصفيات  الــقــدم  لــكــرة  الــوطــنــي 
الــمــونــديــال وصـــــواًل لــبــطــولــة كــأس 
ليس  السكوت  صــائــب.  غير  الــعــرب، 
عن  نتحدث  أننا  وخصوًصا  منصًفا 
استمرار الوضع السلبي في بطولتين 

رسميتين متتاليتين.

مـــــــــــــــازال الــــــشــــــارع 
ــي عــــمــــوًمــــا  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الـ
ومنتسبو القلعة الصفراء 
خــصــوًصــا، يــتــســاءلــون عن 
قيادة  سيتولى  الـــذي  ــمــدرب  ال هــويــة 
تبقى من  فيما  السالوي  األول  الفريق 
أحمد  الداهية  رحيل  بعد  المنافسات 
جان وإقالة الصربي توني. هل سيكمل 
هناك  أم  المشوار  ميرزا  أحمد  الشاب 

مفاجأة يحّضرها األهالوية؟

اآلسيوية  البطولة 
ــد ســتــنــطــلــق  ــيـ ــرة الـ ــكـ لـ
اآلن،  مــــن  شـــهـــر  بـــعـــد 
ــع ســقــف  ــ ــ والبـــــــد مــــن رف
طــمــوح الــمــشــاركــة فـــي ظـــل وجـــود 
وعليه  الخبرة،  البشرية  اإلمــكــانــات 
توفير المعسكرات وخوض مباريات 
تــجــريــبــيــة مــع مــنــتــخــبــات قــويــة هو 
ال  الحالية؛ حتى  المرحلة  األهــم في 

يتكرر مشهد النسخة الماضية!

سيد أنور شرفأحمد المسلم

أحمد مهدي
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الجمعيات الخيرية الرياضية أداة للتوحيد

بــات ملحوظــًا االنتشــار الكبيــر للجمعيــات الخيريــة فــي البلــد، التــي 
تســعى للعمــل اإلنســاني والخيــري، وكل منهــا تســتهدف احتياجــات 
منطقــة معينة ســواء المعيشــية أو الصحيــة أو التعليمية. وإذا اتفقنا 
فنحن اليوم في أشد الحاجة لنوع آخر من الجمعيات الخيرية وأكثر 
شمولية، وهي الجمعيات الخيرية الرياضية، فالرياضة ليست مفيدة 
للجســم فحســب، بل قد تســاعد المجتمعات أيضًا، فالمجتمعات غالبا 
ما تكون منقسمة ألسباب سياسية أو ثقافية. ووفقا لمنظمة الرياضة 

من أجل التنمية والسالم التابعة لألمم المتحدة. 
تعزز البرامج الرياضية االندماج االجتماعي، ولها تأثير إيجابي على 
منــع الجريمــة، وتغرس روح المواطنة ومهارات القيادة وتعزز الوعي 

بالوقاية من األمراض.
مــن خــالل الرياضــة نحــن قادرون علــى تغييــر الحياة وتوفيــر األمل 
فهــذه  والتحديــات.  المحــن  يواجهــون  الذيــن  المحروميــن  ألولئــك 
الجمعيــات تعمــل علــى إقامــة األنشــطة البدنيــة والبرامــج الترفيهية 
ألبناء المناطق المحرومة واألسر المتعففة الذين ال تتاح لهم الفرصة 

للعب والتواصل مع أقرانهم بالمجتمعات األخرى.
وأهميــة هــذا النــوع مــن الجمعيات كونها قــادرة على جمــع التبرعات 
المادية والعينية من خالل الفعاليات والبرامج الرياضية والترفيهية 
والشــباب  األطفــال  لتمكيــن  والمتبرعيــن.  الشــركات  مــع  بالشــراكة 
المحرومين والذين ال يمكنهم الوصول إلى ســاحات اللعب على بناء 
مهاراتهم الحياتية األساســية وتحســين فرصهم في مســتقبل أفضل 

وتبني أنماط حياة نشطة آمنة ومستدامة من خالل الرياضة.
ومــن أهم أهدافها أنها تســاعد على القضاء علــى الكراهية المدفوعة 
بالخــوف مــن االختالفــات، فيمكننا من مد جســور األخــوة والصداقة 
بين الشباب بمختلف فأتهم الدينية والعرقية في المجتمع الواحد، ما 
يساعد على تقديم بيئة إيجابية تعزز ثقة الشباب والفتيات بأنفسهم 
ودمجهم بمجتمعهم من خالل اســتخدام النشــاط الرياضي، وتطوير 

القادة الشباب الذين يساعدون في تغير المفاهيم الخاطئة. 
المؤسســة  أهميــة  اإلســتراتيجية  أهميتهــا  تــوازي  اليــوم  فالرياضــة 
األمنيــة فــي تأثيرها في الحفاظ على أمن واســتقرار األوطان، العالم 
اليــوم يســتخدم قــوة الرياضة؛ لتوحيد الشــباب وتثقيفهــم وإلهامهم 
لخلــق عالــم أكثــر أمــًن، فشــعار منظمة الســالم الدوليــة “إذا تمكنا من 

اللعب معًا، فيمكننا العيش معًا”.

عيسى الماجد 

* باحث في اإلدارة الرياضية

Isa.almajed74@gmail.com

“باس” تدعم سباق نصف ماراثون البحرين الملكي الليلي
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى ثّمن رعايتها

قّدمت شــركة خدمات مطار البحرين )باس( دعمها لســباق نصف ماراثون 
البحرين الملكي الليلي والذي سيقام تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهــل البالد المفــدى يوم األحد 

القادم 12 ديسمبر 2021 بتنظيم من االتحاد البحريني أللعاب القوى.

 رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي أللعـــاب 
القـــوى محمد بن جـــالل التقى رئيس 
كانـــو  نبيـــل  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
لالتحـــاد  المالـــي  األميـــن  بحضـــور 
العامـــة  العالقـــات  لجنـــة  ورئيـــس 
واإلعالم المهنـــدس بدر ناصر وعضو 
مجلـــس اإلدارة رقيـــة الغســـرة وعدد 

من مسئولي الشركة.
 وخالل اللقاء أشـــاد بن جالل بالدور 
الهـــام الـــذي تلعبه شـــركة )بـــاس( في 

دعم الحركة الشبابية والرياضية عبر 
دعمهـــا ورعايتهـــا لمختلف األنشـــطة 
والفعاليات الرياضيـــة، مثّمًنا رعايتها 
البحريـــن  ماراثـــون  نصـــف  لســـباق 
الملكـــي الليلي والـــذي يعكس حرص 
الشركة على إنجاح مختلف األحداث 
أرض  علـــى  تقـــام  التـــي  الرياضيـــة 

المملكة.
 وأضاف “باســـمي ونيابة عن مجلس 
إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى 

أتقـــدم بالشـــكر الجزيل لشـــركة باس 
علـــى رعايتهـــا لهـــذا الســـباق والـــذي 
يعتبـــر أحد أهـــم األحـــداث الرياضية 
التـــي ينظمهـــا اتحـــاد ألعـــاب القـــوى 

ا بعد النجاح الباهر الذي حققته  سنويًّ
النســـخة األولـــى فـــي 2019 قبـــل أن 
يتوقـــف فـــي 2020 بســـبب جائحـــة 

كورونا “ كوفيد - 19”.

اتحاد ألعاب القوى

بن جالل لدى لقائه مسؤولي شركة باس

انطالق بطولة غرب آسيا للناشئين للريشة الطائرة اليوم
تقوي: البحرين أصبحت وجهة بارزة الستضافة البطوالت

يســـتضيف االتحـــاد البحرينـــي للريشـــة 
الطائـــرة واإلســـكواش اليـــوم الخميـــس 
بطولـــة غـــرب آســـيا للناشـــئين تحت 15 
و17 للريشـــة الطائـــرة خـــالل الفترة من 
9 لغايـــة 11 ديســـمبر 2021 على الصالة 

الرياضية بنادي ألبا.
التـــي يشـــرف  البطولـــة  فـــي   وتشـــارك 
اآلســـيوي  االتحـــاد  تنظيمهـــا  علـــى 
للريشـــة الطائـــرة 8 دول وهـــي البحرين 
اإلمـــارات،  الكويـــت،  )المســـتضيفة(، 
السعودية، األردن، لبنان، العراق، سوريا.
 وبهذه المناســـبة، قالت سوســـن حاجي 
تقوي رئيســـة االتحاد البحريني للريشة 
رئيـــس  ونائـــب  واإلســـكواش  الطائـــرة 
الطائـــرة  للريشـــة  اآلســـيوي  االتحـــاد 
لهـــم  متمنيـــة  الوفـــود  بجميـــع  “أرحـــب 
طيـــب اإلقامة فـــي المملكـــة، معربة عن 

أملـــي بنجـــاح البطولة وتحقيـــق الهدف 
مـــن إقامتها في بروز عـــدد من الخامات 
والمواهب الواعدة في اللعبة والتنافس 
الشـــريف علـــى مختلـــف المراكـــز األولى 
لتشكل بطولة غرب آسيا نقطة انطالقة 

ا..”. ا ودوليًّ لهم للمنافسة قاريًّ

وأكـــدت تقـــوي أن اســـتضافة البطولـــة 
أرض  علـــى  الطائـــرة  للريشـــة  الثالثـــة 
المملكة في غضون أقل من شـــهر جســـد 
مكانة البحريـــن كوجهة بارزة الحتضان 
مختلف بطوالت الريشة الطائرة العربية 
والقاريـــة والدولية علـــى ضوء ما تتمتع 
بـــه مـــن قـــدرات عاليـــة وكـــوادر بشـــرية 
وبنيـــة تحتية متميزة لتكتســـب ســـمعة 
رائعـــة علـــى هـــذا الصعيـــد، متمنيـــة بأن 
تحصـــد البطولـــة النجـــاح المنشـــود في 

أجـــواء مـــن التنافـــس الشـــريف واأللفة 
والمرح.

البحريـــن  جاهزيـــة  تقـــوي  وأكـــدت 
الحتضـــان البطولة مؤكدة أهمية تضافر 
الجهـــود من قبـــل جميع اللجـــان العاملة 
الضيـــوف  الســـتقبال  االتحـــاد  وكـــوادر 
بأفضـــل شـــكل ممكـــن والســـعي إلخراج 
البطولـــة بأفضل صورة متمنية لمنتخبنا 
لحصـــد  والنجـــاح  التوفيـــق  الوطنـــي 

المراكز المتقدمة.

اللجنة اإلعالمية

سوسن تقوي

البصري: مواصلة رحلة اإلنجازات وتعزيز المكتسبات
رفـــع منذر جـــواد البصري خالص الشـــكر 
والتقديـــر لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة علـــى تعيينه رئيًســـا لالتحاد 
البحريني للبليارد والســـنوكر والدراتس، 
معّبـــًرا عـــن عظيـــم امتنانـــه علـــى الثقـــة 
الممنوحـــة من قبل ســـموه لكافة أعضاء 

مجلس إدارة االتحاد الجديد.
  وثّمن منذر جواد البصري القرار الصادر 
من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
مؤكًدا ســـعيه مـــع أعضاء مجلـــس إدارة 
االتحاد لتحقيق رؤية وتطلعات ســـموه، 
لمـــا فيه خدمة الرياضة والرياضيين في 
المملكـــة، متابًعـــا: “أســـأل هللا عـــّز وجـــّل 
أن أكـــون عنـــد حســـن ظن الجميـــع، وأن 

يوفقنـــي لحمل هذه األمانة وأدائها، وأن 
نحقـــق في مجلـــس اإلدارة كل األهداف 
المنشـــودة وصواًل لرفع شـــأن الوطن في 

مختلف المحافل”.
الثقـــة  إلـــى أن هـــذه  البصـــري    وأشـــار 
الغاليـــة تمثـــل تكليًفا وليس تشـــريًفا لما 
يتطلبـــه من متابعة واهتمام وطاقة أكبر 
ومســـؤولية إدارية مضاعفـــة، مؤكًدا أن 
مجلس اإلدارة الجديدة أمام مســـؤولية 
كبيرة وتحديات مختلفة، متابًعا: “ولكن 
أنا علـــى ثقة بأنه وبتعـــاون وبذل جهود 
جميـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واللجان 
العاملـــة وموظفي االتحاد ســـنعمل على 
اكمـــال المشـــوار وتنفيذ اســـتراتيجيات 
مهمـــا  القادمـــة  الســـنوات  فـــي  االتحـــاد 
كانـــت الصعوبـــات التي تواجهنـــا”، مبيًنا 
أن الهدف هو مواصلـــة رحلة اإلنجازات 

وتعزيز المكتســـبات، إلـــى جانب تحقيق 
آمـــال وتطلعـــات القيـــادة الرياضـــة مـــن 

خالل تطوير اللعبة والعمل الجاد.
 كمـــا عّبر منذر جواد البصري عن شـــكره 
وامتنانـــه لعبـــد الرحمـــن عســـكر الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة على 
تقدمهـــا  التـــي  والمســـاندة  االهتمـــام 
الهيئـــة لالتحـــاد واللعبـــة، مقدًمـــا شـــكره 
العـــام  األميـــن  النصـــف  لمحمـــد  كذلـــك 
للجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة على الدعم 

المتواصل لالتحادات الرياضية.
 وأضـــاف: “إن الدعم غير المحدود الذي 
يحظـــى بـــه القطـــاع الرياضـــي مـــن قبل 
قيادتنـــا الرشـــيدة، أســـهم بشـــكل كبيـــر 
فـــي تحقيـــق قفـــزات كبيـــرة ورفع اســـم 
المملكـــة عالًيا في المحافـــل الدولية عبر 

استضافة وإقامة والمشاركة في العديد 
المختلفـــة،  الرياضيـــة  الفعاليـــات  مـــن 
متطلعيـــن بمشـــيئة هللا تعالـــى بمواصلة 
العمل الجاد لتحقيق األهداف المرجوة”.

مـــع  للعمـــل  بتفـــاؤل  البصـــري  وتطلـــع   
زمالئـــه فـــي االتحـــاد، مؤكًدا أنـــه فخور 
بالعمـــل مـــع كفـــاءات وطنيـــة مميزة في 
القطـــاع الرياضـــي، راجًيـــا أن يوفـــق مع 
فريقـــه الجديد في القـــدرة على المضي 
مًعـــا نحـــو مســـتقبل أكثـــر إشـــراًقا بروح 
الجماعـــي  وبالعمـــل  الواحـــد  الفريـــق 
المنجـــزات  تحقيـــق  نحـــو  المتكاتـــف 
والمكتســـبات، متابًعـــا: “نعاهـــد الجميـــع 
علـــى مواصلـــة العمل الجـــاد والمثمر من 
أجـــل رفعـــة الرياضة البحرينيـــة وقيادة 
رياضـــات البليـــارد والســـنوكر والدارتس 
إلـــى مزيـــد مـــن النجاحـــات واإلنجازات، 

عبـــر التعاون المســـتمر الـــذي يضم وضع 
السبل والخطط الكفيلة باالرتقاء باللعبة 
وتحقيق األهداف الوطنية المنشودة، إذ 
تشـــكل هذه الثقـــة حافًزا لنـــا جميًعا في 
مجلس اإلدارة لبذل المزيد من العطاء”.
 وقدم منذر البصري شكره وتقديره إلى 
جميع أعضاء مجالس اإلدارة الســـابقين 
الذين عملوا بكل جد وإخالص وكان لهم 
بالـــغ األثـــر لما وصلت إليـــه اليوم رياضة 
البليارد والســـنوكر والدارتس، كما خص 
بالشكر والتقدير الرئيس السابق لالتحاد 
ســـعيد اليمانـــي وكذلـــك األب الروحـــي 
للعبتي البليارد والســـنوكر فـــي البحرين 
نـــزار التوبالني الذي كان لـــه األثر الكبير 
اللعبـــة منـــذ تأســـيس  فـــي رفـــع ونشـــر 
االتحاد وفي تشجيع الالعبين الناشئين 

على ممارسة اللعبة.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

بعد تعيينه رئيًسا 
لالتحاد البحريني 

للبليارد والسنوكر 
والدارتس

منذر البصري

البحرين تطلب استضافة مونديال قدم الشواطئ 2023
علي بن خليفة: إعداد ملف متكامل لتقديمه إلى “الفيفا”

تقــدم االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم بطلب رســمي إلى االتحــاد الدولي 
)الفيفا(، الستضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، إذ تتنافس 
4 دول أخــرى مــع البحريــن على االســتضافة، وهي:كولومبيــا واإلمارات 

والسيشل وتايلند.

 وأكد رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة، أن 
التقدم بطلب استضافة كأس العالم 
للكرة الشـــاطئية، يأتـــي ترجمة من 
مجلـــس إدارة االتحـــاد لتوجيهـــات 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، في جعـــل مملكـــة البحرين 
مقصـــًدا مهًمـــا الســـتضافة مختلـــف 

جميـــع  علـــى  الكبـــرى  الفعاليـــات 
األصعدة بما فيها الرياضية، مشيًرا 
إلـــى أن التقـــدم بطلب االســـتضافة 
تأكيد علـــى المكانة الريادية لمملكة 

البحرين على الصعيد الرياضي.
 ولفـــت الشـــيخ علـــي بـــن خليفة بن 
أحمد آل خليفة إلى أن رؤى مجلس 
إدارة االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
تأتـــي توافًقا مـــع رؤى ممثل جاللة 
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 

والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفة ورؤى النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 

حمد آل خليفـــة، عبر جعل البحرين 
الفعاليـــات  الســـتضافة  ســـباقة 
تعكـــس  التـــي  الكبـــرى  الرياضيـــة 
رقـــي وازدهار الرياضـــة البحرينية، 
مبيًنـــا أن هـــذه الخطـــوة التاريخية 
التـــي  الرائـــدة  لألهـــداف  انعـــكاس 

يســـعى مجلـــس إدارة االتحـــاد إلى 
تحقيقهـــا علـــى الـــدوام بمـــا يحقـــق 
التنمية الشاملة، خصوًصا أن مملكة 
البحرين ســـتنظم البطولة ألول مرة 
فـــي تاريخهـــا فـــي حـــال الحصـــول 

على االستضافة.
 وقـــال أيضا:”لقـــد حققـــت مملكـــة 
مختلفـــة  نجاحـــات  البحريـــن 
باحتضانها فعاليـــات رياضية كبرى 
ومنها على مستوى كرة القدم. ثقتنا 
كبيرة بإمكاناتنـــا وكوادرنا الوطنية 
التـــي تبعث علـــى الفخـــر واالعتزاز 
بقدرتهـــا على التنظيـــم المثالي ألي 

حدث كروي”.
 وأشار رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم إلـــى حرص 
االتحـــاد علـــى اإلعـــداد والتحضيـــر 

لتقديـــم ملف متكامل لالســـتضافة، 
والـــذي حـــدد مـــن خاللـــه الفيفا 30 

يناير 2022 موعًدا نهائًيا لتقديمه.
 وأعـــرب ســـعادة الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، عـــن 
اعتـــزاز وفخـــر االتحـــاد البحرينـــي 
بطلـــب  بالتقـــدم  القـــدم  لكـــرة 
االستضافة، مشـــيًرا إلى أن مجلس 
اإلدارة لـــن يألـــوا جهدا في تســـخير 
الملـــف  إلنجـــاح  اإلمكانـــات  كافـــة 
عبـــر اللجنة المعنيـــة بالملف، مؤكًدا 
ســـيضمها  التـــي  البـــارزة  األهـــداف 
الوجـــه  عكـــس  خـــالل  مـــن  الملـــف 
الحضاري المشرق لمملكة البحرين، 
ومـــا تملكه من عوامل ومكتســـبات 
تنظيمية وإدارية وفنية وتسويقية 

وإعالمية.

اتحاد الكرة

 علي بن خليفة
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القاهرة ـ وكاالت

عبدالفتاح  المصري  الرئيس  طالب 
السيسي، أمس األربعاء، دول العالم 
التام  واالنــتــبــاه  باليقظة  اإلســامــي 
للفكر “المتطرف األحمق”، مؤكدا أن 
الفكر  بهذا  عاقة  له  ليس  اإلســام 
إلى  يهدف  الــذي  المتطرف  الجامد 
تدمير مستقبل الشعوب وحضارتها.

خــال  كلمته،  فــي  السيسي  وقـــال 
“تحديات  بــعــنــوان  حــواريــة  جلسة 
ــــف الــمــســتــقــبــل مــــن مــنــظــور  ــائ وظــ
النسخة  فــعــالــيــات  ــمــي”، ضــمــن  عــال
للتعليم  العالمي  المنتدى  الثانية من 
في  المقام  العلمي،  والبحث  العالي 
الــعــاصــمــة اإلداريــــــة الـــجـــديـــدة، إن 
الـــدولـــة ســتــقــاتــل مـــن أجـــل إرســـاء 
الــمــعــرفــة والــتــعــلــيــم الــحــقــيــقــي في 

مصر، مؤكدا “نحن جادون بإرادة ال 
تلين من أجل تقديم تعليم حقيقي 
وبجودة حقيقية؛ ألن التعليم الجيد 

هو أساس بناء الدول”.
الجامعات  السيسي  الرئيس  ودعــا 
ــعــالــم إلـــى مــســاعــدة  ــكــبــرى فـــي ال ال
مصر كي يكون لديها معرفة وتعليم 
والمستوى  المعايير  بنفس  حقيقي 

المتبع لدى هذه الجامعات.
المعرفة  المصري،  الرئيس  ووصــف 
“كنز وثروة  بأنها  الحقيقة وجودتها 
ــا:” لكن  ــائـ ــتــــدرك قـ مــخــفــيــة”، واســ
ــود  ــد مـــن وجـ ــ لــلــحــصــول عــلــيــهــا الب
االقتصادية  القدرات  أولها  قــدرات، 
توفير  القدرة على  أجل  للدول؛ من 

هذا التعليم”.

السيسي يهاجم “الفكر المتطرف”

الجزائر ـ وكاالت

أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
جــان إيــف لــودريــان أمــس األربــعــاء 
لتعزيز  تــهــدف  للجزائر  زيــارتــه  أن 
البلدين في ظل السيادة  الثقة بين 

الكاملة لكل بلد.
ــان تـــشـــرفـــت بــلــقــاء  ــ ــودريـ ــ ــال لـ ــ ــ وق
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 
وكان مهما لي أن أحل بالجزائر في 

زيارة عمل.
ــر وفــرنــســا  ــجــزائ ــدد عــلــى أن ال وشــ
تنشطها  عــمــيــقــة  روابــــــط  لــديــهــمــا 

العاقات اإلنسانية بين البلدين.
وصرح بأنه نقلت للرئيس الجزائري 

ــاريــس فــي الــعــمــل من  رغــبــة ب
أجل إذابة الجليد وسوء 

التفاهم الحاصل بين 
البلدين.

الدبلوماسي  وأفــاد 
الــــفــــرنــــســــي بـــأنـــه 

وخال حديثه مع الرئيس الجزائري 
تــعــاون تترجمه  الــتــركــيــز عــلــى  تــم 
في  كشركاء  فعلي  حــوار  انطاقة 

ملفات تتعلق بأمن البلدين.
أن  يأمل  أنه  الفرنسي  الوزير  وذكر 
بــاشــرنــاه في  الـــذي  الـــحـــوار  يسهم 
عــــودة الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة بين 
ــبــلــديــن مــطــلــع الــســنــة  حــكــومــتــي ال
ــات  ــدا عــــن خـــافـ ــيـ ــعـ ــدة بـ ــ ــدي ــجــ ــ ال
الماضي. كما صرح بأنه تحدثت مع 
الرئيس تبون عن الوضع في مالي، 
وأكد له أن الجزائر تلعب دورا مهما 

في ملف المصالحة المالية.
وأضاف أنه يحيي التزام الجزائر 
بإرساء دعائم المصالحة في 
يتواصل  أن  ويرجو  مالي 
ــدور الــجــزائــري  ــ ــ ــذا ال هــ

المهم.

لودريان يزور الجزائر إلصالح العالقات
برلين ـ وكاالت

أمس  األلــمــانــي،  البرلمان  انتخب 
ليصبح  شولتس  أوالف  األربعاء، 
تاسع مستشار أللمانيا بعد الحرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، ولــيــبــدأ حقبة 
جــديــدة ألكــبــر دولـــة فــي االتــحــاد 
السكان  األوروبــي من حيث عدد 
ــة أنــغــيــا مــيــركــل الــتــي  ــ بــعــد والي

امتدت 16 عاما.
وتتولى حكومة شولتس السلطة 
ــال كـــبـــيـــرة فــــي تــحــديــث  ــ ــ مــــع آم
بالسكان  اكتظاظا  األكــثــر  الــدولــة 
األوروبــي، ومكافحة  االتحاد  في 
تحديا  تواجه  لكنها  المناخ،  تغير 

التعامل  في  يتمثل  مباشرا 
من  مرحلة  أصعب  مع 

جــائــحــة فــيــروس 
تواجهها  كورونا 
ــا حــتــى  ــ ــي ــ ــان ــمــ ــ أل

اآلن.

 395 دعــم  على  شولتس  وحصل 
نائبا، أمس األربعاء.

 3 الــمــكــون مــن  ائــتــافــه،  ويمتلك 
مجلس  فــي  مقعدا   416 أحـــزاب، 

النواب المكون من 736 مقعا.
من المقرر تعيين شولتس رسميا 
وسيؤدي  ألمانيا،  رئيس  قبل  من 
في  البرلمان  رئيس  أمــام  اليمين 

وقت الحق.
ديــانــة،  أي  يــعــتــنــق  وشــولــتــس ال 
 1998 ــام  ــ ــعـ ــ الـ مـــنـــذ  ــزوج  ــ ــ ــت ــ ــ وم
ــيـــة االشـــتـــراكـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــن الـــسـ ــ مـ
 60( إرنــســت  بريتا  الديمقراطية 
بأنها “حب  التي يصفها  عاما(، 
حـــيـــاتـــه”. وتــشــغــل زوجــتــه 
التعليم  وزيــــرة  مــنــصــب 
في والية براندنبورغ. 
وليس لديهما أطفال.

انتخاب شولتس مستشارا أللمانيا
نيودلهي ـ وكاالت

أعــلــن ســـاح الــجــو الــهــنــدي مقتل 
بيبين  الـــجـــنـــرال  األركــــــان  رئــيــس 
تــحــطــم  ــي  ــ فـ وزوجـــــتـــــه  راوات 
 11 مقتل  إلــى  أيضا  أدى  مروحية 

شخصا آخرين.
ــاح الـــجـــو الـــهـــنـــدي في  وقـــــال ســ
اآلن  تأكد  األســف  “ببالغ  تــغــريــدة: 
بأن الجنرال بيبين راوات والسيدة 
مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا 
عــلــى مــتــن الــمــروحــيــة، قــضــوا في 

الحادث المؤسف”.
قــاعــدة  مــن  يــســافــر  راوات  ــان  وكــ
للقوات الجوية الهندية في سولور 

إلى كلية أركان خدمات الدفاع 
ــامــيــل نـــادو  فـــي واليـــــة ت

إللقاء محاضرة. وتقع 
بلدة كونور الجبلية 

في مسار الرحلة.
ــدرا  ــ ــن ــ ــاري ــ ــن ن ــ ــي وعــ

مودي رئيس الوزراء الهندي راوات 
في منصب رئيس أول هيئة أركان 

الدفاع في أواخر العام 2019.
المنصب  هـــذا  اســتــحــداث  وجـــرى 
بهدف تحقيق التكامل بين الجيش 

والبحرية والقوات الجوية.
الذي  الجو إن راوات،  وقال ساح 
رئيس  الــســابــق منصب  فــي  شــغــل 
أركان الجيش الهندي، كان مسافرا 
في طائرة هليكوبتر من طراز مي-

17في5.
ــهــنــد عـــشـــرات مـــن تلك  وتــمــلــك ال
الطائرة العسكرية روسية الصنع، 
ــتــي تــســتــخــدم عــلــى نــطــاق  ال
واســـــع مـــن قــبــل الــجــيــش 
وزراء  ــار  ــ ــب ــ ك وكــــذلــــك 
الحكومة لدى زيارتهم 

للمواقع العسكرية.

مصرع رئيس األركان الهندي بتحطم مروحية

عراك باأليدي داخل 
البرلمان التركي

للشتائم  وتبادل  باأليدي  عراك  أدى 
نــواب  بين  الــتــركــي  البرلمان  داخـــل 
والــذي  تركيا  فــي  الحاكم  التحالف 
يــضــم حــزبــي “الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة” 
و”الحركة القومية” اليميني، ونواب 
ــجــمــهــوري” الـــذي  حـــزب “الــشــعــب ال
في  الرئيسي  المعارضة  حــزب  يعد 
البرلمان  جلسات  إلغاء  إلــى  الــبــاد، 
تناقش  كانت  والتي  األربعاء  أمس 

الموازنة العامة للعام 2022 المقبل.

التعامل بشكل جّدي مع الملف النووي والصاروخي إليران

بيان سعودي إماراتي: تنسيق المواقف بما يعزز أمن المنطقة

ــدت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  أكــ
العربية المتحدة، في  ودولة اإلمارات 
بيان مشترك، صدر أمس األربعاء في 
ختام زيارة ولي العهد السعودي األمير 
سعيهما  لــامــارات،  سلمان  بــن  محمد 
مواقفهما  في  التنسيق  استمرار  إلــى 
ــقــضــايــا الـــتـــي تــهــم الــبــلــديــن  بـــشـــأن ال
والدولية  اإلقليمية  الساحتين  على 
األمــن  ويــعــزز  مصالحهما  يــخــدم  بــمــا 

واالستقرار في المنطقة والعالم.
ــتــعــاون  ــدان، تــعــزيــز ال ــلـ ــبـ ــد الـ ــ كــمــا أك
االقتصادي  والتكامل  االستراتيجي 
مستقبل  لبناء  والتنموي  والــتــجــاري 
أفضل يحقق األمن واالزدهار والتنمية 
البلدين،  شعبي  وتــطــلــعــات  الــشــامــلــة 
ــعــاقــات األخــويــة  ــار ال ــــك فــي إطــ وذل
المتميزة والروابط التاريخية الراسخة 

التي تجمع البلدين وشعبيهما.
الُعا  إعــان  مضامين  الجانبان  وأكــد 
الــذي  2021م،  يــنــايــر   5 فــي  الـــصـــادر 
والــدقــيــق  الــكــامــل  التنفيذ  عــلــى  نــص 
لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك 
التي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 

ــه  أقــرهــا الــمــجــلــس األعــلــى فــي دورتـ
/  36/   في ديسمبر 2015م وفق جدول 
زمــنــي مــحــدد ومــتــابــعــة دقــيــقــة، بما 
الوحدة  مقومات  استكمال  ذلــك  فــي 
الدفاعية  والمنظومتين  االقتصادية 
المواقف  وتنسيق  المشتركة  واألمنية 
دول  واستقرار  تضامن  من  يعزز  بما 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
خال  من  لها  اإلقليمي  الــدور  وتعزيز 
وتطوير  السياسية  المواقف  توحيد 
المجتمع  مـــع  الــســيــاســيــة  الـــشـــراكـــات 
الدولي والمنظمات اإلقليمية والدولية 
وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة 

الصف بين أعضائه.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على 
تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة 
شامل  سياسي  حل  إليجاد  جهودهما 
ــًا لــلــمــرجــعــيــات  لـــأزمـــة الــيــمــنــيــة وفـــقـ
الخليجية  ــبـــادرة  الـــمـ فـــي  الــمــتــمــثــلــة 
مؤتمر  ومخرجات  التنفيذية،  وآليتها 
الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس 
األمن 2216، ومبادرة المملكة العربية 
ــة الــيــمــنــيــة  ــ ــ ــاء األزم ــهـ الــســعــوديــة إلنـ

بــمــا يــحــفــظ لــلــيــمــن الــشــقــيــق وحــدتــه 
وسامته واحترام سيادته واستقاله 
شـــؤونـــه  فـــــي  تــــدخــــل  أي  ورفــــــــض 
ــرورة  ــدا عــلــى ضــ ــ الـــداخـــلـــيـــة، كــمــا أكـ
اســتــكــمــال تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض. 
ميليشيات  استهداف  استمرار  وأدانــا 
الحوثي اإلرهابية للمطارات واألعيان 

والمنشآت الحيوية في المملكة.
الجانبان  يؤكد  اللبناني،  الشأن  وفــي 
إصــاحــات سياسية  ــراء  إجــ ــرورة  ضــ
للبنان  تــضــمــن  شــامــلــة  واقــتــصــاديــة 
الساح في  تــجــاوزه ألزمــاتــه، وحصر 
مؤسسات الدولة الشرعية، وأال يكون 
لــبــنــان مــنــطــلــقــًا ألي أعـــمـــال إرهــابــيــة 
وحاضنًة للتنظيمات والجماعات التي 
المنطقة  واســـتـــقـــرار  أمـــن  تــســتــهــدف 
كـــحـــزب هللا اإلرهــــــابــــــي، ومــــصــــدرًا 
ــمـــخـــدرات الـــمـــهـــددة لــســامــة  ــة الـ آلفــ

المجتمعات في المنطقة والعالم.
ــنــجــاح الــعــمــلــيــة  ورحـــــب الـــجـــانـــبـــان ب
عن  ويعربان  الــعــراق،  في  االنتخابية 
عراقية  حكومة  بتشكيل  تمنياتهما 
ــل أمـــن  ــ تــســتــمــر فــــي الـــعـــمـــل مــــن أجـ

والقضاء  وتنميته.  العراق  واستقرار 
ــتــدخــات  ــى اإلرهــــــــاب، ووقـــــف ال عــل

الخارجية في شؤونه الداخلية.
كــمــا رحــبــا بــمــا تــوصــل إلــيــه أطـــراف 
ــودان  ــسـ ــيــة فـــي الـ ــتــقــال ــمــرحــلــة االن ال
ــدا عــلــى اســتــمــرار  مــن تــفــاهــمــات، وأكــ
دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق األمن 
وتمنياتهما  السودان،  في  واالستقرار 
باالستقرار  الشقيق  وشعبه  للسودان 

واالزدهار.
جّدي  بشكل  التعامل  أهمية  أّكــدا  كما 
وفعال مع الملف النووي والصاروخي 
بما  وتداعياته  مكوناته  بكافة  إليــران 
واالستقرار  االمــن  تحقيق  في  ُيسهم 
اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، والــتــأكــيــد على 
مبادئ ُحسن الجوار واحترام القرارات 
وتجنيب  الدولية،  والشرعية  األممية 
والتدخات  األنشطة  كــافــة  المنطقة 
ــبــان  ــقـــرار، ويــطــال ــتـ الـــمـــزعـــزعـــة لـــاسـ
المعنية  األطــــــراف  الـــشـــأن  ــذا  هــ فـــي 
وأمنها  المنطقة  دول  مصالح  بمراعاة 

واستقرارها.

عواصم ـ وكاالت

من لقاء األمير محمد بن سلمان بالشيخ محمد بن زايد في أبوظبي

بغداد ـ وكاالت

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
تويتر،  موقع  على  له  تغريدة  خــال  من 
إلــى حصر الــســاح فــي يــد الــدولــة وحل 

الميلشيات المنفلتة في العراق،
ولفت الصدر إلى أن ما حدث في البصرة 
تفجيرات سياسية، حيث قتل 4 أشخاص 
الثاثاء،  4 آخــرون على األقــل،  وأصيب 
نارية مفخخة  دراجــة  انفجار  جــراء  من 
كما  الــعــراق.  جنوبي  البصرة  مدينة  في 
حذر زعيم التيار الصدري من “جر العراق 
إلى الخطر”؛ بسبب سعي بعض األطراف 
لمزيد من المقاعد البرلمانية. وأكد الصدر 
“األغلبية  حكومة  أن  نفسه  الــوقــت  فــي 
الفساد  مكافحة  على  ستعمل  الوطنية” 

مهما كان الفاعل ولن تستثني أحد.
العراقية،  األنباء  وكالة  أفادت  ذلك،  إلى 
عناصر  من  اثنين  بمقتل  األربعاء،  أمس 
الجيش  طــيــران  بــنــيــران  داعـــش  تنظيم 

ونقلت  األنـــبـــار.  محافظة  فــي  الــوطــنــي 
الوكالة عن وزارة الدفاع العراقية قولها 
في بيان، إن العنصرين قتا في منطقة 
ــال تــنــفــيــذ واجـــب  ــار “خــ ــب ــاألن الــكــســار ب

استطاع مسلح لطيران الجيش”.
ــيــات الــمــشــتــركــة  ــعــمــل وكـــانـــت قـــيـــادة ال
الــعــراقــيــة قـــد أعــلــنــت فـــي وقـــت ســابــق 
األربعاء، عن انطاق عملية أمنية واسعة 
ــل رئــيــس  ــ فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى. ووصـ

الكاظمي،  مصطفى  الــعــراقــي  الـــــوزراء 
أربيل؛ لإلشراف على عملية  إلى   ، أمس 
ــر  ــش. وذكـ ــ ــد تــنــظــيــم داعــ عــســكــريــة ضـ
مــصــدر أمــنــي رفــيــع أن “الــكــاظــمــي شدد 
الـــزيـــارة عــلــى مــراجــعــة الخطط  خـــال 
األمــنــيــة ومــواجــهــة خــطــر بــقــايــا داعــش 
اإلرهابية”. وأشار إلى أن “رئيس الوزراء 
ومتابعة  البصرة  محافظة  أيضا  سيزور 

التحقيقات الجارية بالتفجير اإلرهابي”.

عملية أمنية في ديالى.. والكاظمي يتفقد أربيل والبصرة

الصدر يدعو لحل “المليشيات المنفلتة”

الكاظمي في أربيل

عواصم ـ وكاالت

ــن الـــمـــوعـــد الــمــقــرر  قــبــل يــــوم واحـــــد مـ
ــنــوويــة، دعــت  الســتــئــنــاف الــمــحــادثــات ال
تراس  ليز  البريطانية  الخارجية  وزيــرة 
إيــران إلــى الــعــودة إلــى االتــفــاق النووي، 
قائلة إنها “آخر فرصة” لعودتهم لالتزام 

به.
قولها  تراس  عن  “رويترز”  وكالة  ونقلت 
“هذه  لأبحاث  هــاوس  تشاتام  لمؤسسة 
حقا آخر فرصة إليران للعودة إلى االتفاق 
وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك؛ ألننا 
لمنع  حلفائنا  مــع  العمل  على  مصممون 

إيران من حيازة أسلحة نووية”.
البريطانية  الدبلوماسية  رئيسة  وتابعت 
عليهم  “لــذا يجب  قائلة:  الشأن  هــذا  في 
ــشــامــلــة  الــــعــــودة إلـــــى خـــطـــة الـــعـــمـــل ال
القيام  مصلحتهم  مــن  ألن  الــمــشــتــركــة؛ 
بــذلــك” فــي إشـــارة إلــى االتــفــاق الــنــووي 

المبرم العام 2015.

جديد  استطاع  أظهر  آخــر،  جانب  مــن 
أن  للديمقراطية  إسرائيل  معهد  أجـــراه 
توجيه  يــؤيــدون  اإلسرائيليين  غالبية 
ضربة إليران، وحتى دون الحصول على 

الضوء األخضر من الواليات المتحدة.
 ٪ 54 قـــــال  االســــتــــطــــاع،  وبـــحـــســـب 
تــشــكــل  إيـــــــران  الــمــســتــطــلــعــيــن أن  مــــن 
تــهــديــدا وجــوديــا إلســرائــيــل، ونــحــو ربع 
“خــطــر  ــران  ــ إيـ أن  يــــرون  المستجيبين 
ال تشكل  أنها  يرى 13٪  بينما  متوسط” 

سوى “خطر ضئيل”.
مــن   ٪  51 قـــــــال  ــل،  ــمــ ــجــ ــ ــم ــ ال وفـــــــي 
اإلسرائيليين إنهم يؤيدون شن إسرائيل 
تلقي  دون  من  حتى  إيــران  على  لضربة 
“الضوء األخضر” من واشنطن، فيما قال 
العمل  هــذا  يــؤيــدوا مثل  لن  إنهم   % 31

دون موافقة أميركية.
إسرائيل”  أوف  “تايمو  صحيفة  وذكــرت 
 )٪  58( اليهود  مــن  واضــحــة  أغلبية  أن 
وافقت على أن الموافقة األميركية على 
الهجوم ليست ضرورية، فيما قال 18٪ 

فقط من العرب الشيء نفسه.

استطالع: 51 % من اإلسرائيليين يؤيدون توجيه ضربة إليران

بريطانيا تحذر طهران: هذه فرصتكم األخيرة

وزيرة الخارجية البريطانية

أنقرة ـ وكاالت



233.3 مليون دينار 
تمويالت سعودية 

لـ 29 مناقصة 
بحرينية خالل العام 

الماضي

االستثمارات 
السعودية 

في البحريــن 
زادت بمعــــدل 

% 51

مخرجات اجتماعات 
مجلس األعمال 

السعودي 
البحريني ستؤسس 

النطالقة متميزة

الجواز الصحي 
سهل حركة 

المسافرين بين 
البلدين في 

الجائحة

رغبة سعودية 
لفتح آفاق جديدة 
للعمل والتعاون 

واالستثمار 
المشترك مع البحرين

البحرين تسير كتفًا 
إلى كتف بجانب 

السعودية في 
مكافحة اإلرهاب 

والتصدي له

7.2 مليارات 
دوالر حجم 

التبادل التجاري 
بين البحرين 
والسعودية

رفع مستوى 
التمثيل للمجلس 
التنسيقي خطوة 
متقدمة لمسيرة 

التعاون بين البلدين

خط زمني لترتيب 
زيارات ميدانية 

للشركات الكبرى 
والمدن الصناعية 

في البلدين 

أكد نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين صالح العتيبي 
مــا تكتســبه الزيــارة الميمونــة لولــي العهد نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الدفاع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
لمملكــة البحريــن من أهمية بالغة في توطيد العالقات البحرينية الســعودية، 
واالنطــالق بهــا نحو آفاق أوســع، ومــا تمثله من دفعة قويــة وانطالقة لمزيد 

من التطور للعالقات الخليجية - الخليجية.
وأشار العتيبي إلى أن الصادرات البحرينية للسعودية تبلغ 60 % من إجمالي 
صــادرات المملكــة، وفــي المقابــل تبلغ الصادرات الســعودية لمملكــة البحرين 
40 % مــن إجمالــي صــادرات الشــقيقة الســعودية، فيما شــهدت اســتثمارات 
الريــاض بالمنامــة زيــادة بمعــدل 51 %، وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بيــن 

البلدين 7.2 مليار دوالر.
وفيما يأتي نص الحوار: 

دفعـــة قويـــة للعالقـــات الخليجيـــة - 
الخليجية التي تعيش خالل المرحلة 
الحاليـــة بعد اتفـــاق العـــال، وحالة من 
التوافـــق واالنســـجام والتعـــاون فـــي 
منطلقـــًا  كافـــة، وســـتكون  المجـــاالت 
لمزيـــد مـــن التطور في عالقـــات دول 

مجلس التعاون.

ضمــن«أي«إطــار«تأتــي«زيارة«ســمو«ولي«««
العهــد«األميــر«محمــد«بــن«ســلمان«إلى«

مملكة«البحرين؟

 إن الزيـــارة الميمونة لصاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز تأتـــي امتـــداًدا للعالقـــات 
األخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي 
البلدين، كمـــا أن العالقات الســـعودية 
مراحلهـــا  أزهـــى  تعيـــش  البحرينيـــة 
بقيـــادة حكيمـــة مـــن لدن مقـــام خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود وأخيـــه حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
إن الزيـــارة الكريمة تأتي لتضيف إلى 
تاريـــخ العالقـــات بيـــن البلديـــن فصال 
جديـــدا مـــن التعـــاون المثمـــر، وتعـــد 
فـــي  البلديـــن  حـــرص  لمـــدى  تأكيـــدا 
ظـــل التوجيهات الســـامية على تنمية 
واالقتصاديـــة  السياســـية  العالقـــات 
وتعزيـــز  واالســـتثمارية،  والتجاريـــة 
التعـــاون الثنائـــي والعمـــل الخليجـــي 
المشـــترك واالنطـــالق بـــه إلـــى آفـــاق 
أرحب، فهناك حـــرص دائم من جانب 
قيادتـــي البلديـــن علـــى توثيـــق هـــذه 
العالقات ودفعها باســـتمرار نحو آفاق 

جديدة من التطور والتكامل. 

«كيف«ستســاهم«هذه«الزيارة«في«دعم«««
الخليجيــة«ووحدة« العالقــات« وتعزيــز«
مجلــس« دول« بيــن« والمواقــف« الــروئ«
القضايــا« مختلــف« تجــاه« التعــاون«

اإلقليمية؟

تأتـــي زيـــارة ولـــي العهد نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفاع ســـمو 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
بنـــاًء علـــى توجيـــه خـــادم الحرميـــن 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
- حفظهمـــا هللا - وذلـــك انطالقـــًا مـــن 
حرص مقام خادم الحرمين الشريفين 
قـــادة  مـــع  التواصـــل  علـــى  الكريـــم 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، وتعزيـــزًا لروابـــط األخـــوة 
لمـــا فيه خدمـــة ومصلحة شـــعوب 
دول المجلـــس، كما أنني واثق بأن 
هـــذه الزيارة ســـتمثل دفعة قوية 
للعالقات الخليجية - الخليجية 
المرحلـــة  خـــالل  تعيـــش  التـــي 
الحاليـــة بعد اتفـــاق العال حالة 
واالنســـجام،  التوافـــق  مـــن 
والتعاون في المجاالت كافة، 
وســـتكون منطلقـــًا لمزيد من 
فـــي عالقـــات دول  التطـــور 

مجلس التعاون.

ما«الرســائل«التي«تعكسها«««
زيارة«سموه«للبحرين؟

الســـمو  صاحـــب  زيـــارة 
الملكـــي األمير محمد بن 
بـــن عبدالعزيـــز  ســـلمان 
لمملكـــة  مـــا  تعكـــس 
مكانـــة  مـــن  البحريـــن 
ســـموه،  لـــدى  غاليـــة 

وتؤكد أن المملكة العربية الســـعودية 
ســـتظل كما هـــي دائما بجانـــب مملكة 
الراميـــة  جهودهـــا  فـــي  البحريـــن 
لمواصلة المكتسبات والمنجزات التي 
تحققت في شـــتى المجاالت وللمزيد 

من التنمية والرخاء.

ما«طبيعة«مســاهمة«الشــقيقة«الكبرى«««
فــي«المشــاريع«التنمويــة«فــي«مملكة«
البحريــن،«وكيــف«اســتقبلت«القيــادة«
الســعودية«ورجال«األعمال«المشــاريع«
التنمويــة«الكبــرى«التــي«أعلنــت«عنها«

مملكة«البحرين«مؤخراً؟«

بلغـــت قيمـــة المناقصـــات الحكوميـــة 
البحريـــن  مملكـــة  أصدرتهـــا  التـــي 
الســـعودي  الصنـــدوق  مـــن  والممولـــة 
للتنميـــة 29 مناقصـــة، إجمـــاال بمبلـــغ 
233.3 مليـــون دينـــار بحريني، وذلك 
في الفترة من بداية 2020 حتى الربع 

األول من 2021.
الخاصـــة  المناقصـــات  وتركـــزت 
فـــي  للتنميـــة  الســـعودي  بالصنـــدوق 
مشاريع عدة تشـــمل مجاالت: تطوير 
البنية التحتية واإلســـكان، والكهرباء 
والميـــاه، وشـــبكات الطـــرق والصـــرف 
الصحـــي، وذلك وفقا لألرقام الصادرة 
عن مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 

في مملكة البحرين.
أمـــا فيما يتعلـــق بالمشـــاريع التنموية 
مملكـــة  عنهـــا  أعلنـــت  إلـــى  الكبـــرى 

فالجانـــب  موخـــرًا،  البحريـــن 
المســـتوى  علـــى  الســـعودي 

األعمـــال  رجـــال  أو  الرســـمي 
لديهـــم أهتمـــام ورغبـــة نحو 

فتـــح آفـــاق جديـــدة للعمل 
واالســـتثمار  والتعـــاون 
المشـــترك مـــع قطاعـــات 
األعمـــال البحرينية، كما 
أن اجتماعـــات مجلس 
الســـعودي  األعمـــال 

البحرينـــي تمخضت 
نتائـــج  عنـــه 

أفكار  وبلـــورة 

مشـــتركة  ومشـــاريع  وتصـــورات 
ستؤسس النطالقة متميزة، خصوصا 
مـــن  نخبـــة  يضـــم  المجلـــس  وأن 
كبـــار رجـــال األعمـــال والمســـتثمرين 
وممثلين لكبريات الشركات التجارية 

واالقتصادية في البلدين.

كيف«تصف«حجم«التعاون«بين«المملكة«««
البحرين« العربية«الســعودية«ومملكــة«
في«الوقت«الراهن،«والذي«يشــمل«حجم«
التبــادل«التجاري«والتعاون«في«مجاالت«

الصحة«والتعليم«واألمن؟«

العالقـــات االقتصاديـــة الثنائيـــة بيـــن 
البلديـــن تشـــهد ازدهـــارا، فقـــد زادت 
االستثمارات الســـعودية في البحرين 
بنســـبة 51 % ويبلـــغ حجـــم التبـــادل 
التجاري بين مملكة البحرين والمملكة 
مليـــارات   7.2 الســـعودية  العربيـــة 
دوالر، كمـــا أن الغـــرف التجاريـــة فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وغرفـــة 
تجارة وصناعة البحرين على تواصل 
دائـــم وفعال؛ مـــن أجل المضـــي قدمًا 
االقتصاديـــة  العالقـــات  تعزيـــز  فـــي 

المشتركة.
وتشكل الصادرات السعودية للبحرين 

%، بينما تشكل ما نسبته 40 

الصـــادرات البحرينيـــة للســـعودية مـــا 
نسبته 60 %.

أما فيمـــا يتعلق في التعـــاون األمني، 
فالبحرين تسير كتفًا إلى كتف بجانب 
اإلرهـــاب  مكافحـــة  فـــي  الســـعودية 
والتصـــدي له، فهناك تعاون وتنســـيق 
العســـكرية  المجـــاالت  فـــي  مســـتمر 

واألمنية.
العربيـــة  المملكـــة  دائمـــًا  تؤكـــد  كمـــا 
الســـعودية بـــأن أمن مملكـــة البحرين 
واســـتقرارها جـــزء ال يتجـــزأ من أمن 
لمملكـــة  بالنســـبة  وكذلـــك  المملكـــة 

البحرين.
البلدان الشـــقيقان يقفـــان صفًا واحدًا 
ضد أي تدخل في شؤونهما الداخلية 
مـــن  خصوصـــا  كان  طـــرف  أي  مـــن 

يحاول زعزعة أمنهما واستقرارهما.
وفيمـــا يخـــص مجـــاالت الصحة، فقد 
تـــم توقيع مذكرة تفاهـــم بين البلدين 
بشـــأن تفعيل الجواز الصحي، ويأتي 
حركـــة  لتســـهيل  خطـــوة  فـــي  ذلـــك 
المسافرين من المواطنين والمقيمين 
بيـــن البلدين، والتحقق من مطابقتهم 
اإلجـــراءات واالشـــتراطات الصحيـــة 
المعمول بها في إطار الجهود المبذولة 
لمواجهـــة فيروس كورونا المســـتجد؛ 
األمر الذي أسهم في تسريع إجراءات 
الســـفر عبر عرض نتيجة فحص )بي 
ســـي أر(، وعرض بيانات جرعات 
لقـــاح كورونا وعـــرض بيانات 

بوليصة تأمين السفر.
كمـــا أن ربط الجواز الصحي 
بأنظمـــة الحـــدود يأتـــي في 
الســـفر،  إجـــراءات  إتمـــام 
وتوفيـــر الوقـــت والجهد 
وتمكيـــن  للمســـافرين، 
الكـــوادر العاملـــة مـــن 
التأكـــد الفـــوري من 
البيانـــات  جميـــع 
لشـــخصية  ا
والصحية 

للمســـافرين، وتحديـــد قابليـــة دخول 
االشـــتراطات  علـــى  بنـــاًء  المســـافر 

الصحية الخاصة بفيروس كورونا. 
أما فيما يتعلـــق بالتعاون في المجال 
التعليمـــي، فهـــي عديدة وقد شـــملت 
إلـــى  الســـعوديين  المعلميـــن  إيفـــاد 
مملكـــة البحرين، والعمل على إنشـــاء 
مدينـــة الملـــك عبدهللا بـــن عبدالعزيز 
الطبية فـــي مملكة البحريـــن، إضافة 
إلـــى وجـــود عـــدد كبيـــر مـــن الطلبـــة 
السعوديين في المؤسسات التعليمية 
في مملكة البحرين، ووجود عدد من 
الطلبـــة البحرينييـــن في المؤسســـات 

التعليمية السعودية.

المنوطــة«بمجلــس««« المهــام« أبــرز« مــا«

التنسيق«السعودي«البحريني؟«وما«أبرز«

المشاريع«والخطط«المنجزة«والتي«يتم«

العمل«بها؟

التنســـيق  مجلـــس  إنشـــاء  يعتبـــر 
الســـعودي البحرينـــي ومـــن ثـــم رفـــع 
مســـتوى التمثيل للمجلس التنسيقي 
ليكـــون برئاســـة أوليـــاء العهـــود فـــي 
رفيعـــة  مبـــادرة  الشـــقيقين  البلديـــن 
مهمـــة  وإضافـــة  متقدمـــة  وخطـــوة 
البلديـــن،  بيـــن  التعـــاون  لمســـيرة 
الرائـــد  الـــدور  ظـــل  فـــي  خصوًصـــا 
للبرامـــج  المتواصلـــة  واإلنجـــازات 
والمبـــادرات الخالصـــة التـــي يقودها 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
الـــوزراء وزير الدفاع صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، وأخيه ولـــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، أسهم في 
تعزيز تقدم البلدين على المستويات 

كافة.
اإلجـــراءات  إقـــرار جميـــع  تـــم  وقـــد 
التنظيمية وتشـــكيل اللجان الفرعية 
للمجلـــس كمـــا تم تشـــكيل المزيد من 
اللجان المشـــتركة بيـــن البلدين تمثل 
مختلف القطاعات االقتصادية؛ لخلق 
تحالفات اســـتثمارية جديـــدة تخدم 

القطاع االقتصادي بين الجانبين.
أما عن أبـــرز الخطط المطروحة على 
طاولـــة المجلس، فتتمثـــل في تعزيز 
تواجـــد القطـــاع الخاص فـــي البلدين 
داخل الهيئات المشتركة ذات العالقة 
بالشـــأن االقتصـــادي وكذلـــك العمـــل 
على تذليل التحديات والعوائق التي 
تواجـــه تعزيـــز التجـــارة البينيـــة بين 

المملكتين.
كمـــا تـــم مناقشـــة وضـــع خـــط زمني 
لترتيب زيـــارات ميدانية للشـــركات 
فـــي  الصناعيـــة  والمـــدن  الكبـــرى 
البلدين وكذلك إنشاء لجان مشتركة 
في القطاعـــات الحيوية، وهي لجنة 
االســـتثمارات، لجنة النقـــل والمنافذ 
الحدوديـــة لجنـــة الصناعـــة، وكذلك 
فـــي  التعـــاون  فـــرص  اســـتعراض 
المجـــال العقاري ومجـــاالت التعليم 
والصناعـــات  والتدريـــب  العالـــي 
وتوســـيع  والســـياحة  التحويليـــة 
دائرة التعاون في عدد من المشاريع 

االستثمارية.

زيارة«األمير«محمد«بن«سلمان«تضيف«فصال«جديدا«للعالقات«البحرينية«السعودية
نائب السفير السعودي صالح العتيبي في لقاء خاص مع “^”:

 الزيـــارة الميمونـــة لســـمو األميـــر تمثـــل دفعـــة قويـــة للعالقـــات الخليجيـــة - الخليجيـــة
ــقــرارهــا ــز اســت ــزي ــع ــم نــمــائــهــا وت ــ ــحــريــن ودع ــب ــجــانــب ال ــاً ل ــمـ ــة تــقــف دائـ ــودي ــع ــس ال

نائب السفير السعودي صالح العتيبي مع الزميل المحافظة 

سيدعلي«المحافظة«|«تصوير:«رسول«الحجيري
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فعاليـــات  افتتحـــت 
القمـــة العالمية للمدراء 
التنفيذييـــن فـــي تقنية 
يوم مؤخرا  المعلومات 
عجمـــان  مدينـــة  فـــي 
العربيـــة  باإلمـــارات 
وبمشـــاركة  المتحـــدة 
مـــن   250 مـــن  أكثـــر 
 34 مـــن  التنفيذييـــن 

دولة.
وناقـــش المؤتمر وعلى 
مـــدى يوميـــن أكثر من 
عـــرض  إذ  ورقـــة،   50
عالميون  اختصاصيون 

شـــتى مجـــاالت التقنيـــات، كالـــذكاء االصطناعـــي، الحوســـبة الحافة، 
الجيـــل الخامس وأحدث ما وصل إليه التحـــول الرقمي أثناء جائحة 

كورونا.
الجدير بالذكر انه شارك 10 من مدراء تقنيات المعلومات في المؤتمر 
وتـــم تكريمهـــم مـــن ضمـــن أفضـــل تنفيذييـــن فـــي المنطقـــة. وصـــرح 
رئيـــس المجموعـــة العالمية للـــذكاء االصطناعي جاســـم حاجي قائال 
“إننـــا نفتخر بالكـــوادر البحرينية المتميزة الموجـــودة في هذا الصرح 
الدولي والذين يمثلون جهات عدة، كوزارة الخارجية، مجموعة كانو، 
المؤسسة الملكية الخيرية، باس، جامعة البحرين، جرامكو، بي اي بي 

اف وبيت التمويل الكويتي البحرين”.

إشادة بالبحرين في قمة عجمان التقنية

لتوفير الخبرة العملية الالزمة بالمجال المصرفي والمالي

“البحرين الوطني” و “BIBF” يؤهالن الخّريجين المتفوقين

للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  وقـــع 
المصرفيـــة والماليـــة )BIBF(، مذكرة 
تفاهـــم مـــع بنـــك البحريـــن الوطنـــي، 
لتدريـــب خريجيـــه المتفوقيـــن فـــي 
البنك وتوفير الخبرة العملية الالزمة 

لهم في المجال المصرفي والمالي.
وســـيتاح لخريجـــي جامعـــة بانجـــور 
وجامعة لندن، الحاصلين على مرتبة 
الشرف األولى ومرتبة الشرف الثانية 
العليا، والذين تتماشى مؤهالتهم مع 
الثقافـــة المؤسســـية لبنـــك البحريـــن 
الوطني، فرصة التدريب في إدارات 
وأقســـام مختلفة في البنـــك، بما في 
ذلك وحدة إدارة المخاطر واالمتثال 
الخدمـــات المصرفية لألفراد وغيرها 
مـــن الوظائـــف المهمـــة األخـــرى. كما 
ســـيحصل المتدربون الذين اجتازوا 
علـــى  بنجـــاح  التدريبـــي  البرنامـــج 
فرصة العمل بدوام كامل في البنك.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر العام 

لمعهـــد BIBF، أحمد الشـــيخ “يســـتمر 
لمواصلـــة  لطلبتـــه  المعهـــد  دعـــم 
الدراســـة  بعـــد  العمليـــة  مســـيرتهم 
الجامعيـــة، وذلك من خـــالل تأهيلهم 
فـــي  ومســـاعدتهم  العمـــل  لســـوق 
الحصـــول علـــى وظيفة مناســـبة بعد 
الـــذراع التدريبـــي  التخـــرج. وكونـــه 
الرئيـــس للقطـــاع المصرفـــي والمالي 
 BIBF فـــي المملكـــة، يحظـــى معهـــد
بعالقـــات متينة مع أبرز المؤسســـات 
الماليـــة مثـــل بنك البحريـــن الوطني؛ 

األمر الذي يســـاعد على ســـد الفجوة 
بيـــن مخرجـــات التعليـــم ومتطلبـــات 
ســـوق العمـــل وإتاحـــة فـــرص عمـــل 

متميزة للخريجين”.
وأضاف “يعد رفـــد القطاع المصرفي 
والمالـــي بكـــوادر وطنيـــة تجمـــع بين 
التمّيـــز األكاديمـــي والخبـــرة العملية 
أحـــد المبـــادئ الجوهريـــة التي يقوم 
عليهـــا المعهـــد، ونتطلـــع إلـــى تعـــاون 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  مـــع  مثمـــر 
لدعـــم هـــذا المبـــدأ”. وقالـــت رئيـــس 

تنفيـــذي للمجموعة للموارد البشـــرية 
واالســـتدامة ببنـــك البحرين الوطني 
التعـــاون  “يســـرنا  بوحجـــي  دانـــة 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  مـــع 
المصرفية والمالية لتدريب خريجيه 
المتفوقين فـــي البنك؛ تقديًرا لجهود 
خريجيه المتفوقين وإيماًنا بقدرتهم 
على المســـاهمة فـــي قاعدة المواهب 
المســـتقبلية لبنك البحريـــن الوطني. 
ونهـــدف من خالل هـــذه المبادرة إلى 
تعزيـــز مهاراتهم وخبراتهم من خالل 
لترجمـــة معرفتهـــم  الفرصـــة  إتاحـــة 
فـــي  عمليـــة  تجربـــة  إلـــى  النظريـــة 

البنك”.
وأضافت “فـــي إطار اســـتراتيجياتنا 
وأهدافنا المتعلقة باالستدامة، نؤمن 
أن هـــذه الجهود ســـتحقق الشـــمولية 
المســـتهدفة كنـــوع مـــن رد الجميـــل 
اعتمادنـــا  مـــع  وتماشـــًيا  لمجتمعنـــا، 
 Investors in“ الذهبـــي المقـــدم مـــن

.”People

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

تنصيب مجلس الطلبة الجديد بمدرسة النور العالمية
يـــوم  العالميـــة  النـــور  بمدرســـِة  ُأقيـــَم 
الثانـــي مـــن نوفمبـــر للعـــام األكاديمـــي 
المجلـــس  تنصيـــب  حفـــل  الحالـــي 

الطالبي الجديد. 
 بـــدَأ الحفـــُل بدخـــول 18 عضـــًوا مـــن 
ممثليـــن  الطالبـــي  المجلـــس  أعضـــاء 
عـــن بقية األعضاء البالـــغ عددهم 660 
عضـــًوا على مســـتوى المدرســـة، وذلك 
بقيادة رئيـــس المجلـــس الطالب عالء 
أشـــرف، ومعه رئيسة المجلس الطالبة 

رنين موسى. 
وبعدهـــا، ألقـــى الطالـــب عـــالء أشـــرف 
ج من  كلمـــة ترحيبية بالضيوف، ثم عرَّ

خاللها على أبرز المهام والمســـؤوليات 
القيادية للمجلس. وقام الدكتور محمد 

مشـــهود بصحبـــة أميـــن حليـــوة مديـــر 
العضويـــة  شـــارات  بتوزيـــع  المدرســـة 

على أعضاء المجلس الطالبي. ثم أدى 
أعضاء المجلس الطالبي الَقَســـم الذي 
تعّهـــدوا فيـــه أمام الجميع بأن يســـاهم 
المجلـــس فـــي تحقيق رؤية المدرســـة 

ورسالتها. 
كمـــا تفاعل الطلبـــة مع الكلمـــة الُملهمة 
التـــي ألقاهـــا مديـــر المدرســـة عليهـــم 
حيـــث حّثهـــم علـــى المشـــاركة الفاعلة 
في الحياة المدرســـية، والتفكير بطرق 

إبداعية لمواجهة التحديات. 
واخُتتم الحفل بكلمة شكٍر من الطالبة 

شيرين علي - طلبة القسم الثانوي.

االحتفال بتنصيب المجلس الطالبي الجديد

رّحبـــت قيـــاداٌت مصرفيـــة بإســـتراتيجية 
فـــي  الماليـــة  الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر 
البحريـــن )2026-2022(، مؤكـــدة  مملكـــة 
أنها ستســـهم في تعزيـــز المكانة المرموقة 
لمملكـــة البحريـــن؛ باعتبارهـــا مركـــزًا ماليًا 
التكنولوجيـــا  فـــي  متخصصـــا  إقليميـــًا 
الماليـــة، باإلضافـــة إلـــى تحفيـــز االزدهـــار 
االقتصـــادي وتوفيـــر المزيـــد مـــن الفرص 

الواعدة للمواطنين. 
البحريـــن  مملكـــة  أن  القيـــادات  وذكـــرت 
تتمّتـــع بـــدور ريـــادي فـــي دعـــم وتوجيـــه 
التحـــّول الرقمـــي، منّوهـــة بدعمهـــا التـــام 
هـــذه  مـــن  المنشـــودة  األهـــداف  لخدمـــة 
اإلســـتراتيجية التـــي تنـــدرج ضمـــن خطة 
التعافـــي االقتصـــادي، وبمـــا يعود بشـــكل 

إيجابي على الوطن والمواطنين.

ازدهاٌر اقتصادي

وفـــي هذا الصـــدد، قال الرئيـــس التنفيذي 
لبنـــك البحريـــن الوطني جان كريســـتوف 
دورانـــد إن مملكـــة البحريـــن تتمّتـــع بدور 
ريـــادي في دعم وتوجيه التحّول الرقمي، 
وهـــي تواصل مســـيرة التنميـــة والتطوير 

مـــن خـــالل وضـــع إســـتراتيجية جديـــدة 
لتطوير قطاع الخدمات المالية للســـنوات 

الخمس المقبلة. 
هـــذه  وخطـــط  ُمبـــادرات  بـــأّن  وتابـــع 
اإلستراتيجية ستساهم في تعزيز المكانة 
المرموقـــة للمملكة؛ باعتبارهـــا مركزًا ماليًا 
التكنولوجيـــا  فـــي  متخصصـــا  إقليميـــًا 
الماليـــة، باإلضافـــة إلـــى تحفيـــز االزدهـــار 
االقتصـــادي وتوفيـــر المزيـــد مـــن الفرص 

الواعدة للمواطنين. 
وأضـــاف دورانـــد “بـــدوره، يواصـــل بنـــك 
مجـــال  فـــي  ريادتـــه  الوطنـــي  البحريـــن 
التقـــّدم الرقمي، ويحرص على المســـاهمة 
الفّعالـــة لتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030، حيـــث يـــؤدي البنـــك 
دورًا حيويـــًا وداعمـــًا للمجتمـــع المحلـــي، 
هـــذه  بتحقيـــق  التزامـــه  علـــى  عـــالوة 
اإلســـتراتيجية من خـــالل االســـتثمار في 
تعزيز الثقافة المالية الرقمية وعبر توفير 

فرص التدريب والتوظيف”.

كوادٌر كفوءة

التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 

لبنـــك البحريـــن اإلســـالمي حســـان جـــرار 
الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر  بإســـتراتيجية 
المالية، مؤّكدًا أنها ستعود بالشك بالفائدة 
على كافة األطراف المعنية وذات العالقة 

بهذا القطاع الواعد. 
وتابع بأّن هذه اإلســـتراتيجية تأتي ضمن 
أولويـــة تنميـــة القطاعـــات الواعـــدة التـــي 
تنـــدرج ضمـــن خطة التعافـــي االقتصادي، 
الســـيما وأّن قطاع الخدمات المالية يعتبر 
ثانـــي قطـــاع بعـــد النفـــط فـــي مســـاهمته 

بالناتج المحلي اإلجمالي. 
وحـــول دور البنـــوك فـــي تعزيـــز أولويـــات 

اإلستراتيجية، أّكد جّرار دورها في تأهيل 
وتدريـــب المواطنين مـــن حديثي التخرج 
باإلضافـــة إلـــى إعـــادة تشـــكيل المهـــارات 
الخبـــرات  ذوي  مـــن  للكـــوادر  التقليديـــة 
التقنيـــات  بأحـــدث  وتعزيزهـــا  الطويلـــة 
الرقميـــة، خصوصـــًا وأن البحريـــن ُتصـــّدر 
خبرات لتعمل فـــي الخارج وتثري البلدان 
وإمكاناتهـــا  الرائـــدة  بتجاربهـــا  األخـــرى 

النوعية وتستفيد منها. 
وثّمن جّرار دور مصرف البحرين المركزي 
وجميع المؤسســـات فـــي الدولة وحرصها 
على تعزيز المنظومة الرقمية في المملكة 

والمؤسســـات  البنـــوك  بجميـــع  والدفـــع 
المصرفيـــة للتحول الرقمـــي في خدماتها، 
مما يعزز من ريادة البحرين وتطورها في 

هذا القطاع. 

مستقبٌل مشرق

مـــن جهته، أشـــاد الرئيس التنفيـــذي لبنك 
اإلثمـــار أحمـــد عبدالرحيـــم بإســـتراتيجية 
تطويـــر قطاع الخدمات المالية في مملكة 
البحريـــن )2026-2022(، مشـــيرًا إلـــى أّن 
القطاع المصرفـــي يعد من أهم القطاعات 

االقتصادية ذات األولوية في المملكة. 

وعّبـــر عبدالرحيـــم عـــن تفاؤله بمســـتقبل 
مشرق لهذا القطاع خالل السنوات الخمس 
اإلســـتراتيجية  تضمـــن  حيـــث  المقبـــل، 
التـــي ُوضعـــت لتطويـــر قطـــاع الخدمـــات 
مســـار  علـــى  الحفـــاظ  مواصلـــة  الماليـــة 
النمـــو االقتصـــادي وتعزيز موقـــع ومكانة 
واالقتصاديـــة،  الماليـــة  البحريـــن  مملكـــة 
بمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف رؤيـــة البحرين 
تطلعـــات  وتحقيـــق   ،2030 االقتصاديـــة 

المواطن البحريني.
“إن وضـــع اإلســـتراتيجيات  وتابـــع قائـــالً 
والخطـــط الهادفـــة إلـــى تطويـــر وتعزيـــز 
دور قطاع الخدمـــات المالية في المملكة، 
ســـيثمر بنتائـــج واعـــدة وملحوظـــة فـــي 
المســـتقبل القريب، والمســـتفيد األول هو 
إســـتراتيجية  المواطـــن، حيـــث ستســـهم 
تطويـــر قطـــاع الخدمـــات الماليـــة بشـــكل 
مباشـــر فـــي توفيـــر فـــرص عمـــل واعـــدة 
تقديـــم  عبـــر  وذلـــك  البحرينـــي،  للشـــباب 
الصيرفـــة  بمجـــال  التدريبيـــة  الحلـــول 
اإلسالمية والتقليدية؛ األمر الذي سيسهم 
وبالتالـــي  المهنيـــة،  احترافيتهـــم  فـــي 
حصولهـــم علـــى الوظيفـــة التي تتناســـب 

وقدراتهم وإمكاناتهم”.

المملكة تتمّتع بدور ريادي في دعم التحّول الرقمي...قياداٌت مصرفية:

 اإلستراتيجية المالية الجديدة ُتعّزز مكانة البحرين مركزا إقليميا لـ “الفنتك”

حسان جرارأحمد عبدالرحيمجان كريستوف دوراند



رّحـــب رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
يوســـف بـــن أحمد كانـــو، الوجيه خالد 
لصاحـــب  الميمونـــة  بالزيـــارة  كانـــو، 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، ولـــي العهد 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة 
الزيـــارة  لهـــذه  أن  مؤكـــًدا  البحريـــن، 
المباركـــة تأثيـــرات إيجابية جّمة على 
مختلف المجاالت والقطاعات بشـــكل 
التجاريـــة  القطاعـــات  وعلـــى  عـــام، 
واالقتصادية والصناعية بين البلدين 
بشـــكل خـــاص، إلى جانب ما تعكســـه 
من صور االخاء والمحبة بين البلدين 

والشعبين الشقيقين. 
 ونـــّوه الوجيـــه خالـــد كانـــو بالعالقات 
المملكتيـــن،  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة 
مؤكـــًدا أن هـــذه العالقـــات المتميـــزة 

تشـــّكل نموذًجا يحتذى به لباقي دول 
العالـــم. حيث تتميز بالمحبة والتقدير 
واألخـــوة المتبادلة، وتجّســـد ما يربط 
المملكتان الشقيقتان من صالت نسب 
وقرابة ومصير واحد مشترك. وتزداد 
هـــذه العالقـــات الوطيـــدة صالبـــة مع 
ا  مـــرور األيام، وتشـــهد تطّوًرا مســـتمرًّ
على جميع المســـتويات، مرتكزة على 
قاعدة راســـخة مـــن الثوابـــت والرؤى 
المشـــتركة التي تجمع بيـــن القيادتين 
الرشـــيدتين تجـــاه مختلـــف القضايـــا. 
حيث أثبتت التوجيهات الســـامية من 
قبـــل قيادتي البلدين وعلى مر العقود 
دورها البارز في تعزيز ودعم التعاون 
والعمل المشـــترك، وترسيخ كل ما من 
شـــأنه تعميق أواصر المحبة واالخبار 
بين البلدين والشعبين. وأسهمت تلك 
المبـــادرات الحكيمة من قبل القيادات 
فـــي المملكتين في إيجاد مشـــروعات 
كبـــرى طموحـــة، يأتـــي فـــي مقدمتهـــا 

الـــذي  حمـــد  الملـــك  جســـر  مشـــروع 
سيشـــكل عند تدشينه مرحلة جديدة 
في مســـار تطـــور العالقـــات والروابط 
بيـــن البلديـــن علـــى كل المســـتويات. 
وقـــال “ال ننســـى هنا مشـــروع الســـكة 
الحديديـــة الخليجـــي، والمشـــروعات 
تقـــدم  التـــي  الطموحـــة  االقتصاديـــة 
صورة جلية لمســـتقبل يّتســـم بالكثير 
مـــن التفـــاؤل علـــى صعيـــد العالقـــات 
الســـعودية  البحرينيـــة  والروابـــط 
المشـــتركة، وهـــذا مـــا ينعكـــس إيجاًبا 
والعمـــل  الخليجيـــة  العالقـــات  علـــى 

الخليجي المشترك”.
معلـــوم  هـــو  “كمـــا  كانـــو  وأضـــاف 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تمثـــل 
علـــى  للبحريـــن  ا  اســـتراتيجيًّ عمًقـــا 
الجانـــب  فيهـــا  بمـــا  المســـتويات،  كل 
رســـوًخا  يـــزداد  الـــذي  االقتصـــادي 
وترابًطـــا، وهـــذا مـــا ينعكـــس إيجاًبـــا 
القطاعـــات  مفاصـــل  مختلـــف  علـــى 

المملكتيـــن  فـــي  االقتصاديـــة 
الشـــقيقتين، وهو مـــا يعمق من جذور 
التعاون والتنســـيق بين المســـتثمرين 
البحرينييـــن  األعمـــال  وأصحـــاب 

والسعوديين. 
التنســـيق  مجلـــس  تشـــكيل  أن  كمـــا   
الســـعودي البحرينـــي برئاســـة كل من 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء السعودي، جاء 
ليؤكـــد ويعزز تلك العالقات المتســـمة 
بالعمق والخصوصية على مر العقود.

وأردف كانو”يمكـــن اعتبار مجموعتنا 
“مجموعـــة يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو” 
خيـــر مثال وشـــاهد علـــى مـــا ننعم به 
مـــن تعاون وتنســـيقي اقتصـــادي بين 
البلدين الشقيقين، حيث إن للمجموعة 

حضوًرا عميًقا ومترســـًخا في السوق 
الســـعودي منذ بدايات القرن الماضي. 
وكانـــت األرضية التي اســـتندنا عليها 
وعـــززت مـــن توجهنـــا إلى فتـــح آفاق 

جديـــدة لمجموعتنا، وتطوير عالقاتنا 
وعملياتنـــا مـــع شـــركائنا فـــي المملكة 
العالقـــات  هـــي  الســـعودية،  العربيـــة 
قيادتـــي  بيـــن  والمتميـــزة  العميقـــة 
البلدين واهتمامهما المشـــترك بإعطاء 
كل مـــا يمكن من دفع وزخم للعالقات 

المشتركة على كل المستويات”. 
األخويـــة  العالقـــات  “تلـــك  أن  وتابـــع 
والشـــراكات  التحالفـــات  إلـــى  تمتـــد 
التجاريـــة مـــا بيـــن الشـــعبين، وهو ما 
يعزز ويرفع مســـتوى التبادل التجاري 
والعالقـــات االســـتثمارية. ونـــرى ذلك 
ـــا من خالل االســـتثمار الســـعودي  جليًّ
فـــي البحرين وفي المقابل االســـتثمار 
وهـــي  الســـعودية،  فـــي  البحرينـــي 
ا مطـــرًدا إثـــر  اســـتثمارات تشـــهد نمـــوًّ
التســـهيالت التي توفرها الحكومتين 
لمســـتثمري البلديـــن، وهـــذا مـــا يفتح 
مجااًل رحًبا لرفع أداء القطاع التجاري 

والمالي في البلدين”.

تأثيرات إيجابية جّمة على القطاعات االقتصادية لزيارة ولي العهد السعودي للبحرين
العالقات بين المملكتين نموذج يحتذى به لدول العالم.. خالد كانو:

خالد كانو

أكد الرئيس المؤســـس رئيس مجلس أمناء 
الجامعـــة  التـــزام  علـــى  األهليـــة  الجامعـــة 
الراســـخ بتكافـــؤ الفـــرص من خالل إنشـــاء 
سياسة مســـتجيبة للرجل والمرأة وتحقيق 
التشـــريعي   اإلطـــار  مـــع  ارتبـــاط متماســـك 
السياســـي الوطنـــي فـــي مملكـــة البحريـــن 
الفـــرص  تكافـــؤ  إدراج  بشـــأن  وخارجهـــا 
شـــريكتها  مـــع  بالتعـــاون  المـــرأة  وتمكيـــن 
فـــي المملكـــة المتحـــدة جامعـــة برونيل، إذ 
يصب هـــذا التعـــاون في ترجمـــة متطلبات 
التنميـــة المســـتدامة فـــي المملكة من خالل 
تمكيـــن األفراد عامًة والســـيدات على وجه 
مـــن  والتخـــرج  الدراســـة  مـــن  الخصـــوص 
برامج علمية معتمدة وعريقة على مستوى 

الماجستير والدكتوراه.
جـــاء ذلك في الجلســـة االفتتاحيـــة لمؤتمر 
تكافـــؤ الفـــرص بيـــن المـــرأة والرجـــل فـــي 
نســـخته الخامسة، الذي بدأت أعماله مساء 
أمـــس األربعـــاء الموافق 8 ديســـمبر 2021، 
الذي تقيمـــه الجامعة األهلية بالشـــراكة مع 
جامعـــة برونيل البريطانية ليتناول في هذا 
العـــام دور المـــرأة فـــي التنميـــة مـــن منطلق 
الشـــراكة والمســـاواة والقـــدرة التنافســـية، 

وذلك عبر منصة الـ”تيمز”. 
وأثنى البروفيســـور الحواج في كلمته على 
الدور الذي تضطلع به رئيسة مجلس النواب 
فوزيـــة بنت عبـــدهللا زينل، شـــاكرا رعايتها 
الكريمـــة للمؤتمر للعـــام الثالث على التوالي 

لهـــذا المؤتمـــر.  ومـــن جهتها أكدت رئيســـة 
مجلس النواب فوزية زينل على أهمية دور 
العلـــم في نهضة المجتمعات، إذ ُتعد تجربة 
مملكة البحرين في هذا المجال محل قدوة 
ونموذج ُيحتـــذى، فضاًل عن كونها مرجعية 
لبقية الدول لحرصها على تطبيق سياسات 
نوعيـــة ومبتكـــرة وبنـــاء بيئـــة عمـــل تحفـــز 
مســـاهمات  وتضميـــن  وتعزيـــز  التنافســـية 
المرأة. وأضافت “تشـــكل ذلـــك عبر الجهود 
المنشودة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة في جعل المرأة في طليعة 
العمـــل الحكومي إلى جانب جهود المجلس 
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي 
هيـــأت للمـــرأة البحرينية أن تحجـــز مكانها 
الرائـــد في مختلف المجاالت وبناء الخطط 

واالســـتراتيجيات الرامية للنهوض بالوطن 
وازدهـــار المجتمعـــات وتمكيـــن المـــرأة من 

تحقيق عطاءاتها ومساهماتها”.

ومـــن جانبـــه عبـــر رئيـــس الجامعـــة األهلية 
منصور العالي عن ســـعادته بانعقاد النسخة 
الخامســـة مـــن المؤتمر بعـــد النجـــاح الباهر 
لنســـخته الرابعة، ليســـتعرض بشـــكل أعمق 
دور المـــرأة فـــي التنميـــة متنـــاواًل محـــاور 
الشـــراكة والمســـاواة والقـــدرة التنافســـية. 
ُيعـــد  المؤتمـــر  هـــذا  أن  العالـــي  وأوضـــح 
ثمـــرة من ثمار الشـــراكة بين جامعة ناشـــئة 
طموحـــة في مملكة البحرين وهي الجامعة 
األهليـــة وجامعة بحثية عريقة في المملكة 
المتحـــدة وهـــي جامعـــة برونيـــل، ويحظى 
هـــذا المؤتمـــر بمشـــاركة علمـــاء ومفكريـــن 
وباحثين وأســـماء بارزة مـــن أطباء ونواب 

وأكاديميين.

الحواج: الجامعة األهلية وضعت سياسة مستجيبة لتطلعات الجنسين
ضمن فعاليات مؤتمر تكافؤ الفرص برعاية رئيسة مجلس النواب
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اعلنـــت مجموعـــة عبدالحكيـــم 
انضمـــام عشـــرة  عـــن  الشـــمري 
موظفين بحرينيين للمجموعة 
التجاريـــة الرائـــدة فـــي مملكـــة 
عـــدة  فـــي  وذلـــك  البحريـــن 
مختلفـــة  ومواقـــع  مناصـــب 
المؤسســـات  مجموعـــة  ضمـــن 
التابعـــه لهـــا في خطـــوة تهدف 
لزيـــاد البحرنـــة بالمجموعه في 
إطـــار خطـــة تمتـــد حتـــى العام 
2023. وقـــد أثبـــت الموظفـــون 

البحرينيون في فترة التدريب 
جديـــة وإصـــرارا علـــى النجـــاح 

والتميز. 
ويأتـــي هذا التوجه تماشـــيا مع 
توجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
حمـــد آل خليفـــة بالتركيـــز على 
توظيـــف البحرينيين ومواصلة 
فـــي  الوطنيـــة  الجهـــود  تعزيـــز 
البحرينـــي  المواطـــن  جعـــل 

الخيار األفضل في سوق العمل 
واستقرار العمالة الوطنية.

مـــن جانبه، أكـــد رئيس مجلس 
إبراهيـــم  عبدالحكيـــم  اإلدارة 
الشـــمري على إيمان المجموعه 
الـــدور  مثمنـــًا  التوجـــه،  بهـــذا 
الكبير الـــذي تلعبه وزارة العمل 
وعلـــى  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
رأســـها الوزيـــر جميـــل حميدان 
في دعـــم كل الســـبل لتشـــجيع 
القطـــاع الخـــاص فـــي توظيف 

خطـــط  ضمـــن  المواطنيـــن 
تتســـم  ومدروســـة  واضحـــة 
التحديـــات  وتفهـــم  بالمرونـــة 

التي تواجه جميع األطراف.
تصريحـــه  الشـــمري  واختتـــم 
تبنـــي  أهميـــة  علـــى  بالتأكيـــد 
سياســـة الحكومة في مساهمة 
بتوظيـــف  الخـــاص  القطـــاع 
المواطنيـــن لما لذلك من أهمية 
فـــي رفـــد التنميـــة االقتصادية 

واالجتماعية لمملكة البحرين.

“مجموعــــــــة الشمـــــــري” توظــــف 10 بحرينييــــــــن في عـــــــدة مناصــــــب

“مجموعة الشمري” تستهدف زيادة نسبة البحرنة

وصـــف نائب رئيـــس مجلس إدارة 
مجموعـــة يوســـف بن أحمـــد كانو، 
فوزي بـــن أحمد كانو، زيارة ســـمو 
ولي العهد الســـعودي بأنها تجّســـد 
القويـــة  والعالقـــات  “الروابـــط 
والوشـــائج المتجـــذرة علـــى مـــدى 
تاريـــخ طويـــل، مؤكـــًدا أن العالقة 
التاريخيـــة بيـــن المملكتيـــن تقوم 
علـــى المحبـــة والمصير المشـــترك، 
إضافة إلى روابط األخوة ووشائج 
القربى والنســـب ووحدة المصير”، 
ولقـــد شـــهدت العالقـــات الثنائيـــة 
المســـتويات  تطـــوًرا علـــى جميـــع 
في ظل اهتمام القيادتين بتطوير 
البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  مجـــاالت 
واالرتقـــاء بالعالقـــات الثنائية، بما 
يعود بالنفع والخير على الشـــعبين 
الشـــقيقين، وُتعتبـــر نموذًجا مميًزا 
بيـــن  العالقـــات  فـــي  بـــه  يحتـــذى 

الدول.
المملكـــة  إن  كانـــو  فـــوزي  وقـــال   
العربيـــة الســـعودية تعـــد الشـــريك 

منـــذ  للبحريـــن  األول  التجـــاري 
القدم، وهو ما يعد ترجمة صادقة 
لتوجيهات قيادتـــي البلدين إلزالة 
العمـــل  تواجـــه  التـــي  المعوقـــات 
االقتصـــادي، معتبـــرة أن “المملكـــة 
ا  السعودية تمثل عمًقا استراتيجيًّ
ـــا لمملكـــة البحريـــن، كمـــا  اقتصاديًّ
تمثـــل البحريـــن امتـــداًدا للســـوق 
تواجـــد  أن  وأضـــاف  الســـعودية”. 
مجموعـــة يوســـف بن أحمـــد كانو 
في السوق الســـعودي منذ بدايات 
مهـــدت  حيـــث  الماضـــي،  القـــرن 
الطريـــق  المشـــجعة  األرضيـــة 
لالســـتثمار، ما فتح الباب للدخول 

فـــي قطاعـــات جديـــدة متعـــددة. 
وأشـــار فـــوزي كانـــو إلى اســـتثمار 
المجموعـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية فـــي كل مـــن قطاعـــات 
والمالحـــة  والطاقـــة  الصناعـــة 
واللوجيستيات والتطوير العقاري 
والســـفر والعديـــد مـــن القطاعـــات 

األخرى.
 وبيـــن فـــوزي كانـــو أن المجموعة 
تقـــدم خدمـــات إقليميـــة وعالمية 
مـــن خـــالل شـــركة كانـــو للمالحة، 
فـــي الوقـــت الـــذي تحظـــى كانـــو 
فـــي  عاليـــة  بثقـــة  للوجســـتيات 
المملكـــة الســـعودية، حيـــث تعمل 
على نقـــل البضائـــع بكفـــاءة ودقة 
عاليـــة، كمـــا تديـــر كانـــو للتطويـــر 
العقـــارات  مـــن  العقـــاري محفظـــة 
الســـكنية والتجاريـــة والصناعيـــة 
في مناطـــق معروفة فـــي المملكة 
السعودية. أما شركة كانو للصناعة 
رائـــدة  حلـــواًل  فتوفـــر  والطاقـــة 
وخدمـــات توريد المعدات والمواد 
فـــي مجـــاالت الطاقـــة والمشـــاريع 

الصناعية واآلالت.

فوزي كانو: السعودية الشريك التجاري األول للبحرين

فوزي كانو

أشـــاد عضو مجلس إدارة مجموعة 
رئيـــس  كانـــو،  أحمـــد  بـــن  يوســـف 
ســـفريات كانـــو، نبيـــل خالـــد كانـــو، 
بزيـــارة ولـــي العهـــد صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
إلـــى البحريـــن، وقـــال إنهـــا جـــاءت 
للوضـــع  اســـتثنائية  ظـــروف  فـــي 
االقتصـــادي في المنطقـــة، خصوًصا 
والتحديـــات  التطـــورات  ظـــل  فـــي 
الراهنة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي 
في إطار الحـــرص الدائم واالهتمام 
المتنامي من قبل القيادة السياسية 
في المملكتين لالرتقاء بالتعاون في 
العالقات الثنائية، وباعتبارها دفعة 
قوية إلى مسيرة العالقات  األخوية 
البلديـــن  بيـــن  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
الشـــقيقين فـــي مختلـــف المجاالت، 
تمتـــد  العالقـــات  تلـــك  أن  مؤكـــًدا 
جذورهـــا في أعمـــاق التاريخ، وهي 
نموذًجـــا يحتـــذى  تشـــكل  عالقـــات 
بـــه لباقـــي دول العالم، حيـــث تتميز 
بالمحبة والتقدير واألخوة المتبادلة 

الشـــقيقتان  المملكتـــان  يربـــط  لمـــا 
مـــن صلة مصاهـــرة ونســـب وقرابة 
ومصير واحد مشـــترك والتي تزداد 
األيـــام وتشـــهد  مـــرور  مـــع  صالبـــة 
ا في كل المستويات؛  تطوًرا مســـتمرًّ
والـــرؤى  الثوابـــت  مـــن  انطالًقـــا 
المشـــتركة التي تجمـــع بينهما تجاه 

مختلف القضايا.
إلـــى أن مجموعـــة يوســـف  وأشـــار 
فـــي  تواجـــدت  كانـــو  أحمـــد  بـــن 
بدايـــات  منـــذ  الســـعودي  الســـوق 
القـــرن الماضـــي، وكانـــت األرضيـــة 
التـــي شـــجعت ودفعـــت إلـــى فتـــح 
آفاق جديـــدة لمجموعتنـــا، وتطوير 

عالقاتنـــا مـــع شـــركائنا فـــي المملكة 
العالقـــة  هـــي  الســـعودية  العربيـــة 
قيادتـــي  بيـــن  والمتميـــزة  العميقـــة 
المشـــترك  واهتمامهمـــا  البلديـــن 
دفـــع  مـــن  يمكـــن  مـــا  كل  بإعطـــاء 
وزخـــم للعالقـــات المشـــتركة وعلى 
تعتبـــر  حيـــث  المســـتويات،  كل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية العمق 
االستراتيجي لدول الخليج العربي، 
كما أن المجموعة أنشـــأت شـــراكات 
قويـــة طويلـــة األجـــل مـــع شـــركات 
تتمتـــع  لمـــا  نظـــًرا  رائـــدة  ســـعودية 
بـــه مـــن ســـمعة راســـخة اكتســـبتها 
بااللتـــزام المســـتمر بأعلـــى المعايير 
األخالقيـــة، ومن خـــالل العمل على 
المســـتويات المثلى مـــن اإلنتاجية، 
التنافســـية،  القـــدرة  ضمـــان  مـــع 
والكفـــاءة والنزاهـــة، مشـــدًدا علـــى 
الشـــركات  مـــن  العديـــد  دخـــول 
االقتصاديـــة المحلية في شـــراكات 
واســـتثمارات في الســـوق السعودي 
الذي يتميز بقدرات تنافســـية عالية 
تســـتقطب العديـــد مـــن مســـتثمري 

الخليج العربي.

نبيل كانو: السعودية العمق االستراتيجي لدول الخليج

نبيل كانو

عبدالله الحواج  فوزية زينل
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ستكون الجوانب المثيرة من تايلند 
متوافـــرة للمتســـوقين المتحمســـين 
فـــي لولـــو هايبـــر ماركت فـــي جميع 
أنحـــاء البحريـــن فـــي الفتـــرة مـــن 9 
2021 - ســـيكون  13 ديســـمبر  إلـــى 
عالـــم األطعمـــة التايلنديـــة الغريبـــة 
مثـــل  الجـــودة  عاليـــة  والمنتجـــات 

مـــن  المصنوعـــة  المطبـــخ  أدوات 
البالســـتيكية  واألوانـــي  الميالميـــن 
وبأســـعار  لدينـــا  متاحـــة  المعاصـــرة 
الترويجيـــة. ولزيـــادة متعـــة براعـــم 
ســـتقدم  بـــك،  الخاصـــة  التـــذوق 
مجموعة منتقاة بعناية من المطاعم 
التايلندية المحلية الشهيرة مهرجان 
المســـمى  التايلنديـــة  المأكـــوالت 
هايبـــر  لولـــو  فـــي  تايلنـــد”  “نكهـــات 
ماركـــت فـــي مجمـــع الدانـــة، مكتمل 

بالمأكوالت الشهية وعروض الطهي 
المباشرة. من باد تاي إلى السلطات، 
ومـــن كاري األخضـــر إلى الشـــوربات 
والســـاتيه،  الرائعـــة  بتكهاتـــه  واألرز 
ســـتثير هذه المطاعم ذوقك بأذواق 
الطعـــام التايلندي األصيل من 9 إلى 

11 ديسمبر 2021.
وســـتكون المطاعـــم المشـــاركة هـــي 
نـــاي  كـــون  مطعـــم  شـــدى،  مطعـــم 
كونتوم تاي، مطعـــم توم يوم كونغ، 

مطعم توب تاي، ومطعم تاي تاون.
ستكتمل التجربة التايلندية الغامرة 

مع جلســـات تدليك مصغرة مجانية 
قبـــل  مـــن  التايلنـــدي  الطـــراز  علـــى 
ســـبا  أنـــز  مـــن  محترفيـــن  مدلكيـــن 
وشـــيري ولنيـــس. وإذا كان كل هـــذا 
يجعلك ترغب في السفر إلى تايلند، 
فيمكنـــك الحصـــول علـــى معلومات 
محدثة حول الســـفر والســـياحة في 
تايلند ووضع خطط ســـفر مستنيرة 

مع وكالة جولد كوست للسفر.
تايلنـــد”  “نكهـــات  مهرجـــان  يقـــام 

للولـــو بدعـــم مـــن الســـفارة الملكيـــة 
القائـــم  وســـيفتتحه  التايلنديـــة، 
بأعمـــال تايلنـــد في مملكـــة البحرين 
 9 فـــي  شـــومنيجاراكيج  نوتابـــات 
االفتتـــاح  فتـــرة  ديســـمبر. ستشـــهد 
أيًضـــا العـــروض الثقافيـــة للرقصات 
قبـــل  مـــن  الملونـــة  التايلنديـــة 
وعـــروض  المحليـــة  المجموعـــات 
فـــي مجمـــع  الخاصـــة  تـــاي  المـــواي 

الدانة.

تجربــة تايلنديــة مثيــرة فــي لولــو هايبــر ماركــت

تعمـــل  شـــركة  أول  “تنمـــو”؛  أعلنـــت 
المالئكـــي”  “االســـتثمار  بمفهـــوم 
تقديـــم دعـــم  البحريـــن؛ عزمهـــا  فـــي 
خمســـين مؤسســـة بحرينيـــة صغيـــرة 
ومتوســـطة مـــن خـــالل تعاونهـــا مـــع 
مركـــز المشـــروعات الدوليـــة الخاصة 
)ســـيب CIPE( في الواليـــات المتحدة 
األميركية، وذلك بهـــدف تنمية قطاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
البحريـــن ورفع مســـاهمته فـــي الناتج 
المحلي اإلجمالـــي، وبما يواكب خطة 
التعافـــي االقتصادي التي أعلنت عنها 

الحكومة الموقرة مؤخًرا.
 ووقـــع الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “تنمـــو” 
نـــواف الكوهجي اتفاقيـــة تعاون بهذا 
الصـــدد مـــع رئيس مركز المشـــروعات 
الدولية الخاصة عبد الوهاب كبيسي، 
وذلـــك تحـــت رعايـــة وبحضـــور وزير 
العمل والتنمية االجتماعية جميل بن 
علـــي حميدان، وممثلين عن الســـفارة 
األميركيـــة وعدد من المشـــتغلين في 

الصغيـــرة  المؤسســـات  دعـــم  مجـــال 
والمتوسطة في البحرين.

 ويســـتمر مشـــروع التعاون المشـــترك 
هـــذا بيـــن “تنمو” و”ســـيب” 18 شـــهًرا، 
للشـــركات  المســـتدام  النمـــو  ويدعـــم 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  البحرينيـــة 
الـــالزم  التدريـــب  مـــن خـــالل توفيـــر 
وخدمـــات دعـــم األعمـــال ذات الصلة، 
وتثقيـــف المســـتثمرين، وتعزيـــز بيئة 
ريـــادة األعمال في البحرين، ال ســـيما 

فيما يتعلق بالحصول على التمويل.
البرنامـــج سلســـلة جديـــدة  وســـيوفر 
مـــن خدمـــات نمـــو األعمـــال المصممة 
البحرينيـــة  للشـــركات  خصيًصـــا 
الصغيـــرة والمتوســـطة، حيث ســـيتم 
تزويـــد مجموعتيـــن تضـــم كل منهمـــا 
25 شركة صغيرة ومتوسطة بتدريب 
متخصـــص ومســـاعدة فنية، وإرشـــاد 

وتوجيه، ومنصة مشتركة.
وتشـــمل مجـــاالت المشـــروع التركيـــز 
التحول الرقمي، وفتح مصادر جديدة 

أســـواق  إلـــى  والوصـــول  لالســـتثمار، 
إقليميـــة ودوليـــة جديـــدة، وتحقيـــق 
الصغيـــرة  للشـــركات  عادلـــة  نتائـــج 

والمتوســـطة المملوكة للنســـاء، سيتم 
الشـــركات  لتزويـــد  عـــروض  تنظيـــم 
بإمكانيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

الوصول إلى فرص االستثمار.
تدريبيـــة  دورة  “تنمـــو”  ســـتعقد  كمـــا 
لمـــدة ثالثـــة أيـــام ألي لـــكل المهتمين 

باالســـتثمار المالئكي، وسيقوم بإدارة 
الـــدورة مدرب متخصـــص وخبير في 

االستثمار المالئكي.
توعيـــة  علـــى  المشـــروع  وســـيعمل 
بفـــرص  البحرينييـــن  المســـتثمرين 
الناشـــئة  الشـــركات  فـــي  االســـتثمار 
البحرينيـــة، وخاصة تلك التي تديرها 
النســـاء، مع استعداد الشـــركة الناشئة 
البحرينييـــن  المســـتثمرين  لجـــذب 

بشكل أكثر فعالية.
إطـــالق  المشـــروع  ســـيتضمن  كمـــا   
سلســـلة حوارات تجارية جديدة بين 
قادة األعمـــال في الواليـــات المتحدة 
وأصحـــاب  والمســـؤولين  والبحريـــن 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  اآلخريـــن،  المصلحـــة 
التركيـــز علـــى تعظيـــم االســـتفادة من 
اتفاقيـــة التجارة الحـــرة بين الواليات 
طيًفـــا  لتشـــمل  والبحريـــن  المتحـــدة 

أوسع من الجهات الفاعلة.

“تنمو” تدعم 50 مؤسسة بحرينية ضمن مشروع “سيب” األميركي
لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة

أثناء توقيع اتفاقية التعاون
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وبـــدأت الجمعيـــة فـــي البدايـــة بتســـجيل المهندســـين فـــي 
البحرين واســـتقطابهم لعضويتها، إذ اســـتطاعت بانطالقتها 
الواثقة، رغم إمكاناتها المحدودة وتواضع المقر األول )أحد 
 RAF المبانـــي التابعـــة للقـــوات الجويـــة الملكيـــة البريطانية
في البســـيتين(، أن تقدم مجموعة من األنشـــطة والفعاليات 
والبرامـــج والمعـــارض والمؤتمرات والنـــدوات الموجهة إلى 
القطـــاع الهندســـي. وتقـــوم الجمعيـــة بمزاولـــة العديـــد مـــن 
األنشـــطة التـــي تصـــب جميعها فـــي تحقيق األهـــداف التي 
تأسســـت مـــن أجلها، فهـــي تعمل على المســـاهمة في تطوير 
النهضـــة الصناعية والعمرانية فـــي البحرين، وتنظيم قواعد 
مهنة الهندسة ورفع مســـتواها بالتعاون مع الجهات األخرى 
المختصة. ولدى الجمعية خطط وبرامج مســـتقبلية، تهدف 
لرفد القطاع الهندسي بالمهندسين األكفاء في التخصصات 
كافـــة، وتعزيـــز التدريـــب لألعضـــاء ولجميـــع العامليـــن فـــي 

متنوعـــة  برامـــج  وتوفيـــر  البـــالد،  فـــي  الهندســـي  القطـــاع 
اجتماعية وثقافية ومهنية لألعضاء.

وخططـــت الجمعيـــة لبناء مبنى منفصل لمركـــز التدريب، إذ 
تم االنتهاء من التصاميم التفصيلية للمشروع.

مـــن أهـــم إنجازاتها: ثقة القيادة الرشـــيدة فـــي أداء وعطاء 
الجمعيـــة والمهندســـين والمســـاهمة فـــي النهضـــة التنمويـــة 
والعمرانيـــة في المملكة، طرح مبـــادرة قانون تنظيم مزاولة 
المهـــن الهندســـية في 1982، تشـــييد وافتتـــاح المقر الحالي 
بالجفيـــر من قبل األميـــر الراحل في 21 يونيـــو 1992، تميز 
الجمعية في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض الهندســـية 
منذ 1975، بناء سمعة ومكانة مهنية محترمة للجمعية بين 
نظيراتهـــا في الخليج والوطن العربـــي والعالم، طرح برامج 
تدريـــب وتوظيـــف المهندســـين حديثي التخرج وتأســـيس 

مركز تدريب للمهندسين تابع لها.

أمــل الحامــد

م نبذة عن شركات ومؤسسات وطنية أتّمت 50 سنة فأكثر تقديًرا لمساهماتها في االقتصاد  زاوية أسبوعية تقدِّ
الوطني وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

جمعية المهندسين البحرينية هي جمعية مهنية تطوعية ُتعنى بشؤون قطاع المهندسين في البحرين وترعى مصالحهم، 
وتســعى لتطويــر قدراتهــم مــن خــالل برامجهــا الفنيــة واالجتماعية، وتأسســت فــي العــام 1972. “البالد” تنشــر نبذة عن 
أعمالها ومشــروعاتها المســتقبلية. أســس الجمعية كال من: عبد اللطيف كانو، الشــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، ســيف 
البنعلي، عيســى ســيد خلف، ســالم المناعي، عبد هللا جمعة، جميل العلوي، إبراهيم المؤيد، عصام فخرو، فاروق المؤيد، 

كاظم الهاشمي، سامي كيكسو، عبد الرحمن فخرو، علي محمد مراد، ماجد الجشي، فويسفا فخرو وخالد المؤيد.

جمعية المهندسين البحرينية
 تأسست في العام 1972

التواصل مع الجمعية: 

العنوان: مبنى 230 – شارع الشباب – مجمع 341 – الجفير، ص.ب: 835 المنامة – مملكة البحرين.
فاكس: 17827475 هاتف: 17727100 

mohandis@bse.bh   :البريد اإللكتروني للجمعية      www.bse.bh :الموقع اإللكتروني

شـــارك بنك الســـالم فـــي معـــرض المهن، 
الـــذي نظمته جامعـــة البحرين في شـــهر 
الخريجيـــن  لطلبتهـــا   2021 نوفمبـــر 
والُمقبليـــن علـــى التخّرج، ممـــن يرغبون 
المتاحـــة  التوظيـــف  فـــرص  باكتشـــاف 
في ســـوق العمـــل. وُأقيم معـــرض المهن 
وبحضور أعضاء فريق عمل بنك السالم، 
الذيـــن اســـتعرضوا للطلبة نبـــذة ُموجزة 
عـــن البنـــك وعـــن نهـــج العمـــل المصرفي 
الـــذي يّتبعـــه، بما فـــي ذلـــك تعريفهم عن 
مبـــادرات بنك الســـالم الداعمـــة للمجتمع 
المحلـــي فـــي المملكـــة. وتابـــع منتســـبو 
بنـــك الســـالم عرضهـــم التقديمـــي للطلبة 
الكتســـاب  وتوجيههـــم  إرشـــادهم  مـــع 
المهـــارات والمؤهـــالت التـــي مـــن شـــأنها 

أن ُتمهد لهم ُســـبل النجاح في مسيرتهم 
المهنيـــة الُمقبلة. وفي حديثها حول هذه 
المناســـبة، قالـــت رئيـــس قســـم المـــوارد 
البشـــرية والشـــؤون اإلداريـــة لـــدى بنـــك 
الســـالم منى البلوشـــي “إنه لمـــن دواعي 

ســـرورنا أن ُنشـــارك فـــي معـــرض المهـــن 
البحريـــن،  لجامعـــة  التابـــع  االفتراضـــي 
حيـــث تأتـــي هـــذه المشـــاركة كجـــزء مع 
جهودنـــا الهادفـــة لتنميـــة ودعم الشـــباب 
البحرينـــي الطمـــوح. ويتواصـــل ســـعينا 
للمســـاهمة الفّعالـــة فـــي إلهـــام وتوجيـــه 
الطلبة ليكونوا على أتم الجاهزية للتمّيز 
والتألق في ســـوق العمـــل خالل المراحل 
القادمـــة، ونعتز جًدا بكوننـــا من الجهات 
الناشـــطة فـــي تطويـــر وتعزيـــز المجتمع 
المحلي تحت مظلة مبادرات المسؤولية 
االجتماعيـــة لدى بنك الســـالم. ومن هذا 
المنطلـــق، نتطلـــع للمشـــاركة مجـــدًدا في 
هـــذه الفعاليـــة الســـنوية الهامـــة، ولنتابع 
دورنـــا الحيـــوي فـــي االرتقـــاء بالمجتمع 
فئـــات  مـــع  التواصـــل  أطـــر  وتوطيـــد 

الشباب.”

خالل معرض المهن بجامعة البحرين

“السالم” يطلع طلبة جامعة البحرين على نهجه المصرفي

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  تـــرأس 
والســـياحة، رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة 
نائـــب  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
للمجلـــس  التنفيـــذي  المكتـــب  رئيـــس 
الـــوزاري العربي للســـياحة زايـــد الزياني، 
وفد البحريـــن ممثلة بوفد هيئة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض في أعمـــال الدورة 
ال 24 للمجلس الوزاري العربي للســـياحة 
الذي عقد فـــي مقر جامعة الدول العربية 

بالقاهرة، يوم أمس.
وأكد الوزير أن البحرين وخالل ترؤســـها 
للمجلس الوزاري العربي للســـياحة خالل 
الجهـــود  كل  بذلـــت  الماضييـــن  العاميـــن 
هـــذا  أداء  تطويـــر  أجـــل  مـــن  الممكنـــة 
المجلـــس وتفعيل دوره فـــي تعزيز العمل 
القطـــاع  فـــي  المشـــترك  البينـــي  العربـــي 

الســـياحي، وتحفيز هـــذا القطاع في ظل 
الظروف االســـتثنائية التي مر بها نتيجة 

لجائحة كورونا.
علـــى  القائميـــن  بحـــرص  الزيانـــي  ونـــوه 
القطاع السياحي في الدول العربية على 
دعـــم مبـــادرات المملكـــة في هـــذا اإلطار، 

مؤكـــدا أن البحريـــن حريصة كل الحرص 
علـــى مواصلـــة قيامها بهذا الـــدور الفاعل 
العربـــي  الـــوزاري  المجلـــس  خـــالل  مـــن 
للســـياحة، إضافـــة إلـــى تعزيـــز التعـــاون 
لوضـــع خريطـــة طريق مدروســـة لتطوير 

السياحة العربية وفق رؤية مستدامة.

الزياني يترأس وفد المملكة في أعمال “الدورة 24” بالقاهرة

جهود بحرينية لتطوير دور المجلس الوزاري للسياحة

الزياني مشاركًا في اجتماع القاهرة

منى البلوشي

متوفرة 
للمتسوقين في 
الفترة من 9 إلى 

13 ديسمبر
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التغييرالسعر 0.0910.000 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.002+0.324 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 10.00+0.286 دوالر
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.32+0.385 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.05+0.480 دينار
شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

أكــد خبــراء ماليــون أن زيارة ولي العهد نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة صاحــب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود إلــى البحريــن، ضمــن جولتــه الخليجيــة، ســتخلق أصــداء 
إيجابية على بورصة البحرين وبورصات المنطقة لما لهذه الزيارة من نتائج سياسية 
واقتصاديــة كبيــرة، تؤكــد علــى عمــق العالقات بيــن دول المنطقة وتعطــي مزيدا من 
الثقة إلى المستثمرين، وذلك في ظل تفاعل األسواق اإليجابي مع الجولة الميمونة.

الثـــروات  إدارة  رئيـــس  رئيـــس  وقـــال 
وخدمـــات الوســـاطة فـــي بنـــك البحريـــن 
والكويـــت أحمـــد عبدالغفـــار “إن منطقـــة 
ومشـــترك  وثيـــق  اقتصـــاد  ذات  الخليـــج 
وأن مثـــل هذه الزيارة ســـتنعكس إيجابًيا 
إلـــى  مشـــيرا  الماليـــة”،  األســـواق  علـــى 
التناغـــم والتداخل الكبيـــر بين البورصات 
الخليجيـــة، إذ إن أي أمـــر إيجابـــي يحدث 
فـــي إحـــدى األســـواق الخليجيـــة ينعكس 
علـــى األخرى، لـــذا من الطبيعـــي أن تكون 
هنـــاك ارتفاعـــات مشـــتركة بين األســـواق 

“قوة الخليج في وحدته”.
وأشـــاد عبدالغفـــار بعمـــق العالقـــات التـــي 
المملكـــة  بشـــقيقتها  البحريـــن  تربـــط 
العربيـــة الســـعودية والتي تعتبـــر من أكبر 
اقتصاديات المنطقة، والتي دائما تنعكس 
على مختلـــف القطاعـــات االقتصادية في 

مملكة البحرين.
وأضـــاف “إذا نظرنا إلى المؤشـــرات يجب 
أن ننظـــر إلـــى الخليـــج ككل، قـــد يحصـــل 
 5 مقابـــل  ينخفـــض  واحـــدا  مؤشـــرا  أن 
مؤشـــرات مرتفعة، ليس دائمـــا يتحركون 

فـــي نفس االتجـــاه، ولكن نســـتطيع القول 
إن أســـواق الخليـــج والمصالـــح الخليجية 
مرتبطـــة ببعضها، ففي غالب األحيان نرى 
أن المؤشـــرات ترتفـــع مع بعض، فالشـــيء 
اإليجابي بالسعودية سيكون إيجابيا على 
البحرين واإلمـــارات وجميع دول الخليج، 

لذلك الخير يعم على الجميع”.
ومضـــى بالقـــول “مصلحـــة دول الخليـــج 

الجيوسياســـي وأي  الشـــأن  فـــي  واحـــدة 
تطور يؤثر على األسواق”.

واختتـــم عبدالغفـــار تصريحـــه بالقول “إن 
الزيارة تترك أصداء إيجابية في األسواق 

المالية بالمنطقة”.
مـــن جانبـــه، أكـــد المستشـــار االســـتثماري 
أســـامة معيـــن أن زيـــارة ولي العهـــد نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع في 

المملكة العربية الســـعودية صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن عبد 
العزيز آل ســـعود تنعكس بال شـــك إيجابًيا 
علـــى أســـواق المنطقـــة خصوصـــا بورصة 

البحرين.
وقـــال “أي تطـــور إيجابـــي فـــي العالقـــات 
لـــه رد فعـــل إيجابـــي  الخليجيـــة، يكـــون 
أكبـــر على األســـواق الخليجيـــة، خصوصا 

عندمـــا تكـــون هنـــاك زيـــارة خاصـــة، وأي 
تطـــور إيجابـــي يأتي من الشـــقيقة الكبرى 
المملكـــة العربية الســـعودية، أكبر اقتصاد 
في المنطقة، ســـيكون له األثر الفعال على 

المنطقة”.
وتابـــع “وجود ولي العهد الســـعودي ســـمو 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان فـــي البحريـــن 
وزيارته للمنطقة ســـيكون لـــه أثر إيجابي 

على المنطقة خصوصا مملكة البحرين”.
الســـمو  زيـــارة صاحـــب  أن  وبيـــن معيـــن 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن عبد 
العزيز آل سعود ســـتكون لها آثار إيجابية 
مباشـــرة من ناحية االتفاقات االقتصادية 
وتعزيـــز العالقات، كما ســـتكون هناك آثار 
غير مباشرة إيجابية على البورصة وعلى 
القطـــاع الخـــاص والشـــركات ومعنويـــات 
المستثمرين. وقال معين “سمو ولي العهد 
السعودي يحل أهال بين أهله وفي بلده”.

البورصات أول المستفيدين من زيارة ولي العهد السعودي للبحرين
أصداء الزيارة تنعش مؤشرات األسهم الخليجية... خبراء ماليون:

أحمد عبد الغفار أسامة معين

أعلنــت شــركة البحريــن للمقاصة عن توزيع األرباح النقدية للســنة المنتهية في 31 
ديســمبر 2020 بنجــاح، بمــا فــي ذلــك األربــاح المرحلية، بمــا مجموعــه 204 ماليين 
دينــار بحرينــي أرباًحــا نقدية عــن األوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين )حيــث بلغت قيمة توزيعات 

األرباح النقدية السنوية 200 مليون دينار، فيما بلغت قيمة األرباح المتراكمة 4 ماليين دينار(.

 وينـــدرج تحـــت صناديق ضمـــان حقوق المســـاهمين 
)أمانـــات( “صندوق األرباح النقديـــة المتراكمة” والذي 
يتمّثل في اســـتالم وإيـــداع مجموع األربـــاح النقدية 
المتراكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير الموزعة 
علـــى المســـاهمين المســـتحقين لهـــا التـــي مضى على 
تاريـــخ اســـتحقاقها ســـتة أشـــهر، و”صنـــدوق األربـــاح 
الســـنوية”. وتبلـــغ قيمـــة “صنـــدوق األربـــاح النقديـــة 

المتراكمـــة” والتـــي تـــم تحويلهـــا مـــن قبـــل الشـــركات 
المدرجـــة )39 شـــركة( مـــا مجموعـــة 37 مليـــون دينار 
بحرينـــي تـــم تحويـــل 4 ماليين دينـــار بحرينـــي منها 
إلـــى 1,937 مـــن مســـتحقيها مـــن المســـاهمين حتـــى 
أكتوبـــر 2021 وهـــو ما يمثـــل 10.81 % مـــن مجموع 
المبالغ المستلمة، في حين بلغت قيمة األرباح النقدية 
الموزعة تحت “صندوق األرباح السنوية” 200 مليون 

دينـــار وهـــو مـــا يمثـــل 96 % مـــن مجمـــوع األربـــاح 
المصرح بها. وارتفعت نســـبة األرباح النقدية الموزعة 
منـــذ تأســـيس صناديـــق ضمـــان حقـــوق المســـاهمين 
)أمانـــات( من 82 % في يوليو 2021 حتى 96 % في 

نوفمبر 2021.
 وأدارت شركة البحرين للمقاصة عملية توزيع األرباح 
النقديـــة عـــن األوراق المالية المدرجـــة والبالغ عددها 
26 التـــي أعلنت عـــن أرباحها النقدية للســـنة المنتهية 
في 31 ديســـمبر 2020 بما في ذلـــك األرباح المرحلية 
في بورصة البحرين، حيث استلم جميع المستثمرين 
أرباحهم النقدية عبر تحويالت لحساباتهم المصرفية 

.)IBAN( الدولية
 ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب لشـــركة البحرين للمقاصة، الشـــيخ خليفة بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة “منـــذ أن أخـــذت شـــركة البحرين 
للمقاصة على عاتقها عملية توزيع األرباح النقدية في 
2020 وفًقـــا لقرار أمانـــات رقم 3/2020، قمنا بتكثيف 
جهودنـــا للتحقـــق مـــن هويـــة الُعمـــالء عبـــر )اعـــرف 
عميلـــك-KYC( وتحديث أرقام الحســـابات المصرفية 
الدوليـــة )IBAN( للوصـــول للمســـاهمين المســـتحقين، 
حيـــث ســـنواصل هـــذه العمليـــة بالكامل حتـــى توزيع 

جميع األرباح النقدية التي لم يتم المطالبة بها.

“المقاصة” توّزع 204 ماليين دينار تحت مظلة صناديق ضمان حقوق المساهمين

الشيخ خليفة بن إبراهيم 

إشادة بـ “مهرجان_وين_وبكم” ودعوة لتمديده

منتدى “األعمال البحريني السعودي” يبحث فرص التكامل االقتصادي
تنويع المشاريع االستثمارية المشتركة وتقريب السياسات واألنظمة

لقـــي الكرنفـــال الترفيهي التســـوقي الثاني “وين 
وبكـــم” تفاعـــاًل كبيـــًرا علـــى منصـــات التواصـــل 
االجتماعـــي، وأصبـــح الوســـم “#مهرجان_ويـــن_

وبكـــم” متصـــدًرا قبـــل تنظيم المهرجان واســـتمر 
طـــوال أيـــام إقامتـــه، وقـــد أقيـــم الحـــدث فـــي 
“الساحة الخارجية لمجمع األفنيوز”، بتنظيم من 
حســـاب “ويـــن وبكم” اإلعالمي خـــالل الفترة من 
1 إلـــى 7 ديســـمبر الجـــاري.  وعّبـــر رواد منصـــات 
التواصـــل االجتماعـــي عـــن رغبتهـــم فـــي تمديد 

المهرجـــان، مؤكدين ســـعادتهم بتنظيم مثل هذا 
الكرنفـــال، وذكـــرت إحداهن “لو ســـمحتوا عيدوا 

مهرجـــان ويـــن وبكـــم، كنـــت مريضـــة مـــا مداني 
استانس وآكل فيه!”، وذكر آخر “المكان يهبل”.

وقال مشـــارك “ايفنت وين وبكـــم يجنن،  التلتبيز 
الـــي البس االســـود واالبيض حده لطيـــف”، فيما 
قـــال آخـــر “كل شـــي حلـــو التنظيـــم وكل شـــي”، 

وقالت متابعة “من أحلى المهرجانات”.
 وعّبـــر رواد التواصل االجتماعي في فيديوهات 

عن سعادتهم وسرورهم بمهرجان “وين وبكم”.
الثانـــي  التســـوقي  الترفيهـــي  الكرنفـــال  وكان 
“ويـــن وبكـــم” تضمن محـــالت ومطاعـــم وغيرها 
مـــن الفعاليـــات الترفيهية، وفرق شـــعبية وألعاب 

لألطفال وبرامج عائلية.

منتـــدى  أعمـــال  اليـــوم  ينطلـــق 
البحرينـــي  األعمـــال  أصحـــاب 
الســـعودي تحت شـــعار “فرص التكامل االقتصادي”، وذلك بحضور 
وزيـــر الصناعـــة والتجارة، زايد الزياني، ســـمير نـــاس رئيس غرفة 
صناعـــة وتجـــارة البحرين، عجالن بـــن عبدالعزيـــز العجالن رئيس 
صالـــح  بـــن  وعبدالرحمـــن  الســـعودية،  التجاريـــة  الغـــرف  اتحـــاد 
العطيشـــان رئيـــس الجانب الســـعودي بمجلس األعمـــال البحريني 
السعودي المشترك وبحضور عدد من رجال األعمال من الجانبين.

 وبـــدوره، أكـــد رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة البحريـــن أهمية هذه 
المنتديـــات، والتـــي تعـــد أبـــرز دعائـــم العمل المشـــترك، فضـــاًل عن 
العمـــل علـــى مؤازرة ودعم كافـــة الجهود الرامية إلـــى التركيز على 
دعـــم النمـــو االقتصادي وازدهـــار المملكتين الشـــقيقتين، باإلضافة 
إلـــى توحيـــد الجهـــود أمـــام التحديـــات االقتصاديـــة، خصوًصا أن 
القطـــاع الخـــاص وبمـــا يمتلكه مـــن مـــوارد ومدخـــرات وإمكانيات 
ا للنشـــاط االقتصادي وفي تنويع  يلعب دوًرا كبيًرا ومحرًكا أساســـيًّ
المشاريع االستثمارية المشتركة، بما يدفع بتنمية وتدعيم الروابط 
االقتصادية وتقريب السياســـات واألنظمـــة االقتصادية والتجارية 

والصناعية واألنظمة الجمركية المطبقة في البلدين الشقيقين. 
ـــمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان   وأكـــد أن زيـــارة صاحـــب السُّ
بـــن عبد العزيز آل ســـعود ولـــيُّ العهد نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية إلـــى مملكـــة البحرين 
تمّثل انعكاًســـا لروابط أخوية راســـخة، وعالقات تاريخية وطيدة 
ومتجذرة بين مملكة البحرين وشـــقيقتها الكبـــرى المملكة العربية 
الســـعودية، معرًبـــا عـــن كبيـــر االعتـــزاز وعظيـــم الفخر بما تشـــهده 
المملكتان الشـــقيقتان من نماء وازدهار، وتعاون مشترك في شتى 

المجـــاالت، بفضـــل القيـــادة الحكيمـــة لعاهل البـــالد حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود عاهـــل المملكة 

العربية السعودية.
 ويهـــدف المنتـــدى الـــذي يقـــام صبـــاح اليـــوم علـــى بحـــث فـــرص 
التكامل االقتصادي من خالل تعزيز التعاون المشترك في مختلف 
المجـــاالت التـــي تعـــود بمزيـــد مـــن المنافـــع المتبادلة، وفتـــح آفاًقا 
جديـــدة ومتنوعـــة داعمة لفرص التجارة واالســـتثمار والســـياحة، 
وســـيتناول في جلســـات المنتدى الحديث عن الشـــراكة في مجال 
الصناعـــة والطاقـــة ودور االتفاقيـــات التجارية فـــي تعزيز التكامل 

االقتصادي وبحث فرص التكامل في القطاع العقاري.
 كمـــا يشـــّكل منتدى أصحـــاب األعمال البحريني الســـعودي “فرص 
التكامـــل االقتصـــادي”، فرصـــة حقيقـــة لخلـــق تحالفـــات تجاريـــة 
واســـتثمارية جديدة تخدم القطاع االقتصـــادي بين الجانبين، من 
خـــالل إقامـــة مشـــاريع واعـــدة تخدم مصالـــح الشـــعبين البحريني 
والســـعودي وتحقـــق الرخـــاء والنماء فـــي البلدين الشـــقيقين على 

كافة المستويات ومختلف األصعدة.
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ومقرهـــا  أنوفســـت،  شـــركة  كشـــفت 
األولـــى  الشـــركة  أن  عـــن  البحريـــن، 
الخليجية للعقار )وهي شـــركة ســـعودية 
مملوكـــة مـــن قبـــل مجموعـــة إنوفســـت 
قامـــت  قـــد   )%  37.6 تقـــارب  بنســـبة 
بتاريـــخ 7 ديســـمبر 2021 بإبـــرام عقـــد 
تطوير ألرض مســـاحتها اإلجمالية تقدر 
بمليـــون متـــر مربـــع وتقع مباشـــرة على 
شـــاطئ نصف القمر في المملكة العربية 

السعودية مع شركة سمو القابضة.
وسيســـتغرق تنفيذ المشروع ما يقارب 
من 36 شـــهًرا، حيـــث يتضمن من ناحية 
وحـــدة  و11  فيـــال   359 عـــدد  مبدئيـــة 
تجاريـــة وفنـــدق وســـبعة مباٍن ســـكنية 
وبإجمالي مبيعـــات متوقعة تقدر بنحو 
218 مليون دوالر أميركي. يشار إلى أن 
شركة سمو القابضة تعتبر من الشركات 
الرائدة فـــي المملكة العربية الســـعودية 
في قطاع إدارة التطوير العقاري بخبرة 
تمتـــد إلـــى 13 ســـنة تقريًبـــا وتقع تحت 
مظلتهـــا عدد من الشـــركات التابعة ذات 
الخدمـــات المســـاندة والداعمـــة لقطـــاع 

التطوير العقاري.
وبخصوص األثر المالي أشارت الشركة 
فـــي إفصـــاح للمســـاهمين فـــي بورصـــة 
البحرين، إلى أنه سيتم تسجيل العوائد 
واألربـــاح بموجب المعايير المحاســـبية 

خالل العمر الزمني لتنفيذ المشروع.
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