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التدريبات تضمنت إطالق 5 صواريخ كروز في نفس التوقيت 

عواصم ـ وكاالت

فيمـــا أعلن البيت األبيض أن الواليات المتحـــدة تعمل على إعداد خطوات 
جديـــدة تجـــاه إيران، ســـتتخذها في حال فشـــل المفاوضات بشـــأن الملف 
النووي في فيينا، أعلن الحرس الثوري اإليراني، أمس، عن إطالق صواريخ 
باليســـتية وصواريخ كروز خالل مناورات عسكرية وتدمير أهداف بحرية 
وبرية ثابتة ومتحركة، بواســـطة طائرات مســـيرة هجومية. يأتي ذلك في 
الوقت الذي تهدد فيه إســـرائيل بشـــن هجمات على منشـــآت إيران النووية 

لتعطيل برنامجها الذي تعتقد أنه يستهدف تطوير قنبلة نووية.

واشنطن تستعد لفشل الدبلوماسية مع إيران

المنامة - وزارة الداخلية

اعلنـــت وزارة الداخليـــة، أنه في ضوء 
موافقـــة مجلس الوزراء، في جلســـته 
المنعقـــدة بتاريـــخ 20 ديســـمبر 2021 
لبعـــض  االلكترونـــي  التحـــول  علـــى 
الخدمات التي تقدمهـــا الوزارة، ومنها 
الكترونيـــة  خدمـــة   14 بــــ  يتعلـــق  مـــا 
لبطاقـــة الهوية، عبـــر البوابـــة الوطنية 
علـــى  وبنـــاء  االلكترونيـــة،  للحكومـــة 
توجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
وفي إطار تبني الوزارة خطة متكاملة 
للتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها 
لكافة المســـتفيدين، فقـــد قامت هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
بتطويـــر باقـــة متكاملة مـــن الخدمات 
اإللكترونية المرتبطـــة ببطاقة الهوية، 
والتـــي تخـــدم المواطنيـــن والمقيمين 
للحكومـــة  الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر 

.bahrain.bh اإللكترونية

“الداخلية”: تطوير باقة 
متكاملة من الخدمات 

المرتبطة ببطاقة الهوية
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ابدء التصويت على 12 فكرة ا قويًّ منتخب اليد يتفوق على المغرب“هدوء تام” تتفوقوفاة مندوب إيران لدى الحوثيين“كي بي إم جي” تحّقق نموًّ
افتتح أمس باب التصويت اإللكتروني  «

لمسابقة االبتكار الحكومي “فكرة”، 
WWW.PMO. ،عبر الموقع اإللكتروني

GOV.BH ويستمر حتى 26 ديسمبر 
الجاري. وتهدف “فكرة “ إلى تحفيز 

اإلبداع واالبتكار لدى موظفي القطاع 
الحكومي.

أعلنت شركة كي بي إم جي  «
الدولية عن تحقيق شبكة 

شركات كي بي إم جي حول 
العالم إيرادات إجمالية سنوية 
بلغت 32.13 مليار دوالر للسنة 

المالية المنتهية في 31 سبتمبر 
.2021

أعلنت الحكومة اإليرانية وفاة  «
سفيرها في اليمن، حسن إيرلو، 

أثناء خضوعه للعالج الطبي، 
أمس، والذي يعد مندوب طهران 

لدى الحوثيين. وذكرت وسائل 
إعالم حكومية إيرانية أنه أصيب 

بكورونا في اليمن.

 حققت مملكة البحرين إنجازا  «
جديدا يضاف إلى سجل اإلنجازات 

الفنية والثقافية بفوز مسرحية 
“هدوء تام” لمسرح جلجامش 

بجائزة لجنة التحكيم التقديرية 
بمهرجان القاهرة الدولي 

للمسرح التجريبي في دورته 28.

تفوق منتخبنا الوطني لكرة اليد على  «
نظيره المغربي بنتيجة )34/23( في 

آخر مبارياته بالبطولة الدولية الودية 
التي أقيمت في المملكة العربية 

السعودية ضمن االستعدادات التي 
يجريها األحمر البحريني للبطولة 

اآلسيوية العشرين والمؤهلة الى مونديال العالم الشهر المقبل.
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الفضالة لـ”^”: المشروع األكبر في “الشمالية” بكلفة 3.5 ماليين دينار

فتح أبواب “مدينة حمد الشعبي” أمام المتسوقين بداية 2023

قالـــت مديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية لمياء 
الفضالة، إن ســـوق مدينة حمد الشـــعبي سيبدأ في 

استقبال المتسوقين مع بداية عام 2023. وأشارت 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة لــــ “البـــالد” علـــى هامش 
حضورها جلســـة مجلس بلدي المحافظة الشـــمالية 
إلى أنه سيتم االنتهاء من هذا المشروع والذي يعد 

حاليا أكبر مشـــاريع المحافظة النموذجية مع نهاية 
العام القادم 2022، وســـيكون االفتتاح وكما متوقع 
لـــه مع بداية عـــام 2023، مبينة أن الكلفة اإلجمالية 

للمشروع تتجاوز 3.5 ماليين دينار.

أعلـــن الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
الفضـــاء محمـــد العســـيري إطالق مملكـــة البحرين 
القمـــر الصناعي “ضـــوء 1”، وهـــو أّول قمر صناعي 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  مـــع  مشـــترك  بحرينـــي 
المتحـــدة الشـــقيقة، حيـــث يرصـــد أشـــعة “جامـــا” 

األرضية الناتجة عن العواصف الرعدية.
ونظمت وكالة اإلمـــارات للفضاء، والهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء البحرينيـــة صبـــاح أمـــس إحاطـــة 
إعالميـــة افتراضية، للكشـــف عـــن تفاصيل إطالق 
المشـــترك  البحرينـــي  اإلماراتـــي  الصناعـــي  القمـــر 
1( عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي “زووم”،  )ضـــوء 
بمشـــاركة عـــدد مـــن الباحثيـــن والمشـــرفين علـــى 

المشروع.
وقـــال رئيـــس قســـم إدارة المشـــاريع الفضائية في 
وكالـــة االمـــارات للفضاء عبـــدهللا المـــرر إن “9 من 
الكفاءات البحرينية بالفضاء شـــاركوا بشكل فعلي 

لتطوير القمر الصناعي ضوء 1”.

المتوقعـــة  النتائـــج  “البـــالد” عـــن  لــــ  وفـــي ســـؤال 
للمشـــروع والفتـــرة الزمنيـــة التي ســـيأخذها ليبدأ 
بتزويـــد الباحثيـــن بالمعلومـــات، علقـــت مهندســـة 
فضاء بالهيئـــة الوطنية لعلوم الفضاء وقائد فريق 
البحريـــن للفضـــاء فـــي مشـــروع القمـــر الصناعـــي” 
ضـــوء 1” عائشـــة الحـــرم بأن المشـــروع ســـيضيف 
للمجتمـــع الدولي األبحاث العلمية من خالل توفير 

البيانات الحديثة من نوعها على مستوى العالم”.
ينايـــر،  بنهايـــة  بمـــداره  “ســـيكون  الحـــرم  وزادت 
حيـــث ســـيتم التواصل معـــه، واســـتقبال البيانات 

وتحليلها”.
الهندســـة  قســـم  فـــي  المســـاعد  األســـتاذ  وقـــال 
الميكانيكيـــة بجامعـــة خليفـــة ومدير مختبـــر )الياه 
ســـات( فـــراس جـــرار إن عـــدد الكـــوادر اإلماراتيـــة 
والبحرينيـــة العاملين بالمشـــروع يبلغ “40 شـــخصا، 
بينهم 22 طالبا بجامعة خليفة، منهم 9 من البحرين، 

10 إماراتيين، و3 من دول أخرى”.

إطالق أّول قمر صناعي بحريني بالتعاون مع اإلمـارات
مشاركة فعلية من 9 مواطنين... ويصل مداره نهاية يناير المقبل
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جاللة الملك: “ضوء 1” يعزز ريادة البحرين بعلوم الفضاء
المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقية شـــكر إلى مستشـــار 
األمـــن الوطني قائـــد الحرس الملكـــي األمين العام 
لمجلـــس الدفـــاع األعلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة نجاح إطـــالق أول قمر 
صناعي بحريني مشترك مع دولة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة، الذي يحمل اسم “ضوء 1”. 
 وأكد جاللته أن المشـــروع الحيوي الذي ســـاهمت 
فيـــه نخبة من الكوادر البحرينية الوطنية المؤهلة، 
سيشـــكل انطالقة مهمة فـــي تعزيز قدرات المملكة 
في المجاالت التقنية والعلمية والبحثية ومكانتها 

وريادتها العالمية في قطاع علوم الفضاء.
ورفع نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أســـمى 
الملـــك؛  جاللـــة  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
بمناسبة نجاح إطالق أول قمر اصطناعي بحريني 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  مـــع  مشـــترك 
الشـــقيقة، الذي يحمل اســـم “ضوء 1”، وأكد سموه 
أن المشـــروع الحيـــوي يأتـــي ضمـــن رؤى جاللتـــه 
الفضـــاء  وعلـــوم  باالستكشـــافات  االهتمـــام  فـــي 
واستشـــراف المستقبل، وامتداد للمسيرة التنموية 

الشاملة لمملكة البحرين بقيادة جاللته.

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد: دور 
مشرف لـ “الدفاع” في التصدي لـ “كورونا”
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دول عدة أعادت فرض إجراءات اإلغالق والتباعد االجتماعي

“أوميكرون” يرفع حالة التأهب بالعالم
عواصم ـ رويترز

أدى تضاعف أعداد المصابين بمتحور 
“أوميكرون” الجديد على نحو ســـريع 
فـــي أنحاء العالـــم، إلى اتخـــاذ تدابير 
وقائية ورفع حالة التأهب خاصة قبل 
أيام قليلة مـــن احتفاالت عيد الميالد 

ورأس السنة.
أمـــس،  نيوزيلنـــدا،  أرجـــأت  فقـــد 
الموعد الـــذي كان مقـــرًرا إلعادة فتح 
االنتشـــار  بســـبب  الدوليـــة  حدودهـــا 
الســـريع للمتحـــور “أوميكـــرون” حول 
العالـــم كمـــا أعـــادت عـــدة دول أخـــرى 
فـــرض إجـــراءات اإلغـــالق والتباعـــد 

االجتماعي.
وفـــي الهند، دعا رئيس وزراء حكومة 
نيودلهي أرفيند كيجريوال المواطنين 
إلـــى وضـــع كمامـــات وحـــث الحكومة 
االتحادية على السماح بإعطاء جرعة 
لقاح تنشـــيطية إذ سجلت البالد 200 

حالة إصابـــة بالمتحور أوميكرون في 
أنحاء 12 والية.

وزارة  تجـــري  ســـنغافورة،  وفـــي 
إذا  مـــا  الصحـــة فحوصـــات لتحديـــد 
كان أوميكـــرون الســـبب فـــي إصابـــة 
مجموعـــة مشـــتبه بها من األشـــخاص 
كمـــا  الرياضيـــة  لأللعـــاب  صالـــة  فـــي 

حـــذرت الـــوزارة مـــن احتمـــال إصابة 
العديد من األشخاص.

فقـــال  المتحـــدة،  الواليـــات  فـــي  أمـــا 
مســـؤولون إن المتحـــور أودى بحيـــاة 
رجـــل لـــم يحصـــل علـــى التطعيم في 
أوميكـــرون  أصبـــح  بعدمـــا  تكســـاس 

الساللة السائدة في البالد.

تدابير وقائية قبل احتفاالت عيد الميالد ورأس السنة

صفاء عبدالخالق

حصلـــت صـــادرات البحرين مؤخًرا على جائـــزة عالمية مرموقة، 
وذلـــك فـــي شـــهادة عالميـــة علـــى دورها الرئيســـي فـــي تمكين 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
ومساعدتها على استكشـــاف أسواق جديدة. وقد تم اإلعالن 
عـــن حصـــول صـــادرات البحريـــن علـــى جائـــزة أفضـــل مقدم 
تســـهيالت الصفقات الدولية للمصدرين الناشئين في جوائز 

)Global Business Outlook( للعام 2021.

صادرات البحرين تحصد جائزة عالمية
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جاللة الملك

إبراهيم النهام

بدور المالكي من الرفاع
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إنجاز يضاف لسجل الوطن الحافل باإلنجازات
رفـــع نائـــب جاللة الملـــك ولـــي العهد صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ بمناســـبة نجاح 
إطالق أول قمر اصطناعي بحريني مشـــترك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحمل اسم 
“ضـــوء 1”، وأكـــد ســـموه أن هـــذا المشـــروع الحيـــوي 
يأتي ضمن رؤى جاللته في االهتمام باالستكشافات 
المســـتقبل، وامتـــداد  الفضـــاء واستشـــراف  وعلـــوم 
للمســـيرة التنمويـــة الشـــاملة لمملكة البحريـــن بقيادة 

جاللته.
كما أشـــاد ســـموه بجهود مستشار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكي األمين العـــام لمجلس الدفاع األعلى 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في هذا اإلنجاز 
العلمي المشـــرف لمملكـــة البحرين، معربًا ســـموه عن 
االعتـــزاز بالكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين التي 
شـــاركت في هذا المشـــروع، لتســـجل إنجـــازًا جديدًا 
في ســـجل الوطن الحافل باإلنجـــازات التي تحققت 
بســـواعد أبنائـــه الذيـــن يقودهم حب التحـــدي وقوة 
العزم واإلرادة إلى المزيد من اإلبداع والتميز في كل 

ميدان.
وأعرب ســـموه عن الشـــكر والتقدير لصاحب الســـمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وصاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيس الدولـــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي نائب القائد األعلى  
للقوات المسلحة على ما يبدونه من اهتمام متواصل 

بتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن فـــي مختلف 
المســـارات، ومنهـــا علـــوم الفضـــاء والبحـــث العلمـــي، 
متمنيًا سموه التوفيق والنجاح لهذا المشروع العلمي 
المشـــترك، وأن يشـــكل إضافة جديدة لمـــا وصل إليه 
البلـــدان مـــن مســـتويات متقدمـــة فـــي علـــوم العصر 

واستكشافات الفضاء.

المنامة -بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس 
الوزراء  الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفة، بمناســـبة نجاح إطالق القمر 
ووصولـــه   ”1 “ضـــوء  االصطناعـــي 
إلـــى محطة الفضـــاء الدولية، والذي 
يعد ثمرة للتعـــاون البناء بين الهيئة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء فـــي مملكة 

البحرين ووكالة اإلمارات للفضاء.
ورفـــع الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة إلى المقام الســـامي لصاحب 
الجاللـــة الملك، أســـمى آيات التهاني 
المناســـبة،  بهـــذه  والتبريـــكات 
مؤكـــدًا أن تحقيـــق اإلنجـــاز العلمـــي 
جعـــل  الـــذي  المشـــرف  والتاريخـــي 
الفضـــاء  تالمـــس  البحريـــن  مملكـــة 
يجســـد التطلع نحو المستقبل بعين 
ملؤهـــا اإليجابية والثقة بقدرة أبناء 
الوطـــن وشـــبابه علـــى تحقيـــق رؤى 

جاللته.
وأشـــاد نائب رئيس مجلس الوزراء 
بجهود ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة، مستشـــار األمـــن الوطني 
قائـــد الحـــرس الملكي األميـــن العام 
لمجلس الدفـــاع األعلى، في تحقيق 
لمملكـــة  المشـــرف  العلمـــي  اإلنجـــاز 
لتعزيـــز  بعزيمـــة وإصـــرار  البحريـــن 
قـــدرة ومكانة المملكة في المجاالت 
العلميـــة والبحثيـــة المختلفـــة التـــي 

تزخر بها علوم الفضاء.
كمـــا أكـــد أن تحقيق اإلنجـــاز العلمي 
العالقـــات  بـــه  تتميـــز  مـــا  يعكـــس 
األخوية والتاريخية المشـــتركة بين 
األمـــارات  البحريـــن ودولـــة  مملكـــة 
العربيـــة المتحدة من عمق ورســـوخ 

علـــى المســـتوى العالقـــات الثنائيـــة 
بين الدول، ســـائالً المولى القدير أن 
يحفـــظ جاللته ويديـــم عليه موفور 
الصحة والعافيـــة وطول العمر، وأن 
تحقيـــق  البحريـــن  مملكـــة  تواصـــل 
اإلنجـــاز تلـــو اإلنجـــاز في ظـــل عهد 

جاللته الزاهر.
كمـــا تلقى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء، أعـــرب فيهـــا عـــن أطيـــب 
ســـموه  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
قمـــر  أول  إطـــالق  نجـــاح  بمناســـبة 
صناعـــي بحريني مشـــترك مـــع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 

الذي يحمل اسم “ضوء 1”.
وأكـــد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
التاريخـــي  العلمـــي  اإلنجـــاز  أن 
المشـــرف مفخـــرة للجميـــع ويعكس 
مـــا توليه الحكومة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء من اهتمام بالناشئة 
والشـــباب الذيـــن ُغـــرس فيهـــم حب 
واالبتـــكار  الريـــادة  وشـــغف  العلـــم 
واإلبـــداع منـــذ الصغر، حتـــى تحقق 
البحريـــن  مملكـــة  بمعانقـــة  حلمهـــم 
للفضـــاء ورفع اســـمها وعلمهـــا عاليًا 
خارج حدود األرض.  ســـائالً المولى 
عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموه ويديم 
عليه موفور الصحة والعافية والعمر 
المديد، وأن تواصل مملكة البحرين 
الملـــك،  الجاللـــة  صاحـــب  بقيـــادة 
تحقيـــق اإلنجاز تلو اإلنجـــاز لما فيه 

خير وصالح الوطن وأبنائه.

خالد بن عبداهلل: اإلنجاز يعكس 
تميز العالقات مع اإلمارات

جاللة الملك يتلقى برقية شكر جوابية من سمو الشيخ ناصر

“ضوء 1” تم بسواعد وكوادر وطنية مؤهلة
تلقـــى ملك البـــالد القائـــد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة شـــكر جوابية من مستشـــار األمن 
ســـمو  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، رفع 
فيها إلى مقام جاللته أسمى آيات الشكر 
واالمتنـــان على ما تفضـــل به جاللته في 
برقيته الكريمة من كلمات سامية معبرة، 
وعبارات جليلة محفزة، بمناســـبة إطالق 
أول قمـــر صناعـــي بحرينـــي مشـــترك مع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 

ويحمل اسم “ضوء 1”.
 وأكد ســـموه في برقيته أن، قطاع علوم 
والتقنيـــة،  العلميـــة  والبحـــوث  الفضـــاء 
تمكـــن في عهـــد جاللـــة الملـــك الميمون، 
وبسواعد وكوادر وطنية مؤهلة ومبدعة 
من تحقيق هذا اإلنجاز الوطني الريادي، 
ليشـــق  لشـــبابنا  األولـــى  الخطـــوة  وهـــي 

طريقة في مجال الفضاء واإلبداع.
 وأشاد سموه بما تشهده مملكة البحرين 
من نهضة شـــاملة ومتجـــددة، برهنت أن 
جميـــع أبنـــاء الوطـــن المخلصيـــن يقفون 
صًفـــا واحـــًدا متماســـًكا وراء نهج جاللة 
الملك المبارك والسديد، مستنيرين دوًما 

بتوجيهات جاللته السامية.
 وفيما يلي نص البرقية..

ســـيدي حضـــرة صاحب الجاللـــة الوالد 
العزيز الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك مملكـــة البحريـــن المفـــدى القائـــد 

األعلى حفظكم هللا ورعاكم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 يشرفني ببالغ االعتزاز والتقدير، وبمزيد 
مـــن الـــوالء والعرفان، أن أرفـــع إلى مقام 
جاللتكـــم أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان 
على ما تفضلتم به في برقيتكم الكريمة 
من كلمات سامية معبرة، وعبارات جليلة 
محفزة، بمناسبة إطالق أول قمر صناعي 
اإلمـــارات  دولـــة  مـــع  مشـــترك  بحرينـــي 
العربية المتحدة الشـــقيقة، ويحمل اسم 

“ضوء 1”.
 سيدي جاللة الملك الوالد المفدى،،

 لقد تمكن قطاع علوم الفضاء والبحوث 
العلميـــة والتقنيـــة، فـــي عهـــد جاللتكـــم 
وطنيـــة  وكـــوادر  وبســـواعد  الميمـــون، 
مؤهلـــة ومبدعة مـــن تحقيق هذا اإلنجاز 
الوطني الريـــادي، وهي الخطـــوة األولى 

لشبابنا ليشـــق طريقة في مجال الفضاء 
واإلبـــداع، وهـــذا الذي نعهده في شـــباب 
ودافعـــه  أساســـه  كان  والـــذي  البحريـــن 
وغايتـــه هـــو رعايـــة جاللتكـــم، ورؤاكـــم 
الصائبـــة، وعزيمتكـــم التـــي ال تليـــن، من 
أجل تعزيز تقدم وازدهار مملكة البحرين 
في جميع المجـــاالت، كما نتوجه بجزيل 
الشـــكر واالعتـــزاز لقيادة دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة على ما تقدمه 
من دعم أخوي مشـــهود لمملكة البحرين، 
بمـــا يجســـد عمـــق العالقـــات التاريخيـــة 

الوثيقة بين بلدينا الشقيقين.
 والشـــك أن مـــا تشـــهده مملكـــة البحرين 
من نهضة شـــاملة ومتجـــددة، برهنت أن 
جميـــع أبنـــاء الوطـــن المخلصيـــن يقفون 
صًفا واحًدا متماسًكا وراء نهج جاللتكم 
دوًمـــا  مســـتنيرين  والســـديد،  المبـــارك 
بتوجيهاتكـــم الســـامية، ويحدونـــا الفخر 
والعزم بأن نسهم بكل ما لدينا من جهود 
الوطـــن خفاقـــة  رايـــة  لرفـــع  وتطلعـــات، 
عاليـــة، وتقديم كل تضحية ممكنة تحت 
لـــواء قيادتكـــم الحكيمة، لتظـــل مملكتنا 

الغالية شامخة عزيزة.
سيدي حضرة صاحب الجاللة،، 

 إن خدمة جاللتكم ومملكة البحرين هي 
أسمى األماني، ومراد كل غاية، وذلك في 
إطار واجبنا المقـــدس وثوابتنا الوطنية، 
آملين أن يوفقنا هللا تعالى وفريق العمل 
في تحقيق مساعيكم المباركة، الستمرار 
النهضة العلمية والتقنية الشـــاملة لوطننا 

الغالي، وترسيخ ريادته وازدهاره.
 وفـــي هـــذه المناســـبة الســـعيدة، نعاهـــد 
جاللتكـــم بـــًرا وإخالًصـــا وطاعـــًة ووالًء 
والعطـــاء،  البـــذل  كل  مواصلـــة  علـــى 
وتســـخير كافـــة اإلمكانيـــات لنكـــون عند 
حســـن ظن جاللتكم، مبتهـــالً إلى المولى 
القديـــر أن يحفظكـــم، ويمتعكـــم  العلـــي 
بموفور الصحة والســـعادة، ويســـدد على 
طريق الخيـــر خطاكم، وأن يبقيكم ذخًرا 
وســـنًدا لشـــعبكم الوفي وأمتكـــم والعالم 

أجمع.
ودمتـــم ســـيدي ســـالمين موفقين بحفظ 

هللا ورعايته.
ابنكم المخلص لجاللتكم

ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة
مستشـــار األمـــن الوطني قائـــد الحرس 

الملكي.

وبعث جاللة الملك برقية شـــكر إلى سمو 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحرس 
الملكـــي األميـــن العـــام لمجلـــس الدفـــاع 
أول  إطـــالق  نجـــاح  بمناســـبة  األعلـــى، 
قمـــر صناعـــي بحريني مشـــترك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي 

يحمل اسم “ضوء 1”. 
 وأعـــرب جاللـــة الملـــك فـــي البرقية عن 
تهنئتـــه الخالصة وشـــكره الجزيل لســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
جهود ســـموه الكبيرة في ســـبيل تحقيق 
التاريخـــي  العلمـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  علـــى 

المشرف للمملكة. 
الحيـــوي  المشـــروع  أن  جاللتـــه  وأكـــد   
الـــذي ســـاهمت فيـــه نخبـــة مـــن الكـــوادر 
البحرينيـــة الوطنيـــة المؤهلـــة، سيشـــكل 
انطالقـــة مهمة في تعزيز قدرات المملكة 
في المجاالت التقنية والعلمية والبحثية 
ومكانتهـــا وريادتهـــا العالميـــة فـــي قطاع 

علوم الفضاء.
وفيما يلي نص البرقية..

ابننا العزيز ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي األمين العـــام لمجلس 

الدفاع األعلى حفظه هللا 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 يطيـــب لنـــا بمناســـبة نجاح إطـــالق أول 
قمـــر صناعـــي بحريني مشـــترك مع دولة 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
والـــذي يحمـــل اســـم “ضـــوء 1”، أن نعبـــر 
لســـموكم عـــن تهنئتنـــا الخالصة وشـــكرنا 
الجزيـــل على جهود ســـموكم الكبيرة في 
ســـبيل تحقيـــق على هذا اإلنجـــاز العلمي 

التاريخي المشرف لمملكتنا العزيزة.
الحيـــوي  المشـــروع  هـــذا  أن  مؤكديـــن   
الـــذي ســـاهمت فيـــه نخبـــة مـــن الكـــوادر 
البحرينيـــة الوطنيـــة المؤهلـــة، سيشـــكل 
انطالقـــة مهمة في تعزيز قدرات المملكة 
في المجاالت التقنية والعلمية والبحثية 
ومكانتهـــا وريادتهـــا العالميـــة فـــي قطاع 

علوم الفضاء.
 يســـرنا في هذه المناسبة أن نعبر شكرنا 
وتقديرنا للشقيقة دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة، وعلـــى رأســـها أخينـــا صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان 
رئيـــس دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة، 
وأخينـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد 
بن راشـــد آل مكتوم نائـــب رئيس الدولة 
دبـــي،  حاكـــم  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
وأخينـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 
علـــى دعمهـــم المســـتمر لمملكـــة البحرين 
والذي يجســـد عمق العالقـــات التاريخية 
األخويـــة الوثيقـــة والمتميـــزة والتعـــاون 
الوطيـــد القائم بين بلدينا الشـــقيقين في 
مختلـــف المياديـــن ومنهـــا قطـــاع علـــوم 
الفضـــاء والبحـــث العلمـــي، مؤكديـــن أن 
هذا البرنامج هو للتحفيز العلمي، وبداية 
بمشيئة هللا لمشروع أكبر لينقل طموحنا 

للعلوم المستجدة وعلوم العصر.
 ونـــود كذلـــك أن نشـــيد بجهـــود الهيئـــة 
الوطنية لعلـــوم الفضاء، وفريق البحرين 
للفضـــاء المكـــون مـــن نخبة مـــن الكوادر 
الشبابية العاملة في الهيئة على ما بذلوه 
من جهود طيبة في المساهمة في تنفيذ 
هـــذا المشـــروع الهـــام، كما نهنئ الشـــباب 
البحريني على هذا اإلنجاز العلمي والذي 
ســـيكون دافعـــًا وحافزًا لهم لنهـــل المزيد 
مـــن العلـــم والمعرفة لخدمـــة وطنهم في 
كل المجـــاالت، حيـــث إن طلـــب العلـــم ال 
يتوقـــف أو كمـــا يذكـــر، طلـــب العلـــم من 
المهـــد الى اللحد، متمنين لســـموكم دوام 
التوفيق والسداد في جهودكم المخلصة 

في خدمة وطننا العزيز.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

والدكم
حمد بن عيسى آل خليفــة

ملك مملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، برقية شـــكر من رئيـــس مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
نائب رئيس االتحاد الدولي للســـيارات الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى آل خليفة، 
أعـــرب فيهـــا عـــن شـــكره وتقديره لصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى تهنئتـــه بمناســـبة الفوز بمنصـــب نائب رئيـــس االتحاد 
الدولي للســـيارات للفترة االنتخابية 2025-2021 في االنتخابات التي جرت 

في العاصمة الفرنسية باريس.
ونّوه الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى آل خليفة في البرقية بما تشـــهده المســـيرة 
الرياضيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن من تطور مســـتمر ضمـــن المســـيرة التنموية 
الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مشيًدا بما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من 
متابعة مســـتمرة لرياضة سباق السيارات ما أسهم في تطويرها على الصعيد 
المحلـــي وتحقيق اإلنجازات المتوالية لمملكـــة البحرين، داعًيا هللا أن يحفظ 

سموه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى شكر عبداهلل بن عيسى

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

هنـــأ ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة بمناســـبة نجـــاح إطالق أول 
قمر صناعي بحريني مشـــترك مع دولة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة والذي يحمل أسم “ضوء 1”.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفـــة أن اهتمام 
ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء أســـهمت في إطالق قمر اصطناعي مشـــترك مع 

دولة االمارات العربية المتحدة في إطار حرص المملكة 
على المســـاهمة في مواصلة اكتشـــاف المزيد من أسرار 
الفضـــاء، مبينـــًا ســـموه إلى أن هـــذا االهتمـــام والمتابعة 
محـــل تقديـــر واعتـــزاز ودافعـــًا للمزيـــد مـــن اإلنجـــازات 

للمملكة في الفترة القادمة.
وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة إن اهتمام 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ومتابعة ســـموه المســـتمرة في الخطـــوات واإلجراءات 
واالعمـــال كافـــة التـــي اتخذتهـــا الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 

الفضاء ســـاهمت في بذل الجهـــود من أجل تحقيق هذا 
المشروع الكبير، حيث وضع مملكة البحرين في مصاف 
الدول المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى دعم سموه 
للكـــوادر الوطنيـــة الشـــابة التـــي عملت بجهـــد وإخالص 
مع الكـــوادر اإلماراتية من أجل تســـجيل انجاز بحريني 

إماراتي مشترك وكبير”.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره 
لدعـــم واهتمام صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء في تنفيذ المشروع الكبير.

ناصر بن حمد يهنئ سمو ولي العهد رئيس الوزراء

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يهنئ العاهل بنجاح إطالق “ضوء 1”
local@albiladpress.com

األربعاء 22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى األولى 1443 - العدد 4817
02

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس الحـــرس 
ركـــن  أول  الفريـــق  ســـمو  الوطنـــي 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
رفع فيها باســـمه ونيابـــة عن جميع 
الـــى  الوطنـــي  الحـــرس  منتســـبي 
المقـــام الســـامي لصاحـــب الجاللـــة 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الملـــك، 
والتبريكات، بمناســـبة نجاح أطالق 
أول قمـــر صناعي بحريني مشـــترك 
مـــع دولة االمارات العربية المتحدة 
الشقيقة، والذي يحمل أسم الضوء 

األول.
وأكد ســـمو رئيس الحـــرس الوطني 
أن اإلنجـــاز الوطنـــي الباهـــر يعتبـــر 
نقلـــة تاريخيـــة جديدة في مســـيرة 
المكتسبات الحضارية التي شهدتها 
مملكـــة البحريـــن فـــي عهـــد جاللـــة 
جاللتـــه  لرؤيـــة  وترجمـــه  الملـــك 

السديدة في استشراق المستقبل.
الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  أشـــاد  كمـــا 
الوطنـــي بجهود ومتابعة  مستشـــار 
األمـــن الوطني قائد الحرس الملكي 
األمين العام لمجلس الدفاع األعلى 
ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن 
العلمـــي  حمـــد آل خليفـــة باإلنجـــاز 
المشـــرف لمملكـــة البحريـــن ودعـــم 

ســـموه وتحفيـــزه للكـــوادر الوطنية 
فـــي تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز الوطني 
الكبير، داعيـــًا المولى القدير أن يمد 
فـــي عمر جاللته لتحقيق المزيد من 
التقـــدم والرخـــاء لمملكـــة البحريـــن 

وشعبها الوفي.
كما تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
رئيـــس  ســـمو  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
الحـــرس الوطنـــي، أعـــرب فيهـــا عن 
إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  أطيـــب 
ســـموه بمناســـبة نجاح إطـــالق أول 
قمـــر صناعـــي بحرينـــي مشـــترك مع 
المتحـــدة  العربيـــة  دولـــة اإلمـــارات 
الشقيقة الذي يحمل اسم “ضوء 1”.
وأشاد سمو رئيس الحرس الوطني 
بدعـــم صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود 
ســـموه واهتمامه بالكـــوادر الوطنية 
المبدعة، وتحفيزهم لتعزيز قدرات 
المجـــاالت  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
التقنية والعلميـــة والبحثية وقطاع 
علـــوم الفضـــاء، وتحقيـــق مزيٍد من 
النجاحـــات الوطنية، داعيـــًا المولى 
عـــز وجل أن يوفق ســـموه لمواصلة 
تحـــت  واالزدهـــار  التقـــدم  مســـيرة 

قيادة جاللة الملك.

محمد بن عيسى: نقلة تاريخية 
بالمكتسبات الحضارية 
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العهـــد  ولـــي  الملـــك  جاللـــة  نائـــب  أكـــد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة تقديـــر واعتـــزاز عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، القائـــد األعلى للجهود 
المشرفة لمنتسبي قوة دفاع البحرين في 
التصدي لجائحـــة فيروس كورونا، منوًها 
ســـموه باألدوار الكبيـــرة التي تمت طوال 
مســـارات التعامل مع الجائحة والتي هي 
محل فخر واعتـــزاز لكافة أبناء البحرين، 
مشـــيًدا بالجهـــود الجليلة لكافـــة العاملين 
في الصفوف األمامية من الكوادر الطبية 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة الداخليـــة 
والجهات المســـاندة والتي كان لها عظيم 
األثر فيما تحقق من نتائج حتى اليوم في 
التصـــدي للفيـــروس وانعكـــس أثرها على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلـــك، لـــدى لقـــاء ســـموه، فـــي قصر 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  أمـــس،  الرفـــاع 
الفريـــق الركـــن ذياب النعيمـــي وعدًدا من 
كبـــار الضباط بقوة دفـــاع البحرين، حيث 
تفضـــل ســـموه بتســـليمهم وســـام األميـــر 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي تقديًرا 
لجهودهم وعطائهم المستمر في التصدي 
لجائحـــة فيـــروس كورونـــا، ونقل ســـموه 
لهم تحيات وتقديـــر عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
على ما قدموه طـــوال العامين الماضيين 
مـــن جهـــود للتصـــدي للفيـــروس، منوًهـــا 
سموه بالدور الكبير والمشرف لقوة دفاع 
البحريـــن فـــي التصـــدي لجائحـــة كورونا 

ســـواء مـــن خـــالل الصفـــوف األمامية أو 
المســـاندة مـــع تســـخير كافـــة إمكانياتهـــا 
مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون  وتجهيزاتهـــا 
القطاعـــات ضمـــن فريق البحرين، مشـــيًرا 
سموه إلى أن قوة دفاع البحرين مساهمٌة 
دومًا في مســـيرة الخير واالزدهار لمملكة 
البحريـــن كشـــريك أساســـي فـــي التنميـــة 

المستدامة، وجهودهم دائًما محل اعتزاز 
وتقدير.

وقـــال ســـموه إن العاميـــن الماضيين كانا 
أثبـــت خاللهـــا  محطـــة تحـــدي للبحريـــن 
أبنـــاء الوطـــن مـــن كافـــة القطاعـــات أنهم 
أهـــٌل لتحقيق النجاحات، وكان لمنتســـبي 
قـــوة الدفاع الدور البـــارز أيضًا إلى جانب 

جهـــود  تعزيـــز  فـــي  األخـــرى  القطاعـــات 
مســـارات التعامـــل مـــع الجائحـــة وإنجاح 
هـــذه المســـاعي التـــي تحقـــق بفضلهـــا ما 
وصلنـــا إليـــه مـــن نتائـــج حتى اليـــوم في 
للفيـــروس، معرًبـــا عـــن  مجـــال التصـــدي 
شكره لكل فرد ضمن فريق البحرين على 

ما قدموه من أجل الوطن والمواطن.

المنامة -بنا

دور مشــرف لقـــوة الدفــاع فــي التصــدي لـ “كورونــا”
سموه سلم وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي لعدد من كبار الضباط... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

تأكيـــــد وتقديـــــر واعتـــــزاز جاللــــة الملــــك للجهـــــود المشرفــــــة لمنتسبـــــي “القـــــوة” و“الداخلية”

أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهد 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة تعزيـــز 
فـــي مختلـــف  الخـــاص  القطـــاع  دور 
القطاعـــات الحيويـــة بمـــا يســـهم في 
تحقيـــق أهـــداف المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة بقيادة عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، مشـــيًرا إلـــى اســـتمرار تعزيز 
الشـــراكة الفاعلة مع القطـــاع الخاص 
من خالل مختلف المشاريع والخطط 
صالـــح  فـــي  تصـــب  التـــي  التنمويـــة 
بنفعهـــا  وتعـــود  والمواطـــن  الوطـــن 

علـــى الجميـــع. جـــاء ذلـــك، لـــدى لقاء 
ســـموه بقصـــر الرفاع أمـــس، بحضور 
عـــدد من من كبار المســـؤولين، رئيس 
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
ناس، حيث نوه ســـموه بـــدور الغرفة 
في دعم مســـارات التنمية في مملكة 
البحريـــن وتعزيز دور القطاع الخاص 
كمحـــرك رئيـــس لالقتصـــاد، الفًتا إلى 
أهميـــة مواصلـــة العمل بـــروح الفريق 
الواحـــد للمضي قدًمـــا بخطة التعافي 
االقتصادي وفـــق أهدافها الموضوعة 
بما يســـهم فـــي الدفع بعجلـــة التنمية 
لخيـــر الوطـــن وأبنائه، مشـــيًرا إلى أن 
مـــا تحقـــق مـــن منجـــزات اقتصاديـــة 

على كافـــة األصعدة يتطلـــب تكثيف 
بتكاتـــف  المزيـــد  لتحقيـــق  الجهـــود 
الجميع لفتح آفاٍق أرحب من الفرص 
الواعـــدة أمام المواطنين في مختلف 

المجاالت.
مـــن جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين عن شكره وتقديره 
لنائـــب جاللـــة الملك ولـــي العهد على 
مـــا يوليـــه من اهتمـــام وحـــرص على 
تعزيز إســـهامات القطـــاع الخاص في 
مســـيرة التنميـــة المســـتدامة، منوًهـــا 
بالـــدور الداعم لســـموه تجـــاه القطاع 
الخاص بما يســـهم فـــي تنمية أدواره 

وإمكاناته.

المنامة - بنا

تعزيز دور “الخـاص” فـي المسيـرة التنمويـة الشاملـة
تحقيق المزيد بتكاتف الجميع لفتح آفاٍق أرحب من الفرص... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

قوة الدفاع شريك 
أساس بالتنمية 

المستدامة 
ومساهمة بمسيرة 

الخير واالزدهار

أبناء البحرين أثبتوا 
خالل العامين 

الماضيين أنهم 
أهل لتحقيق 

النجاحات

نشكر كل فرد 
ضمن فريق 
البحرين لما 

قدموه من أجل 
الوطن والمواطن
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رئيس الجمارك يؤكد أهمية مشروع “أفق 2”
منصة للحلول الجمركية الذكية على المستوى اإلقليمي والدولي

أّكــد رئيــس الجمارك الشــيخ أحمد بــن حمد آل خليفة أهمّية مشــروع تطوير 
نظــام النافــذة الواحــدة “أفــق 2”، والــذي يأتــي ضمــن إســتراتيجية قطــاع 
الخدمــات اللوجســتية لمملكــة البحريــن التــي تنــدرج ضمن تنميــة القطاعات 

الواعدة التي حددتها أولويات خطة التعافي االقتصادي.

وقـــال إّن المشـــروع يعـــد مـــن أفضل 
الممارسات والحلول الجمركية الذكية 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والدولـــي؛ 
وذلك كونه ُيعّزز التعامالت الجمركية 
الرقمية والتكامل اإللكتروني وتبادل 
البيانات بين النظم اإللكترونية العامة 
داخل الدائرة الجمركية عبر الخدمات 
والعديـــد  الصلـــة،  ذات  اإللكترونيـــة 
كنظـــام  المتخصصـــة  البرامـــج  مـــن 
القيمـــة الجمركية، ونظـــام اإلعفاءات 
الجمركيـــة، ونظام القيـــود الجمركية، 
ونظـــام المخاطر، وذلـــك وفق أحدث 

التجارب الدولية الناجحة.
وبّين رئيس الجمارك بأّن أهم ما يتمّيز 
به “أفق 2” هو تمكين الجهات الرقابية 
مـــن إعـــداد اإلحصـــاءات ومؤشـــرات 
األداء، والربـــط مـــع نظامـــي األشـــعة 
اإللكترونيـــة  والبوابـــات  الحديثـــة 
للمنافـــذ، وتنظيم إجـــراءات المواعيد 
والتوقـــف عـــن اســـتخدام المعامالت 
الورقيـــة، باإلضافـــة إلـــى تنويع طرق 
تقديـــم الخدمـــات عن طريـــق الهاتف 
الذاتيـــة  الخدمـــة  ووحـــدات  النقـــال 
وذلك تماشـــيًا مع سياســـة “الســـحابة 

أوالً” المعتمدة من ِقبل حكومة مملكة 
البحريـــن لخفض النفقات وزيادة أمن 
المعلومـــات واإلنتاجية، حيث ســـيتم 
تنفيذ مشروع “أفق 2” على الحوسبة 

 .)AWS( السحابية
وتابـــع بأّنـــه عالوة على ذلك سيســـهم 
المشـــروع في تطويع أفضـــل الحلول 
الذكية وتطبيقات الذكاء االصطناعي 
بعمليـــات تقييـــم وتحليـــل المخاطـــر 
الجمركية ورمـــوز التعرفة الجمركية، 
كمـــا وســـيتم توظيـــف تقنيـــات “بلوك 
بدورهـــا  ســـتعمل  والتـــي  تشـــين” 
علـــى تعزيز دقـــة وصحـــة المعامالت 
الرقميـــة  الجمركيـــة  والتعامـــالت 
وتقليـــل  ســـريتها  علـــى  والمحافظـــة 

عملية التدخل البشري. 
رئيـــس  شـــّدد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
يأتـــي   ”2 أّن  ”أفـــق  علـــى  الجمـــارك 

وأحـــدث  الجمـــارك  مبـــادرات  ضمـــن 
مشـــاريعها الرقمية التي تتماشـــى مع 
إستراتيجيتها الطموحة نحو التحول 
خدماتهـــا  وأتمتـــة  الشـــامل  الرقمـــي 
وتقديـــم حلـــول ذكيـــة متكاملـــة تعزز 
تجربة المتعاملين إلنجـــاز المعامالت 
بســـرعة أكبر وبطـــرق ميّســـرة، وذلك 
بمـــا يواكـــب أهـــداف رؤيـــة البحريـــن 
حـــرص  مبّينـــًا   ،2030 االقتصاديـــة 
الجمـــارك على تحديث خططها دوريًا 
لتشـــمل حلوالً تكنولوجية في طريقة 

العمل الجمركي. 
ُيشـــار إلـــى أّنه تـــم توقيع عقـــد تنفيذ 
مشروع تطوير نظام النافذة الواحدة 
“أفق 2” مع شركة “كريمسون لوجيك” 
الســـنغافورية، والتـــي تعتبـــر من أكبر 
نظـــام  فـــي  المتخصصـــة  الشـــركات 

النافذة الواحدة على مستوى العالم.

المنامة - بنا

أشـــاد محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة 
بالتالحم المجتمعي واإلنســـاني الذي 
شـــهدته عمليـــة البحـــث علـــى الطفـــل 

المفقود في الرفاع الشرقي.
وأشـــار إلى أن عملية التواصل الدائم 
بيـــن  القائـــم  المجتمعـــي  والتفاعـــل 
المحافظة الجنوبية والجهات المعنية 
واألهالـــي والمواطنيـــن تأتـــي ضمـــن 
الرؤية الســـديدة لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ودعـــم  خليفـــة، 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ 
لمواكبة تطلعات واحتياجات االهالي 

األمنية واالجتماعية.
وأكد ســـمو المحافـــظ حرص واهتمام 
متابعـــة  علـــى  الـــدءوب  المحافظـــة 
األمنيـــة  االحتياجـــات  مختلـــف 
المتعلقـــة باألهالـــي مـــن خـــالل تعزيز 
دور الشـــراكة المجتمعيـــة والتنســـيق 
مـــع مختلف الجهـــات المعنيـــة، وذلك 

الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة؛ سعيًا لترسيخ دعائم األمن 
واالستقرار للمواطنين والمقيمين في 

مختلف مناطق المحافظة.
ســـمو  اســـتقبال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
عبـــدهللا  الطفـــل  والـــد  المحافـــظ 
جهـــود  تكللـــت  الـــذي  جمـــال  احمـــد 
المحافظـــة  وأهالـــي  الداخليـــة  وزارة 

الجنوبيـــة فـــي العثـــور عليـــه بعـــد 12 
ســـاعة متواصلة من عمليـــات البحث 
والتحـــري بمنطقـــة الرفـــاع الشـــرقي، 
وذلك بحضـــور نائب المحافظ العميد 
عيســـى الدوســـري، والعقيـــد الشـــيخ 
سلمان بن أحمد آل خليفة من مديرية 
شرطة المحافظة الجنوبية وعدد من 

الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وأشـــاد ســـموه بجهـــود كل مـــن الرائد 

مديريـــة  مـــن  كمـــال  أحمـــد  يعقـــوب 
شرطة المحافظة الجنوبية، والنقيب 
محمـــد زعـــل محمـــد البوفالســـة مـــن 
مكتـــب الوكيـــل المســـاعد للتخطيـــط 
والتنظيـــم بـــوزارة الداخليـــة، وعموم 
فـــي  الجنوبيـــة  المحافظـــة  أهالـــي 
العثـــور على الطفـــل وتســـليمه لذويه 
خالل فترة قياســـية، مؤكـــدًا بأن ذلك 
يترجـــم شـــراكة المواطـــن واألمن في 

تحقيق مفهـــوم الحمايـــة المجتمعية، 
منوهـــًا بـــأن جهود الضابطيـــن وفزعة 
المواقـــف  أروع  ســـّجلت  األهالـــي 
النبيلة واإلنســـانية، حيث كّرم ســـموه 
مـــن  جهودهمـــا  نظيـــر  الضابطيـــن؛ 
الناحيـــة األمنيـــة والمجتمعيـــة التـــي 
ألهالـــي  الحميـــدة  الخصـــال  تجســـد 

المحافظة.
من جهتهما، أعرب الرائد يعقوب أحمد 

كمـــال والنقيـــب محمـــد زعـــل محمـــد 
البوفالســـة عـــن شـــكرهما وتقديرهما 
لســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة علـــى هـــذه اللفتـــة 
الكريمـــة مـــن ســـموه والتـــي تعكـــس 
اهتمام وحرص ســـموه فـــي المجالين 
األمنـــي والمجتمعـــي والتواصـــل مـــع 
لضمـــان  والمواطنيـــن؛  األمـــن  رجـــال 

سالمة وأمن األهالي.

المنامة - وزارة الداخلية

جهود ضابطين وفزعة األهالي وراء إنقاذ “طفل الرفاع”
سمو محافظة الجنوبية: حريصون على متابعة االحتياجات األمنية للمواطنين

المنامة - بنا

رفع وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بمناســـبة نجـــاح إطـــالق 
أول قمـــر صناعـــي بحريني مشـــترك 
مـــع دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، والذي يحمل اســـم )ضوء 
1( مســـتلهمًا من عنوان كتاب جاللة 

الملك المفدى الضوء األول.
كما هنأ مستشار األمن الوطني قائد 
الحرس الملكي األمين العام لمجلس 
الدفـــاع األعلـــى ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة باإلنجـــاز العلمي 
الـــذي يحقـــق رؤى جاللـــة الملك في 

دعم االستكشـــافات وعلـــوم الفضاء 
وامتـــدادًا  المســـتقبل،  واستشـــراف 
فاعـــالً للمســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 

لمملكة البحرين بقيادة جاللته.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الوطنـــي أن االنجـــاز الكبيـــر مبعـــث 
فخـــر واعتزاز واســـتمرارًا للمنجزات 
الحضاريـــة التي تحققها المملكة في 

مختلف الميادين.
وقـــال إن إطـــالق القمـــر الصناعـــي 
البحرينـــي )ضـــوء1( خطـــوة مهمـــة 
نحـــو مواكبـــة التطـــور فـــي مجـــال 
االقمـــار الصناعيـــة وعلـــوم الفضاء 
فـــي  تلعبـــه  الـــذي  الهـــام  والـــدور 
مجاالت البحث العلمي واالتصاالت 
والمعلومـــات، معربـــًا عـــن اعتـــزازه 
ضمـــن  الشـــابة  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
فريـــق البحريـــن التـــي شـــاركت في 

إنجاز هذا المشروع.
وأشـــار إلـــى أهميـــة هـــذا المشـــروع 
العلمـــي المشـــترك، الـــذي يضاف إلى 
المشـــترك  الـــدوؤب  العمـــل  ســـجل 
التاريخيـــة  األخويـــة  والعالقـــات 
الراسخة بين مملكة البحرين ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 

في كافة المجاالت واألصعدة.

وزير المالية: نعتز بالكوادر الوطنية الشابة ضمن فريق البحرين

“ضوء1” خطوة مهمة نحو مواكبة التطور بعلوم الفضاء

الشيخ سلمان بن خليفة

المنامة - بنا

محمـــد  بـــن  علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  رفـــع 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الرميحـــي 
والتبريـــكات إلـــى المقـــام الســـامي لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة؛ بمناسبة نجاح إطالق 
أول قمر اصطناعي بحريني مشـــترك مع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة  
الكبيـــر  اإلنجـــاز  أن  مؤكـــدا   ،”1 “ضـــوء 
يأتي اســـتمرارا لمســـيرة اإلنجازات التي 
تشـــهدها مملكة البحرين في ظل القيادة 
الحكيمـــة والـــرؤى الثاقبة لجاللـــة الملك، 
والتـــي أثمرت عـــن ترســـيخ دعائم وطن 
عصري ومتقدم يرتكز في مســـيرته نحو 
المستقبل على قيمة العلم الحديث كأداة 

لرقي الدول والشعوب وتطورها.
التهانـــي  أطيـــب  اإلعـــالم  وزيـــر  ورفـــع   
والتبريـــكات لولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى هـــذا 
اإلنجـــاز الكبيـــر، والـــذي يعكس مـــا يوليه 
ســـموه من رعايـــة واهتمام بـــكل ما يضع 
مملكـــة البحريـــن علـــى خريطـــة التقـــدم 
لجهـــود  وتجســـيدا  عالمًيـــا،  العلمـــي 
الحكومـــة برئاســـة ســـموه علـــى صعيـــد 
الحديثـــة،  والعلـــوم  المعـــارف  تطويـــع 
واالســـتفادة منها في كل ما يعزز مسيرة 

التنمية المستدامة في المملكة. 
وأشـــاد بالـــدور الرائـــد والجهـــود الحثيثة 
التـــي يقـــوم بها مستشـــار األمـــن الوطني 
قائد الحرس الملكي األمين العام لمجلس 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  األعلـــى،  الدفـــاع 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي دعـــم الشـــباب 
علـــى  وتحفيزهـــا  الوطنيـــة  والطاقـــات 
اإلبداع في شـــتى العلوم وإبراز مهاراتها 
لتكـــون مؤهلة وقادرة على اإلســـهام في 
تحقيق مزيد من النجاحات والمكتسبات 
الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لجاللة 
الملـــك المفـــدى، حفظه هللا ورعـــاه. وأكد 
أن ما يزيد الفخـــر واالعتزاز بهذا اإلنجاز 
أن إطـــالق القمـــر االصطناعـــي البحريني 
وخبـــرات  بســـواعد  انطلـــق   ،)1 )ضـــوء 
الهيئـــة الوطنيـــة  وطنيـــة مـــن منتســـبي 
لعلـــوم الفضـــاء إلـــى جانب أشـــقائهم من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وزير اإلعالم: إنجاز كبير يضاف لمسيرة اإلنجازات الوطنية

“ضوء 1” يضع البحرين على خريطة التقدم العلمي

علي الرميحي
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خطى ثابتة نحو مستقبل مزدهر مؤسس على علوم المستقبل
لحظات تاريخية تضاف لسجل طويل يجمع بين البحرين واإلمارات من التعاون الوثيق

يشــكل انطــاق القمــر الصناعــي البحرينــي اإلماراتــي المشــترك )ضــوء 1( لحظــات 
تاريخية تضاف لسجل طويل لما يجمع بين مملكة البحرين ودولة االمارات العربية 
المتحدة من تعاون وثيق وتنسيق مشترك ونجاحات ترجمت رؤى قيادتي البلدين، 

وُسطرت بسواعد أبناء البلدين الشقيقين.

فها نحن نشـــهد إحدى الثمـــرات المتمثلة 
فـــي تصميم وبناء وإطالق أول مشـــروع 
مشـــترك من نوعه بين البلدين الشقيقين 
بمـــا يحملـــه من معاٍن كثيـــرة وما يرمز له 
مـــن تآزر أخـــوي مميز في ســـبيل المضي 
مزدهـــر  مســـتقبل  نحـــو  ثابتـــة  بخطـــى 
مؤســـس على علـــوم المســـتقبل وأحدث 
والرخـــاء  التقـــدم  لتحقيـــق  التقنيـــات 

للشعبين الشقيقين.
وبهذه المناســـبة، صرح كمال أحمد، وزير 
المواصـــالت واالتصـــاالت رئيس مجلس 
الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  إدارة 
قائـــال: “بدايـــة يطيب لي أن أرفع أســـمى 
آيات التهانـــي وخالص التبريـــكات لمقام 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة عاهل البالد، وإلـــى مقام صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
العربيـــة  االمـــارات  دولـــة  قيـــادة  وإلـــى 
المتحـــدة الشـــقيقة حفظها هللا بمناســـبة 
اكتمـــال تنفيـــذ مشـــروع القمـــر الصناعي 

البحرينـــي االماراتي المشـــترك )ضوء 1(، 
وإطالقـــه ظهـــر هـــذا اليـــوم إلـــى محطة 
الفضـــاء الدولية بمشـــيئة هللا، قبل إعادة 
إطالقـــه إلى مداره الفضائـــي خالل الربع 

األول من العام 2022”.
وأكـــد وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت أن 
توجيهـــات ودعـــم جاللـــة الملـــك وســـمو 
ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء كانت 
المحـــرك الرئيس والدافـــع األكبر لتحقيق 
مجـــال  فـــي  للدخـــول  األولـــى  الخطـــوة 
الفضـــاء تمهيـــدًا لخطوات قادمة نســـعى 
مـــن خاللهـــا لتحقيـــق الطمـــوح الوطنـــي 

وتنفيذ مشاريع أكبر كما ونوعا.
الحثيثـــة  بالمتابعـــة  الوزيـــر  اشـــاد  كمـــا   
ألعمال الهيئة من ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مستشـــار األمـــن الوطني 
قائد الحرس الملكي األمين العام لمجلس 
الدفـــاع األعلى والتـــي كان لها األثر البارز 
في تحفيز منتســـبي الهيئة لبذل قصارى 
جهدهم في اكتســـاب العلـــوم والمهارات 
مـــن  األولـــى  النـــواة  ليشـــكلوا  الحديثـــة 

فـــي  المتخصصـــة  الوطنيـــة  الكفـــاءات 
قطـــاع الفضـــاء، ويســـاهموا فـــي تنفيـــذ 
مشاريع الهيئة المستقبلية خدمة لمملكة 

البحرين.
بـــدأ  المشـــترك  المشـــروع  “أن  وأضـــاف: 
بفكرة فـــي 2018 وتحول بفضل من هللا 
وبجهـــود القائميـــن على الهيئـــة الوطنية 
لعلوم الفضـــاء ووكالة االمـــارات للفضاء 
تحمـــل  حقيقـــة  إلـــى  )تمكيـــن(  وبدعـــم 
)ضوء 1( إلى الفضاء، ليســـاهم هذا القمر 

الصناعـــي فـــي الجهـــود الدوليـــة لقيـــاس 
العواصـــف  عـــن  الناتجـــة  جامـــا(  )أشـــعة 
علـــى صحـــة  آثارهـــا  ودراســـة  الرعديـــة 
وســـالمة االنســـان وعلى ســـالمة صناعة 
المشـــروع  هـــذا  “أن  مؤكـــدًا:  الطيـــران”. 
يعتبر نموذجا يحتذى به للتعاون العلمي 
والتقني لخدمة البشـــرية عبر االستغالل 
السلمي للفضاء. وإن الهيئة ماضية قدما 
في تنفيـــذ المزيد من المشـــاريع لتحقيق 

األهداف التي أنشأت من اجلها”.

واختتـــم تصريحـــه قائـــالً: “أود ان أهدي 
خالص الشكر والتقدير لإلدارة التنفيذية 
للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء برئاســـة 
الدكتـــور محمـــد إبراهيم العســـيري ولكل 
للفضـــاء علـــى  البحريـــن  أعضـــاء فريـــق 
مـــا بذلوه من جهـــود مخلصة في ســـبيل 
مملكـــة  فـــي  الفضـــاء  بعلـــوم  النهـــوض 
البحرين وحســـن متابعة وتنفيذ مشاريع 
الســـنوات  طـــوال  ومبادراتهـــا  الهيئـــة 
الماضية، وأنا علـــى ثقة من قدراتهم في 

تنفيذ مزيد من المشـــاريع في المســـتقبل 
لتحقيق التميز ولتتبـــوء مملكة البحرين 

مكانة مرموقة في قطاع الفضاء”.
األميـــري  ســـارة  صرحـــت  جانبهـــا  مـــن 
المتقدمـــة  للتكنولوجيـــا  الدولـــة  وزيـــرة 
اإلمـــارات  وكالـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للفضـــاء قائلـــة: “ إن وصـــول )ضـــوء 1( 
بنجـــاح إلى محطة الفضاء الدولية يتوج 
جهـــود الشـــراكة فـــي القطـــاع الفضائـــي 
بيـــن دولـــة اإلمـــارات ومملكـــة البحريـــن، 
إذ أنـــه ثمـــرة للتعـــاون البنـــاء بيـــن وكالة 
الوطنيـــة  والهيئـــة  للفضـــاء  اإلمـــارات 
لعلـــوم الفضـــاء فـــي البحريـــن، ويترجـــم 
هـــذا المشـــروع الفضائـــي المشـــترك عمق 
الشـــراكة  الثنائيـــة، ومســـتوى  العالقـــات 
االســـتراتيجية بينهما في كافة المجاالت 

وعلى رأسها قطاع الفضاء”.
وأعربـــت األميري عـــن تطلعها إلى المزيد 
من التعـــاون البناء في مشـــاريع فضائية 
للفضـــاء  اإلمـــارات  بيـــن وكالـــة  جديـــدة 
فـــي  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة  والهيئـــة 
البحريـــن بمـــا يحقق المصالح المشـــتركة 
التطـــور  ســـريع  الفضائـــي  القطـــاع  فـــي 
والنمو والـــذي يعد أحد قطاعات اقتصاد 

المستقبل القائم على المعرفة واالبتكار.

المنامة - بنا

سارة األميريكمال أحمد

ابراهيم النهام

نظمت وكالة اإلمارات للفضاء، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية صباح يوم 
أمس الثاثاء إحاطة إعامية افتراضية، للكشف عن تفاصيل إطاق القمر الصناعي 
اإلماراتي البحريني المشــترك )ضوء 1( عبر تقنية االتصال المرئي “زووم”، بمشــاركة 

عدد من الباحثين والمشرفين على المشروع. 

ويعد )ضوء 1( ثمرة للتعاون بين الجهتين 
وجامعـــة  بأبوظبـــي  خليفـــة  وجامعـــة 
األقمـــار  مـــن  وهـــو  بأبوظبـــي،  نيويـــورك 
الصناعيـــة الناتو متريـــة، وتم إطالقه يوم 

أمس الثالثاء.
المشـــاريع  إدارة  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
الفضائيـــة فـــي وكالـــة االمـــارات للفضـــاء 
عبدهللا المـــرر إن “وصول المشـــروع لهذه 
المرحلـــة المتقدمـــة والمتطـــورة، وإطالق 
القمر للمحطة الفضائية الدولية دليل على 
قـــوة الترابـــط بيـــن الدولتين الشـــقيقتين 

بهذا المجال”.
الكفـــاءات  مـــن   9“ أن  المـــرر  وأضـــاف 
البحرينية بالفضاء شـــاركوا بشـــكل فعلي 
لتطويـــر القمر الصناعي ضوء 1، مع األخذ 
للدولتيـــن  باالســـتراتيجية  االعتبـــار  فـــي 
بمجال الفضاء، وبناء القدرات والكفاءات 
الوطنيـــة والتركيـــز علـــى بنـــاء االقتصـــاد 

المبني على المعرفة”.
بالهيئـــة  فضـــاء  مهنـــدس  أشـــار  بـــدوره، 
البحرينيـــة،  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
وقائـــد فريـــق التحكـــم وتحديـــد االتجـــاه 
فـــي مشـــروع القمـــر الصناعـــي 1 يعقـــوب 
القصاب إلـــى أن “المشـــاركين البحرينيين 
انخرطـــوا بالمشـــروع منـــذ البدايـــات مـــن 
العـــام 2019 بدءا مـــن مراجعـــة التصميم 
األولـــي والنهائـــي للقمر وغيرهـــا من أمور 

فنية وتقينة”.
وتابع “كما سيشـــاركون في تشـــغيل القمر 

فـــور وصولـــه لمـــداره مـــن الفضـــاء بالربع 
األول مـــن العـــام 2022، ونحـــن مهتمـــون 
بالعواصـــف  الخاصـــة  الخرائـــط  برســـم 
الركاميـــة والرعديـــة، والتعـــرف علـــى أثـــر 
أشـــعة جامـــا علـــى الغـــالف الجـــوي وعلى 
الطائـــرات واإلنســـان، وهـــو مـــا ســـيقدمه 
لنـــا، ولشـــركات الطيـــران   1 القمـــر ضـــوء 
فـــي العالـــم واالنســـان، باســـتخدام تقنيـــة 

المعلومات الحديثة للقمر”.
إلى ذلك، قال األســـتاذ المســـاعد في قسم 
خليفـــة  بجامعـــة  الميكانيكيـــة  الهندســـة 
ومديـــر مختبر )الياه ســـات( فـــراس جرار 
ان “ضـــوء 1” يعد أحدث قمـــر صناعي تم 
تطويـــره بجامعة خليفة، ولقـــد عمل على 
تطويره فريـــق مكون من أكثر من أربعين 
شـــخصا من أســـاتذة وطلبة دراسات عليا 

وباحثين، بينهم بحرينيون”.
وتابـــع جـــرار “اســـتغرق تطوير المشـــروع 
أكثر من ســـنتين ونصف، بما فيه تصميمه 
بالكامـــل،  وبرمجتـــه  حمولتـــه  وتصميـــم 
وســـيقوم الفريق بالتحكم بـــه فور دخوله 
للمـــدار، وهـــو دليل على العمـــل المتواصل 
لتطويـــر المعرفة في مجال علوم الفضاء، 
مـــن  والباحثيـــن  للطلبـــة  خـــاص  وشـــكر 
البحريـــن علـــى دورهم فـــي تطويـــر القمر 

ضوء واحد وتحقيق قصة النجاح هذه”.
وفي سؤال لـ “البالد” عن النتائج المتوقعة 
للمشـــروع والفترة الزمنية التي سيأخذها 
ليبدأ بتزويد الباحثين بالمعلومات، علقت 

مهندســـة فضـــاء بالهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 
الفضـــاء وقائد فريق البحرين للفضاء في 
مشـــروع القمر الصناعي” ضوء 1” عائشـــة 
الحـــرم بأن المشـــروع ســـيضيف للمجتمع 
الدولي األبحـــاث العلمية من خالل توفير 
البيانات الحديثة من نوعها على مســـتوى 

العالم”.
بنهايـــة  بمـــداره  الحـــرم “ســـيكون  وزادت 
معـــه،  التواصـــل  ســـيتم  حيـــث  ينايـــر، 

واستقبال البيانات وتحليلها”.

وفـــي ســـؤال آخـــر للصحيفـــة عـــن كلفـــة 
المشـــروع، أجاب عبدهللا المقرر “مشـــاريع 
حيـــث  مـــن  مختلفـــة  الصناعيـــة  األقمـــار 
الحجـــم والهـــدف منهـــا، و”ضـــوء 1” مـــن 
األقمـــار الصناعيـــة النانـــو متريـــة وتأخـــذ 
واختبـــار  القـــدرات  بنـــاء  االعتبـــار  بعيـــن 
التقنيـــات الحديثـــة، والعادة بأنـــه تتراوح 
كلفتهـــا مـــا بيـــن  ثالثـــة إلى ســـتة ماليين 

درهم )بشكل عام(”.
وفي ســـؤال صحفي عن التوقيت الزمني 

لبدء عمل المشروع، قال األستاذ المساعد 
فـــي قســـم الهندســـة الميكانيكـــة بجامعة 
خليفـــة ومدير مختبر “الياه ســـات” فراس 
جـــرار إن ذلك “يعتمد على أكثر من عامل، 
لكـــن المتوقـــع هو بنهايـــة ينايـــر، وتحديد 
الوقـــت بشـــكل دقيـــق صعـــب جـــدًا، ألنـــه 
يعتمد على العمليات اللوجســـتية لمحطة 

الفضاء الدولية”.
القمـــر  تســـمية  ســـبب  عـــن  ســـؤال  وفـــي 
بـ”ضـــوء 1”، علقـــت الحـــرم بقولهـــا “تيمًنـــا 

بكتـــاب ســـيدي جاللـــة الملك عـــن الضوء 
األول، والذي تحدث فيه عن البحرين من 

صدر اإلسالم وحتى اآلن”.
وتردف “كما اخترنا هذا االسم للداللة على 
اإلصـــرار والتحدي الذي تشـــهده البحرين، 
والـــذي يشـــار بهـــا أيضـــا لإلمـــارات والتي 

سبقتنا له اإلمارات في هذا المجال”.
وفـــي ســـؤال عـــن آليـــة التعـــاون مـــع أي 
التحديـــات المناخيـــة للقمر، قـــال القصاب 
“يتـــم بشـــكل مبدئـــي التأكد مـــن الحاالت 
المناخية، وأي نوع من الرياح السريعة أو 
التغيرات الجوية فإنه ســـوف يتم تأجيل 
االطالق، وهو ما حدث مع مسبار األمل”.

بيـــن  المســـتقبلية  التعـــاون  آليـــة  وعـــن 
البلدييـــن، علـــق المـــرر بقوله “هـــذه مجرد 
البداية في سياق المشاريع المشتركة بين 
االمارات والبحرين، والمشـــروع المشترك 
تـــم العمـــل عليـــه بمعيـــة مهندســـين مـــن 
البحرينيين، وآخرين يدرســـون الدراسات 

العليا في علوم الفضاء بجامعة خليفة”.
أعضـــاء  أحـــد  “البحريـــن  المقـــرر  وتابـــع 
الفضائـــي،  للتعـــاون  العربيـــة  المجموعـــة 
للتعـــاون،  مطروحـــة  مبـــادرات  وهنالـــك 
إحداها مشـــروع القمـــر الصناعـــي العربي 
الجديـــد والذي سيشـــارك فيه مهندســـون 
مـــن البحريـــن، و”ضوء 1” هـــو بداية لعدة 

مشاريع مشتركة قادمة”.
وفي سؤال آخر عن عدد الكوادر اإلماراتية 
علـــق  بالمشـــروع،  العامليـــن  والبحرينيـــة 
جـــرار بقوله أن عددهم يبلغ “40 شـــخصا، 
بينهـــم 22 طالبـــا بجامعة خليفـــة، منهم 9 
مـــن البحرين، 10 إماراتييـــن، و3 من دول 

أخرى”.

القمر الصناعي البحريني يصل مداره نهاية يناير المقبل
إطالق اسم “ضوء1” تيمًنا بكتاب جاللة الملك... وبكلفة 6 ماليين درهم

صورة جماعية للمشاركين
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أعلــن الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنية لعلوم الفضاء محمد العســيري إطاق مملكــة البحرين القمر 
الصناعــي “ضــوء 1”، وهــو أّول قمــر صناعــي بحرينــي مشــترك مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

الشقيقة، حيث يرصد أشعة “جاما” األرضية الناتجة عن العواصف الرعدية.

 وبهـــذه المناســـبة، رفـــع العســـيري أســـمى آيـــات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة وإلى مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي قائد الحرس الملكـــي األمين العام 
لمجلس الدفاع األعلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، كمـــا هنأ كافـــة أبناء الوطـــن، مؤّكًدا أن 
هـــذه لحظة بحرينية تاريخية تشـــّكل حافزًا كبيرًا 

للشباب البحريني لمزيد من العطاء واإلنجازات.
 وقـــال العســـيري: جرى إطالق “ضـــوء 1” من ِقبل 
شـــركة “ســـبيس إكـــس” األمريكيـــة فـــي الســـاعة 
الواحـــدة ظهـــرًا بالتوقيـــت المحلـــي عبـــر صاروخ 

“فالكون 9” متجهًا نحو المحطة الفضائية الدولية، 
حيـــث ســـيتّم وضـــع القمـــر فـــي مـــداره الصحيـــح 
بزاويـــة ميـــالن 51.6 بارتفـــاع 400 كـــم من خالل 
الجناح الياباني في المحطة خالل الربع األول من 
العـــام 2022، مبينًا بأّنه ســـيتم مراقبة واســـتقبال 
البيانـــات مـــن القمـــر الصناعي عبر ثـــالث محطات 
أرضية وهي المحطـــة األرضية في جامعة خليفة 
الدنمـــارك،  فـــي  األرضيـــة  والمحطـــة  بأبوظبـــي، 

والمحطة األرضية في جمهورية ليتوانيا.
 وأّكد أّن “ضوء 1” هو خطوة أولى لتحقيق طموح 
وطني أكبر يتمثل في وضع اســـم مملكة البحرين 
فـــي مصـــاف الـــدول الرائـــدة فـــي قطـــاع الفضاء، 
كمـــا يعد ثمـــرة التعاون بين الهيئـــة الوطنية لعلوم 

الفضاء بمملكـــة البحرين ووكالة اإلمارات للفضاء 
وجامعـــة خليفـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا وجامعـــة 
نيويورك أبو ظبي، مشـــيرًا إلى أّن الشركة المزودة 
ألنظمـــة القمـــر الصناعـــي هـــي “نانـــو افيونكـــس” 
مـــن ليتوانيـــا، والتـــي تمتلـــك خبـــرة واســـعة فـــي 
هـــذا المجال بتصميمهـــا وبنائها أكثر مـــن 90 قمرا 

صناعيا نانويا ألكثر من 40 دولة.
 وبّيـــن العســـيري أن اســـتعدادات فريـــق البحرين 
للفضـــاء إلطالق القمـــر الصناعـــي البحريني األول 
“ضـــوء 1” بـــدأت فـــي العـــام 2019، وذلـــك بهـــدف 
تقديـــم إضافـــة مهمـــة لجهـــود المملكة فـــي قطاع 
البحـــث والتطويـــر وتصميـــم برامـــج تكنولوجيـــة 
فضائيـــة ُتعـــّزز عمليات جمـــع البيانـــات وتحليلها، 
وتســـهم فـــي تســـريع تطويـــر وتبنـــي تكنولوجيـــا 

الفضاء.
 ولفـــت إلـــى أّن إطالق القمـــر الصناعـــي “ضوء 1” 
يؤّكـــد الدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه الكـــوادر الوطنية 
الشـــابة من قيادة مملكة البحرين من أجل ترسيخ 
طريق العلـــم والمعرفة ووضع الثقة الكاملة بأبناء 
البحريـــن ليصنعـــوا الفـــارق، كما يبرز دور الشـــباب 
البحريني الهام في هذا القطاع والذي كانت نسبة 

عمله في هذا المشروع 75 %.
 وأضاف العســـيري أّن هذا المشروع يعكس كذلك 
مســـاعي أبناء البحرين وخطواتهـــم الدؤوبة نحو 
إعـــالء اســـم البحريـــن ورفعـــه عاليـــًا، موضحـــًا أّن 
فريق البحرين للفضاء يضم مجموعة من الكوادر 
الوطنية الشابة المتخصصة بمجاالت التكنولوجيا 
والميكانيكيـــة  الكهربائيـــة  كالهندســـة  المتقدمـــة 

واالتصال واإللكترونيات والبرمجة.
 ُيشـــار إلى أن “ضوء 1” وهو من األقمار الصناعية 
النانوية الحديثة سيعمل على رصد ودراسة أشعة 
“جامـــا” األرضيـــة الناتجة عن العواصـــف الرعدية، 
وبنـــاء القدرات الوطنية في مجـــال تصميم وبناء 
وتشـــغيل األقمار الصناعية باإلضافة إلى الكشـــف 
عـــن أشـــعة “جاما” األرضيـــة المرتبطـــة بالعواصف 
الرعديـــة، عـــالوًة علـــى إســـهامه بإضافـــات هامـــة 
للمجتمـــع الدولـــي مـــن الناحيـــة العلميـــة والتقنية، 
وذلـــك مـــن خـــالل فهـــم أفضـــل لعلـــم الصواعـــق 
وتحديـــد أنـــواع وتأثيـــرات العواصـــف الرعديـــة، 
وتوفير معلومـــات وبيانات مهمـــة ومفيدة لقطاع 
الطيران، وتعزيز البحث العلمي عبر توفير بيانات 

جديدة لمنطقة الشرق األوسط.

“ضوء 1” قام على أكتاف 75 % من البحرينيين

إطـالق أّول قمــر صــناعي بحــريـني لرصـد أشــعة “جــامــا”
خطوة أولى لوضع البحرين في مصاف الدول الرائدة في الفضاء

يزود الباحثين وشركات الطيران بمعلومات مهمة عن أثر أشعة “جاما”

وزير المواصالت: المشروع المشترك بدأ بفكرة في 2018... وتنفيذ مزيد من المشاريع في المستقبل

9 من الكفاءات البحرينية شاركوا بشكل فعلي في المشروع

األميري: وصول “ضوء 1” بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية يتوج جهود الشراكة بين اإلمارات والبحرين
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روما- بنا

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل رئــــــيــــــس 
ــيــة  ــجــمــهــوريــة اإليــطــال ال
ســيــرجــيــو مــاتــاريــا، في 
بمدينة  الجمهوري  القصر 
ــر مــمــلــكــة  ــيـ ــفـ رومــــــــــا، سـ
الجمهورية  لدى  البحرين 
البلوشي،  ناصر  اإليطالية 

الدبلوماسية  البعثات  ورؤســاء  للسفراء  أقامه  الذي  االستقبال  حفل  خال  وذلك 
المعتمدين في روما.

البلوشي،  محمد  بناصر  اإليطالية  الجمهورية  رئيس  فخامة  رحب  اللقاء،  وخال 
مشيًدا بما وصلت إليه عاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في شتى المجاالت، 
مؤكًدا حرص الجمهورية اإليطالية على الدفع قدًما نحو تعزيزها آلفاق أرحب، بما 
البلوشي بخالص  البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، تقدم  بالنفع على  يعود 
أعياد  حلول  بمناسبة  الصديق  اإليطالي  وللشعب  لماتاريا  والتبريكات  التهاني 
المياد السعيدة، معرًبا عن حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية هذه العاقات 
الثنائية المتميزة بين البلدين، متمنًيا لحكومة وشعب الجمهورية اإليطالية المزيد 

من الرقي والتقدم واالزدهار.

الرئيس اإليطالي: مهتمون بتطوير العالقات مع البحرين

فــي إطــار التوجيهــات الملكيــة الســامية بتوفير 40 ألــف وحدة ســكنية، وتنفيًذا ألمر ولــي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة بتوزيع 2000 وحدة ســكنية 
علــى المواطنيــن، تواصــل وزارة اإلســكان توزيع الوحدات الســكنية على المنتفعين من مشــاريع المدن 

اإلسكانية الجديدة.

واســـتقبلت الوزارة المنتفعين من أصحاب الطلبات 
المســـتحقة ضمن القوائم التي أعدتها بشكل مسبق 
التخصيـــص  شـــهادات  الســـتام  الـــوزارة،  بمبنـــى 
بمشـــروع مدينة شـــرق ســـترة، وذلك ضمـــن وتيرة 
عمل متسارعة ومستمرة، تلبية ألمر صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا. وأكدت الوزارة أن توزيع شـــهادات التخصيص 
ضمـــن مشـــروع مدينـــة شـــرق ســـترة يضـــاف إلـــى 
إنجازات المســـيرة اإلســـكانية بالمملكة، والتي كان 
من أبرز ثمارها المدن الجديدة التي ساهمت بشكل 

مباشـــر في تســـكين أكبر عدد من األســـر البحرينية 
وتحقيق االســـتقرار المعيشـــي لهم، كمـــا أن الرعاية 
الملكية الســـامية لقطاع السكن االجتماعي والدعم 
الامحـــدود مـــن قبل الحكومة، شـــكل حافـــزًا كبيرًا 
لتنفيذ خطط المشـــاريع اإلسكانية، ومدن البحرين 
الجديدة أو مشـــاريع المجمعات السكنية، باإلضافة 
إلـــى برامـــج الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، الفتـــة 
الوزارة إلى أن جميع تلك المشـــاريع والبرامج تأتي 
متوافقـــة مـــع االلتزامـــات اإلســـكانية الـــواردة فـــي 

برنامج الحكومة.

مـــن جانبهم أبـــدى عـــدد مـــن المنتفعيـــن ارتياحهم 
مـــن اإلجـــراءات الميســـرة والســـريعة، حيـــث كان 
في اســـتقبالهم عدد من موظفـــي الوزارة المؤهلين 
الذيـــن تعاملوا معهم ضمن اإلجـــراءات االحترازية 
المتبعة، وتم الشـــروع في توثيـــق وإثبات البيانات 

وإصـــدار شـــهادة التخصيـــص للمســـتحقين خـــال 
دقائق معدودة.

كمـــا عبر عدد من المنتفعين بمشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة عن ارتياحهـــم من إجـــراءات التوزيع، حيث 
قامت الوزارة بإشـــعار المواطنين بالحضور لمواقع 

وحداتهـــم بشـــكل مســـبق، وتـــم تســـليمهم وثائـــق 
الملكيـــة والخرائـــط الهندســـية وجميع المســـتندات 
إلكترونًيـــا، كما تم شـــرح أبرز اإلرشـــادات القانونية 
والفنيـــة المدرجة في العقد اإلســـكاني حتى تســـلم 

مفاتيح الوحدات السكنية.

افتتـــح أمس بـــاب التصويـــت اإللكتروني 
لمســـابقة االبتـــكار الحكومي “فكـــرة”، عبر 
  WWW.PMO.GOV.BH ،الموقع اإللكتروني

ويستمر حتى 26 ديسمبر الجاري.
الموقـــع  عبـــر  ُأطلقـــت  التـــي  وفكـــرة   
اإللكترونـــي لمكتب رئيس الـــوزراء تنفيًذا 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، لتســـتمر في 
نســـختها الرابعـــة علـــى التوالـــي إيمانًا من 
الحكومـــة بالشـــراكة والتطويـــر، وتخضـــع 
المســـابقة التـــي انطلقـــت فـــي 11 نوفمبـــر 
وأنهـــت في 4 ديســـمبر، للعـــرض والتقييم 
والمراجعـــة واالختيار من قبـــل مختصين 
خال شـــهر ديســـمبر الجـــاري، بينما يتوقع 
أن يتـــم االنتهاء منها وإعان الفائزين قبل 

نهاية شهر يناير من العام القادم.

 وتهـــدف  “فكـــرة “ إلـــى تحفيـــز اإلبـــداع 
واالبتـــكار لدى موظفـــي القطاع الحكومي 
للتنافـــس فـــي  وإتاحـــة الفرصـــة أمامهـــم 
تقديم مقترحات فاعلة لارتقاء بمســـتوى 
األداء الحكومي، وهي مسابقة تنطلق من 

رؤيا البحرين االقتصادية 2030.
أن  للمســـابقة  التقـــدم  معاييـــر  وتضـــم 
تهـــدف المشـــاركات إلى تطويـــر الخدمات 
الحكوميـــة أو تحســـين األداء الحكومـــي، 
وباإلمكان التقدم من قبل فرد أو مجموعة 
“مـــن 4 أفـــراد كحـــد أقصـــى  يعملـــون فـــي 

القطاع الحكومي.
وتضـــم مرحلـــة مراجعـــة المقترحـــات من 
قبـــل لجـــان التقييـــم حيـــث يتـــم إخضـــاع 
المتأهليـــن لتدريـــب مكثف حـــول مهارات 
العـــرض والتقديـــم، ومراجعـــة المقترحات 
مـــن قبـــل لجـــان التقييم مـــن ذوي الشـــأن 
واالختصاص، ثم مرحلة عرض المشـــاريع 
على لجنـــة من الـــوزراء المعنيـــن ومرحلة 

التنســـيق مع الجهـــات المعنيـــة والموافقة 
النهائيـــة خـــال ينايـــر القـــادم، ثـــم وضـــع 
فـــي إطـــار زمنـــي   “ “الفائـــزة  المقترحـــات 
ألخـــذ  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 
الموافقة النهائية للتنفيذ والبدء في تنفيذ 

المشاريع المقترحة.
النهائيـــة  للمرحلـــة  فكـــرة   12 وتأهلـــت 
بعـــد تقييـــم أكثـــر مـــن 40 فكـــرة شـــاركت 
بالمســـابقة مـــن قبـــل أربـــع لجان مـــن ذوي 
مرحلـــة  وتأتـــي  واالختصـــاص،  الشـــأن 
التصويـــت بهدف اختيار الفكـــرة الفائزة بـ 
“اختيار الجمهور”، والتي سيتم نشر نتائج 
التصويـــت عليهـــا مـــع نتائـــج تقييـــم لجنة 
الـــوزراء لدى االعـــان عن االفـــكار الفائزة 

بالمسابقة. 

12 فكرة للتصويت 

مرحلـــة  دخلـــت  التـــي   12 الــــ  واالفـــكار 
التصويـــت االلكترونـــي اليـــوم هـــي علـــى 

التوالي:
1. منصـــة “شـــراكة” للمســـاهمات والرعاية 
محســـن  دانـــة  مـــن  المقدمـــة  التجاريـــة، 
الشماســـي مـــن وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 

الوطني.
2. المنصـــة الوطنية لاتصال المرئي للصم 
ســـليمان  مهنـــد  مـــن  المقدمـــة  )نســـمعك(، 

النعيمي من وزارة شؤون اإلعام.
المقدمـــة  “تواصـــل”،  تطبيـــق  تطويـــر   .3
مـــن علـــي درويـــش مـــن هيئـــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.

4. حافلـــة اإلســـعاف الطبي )وحـــدة الدعم 
الميدانـــي(، المقدمـــة مـــن محمـــد مـــرزوق 
الشـــديفات مـــن مركـــز محمـــد بـــن خليفـــة 

للقلب.
5. تطبيـــق هويتـــي، المقدمـــة مـــن محمـــد 
عبدالرحيـــم األنصاري وســـيد أحمد حميد 
أحمد من مستشفى الملك حمد الجامعي.

6. صنـــدوق البحـــث العلمـــي، المقدمة من 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة ونديـــن وائل 

مطر من مجلس التعليم العالي.
Green by Grey  .7، المقدمـــة مـــن حمـــد 
إبراهيم بدو من وزارة األشـــغال وشـــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.
لكبـــار  الحكوميـــة  الخدمـــة  تقديـــم   .8
مـــن  المقدمـــة  منازلهـــم،  فـــي  المواطنيـــن 
طارق أحمد الدوسري من وزارة الداخلية.
9. المنصـــة االفتراضية لإلعادة اســـتخدام 
وتدويـــر األصول الحكوميـــة، المقدمة من 
فهـــد خالـــد الخالـــدي وخالد أحمـــد الطائي 

من المحافظة الشمالية.
المقدمـــة  الوطنيـــة،  تأجيـــر  منصـــة   .10
من ضحـــى محمـــد المدحوب مـــن البلدية 

الشمالية.
المهـــام  لتنفيـــذ  الوطنيـــة  المنصـــة   .11
وتشـــارك الخبـــرات )خبـــرة(، المقدمـــة مـــن 
محمد إبراهيم عاشـــور من وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
العمالـــة  لخدمـــات  الشـــاملة  المنصـــة   .12
المنزليـــة )راحة(، المقدمـــة من ابتهال علي 
الشـــهابي وإيمان ســـعيد الســـماك من هيئة 

تنظيم سوق العمل.
وتأتي مســـابقة االبتـــكار الحكومي “فكرة” 
دعًمـــا للتمّيـــز فـــي الخدمـــة الحكومية، بما 
يحقـــق تطلعـــات المواطنيـــن عبـــر تعزيـــز 
جـــودة  لرفـــع  واالبتـــكار  اإلبـــداع  ثقافـــة 
وكفـــاءة العمـــل الحكومـــي وفًقـــا لمبـــادئ 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 وبرنامج 

الحكومة -2022.2019

المنامة - بنا

توزيع شهادات اإلسكان على منتفعي “شرق سترة”

بدء التصويت اإللكتروني على 12 فكرة ويستمر حتى 26 الجاري

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ضمن 40 مقترًحا شاركت بالمسابقة

التحقق من شهادات المرشحين لمزاولة المهن الصحية
لضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة في القطاع

أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمات الصحية إبـــرام اتفاقية تعاون 
مـــع شـــركة “كوادرابـــي” لتوفيـــر خدمـــات 
التحقق من وثائق وشـــهادات المرشـــحين 
فـــي  الراغبيـــن  الصحيـــة  المهـــن  لمزاولـــة 
الحصـــول ترخيـــص مزاولـــة المهنـــة فـــي 

مملكة البحرين.
وصرحـــت الرئيس التنفيـــذي للهيئة مريم 
عذبـــي الجاهمة، بأنه تحقيقـــًا للتأكد من 
تقديـــم خدمات صحيـــة آمنة وموثوق بها 
ورفـــع مســـتوى جـــودة وســـامة خدمات 
الرعايـــة الصحيـــة، قامـــت الهيئـــة بتوقيع 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع شـــركة “كـــوادر ابي”، 

وهـــي شـــركة تتحقق مـــن صحـــة الوثائق 
التي تقدم للهيئة من قبل ممارســـي المهن 
قبـــل  األصليـــة  مصادرهـــا  مـــن  الصحيـــة 
حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة في 

مملكة البحرين.
وأضافت الجاهمة: “نحن سعداء بتوقيع 
االتفاقيـــة مـــع هـــذه الشـــركة المتخصصة 
فـــي تقديـــم خدمـــات التحقـــق واالعتماد، 
والتي تقدم مجموعة من الحلول للهيئات 
الحكومية وشـــبه الحكوميـــة في التحقق 
مـــن الوثائـــق من مصادرهـــا األولية، حيث 
الهيئـــة  مـــع سياســـة  تتماشـــى االتفاقيـــة 
الوطنيـــة لتســـهيل إجـــراءات الترخيـــص 

وتتطلـــب مـــن المتخصصين فـــي الرعاية 
الصحية من أصحـــاب االختصاص تقديم 

المستندات المطلوبة إلى الشركة من أجل 
التحقق منهـــا، وفًقا لمتطلبـــات الترخيص 

المحددة من قبل الهيئة”.
لــــ  التنفيـــذي  المديـــر  مـــن جانبـــه، صـــرح 
“كوادرابـــي” يوســـف النصـــر، بأن الشـــركة 
تســـعى جاهدة لتحقيق شراكات فعالة مع 
المؤسســـات والهيئـــات الصحيـــة، ونتيجة 
لذلـــك، فـــإن العمـــل مـــع الهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية سيوفر 
قيمـــة وخبـــرة أكبـــر للمرشـــحين لمزاولـــة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الصحيـــة  المهـــن 
والهيئـــات الحكومية في منطقـــة الخليج 

وخارجها.

المنامة - نهرا

مريم الجالهمة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

تحـــت رعايـــة وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن 
علي بن عبدهللا آل خليفة ينطلق اليوم 
األربعاء مؤتمر “الخطاب الديني ودوره 
وتحقيـــق  الفكـــري  األمـــن  تعزيـــز  فـــي 
االستقرار المجتمعي”، بحضور أكثر من 
280 إماًمـــا وخطيًبـــا وداعيـــة وغيرهم 
من أصحـــاب الوظائـــف الدينية، والذي 

سيعقد عبر تقنية االتصال المرئي.
الـــذي  المؤتمـــر  أعمـــال  فـــي  ويشـــارك 
يحمـــل شـــعار “خطـــاب معتـــدل.. فكـــر 
الفضيلـــة  أصحـــاب  مـــن  كوكبـــة  آمـــن” 
العلمـــاء والمتخصصين مـــن الطائفتين 
الكريمتيـــن، حيـــث ســـيتضمن المؤتمـــر 
لـــكل  جلســـتين  بواقـــع  جلســـات  أربـــع 
يوم، وســـتتناول الجلسة األولى محور 
“مفهـــوم األمـــن الفكـــري في اإلســـام”، 
عدنـــان  الشـــيخ  خالهـــا  وســـيتحدث 

عبـــدهللا القطـــان عـــن “تأصيـــل معنـــى 
األمن الفكري”، فيما ســـيتطرق الشـــيخ 
“إبـــراز  إلـــى  جـــواد عبـــدهللا بوحســـين 
وسطية اإلسام واعتداله”. أما الجلسة 
الثانيـــة فستســـلط الضوء علـــى محور 
ســـيتحدث  وآفاتـــه”، حيـــث  “التطـــرف 
خالهـــا الشـــيخ فريـــد يعقـــوب المفتاح 
عن “دور الخطـــاب الديني في مواجهة 
التطـــرف والحـــد مـــن آفاتـــه”، في حين 
سيتناول الشيخ زياد السعدون “مظاهر 
الغلو في التدين ودور التنشئة األسرية 

في الوقاية والعاج”.
وفـــي اليـــوم الثاني للمؤتمر، ســـيتطرق 

الثالثـــة  الجلســـة  خـــال  المتحدثـــون 
إلـــى محـــور “التعايش مطلب شـــرعي”، 
حيـــث ســـيتحدث الشـــيخ عبداللطيـــف 
ال محمـــود عـــن “ثقافة الحـــوار وأثرها 
على محاربة تطرف الفكر”، أما الشـــيخ 
منصـــور علـــي حمـــادة فســـيتناول فـــي 
الجلسة ذاتها “أثر األخاق السامية في 
استقرار المجتمعات بمختلف أطيافها”. 
فيمـــا ســـتناقش الجلســـة الرابعة محور 
فـــي حفـــظ األمـــن  “الـــدور المجتمعـــي 
الشـــيخ  ســـيتحدث  حيـــث  الفكـــري”، 
العلمـــاء  المريخـــي عـــن “دور  إبراهيـــم 
الصحيحـــة  المفاهيـــم  ترســـيخ  فـــي 
التـــي تعـــزز األمن الفكـــري”، مـــن جانبه 
ســـيتطرق الشـــيخ عامـــر التميمـــي إلى 
“دور المؤسســـات التعليمية في تحقيق 
األمن الفكري.. معاهد العلوم الشـــرعية 

نموذًجا”.

بحضور أكثر من 280 إماًما وخطيًبا وداعية

وزير العدل يرعى اليوم مؤتمر “الخطاب الديني”
المنامة - بنا

استقبل وزير اإلعام علي الرميحي، 
فـــي مكتبـــه أمـــس، المشـــرفين علـــى 
تنظيم مهرجان وزارة شؤون اإلعام 
الذي أقيم في القرية التراثية بمنطقة 
احتفـــاالت  بمناســـبة  حيـــان  رأس 
المملكـــة باألعيـــاد الوطنيـــة، بحضور 

وكيل الوزارة عبدالرحمن بحر.
 وخال اللقاء أعرب الوزير عن شكره 
وتقديره للمشـــرفين علـــى المهرجان 
ولجميـــع من ســـاهم في إنجـــاح هذه 
الفعاليـــة وإخراجهـــا بالصـــورة التـــي 
تليق بهذه المناســـبة الوطنية الغالية، 
مؤكـــًدا أن “افتتـــاح القريـــة التراثيـــة 
للجميـــع  المجـــال  أتـــاح  للجمهـــور 
للتعـــرف على هذا المشـــروع الوطني 
المميز وما يحتويه من مباٍن عمرانية 
متنوعة تعكس مراحـــل مختلفة في 

تاريخ مملكتنا الغالية”.

 وأشـــار إلـــى أن اإلقبـــال الجماهيـــري 
الكبيـــر علـــى المهرجـــان كان مؤشـــًرا 
التنظيـــم  حســـن  علـــى  إيجابًيـــا 
واستحسان الزوار لما تم تقديمه من 
برامـــج وفقـــرات وعـــروض متنوعة، 
مضيًفـــا أن المهرجـــان منـــح الـــوزارة 
الفرصـــة لتقييم قدرة القرية التراثية 

على استضافة الفعاليات.
 مـــن جانبهم، أعرب المشـــرفون على 
المهرجـــان عـــن امتنانهـــم وتقديرهم 
لما قدمه الوزير من دعم وتوجيهات 
الفعاليـــة  هـــذه  إنجـــاز  مـــن  مكنتهـــم 
بالصورة المشرفة التي تليق باألعياد 

الوطنية المجيدة.

اإلقبال الجماهيري الكبير مؤشر إيجابي على حسن التنظيم

الرميحي: القرية التراثية قادرة على استضافة الفعاليات

بدور المالكي
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النائب عيسى الكوهجي

مكافأة “التمديد” بأثر 
رجعي.. اقتراح العباسي

^طالب النائب محمد العباسي 
ــدوام  ــ ــ ــرف مـــكـــافـــأة تـــمـــديـــد ال بـــصـ
رجــعــي،  بــأثــر  للمعلمين  ــمــدرســي  ال
الــوزارة ومنذ إقرار هذه  مؤكًدا أن 
بأي  منها  التخلص  تحاول  المكافأة 
شكل من األشكال. وأكد أن إيقاف 
هذه المكافأة عن المعلمين منذ أكثر 
من عام كانت بسبب جائحة كورونا 
التعليمي  للكادر  ومحبط  مقنع  غير 
الذي قام بجهد كبير خالل الجائحة 
ــاًل عـــن الــمــســتــنــد  كــــورونــــا، مــتــســائ

القانوني إليقاف هذه المكافأة.

سيساهم في تنشيط الحركة االقتصادية

تأجيل األقساط 6 أشهر بقرار نيابي
^ صـــّوت مجلـــس النـــواب بالموافقـــة 
علـــى االقتـــراح برغبـــة بصفـــة االســـتعجال 
بشـــأن قيـــام الحكومـــة بتأجيـــل األقســـاط 
على األفراد والشركات لمدة 6 أشهر ابتداء 
مـــن ينايـــر المقبـــل. وقـــال النائـــب إبراهيم 
النفيعـــي إن الظروف االســـتثنائية لجائحة 
كورونـــا مســـتمرة وطالبنا بتأجيل أقســـاط 
القـــروض اال أننا لم نحصل على جواب بعد 
الجهـــات الحكومية، مؤكدا أن هذا المطلب 
ليس شـــعبيا فقط بل مطلـــب لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين. وأكد أن تأجيل األقساط 
سيســـاهم في تنشـــيط الحركة االقتصادية 
في البلد في ظل تطورات جديدة لفيروس 

كورونا والمتحور الجديد.

العمل جار لتعديل شروط صرف عالوة التمديد... النعيمي:

استبدال “التربية األسرية” بمقرر “المهارات الحياتية”
أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي أن مادة 
“المهـــارات الحياتيـــة” ســـتحل بـــدال عـــن مـــادة التربية 
األســـرية والتي ســـتركز علـــى مواضيع ريـــادة األعمال 
ومجـــاالت التعلم الحديثة واالقتصاد الرقمي والثقافة 
البيئيـــة والصحية والثقافة المدنيـــة، الفتا إلى أن هذه 
المـــادة فـــي طـــور اســـتكمال اإلجـــراءات الخاصـــة بها، 
حيث ســـيتم تأهيل من المعلمين لهذه المادة الجديدة، 
مبـــررا بذلك توقف توظيف معلميـــن ومعلمات التربية 
األســـرية لحيـــن طرح المادة الجديدة، مشـــيرا إلى منذ 
اإلعالن عن شواغر معلمين للتربية األسرية ولم يتقدم 

لها أي بحريني حينها.
وفي إجابته على السؤال البرلماني بشأن صرف عالوة 
تمديـــد الدوام للمعلميـــن، قال الوزير فـــي مداخلته إن 
عـــالوة تمديـــد الـــدوام للمعلميـــن هي مكافـــأة وضعت 
ولها شـــروط عديدة بينها أن يكون المعلم موجوًدا في 
المدرسة لحضور ساعات التمهن، وغيرها من الشروط.
 وأضـــاف أنـــه خـــالل الظـــروف االســـتثنائية لجائحـــة 
كورونـــا تم إيقاف هـــذه المكافأة وفقا للشـــروط والتي 

يجـــري حاليا العمل مع جهاز الخدمـــة المدنية لتعديلها 
إلعطاء كل ذي حق حقه.

 وأضـــاف “تـــم خفـــض ســـاعات التمهن من 240 ســـاعة 
إلى 140 ســـاعة، وتم احتســـاب الـــدورات التي يتلقاها 
المعلـــم ضمن الســـاعات، كما يســـتطيع المعلـــم أن ينقل 
ســـاعات التمهن خالل التنقل إلـــى الدرجات الوظيفية 

األعلى واحتســـابه له، وهو ما يزيـــد من راتبه وبالتالي 
في تقاعده في نهاية الخدمة”. 

فأصبـــح  المتميزيـــن  المعلميـــن  تحفيـــز  “يتـــم  وأكمـــل 
االنتقـــال من الدرجة السادســـة وأكثر خالل عامين من 
التوظيف، كما يتم االهتمام بالمعلم المتميز الذي يفوق 

أداؤه التوقعات وتقليص ساعات التمهن له”.

وزير المجلسين ووزير التربية

202 طبيب عاطل عن العمل.. زينب عبداألمير:

إللحاق األطباء العاطليــن فــي برامــج التدريــب الحكوميــة
علـــى  النـــواب  مجلـــس  وافـــق   ^
االقتراح برغبة بصفة االســـتعجال بشأن 
التحـــاق األطبـــاء العاطلين فـــي البرامج 
التخصصيـــة للمستشـــفيات الحكوميـــة، 
وقالت النائب زينـــب باألمير إن الطبيب 
إذا لـــم يمـــارس المهنـــة ســـيكون عرضـــة 
لألخطـــاء الطبيـــة وإن حـــل ذلـــك يكون 
التدريبيـــة  للبرامـــج  إخضاعهـــم  عبـــر 

التـــي ترعاهـــا وزارة الصحـــة وإدماجهم 
الحكوميـــة،  التخصصيـــة  البرامـــج  فـــي 
الكـــوادر  عـــن  تدريجيـــا  واالســـتغناء 
فرصـــة  البحرينـــي  وإعطـــاء  األجنبيـــة 
التوظيـــف.  وأكدت عبد االمير أن أعداد 
األطبـــاء فـــي القطـــاع الطبي يصـــل إلى 
8939 طبيبـــا وممرضـــا وهـــو عـــدد كبير 
بالنسبة ألعداد األطباء العاطلين والذين 

ال يتجـــاوز عددهـــم 202 طبيـــب عاطل، 
موضحـــة أن المراكـــز الصحيـــة تحتـــاج 
إلـــى مزيد مـــن األطباء خاصـــة في فترة 
الجائحـــة. وأوضحـــت النائـــب معصومة 
عبدالرحيـــم أن تدريـــب األطباء يختلف 
بين المستشـــفيات الحكومية والخاصة، 
مؤكـــدة إبداءهـــم الرغبـــة فـــي التدريب 

دون أجر.

البحراني: ال إلرغامها على األمر... السواد: 500 دينار حد أقصى للرسوم

السلوم: إدراج 510 شركات مقفلة بـ “المقاصة”
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  قـــال   ^
الماليـــة واالقتصاديـــة أحمد الســـلوم إن 
نقل خدمات الســـجل المركزي للشركات 
المســـاهمة المقفلـــة إلى شـــركة البحرين 
للمقاصة، وإعطاءها سلطة البت وقبول 
ســـيضيف  التأشـــير  طلبـــات  ورفـــض 
إيراداتها للميزانية العامة للدولة، مشيًرا 
إلـــى أن عـــدد هـــذه الشـــركات يبلـــغ 510 
شـــركات من إجمالي الشركات المسجلة 

لدى وزارة التجارة بنسبة 1 % فقط.
المســـاهمة  الشـــركات  إدراج  أن  وأشـــار 
المقفلة تحت شـــركة البحريـــن للمقاصة 
ســـيعطي البحريـــن ثقـــل فـــي البورصـــة 
وتنافســـية بيـــن البورصـــات الخليجيـــة، 

لهـــذه  مفتـــوح  الخيـــار  أن  إلـــى  الفتـــا 
الشـــركات للعـــودة تحـــت مظلة الـــوزارة 

تحـــت مســـمى آخـــر. مـــن جانبـــه، دعـــا 
النائـــب محمـــود البحرانـــي إلـــى ضرورة 

تـــرك الخيـــار للشـــركات المســـاهمة لنقل 
ســـجالتها إلى شـــركة البحرين للمقاصة 
دون فـــرض ذلـــك عليهـــا وترك مســـاحة 
للمنافســـة بيـــن القطاع الخاص وشـــركة 
البحرين للمقاصة لحماية الشـــركات من 

أي مزايدات او تعديالت تضر القطاع.
وقال النائب فاضل الســـواد إن الشـــركة 
مســـاهمة مقفلـــة ال يجـــوز تداولهـــا فـــي 
للشـــركاء  وإن  الماليـــة  األوراق  ســـوق 
الحـــق فـــي نقـــل وتـــداول األســـهم فيما 
بينهم وهذا المشـــروع لـــن ينقل بورصة 
مطالبـــا  بتاتـــا،  العالميـــة  إلـــى  البحريـــن 
بتحديـــد الرســـوم النقل بمـــا ال يزيد عن 

500 دينار.

المستشار القانوني والرئيسة ووزير المجلسين والسلوم

^ وافـــق مجلـــس النـــواب االقتـــراح برغبـــة بصفة االســـتعجال بشـــأن 
تخفيض رســـوم فحص فيـــروس كورونا على المواطنيـــن البحرينيين عند 
القـــدوم مـــن الســـفر. وقال النائب هشـــام العشـــيري “إن تكلفـــة الفحوصات 
الطبيـــة لفيـــروس كورونا تفوق قدرة المواطـــن البحريني، في الوقت الذي 
نرى أن الفحوصات العشـــوائية تصل إلى 20 ألف يوميا مجانيا للمواطنين 

والمقيمين دون استثناء”.

تخفيض فحص “كورونا” للمسافرين

بوحمود والنفيعي وبوعنق

ليلى مال اهلل | تصوير: خليل إبراهيم

العشيري والسواد وآل عباس

زينب عبداألمير 
ومعصومة 
عبدالرحيم
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بدور المالكي من الرفاع

اعلنـــت وزارة الداخليـــة، أنـــه فـــي ضـــوء 
فـــي جلســـته  الـــوزراء،  موافقـــة مجلـــس 
المنعقـــدة بتاريخ 20 ديســـمبر ٢٠٢١ على 
التحول االلكتروني لبعض الخدمات التي 
تقدمهـــا وزارة الداخليـــة، ومنهـــا ما يتعلق 
بــــــــ 14 خدمـــة الكترونية لبطاقـــة الهوية، 
عبر البوابة الوطنية للحكومة االلكترونية 
، وبنـــاء علـــى توجيهـــات  وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة ، وفـــي إطار تبنـــي الـــوزارة خطة 
متكاملـــة للتحول الرقمـــي للخدمات التي 
تقدمهـــا لكافـــة المســـتفيدين، فقـــد قامت 

هيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
الخدمـــات  مـــن  متكاملـــة  باقـــة  بتطويـــر 
الهويـــة،  ببطاقـــة  المرتبطـــة  اإللكترونيـــة 
والتـــي تخـــدم المواطنيـــن والمقيمين عبر 
البوابـــة الوطنيـــة للحكومـــة اإللكترونيـــة 

. bahrain.bh
االلكترونيـــة  الخدمـــات  هـــذه  وتتضمـــن 
خدمـــات العائلـــة التـــي تتطلـــب الدخـــول 
بالمفتـــاح االلكترونـــي ويتـــم فيهـــا عرض 
تفاصيـــل بطاقـــة الهويـــة للفـــرد وعائلته، 
و الخدمـــات الشـــاملة والتـــي يمكـــن مـــن 
بطاقـــة  إصـــدار  طلبـــات  تقديـــم  خاللهـــا 
الهويـــة لخدم المنازل ومن هم دون ســـن 

الرابعـــة، وخدمة الحجز واالستفســـار عن 
المواعيـــد، وخدمـــة إصدار رقم شـــخصي 
مميز للمواليد الجدد، وخدمة االســـتعالم 
عـــن حالـــة الطلبـــات المقدمـــة مســـبقا مع 

إمكانية تعديلها.
كمـــا تشـــمل هـــذه الباقـــة مـــن الخدمـــات 
المطـــورة تحديث شـــريحة بيانات بطاقة 
الهوية عبر منصات الخدمة الذاتية ، طلب 
تعديـــل العنـــوان الســـكني، والتحقـــق مـــن 
صحـــة وطباعـــة وافادة العنوان الســـكني، 
المدنيـــة،  الســـجالت  بيانـــات  وتحديـــث 
وإصـــدار رقم وحدة أو منشـــأة، وخدمات 
العناويـــن، وإصـــدار إفـــادة بيانـــات بطاقة 

الهويـــة التي تخدم من هـــم دون 18 عاما 
وفوق الـــــــ 10 أعوام ممن ليس لهم بصمة 
أو توقيـــع ولغيـــر البحرينييـــن المرافقيـــن 

ممـــن ال يملكـــون بطاقـــة هويـــة أو بيانات 
عمل وخدمة إصدار شهادة بيانات بطاقة 
الهويـــة وخدمة إرفاق اإلقـــرارات الالزمة 

وتعديلها عبر الخدمة االلكترونية.
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  وأشـــارت 
الوقـــت  متوســـط  أن  إلـــى  االلكترونيـــة 
المســـتغرق إلنجـــاز المعاملة بعـــد التحول 
االلكترونـــي يبلـــغ 5 دقائـــق، حيـــث تتيـــح 
الخدمـــات التـــي تـــم توفيرها عبـــر البوابة 
الوطنيـــة للحكومة االلكترونيـــة ، إمكانية 
المســـتندات  وإرفـــاق  الطلبـــات  تقديـــم 
المطلوبة التي تثبـــت التحديث المطلوب 

عبر الخدمة االلكترونية وتقديم الطلب.

ويســـهم هـــذا التحـــول االلكترونـــي، فـــي 
القضاء على التداول الورقي للمســـتندات 
التـــي يتـــم تقديمهـــا الســـتيفاء متطلبـــات 
الخدمـــة وتقليل أعداد المواعيد التي يتم 
حجزها إلنجـــاز معامالت بطاقـــة الهوية ، 
وتقليص الزمن المستغرق لتقديم الخدمة 
مـــن 20 دقيقـــة يدويـــا إلـــى 5 دقائـــق عبر 
الخدمـــات االلكترونية وتوفيـــر الخدمات 
المســـاندة كاإلقـــرارات وخدمـــة تحديـــث 
إلكترونًيـــا  الســـكاني  الســـجل  بيانـــات 
وتطويـــر آليـــات التحقـــق االلكترونـــي من 
صحـــة إفادة العنوان الســـكني عبر النظام 

االلكتروني .

المنامة - وزارة الداخلية

تقليص مدة إنجاز المعامالت اإللكترونية لـ 5 دقائق
“الداخلية” تعلن تطوير باقة متكاملة من الخدمات المرتبطة ببطاقة الهوية

“روتاري السلمانية”: دور بارز للتطوع في بناء المجتمعات
النادي يحتفل بالذكرى الـ 50 على التأسيس بحضور الرئيس الدولي

شـــارك رئيـــس نـــادى روتـــاري الســـلمانية فيصل 
جمعة فـــي اجتمـــاع الطاولة المســـتديرة، والذي 
نظمته أندية “روتاري البحرين” بمناســـبة الزيارة 
نـــادي  رئيـــس  أجراهـــا  التـــي  األولـــى  الرســـمية 
الروتاري الدولي شـــيخار ميهتا، والوفد المرافق 
لـــه لمملكـــة البحريـــن، في إطـــار زيارتـــه الدورية 
التشـــاورية ألنديـــة الروتـــاري فـــي مختلف دول 
العالـــم لمراجعة وتقييم أداء األنديـــة الروتارية، 
والوقـــوف على مـــدى تحقيقها لألهـــداف العامة 
التي تســـهم في تحقيق الخدمات المساهمة في 

تحسين جودة الحياة وتعزيز العمل اإلنساني. 
وعبـــر رئيـــس نـــادي روتـــاري الســـلمانية فيصـــل 
جمعـــة عـــن بالـــغ ســـعادته، بتزامن زيـــارة رئيس 
وأعضـــاء نـــادي الروتـــاري الدولي مـــع احتفاالت 
النـــادي بالذكرى الخمســـين على تأسيســـه، قائالً: 
مـــن أعضـــاء ورؤســـاء ســـابقين  “نحـــن جميعـــًا 
وحالييـــن نســـتقبل هـــذه الذكـــرى بـــكل االعتزاز 

والفخـــر والرضـــا لما حققـــه النادي مـــن نجاحات 
1971، لصالـــح  عـــام  منـــذ تأسيســـه  وإنجـــازات 
البحرين وشـــعبها الوفي”، مشـــيرًا إلـــى أن العمل 
التطوعـــي واالجتماعـــي لـــه دور كبيـــر فـــي بناء 
بخدمـــة  يرتبـــط  كونـــه  الســـيما  المجتمعـــات، 
المواطنيـــن، والتغلـــب على اإلشـــكاليات المزمنة 
وصـــوالً لمراحـــل اســـتمرار العمـــل التطوعي في 

أبهى صوره وبمختلف مراحله.  
فـــي  الروتـــاري  أنديـــة  اجتمـــاع  أن  الـــى  ولفـــت 
الدولـــي  الروتـــاري  نـــادي  رئيـــس  مـــع  البحريـــن 
الـــذي زار البحرين مؤخـــرًا، خالل زيارة رســـمية 
األنديـــة  جهـــود  اســـتعرض  يوميـــن  اســـتغرقت 
الروتاريـــة البحرينيـــة والتـــي تمثلت فـــي الكثير 
من المشـــروعات الخدمية المجتمعيـــة بالتعاون 

والتنســـيق مـــع عدد من الجهـــات الحكومية، إلى 
جانب مناقشـــة الخطط المســـتقبلية، واألنشـــطة 
فـــي  المجتمعـــات  لخدمـــة  الهادفـــة  الروتاريـــة 
مجاالت العمل اإلنســـاني، مشـــيرًا إلى أنه استمع 
من رؤساء وأعضاء أندية الروتاري في البحرين 
الى إيجازات حول نشـــاطات األندية والمشاريع 
الخدمـــة، التـــي يعملـــون علـــى تنفيذهـــا لخدمـــة 

المجتمـــع المحلـــي فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت 
التطوعية. 

وأشـــاد جمعة بمخرجات مؤتمر الروتاري الدولي 
الثامـــن للمنطقة، الذي أقيم عبـــر  تقنية االتصال 
المرئـــي فـــي شـــهر يونيـــو الماضـــي، برعاية ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، مثمنًا 
جهود ســـموه فـــي إعالء قيمة العمـــل التطوعي، 
كما نـــوه بدور الروتاري الدولـــي باعتباره الداعم 
األول علـــى الصعيد العالمـــي للقضاء على مرض 
شـــلل األطفـــال، حيـــث كانـــت منظمـــة الروتـــاري 
العالميـــة قـــد أطلقـــت فـــي العـــام 1985 برنامًجا 
طموًحـــا لمكافحـــة شـــلل األطفـــال، وفـــي العـــام 
1988 أصبحـــت شـــريًكا فـــي مبـــادرة اســـتئصال 
شلل األطفال العالمية إلى جانب منظمة الصحة 
العالمية واليونيسيف ومنظمة المراكز األمريكية 

للسيطرة على األمراض والوقاية منها.

المنامة -  نادى روتاري السلمانية

المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  مديـــر  قالـــت 
ســـوق  إن  الفضالـــة،  لميـــاء  الشـــمالية 
فـــي  ســـيبدأ  الشـــعبي  حمـــد  مدينـــة 
اســـتقبال المتســـوقين مـــع بدايـــة عام 

.2023
وأشـــارت فـــي تصريحـــات صحفيـــة لـ 
“البـــالد” على هامش حضورها جلســـة 
مجلس بلدي المحافظة الشـــمالية إلى 
أنـــه ســـيتم االنتهاء من هذا المشـــروع 
مشـــاريع  أكبـــر  حاليـــا  يعـــد  والـــذي 
المحافظـــة النموذجية مـــع نهاية العام 
القادم 2022، وســـيكون االفتتاح وكما 
متوقـــع له مع بداية عـــام 2023، مبينة 
أن الكلفة اإلجمالية للمشـــروع تتجاوز 

3.5 ماليين دينار.
وأوضحت أنه ســـيكون تحفة معمارية 

متميـــزة يمتـــد على أرض واســـعة بين 
فـــي   1212 بمجمـــع  ويقـــع  و18،   17
علـــى  تشـــييده  ويتـــم  حمـــد،  مدينـــة 
أرض قدمتهـــا الحكومـــة ممثلة بوزارة 
اإلســـكان، مبينـــة أن مشـــروع الســـوق 
الـــذي ســـيكون صرحـــا ومعلمـــا تجاريا 

متكامال بطابـــع عربي بحريني تقليدي 
ســـيكون علـــى شـــكل مبنـــى بارتفـــاع 
وحـــدة   80 ويضـــم حوالـــي  طابقيـــن، 
المركـــزي، ومحـــالت  الســـوق  ألقســـام 
وهايبـــر  ومطاعـــم،  ومقـــاٍه  تجاريـــة، 
لتلبيـــة  للســـيارات  ماركـــت، ومواقـــف 
احتياجات المواطنيـــن والمقيمين من 
مستلزمات االحتياجات اليومية تحت 

سقف واحد.
وأوضحت الفضالة، أن إنشاء وتطوير 
األســـواق يتواكـــب مع رؤيـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030 وخطـــة الحكومـــة 
لجعـــل مملكـــة البحريـــن فـــي مصـــاف 
تنفيـــذ  خـــالل  مـــن  المتقدمـــة  الـــدول 
العديد من المشروعات الرائدة ألسواق 
نموذجيـــة وحديثة تخـــدم المواطنين 

والمقيمين وزوار المملكة مستقبال.

السوق بكلفة 3.5 ماليين دينار.. الفضالة لـ “^”: 

فتح أبواب “مدينة حمد الشعبي” بداية 2023

لمياء الفضالة
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شـــاركت 200 طالبـــة بمدرســـة البســـيتين االبتدائيـــة للبنات في 
غـــرس شـــتالت المشـــموم البحرينـــي فـــي الحديقـــة المدرســـية، 
ضمـــن جهود وزارة التربية والتعليم فـــي تنفيذ الحملة الوطنية 
للتشـــجير “ُدمـــِت خضـــراء”، التـــي انطلقـــت برعايـــة كريمـــة من 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
قرينة عاهل البالد المفدى رئيســـة المجلس االستشاري للمبادرة 
الوطنيـــة لتنمية القطـــاع الزراعي. وركزت المدرســـة على تعزيز 

ثقافة التشجير لدى الطالبات، وال سيما المزروعات المحلية مثل 
المشموم، وذلك للمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء، والحفاظ 
علـــى البيئة، عبر تقليل نســـبة التلوث في الهـــواء، باإلضافة إلى 
تجميـــل المبنى المدرســـي. وفي الســـياق ذاته، نفذت المدرســـة 
مســـابقة “يدك خضراء”، حيث تم توزيع عبوات لبذور وأصائص 
وتربـــة زراعيـــة، لتقوم الطالبة بزراعتها في المنزل، ثم تكتشـــف 
نوع النبات المزروع، وتتابع نموه على مدار العام الدراســـي، مع 

الرجوع لمشرفة لجنة الزراعة، لالستفسار والمساعدة.

ضمن حملة “ُدمِت خضراء”

200 طـالبـة تشـارك بغـرس المشمـوم

المرحوم عاشور... فقيد على “هيئة درس”
كثيرة هي الحوادث في ذاكرة الوطن، ولكي ال تتيه في ذاكرة أهل البحرين هذه الحكاية ويتراكم عليها رماد جمر الحوادث فتطفئ جذوتها 
وننسى، تّذكر هذه القصة بأول ضحية من ضحايا كورونا من الصفوف األمامية وهو نائب رئيس خدمات اإلسعاف بمجمع السلمانية الطبي 
المرحــوم عيســى عاشــور الــذي أصيب )بكوفيد 19( أثناء قيامة بالواجب الوطني واإلنســاني في الصفوف األماميــة لمواجهة الجائحة ولقي 

حتفه متأثًرا بهذه اإلصابة.

عيسى عاشور.. أسطورة اإلسعاف الذي 
رســـم مداًرا صامًتا لكواكب سطعت في 
ســـماء التمريـــض مقتفيـــة أثر شـــخصية 
تفردت باإلبداع، لرجل أعطى اإلنســـانية 
كل مـــا يملـــك حتـــى أخـــذ المـــوت بقدره 
وهـــو يدافع فـــي الصفـــوف األمامية عن 

أرواح الناس في البحرين.
يقـــول محمـــود درويش “ســـتقابل بشـــًرا 
علـــى هيئـــة درس” وعيســـى درس رحل 
عـــن الدنيـــا في ريعان شـــبابه )47 ســـنة( 
مخلًفـــا وراءه عائلـــة مكونة مـــن زوجته 

وأربـــع أبناء، مات ونعاه المجلس األعلى 
عـــن  وأعربـــا  الصحـــة  ووزارة  للصحـــة 
مواســـاتهما  تعازيهمـــا وصـــادق  خالـــص 
ألســـرته وأهله، ذلك أن هذا اإلنسان كان 
الراحـــل األول مـــن الصفـــوف األماميـــة 
لمواجهة كورونا، ولكونه ممرضا متفانيا 

في عمله وعلمه.
تخـــرج الفقيـــد مـــن برنامـــج التمريـــض 
العام بكليـــة العلوم الصحيـــة عام 1996 
وبدأ مســـيرته المهنية عام 1997 بوزارة 
الصحة كممرض بمجمع السلمانية الطبي 

في قســـم الحوادث والطوارئ، ثم انتقل 
بعد ســـنتين إلى قسم خدمات اإلسعاف 
كمســـعف طبـــي ويتـــدرج إلـــى وظيفتـــه 
األخيـــرة قبل وفاتـــه وهي نائـــب رئيس 
الســـلمانية  بمجمـــع  اإلســـعاف  خدمـــات 
الطبي، وكان للمرحوم إســـهامات عديدة 
مـــن خالل مهنته حيـــث دأب على العمل 
لســـباقات  الطبـــي  الفريـــق  بتأســـيس 
الفورمـــوال 1 التابـــع لالتحـــاد البحرينـــي 
للســـيارات منـــذ العام 2004 ومســـابقات 

االتحادات الرياضية المختلفة.

كان النصيـــب األكبـــر لجهـــود الفقيد في 
جائحـــة  لمواجهـــة  األماميـــة  الصفـــوف 
الكورونا التي عصفت بالعالم بشكل عام 
والبحرين بوجـــه خاص، وكان له العديد 

مـــن المشـــاركات االجتماعيـــة من ورش 
عمـــل ومحاضـــرات توعويـــة والتدريـــب 
لـــه  وأيًضـــا  األوليـــة،  اإلســـعافات  علـــى 
مشـــاركات عديـــدة فـــي بعثـــة وحمـــالت 

الحج.
وُعـــرف عـــن الفقيد عاشـــور حبـــه الكبير 
لمســـاعدة النـــاس وتلبيـــة نـــداء الواجب 
االجتماعي واإلنســـاني، إذ زخرت حياته 

المشـــاركات  مـــن  بالعديـــد  االجتماعيـــة 
التطوعية في جميع مناطق البحرين.

واليـــوم تعقـــد اآلمـــال مجـــدًدا بضـــرورة 
تســـهيل إجـــراءات تســـوية قـــرض بنـــك 
فـــي نســـبة  العقـــاري، والنظـــر  اإلســـكان 
المعـــاش التقاعـــدي للورثة، وضـــم أبناء 
الحكوميـــة  البرامـــج  ضمـــن  الفقيـــد 

المناسبة.

بطل الصفوف 
األمامية ترجل عن 
صهوة “إسعافه”

رسم مداًرا لكواكب 
سطعت في سماء 

التمريض

المرحوم عيسى عاشور

علوي الموسوي



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
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

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

إعالن توظيف
مطلوب مشرف ألعمال الشحن والخدمات اللوجستية بخبرة
الرجاء ارسال السيرة الذاتية على واتس اب الرقم التالي:

33410009

 Experienced Supervisor for Cargo &
Logistics business

Pls send cv’s by WhatsApp only

To: 33410009

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

إي آي أو إس للخدمات واالستشارات ذ.م.م       
سجل تجاري رقم  1-70944

 
إي  إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
آي أو إس للخدمات واالستشارات ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد رقم70944-1  بطلب 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيد/ يوسف أحمد يوسف أحمد العشيري مصفيا 

للشركة. عنوان المصفي:
يوسف أحمد يوسف أحمد العشيري 

 +973 38330210
  alasheeri84@me.com

القيد : 141230 - 1
التاريخ : 20 - 12 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ماجنيت ستار للتغليف والتخزين ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة ماجنيت ستار للتغليف والتخزين ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 141230 - 1 
طالبين تغيير االسم التجاري من شركة ماجنيت ستار للتغليف والتخزين ذ.م.م الى ماجنيت 
وورلد ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن لدعوة دائني شركات
شركة واي واي تي لفناء المأكوالت ذ.م.م، س.ت رقم 16749 وفروعها.
شركة واي واي تي إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م ، س.ت رقم 76502 

وفروعها.
شركة واي واي تي القابضة ذ.م.م س.ت رقم 72498 

السابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  عدالة  من  الصادر  للقرار  وفقاً 
و   ،5/9811/2021/02 رقم  الدعويين  في   28/11/2021 بتاريخ 
6/12229/20201/02 والقاضي بافتتاح إجراءات اإلفالس )التصفية( مؤقتاً 
من  للشركات  ما  جرد  لتولي  مصفياً  للتدقيق  الخليج  العال  عبد  مكتب  وتعين 
حقوق وما عليها من التزامات . وبناء على نص المادة )27( )طرق اإلعالن( 
يتشرف   2018 لسنة   )22( رقم  قانون  واالفالس  التنظيم  إعادة  قانون  من 
المصفي القضائي بدعوة جميع دائنـي الشركات محل التصفية بأن يتقدموا إليـه 
بمطالباتهم معززة بالمستندات الثبوتية الالزمة ، خالل شهر واحد من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، على البريد اإللكتروني أو من خالل أرقام التواصل التالية:
امين التصفية شركة عبد العال الخليج للتدقيق

jassim.abdulaal@bh.gt.com البريد اإللكتروني:
legal@bh.gt.com

هاتف مكتب: 17500188
PO Box 11175

Mobile 36343456
39605260

التاريخ : 13/12/2021
 CR2021-186343  اعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة المعلنة ادناه زبيده بيكم محمد علي االهي بخش سوليري  
بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى السيدة نوره بنت محمد اشرف محمد 
علي حسن بخش كهوكهر  فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر 

اعتراضه .
رقم القيد : 99988 – 2  

االسم التجاري : سكراب المدينة العائمة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
ابراهيم  احمد  سلمان  حسن  للسيد    والمملوكة  للمقاوالت   البناء  فن  المسماة  الفردية 
العويناتي  والمسجلة بموجب القيد رقم 78709   بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة 
الفردية  المذكور وتحويله الى  شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدره   1,000   
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
حسن سلمان احمد ابراهيم العويناتي   بنسبة   51 %

 JITHIN JOSE    بنسبة   49 %   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل 

) CR2021 - 186170 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به يعزز اعتراضه.
اسم التاجر : استر بالمدينة برسيليانو بنيارس
االسم التجاري الحالي : بنغالديش لبيع االغذية

االسم التجاري الجديد: صالون كانتو لقص الشعر 
قيد رقم : 6-94415

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مساحات المدينة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مساحات 
المدينة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 146599 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم )5 ( من : مساحات المدينة لدعم المرافق ذ.م.م
CITY SPACES FACILITY SUPPORT W.L.L

الى : مساحات المدينة ذ.م.م
CITY SPACES W.L.L

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

إعالن هام
تعلــن بــرادات أفندي )مؤسسة فردية(  المسجلة بموجب القيد رقم 
بمنطقة  أفندي  فرحان  علوان  علي  للسيد/  والمملوكة   3537-10
 5/12/2021 تاريخ  من  إعتباًرا  إغالقها  تم  أنه  للموردين  البديع  
مطالبات  مســئولية ألي  أي  التتحمل  المذكورة   المؤسسة   أن  إذ   ،
بضائع  اي  والتســتقبل  مورديــن   من  المنتجات  لشــراء  بإســمها 
سجالت  من  القيد  وشطب  اإلغالق  بسبب  بإســمها  انواعها  بحميع 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ولإلستفسار هاتف:39800880  
العنوان: شقة ٠، مبنى: 737، طريق: 5316، مجمع : 553، البديع

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية( وتحويله الى شركة ذات مسٔوولية محدودة
مالك  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ال  عبدهللا  محمد  حمد  الشيخ  والمملوكة  الرفاعين(  )كفتريا  المسماة  الفردية  المٔوسسة 
)المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)16755( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  خليفة 
 )4000( برٔاسمال وقدره  الى شركة ذات مسٔوولية محدودة  المذكور وتحويله  الفردية( 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن جزء من ٔاصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح
مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:

الشيخ حمد محمد عبدهللا ال خليفه بنسبة %80 
AHMET KUZU بنسبة %20
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Vacancies Available
ABAAN TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38007929  or  ABAANTRADING@GMAIL.COM 

OSCAR PALACA TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17570040  or  EALKHALDI@HOTMAIL.COM 

HARDSCAPE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(OPERATIONS RESEARCH) 

 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

Chatkhara Point Cafeteria Wll 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 35330383  or  elliebservices@gmail.com 

A To Z Jewellery Designs Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39125070  or  zulfi71zulfi@gmail.com 

Blue skyMaintenance and repair of motor vehicles 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38232786  or  SULIMANMAHJOOB11@GMAIL.COM 

ALSADIQA FRUITS & VEGETABLES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35313417  or  ALSADIQAFRUITS@GMAIL.COM 

FAWAZ J. M. ALKOWARI / THARWAT NOORA-6279 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33399331  or  NAWAFALKUWARI@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI  ABDULLA   ALASHEERI / SAEED / 9871 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 32202880  or  alsaeed4@aol.com 

AL GAILANI PALACE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33312593  or  ALNAHHAM173@YAHOO.COM 

HASSA YOUSIF ALI FAKHRO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17320987  or  TAMIMI664@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 

DAR ALSHAWARMA 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 13699999  or  mbkbm@hotmail.com 

ADEEL AND GORI CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33765710  or  GHOURINAEEM41@GMAIL.COM 

NEW MARYAM PIZZA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33004530  or  AFZAALBAJWA777@GMAIL.COM 

City shine cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

MARWAN OPTICIANS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38847202  or  marwan3390@gmail.com 

AZHAR KARZAKAN MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 37141515  or  HASSAN1968BH@GMAIL.COM 

City Rose Cafe 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33334227  or  SAAD.IN.BAHRAIN@GMAIL.COM 

HAZEL CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17692000  or  JMARHOON990@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

HILWAN KOSHI RENTAL.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRONIC APPARATUS MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 32304000  or  samerboss@gmail.com 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ABBAS ABDULKARIM ALBAQALY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39645413  or  aqeelalsahab@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 

ALQANATER CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 39224646  or  MARIAM9595@HOTMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

FIRST MOTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MATERIAL DIRECTORATE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@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 

BAKHTAWAR FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35939380  or  FAMEBOY9410@GMAIL.COM 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226061  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

QUALITY TECH MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36671182  or  AZUZ1989@GMAIL.COM 

HAZEL CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17692000  or  JMARHOON990@GMAIL.COM 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 

 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Westcom Technology Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17295603  or  santhosh@dynamicssolutionsgroup.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

ALWASMIYA HAIRDRESSING SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 38786844  or  FAWAZPROTOCOL@HOTMAIL.COM 

Devji & Co. 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

JASIM ALKULAIB CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39801005  or  A.ALKULAIB05@GMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

SILVER SKY WAY TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34199500  or  SALMAN.MFD@GMAIL.COM 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Ain Meem Consultancy 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 38022023  or  ADMIN@AINMEEM.COM 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

RAZIA TOWERS Personal Events Planners 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39724681  or  RTCO.BH@GMAIL.COM 

COCOS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17716512  or  JQAMBAR@YAHOO.COM 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN SHIP REPAIRING & ENGINEERING CO. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725300  or  hrmanager@BASREC.COM.BH 

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

COCOS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17716512  or  JQAMBAR@YAHOO.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Adaa Building Solutions W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ISTANBUL HOUSE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17458191  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

GHOST COMPUTER 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785781 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com

Legend Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402945  or  bigbossvip911@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BU KHALLAF GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39366296  or  HAMSS-88@HOTMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

PARATHA POINT CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33535714  or  SHAHIDBUTT2582@GMAIL.COM 

JBB SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  SILKSERVICESBH@GMAIL.COM 

RIDAN ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39461969  or  raidan02@gmail.com 

Helmi Corporation for Publicity and Advertising Co. Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77118845  or  EBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALNOUKHADA RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77081965  or  ALI.DHAIF@TRYPARCEL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

FATTO 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Future Resources Trading WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35342098  or  hussam@fr-trading.net 

NASS FOODS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SPONGE BOB ICE CREEM 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17737583  or  Hanano.herz71@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 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

BALASRI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

PEARL SHINE CLEANING & CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 35055934  or  NAGINA.GHULAM@GMAIL.COM 

ROADS & HOMES INTERIOR DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39800609  or  ROADS.HOMES@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 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

BH LAW FIRM & LEGAL CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17740780  or  NAHABIB84@GMAIL.COM 

AL RAWASI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 39664427  or  SMUSTAFA71@HOTMAIL.COM 

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33115088  or  SADAD.PIPES-SPT-@HOTMAIL.COM- 

Rawan Albader Contracting Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39272791  or  RAWANS17@YAHOO.COM 

MCR RESIDENTIAL NURSING CARE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 66666210  or  KHALED@MCRME.COM 

Noon cafe 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39681440  or  AL_AMEERA25@HOTMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

DRAGON HOUSE WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Alqabas Auto Services 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17783718  or  adooollalotman@gmail.com 

AHSAN SULTAN AKBAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING 

 suitably qualified applicants can contact

 33160785  or  MFSMINHAS855@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 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

TAIBAHT MASR FOODSTUIUFF EMPORT& EXPORT 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39310555  or  AFAF_DORA@YAHOO.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 

HEATED LAND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.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 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ADEL ABBAS EBRAHIM KHALAF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17261094  or  ADELKHALAF111@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 

GOLDEN LION INTERNATIONAL TRANSPORT AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

ALROWISH CONSTRCTION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  haifa@alrowishgroup.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

Downtown Rotana hotel B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

FATTO 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

BEAT ALEZZ CONTARUCTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38387750  or  BAQER6886@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

Masharq construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17600586  or  AD81_3@HOTMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ARAB Union Contracting Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ABU HASAN CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17401999  or  BUHASSAN999@YAHOO.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

DENIZ  PACKAGING OF FOOD  COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33922212  or  DENIZ.BAHRAIN@GMAIL.COM 

JAFFAR PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17731316  or  TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Saqr Al Janoub Gents Salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33999975  or  AAMER6060@HOTMAIL.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

Mountain Boy RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39688114  or  AALASFOOR20@GMAIL.COM 

SPEED GATE TO SELL CLOTHES AND SHOES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  ALI5ALHULW@GMAIL.COM 

TOWER PLANNING TRADING & CONTRACTING EST 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33927474  or  CEO@TPCOGROUP.COM 

AHMADI INDUSTRIES B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  ADMIN@AHMADIPEPSI.COM 

FASHT ALDEEBEL AUTO ELECTRICS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36515502  or  UMMUHAMMED926@GMAIL.COM 

SAMA AL QASEEM FOR FRUITS & VEG 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39682220  or  SHAIKHA.B59@HOTMAIL.COM 

MAGIC NEEDLE TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38455775  or  helplinebh@gmail.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Pine tree valet park 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17401008  or  PINETREEVALET@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Sofrat alya restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 16639000  or  ALIABAHRAM85@GMAIL.COM 
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PHIBROWS STUDIO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77922020  or  SUNFACEBEAUTYCENTER@GMAIL.COM

 Al enma house for security services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35004921  or  PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

HADIA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17272478  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Alkanafany alasley 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  ASHIF.MNG@GMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ABBAS AHMED ALI SALMAN / SEFSTAY - 5188 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39955895  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

SIALKOT COMBINED SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66387582  or  ABUBAKRJUTT559@GMAIL.COM 

BUREAU VERITAS 

has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MIRAJ GRAPHICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17714722  or  CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM 

AREZONA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

ISFAHANI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

RESTAURANT BAIT ALKEBDA 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32366920  or  BAITALKEBDA@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

NB Trading 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

FAST LINK FOR GYPSUM CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786149  or  ABDULHADIHASAN1972@GMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

Car master Maintenance and repair of motor vehicles 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 33924422  or  ALIJALHAJER@GMAIL.COM 

AL ABDALLI TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39460682  or  alsammak99@hotmail.com 

APRIL PETS 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FINANCIAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39600534  or  APRILPETSBAHRAIN@GMAIL.COM 

ABDULLA YOUSIF FAKHRO & SONS B.S.C.(C) 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY (BOARD OF DIRECTORS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

ALATHRIYA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39339088  or  ALBA8EE3_5@HOTMAIL.COM 

MAZAJ AL-SULTAN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39840693  or  MONA123ZEED@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

RESTAURANT BAIT ALKEBDA 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32366920  or  BAITALKEBDA@GMAIL.COM 

GREAT LAND CURTAINS TEXTILES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39798987  or  YASERBUALLAI@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 

AL ALAYAN BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33198988  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

JUBRAN FOOD STUFF EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33668868  or  JUBRANFOODSTUFF62@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

MY WAY REAL ESTATE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CAR DRIVER (TRADING ESTABLISHMENTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 33252511  or  S.BADR61@YAHOO.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

FAST LINK FOR GYPSUM CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786149  or  ABDULHADIHASAN1972@GMAIL.COM 

WINDOWS FOODSTUFF 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  MAHER.M.ALMULLA@GMAIL.COM 

ROAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39406006  or  BH.ROAST@GMAIL.COM 

Alkanafany alasley 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  ASHIF.MNG@GMAIL.COM 

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17414978  or  ALJAD25@HOTMAIL.COM 

KHALID TRANSPORT EST. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785830  or  AMMARIAWATER@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ALRAHA FRESH JUICE 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33009600  or  VKBAH123@GMAIL.COM 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

AL ZAHRANI FOR DELIVERY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533524  or  ABUAMMARMM@YAHOO.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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 

DC Contracting Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  h.salem@dc.bh 

BIG BOSS ELECTRONIC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ALHELAL AND GOLDEN STAR FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17253953  or  alhelalbahrain@gmail.com 

MUNCHY RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  boxitonline@gmail.com 

Mado Cafe and restaurant Co W l l 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

8555 CLEAANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33878555  or  HANI8555@HOTMAIL.COM 

YOUSIF MOHAMMED AHMED ALBASTAKI 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 32353839  or  YOUSIFALBASTIKI@HOTMAIL.COM 

FTAIHI GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39878805  or  FETEHSHAHABI72@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Shams alnahar airconditionig plant repair and electroncs 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17305434  or  SHAMSAIRCONDITIONING@GMAIL.COM 

ADNAN YOUSAF INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

Golden Maxstar Uniform W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 38267447  or  FAIZINC@YAHOO.CO.IN 

ASLAM CONSULTANY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34520834  or  FARHANB668@GMAIL.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

ALJAMAHEER TALLORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17774911  or  ALJAMAHEER.BH@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

IBRAR AHMED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BRIGHTOBH@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

PARADISE FURNITURE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38882236  or  FAREEDAMURTAZA@HOTMAIL.COM 

ABDUL RAHMAN TERA MIAH REAL ESTATE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35593869  or  ARTMBPC@GMAIL.COM 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ALHOOTY GENERAL TRADING W L L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  ALHOTYAN@BATELCO.COM.BH 

GASOENGTAA Electronics Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66700628  

or  GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  unni@gems-bahrain.com

Bo Le Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39096861  or  2479001856@QQ.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

BANAT ALARAB BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000383  or  BANATALARABSALON@HOTMAIL.COM 

AIN ALRAHA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 34093446  or  aasjs7070@gmail.com 

SILVER CITY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

DUPONT CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33660131  or  I.BAHRAIN@GMAIL.COM 

M.M.I. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  hotel.bahrain.hr@movenpick.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 

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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 

KEWALRAM & SONS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17210617  or  KEWALRAM@BATELCO.COM.BH 

Darb Shakamba Contracting Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33847999  or  DSHAKMBA@GMAIL.COM 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

Au pain Chaud W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17442887  or  ASAFFAR83@GMAIL.COM 

Darb Shakamba Contracting Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33847999  or  DSHAKMBA@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

PIPES HOUSING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17691062  or  HA20470@HOTMAIL.COM 

S.JAAFAR ALI SHARAF HASAN ( SAMUAL - 8267 ) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39263338  or  JALOOL-83@HOTMAIL.COM 

REEM ABDULLAH ALHAYLU FOR OTHER CONSTRUCTION INSTALLATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 32029999  or  REAM91AL@GMAIL.COM 

SPUD Sliders Restaurants 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36655510  or  ysbgdates@gmail.com 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

MALTA MECHANICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36466069  or  SUBU@ALTAWFEEK.NET 

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 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

GREEN WORLD CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  TAHIRHAMEED57@YAHOO.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

GOLDEN STAR FOR MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66665366  or  ALKAMAL@LIVE.COM 

ROLANDA FLOWERS 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17715158  or  ahmedqmalik@gmail.com 

SUHAIB ALRUMI CAMPING FOR HAJJ & OMRA 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39755006  or  SUHAIBALROOMIBH@GMAIL.COM 

MD SHARIF EQUIPMENTS INSTALLATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66998542  or  SHARIFHOOSEN123@GMAIL.COM 

TIAMERAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 38868845  or  AL_AQTSH@YAHOO.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 

ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

REFACS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552563  or  REFACS@BATELCO.COM.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

CITY STYLISH MANUFACTURE OF FURNITURE BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34310909  or  CITYSTYLISHFURNITURE@GMAIL.COM 

ALHAMAD CLEARING & FORWARDING AGENCY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33270707  or  HALHAMAD2002@HOTMAIL.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 

Premiere Hotel W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Ibis Seef Bahrain Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39441998  or  EMAD@ACTIONKUWAIT.COM 

GREEN WORLD CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  TAHIRHAMEED57@YAHOO.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ADEL COLOURED FILMS PROCESSING LABORATOR 

has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 

 suitably qualified applicants can contact

 39664929  or  ADELHAMADA1962@GMAIL.COM 

CHICKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35114403  or  DPASIF@YAHOO.COM 

M Z B WORKSHOP FOR REPAIR OF MACHINERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66997121  or  ZEEGROUP@YAHOO.COM 

DALEN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323381  or  AHMADMOHD0200@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 

ISTANBUL INVESTMENT & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17599002  or  ESTANBOOLSPC@GMAIL.COM 

SHAWARMAHOLIC FOOD TRUCK 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 36366316  or  ARAHMAN.ALABBASI@GMAIL.COM 

ZUMANA DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32166698  or  ZOOOZ_91@HOTMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

ANWAR ALHUDA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33733289  or  DUHAD476@GMAIL.COM 
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دبي - قناة العربية

أعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، أمس الثالثاء، عن تنفيذ 
أكبـــر عمليـــات اســـتهداف فـــي 
مـــأرب والجـــوف باليمـــن خالل 

24 ساعة.
 250 مقتـــل  التحالـــف  وأكـــد 
عنصـــرا حوثيا، وتدمير 29 آلية 
للحوثيين في مـــأرب والجوف 
 24 خـــالل  اســـتهدافا   40 عبـــر 

ساعة.
شـــنت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
العربـــي،  التحالـــف  مقاتـــالت 
أمس، غارات جوية اســـتهدفت 
للميليشـــيا  ومواقـــع  آليـــات 

الحوثية غرب تعز اليمنية.
وقال مصدر عسكري، إن ثالث 

اســـتهدفت  للتحالـــف  غـــارات 
أطقما حوثيـــة وتجمعا لعناصر 
الميليشـــيا المقاتلـــة فـــي قريـــة 
المدخـــن بمنطقة شـــمير التابعة 
لمقبنة عند الريف الغربي لتعز.

وأكـــد المصدر ســـقوط عدد من 
القتلـــى والجرحـــى في صفوف 
طاقميـــن  وتدميـــر  الميليشـــيا، 
عســـكريين كانـــا فـــي طريقهمـــا 
لتعزيـــز العناصـــر المقاتلـــة فـــي 

جبهات مقبنة الغربية.
مقاتـــالت  اســـتهدفت  كمـــا 
التحالف بعدة غارات، تجمعات 
الحوثـــي  لميليشـــيا  وآليـــات 
اإليرانيـــة فـــي جبهـــات القتـــال 

جنوب مأرب.

التحالف ينفذ أكبر عمليات في مأرب والجوف

وفاة مندوب إيران لدى 
الحوثيين بـ “كورونا”

أعــلــنــت الــحــكــومــة اإليــرانــيــة وفــاة 
ســفــيــرهــا فــي الــيــمــن، حــســن إيــرلــو، 
أثناء خضوعه للعالج الطبي، أمس 
الثالثاء، والذي يعد مندوب طهران 
ــــدى الــحــوثــيــيــن. وذكـــــرت وســائــل  ل
أصيب  أنــه  إيرانية  حكومية  إعــالم 
بكورونا في اليمن. وأشارت صحيفة 
ــال فـــي وقــت  ــورنـ وول ســتــريــت جـ
سابق إلى أن إيرلو عزل من منصبه 
ــران  بــســبــب تــصــاعــد الــتــوتــر بــيــن إيـ
على  يسيطرون  الذين  والحوثيين، 

العاصمة اليمنية صنعاء.

الحرس الثوري يطلق صواريخ باليستية وكروز في مناورات بالخليج

واشنطن تستعد لفشل الدبلوماسية مع إيران

فيمـــا أعلـــن البيـــت األبيـــض أن الواليـــات المتحدة 
تعمـــل علـــى إعداد خطـــوات جديـــدة تجـــاه إيران، 
ســـتتخذها في حال فشـــل المفاوضات حول الملف 
النـــووي في فيينـــا، أعلن الحرس الثـــوري اإليراني، 
أمـــس الثالثـــاء، عـــن إطـــالق صواريـــخ باليســـتية 
وصواريـــخ كروز خالل مناورات عســـكرية وتدمير 
أهـــداف بحريـــة وبريـــة ثابتـــة ومتحركة، بواســـطة 
طائـــرات مســـيرة هجوميـــة. يأتي ذلك فـــي الوقت 
الذي تهدد فيه إسرائيل بشن هجمات على منشآت 
إيـــران النوويـــة لتعطيـــل برنامجها الـــذي تعتقد أنه 

يستهدف تطوير قنبلة نووية.
وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حســـين سالمي 
إن “اســـتخدام القـــوات البحريـــة التابعـــة للحـــرس 
الثـــوري صواريخ باليســـتية يمثل مفهومـــا جديدا. 

لقد أصابت أهدافها بدقة 100 بالمئة”.
 وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يبلغ مداها 
2000 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إســـرائيل 

والقواعد األميركية في المنطقة.
وحـــذرت إيـــران، االثنيـــن، من رد “ســـاحق” على أي 
تحرك يســـتهدفها من جانب إسرائيل التي تعارض 
جهود القوى العالمية إلعادة العمل باالتفاق النووي 
لعام 2015، وتهدد منذ فترة طويلة بعمل عســـكري 

إذا فشـــلت الدبلوماسية في منع طهران من امتالك 
قنبلـــة نوويـــة. وتقول إيـــران إن أهـــداف برنامجها 
النووي سلمية. ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن 
إســـرائيل هي الدولة الوحيدة في الشـــرق األوسط 

التي تمتلك ترسانة نووية.
وأشـــارت وســـائل إعالم إيرانية إلـــى أن التدريبات 
تضمنـــت أيضا إطـــالق 5 صواريخ كـــروز في نفس 
باألســـلحة  محملـــة  مســـيرة  وطائـــرات  التوقيـــت 

تستطيع كل واحدة منها إصابة هدفين.
وقال مســـاعد القائد العام للحرس الثوري لشـــؤون 
هـــذه  إن  نيلفروشـــان،  العميـــد  العامـــة  العمليـــات 
المناورات جارية في سياق رفع مستوى االستعداد 
فـــارس  لوكالـــة  وفقـــا  الثـــوري،  للحـــرس  القتالـــي 
اإليرانيـــة. والمنـــاورات المســـماة “النبـــي األعظـــم” 
تجـــري فـــي منطقـــة ســـواحل هرمـــزكان وبوشـــهر 
وجـــزء مـــن خوزســـتان، الواقعـــة جنـــوب وجنـــوب 

غربي البالد.
وصـــرح نيلفروشـــان بـــأن رســـالة هـــذه المنـــاورات 
هـــي الدفاع وصـــون أمن إيران القومـــي “ولجيراننا 

السالم والصداقة واألمن”.
يذكـــر أن المنـــاورات العســـكرية بدأت يـــوم االثنين 

وتستمر 5 أيام.

فـــي غضـــون ذلـــك، قالـــت المتحدثـــة باســـم البيت 
األبيـــض جين ســـاكي، إنـــه بناء على موقـــف إيران 
مـــن الجولة األخيرة مـــن المفاوضات، كلف الرئيس 
جو بايدن الفريق الخاص باألمن الوطني بأن يكون 
مســـتعدا لفشـــل الدبلوماســـية والنظر فـــي خيارات 
أخرى. وأضافت ســـاكي أن هـــذا العمل جار، وهناك 
أيضا مشـــاورات بهذا الشأن مع العديد من الشركاء 

حول العالم.
يأتي ذلـــك فيما أكد وزير الدفاع اإلســـرائيلي بيني 
غانتـــس، ســـعي إيران إلى كســـب الوقـــت فقط من 

خالل مفاوضاتها في فيينا.
وأضـــاف غانتـــس أن إيران تدخل فـــي المفاوضات 
دون أوراق مســـاومة حقيقيـــة، موضحـــًا أنها تعمل 
علـــى كســـب أكبـــر قـــدر ممكن أو خســـارة أقـــل قدر 

ممكن في المجالين النووي واالقتصادي.
يذكـــر أن العديـــد مـــن التقاريـــر ووســـائل اإلعـــالم 
اإلســـرائيلية تحدثت عن التحضيرات التي يجريها 
الجيـــش اإلســـرائيلي لتوجيه ضربة على المنشـــآت 
النوويـــة اإليرانية، في وقت أعلنت فيه إيران عدم 
وضوح الرؤية بالنســـبة الستئناف مفاوضات فيينا، 
حيـــث تســـتعد إســـرائيل لضـــرب أي اتفـــاق يعطـــي 

إليران فرصة لحيازة سالح نووي.

عواصم ـ وكاالت

التدريبات تضمنت إطالق 5 صواريخ كروز في نفس التوقيت 

عواصم ـ رويترز

أدى تضاعـــف أعـــداد المصابيـــن بمتحور 
“أوميكرون” الجديد على نحو ســـريع في 
أنحـــاء العالم، إلـــى اتخاذ تدابيـــر وقائية 
ورفع حالة التأهب خاصة قبل أيام قليلة 

من احتفاالت عيد الميالد ورأس السنة.
فقـــد أرجـــأت نيوزيلنـــدا، أمـــس الثالثاء، 
الموعـــد الـــذي كان مقـــرًرا إلعـــادة فتـــح 
حدودها الدولية بســـبب االنتشار السريع 
للمتحـــور “أوميكـــرون” حـــول العالـــم كما 
أعادت عدة دول أخـــرى فرض إجراءات 
وقـــال  االجتماعـــي.  والتباعـــد  اإلغـــالق 
المســـؤول  الوزيـــر  هيبكينـــز،  كريـــس 
البـــالد  فـــي  كوفيـــد19-  مواجهـــة  عـــن 
التـــي فرضـــت بعضا من أشـــد إجـــراءات 
مكافحـــة كوفيـــد19- صرامة فـــي العالم، 
إن نيوزيلنـــدا أرجـــأت بـــدء عملية مقررة 
إلعادة فتح حدودها حتى نهاية فبراير.

وفـــي الهنـــد، دعـــا رئيـــس وزراء حكومة 

نيودلهـــي أرفينـــد كيجريـــوال المواطنين 
الحكومـــة  وحـــث  كمامـــات  وضـــع  إلـــى 
االتحاديـــة على الســـماح بإعطـــاء جرعة 
لقاح تنشيطية إذ سجلت البالد 200 حالة 
إصابـــة بالمتحـــور أوميكرون فـــي أنحاء 
12 والية. وفي ســـنغافورة، تجري وزارة 
الصحـــة فحوصـــات لتحديـــد مـــا إذا كان 
أوميكـــرون الســـبب في إصابـــة مجموعة 
مشـــتبه بهـــا مـــن األشـــخاص فـــي صالـــة 
لأللعاب الرياضية كما حذرت الوزارة من 

احتمال إصابة العديد من األشخاص. أما 
فـــي الواليات المتحدة، فقال مســـؤولون 
إن المتحـــور أودى بحياة رجل لم يحصل 
علـــى التطعيم في تكســـاس بعدما أصبح 
أوميكرون الســـاللة الســـائدة فـــي البالد.  
وكانت كوريـــا الجنوبية وهولندا وألمانيا 
وإيرلنـــدا مـــن بيـــن الـــدول التـــي أعـــادت 
فرض إغالق جزئـــي أو كلي أو إجراءات 
التباعـــد االجتماعـــي فـــي األيـــام القليلـــة 

الماضية.

دول عدة أعادت فرض إجراءات اإلغالق والتباعد االجتماعي

“أوميكرون” يرفع حالة التأهب في العالم

تدابير وقائية قبل احتفاالت عيد الميالد ورأس السنة

موسكو ـ وكاالت

فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  هاجـــم 
الواليـــات  سياســـات  بشـــدة  بوتيـــن 
المتحدة التي تعتمد التدخل عسكريا 
فـــي دول أخـــرى فـــي تجاهـــل ســـافر 

للقانون الدولي.
وأشـــار بوتيـــن فـــي كلمـــة لـــه خـــالل 
اجتمـــاع موســـع لقيـــادة وزارة الدفاع 
الروســـية في موســـكو أمس الثالثاء، 
تلتـــزم  المتحـــدة  الواليـــات  أن  إلـــى 
بقواعد القانون الدولي وميثاق األمم 
المتحـــدة عندما يكون ذلك مفيدا لها، 
لكنها تتناســـى ذلك على الفور إذا كان 
ال يتوافـــق مـــع مصالحهـــا، مضيفـــا أن 
مثل هذه التالعبات أصبحت مزعجة.

وقـــال بوتيـــن “مـــن أعطـــى )الواليات 
المتحـــدة( الحـــق فـــي توجيـــه ضربـــة 
لعاصمـــة أوروبيـــة، مدينـــة بلغـــراد؟ ال 
أحـــد! لقـــد قـــررت ذلـــك بنفســـها بـــكل 

بساطة، فيما تراكض من يدورون في 
فلكها من خلفها وهم ينبحون بصوت 
القانـــون  فـــي  مـــا  خافـــت. وهـــذا كل 

الدولي!”.
وتابـــع “وبـــأي حجـــة دخلـــوا العـــراق؟ 
)تحدثـــوا عـــن( تطوير أســـلحة الدمار 
البـــالد  ودمـــروا  دخلـــوا  الشـــامل. 
وأوجـــدوا بـــؤرة لإلرهـــاب الدولي ثم 
تبين أنهم أخطـــأوا. قالوا “المخابرات 
خذلتنـــا”. رائـــع! وهذا هـــو كل التبرير! 

اتضح أنه لم يكن هناك أي أسلحة”.
وتســـاءل “كيـــف دخلـــوا ســـوريا؟ هل 
بموافقة مجلس األمـــن الدولي؟ )كال( 

إنهم يتصرفون على هواهم”!
المتحـــدة  الواليـــات  بوتيـــن  وحمـــل 
مســـؤولية تدهـــور الوضع فـــي أوروبا 
إلـــى  مشـــيرا  األخيـــرة،  الفتـــرة  فـــي 
مختلـــف  مـــن  واشـــنطن  انســـحاب 

الخاصـــة  الدوليـــة  المعاهـــدات 
وســـعيها  االســـتراتيجي  باالســـتقرار 

لتوسيع حلف الناتو.
من جهته، صرح وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو بأن شركات عسكرية 
أميركيـــة خاصة تحضر الســـتفزازات 
باســـتخدام مواد كيميائية في منطقة 

النزاع بدونباس شرق أوكرانيا.

انتقد بشدة سياساتها المعتمدة على التدخل عسكريًّا في دول أخرى

بوتين مهاجًما أميركا: بأي حجة دخلوا العراق؟

فالديمير بوتين

جنيف ـ سكاي نيوز عربية

طالبت المفوض الســامية لحقوق اإلنســان، التابعة لألمم المتحدة، بالتحقيق الســريع في 
تقاريــر مزعجــة للغايــة تلقتها عن عمليــات قتل واغتصاب وعنف مفــرط طالت المئات من 

السودانيين المشاركين في االحتجاجات التي نظموها، األحد، رفضا للحكم العسكري.

وكشـــفت المفوضية خالل مؤتمر صحفي عقدته 
بجنيـــف، أمـــس الثالثاء، عن تلقـــي مكتب حقوق 
اإلنسان المشترك في السودان مزاعم بتعرض 13 
امـــرأة وفتاة لالغتصـــاب أو االغتصاب الجماعي، 
إضافة إلى عمليات تحرش جنسي من قبل قوات 
األمن ضد النســـاء اللواتي كـــن يحاولن الفرار من 

المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء األحد.
مـــن  اثنيـــن  مقتـــل  إلـــى  المفوضيـــة  وأشـــارت 
المتظاهرين بعد إطالق النار عليهما، وإصابة نحو 
300 آخرين بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل 
للدمـــوع أو الضرب المبرح من قبل أفراد األجهزة 

األمنية.
وعبرت مفوضية حقوق اإلنســـان أيضا عن قلقها 
البالغ إزاء زيادة العنف القبلي في دارفور وجنوب 

كردفـــان، خالل الشـــهرين الماضييـــن، والتي قتل 
فيها 250 مدنيا.

وأشارت المفوضية إلى وجود ثغرات خطيرة في 
الحمايـــة بدارفور، فـــي ظل التأخيـــر الطويل في 

تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
وأشار مدير معهد حقوق اإلنسان في جنيف نزار 
عبد القادر إلى أن مطالبة المفوضية األممية بهذا 
التحقيق تأتي انطالقا من مســـؤوليتها المباشـــرة 

في متابعة أوضاع حقوق اإلنسان في السودان.
وقـــال عبدالقـــادر لموقـــع “ســـكاي نيـــوز عربيـــة” 
إن هنالـــك خلـــال واضحـــا فـــي الطريقـــة العنيفـــة 
التـــي يجري مـــن خاللهـــا التعامل مـــع المحتجين 

السلميين عبر االستخدام المفرط للقوة.
وشـــدد عبدالقادر علـــى ضرورة مراعـــاة واحترام 

القوانيـــن الدوليـــة التي تكفل الحق فـــي التظاهر 
السلمي.

وأكـــدت مصادر طبيـــة متطابقة مقتـــل محتجين 
وإصابة أكثر مـــن 200 بالرصاص الحي، وعبوات 
الغـــاز المســـيل للدمـــوع، خـــالل محـــاوالت أجهزة 

مـــن  اآلالف  تفريـــق عشـــرات  الســـودانية  األمـــن 
فـــي  الرئاســـي  القصـــر  فـــي محيـــط  المحتجيـــن 
العاصمـــة الســـودانية الخرطـــوم، ومناطـــق أخرى 

األحد.
من جانبها، قالت الناشـــطة إحسان فقيري، لموقع 

“ســـكاي نيـــوز عربيـــة” إن عـــددا مـــن المحتجيـــن 
تعرضـــوا إلصابـــات بطلقـــات ناريـــة مباشـــرة فـــي 
عـــدد  أصيـــب  فيمـــا  والصـــدر،  الـــرأس واألرجـــل 
كبيـــر بعبـــوات الغـــاز المســـيل للدمـــوع. وأشـــارت 
فقيـــري إلـــى وجود عـــدد مـــن الحـــاالت الخطيرة 
فـــي عـــدد مـــن مستشـــفيات العاصمـــة. وفي ظل 
جمود سياســـي ناجم عن تمسك الشارع بمواقفه 
المطالبـــة بإبعـــاد الجيش عن المشـــهد السياســـي، 
وتعثـــر جهـــود رئيـــس الـــوزراء عبـــدهللا حمـــدوك 
الرامية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وفقا لالتفاق 
الموقـــع بينـــه وقائد الجيـــش عبدالفتـــاح البرهان 
فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن نوفمبر، تســـتجيب 
قطاعات عريضة من الشـــارع الســـوداني لدعوات 
التظاهـــر المتواصلة التي يطلقهـــا تجمع المهنيين 
ولجـــان المقاومة. يأتـــي هذا فيما تشـــدد أطراف 
التـــي  اإلجـــراءات  إنهـــاء  ضـــرورة  علـــى  دوليـــة 
اتخذهـــا الجيـــش فـــي 25 أكتوبر والتـــي اعتبرت 
عمليـــة  أمـــام  الطريـــق  لقطـــع  هدفـــت  خطـــوات 

التحول الديمقراطي في البالد.

قتل واغتصاب محتجين سودانيين... تقرير صادم من األمم المتحدة

مشاهد عنيفة في االحتجاجات بالسودان

عواصم ـ وكاالت
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القمة الخليجية 42.. لالقتصاد كلمة
التكتـــات والتحالفات اإلقليمية والدولية، ســـواء كانـــت تحالفات ذات 
أهداف سياســـية وأمنيـــة واقتصاديـــة، أو كانت على مســـتويات دينية 
وعرقيـــة، ال يمكن لها أن تكون جامدة ال تتوافق مع التغيرات أيا كانت، 
وإال فإنـــه ال طائـــل وال هـــدف منها، أما إذا كان أســـاس إنشـــائها تحقيق 
المصلحة والمنفعة، فإن المصلحة تتطلب أن تســـتوعب هذه المنظومة 
كل المتغيـــرات والظـــروف المحيطـــة بهـــا، وضمـــن هـــذه المنظومـــات 
اإلقليمية مجلس التعاون الذي اختتم قبل أيام قمته الثانية واألربعين، 

بقرارات وتحوالت جذرية بمفهوم الوحدة الخليجية.
لكـــن قبل البدء بشـــرح بســـيط وعميق المعنـــى، علينـــا أوال أن نعرف أن 
جوهر الفكر الوحدوي الخليجي ما قبل القمة 42، أو باألحرى قبل رؤية 
الملك سلمان بتطوير منظومة مجلس التعاون، كان التركيز أوال وأخيرا 
على التكامل السياســـي بين الدول، حتى تكون صوتا واحدا وسياســـة 
جماعيـــة واحـــدة فـــي التعامـــل مـــع دول العالـــم، وقـــد نجح هـــذا الفكر 
الوحـــدوي منذ أن انتهجه اآلباء المؤسســـون، عليهـــم رحمة هللا جميعا، 

مستمرا حتى ما بعد تحرير الكويت من الغزو البعثي.
أمـــا فـــي هذه القمة، وبعد تبني رؤية الملك ســـلمان، وبعد جوالت ســـمو 
األمير محمد بن ســـلمان الخليجية، اتفقت كل الرؤى واآلمال واألحام 
والتمنيـــات علـــى التركيـــز علـــى التكامـــل االقتصـــادي بالدرجـــة األولى، 
وتحقيـــق واقـــع الســـوق الخليجية المشـــتركة عام 2025، وبمعنى أشـــد 
وضوحا للقارئ العربي، فإن رؤية الملك ســـلمان المدعومة من كل دول 
الخليـــج هـــي: أن التركيز وتحقيق التكامل االقتصادي هو من ســـيحقق 
التكامـــل السياســـي لدول الخليج، وللتمدد بالتوضيـــح أكثر كمثال، فإن 
الحمـــات التـــي تقودهـــا الواليـــات المتحـــدة ضـــد الصيـــن ليســـت حربا 
عسكرية أو نووية بل هي حرب اقتصادية، فالتمدد االقتصادي الصيني 
هو ما يقلق واشـــنطن وليس التمدد السياسي لبكين، فاالقتصاد هو من 

يحكم السياسة اآلن.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

ممنوع الوقوف أو التدخين.. كلمات مفهومة ال تحتاج إلى ذكاء
عندمـــا تقـــرأ أمامك عبارة “ممنـــوع التدخيـــن” أو “الموقف مخصص 
لـــذوي اإلعاقة” أو “ممنوع الوقوف” وغيرها من الفتات التحذيرات، 
فهـــذا ليـــس معناه خطابـــا للمواعـــظ والحكـــم أو نزعة إيمانيـــة تارة 
تشـــتد وتقوى، وتارة تضعف وتســـترخي كالعقدة على الخيط مثا، 
األمـــر ليس كذلـــك، إنما احتـــرام للقانون واحترام لنفســـك والواجب 
والوطنية والمســـؤولية، فكلمة “ممنوع” التي نصادفها في الطرقات 
والشـــوارع والمجمعات التجارية والوزارات والمؤسســـات ومختلف 
األماكن، لم تكتب إلعاء شـــأن العاطفة فينا، إنما لتعميق إحساســـنا 
بالمسؤولية مبطنة بنسيج من التحذير فيما يتعلق بالتمرد والتعدي 

على حقوق اآلخرين.
ال أعتقـــد أن هنـــاك إنســـانا بحاجة إلى مزيـــد من التدريـــب والتركيز 
والـــذكاء بكلمـــة “ممنوع”، فهـــي واضحة وغاية في الدقة، وســـيبقى 
معناهـــا األصلـــي كوحـــدة ال تتجـــزأ علـــى مر العصـــور وحقيقـــة بين 
ضلـــوع الناس بمختلف الثقافات، ومع ذلك نجد هناك من يخرج عن 
إنســـانيته األصيلـــة ويقلد أفام الســـينما وقصص المجـــاالت، فتراه 

يدخـــن في منطقة ممنوع التدخين فيها، ويقود ســـيارته في طريق 
مكتـــوب عليه “ممنـــوع المرور”، وألنـــه يدور في نفـــس فلكه الضيق 
تجـــده أيضا يقف فـــي المواقـــف المخصصة لذوى اإلعاقـــة، وعندما 
تلفت انتباهه يرد عليك كشخصية عصرية “إال جم دقيقة اخوي.. با 

سحب من البنك وماشي”.
والعجيب “في بعض” المواقف أنك تشـــاهد من يمزق كتاب االلتزام 
والســـنع والمســـؤولية واحتـــرام القانـــون، شـــخصيات لهـــا منزلة في 
الصـــدارة مـــن شـــكلها، وال تتوقـــع أبدا أن تصـــدر منها أيـــة تصرفات 
تبعـــث على الحيرة وااللتباس، فـــإذا كان هؤالء ال يلتزمون بالقانون 
والتعليمات، فكيف سيتدفق الخير ومعها القدوة الحسنة في أفئدة 
وعقـــول صغار الســـن، إذ مـــن المؤكد أنهم سيســـتمرون على الطريق 

حتى يسقطوا.
ال توجـــد هنـــاك فـــوارق واختافـــات فـــي االلتـــزام بالقانـــون، فكلمة 
ممنوع التدخين تطوف في مدارات الكون ومفهومة في كل مجتمع 

إنساني، أما الذي ال يفهم فعليه االنسحاب من المجتمع اإلنساني.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

للعـــام الثانـــي علـــى التوالي ينغـــص الفيروس الشـــائه، كوفيـــد - 19، 
بتحوالتـــه وتحوراتـــه فرحـــة أعيـــاد الميـــاد حـــول العالـــم، والتـــي 
تعتبـــر فرصـــة للماييـــن حول الكـــرة األرضيـــة للفرار مـــن ضغوطات 
الحيـــاة المعاصـــرة. علـــى بعد ســـاعات قليلة من ظهور هـــذه الكلمات 
للنور، يخشـــى الكثيرون أن تكون موجة خامســـة مـــن هذه الجائحة 
المقلقـــة قـــد ضربت الكثيرين شـــرقا وغربا، والذين يتابعون المشـــهد 
األوروبـــي بنـــوع خاص، يـــرون أن هنـــاك دوال بعينها بـــدأت التضييق 
على مواطنيها، بل وزائريها، في محاولة من أجل حماية الجميع من 

االنتشار المزعج لكورونا.
أمـــا الناظـــر إلـــى الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، فيكفيـــه أن يراجـــع 
العاصفـــة  أســـماه  مـــا  بشـــأن  بايـــدن  الرئيـــس جوزيـــف  تصريحـــات 
الفيروسية القادمة، والتي ستضرب غير المتلقين للقاح بنوع خاص، 

ليدرك الهول الذي ينتظر الباد والعباد.
مـــن وجهـــة نظر تاريخية بـــدا الكريســـماس كظاهـــرة اجتماعية أكثر 
منها ظاهرة دينية، فقد كانت الثلوج والظام الذي يخيم على الغرب 
األوروبي واألميركي، عاما دافعا للبحث عن ســـبب ما لتحويل هذه 
األيـــام إلـــى مواســـم لاحتفاالت وفـــرص إلشـــاعة البهجـــة، والتقاط 
األنفاس وســـط زحمة الحياة، الســـيما مع التطـــورات المعاصرة التي 

جعلت البشـــر تروســـا في ماكينة العولمة، األمر الـــذي أفقد الكثيرين 
جزءا بالغا من إنســـانيتهم وبشـــريتهم المعذبة بصنـــوف التكنولوجيا 
الحديثـــة. أمـــران آخـــران يختصمـــان مـــن ســـعادة الكريســـماس هذا 
العـــام، األول حالة الطقـــس، والثاني موصول بالظـــروف االقتصادية 

وتوقعات التضخم العالمي.
بالنســـبة للنقطـــة األولـــى، فقـــد كان الجنـــرال األبيـــض، أي الثلج أمرا 
مرحبـــا به وتقليدا تتطلع إليه الشـــعوب الغربيـــة، وعاما من العوامل 
التي تضفي بهجة خاصة على المحتفلين بالكريسماس والمستقبلين 
لـــرأس الســـنة الجديـــدة، غيـــر أن واقـــع الحال فـــي األعـــوام األخيرة 
وجـــراء التحـــوالت المناخيـــة المزعجـــة، تحـــول األمر إلـــى عواصف 
ثلجيـــة، وأعاصير وريـــاح عاتية، ناهيك عن األمطار غير المســـبوقة، 
وجميعها جعلت التواصل بين األسر والخروج من المنازل أمرا صعبا. 
عطفـــا علـــى ذلـــك فقـــد أدت الظـــروف اإليكولوجيـــة المضطربـــة إلى 
توقف إنتاج الكثير من مصافي النفط، السيما في الواليات المتحدة 
األميركية، األمر الذي انعكس على ارتفاع أســـعار الوقود، وفي دولة 
مموطـــرة مثـــل الواليـــات المتحـــدة، تمثـــل القيـــادة بالســـيارات قلب 
التواصل االجتماعي، واألمر موصول بكل وســـائل التنقل داخل تلك 

القارة الواسعة والشاسعة. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

كريسماس باهت في زمن “كورونا”

نذوُذ عنها باألرواح واألنفس، لنحمي حياضها من كل غاشم.. نعشقها 
حدَّ الُهيام.. ال نهاجُر عنها وال ُنطيُق الغياب.. معلقٌة أرواُحنا بســـمائها 
وجذوُرنـــا ضاربـــٌة بعمـــِق ترابها الخصيـــب. هي دانُة الدنيـــا وجوهرُة 
الخليـــج.. هـــي عروُس البحر في حكايا الســـابقين، وهـــي الباُد التي 
أبحـــر إليهـــا جلجامش بحثـــًا عن ترياِق المـــوت وماِء الحيـــاة.. أرُض 
الخلود التي ال يموُت أبناؤها، فذكرهم مخلٌد ومجدهم ال يزول. منذ 
الخليقِة كانت تنبُض بالحياة، شامخًة كشموِخ الجبال، تتعاقب عليها 
الحضـــاراُت القديمـــة والحديثـــة، ال يخبو عُزها، وال يأفـــل نجمها عبَر 

أزمنِة الحِب وعصوِر العشق األبدي الخالد.
البحريُن بادي.. فيها عيوُن الماء والنخيُل “الخضراء”.. هكذا علَّمونا 
مْذ وَعينا لُنحِســـَن القراءة، لنحســـن التعلَق بمسقِط رؤوسنا، لنحسن 
الوالَء لهذه األرض التي أعطت با حدوٍد وال شرط، ومهما قدمنا لها 

ِة دٍم تجري في شرايينا،  ال نشعُر بالوفاء، وبكِل نبضِة قلٍب وبكل ُكريَّ
نفخـــُر بكوننـــا أبنـــاَء دلمـــون وتايلـــوس وأوال، األرُض التـــي ال تغيب 

شمُسها وال يهوُن شعُبها وال ُيهزُم حكامها.
أْي مملكتـــي الحبيبة، تخونني الكلمات، وعاجـــزٌة أنا عن الوصف كما 
لـــم أكـــْن قباً، تهانينا لخمســـين.. عٍز ومجد، خمســـين.. فـــرٍح وحبور، 
خمســـين عاما من التقدم والرخاء.. تهانينـــا لمن حكم الوطَن بالعدل 
والحكمـــة، فأعطـــى ببذخ وقاد زمام النهضة التي نشـــهد ثمارها يومًا 
بعـــد يوم؛ كي ُيحقَق الرؤى ويمضي بالمملكـــة نحو التقدِم واالزدهار 
َد  فـــي شـــتى األصعـــدة.. تهانينا لكل من شـــارك فـــي هذا البناء وشـــيَّ
وبنـــى؛ لتســـتمر عجلُة التنمية المســـتدامة، وفي بـــاٍد أِذَن هللُا لها أن 
تظـــلَّ منارًة للعلم والمعرفِة والحب والســـام والعيِش المشـــترك بين 

أبنائها، ال يسُعني إال أْن أعتزَّ بكوني بحرينيًة حتى الُنخاع.

هدى حرم

بحرينية حتى الُنخاع

األمن واإلرهاب وتغير المناخ
شـــاركت البحريـــن فـــي جلســـة المناقشـــة المفتوحـــة ل مجلـــس األمـــن حـــول 
“األمـــن في ســـياق اإلرهاب وتغير المناخ” التـــي عقدت بمجلس األمن، وذلك 
الهتمـــام البحرين بتغير المناخ باعتباره تحدًيا عالمًيا، وتتعاون البحرين مع 
دول العالـــم ومنظماته إليجـــاد حلول للتتصدي لآلثار الســـلبية لتغير المناخ، 
وإلحـــال األمن واجتثـــاث اإلرهاب، وتبلغ نســـبة االنبعاث الغـــازي بالبحرين 
)0.07 %( مـــن إجمالـــي االنبعـــاث العالمـــي، وتأمل الوصول للحيـــاد الصفري 
بحلول 2060م، وقد وافقت البحرين على مجموعة من المبادرات اإلقليمية 

والعالمية لحماية كوكب األرض وضمان مستقبل أكثر أماًنا وجودة.
وترتبط حالة السام واألمن بالمجتمعات بتحسن المناخ واجتثاث اإلرهاب، 
وهنـــاك عاقة جدليـــة بينها، فتغير المناخ ُيهدد األمن والســـام، فعندما تقل 
حصـــة المـــاء والطعام يحصـــل نزاع بين األفـــراد والدول، ويقـــود عدم توفر 
الطعام لدى األســـرة إلى انجرار أفرادهـــا للجماعات اإلرهابية، وتعيش اليوم 
عـــدد مـــن المجتمعات على آثار تغير المناخ وانتشـــار اإلرهاب، خصوصا تلك 
المجتمعات المعتمدة في قوتها اليومي على الزراعة وتربية المواشي وصيد 
األســـماك، وبعضها يشـــهد انخفاًضا بمنســـوب مياه األنهار وقلتها وشحها، ما 
أثر على المنتجات الزراعية واألسماك التي تتواجد فيها، وبانخفاض سقوط 
األمطار وتراجع اإلنتاج الزراعي، وارتفاع متوســـط درجات الحرارة السنوي 
بمعـــدل )1.5( درجة في مناطق أخرى... هـــذه األمور أدت إلى تفجر الصراع 
والقتال بين الســـكان للحصول على المأوى ومراعي الماشـــية وعلى الطعام 
والمـــاء. وتعتبـــر حالـــة الجـــوع واالضطراب األمنـــي بيئة خصبـــة للجماعات 
اإلرهابيـــة التـــي تجد ضالتها في تلك المجتمعات، وبدأت تتواجد وتنمو في 

بعضها باستغال سكانها لفقرهم وحاجتهم للطعام والماء.
وأكـــدت دراســـات سياســـية واســـتراتيجية أن )نشـــأة التنظيمـــات اإلرهابية 
ترجـــع إلى التحـــوالت البيئية وتغير المناخ، وافتقاد النـــاس الطعام والمأوى 
واالحتياجـــات األساســـية، وهجـــرة الســـكان لمناطـــق أخـــرى عقـــب موجات 
الجفاف والتصحـــر والصراعات األهلية، وقيام التنظيمات بتجنيد أكبر عدد 

منهم”.
وتتضاعـــف تهديـــدات األمـــن اإلنســـاني كلما تغير المناخ واتســـعت مســـاحة 
اإلرهـــاب، فتغيـــر المناخ يـــؤدي إلى زيـــادة الاجئين، كارتفاع منســـوب مياه 
البحـــر والفيضانـــات واألعاصيـــر والنزاعـــات المســـلحة التـــي تعـــرض حيـــاة 
النـــاس للمـــوت، وتبخر الموارد المائية ببعـــض األنهر يؤدي إلى انخفاض غلة 
المحاصيـــل الزراعية بنســـبة )30 %(، فتحقيق األمـــن واالزدهار لدول العالم 

وشعوبها يتطلب القضاء على اإلرهاب وتحسين المناخ.

عبدعلي الغسرة



خالد بن حمد يصدر قراًرا بتعيين اتحادي “البادل” و“الرجبي”

سلمان بن عيسى: جهود وطنية وعمل دؤوب لفريق البحرين

سموه عين السليس رئيًسا لـ “المالكمة”

بمناسبة منح أعضاء فريق “الحلبة” وسام األمير سلمان بن حمد

أصــدر النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، قرار رقم 24 لســنة 2021، بشــأن تعييــن مجلس إدارة االتحــاد البحريني 

البحريني للبادل.

وجاء في القـــرار أنه يعين مجلس 
للبـــادل،  البحرينـــي  إدارة االتحـــاد 
 -  2021 الجديـــدة  دورتـــه  فـــي 
2024، ليكـــون برئاســـة فهد فوزي 
مـــن:  كل  وعضويـــة  كانـــو،  أحمـــد 
جمعـــة  محمـــد  عبـــدهللا  يوســـف 
للرئيـــس، محمـــد خميـــس  نائبـــا   -
مريـــم  عضـــوا،   - الرميحـــي  علـــي 
عبدالمجيـــد  محمـــد  عبدالرحمـــن 
عبـــدهللا  خالـــد  خليفـــة  عضـــوا،   -
جـــواد  حبيـــب  عضـــوا،   - رشـــدان 
خالـــد  عضـــوا،   - الخيـــاط  حبيـــب 

محمـــود الريـــس - عضـــوا، عبدهللا 
عبدالرحمـــن بوعلـــي - عضوا، علي 
 - شـــريف  عبدالرحيـــم  إبراهيـــم 
عضـــوا، علي خليفة خالـــد المطر - 

عضوا.
وأصدر ســـموه قرار رقم 23 لســـنة 
2021، بشـــأن تعيين مجلس إدارة 
االتحـــاد البحرينـــي للرجبـــي “كـــرة 

القدم”. 
 وجـــاء في القرار أنه يعين مجلس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي للرجبـــي 
“كرة القـــدم”، في دورتـــه الجديدة 

2021 - 2024، ليكون برئاسة نادر 
خليفـــة شـــاهين خلفـــان، وعضوية 
محمـــد  إبراهيـــم  أحمـــد  مـــن:  كل 
Jean-Chris- الســـعد،  يعقـــوب 
tophe Francois Abel Du-
 Anthony David William   ،rand
 John Humphreys    ،Bloomer

 .Kelynacks
كما أصدر سموه قرار رقم 18 لسنة 
2021، بشأن تعيين رئيس لمجلس 

إدارة االتحاد البحريني للمالكمة.
وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه يعيـــن عمر 

ســـلمان الســـليس رئيســـا لمجلـــس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي للمالكمة 

للدورة الحالية.

رفـــع الرئيـــس التنفيـــذي لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عيســـى آل خليفـــة، نيابـــًة عـــن 
مجلـــس إدارة الحلبـــة وإدارتهـــا التنفيذيـــة، أســـمى 
آيات الشكر واالمتنان إلى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، على تفضل ســـموه بتسليم عدد من 
أعضـــاء فريق حلبـــة البحرين الدولية وســـام األمير 
سلمان بن حمد لالســـتحقاق الطبي، وذلك بالتزامن 
مـــع احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بأعيادهـــا الوطنية 
إحياًء لذكـــرى قيام الدولة البحرينيـــة الحديثة في 
عهـــد المؤســـس أحمـــد الفاتح كدولة عربية مســـلمة 
العـــام 1783 ميالدية، وذكـــرى تولي حضرة صاحب 

الجاللة الملك المفدى لمقاليد الحكم. 
وأكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة أن ما يوليه 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك من رعايـــة واهتمام 
بتقدير جهود أبنـــاء البحرين العاملين في الصفوف 
األماميـــة من الكوادر الصحيـــة وقوة دفاع البحرين 
ووزارة الداخليـــة والجهـــات المســـاندة لهـــم محـــل 
اعتـــزاز وعرفان من قبل كافة أبناء الوطن، مشـــيًدا 
بحـــرص صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى تقديـــر جهـــود العامليـــن في 
الصفـــوف األمامية من الكوادر الصحية وقوة دفاع 

البحريـــن ووزارة الداخلية والمســـاندة في مواجهة 
فيروس كورونا من خالل تفضله بتســـليمهم وســـام 
األمير ســـلمان بن حمد لالســـتحقاق الطبي، مشـــيًرا 
إلـــى أن الجهود الوطنيـــة والعمل الـــدؤوب من قبل 
كافـــة أعضاء فريـــق البحرين أســـهمت في الوصول 
إلى ما تحقق من نجاح في مختلف مراحل التعامل 
مـــع الجائحـــة، فتضحياتهـــم المشـــرفة ســـطروا بهـــا 
أروع قصـــص العطـــاء من أجل الحفـــاظ على صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأعرب الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى عن شكره لكافة 
فريـــق العمـــل بحلبـــة البحريـــن الدوليـــة الذيـــن لـــم 
يدخروا جهًدا في العمل بشـــكل مســـتمر على تنفيذ 
رؤى جاللة الملك وتوجيهات صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، وأســـهموا عبر 
عطائهم المستمر ومواصلتهم تقديم كافة الخدمات 
المطلوبـــة فـــي مختلـــف الظـــروف والتحديـــات في 
مواصلة مســـيرة الخيـــر واالزدهار لمملكـــة البحرين 

وأبنائها في ظل القيادة الحكيمة لجاللة الملك.

الهيئة العامة للرياضة

حلبة البحرين الدولية

سمو الشيخ خالد بن حمد

فريق حلبة البحرين الدولية
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

المغرب3423البحرين

دوري ناصر بن حمد لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

الحد

الرفاع الشرقي

النجمة

5:30 مساًء

5:30 مساًء

8:5 مساًء

المنامة

الحالة

الرفاع

اللجنة األولمبية

شـــهد األميـــن العـــام للجنـــة األولمبية 
النصـــف  حســـن  محمـــد  البحرينيـــة 
النـــدوة الطبيـــة التـــي أقيمـــت مســـاء 
اإلثنيـــن الماضـــي بقاعـــة المحاضرات 
باستاد البحرين الوطني والتي حاضر 
الطبيعـــي  العـــالج  اختصاصـــي  فيهـــا 
والمـــدرب الرياضي الخبير الفرنســـي 
“جيـــروم أنـــدرال” عن إصابـــات أوتار 
الركبـــة “ الوقايـــة والتأهيـــل” وإعـــادة 
تأهيل الربـــاط الصليبي بعد العمليات 
“مـــن العـــالج إلـــى العـــودة للمالعـــب” 
بحضور رئيـــس المركز الوطني للطب 
الرياضي والتأهيل خالد الشيخ وعدد 
الطبيعـــي  العـــالج  اختصاصيـــي  مـــن 
والخاصة  الحكوميـــة  بالمستشـــفيات 
الطبيعـــي  العـــالج  واختصاصيـــي 

بالمنتخبات الوطنية.
وقدم الفرنسي “جيروم أندرال” الذي 
عمـــل لســـنوات طويلـــة مـــع االتحـــاد 
الفرنســـي لكـــرة القدم ونـــادي باريس 
ســـان جيرمـــان خالصـــة خبرتـــه فـــي 
التشـــخيص والعـــالج والتأهيـــل فـــي 

والربـــاط  الخلفيـــة  العضلـــة  إصابـــات 
الصليبي واســـتعرض الطرق الحديثة 
إلـــى  للعـــودة  العـــالج والتأهيـــل  فـــي 
المالعب وقـــدم مجموعة من النماذج 
العمليـــة عبر “ الفيديـــو” واإلحصاءات 

والمقارنات المفيدة.

وأكد “جيـــروم أنـــدرال” أهمية إجراء 
التدريبـــات والتماريـــن العملية لالعب 
عند إعادة التأهيل المشابهة لحركاته 
داخـــل الملعـــب؛ بهـــدف تحقيـــق أكبر 
قدر مـــن االســـتفادة وســـرعة التماثل 
للشـــفاء والعودة للمالعب، كما تطرق 

لإلصابـــات وكيفية الوقاية منها وأهم 
البرامـــج التأهيليـــة، مشـــيرا بـــأن لكل 
حالـــة تعامل منفصـــل وبالتالي ينبغي 
عـــدم التقيـــد بالبروتوكـــول العالجـــي 
وذلـــك وفقـــا لحالـــة اإلصابة وشـــدتها 
وقياس اللياقـــة وقوة العضلة وبعض 

المؤشرات األخرى، كما أن ذلك يعتمد 
أو  الالعـــب هاويـــا  إذا كان  مـــا  علـــى 

محترفا.
وتأتـــي تلك النـــدوة في إطـــار حرص 
أمهـــر  الســـتضافة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الطبيعـــي؛  العـــالج  اختصاصيـــي 
للتعريـــف بطرق التشـــخيص والعالج 
الرياضيـــة،  لإلصابـــات  والتأهيـــل 
وحرصا منها على توعية اختصاصيي 
العالج الطبيعي سواء التابعين للمركز 
الوطنـــي للطـــب الرياضـــي والتأهيـــل 
أو باقـــي الجهـــات الطبيـــة الحكومية 
والخاصـــة بأحدث األســـاليب المتبعة 
في تشخيص وعالج وتأهيل إصابات 
أوتار الركبـــة والرباط الصليبي والتي 
تعتبـــر مـــن اإلصابـــات الشـــائعة لـــدى 

الكثير من الرياضيين وعامة الناس.

تحدث فيها عن إصابات العضلة الخلفية والرباط الصليبي

النصف يشهد الندوة الطبية للخبير “جيروم أندرال”

السياحة الرياضية.. صناعة 
األحداث الكبرى

نظمـــت الهيئة العامة للرياضة مؤخـــرًا الملتقى المرئي بعنوان 
“الســـياحة الرياضيـــة المســـتدامة” الـــذي ســـلط الضـــوء علـــى 
أهمية الصناعة الرياضة؛ لكونها تشكل رافدا رئيسًا لالقتصاد 
الوطنـــي، وهـــي خطوة أتـــت في وقتهـــا لالســـتفادة منها في 
تطوير القطاع الرياضي والسياحي بالمملكة، حيث بلغ حجم 
سوق السياحة الرياضية العالمية 323 مليون دوالر في العام 

.2020
علـــى  عملـــت  للمملكـــة  أولويـــة  والرياضـــة  الســـياحة  تمثـــل 
تطويرهما بنشـــاط خالل األعوام الماضية من خالل توظيفها 
للمقومـــات الجغرافيـــة والمادية والبشـــرية التـــي تمتلكها في 
تنظيم واســـتضافة الفعاليات الرياضية الترفيهية والبطوالت 

والسباقات اإلقليمية والدولية. 
فنحـــن اليـــوم في حاجة ماســـة إلى إنشـــاء هيئـــة متخصصة 
للســـياحة الرياضيـــة – مســـؤولة عـــن تصميم اإلســـتراتيجية 
الســـياحية الرياضيـــة للمملكة وتنفيذها، إســـتراتيجية تعتمد 
على عدد من الركائز األساســـية لزيادة عدد الســـائحين. أولها 
اســـتضافة فعاليات رياضيـــة وطنية ودولية متميزة تســـاعد 
علـــى إبراز صورة المملكة دوليًا وتصـــور البحرين كمركز رائد 
للرياضة العالمية. ثانيًا: االستثمار في البنية التحتية وتشجع 
الشـــراكة بيـــن القطاعين العام والخاص. ثالثًا: االســـتفادة من 
الكفاءات الوطنية في مجال الســـياحة الرياضية التي أثبتت 
تميزها مؤخرا من خالل إدارة وتنظيم سباق الفورموال واحد 
والـــذي أقيـــم مؤخـــرا بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 

وحقق نجاحا باهًرا.
والركيزة األخيرة تعزيز مكانة البحرين كمركز مهم للمؤتمرات 
الرياضية العالمية، ودولة رائدة في مجال التعليم العالي في 
المجال الرياضي على المســـتوى اإلقليمي والدولي من خالل 

استقطاب األكاديميات والجامعات الرياضية العالمية.
وبذلـــك تســـتطيع الدولـــة تنويـــع االقتصـــاد وتعزيز مســـاهمة 
قطـــاع الســـياحة الرياضية فـــي الناتج المحلـــي اإلجمالي من 
خالل العمل على تطوير ســـياحة أكثر استدامة وشمولية من 

خالل التنويع والتميز.
ويوفر هـــذا النمو فرصًا تطويرية كبيرة للشـــركات البحرينية 
للمشـــاركة في المشـــاريع الرياضية، بدًءا من تنظيم األحداث 
وإنشـــاء المرافـــق والمنشـــأة الرياضية. وجذب االســـتثمارات 
األجنبيـــة المباشـــر وتوفيـــر فـــرص عمـــل جذابـــة، فضـــالً عـــن 
الفوائـــد غير المباشـــرة مثـــل الترويج للبالد كوجهة ســـياحية 

رئيسة، وتحسين الصورة العامة للمملكة.

عيسى الماجد *
Isa.almajed74@gmail.com

جانب من الندوة الطبية بحضور األمين العامجيروم أندرال أثناء الندوة الطبية

لقاء البحرين والمغرب ضمن بطولة السعودية الودية لكرة اليد

* باحث في اإلدارة الرياضية



البريميرليغ تحت المجهر
أصبـــح االتحـــاد اإلنجليـــزي لكـــرة القـــدم في وضـــع ال يحســـد عليه 
إطالقا بســـبب المـــأزق الكبير الذي يمر به حاليـــا والذي يحول دون 
تمكنـــه من اتخاذ قرار حاســـم بإيقـــاف مباريات الـــدوري اإلنجليزي 
وتأجيلها حتى إشـــعار آخر بســـبب تزايد حاالت اإلصابات المسجلة 
فـــي بريطانيـــا بالســـاللة المتحـــورة من فيـــروس كورونا والســـريعة 

االنتشار أوميكرون.
الـــدوري االنجليـــزي مقبـــل علـــى جـــوالت “البوكســـينغ داي” )ثـــالث 
جـــوالت( المعروفـــة والتـــي ســـُتلعب خـــالل العشـــرة األيـــام المقبلة، 
ومن المعروف أن االتحاد االنجليزي يســـتغل هذه الجوالت المثيرة 
لزيـــادة تســـويق البريميرليغ وجني المزيد من األربـــاح، ويقوم على 
إثـــر ذلـــك بعقـــد اتفاقيات مـــع الكثير مـــن الشـــركات التجارية حول 
العالـــم مرتبطـــة بحقـــوق نقل هذه الجـــوالت المثيـــرة وبأمور أخرى 
ترويجيـــة وتســـويقية، ولذلك وجد االتحاد اإلنجليزي نفســـه مكبال 
بالقيـــود وعاجـــزا عـــن اتخـــاذ قـــرار حاســـم بإيقـــاف هـــذه الجوالت 
تحديـــدا؛ ألنـــه أن تم إيقـــاف الدوري، فـــإن االتحاد حينئٍذ ســـيكون 
معرضـــا لتكبد خســـائر مالية كبيـــرة تصل لمالييـــن الجنيهات، وهي 
قيمة التعويضات للشـــركات التي تم التوافق معها بحســـب ما تنص 

به االتفاقيات.
لذلـــك من غيـــر المنتظـــر أن يتم إيقاف الـــدوري إطالقـــا على األقل 

حتى بدايات السنة الجديدة.
جوالت البوكســـينغ داي ربما لن ُتلعب بوضعها المعتاد والمصحوب 
بالكثيـــر مـــن اإلثارة والشـــغف الجماهيـــري؛ وذلك إلنه مـــن المتوقع 
أن تتأجـــل الكثير مـــن المباريات خالل هذه الجـــوالت الثالث مثلما 
تأجلـــت مباريـــات كثيرة فـــي الجولتين الســـابقتين، وإن حدث ذلك 
ســـيعني ان هـــذه الجـــوالت المنتظـــرة ســـتفقد قيمتهـــا الجماهيرية 

كثيرا.
مالمـــح الـــدوري االنجليـــزي بـــدأت تتضـــح أكثر مـــع انتهـــاء مرحلة 
الذهـــاب، فعلـــى ما يبـــدو أن لقـــب البريميرليـــغ ربما ســـتنحصر فيه 
المنافســـة أكثر بين مانشستر سيتي، ليفربول وتشيلسي، في حين 
سيكون الصراع محتدما على المركز الرابع بين األرسنال ومانشستر 
يونايتـــد وتوتنهام، بينما ســـيبقى نيوكاســـل ونوريتش ســـيتي أكبر 

المهددين بالهبوط للشامبيونشيب.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

سبورت

عبـدالكريـم فـي قمـة بطـولـة زيـن البحـريـن للعيـد الـوطنـي
عبـــدهللا  البحريـــن  نـــادي  العـــب  يواصـــل 
عبدالكريـــم اعتـــالء قمة الترتيـــب ببطولة 
زيـــن البحرين للعيد الوطني المجيد والتي 
ينظمهـــا االتحـــاد البحرينـــي للبولينج على 
صالـــة نادي عوالي للبولينج برعاية شـــركة 
زيـــن البحريـــن حتـــى 25 ديســـمبر الجاري 
بعدما جمع فـــي رصيده 2308 حتى اليوم 
الرابـــع عشـــر مـــن المســـابقة، فيمـــا حافـــظ 
البطل اآلســـيوي يوســـف فـــالح على مركز 

الوصافة 2270 نقطة.
وجـــاء الالعـــب أحمـــد القعـــود فـــي المركز 
الثالـــث 2229 نقطـــة، وأحمـــد فريـــد رابعـــا 
2220 نقطـــة، وعلي الماس خامســـا 2212 

نقطـــة، والســـعودي عبدالرحمـــن الخليـــوي 
سادســـا 2185 نقطة، والســـعودي ســـلطان 
المصري سابعا 2172 نقطة وزياد العوضي 
عـــادل  والســـعودي  نقطـــة،   2172 ثامنـــا 
البارقي تاسعا 2170 نقطة، وأحمد الخاجة 

عاشرا 2170 نقطة.
 وفـــاز الالعـــب اإلماراتـــي علـــي الراشـــدي 
بالجائـــزة اليوميـــة ألعلـــى ثالثـــة أشـــواط 
770 نقطـــة وشـــارك 71 العبـــا وبلغت عدد 

المحاوالت 518 محاولة.
وكان اليـــوم الثالـــث عشـــر قـــد شـــهد بقاء 
الالعـــب عبـــدهللا عبدالكريم فـــي الصدارة 
2308 نقـــاط، ويوســـف فـــالح ثانيـــا 2260 

نقطـــة، وأحمـــد القعـــود ثالثـــا 2229 نقطة، 
وأحمد فريد رابعا 2220 نقطة، والسعودي 
عبدالرحمن الخليوي خامســـا 2185 نقطة، 
وعلـــي الماس سادســـا 2181 نقطـــة، وزياد 
العوضـــي ســـابعا 2172 نقطة، والســـعودي 
عـــادل البارقـــي ثامنا 2170 نقطـــة، وأحمد 
الخاجـــة تاســـعا 2170 نقطـــة، والســـعودي 

زياد الخليوي عاشرا 2144 نقطة.
وفـــاز العـــب المنتخـــب الســـعودي صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلطان 
آل ســـعود بالجائـــزة اليوميـــة ألعلى ثالثة 
أشـــواط 737 نقطة وشـــارك 69 العبا، فيما 

بلغت عدد المحاوالت 480 محاولة.

اللجنة اإلعالمية

مشاركة بحرينية في قمة “الفيفا” المرئية

“تمكين شباب كرانة” ينظم سداسيات العيد الوطني

بحثت المكاسب المالية لمقترح إقامة المونديال كل عامين

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  شـــارك 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة واألمين العـــام لالتحاد 
راشـــد الزعبـــي، فـــي القمـــة المرئيـــة التـــي 
نظمها االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.

 وأقيمـــت جلســـات القمـــة عبـــر التواصـــل 
ديســـمبر   20 اإلثنيـــن  بعـــد،  عـــن  المرئـــي 
الفيفـــا جيانـــي  الجـــاري، برئاســـة رئيـــس 
إنفانتينو، بمشاركة 211 اتحاًدا عضًوا في 

)الفيفا(.
وســـلط االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم في 
الماليـــة  المكاســـب  علـــى  الضـــوء  القمـــة 
العالـــم كل عاميـــن  لمقتـــرح إقامـــة كأس 
بداًل من 4، إذ ناقش المجتمعون دراســـات 

الســـوق  أبحـــاث  شـــركتي  عـــن  صـــادرة 
كمـــا  إيكونوميكـــس”.  و”اوبـــن  “نيلســـن” 
الزمنـــي  البرنامـــج  المجتمعـــون  ناقـــش 

والســـيدات  الرجـــال  بمســـابقات  الخـــاص 
لعامـــي 2023 و2024، والمقترحـــات التي 
ينـــوي االتحاد الدولي لكرة القدم إجرائها. 

كمـــا اســـتعرض إنفانتينـــو مـــدى إمكانيـــة 
إقامـــة كأس األمـــم الفريقية في ســـبتمبر 
بـــداًل من يناير وفبرايـــر، الرتباط الالعبين 
بكبـــار األنديـــة في العالـــم. ويرتكـــز الفيفا 
الطابـــع  علـــى  الجديـــدة  مقترحاتـــه  فـــي 
االقتصادي، وما ستشـــكله هذه التغييرات 
مـــن ورقـــة رابحـــة مالًيا ســـتدر المزيد من 
المداخيـــل لالتحـــادات، فـــي وقـــت القـــى 
المقتـــرح اعتراضـــات مـــن أطـــراف أخرى 
أيًضا. وســـيمنح الفيفـــا االتحادات القارية 
واالتحـــادات األعضاء المزيـــد من المجال 
لدراســـة هـــذه المقترحات ومـــدى إمكانية 

تطبيقها.
 وتعقـــد الجمعية العموميـــة المقبلة للفيفا 

في 31 مارس 2022.

تزامنا مع أفراح مملكة البحرين نظم 
مركـــز تمكين شـــباب كرانـــة في عصر 
أمس األول سداسيات العيد الوطني 
لكرة القدم للصغـــار من مواليد 2006 
 30 البطولـــة  فـــي  وشـــارك   ،2009  –
العبا من أبناء القرية، وقامت اللجنة 
المنظمـــة بتوزيع الالعبيـــن إلى أربعة 
أرادوس،  أوال،  فـــرق  وهـــي  فـــرق، 

تايلوس ودلمون.
وتمكـــن فريـــق أوال مـــن إحـــراز لقب 

نســـخة العام 2021 مـــن البطولة التي 
يحـــرص مركـــز تمكيـــن شـــباب كرانة 
علـــى إقامتهـــا بهـــذا الموعـــد مـــن كل 
عام، واســـتحق فريق أوال اللقب بعد 
تغلبه في المباراة النهائية على فريق 
دلمـــون نتيجة -1صفـــر، وبعد أن قدم 
الفريقان مباراة جيدة عكســـت حبهم 
لكـــرة القـــدم وما يمتلكون مـــن مهارة 
عاليـــة فـــي هـــذه اللعبة، كما عكســـت 
تفاعلهـــم مـــع هـــذا الحـــدث الرياضي 

وبهجتهـــم بهـــذه المناســـبة الوطنيـــة 
الغالية على الجميع.

نصـــف  الـــدور  نتائـــج  أســـفرت  وقـــد 
النهائـــي عـــن فـــوز فريق دلمـــون على 
تايلـــوس بنتيجة -1صفـــر، فوز فريق 
بنتيجـــة  أرادوس  فريـــق  علـــى  أوال 
عبـــدهللا  الالعـــب  وحصـــل  -2صفـــر، 
عيســـى صالـــح علـــى جائـــزة أفضـــل 
العـــب فـــي البطولة، وحصـــل الالعب 
جاســـم أحمـــد البصـــري علـــى جائـــزة 

أفضـــل حـــارس فـــي البطولـــة وفـــي 
الوقت الذي حصل فيه الالعب حيدر 
حســـين جاســـم علـــى جائـــزة هـــداف 

البطولة.
وفي ختام المنافســـات تفضل  رئيس 
مركز تمكين شـــباب كرانة ســـيد شبر 
الوداعي بتكريم الفريق الفائز باللقب 
والفريقين الفائزين بالمركزين الثاني 
والثالـــث، كمـــا تفضـــل بتكريـــم جميع 

المشاركين في البطولة والمنظمين.

اتحاد الكرة

اللجنة اإلعالمية

راشد الزعبي

جانب من مباريات البطولة 

الشيخ علي بن خليفة

انطالق الجولة السابعة من دوري ناصر بن حمد
تقام اليوم على ملعبي المحرق والوطني

تقـــام اليـــوم )األربعـــاء( 3 مباريـــات فـــي افتتـــاح 
الجولـــة الســـابعة مـــن دوري ناصـــر بن حمد 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم، ففـــي الســـاعة 5.30 
مســـاًء يلعب الحد مع المنامة على اســـتاد 

المحـــرق، والرفاع الشـــرقي مـــع الحالة على 
اســـتاد البحرين الوطني، فيما يواجه النجمة 

نظيـــره الرفـــاع فـــي الســـاعة 8.5 مســـاًء على 
استاد البحرين الوطني.

يـــوم  الجولـــة  وتســـتكمل منافســـات 
غـــٍد الخميس بمباراتـــي الخالدية مع 

األهلي والبديع مع المحرق على استاد البحرين الوطني.
ففـــي اللقـــاء األول يســـعى الحداويـــة لضـــرب عصفورين 
بحجـــر واحدة، حيـــث يحقق االنتصـــار الثاني في 
المســـابقة ليتقـــدم ألصحـــاب المراكـــز األولـــى 
وأيًضـــا اإلطاحـــة بمتصـــدر الترتيـــب ألول 
مـــرة، فيمـــا المنامة دون شـــك يســـتهدف 
التـــي تجعلـــه فـــي  الثـــالث  الفـــوز  نقـــاط 
علـــى  الضغـــط  وإحـــداث  الفـــرق  مقدمـــة 

مالحقه الرفاع.
وفـــي المبـــاراة األخـــرى، يأمـــل الرفاع 
الشرقي بالعودة لطريق الفوز وعدم 
أجـــل حصـــد  مـــن  التعثـــر مجـــدًدا؛ 

النقـــاط الثالث واالقتـــراب من مركزّي الصـــدارة، والحالة 
يسعى للفوز هو اآلخر واالبتعاد عن فرق المؤخرة.

وفـــي المبـــاراة األخيرة والمنتظرة لهذا المســـاء، ســـيكون 
الفـــوز عنـــوان الفريقيـــن، حيـــث النجمة يبحـــث عن فوزه 
الثانـــي في المســـابقة والتقدم لألمام، والرفـــاع هو اآلخر 
يستهدف الفوز أيًضا ومواصلة مزاحمته لمركز الصدارة.

موقف الفرق

المنامـــة والرفـــاع )14 نقطـــة(، الرفـــاع الشـــرقي )9 نقاط(، 
الخالديـــة )8 نقـــاط(، المحرق )7 نقاط(، الحـــد والنجمة )6 
نقـــاط(، الحالة )5 نقـــاط(، البديع )4 نقـــاط( واألهلي أخيًرا 

)3 نقاط(.

من منافسات البطولةاألمير محمد بن سلطان
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اتحاد السلة يقيم ندوة “دور المدرب المساعد”
يقيـــم االتحـــاد البحرينـــي لكرة الســـلة، 
نـــدوة  المدربيـــن،  لجنـــة  فـــي  ممثـــالً 
عبـــر  مباشـــرة  الهـــواء  علـــى  تدريبيـــة 
منصة “اليوتيوب” بالتعاون مع حساب 
“bs action” المتخصص في كرة السلة 
وتحمل عنوان )دور مساعدي المدربين 
لفرق الرجال وفئة الشباب(، وذلك يوم 

الســـبت المقبـــل الموافـــق 25 ديســـمبر 
الجاري، في تمام الساعة 12:00 ظهًرا، 
بصالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، 
وســـيحاضر في هذه النـــدوة نخبة من 
المدربيـــن، وهـــم: أحمـــد حمـــزة، ريـــان 

المحمود والتونسي المرزوقي.
ووجـــه اتحـــاد الســـلة الدعـــوة لألندية 

للمدربيـــن  اإليعـــاز  مـــع  الوطنيـــة 
بالمشـــاركة  الراغبيـــن  المســـاعدين 
فـــي هـــذه النـــدوة، وســـتناقش النـــدوة 
المـــدرب المســـاعد وأهـــم مهامـــه  دور 

وواجباته وحقوقه.
المســـاعدون  المدربـــون  وســـيتواجد 
بينمـــا  النـــدوة،  قاعـــة  فـــي  حضوريـــًا 

ستكون هنالك إمكان للجميع 
لمتابعتهـــا عبر البث المباشـــر 
من خالل منصة اليوتيوب، 
وســـتكون هنالك مناقشـــات 
مـــع المحاضريـــن ســـواًء من 

الحاضريـــن أو المتابعين في 
اليوتيوب.

اتحاد السلة

محمد بن سلطان يفوز بالجائزة اليومية ألعلى 3 أشواط
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قالت النجمة 
كريستين 

ستيوارت في 
تصريحات جديدة 

أن جوائز األوسكار 
شيء مضحك، هناك 

الكثير من األفالم 
والعروض المذهلة 

التي بالكاد يمكن 
رؤيتها، لكن هذا 

يوضح أننا نختار 
ما نهتم به و 

نترك ماال يهّمنا، 
وقالت “ال ُتهمني” 

حول ترشيحها 
من قبل النقاد 

هذا العام!

tariq_albahhar

حققـــت مملكـــة البحرين إنجازا جديـــدا يضاف إلى 
ســـجل اإلنجـــازات الفنية والثقافية مـــن خالل فوز 
مســـرحية “هـــدوء تام” لمســـرح جلجامش بشـــهادة 
لجنـــة التحكيـــم التشـــجيعية و التقديرية بمهرجان 
القاهـــرة الدولي للمســـرح التجريبي فـــي دورته 28 
والتـــي اختتمـــت فعالياتـــه مســـاء األحـــد الماضـــي 
المســـابقة  ضمـــن  المصريـــة،  األوبـــرا  دار  بمســـرح 
الرســـمية والتي تنافس علـــى جوائزها الخمس 13 

دولة لها تاريخ طويل وحافل في الفن المسرحي.

منافس

وفـــي تصريح لـ “البالد”، أوضح رئيس لجنة تحكيم 
المســـابقة الرســـمية حســـن بوســـالم أن العمل الذي 
قدمه شباب مســـرح جلجامش كان غاية في القوة 
والتناســـق والجمـــال، وكان منافســـا علـــى الجوائـــز 
الخمس الرئيســـة، ولكن النقاط التي سجلها أعضاء 
اللجنة لعبـــت دورا في ترجيح كفة هذا الفريق عن 
ذاك، ونظرا لتميز أبناء فرقة مسرح جلجامش، فقد 
اســـتحدث المهرجان شهادة تشجيع وتقدير خاصة 
لـــم تكـــن معلنة في حفـــل االفتتاح وال فـــي الختام، 
وهي شـــهادة التشـــجيع   “التميـــز .. فريق المواهب 
التمثيليـــة الواعدة”، ومنحـــت لفرقة جلجامش عن 

عرض “هدوء تام” .

إشارة مهمة

مـــن جانبـــه، قال مســـؤول النشـــر واإلعـــالم بالهيئة 

لــــ  خمـــران  عبدالجبـــار  للمســـرح المخرج  العربيـــة 
التهانـــي والتبريـــكات  يقـــدم خالـــص  إنـــه  “البـــالد” 
لمســـرج جلجامـــش بهذا الفوز المســـتحق للشـــهادة  
بالمهرجـــان، ويحيـــي طاقم مســـرحية “هـــدوء تام” 
الـــذي قدم فرجـــة رائعـــة لجمهور مهرجـــان القاهرة 
التجريبـــي، وهـــذا يعتبـــر إشـــارة مهمـــة لالنطـــالق 
إلـــى آفـــاق أرحب وأوســـع بدعم من الناقد يوســـف 

الحمدان ورعايته المستمرة للمواهب.

للبحرين ريادتها

أمـــا رئيس قطاع شـــؤون اإلنتاج الثقافـــي المخرج 
خالـــد جـــالل الذي حضـــر نيابة عـــن وزيـــرة الثقافة 
إينـــاس عبدالدايـــم، فقـــد بيـــن أن وجـــود اإلبـــداع 
البحرينـــي فـــي مهرجـــان القاهـــرة الدولي للمســـرح 
بتواجـــد  األولـــى  انطالقتـــه  منـــذ  كان  التجريبـــي، 
الناقد المســـرحي يوســـف الحمدان الذي يعرفه كل 
صغيـــر وكبير في الوســـط المســـرحي العربي عامة، 
موضحـــا أن العالقـــات الثقافيـــة والفنيـــة بين مصر 
والبحريـــن عالقـــة قديمة أزليـــة وضاربة في جذور 
التاريخ، وهذا الفوز المستحق يؤكد مكانة البحرين 

وريادتها المسرحية.

توهج شبابي

كمـــا أثنى عضـــو لجنـــة التحكيم الكاتـــب والمخرج 
الســـوري/      اإلســـباني نمـــر ســـلمون علـــى مـــا قدمـــه 
مســـرح جلجامش من عرض متميـــز في المهرجان، 

مشـــيدا بالتوهج الشـــبابي والحماســـة والرغبة في 
النجاح والبروز بشـــكل مشـــرف، متمنيا أن يســـتمر 
هؤالء الشـــباب في تطوير إبداعهم؛ ألنهم يمتلكون 

المقدرة والحس الفني الرفيع.

“هدوء تام” 

وإخـــراج  الحمـــدان  يوســـف  الناقـــد  تأليـــف  مـــن 

البكـــري  عبـــدهللا  وســـينوغرافينا 
ونجـــم  الســـعيدي،  عمـــر  وتمثيـــل 

مساعد، وكامل نبيل، وراشد العازمي، 
المرباطـــي،  حمـــد  وديكـــور  حســـن،  ومريـــم 

ومســـاعد مخرج والصوت حســـن فالمرزي، وأزياء 
دانـــة الحمـــدان ورئيـــس الوفـــد محســـن الحايكي، 
أســـامة  الصحافـــي  الكاتـــب  اإلعالمـــي  والمرافـــق 

الماجد، وحملت الدورة الحالية اسم الفنان الراحل 
الكبيـــر فـــوزي فهمي وتـــم في حفل الختـــام تكريم 
ســـتة رمـــوز مســـرحية مـــن مصـــر والـــدول العربية 
واألجنبيـــة، وهـــم المخرج األردني خالـــد الطريفي، 
والفنان والمخرج اإلماراتي ناجي الحاي، والمخرج 
الكبير عصام الســـيد، والسينوغراف الفرنسي جان 
جاي ليكا، والمخرج الكبير حسن الجريتلي، إضافة 

إلى تكريم اسم فوزي فهمي.
يذكـــر أن العرض األوكرانـــي” كاليجوال” حصد 
الجائـــزة الكبـــرى وقيمتهـــا 500 ألـــف جنيه، 
كمـــا حصل علي الخمـــس جوائز كل واحدة 
بقيمة 100 ألف جنيه، كال من أحسن راقص 
عن عـــرض “صفقـــات مع الـــرب” مـــن ألمانيا، 
وحصـــل أفضـــل ســـينوغرافيا مهنـــد كريـــم عـــن 
عـــرض “الملهاة األخيـــرة” من اإلمـــارات، كما حصل 
علي أفضل مخرج كوفشـــون أولكسندر عن عرض” 
كاليجوال” من أوكرانيا، وحصلت على أفضل ممثلة 

حال عمران عن عرض “أي ميديا” من الكويت.

“جلجامش“ يخطف شهادة لجنة التحكيم التشجيعية بمهرجان القاهرة التجريبي
أسامة الماجد

هل توجد غابات في البحرين؟ ربما، فهذه 
المنطقـــة تدعـــى غابـــة كرزكان كمـــا أطلق 
عليهـــا أهالـــي البحريـــن. وباتـــت مـــن أكثر 
المناطق الســـياحية شـــهرة، حيث يرتادها 
الســـواح والمقيمـــون لممارســـة أنشـــطتهم 
المـــدن  ضجيـــج  عـــن  بعيـــدا  المختلفـــة، 

والتلوث. 
لكن خلـــف هذا الجمـــال، وكما في قصص 
األحالم، يكمن ســـر حول رجل ســـافر إلى 
الهنـــد قبـــل أكثر من عشـــرين عامـــا، أحب 
جميلـــة  نســـخة  يرســـم  أن  وقـــرر  البـــالد 
لغاياتهـــا في البحرين. اســـمه رضا منديل، 
وهـــو الرجـــل الثمانيني الذي اســـتورد من 
الهند أكثر من عشـــرين ألف شـــجرة زرعها 
فـــي هـــذه األرض، فأرهقـــه تعـــب الحيـــاة، 
التـــي  األرض  برؤيـــة  جـــدا  ســـعيد  لكنـــه 
كانـــت قاحلـــة وزرعهـــا بشـــتالت صغيـــرة، 
وهـــي تكتســـي اآلن رداء أخضـــر منحهـــا 
مظهـــر الجنة، التـــي يرتادها الناس لقضاء 
أوقـــات ممتعة. عدســـة ”البالد“ زارت غابة 
كرزكان، حيث كان يقيم األهالي بالشراكة 
مع الفنـــان عبـــاس الموســـوي والمحافظة 
الشـــمالية معرضا فنيـــا حيا بعنـــوان: ”معا 
نصنع المستقبل“؛ للتعرف على هذه الغابة 

وحكايتها.

نسخة هندية في البحرين

يعيـــش رضـــا منديـــل مـــع زوجتـــه وابنـــه 
ســـمير، ورأيـــت مســـاعدا لـــه على المشـــي 
بســـبب ثقـــل خطواتـــه وصعوبـــة حركته، 
فهو رجل ثمانيني أفنى عمره في ممارسة 

هوايته المحببة، الزراعة. 
ويذكـــر ابنـــه ســـمير بأن أبـــاه قـــام بزراعة 
المنطقـــة كلهـــا، ويؤكـــد بـــأن هـــذا المـــكان 
كان قبـــل أكثـــر من عشـــرين عاما صحراء 
جـــرداء: ” كنت أعمل محاســـبا في شـــركة 
ألبـــا، وقبلها فـــي بابكو، لكننـــي في الوقت 
هوايتـــي  وهـــي  الزراعـــة  أحـــب  ذاتـــه 
المفضلة. وكنت أســـافر للهند كلما سنحت 
لـــي الفرصـــة وأقضـــي أوقاتـــا طويلـــة في 
المـــزارع والغابـــات هنـــاك، حتـــى أحببـــت 
الطبيعـــة لديهـــم ورغبت في عمل نســـخة 
جمـــال“.  مـــن  هنـــاك  رأيتـــه  لمـــا  مشـــابهة 
واستدرك قائال: “أحب الهند كثيرا، وأفرح 

اآلن حيـــن أرى النـــاس ســـعداء بالطبيعـــة 
هنا، وأدعوهم لزيارة المكان واالســـترخاء 

تحت ظالل األشجار“.

20 ألف شجرة

منزل صاخـــب بزقزقات الطيـــور وحفيف 
أوراق الشـــجر، يضم ثالثـــة أفراد، أحدهم 
سمير، ابن رضا منديل، التقيته وكان هادئا 
جـــدا، بفخر قال لي :“زرع أبي هذا المكان، 
كان يـــدرس في الهند فـــي منطقة جبلية، 
تأثـــر بهـــا كثيـــرا، وكان لـــه صديـــق يملـــك 
مزرعة بها محميات أشجار، وحين نذهب 
للهنـــد كل عام فـــي اإلجازة يعود بأكثر من 
300 شـــتلة في كل مـــرة ليزرعها في بيتنا 
وفي شـــارع كـــرزكان وبجانب شـــركة ألبا، 
وعلى مدار عشرين سنة، استورد ما يزيد 

عـــن 200 ألـــف شـــجرة مـــن الهنـــد وزرعها 
في البحرين بيديه. لم يكن يزرع الشـــجر 
فقـــط، بل يحـــرص علـــى اســـتمرار نموها، 
فقـــام بعمـــل توصيـــالت للمياه مـــن منزلنا 

للشارع للحفاظ على ترويتها“.
وتحـــدث ســـمير عـــن ذكرياتـــه مـــع أبيـــه: 
“لوالـــدي عالقـــة خاصـــة بالهنـــد، لقـــد ولد 
هنـــاك جـــدي رحمه هللا، كانت لـــه زوجتان 
إحداهمـــا هنديـــة، لدي أعمـــام هنود أيضا. 
ألن جـــدي كان يعمـــل فـــي تجـــارة اللؤلـــؤ 
مـــع الهنـــد، ووالـــدي يرافقـــه فـــي رحالتـــه 

التجارية كل عام“.
وأضـــاف :“كنت أذهب مع أبي للغابات في 
الهند والمناطق الجبلية، أحيانا نظل هناك 
أليـــام تظللنـــا الســـماء وتحيطنـــا أصـــوات 
األشـــجار والعصافيـــر؛ لـــذا نحـــن ســـعداء 

جـــدا باستنســـاخ هـــذه الصـــورة الجميلـــة 
للبحريـــن، وإذا توفـــر الدعم الـــالزم لدينا، 
بإمكاننا استنســـاخ التجربة للبحرين كلها، 
وال وجـــود للمســـتحيل، تخيل لو أصبحت 
البحرين كلها مثل هذا الشـــارع؟ ســـيتغير 

المناخ والرطوبة ستقل“.

شارع الفن والسالم

التقيـــت عبـــاس، حيـــث كان يلقـــي النكت 
أصدقائـــه  برفقـــة  الطريفـــة  والقصـــص 
ســـبب  عـــن  وســـألته  كعادتـــه،  الفنانيـــن 
المعـــرض،  إلقامـــة  المـــكان  هـــذا  اختيـــار 
فأجاب: “وجدت هذا الشـــارع صدفة قبل 
عـــام ونصـــف العام حيـــن كنت فـــي جولة 
للدراجـــات مـــع أصدقائـــي، وذهلـــت بهـــذا 
الجمال، وشـــعرت بحاجـــة إلضفاء الحياة 

والروح له، وال ســـبيل أفضل من تجســـيد 
الفن على أرض لمنحها الحياة”.

وأضـــاف: “اختـــرت فتـــرة العيـــد الوطنـــي 
مجموعـــة  الســـتضافة  الشـــتاء  وأيـــام 
مـــن الفنانيـــن فـــي هـــذا المـــكان، بمختلف 
االتجاهـــات الفنية؛ لالتحـــاد في هذا الجو 
الجميـــل، وبفضـــل من هللا أسســـنا ملتقى 
فنيا جديدا هنا ومنحنا أكسجينا مختلفا“.

تذكرني بتونس

التونســـي  بالخطـــاط  التقيـــت 
عبدالرزاق حمـــودة المقيـــم في سويســـرا 
على هامش المعرض في الغابة، وإنه أبهر 
بجمـــال الغابة: ”أنا هنا لمســـاندة مشـــروع 
صديقـــي العزيـــز عبـــاس الموســـوي، فهـــو 
يعيـــش فـــي كوكـــب لوحـــده ونحـــن فـــي 
كوكب آخر، وأنا سعيد؛ ألنه داعني لكوكبه 
باســـتمرار  البحريـــن  أزور  كنـــت  اليـــوم. 
لمـــدة عشـــرين عامـــا، لكنني أتعـــرف على 
هـــذه المنطقـــة الجميلة ألول مـــرة اليوم“. 

وبلـــدي  مدينتـــي  أتذكـــر  ”هنـــا  وأضـــاف: 
تونس، وأشـــعر بأنني لم أخـــرج من بلدي، 
أغمضت عيني وفتحتها، ووجدت نفســـي 
بيـــن نخيـــل وأشـــجار وواحـــات ومجتمـــع 
طيب، وفي هذا الجو الجميل أقول البحر 
بحري والبحور اثنين، واحد لحبي وواحد 

لنور العين“.   

صيانة الطرق 

أكـــد حبيـــب فتيـــل وهـــو أحـــد المنظميـــن 
للمعـــرض، بأن المنطقة جميلـــة جدا، لكنها 
بحاجـــة لبعض التنظيم: ”ســـكنت ســـاحل 
كرزكان قبـــل ثالثة أعوام، وذهلت بجمال 
ممر الســـعادة الذي يفيض طاقة إيجابية، 
وبالتعاون مع األهالي قدمنا مجموعة من 
الخطابات نطالب فيها بصيانة الطرق هنا؛ 
حتى يتســـنى للـــزوار االســـتمتاع بالمكان، 
وأتمنـــى مـــن الجميـــع الحفـــاظ علـــى هذه 
الغابـــة الجميلـــة، وحمايتهـــا مـــن التلـــوث 

وسوء االستخدام“.

غابة كرزكان.. محاسب بـ “ألبا” استورد 20 ألف شجرة من الهند
تقرير وتصوير: حوراء مرهون
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احتفلت شركة يوسف خليل المؤيد 
االحتفـــاالت  مـــع  تزامنـــا  وأوالده، 
الوطنية، بمناســـبة األعيـــاد الوطنية 
إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية 
فـــي عهـــد المؤســـس أحمـــد الفاتـــح 
كدولـــة عربيـــة مســـلمة عـــام 1783، 
وذكـــرى تولـــي جاللة الملـــك المفدى 

المناســـبة،  الحكـــم. وبهـــذه  لمقاليـــد 
قـــدم رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
وأوالده،  المؤيـــد  خليـــل  يوســـف 
فـــاروق المؤيد التهانـــي والتبريكات 
لجميـــع الموظفين فـــي جميع أنحاء 
المجموعة، ومتمنيا لهم السعي نحو 

خير وطننا الحبيب.

“يوسف خليل المؤيد وأوالده” تحتفل بالعيد الوطني

ألفضل مقدمي تسهيالت الصفقات الدولية للمصدرين الناشئين

صادرات البحرين تحصد جائزة عالمية مرموقة
 حصلت صادرات البحرين مؤخًرا على جائزة عالمية مرموقة، وذلك في شــهادة عالمية على دورها الرئيســي 
في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين ومساعدتها على استكشاف أسواق جديدة. 
وقد تم اإلعالن عن حصول صادرات البحرين على جائزة أفضل مقدم تسهيالت الصفقات الدولية للمصدرين 
الناشئين في جوائز )Global Business Outlook( للعام 2021، والتي تسعى إلى مكافأة التميز في األعمال 

التجارية حول العالم. 

ويعكـــس هـــذا االعتـــراف الدولـــي جهـــود صـــادرات 
البحرين الحثيثة لدعم وتمكين الشركات في مملكة 
البحرين من الوصول إلى فرص جديدة في األسواق 

العالمية.
وقـــد أســـفرت هـــذه الجهـــود عـــن 

البحريـــن  صـــادرات  تســـهيل 
لصـــادرات بقيمـــة تزيـــد عـــن 
110 مالييـــن دوالر أميركي 
الصغيـــرة  للمؤسســـات 
والمتوســـطة والتـــي تتخـــذ 
مـــن مملكـــة البحريـــن مقـــًرا 
لهـــا خـــالل األعـــوام الثالثـــة 

ـــن أكثر  الماضيـــة، ممـــا مكَّ
مـــن 27 % مـــن هـــذه 

المؤسســـات 
مـــن 

الوصول ألســـواق دولية جديدة، حيث شـــكلت منها 
أكثر من 12 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مـــن عمالء صادرات البحريـــن على تصدير منتجاتها 

وخدماتها للمرة األولى.
يشـــار إلـــى أن هـــذه هي الجائـــزة الدوليـــة الثانية 
التـــي تحصدهـــا صادرات البحرين هـــذا العام، 
حيث تـــم اختيارها كأفضل شـــركة تســـريع 
نمـــو المنتجـــات والخدمـــات المصنوعة في 
 Globee Golden( جوائـــز  فـــي  البحريـــن 
Bridge( في وقت سابق من العام الجاري.

بأعمال  الــقــائــم  صــرحــت  المناسبة،  وبــهــذه 
ــادرات الــبــحــريــن،  ــــصــ ــيــس الــتــنــفــيــذي ل ــرئ ال
صــفــاء شــريــف عــبــدالــخــالــق “نــحــن فــخــورون 
بإنجازات صادرات البحرين وإحرازهم هذه 
مما  المرموقة،  الدولية  الجائزة 
الــهــام في  الـــدور  يعكس 
على  الــصــادرات  تعزيز 
اإلقليمي  المستويين 
والعالمي ودعم جميع 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
ــتــي  والـــمـــتـــوســـطـــة ال
ــن مــمــلــكــة  ــ تـــتـــخـــذ مـ
الــبــحــريــن مـــقـــرًا لــهــا. 
ــع  ــن خـــــــــالل مــــوقــ ــ ــ مـ
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
المميز واالستراتيجي 
ــة تـــصـــديـــر  ــطــ ــحــ ــمــ ــ ك
رئـــيـــســـيـــة، صـــــــادرات 
الـــــبـــــحـــــريـــــن تـــمـــضـــي 
منظومة  بــإنــشــاء  قـــدمـــًا 
لتحقيق  متكاملة  تصديرية 
األهــــــــــداف االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

واالقتصادية للمملكة”.
صـــادرات  حصـــول  ويأتـــي 
جائـــزة  علـــى  البحريـــن 
Global Business Out�)

look(، والتـــي ُتمنح ســـنوًيا 

للمؤسســـات الماليـــة الرائدة في جميع أنحـــاء العالم، 
بمثابـــة اعتـــراف بـــدور المبـــادرة الرائـــد في تســـهيل 
صـــادرات الشـــركات التـــي تتخذ مـــن البحريـــن مقرًا 
لهـــا، وتوفيـــر مجموعة مـــن الحلول المتنوعـــة لتلبية 
احتياجاتهـــا وتطلعاتهـــا، إضافـــة إلـــى ضمـــان تمكين 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد 

إلطالق المزيد من إمكاناتها من خالل التصدير.
ســـاعدت صـــادرات البحريـــن المؤسســـات الصغيـــرة 
بشـــكل  البحريـــن  فـــي  الموجـــودة  والمتوســـطة 
اســـتراتيجي علـــى تصدير أكثر مـــن 51 فئة مختلفة 
مـــن المنتجـــات والخدمات عبـــر 10 قطاعـــات. ومنذ 
إنشـــائها في نوفمبر 2018، قامـــت صادرات البحرين 
بدعـــم الخدمـــات والمنتجات التي يتـــم تصنيعها في 
مملكـــة البحريـــن لتصـــل إلـــى أكثر من 56 ســـوًقا عبر 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وآســـيا وأفريقيـــا 
وأوروبـــا وأســـتراليا والمملكـــة المتحـــدة والواليـــات 

المتحدة األميركية.

اسُتلهمت ســـاعة تراديسيونل كومبليت 
التصاميـــم  مـــن  فايـــس  بـــن  أو  كالنـــدر 
الكالســـيكية ويبـــدو األمـــر واضًحـــا مـــع 
علبتهـــا المســـتديرة التـــي تبـــرز خلفيـــة 
مخـــددة، ومســـار الدقائـــق الـــذي يشـــبه 
الســـكك الحديديـــة وأيًضـــا عقاربهـــا من 
نـــوع الدوفين، لتعتمد بذلـــك طلة رائدة 
المتميزيـــن.  الجديديـــن  طرازيهـــا  مـــع 
يكشـــف المينـــاء المفتـــوح المصنوع من 
 2460QCL/2 الســـافير عن حركة كاليبر
، التي تبرز لوحتها الرئيســـية والجســـور 
الخاصـــة بها مـــن خالل تقنيـــة المعالجة 
باألنثراســـايت. تكتســـب شاشـــة عـــرض 
التقويم الثالثـــي، المكملة بقياس دقيق 
لمرحلـــة القمـــر، عمًقا من خالل أســـلوبها 

الوظيفي والمعاصر.
لـــدار  تراديســـيونل  مجموعـــة  تتبنـــى 
ڤاشـــرون كونســـتنتان، التـــي تديم روح 
فـــي جنيـــف خـــالل  الســـاعات  صانعـــي 

عصـــر التنويـــر، أســـلوًبا متطـــوًرا للغايـــة 
مع طرازيـــن جديدين مجهزيـــن بتقويم 
كامـــل. ُيحـــاط الطرازان بعلبـــة بقطر 41 
مم مـــن الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا 

أو الذهب الزهري عيار 18 
قيراًطـــا، ويظهران في نســـخة مفتوحة 
هـــذه  تبـــرز  الســـافير.  مـــن  مينـــاء  مـــع 
 2460QCL/2 الشـــفافية تفاصيل كاليبر

أنثراســـايت  رمادًيـــا  لوًنـــا  يتخـــذ  الـــذي 
متبايًنـــا تـــم تحقيقـــه بواســـطة معالجة 
التفســـير  الجلفانيNAC.هـــذا  الســـطح 
التصميـــم  بيـــن  يجمـــع  الـــذي  الجديـــد 
الســـاعات،  صناعـــة  وتـــراث  المعاصـــر 
يذكرنا بنموذج تراديســـيونل توين بيت  
بيربتشـــويل كالندر الذي تم تقديمه في 

عام 2019.

تركيبة مفتوحة
لمجموعـــة  المميـــزة  الخصائـــص 
تراديسيونل - بما في ذلك العلبة الدائرية 
المتدرجـــة والعـــروات، والعلبـــة المخددة، 
واإلطـــار النحيـــف، ومســـار دقائق الســـكة 
األوجـــه  ثنائيـــة  والعقـــارب  الحديديـــة، 
الســـاعات  نـــوع دوفيـــن، وعالمـــات  مـــن 
الذهبيـــة على شـــكل عصـــا - تطوق هذان 

النموذجـــان  بإحـــكام وتثبتهمـــا في تراث 
صناعة ســـاعات الدار. ينجـــح الفتح على 
هيـــكل الحركـــة - المرئـــي تماًمـــا على كال 
جانبـــي الســـاعة ولونـــه فـــي إبـــراز قوتها 
الميكانيكيـــة. يحيط بالجـــزء العلوي  من 
الميناء المصنوع من زجاج الســـافير شفة  
رماديـــة من حجـــر األوبالين يشـــير عليها 
عقرب مركزي إلـــى التاريخ، ويتميز أيًضا 

بجزء رمادي أردوازي متشـــابك باإلضافة 
إلى عالمات ســـاعات ذهبية مطبقة. يطل 
المينـــاء الناتـــج مـــن ثالثـــة أجـــزاء علـــى 
أقـــراص الســـافير التـــي توفـــر عرًضـــا من 
نـــوع الفتحـــة لأليـــام واألشـــهر.تم تغطية 
قـــرص مرحلـــة القمـــر أيًضـــا، مـــع صورته 
الواقعية المنقولة للقمر الصناعي لألرض، 
هـــذه  توفـــر  الشـــفاف.  الســـافير  بغطـــاء 
التركيبـــة المفتوحـــة فرصـــة لالســـتمتاع 
بمكونـــات الحركة المختلفـــة، بما في ذلك 
الجســـور واللوحة الرئيســـية التـــي تتميز 
بتشـــطيبات رأســـية أصلية فـــي المقدمة. 
يســـلط تصميم “أوبن فايـــس”ذو الواجهة 
المفتوحـــة الضـــوء على الطبيعـــة التقنية 
كالنـــدر  كومبليـــت  تراديســـيونل  لســـاعة 
أوبن فايس. يشير هذا التعقيد، المعروف 
أيًضا باســـم التقويم الثالثي، إلى التاريخ 
واليوم والشهر، مع استكمال هذه النماذج 

بوظيفة قياس مراحل القمر.

تترجمه نسختان من الذهب الزهري و األبيض عيار 18 قيراًطا

“تراديسيونل كومبليت كالندر أوبن فايس”... طراز يعكس تقاليد صناعة الساعات الفاخرة

أعلن بنك البحرين اإلسالمي )BisB( عن 
ترشـــيح إيمان البنغديـــر، رئيس التدقيق 
علـــى  الثالـــث  للعـــام  بالبنـــك،  الشـــرعي 
التوالـــي ضمن قائمـــة أقوى 150 ســـيدة 
 WOMANi بالقطاع التجاري اإلســـالمي
لعـــام 2021، حيـــث احتلـــت المرتبـــة 10 
متفوقـــة بذلـــك علـــى إنجازهـــا الســـابق. 
وقـــد تـــم اإلعـــالن عن هـــذا اإلنجـــاز في 
الحفـــل الســـنوي الـــذي نظمتـــه مؤسســـة 
Cambridge IFA هـــذا الشـــهر فـــي دبي 

باإلمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناســـبة، قـــال الرئيس التنفيذي 
لبنـــك البحرين اإلســـالمي، حّســـان جرار 
“يســـرنا أن نتقدم بالتهنئة للسيدة إيمان 
على هذا اإلنجـــاز الرائع والمتميز، والذي 

تفوقـــت به على نفســـها كونها ترشـــحت 
خـــالل العالميـــن الماضييـــن فـــي المرتبة 
المرتبـــة  إلـــى  لتصـــل   ،35 والمرتبـــة   43
10، وذلـــك بتوفيـــق مـــن هللا عـــز وجـــل 
أوالً، ومن ثم بفضـــل إصرارها وعزيمتها 
وســـعيها المســـتمر لتطوير نفســـها. وإننا 
نعتـــز كثيـــًرا برفع اســـم مملكـــة البحرين 
عالَيـــا ضمـــن المحافـــل الدوليـــة، خاصـــة 
عندمـــا يكـــون مـــن قبـــل أحـــد موظفينـــا 
األعـــزاء. متمنيـــن إليمـــان دوام التوفيق 
والنجاح والســـداد في مســـيرتها المهنية 
والتعليميـــة، ونتطلـــع ألن تكـــون ُقـــدوة 
ُيحتذى بها لزميالتها وزمالئها في البنك 
والقطـــاع المصرفـــي اإلســـالمي المحلي 

واإلقليمي”.

وُتعـــد إيمـــان البنغدير أول امرأة تشـــغل 
البحريـــن  فـــي  شـــرعي  مدقـــق  منصـــب 
وبيـــن دول الخليـــج العربـــي وهـــي أول 
رئيـــس إلدارة التدقيـــق الشـــرعي علـــى 
الصعيـــد المحلي حيث تقوم باإلشـــراف 
فـــي  الشـــرعي  التدقيـــق  أعمـــال  علـــى 
وفحـــص  متابعـــة  إلـــى  إضافـــة  البنـــك؛ 

وتحليـــل األنشـــطة واألعمـــال المصرفية 
باستخدام الوســـائل المالئمة، مع ضمان 
امتثـــال التدابيـــر واإلجـــراءات الُمتخذة 
ألحكام الشـــريعة اإلسالمية. وقد عملت 
قبلهـــا كمســـاعدة لتنســـيق مؤتمـــر تابـــع 
لهيئة المحاســـبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية ثم تدرجت ضمن عدة 

مناصب منها سكرتيرة المجلس الشرعي 
ومنســـقة المؤتمرات الشرعية. وفي عام 
2005، انضمـــت للعمل فـــي بنك البحرين 
اإلســـالمي وتدرجـــت فـــي العديـــد مـــن 
المناصـــب حتى شـــغرت منصـــب رئيس 

الرقابة الشرعية.
أكاديميـــة  شـــهادة  البنغديـــر  وتحمـــل 

برونمـــوث – بريطانيـــا للكمبيوتر وإدارة 
أعمـــال وتمتلـــك دبلوم متقـــدم في الفقه 
 .)ADIC( التجـــاري  البرنامـــج  اإلســـالمي 
المصرفـــي  شـــهادة  علـــى  حصلـــت  كمـــا 
وشـــهادة   ،)CIB( المعتمـــدة  اإلســـالمي 
فـــي  المعتمـــد  اإلســـالمي  االختصاصـــي 
المحاســـبة المصرفيـــة )CSIA(، والدبلوم 
المهنـــي المتقدم فـــي الرقابـــة والتدقيق 
الشرعي. باإلضافة إلى الرخصة الدولية 
وشـــهادة   ،)ICDL( الكمبيوتـــر(  لقيـــادة 
  )CSAA( الشـــرعي  والمراقـــب  المدقـــق 
الصادرة عن هيئة المحاســـبة والمراجعة 
للمؤسســـات المالية اإلســـالمية، والعديد 
من الدورات التدريبية الخاصة بالمعايير 

والتدقيق الشرعي والمحاسبة.

ضمن أقوى 150 سيدة بالقطاع للعام الثالث على التوالي

“اإلسالمي” يعلن عن ترشيح البنغدير بقائمة “WOMANi” للعام 2021

 الجائزة الدولية
الثانية لـ “صادرات” 

هذا العام

تمكين أكثر من 27 % 
من المؤسسات في 

الوصول ألسواق جديدة

تسهيل صادرات بقيمة 
تزيد عن 110 ماليين دوالر 

لـ“الصغيرة والمتوسطة”
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تعمـــل وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
علـــى  الخـــاص  القطـــاع  مـــع  بالتعـــاون 
نـــادي  فـــي  أرض  قطعتـــي  اســـتثمار 
مـــن  الرياضييـــن؛  جمـــرة  وبنـــي  الحـــد 
أجـــل الحصـــول علـــى إيـــرادات بشـــكل 
مســـتمر، ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا األمر 
طرحت الـــوزارة مزايدتيـــن على الموقع 
المناقصـــات  لمجلـــس  اإللكترونـــي 

والمزايدات.

األولـــى  المزايـــدة  تفاصيـــل  وتعـــود 
الرياضـــي  الحـــد  نـــادي  الســـتثمار أرض 
والثقافـــي، الواقعـــة علـــى شـــارع حاتـــم 
الطائـــي 3 بمجمع 113 فـــي مدينة الحد، 
وتتطلـــع الـــوزارة بالتعـــاون مـــع القطـــاع 
الخاص اســـتثمار هـــذه األرض رغبة في 
الحصـــول علـــى إيـــرادات للنادي بشـــكل 
مســـتمر يضمـــن اســـتدامة الدخـــل لفتره 
محددة مع اســـترجاع األرض بعد انتهاء 

مدة العقد.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم اســـتالم مظاريف 

عطاءات الشـــركات المتقدمة حتى يوم 
األحد الموافـــق 23 يناير 2022، على أن 

يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
أما المزايـــدة الثانية، فهـــي إلعادة طرح 
اســـتثمار أرض نـــادي بني جمـــرة بمجمع 
504 فـــي الـــدراز بالمحافظـــة الشـــمالية، 
وتتطلـــع الـــوزارة بالتعـــاون مـــع القطـــاع 
الخاص اســـتثمار هـــذه األرض رغبة في 
الحصـــول علـــى إيـــرادات للنادي بشـــكل 
مســـتمر يضمن اســـتدامة الدخـــل لفترة 
محـــددة مـــع اســـترجاع المبنـــى بالكامل 

بعد انتهاء مدة العقد.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم اســـتالم مظاريف 
عطاءات الشـــركات المتقدمة حتى يوم 
األربعـــاء الموافق 26 ينايـــر 2022، على 
أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.

“الشباب والرياضة” تستثمر قطعتي أرض بالحد وبني جمرة

تعاونــت شــركة الخدمــات الماليــة العربيــة AFS، المــزود الرائــد لحلــول الدفــع الرقميــة وأداة تمكيــن 
التكنولوجيــا الماليــة في الشــرق األوســط وإفريقيا، مرة أخــرى، مع أول بنك رقمي قائم على الســحابة 
اإللكترونيــة للهاتــف المحمــول فــي البحرين “إلى”، لتشــغيل بطاقتي االئتمان “إلى بلو” و “إلى ســويتش” 

اللتين أطلقهما بنك “إلى” حديًثا، وذلك مع إقبال المستهلكين المتزايد بتقنيات الدفع الجديدة.

يحتضـــن  مصرفًيـــا  رائـــًدا  بصفتـــه 
التقنيـــات المتطـــورة، فـــإن فهـــم بنك 
يكملـــه  عمالئـــه  إلحتياجـــات  “إلـــى” 
الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة  مرونـــة 
الحلـــول  تقديـــم  فـــي   AFS العربيـــة 
العمـــالء  يطلبهـــا  التـــي  المختـــارة 
والمســـتخدمون. تم تصميم بطاقات 
االئتمـــان الجديدة لبنـــك “إلى” كجزء 
مـــن تجربـــة مصرفيـــة سلســـة مبنية 
وتمهـــد  العمـــالء،  احتياجـــات  علـــى 
الطريق لتطبيقـــات بطاقات االئتمان 
بطاقـــات  توفـــر  الشـــاملة.  الرقميـــة 
بنـــك “إلـــى” االئتمانيـــة: “إلـــى بلـــو” و 
المزايـــا  مـــن  عالًمـــا  ســـويتش”  “إلـــى 
والمكافآت لحاملي البطاقات بما في 
ذلك العـــروض الحصرية، واســـترداد 

قاعـــات  إلـــى  والدخـــول  النقـــود، 
االستراحة والمزيد.

وتعليًقـــا علـــى التعاون، قـــال الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة الخدمـــات المالية 
العربية AFS، سامر سليمان “تواصل 
 AFS شركة الخدمات المالية العربية
العمـــل على نمـــاذج الشـــراكة القائمة 
على االبتكار لتقديم منتجات مميزة 
إلى شـــركائنا. في إطار هذه الجهود، 
يســـعدنا أن نتعـــاون مـــع بنـــك “إلـــى” 
إلطـــالق بطاقتـــي االئتمـــان “إلى بلو” 
و”إلـــى ســـويتش”، حيـــث إنهمـــا أكثر 
بطاقات االئتمـــان مكافأة في فئتهما 
حيث توفر تجربة دفع مريحة وآمنة 
وسلســـة. يســـتمر تعاوننـــا مـــع بنـــك 
“إلـــى” فـــي توســـيع بصمـــة منتجـــات 

 AFS شركة الخدمات المالية العربية
وتعزيز انتشـــار الخدمـــات المصرفية 
الرقمية في البحرين، مع الريادة نحو 

اقتصاد غير نقدي.”
الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة  دخلـــت 
العربيـــة AFS فـــي شـــراكة مـــع بنـــك 
“إلـــى” منذ تأسيســـه في البحرين في 
العـــام 2019، حيث دعمتـــه باالبتكار 
المشترك في تكنولوجيا المدفوعات. 
الخدمـــات  شـــركة  نجحـــت  واليـــوم، 
المالية العربية AFS في طرح تمكين 
أجهـــزة الصـــراف اآللي التابعـــة لبنك 
الخصـــم  بطاقـــات  ومعالجـــة  “إلـــى”، 
وتكامـــل تطبيقات الهاتـــف المحمول 
معالجـــة  إضافـــة  تعـــد  وخدماتهـــا. 
بطاقـــات االئتمان إلـــى القائمة إنجازا 

جديدا فـــي التعاون بين الشـــريكين. 
للبنـــوك،  المفضـــل  الشـــريك  بصفتهـــا 
والمؤسســـات  المنافســـة،  والبنـــوك 
التكنولوجيـــا  وشـــركات  الماليـــة، 
الفعالـــة األخـــرى  الماليـــة، والجهـــات 
فـــي الدفـــع التـــي تتطلع إلـــى تطوير 
نمـــوذج الخدمـــات الماليـــة التقليدية 
رقمًيا، تلتزم شـــركة الخدمات المالية 

دفـــع  حلـــول  بتوفيـــر   AFS العربيـــة 
مالية رائدة قائمـــة على التكنولوجيا 
لعمالئهـــا والمســـتخدمين مـــع تطوير 

طرق الدفع المستقبلية. 
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لبنك “إلى”، 
محمـــد المعـــراج “مع االرتفـــاع الهائل 
المدفوعـــات  علـــى  االعتمـــاد  فـــي 
إلـــى  المســـتهلكون  الرقميـــة، يتطلـــع 

تجـــارب دفع ذكية وبســـيطة وســـهلة 
في التجارة اإللكترونية. لقد شـــهدنا 
الخصـــم  فـــي نجـــاح بطاقـــات  ذلـــك 
الخاصـــة بنا والتـــي أثبتت من خالل 
المعامـــالت  فـــي  الكبيـــرة  الزيـــادة 
الرقميـــة. وقـــد مهـــد هـــذا الطريق لنا 
ممـــا  منتجاتنـــا،  مجموعـــة  لتوســـيع 
شجعنا على تقديم بطاقات االئتمان 
الجديدة، ما يوفر للمســـتخدم تجربة 
رقمية كاملة. نحن متحمسون للعمل 
مـــع شـــركة الخدمات الماليـــة العربية 
الموثوقيـــن،  شـــركائنا  أحـــد   ،AFS
لتقديم منتجات مبتكرة في الســـوق 
تعكس احتياجات العمالء المتغيرة”.
وأضاف المعـــراج “من خالل بطاقات 
االئتمـــان “إلى بلو” و “إلى ســـويتش”، 
نقـــدم منتًجـــا سلًســـا ال يقتصـــر على 
مزايا ومكافآت حصرية فحســـب، بل 
قائم على توفير حاجة العميل لألمن 

والصحة المالية”.

“إلى” يتعاون مع “AFS” لتشغيل بطاقات ائتمان “إلى بلو” و“إلى سويتش”
بالتزامن مع إقبال المستهلكين المتزايد على تقنيات الدفع الجديدة

سامر سليمانمحمد المعراج

“سيدات األعمال” تثمن نتائج القمة الخليجية وتترقب تطورات “الوحدة االقتصادية”
أشــادت جمعيــة ســيدات األعمــال البحرينيــة بالنتائــج واإلحصــاءات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا 
مؤخــرا بخصــوص دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــن البيــان الختامــي لقمة الريــاض التي 
عقدت مؤخرا، واإلحصاءات المجمعة التي احتوى عليها البيان بخصوص التعاون االقتصادي 
والثقافــي والصحــي والتعليمــي بيــن جميــع دول المجلــس خــال الســنوات األخيــرة، وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بتوحيــد الجهــود في مواجهة جائحة كورونا والقضاء عليها ومتحوراتها، وكذلــك إعادة ملف الوحدة االقتصادية 
الخليجيــة إلــى الواجهــة مــرة أخرى، وتأكيد القــادة جميعا على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمســتمر لرؤية خادم الحرمين 
الشــريفين، واســتكمال مقومــات الوحــدة االقتصاديــة والمنظومتين الدفاعية واألمنية المشــتركة، وتنســيق المواقف بما ُيعزز 

تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رئيســـة  األعمـــال  ســـيدة  وقالـــت   
جمعية سيدات األعمال البحرينية 
أحـــالم جناحـــي، إن الجمعيـــة مـــن 
االقتصـــاد  علـــى  منظـــور حرصهـــا 
الوطنـــي ومصالـــح عضواتهـــا ترى 
أن هـــذه النتائج فـــي غاية األهمية 
وتعكـــس بشـــدة ضـــرورة توطيـــد 
وتطويـــر  الخليجيـــة  العالقـــات 
يتوافـــق  الـــذي  بالشـــكل  التعـــاون 

دائمـــا وأبدا مع العالقـــات األخوية 
التاريخية التي تجمع هذه البلدان 
عبر تاريخها وحاضرها ومستقبلها 
أيضـــا، مشـــيرة إلـــى أن االقتصـــاد 
البحرينـــي والخليجـــي عموما في 
أشـــد الحاجة حاليـــا وفي ظل هذه 
واالســـتثنائية  الصعبـــة  الظـــروف 
التـــي يمـــر بهـــا العالـــم مـــن تبعـــات 
جائحة كورونا إلى كل ما من شأنه 

أن يعضـــد ويدعـــم ملـــف التكامـــل 
االقتصـــادي الخليجي ويعزز رؤية 
القيادة الخليجية في هذا الصدد.

أن  إلـــى  جناحـــي  وأشـــارت   
حجـــم  أن  أظهـــرت  اإلحصـــاءات 
مجلـــس  لـــدول  البينيـــة  التجـــارة 
التعـــاون الخليجـــي قـــد بلـــغ 91.3 
مليار دوالر، وهناك 58 ألف مواطن 
رخـــص  لهـــم  صـــدرت  خليجـــي 

االقتصاديـــة  االنشـــطة  لمزاولـــة 
و428  والحـــرف،  واالســـتثمارية 
يتملكـــون  ألـــف مواطـــن خليجـــي 
أسهما في 644 شركة مساهمة في 
الـــدول االعضاء االخرى برأســـمال 
يبلغ 352 مليار دوالر، و27 مصرًفا 
دول  فـــي  فـــروع  لديهـــا  خليجيـــا 
فيمـــا  األخـــرى،  التعـــاون  مجلـــس 
بلغ عـــدد الســـكان اإلجمالـــي 56.9 
مليـــون نســـمة، فيمـــا بلـــغ نصيـــب 

الفرد مـــن الناتج المحلي اإلجمالي 
28.9 ألـــف دوالر ) بيانـــات أوليـــة(، 
وبلـــغ حجـــم التجـــارة الخارجيـــة   
أكثـــر مـــن تريليـــون دوالر إجمالي 

حجـــم الناتج المحلي 1.6 تريليون 
دوالر) بيانات أولية(.

مليـــون مواطـــن   28 تنقـــل   فيمـــا 
تنقلـــوا بيـــن الـــدول األعضـــاء في 
المجلس خـــالل عام واحد، وتملك 
313 الـــف مواطن خليجي عقارات 
في غير دولهـــم من دول المجلس، 
وهنـــاك نحو 41 ألف طالب وطالبة 
يدرســـون في المدارس الحكومية 
فـــي دول المجلـــس االخـــري، و33 
يعملـــون  خليجـــي  مواطـــن  ألـــف 
فـــي الـــدول االعضاء االخـــرى، 27 
ألف مواطـــن خليجي يســـتفيدون 
مـــن الحمايـــة التأمينيـــة فـــي دول 
ألـــف   542 االخـــرى،  المجلـــس 
خليجـــي اســـتفادوا مـــن الخدمات 
الـــدول  فـــي  الحكوميـــة  الطبيـــة 
االعضاء االخرى خالل عام واحد.

91.3 مليار دوالر 
حجم التجارة البينية 

لدول مجلس 
التعاون

أحالم جناحي

أعلنت شركة كي بي إم جي الدولية عن تحقيق شبكة شركات كي بي إم جي حول العالم 
إيرادات إجمالية ســنوية بلغت 32.13 مليار دوالر للســنة المالية المنتهية في 31 ســبتمبر 

 .2021

وكشفت الشركة عن زيادة بنسبة 10 
% فـــي إيراداتها بالـــدوالر األميركي 
 ،2020 الماليـــة  بالســـنة  مقارنـــًة 
مرحلـــة مطّولـــة  بعـــد  ذلـــك  ويأتـــي 
علـــى  والتركيـــز  االســـتثمارات  مـــن 
الخدمـــات ذات األولويـــة والحلـــول 
للتصـــّدي للتحديـــات التـــي تواجهها 
الشـــركات حول العالم. وُســـجل هذا 
النمـــو البـــارز فـــي مختلف األقســـام، 
حيث حقق قســـم االستشارات نمًوا 
بنسبة 17 %، فيما نما قسم التدقيق 
الخدمـــات  وقســـم   ،%  4 بنســـبة 

الضريبية والقانونية بنسبة 8 %. 
اإلجماليـــة  اإليـــرادات  شـــهدت   

للشركات األعضاء في شبكة كي بي 
إم جي في منطقة الشـــرق األوســـط 
وجنـــوب آســـيا نمـــًوا بنســـبة 7.8 % 
الماليـــة  للســـنة  األميركـــي  بالـــدوالر 
النمـــو  معـــدل  ازداد  حيـــث   ،2021
بأكثر من الضعف عن العام الماضي. 
األثـــر  الجيـــدة  النتائـــج  وُتظهـــر 
اإليجابي المتأتي من االســـتثمارات 
االستراتيجية التي تنفذها الشركات 
إم  بـــي  كـــي  شـــبكة  فـــي  األعضـــاء 
جـــي فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وجنوب آســـيا على مستوى األفراد، 
والتقنيـــات، والحلـــول، والتحالفـــات 
التـــي  والمجتمعـــات  األســـواق  فـــي 

تعيش وتزاول أعمالها فيها. 
وقـــال نـــادر حّفـــار رئيـــس مجلـــس 
إدارة شـــركة كـــي بـــي إم جـــي فـــي 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وجنـــوب 
راســـخة  أولوياتنـــا  “بقيـــت  آســـيا 
وثابتة وســـط جو عدم اليقين الذي 
ساد خالل األشـــهر القليلة الماضية؛ 
ونحن نعمل بشكل وثيق مع شبكتنا 
العالمية وتحالفاتنا االســـتراتيجية، 
ال سيما في المجال التقني، من أجل 
تزويد عمالئنا بعـــروض للقيمة أكثر 
تنوًعـــا، وتلبية احتياجـــات أعمالهم 
وســـط ازديـــاد التغييـــرات الجذرية 
فـــي  تكمـــن  الفـــرص  إن  الرقميـــة. 

صميـــم كل تحـــٍد، ونحـــن نصب كل 
تركيزنا على هذه الفرص لالستفادة 

منها وتحقيق المنفعة لعمالئنا”.
فخـــرو  جمـــال  عّلـــق  ناحيتـــه،  مـــن 

الشـــريك التنفيذي في شركة كي بي 
إم جـــي فـــي البحريـــن، قائـــاًل “أعتقد 
الشـــركات  بمســـاعدة  التزامنـــا  إن 
علـــى تجاوز التعقيـــدات والصعوبات 
التـــي تواجهها في الســـوق، وتحويل 
التحديات إلى فرص في ظل مواكبة 
التوّجهـــات الجديدة، ُيعتبـــر من بين 
عوامـــل النجـــاح الرئيســـية. كمـــا أن 
التـــي  االســـتراتيجية  االســـتثمارات 
قمنـــا بتنفيذها على مســـتوى األفراد، 
جانـــب  إلـــى  والحلـــول،  والتقنيـــات، 
التزامنـــا بتنمية المهـــارات والقدرات 
وأصحـــاب  لموظفينـــا  المســـتقبلية 
المصلحـــة قـــد ســـاهمت فـــي تعزيـــز 
اســـتراتيجية النمـــو التي نســـعى إلى 
تنفيذها. أما بالنسبة إلى العقلية التي 
يتعّين علـــى الشـــركات اعتمادها في 

مرحلـــة مـــا بعد الجائحـــة فتكمن في 
تلبيـــة احتياجات العمـــالء المتنامية 
والتوّقعـــات،  التجـــارب  حيـــث  مـــن 
أكثـــر مـــن أّي وقـــت مضى. هـــذا وقد 
اضطـــرت الشـــركات، وإلى حـــّد كبير، 
إلـــى إعـــادة النظـــر وإعـــادة هندســـة 
مـــن  لتتمّكـــن  وإجراءاتهـــا  تنظيمهـــا 
المحافظـــة علـــى مرونتهـــا والصمود 
في هـــذه المرحلـــة من عـــدم اليقين. 
كما كانت التغييرات التنظيمية، التي 
شـــملت اإلعـــالن مؤخـــًرا عـــن زيـــادة 
ضريبـــة القيمة المضافة في الســـوق، 
مـــن العوامل المؤثرة الرئيســـية التي 
مراجعـــة  إلـــى  بالمؤسســـات  دفعـــت 
بنيتهـــا التحتية، وهيكليـــة حوكمتها، 
لضمـــان  التعاقديـــة  والتزاماتهـــا 

االمتثال على نحو متواصل”.

ا بالشرق األوسط وجنوب آسيا في 2021 ا قويًّ “كي بي إم جي” تحّقق نموًّ
شبكة شركاتها عالميًّا تحقق إيرادات بـ 32.13 مليار دوالر
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أمل الحامد
مزايدتان لضمان 
استدامة الدخل 
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أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنه تمـــت تغطية 
اإلصـــدار رقـــم 88 مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكوميـــة 
الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصـــرف البحريـــن المركزي 

نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلـــغ قيمة هـــذا اإلصـــدار 100 مليون دينـــار بحريني 
لفترة استحقاق 12 شهًرا تبدأ فـي 23 ديسمبر 2021 
وتنتهـــي فـــي 22 ديســـمبر 2022، كما بلغ معدل ســـعر 
الفائـــدة علـــى هـــذه األذونـــات 1.71 % مقارنة بســـعر 
الفائـــدة 1.66 % لإلصدار الســـابق بتاريخ 25 نوفمبر 
2021. وقـــد بلـــغ معدل ســـعر الخصـــم 98.29517 % 
وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 98.19300 % 

علًما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 100 %. كما 
بلـــغ الرصيد القائم ألذونات الخزانـــة مع هذا اإلصدار 

ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

100 مليون دينار إلصدارات أذونات الخزانة الشهرية
اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة، عبد الحســـين بن 
علـــي ميـــرزا، بمكتبه فـــي المرفـــأ المالي، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة الشـــركة الوطنيـــة القابضـــة للنفـــط والغـــاز مارك 
توماس. وفي بداية اللقاء أشـــاد ميرزا باإلســـهامات المهمة 
والمحورية للمجموعة القابضة في دعم الركائز االقتصادية 
لمملكة البحرين برئاســـة رئيس مجلس إدارة الشـــركة سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، وفـــي بناء الشـــراكات 
وتعزيـــز التعـــاون بين الشـــركات والقطاعـــات ذات العالقة، 
تحقيًقـــا للرؤى االقتصادية والتنموية التي وضعتها القيادة 
الرشـــيدة في إطـــار تنويع مصـــادر الدخـــل واالقتصاد وبما 

يحقق االستدامة والتنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وخـــالل اللقاء بحث ميرزا مـــع مارك توماس أوجه التعاون 

المشترك بين الطرفين.

ميرزا يبحث مع “القابضة للنفط” مبادرات ومشاريع التعاون

تنظــم جمعيــة المهندســين البحرينيــة، الملتقــى الثالــث للطاقة المســتدامة والمعــرض المصاحب، 
حضوريــًا وافتراضيــًا تحــت شــعار “االســتدامة لمســتقبل أكثــر إشــراقا”، تحت رعايــة رئيس هيئة 
الطاقــة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا وبالتعــاون مــع الهيئة وبرنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي، 

وذلك في الفترة من 24 وحتى 25 مايو 2022، بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات.

وأكـــد رئيـــس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة 
علـــى أهميـــة هـــذا الملتقـــى الـــذي وجـــد 
أجنـــدة  فـــي  مكانـــة  عليـــه  القائمـــون 
التـــي  الفعاليـــات والمؤتمـــرات الدوريـــة 
تقـــام فـــي مملكـــة البحرين، والـــذي تقرر 
أن يقـــام بصـــورة دوريـــة ســـنوية ضمـــن 
جهـــود وحدة الطاقة المســـتدامة لتعزيز 
االســـتدامة في مملكة البحريـــن انطالقًا 
مـــن االهتمام البالـــغ الذي توليـــه القيادة 
الرشـــيدة والحكومـــة الموقـــرة بالتنميـــة 
المستدامة الشـــاملة وتشجيع االستفادة 

من الطاقة النظيفة.

وأشـــار ميـــرزا إلـــى أن المؤتمـــر الثالـــث 
للطاقة المستدامة والمعرض المصاحب، 
مـــن  عـــدد  علـــى  الضـــوء  سيســـلط 
الموضوعات وأهم المبادرات المطروحة 
فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة 
حيـــث  المتبعـــة،  والسياســـات  الطاقـــة 
تحـــوالت  موضـــوع  المؤتمـــر  ســـيناقش 
الطاقة المســـتدامة واالتجاهات العالمية 
حـــول الطاقـــة المســـتدامة بما فـــي ذلك 
األهـــداف المتعلقـــة بصافـــي االنبعاثـــات 
الطاقـــة  مصـــادر  واتجاهـــات  الصفريـــة 
والتقنيـــات المتعلقـــة بتســـهيل اتجاهات 

وموضـــوع  اســـتدامة،  األكثـــر  الطاقـــة 
االبتكارات في مجال الطاقة المستدامة 
والجوانـــب الفنية لتقنيـــات محددة وهو 
مـــا يعتبـــر فرصـــة للتعـــرف علـــى أفضـــل 
واستكشـــاف  وتطويرهـــا  الممارســـات 
فـــي  العمـــل  ســـتقود  التـــي  االبتـــكارات 
العقـــد القـــادم، باإلضافـــة إلـــى موضـــوع 
الحكوميـــة  المســـتدامة  الطاقـــة  لوائـــح 
فـــي  المســـتدامة  والطاقـــة  والتجاريـــة، 
الصناعـــة من الناحية الفنيـــة والتجارية، 
فيما سيخصص الملتقى جلسات توعية 
عن الطاقة المستدامة حيث ستخصص 

الجلســـة الخامســـة إلزالـــة الغمـــوض عن 
خـــالل  مـــن  المعقـــدة،  التقنيـــة  القضايـــا 

مناقشة خبراء الصناعة.
جمعيـــة  رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 

المهندســـين البحرينية ضياء عبدالعزيز 
توفيقي عن ســـعادته للشـــراكة والتعاون 
البحرينيـــة  المهندســـين  جمعيـــة  بيـــن 
وهيئـــة الطاقـــة المســـتدامة، ومـــا نتـــج 
عنـــه مـــن اتفاقيـــة مشـــتركة لتنظيم هذا 
الملتقى بشكل دوري سنوي تحت رعاية 
رئيس هيئة الطاقة بهدف نشـــر التوعية 
والمعرفـــة في قطـــاع الطاقـــة المتجددة 
ورفع كفـــاءة الطاقة، لتعزيز االســـتدامة 
في مملكة البحرين، وتشجيع االستفادة 
من الطاقة النظيفة ومصادرها المتوفرة 
كالشـــمس والهـــواء، كشـــكل من أشـــكال 
الطاقة المســـتدامة التـــي توفر متطلبات 
العصـــر دون أن يؤثـــر اســـتخدامها علـــى 
الخطـــورة  مـــن  يحـــد  مـــا  وهـــو  البيئـــة، 

المتعلقة بتدهور طبقات األوزون.

 ودعـــا توفيقـــي المعنييـــن فـــي الجهـــات 
الحكوميـــة والخبـــراء والمختلصين في 
القطاع العام والخاص للمشاركة في هذا 
الملتقى واالستفادة منه كمنصة يوفرها 
لهـــم لاللتقـــاء ومعرفة أحـــدث اتجاهات 
الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة في 
جميـــع أنحاء العالـــم، والبحث في كيفية 
دمج التقنيات المطبقة والمستحدثة في 
هذا المجال، ومناقشة الموضوعات ذات 
العالقـــة فـــي هـــذا الملتقى الذي يشـــارك 
فيـــه متحدثون مختصون فـــي مجاالت 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي 
يصاحبه معرض يتيح للشركات المحلية 
واإلقليميـــة والعالميـــة الفرصـــة للتعرف 
الســـوق  وإمكانيـــات  اهتمامـــات  علـــى 

المحلية البحرينية.

مناقشة التحوالت واالتجاهات العالمية عن الطاقة المستدامة
في ملتقى تنظمه “المهندسين البحرينية” حضوريًّا وافتراضيًّا

 ضياء توفيقي

أقامت شـــركة مجموعة الفاتـــح ذ.م.م، 
إحتفااًل بمناسبة األعياد الوطنية إحياًء 
لذكرى قيـــام الدولة البحرينية في عهد 
المؤســـس أحمـــد الفاتح كدولـــة عربية 
تولـــي  وذكـــرى   ،1783 العـــام  مســـلمة 
جاللـــة الملـــك المفـــدى لمقاليـــد الحكم، 
بحضور عدد من أعضاء مجلس اإلدارة 
والمكتـــب التنفيذي وموظفي الشـــركة، 
والتـــي تجســـد حـــب الوطـــن والـــوالء 
التـــام للقيـــادة الرشـــيدة، وذلـــك خـــالل 
حفـــل أقامتـــه الشـــركة بمقرهـــا الرئيس 

بالمنامة.
و أكد الرئيس التنفيذي للشركة،  جاسم 
محمـــد الموســـوي، أن “تنظيم مثل هذه 
الفعالية يأتي كمشـــاركة من المجموعة 
في احتفاالت المملكـــة الحبيبة بعيدها 

الوطنـــي المجيد وذكـــرى تولي صاحب 
الجاللـــة الملـــك مقاليـــد الحكـــم، وهـــي 
مناســـبة مجيـــدة تحرص الشـــركة على 
اإلحتفـــاء بهـــا ســـنوًيا بهـــدف زرع روح 
والـــوالء  والوطنيـــة  الحقـــة  المواطنـــة 

األرض  ولهـــذه  الرشـــيدة  لقيادتنـــا 
الحبيبـــة”. من جانبهم، أعـــرب الحضور 
عن ســـعادتهم وفرحتهم بالمشاركة في 
هذا الحفـــل ووالئهم لهذا الوطن الغالي 

المعطاء.

“مجموعة الفاتح” تحتفل بالعيد الوطني

جانب من االحتفال

رفـــع المديـــر التنفيـــذي لشـــركة رينـــرز 
الشـــرق األوســـط، علـــي خلـــف، التهنئة 
إلى مقـــام عاهل البـــالد حضرة صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفة، وإلـــى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولُممثـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب سمو الشيخ الناصر بن حمد آل 
خليفة؛ بمناســـبة نجاح إطالق أول قمر 
اصطناعـــي بحريني مشـــترك مـــع دولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 

والذي يحمل اسم “ضوء 1”. 
وأكـــد خلـــف أن اإلطـــالق الناجـــح هـــو 
تبذلهـــا  التـــي  الـــدءوب  العمـــل  نتـــاج 

صاحـــب  برئاســـة  البحريـــن  حكومـــة 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ترجمـــًة لرؤى عاهـــل البالد؛ 
الـــُدول  فـــي مصـــاف  المملكـــة  لوضـــع 

الُمتطورة في ُجل الحقول والمجاالت، 
خصوصـــًا تلـــك الُمتقدمـــة مثـــل مجال 

الفضاء.
وأردف المديـــر التنفيذي لشـــركة رينرز 
الشرق األوسط في هذا الصدد: “اإلنجاز 
لإلســـتراتيجيات  ثمـــرة  هـــو  العظيـــم 
االستشـــرافية التـــي وضعها ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــُوزراء الُموقر 
ولجهود ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة لدك حصـــون ُمختلف القطاعات 
والتـــي كانـــت في الســـابق حصـــرًا على 
الـــُدول المُتطورة؛ لوضـــع البحرين على 
لمكانتهـــا  تأكيـــدًا  العالميـــة،  الخارطـــة 
الرائـــدة كواجهـــة حضاريـــة لإلنجازات 

الُمتميزة والفريدة”.

مدير “رينرز”: اإلنجاز ثمرة لإلستراتيجيات االستشرافية 

خلف: اإلطالق الناجح لـ “ضوء 1” نتاج عمل دؤوب 
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ــادرة  ــبـ ــمـ تــســلــمــت الـ
ــة لــتــنــمــيــة  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
ــي  ــزراعــ ــ ــاع ال ــطـ ــقـ الـ
وطنية  كمساهمة  قــدمــت  شتلة   2000
من الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا 
مهما  جــزًءا  لتكون  البحرين   stc الرقمي 
للتشجير  الوطنية  الحملة  ضمن  يدخل 
“ُدمــــِت خــضــراء”، ويــصــب فــي المصلحة 
في  ويــســاهــم  الــبــحــريــن  لمملكة  البيئية 
بــالــوصــول  الــمــنــاخــيــة  األهـــــداف  تحقيق 

للحياد الكربوني الصفري 2060.
وتأتي هذه المســـاهمة الكريمة من شـــركة 
stc البحريـــن كاســـتجابًة فعليـــة للحملـــة 
خضـــراء”  “ُدمـــت  للتشـــجير  الوطنيـــة 
والتـــي انطلقـــت برعاية كريمـــة من قرينة 
عاهل البالد رئيســـة المجلس االستشـــاري 
للمبادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع الزراعي 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، وضمـــن الحملة 
البيئيـــة التـــي أطلقتهـــا الشـــركة “ أشـــجار 
من أجـــل الحياة” لتعزز من العمل الوطني 

المشـــترك بما يصب فـــي المصلحة البيئية 
للبحريـــن عبر دعم كل ما من شـــأنه زيادة 
مساحة الرقعة الخضراء والمحافظة على 
البيئـــة ورفـــع جودة الهواء عبـــر تقليل أثر 

االنبعاثات الغازية.
وتضمنـــت المســـاهمة الكريمـــة عـــدد كبير 
ومتنـــوع من أشـــجار الظل التي تتناســـب 
مـــع الطبيعـــة المناخيـــة التـــي تمتـــاز بهـــا 

درجـــات  إلرتفـــاع  تحمـــل  مـــن  المملكـــة 
الحـــرارة والملوحـــة وقلة إســـتهالك المياه 
دون التأثير على البنية التحتية، وتنوعت 
البونســـيانا  أشـــجار  بيـــن  مـــا  األشـــجار 
فايكـــس،  جولـــدن  جـــالوكا،  واالكاســـيا 
وملينغتونيا، وشجرة خف الجمل الوردية 
وشـــجرة الزينة فايكس نتيـــدا، والتابوبيا 
الصفرة، إضافة للجهنمي الوردي، وشجرة 

البرهامـــا، وهي أشـــجار ذات طبيعة مظلة 
الجمالـــي  الطابـــع  يعطـــي  ممـــا  ومزهـــرة 
لمختلـــف المناطـــق التـــي ســـيتم غرســـها 

بمختلف محافظات المملكة.
وجرت مراســـم التشـــجير في مقر جمعية 
فـــي  جـــو  بمنطقـــة  النســـائية  المنطلـــق 
الشـــيخ  بحضـــور  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
زيـــاد بـــن فيصل آل خليفـــة، نائب الرئيس 

للشـــؤون الحكومية، الشـــيخة مـــرام بنت 
المبـــادرة  عيســـى آل خليفـــة أميـــن عـــام 
الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعي، محمد 
االجتماعيـــة  البرامـــج  ادارة  مديـــر  الفـــاو 
وشـــؤون المجتمـــع بالمحافظـــة الجنوبية، 
لولـــوة الرميحـــي رئيس جمعيـــة المنطلق 
النســـائية، جمال الســـيد رئيـــس العالقات 
العامـــة بشـــركة STC، وســـارة عبدالغفـــار 

محلل أول للمسؤولية االجتماعية بشركة 
STC. وأكـــد الشـــيخ زيـــاد بـــن فيصـــل آل 
المبـــادرات  دعـــم  أهميـــة  علـــى  خليفـــة، 
األهـــداف  لتحقيـــق  الراميـــة  الوطنيـــة 
البيئيـــة المشـــتركة حيـــث قـــاًل: “اننـــا في 
stc البحريـــن نفخر ونعتز بالمســـاهمة في 
دعـــم كافة المبـــادرات والحمالت الوطنية 
التي تصب فـــي المصلحة الوطنية العامة 
وتحقق األهداف البيئية المرصودة وذلك 
دعما للجهود الكبيـــرة التي تبذلها المملكة 
للحد من التصحر وخفض درجات الحرارة 

المرتفعة وتقليص أثر التلوث البيئي”.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت الشـــيخة مـــرام بنـــت 
عيســـى “اننا نفخر بهذا التعاون المشـــترك 
والذي يتسق مع األهداف الوطنية لمملكة 
البحريـــن ويحقـــق التوجيهـــات الســـامية 
لعاهل البالد، واإلهتمام المســـتمر من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء مـــن خالل 
المســـاهمة فـــي دعـــم الجهـــود الحكومية 
نحـــو تحقيـــق الحيـــاد الكربونـــي الصفري 

.”2060

“ُدمِت خضراء” تتسلم 2000 شتلة من “stc البحرين”
استجابة فعلية للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

ميرزا مستقبال مارك توماس
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التغييرالسعر - 0.0970.001 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.0350.000 دينار
شركة ناس ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.53+0.277 دينار
سوليدرتي البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.29+0.134 دينار
زين البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.00+0.503 دينار
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

أكد مدير مشروع معرض الخريف، 
علـــي حاجي لــــ “البـــاد االقتصادي” 
أن معرض الخريف بنســـخته الـ 32 
هـــذا العـــام شـــهد إقبـــاال كبيـــرا منذ 
افتتاحـــه، حيث زار المعرض خال 

9 أيام نحو 104 آالف زائر.
وأوضـــح حاجـــي أن متوســـط عدد 
زوار المعـــرض فـــي اليـــوم الواحـــد 
يتراوح ما بين 10 إلى 11 ألف زائر.
معـــرض  أن  إلـــى  حاجـــي  وأشـــار 
الخريـــف هـــذا العام غطى مســـاحة 
إجماليـــة قدرها 16 ألًفـــا و602 متر 
مربـــع في مركز البحريـــن للمعارض 

والمؤتمرات )أرض المعارض(. 
ولفت إلى أن معـــرض الخريف في 
نســـخته الثالثة والثاثين في العام 

علـــى أرض  2022 ســـتقام  المقبـــل 
مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض 
بمنطقـــة  الجديـــد  والمؤتمـــرات 
الصخير، متوقعا أن تزداد مســـاحة 
المعـــرض بنســـبة 20 % فـــي ارض 

زيـــادة  مـــع  الصخيـــر،   - المعـــارض 
مرتقبـــة بعـــدد العارضيـــن والتجـــار 

بنســـبة تتـــراوح ما بيـــن 10 إلى 15 
.%

يطمحـــون  أنهـــم  حاجـــي  وذكـــر 
الســـتقطاب دول جديدة للمشاركة 
فـــي معـــرض الخريـــف في نســـخة 
العـــام المقبـــل، كمـــا ســـيتم التركيز 
علـــى تنويـــع البضائـــع والمنتجـــات 

وآليات البيع المباشر.
يذكـــر أن معـــرض الخريـــف يعـــود 
ألرض المعـــارض بعـــد عاميـــن مـــن 
كورونـــا  جائحـــة  بســـبب  الغيـــاب 
بمشـــاركة قرابـــة 600 تاجـــر تجزئة 
مـــن 18 دولة منها مملكـــة البحرين 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
والســـودان  وفلســـطين  والكويـــت 
وتونـــس وســـنغافورة وإندونيســـيا 
إلـــى  وبولنـــدا،  وتركيـــا  وتايانـــد 
الصيـــن  مـــن  كل  مشـــاركة  جانـــب 
ومصـــر والهنـــد وباكســـتان وُعمـــان 
واليمن واإلمارات العربية المتحدة 
والكويـــت بجناح وطنـــي يعرضون 

فيه أفضل منتجاتهم.
وألول مـــرة منـــذ 32 عاًمـــا، أصبـــح 
الدخـــول لمعرض الخريـــف مجانيا 

ومن خال التسجيل اإللكتروني.
وكان قـــد شـــهد معـــرض الخريـــف 
فـــي   %  20 زيـــادة  العـــام  هـــذا 
المعروضـــة،  الجديـــدة  المنتجـــات 
واألغذيـــة  األطعمـــة  فيهـــا  بمـــا 
المتخصصـــة، واألزيـــاء ومنتجـــات 
المنزلـــي  والديكـــور  التجميـــل 
والمنتجـــات التكنولوجية واأللعاب 
مـــن  والكثيـــر  والمنســـوجات 
المعروضـــات األخـــرى. كمـــا أقيمت 
علـــى هامـــش المعـــرض العديد من 
الفعاليـــات الترفيهية، بمـــا في ذلك 
مناطق مخصصة لـــأكل واأللعاب، 
إلـــى  إضافـــة  المزارعيـــن،  وســـوق 
بحرينيـــة  غنائيـــة  فـــرق  مشـــاركة 

وعربية.

مدير مشروع معرض الخريف: 104 آالف زائر
إقامة النسخة المقبلة في مركز معارض الصخير على مساحة أكبر 20 %

إقبال الناس في اليوم األخير من المعرض

علي حاجي

ال قرار بتمديد تأجيل أقساط القروض الشخصية حتى اآلن
مع اقتراب انتهاء فترة التأجيل في ديسمبر الجاري

أوضح رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن البنوك لم تتسلم أي قرار حتى اآلن بخصوص فترة جديدة ستكون هي الخامسة 
لتأجيل أقساط القروض الشخصية، ولم يتسن لـ “البالد” على الفور الحصول على تعليق من مصرف البحرين المركزي. وأوضح يوسف “أن 
هــذا القــرار يرجــع الــى الحكومة الموقرة، إذ إن مصــرف البحرين المركزي يبلغ البنوك التجارية بهذه الخطــوة، وحتى اآلن لم يصل للبنوك 

أو الجمعية قرار بشأن ذلك”.

مع  للتعاون  مستعدة  البنوك  أن  إلــى  يوسف  وأشــار 
الحكومة في أي قرارات يتم اتخاذها في هذا الشأن، 

الفتا إلى أن عملية التأجيل ال 
خسائر  الــبــنــوك  تكبد 

ــى غــــــــــرار  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
األولى  الفترة 
أعلنت  الــتــي 
مـــــــــــــع بـــــــــدء 
تفشي جائحة 

كورونا”.
واستطرد رئيس 

جــمــعــيــة مــصــارف 
الـــبـــحـــريـــن 

مرحلة  تشهد  بــدأت  األعــمــال  قطاعات  “إن  بالقول 
التعافي مع عودة افتتاح األنشطة التجارية والحياة 
أفضل  وفهم  وتعاٍط  تدريجية  بصورة  االجتماعية 

للجائحة”.
وعلـــى الرغـــم مـــن المخـــاوف المتعلقـــة بالمتحور 
الجديـــد “أوميكـــرون “، أبدى يوســـف تفاؤله من 
الخبـــرة والمســـتوى المتقـــدم للتعامـــل مع هذه 
الجائحـــة بصـــورة أفضـــل ممـــا كان عليـــه فـــي 
تجـــاوز  العالـــم  اســـتطاعت دول  إذ  الســـابق، 

مرحلة الصدمة ودخول مرحلة التكيف.
 4 أصــدر  المركزي  البحرين  وكــان مصرف 
بداية  منذ  الــقــروض  لتأجيل  خــيــارات 
اإلعان  تم  األولى:  المرحلة  الوباء: 
عنها في نهاية مارس 2020 لمدة 
ستة أشهر )مارس 2020 حتى 
المرحلة   ،)2020 أغسطس 
عنها  اإلعـــان  تــم  الثانية: 
في نهاية سبتمبر 2020 
ــدة أربــــعــــة أشــهــر  ــمــ ــ ل
 2020 ــر  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ )سـ
ديسمبر  حــتــى 
مــا   )2020
ــم يـــوافـــق  ــ ل
الــمــقــتــرض 
الدفع  على 
خـــــــــــــــــــــال 
فــتــرة أقــصــر. 
الثالثة:  المرحلة 

 6 لمدة   2020 ديسمبر  نهاية  فــي  عنها  اإلعـــان  تــم 
يوافق  لم  ما   )2021 يونيو  2021 حتى  )يناير  أشهر 
المقترض على الدفع في غضون فترة أقصر، وأخيرا 
المرحلة الرابعة: تم اإلعان عنها في نهاية مايو 2021 
لمدة 6 أشهر )يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021( ما لم 

يوافق المقترض على الدفع في غضون فترة أقصر.
يشـــار إلـــى أن عـــدد العمـــاء الذيـــن طلبـــوا تأجيـــل 
قروضهـــم المصرفيـــة لدى البنوك فـــي البحرين ضمن 
حزمـــة التأجيل الرابعة )لمدة 6 أشـــهر مـــن يوليو إلى 
ديسمبر 2021(، التي أعلنها مصرف البحرين المركزي 
بالتعاون مـــع البنوك لتجاوز تبعات الجائحة، بلغ نحو 

75 ألف عميل من المؤسسات واألفراد في المملكة. 
وبلـــغ عـــدد األفـــراد الذيـــن تقدمـــوا للبنـــوك بطلبـــات 
تأجيل القروض لمدة 6 أشـــهر حتى ديسمبر، نحو 73 
ألـــف عميل في حيـــن بلغ عد الشـــركات نحو 2.1 ألف 

مؤسسة.
ويشـــكل الزبائـــن الذين طلبوا التأجيـــل نحو 24.4 % 

من إجمالي عدد زبائن البنوك.
وخـــال الســـتة أشـــهر األخيرة مـــن هذا العـــام، تؤجل 
البنوك مجموع أقساط تبلغ قيمتها 382 مليون دينار، 
الجزء األكبر منها للشـــركات بواقـــع 243 مليون دينار 
و138 مليـــون دينـــار لأفراد، حيث تمثل 13.6 % من 

إجمالي األقساط المستحقة للقروض.
ويبلـــغ إجمالي رصيـــد القروض القائـــم للقروض التي 
شـــملها التأجيـــل نحـــو 2.8 مليـــار دينـــار ) 1.6 مليـــار 
رصيـــد  وتمثـــل  للمؤسســـات(،  مليـــار  و1.2  لأفـــراد 
القروض التي شملها التأجيل نحو 25 % من إجمالي 

القروض المستحقة للبنوك.
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اختيــرت مستشــارة التدريب البحرينية ابتهــاج خليفة بلقب ثاني 
أفضــل مدربــة تنميــة بشــرية عربية فــي العالم للعــام 2021، ضمن 
مســابقة عالميــة محكمــة أقيمــت في لنــدن وتضمنت عــدة مراحل 
واحترافيــة  وتدريبيــة  مهنيــة  معاييــر  منهــا  واالختيــار  للتقييــم 
وقاعدة بيانات للنشــاط المهنــي والمجتمعي، ثم مرحلة التصويت 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي وصــوال ألصوات التأهــل لمرحلة 
التصفيــات النهائيــة، وتــم اإلعــان عــن الفائــزات فــي الحفــل الذي 
أقيــم في 18 ديســمبر فــي القاعة الزجاجية بالهيئــة الملكية للطب 

في منطقة الميفير بلندن. 
ومــن جانبهــا، قالــت مستشــارة التدريب ابتهــاج خليفة، لـــ ”الباد”: 
ســعيدة بالفــوز العالمــي، فقــد كنــت أول بحرينية ســفيرة للســعادة 
وأيًضا مستشــارة للســعادة وجودة الحياة، وقد تم تكريمي مؤخًرا 

بجائــزة ماســة العــرب لجهــودي المبذولة في 
والتــي  واإلنســاني  العــام  العمــل  مجــال 

أهلتني لدخول هذه المسابقة العالمية.
من  والتحفيز  الــدعــم  خليفة  وثمنت 
ــراد  ــ ــ الـــمـــؤســـســـات والـــجـــمـــعـــيـــات وأف
المجتمع مؤكدة بأنها مازالت مستمرة 
جميع  مــن  المجتمع  أفــــراد  دعـــم  فــي 

الــفــئــات وتــقــديــم أفــضــل األعــمــال 
فيما يخص التنمية البشرية مع 
حرصها على نشر ثقافة جودة 

الحياة ودعم المرأة والشباب 
ــادة  ــعــ ــــســ ــة ال ــاعــ ــ ــن فـــــي صــ

جميع  فـــي  وتــحــقــيــقــهــا 
مــجــاالتــهــا الــشــخــصــيــة 
والوظيفية  واألســـريـــة 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــجــ ــ ــ ــم ــ ــ وال
ــيـــعـــهـــم عــلــى  وتـــشـــجـ
تـــطـــويـــر واكـــتـــشـــاف 
ذاتهم ورفع معدالت 

ــة بـــالـــنـــفـــس  ــ ــق ــ ــث ــ ال
لديهم.

البحرينية ابتهاج ثاني أفضل 
مدربة تنمية بشرية عربية

بدور المالكي

علي الفردان

أمل الحامد


