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تقوم وزارة الداخلية بمساندة  «
أسر الشهداء وتقديم كل ما 

يحتاجونه من دعم وتوفير الحياة 
الكريمة لهم وألبنائهم وتوفير 

الرعاية الكاملة، وذلك عن طريق 
مكتب رعاية اسر الشهداء.

أعلنت طيران الخليج عن  «
استئنافها لرحالتها المجدولة 

المباشرة إلى باكو بواقع رحلتين 
أسبوعيتين، بدًءا من السادس من 
يناير 2022. وتسّير الناقلة رحالتها 

حالًيا إلى أكثر من 80 % من 
شبكة وجهاتها ما قبل الجائحة.

تواصلت أمس خسائر ميليشيا  «
الحوثي الكبيرة في العتاد واألرواح 

بنيران الجيش اليمني وغارات 
جوية لتحالف دعم الشرعية جنوب 

محافظة مأرب في اليمن. وفي وقت 
سابق، أعلن التحالف عن مقتل أكثر 

من 280 حوثيا.

تحت رعاية النائب أحمد الدمستاني،  «
تفتتح لجنة المشاريع بمسرح الريف 

العرض األول للتجربة المسرحية 
)السرير( للمخرج والكاتب والممثل 

أحمد بن علي وتمثيل صادق 
العدير وعلي عبدالحسين، والمخرج 

المساعد صادق السوري.

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة  «
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول 
لرئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم التزام االتحاد 
اآلسيوي باالرتقاء بمنظومة اللعبة في مختلف 

دول القارة اآلسيوية مؤكًدا الحرص على 
مواصلة إطالق المبادرات الرامية لتعزيز برامج 

التطوير في مختلف اإلتحادات الوطنية.

تحـــدث وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف عـــن 
خطـــة مرســـومة لتنفيـــذ 7 مشـــاريع فـــي 
الجســـر  مشـــروع  منهـــا  العاجـــل  القريـــب 
الرابع )جسر البســـيتين(، ومشروع تطوير 
الشـــارع المـــؤدي لمطـــار البحريـــن الدولي 
)المرحلـــة الثالثـــة تطويـــر تقاطـــع الصقر(، 
ومشروع تطوير منافذ المدينة الرياضية، 
ومشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن 
سلمان، ومشروع توســـعة شارع الجنبية، 
ومشروع توسعة شـــارع البديع، الفتا إلى 
أن جميع هذه المشاريع تقع ضمن برنامج 

الدعم الخليجي لمملكة البحرين. 
أكـــد الوزيـــر، فـــي رده علـــى ســـؤال عضو 
مجلـــس الشـــورى فـــؤاد الحاجـــي، أنـــه تم 
الحفـــاظ علـــى خـــط الدفـــان المعتمـــد في 
المخطـــط الهيكلـــي االســـتراتيجي لمملكة 

المناطـــق  البحريـــن بشـــكل عـــام، وأولـــى 
المحميـــة الطبيعيـــة أهميـــة كبـــرى، حيث 
حـــدد المخطط عـــددا من االســـتخدامات 
المناطـــق  المحميـــة،  المناطـــق  منهـــا 
المحفوظـــة، والمحميـــات البيئيـــة والتـــي 
تهـــدف جميعها إلى حمايـــة المناطق ذات 

المـــوارد الطبيعيـــة والحفاظ علـــى الحياة 
الفطريـــة، وبحســـب المخطـــط تأتـــي هذه 
كيلومتـــرا   93.7 امتـــداد  علـــى  المناطـــق 
مربعا من إجمالي مساحة المخطط بنسبة 
المســـاحة  إجمالـــي  مـــن   %  10 تتجـــاوز 

المستقبلية للمملكة.
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلن وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمرانـــي عصام خلف 
انطالق ســـوق المزارعين البحرينيين في نســـخته التاســـعة بحديقة البديع 
النباتيـــة الســـبت المقبـــل، بالشـــراكة مـــع المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطاع 
الزراعي. وقال الوزير إن اللجنة المنظمة للسوق حرصت على التنسيق مع 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من أجل ضمان اتخاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة واالشتراطات المتبعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا 
دعمـــا للجهـــود التـــي يبذلها فريـــق البحرين بقيادة ســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء. وذكر أن ســـوق المزارعيـــن البحرينيين أصبح محفًزا على 
التنافـــس بيـــن المزارعين الذين يحرصـــون على عرض مختلـــف المنتجات 

الزراعية أمام الزوار.

سوق المزارعين يعود السبت
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وصول “ضوء 1” بنجاح لمحطة الفضاء الدولية
محموالً على متن الصاروخ “فالكون 9”

وصل القمـــر االصطناعي البحريني 
دولـــة  مـــع  المشـــترك   ”1 “ضـــوء 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــّدة بنجاح 
إلى محطة الفضاء الدولية، محموالً 
 ”9 “فالكـــون  الصـــاروخ  علـــى متـــن 
الـــذي انطلق أمس األول في رحلته 
مـــن   SpaceX CRS-24 الفضائيـــة 
مركـــز كينيـــدي للفضـــاء فـــي والية 

فلوريدا األمريكية.
ويتـــوج هذا الوصـــول الناجح للقمر 
االصطناعـــي “ضـــوء 1” إلى محطة 
الشـــراكة  جهـــود  الدوليـــة  الفضـــاء 
فـــي القطـــاع الفضائـــي بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، إذ يعد القمر االصطناعي 
المشـــترك ثمـــرة للتعـــاون البناء بين 
الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة 
بمملكـــة البحريـــن ووكالـــة اإلمارات 

للفضاء.

المنامة - بنا

قدم عبدالرحمـــن الهاجري من جهاز 
المســـاحة والتسجيل العقاري عرضا 
العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  ألعضـــاء 
عـــن “الوثيقـــة العقاريـــة االلكترونية 
الجديـــدة”. وعن خصائـــص الوثيقة، 
ذكـــر أنهـــا “ورقـــة واحدة مـــن الورق 
المقـــوى الذي يتميـــز بعمر افتراضي 

أطول وتحتوي على رمز االستجابة 
العقـــار  بيانـــات  لعـــرض  الســـريع 
إلكترونيا، كما يتوفر بها 8 خصائص 
الســـفر  لجـــوازات  مشـــابهة  أمنيـــة 
والنقـــد، وتحتـــوي علـــى المعلومات 
األساســـية للعقار، باللغتيـــن العربية 

واالنجليزية”.

“المساحة”: الوثيقة العقارية 
اإللكترونية آمنة كالجواز والنقد
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المنامة - وزارة اإلسكان

فـــي إطـــار التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بتوفيـــر 40 ألـــف وحـــدة 
ســـكنية، وتنفيـــًذا ألمر ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 2000 وحدة 
ســـكنية على المواطنين، أكد وزير اإلســـكان باسم الحمر أن الوزارة 
تعمل على قدم وساق من أجل توفير الخدمات اإلسكانية، موضًحا 
أن الوحدات اإلســـكانية وفي اليوم الســـادس من بدء توزيعها على 
المواطنيـــن المســـتحقين بالتزامـــن مـــع احتفـــاالت مملكـــة البحرين 

بأعيادها الوطنية وصلت إلى ما يقارب 900 وحدة سكنية.

توزيع 900 وحدة سكينة

المنامة - بنا

أصـــدر النائـــب العـــام علـــي البوعينين 
قـــرارا بتطوير مكتـــب التعاون الدولي 
وحـــدة  بالمكتـــب  وأنشـــئت  بالنيابـــة، 
متخصصة في حقوق اإلنسان أسندت 
إليها العديد من المهام في هذا المجال 
منهـــا متابعـــة القضايـــا التي تثـــار فيها 
وقائع متعلقة بحقوق اإلنسان وإعداد 
وعرض التقارير بالتوصيات المقترحة 
تطبيًقا ألحـــكام القانـــون واالتفاقيات 
المنضمة إليها المملكة ومتابعة تطبيق 
قواعد معاملة النزالء المحكوم عليهم 
ـــا، ومـــا يصدر  والمحبوســـين احتياطيًّ
من القوانيـــن والمبـــادئ القضائية وما 
ُيصادق عليه من اتفاقيات ذات الصلة 
واســـتخالص المســـتفاد منهـــا في هذا 
االستفســـارات  علـــى  والـــرد  المجـــال، 
المتعلقة بحقوق االنســـان فيما يخص 

أعمال النيابة.

وحدة متخصصة في 
“الحقوق” بمكتب 

التعاون الدولي في النيابة
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االرتقاء بمنظومة الكرة اآلسيويةسرير.. مسرح الريف280 قتيال حوثًيا“الخليج” تستأنف رحالت باكودعم ذوي شهداء الواجب
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وزير األشغال: 7 مشاريع لتطوير الجسور واألنفاق الستيعاب ازدياد المركبات

10 % من مساحة البحرين المستقبلية محميات طبيعية

عصام خلففؤاد الحاجي

ليلى مال اهلل

نسخة من الوثيقة العقارية الجديدة

ليلى مال اهلل



رفع رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بن 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة  أســـمى 
آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى المقام 
الســـامي لعاهل البالد  صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وإلـــى مستشـــار 
األمـــن الوطني قائـــد الحـــرس الملكي 
األميـــن العـــام لمجلس الدفـــاع األعلى 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، بمناســـبة نجاح إطـــالق القمر 
االصطناعـــي “ضـــوء 1”، ووصوله إلى 

محطة الفضاء الدولية.
وقـــال إن اإلنجـــاز يعـــد ثمـــرة للتعاون 
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  بيـــن  البنـــاء 
الفضـــاء في مملكـــة البحريـــن ووكالة 
اإلمارات للفضاء، ليشكل هذا التعاون 
نموذجـــًا يحتذى به فـــي العالقات بين 
الـــدول العربية الشـــقيقة وتعاونها في 

المجاالت المختلفة.
وأضاف أن اإلنجاز التاريخي المشرف 
يعتبر محطة نوعية نحو االنتقال إلى 
مرحلة من التقدم العلمي المرتكز على 
مـــا تنتجـــه علوم الفضـــاء مـــن بيانات 
متقدمـــة ودقيقـــة يســـتفاد منهـــا فـــي 
العديـــد مـــن المجـــاالت الحياتية، وأن 
مـــا يزيدنا فخرًا واعتـــزازًا بأن اإلنجاز 
بحرينيـــة  وخبـــرات  بقـــدرات  تحقـــق 

مـــن منتســـبي الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 
رؤى  يعكـــس  الـــذي  األمـــر  الفضـــاء، 
وتطلعـــات جاللـــة الملـــك الراميـــة إلى 
البحرينيـــة وتأهيلهـــا  الكـــوادر  تنميـــة 

المتقـــدم، والقناعـــة  العلمـــي  التأهيـــل 
الراســـخة نحو االعتمـــاد على العناصر 
البحرينيـــة لتأخذ دورها فـــي المبادرة 

والقيادة.
وأكـــد أهمية امتـــالك مملكـــة البحرين 
األقمار االصطناعيـــة لما لها من أهمية 
في البحث العلمي القائم على البيانات 
الدقيقـــة فيمـــا يخـــص البيئـــة والمناخ 
والظواهر الطبيعية وتأثير االنبعاثات 
وإنتـــاج  االتصـــاالت  مجـــاالت  وفـــي 
الصـــور الفضائيـــة الدقيقـــة، ولـــكل ما 
من شـــأنه تحقيق التنمية المستدامة، 
ســـائالً المولى العلـــي القدير أن يحفظ 
جاللة الملك وســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء وســـمو الشـــيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 
ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  مـــن  تهنئـــة 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة، رفـــع فيهـــا باألصالة عن نفســـه 
ونيابـــة عن أهالـــي المحافظة الجنوبية 
إلـــى المقـــام الســـامي لصاحـــب الجاللة 
الملك، أسمى آيات التهاني والتبريكات 
بمناسبة نجاح إطالق أول قمر صناعي 
بحرينـــي مشـــترك مـــع دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة يحمل اســـم )ضوء 1(، 

ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية.
وأشـــاد سمو المحافظ في البرقية بهذا 
التعـــاون واإلنجـــاز الباهـــر بيـــن الهيئـــة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء فـــي مملكـــة 
البحرين ووكالة اإلمارات للفضاء الذي 

يعتبر أحد المنجزات الوطنية المشرفة 
ونقلـــة تاريخيـــة جديـــدة فـــي مســـيرة 
المكتســـبات الحضاريـــة التي شـــهدتها 
قيـــادة  ظـــل  تحـــت  البحريـــن  مملكـــة 
الســـامية،  توجيهاتـــه  ووفـــق  جاللتـــه 
وبدعـــم من ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وبمتابعة 
حثيثـــة مـــن مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
قائد الحرس الملكي ســـمو اللواء الركن 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، األمين 
العـــام لمجلـــس الدفـــاع األعلى. ســـائال 
ســـموه المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ 
جاللتـــه ويديـــم عليـــه موفـــور الصحة 
والعافية وطول العمر وأن يســـدد على 

طريق الخير خطاه.
كمـــا تلقـــى  ولـــي العهد رئيـــس مجلس 

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة 
مـــن محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
أعـــرب فيهـــا عن أســـمى آيـــات التهاني 

والتبريكات بمناسبة نجاح إطالق أول 
قمر صناعي بحريني مشـــترك مع دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 

والذي يحمل اسم “ضوء 1”.
وأكـــد ســـموه فـــي البرقيـــة أن اإلنجـــاز 
العلمـــي التاريخـــي يأتي دعًمـــا ألهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جاللة 
الملك، وبفضـــل االهتمام المتواصل من 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
الوطنيـــة  بالكـــوادر  الـــوزراء  مجلـــس 
المبدعة والعمـــل على تحفيزهم لتعزيز 
مختلـــف القدرات في المجاالت التقنية 
والعلمية وعلوم الفضاء، متمنًيا لسموه 
دوام التوفيق والســـداد لتحقيق المزيد 
بمســـيرة  والنجاحـــات  اإلنجـــازات  مـــن 
العمـــل الوطنـــي فـــي ظل قيـــادة جاللة 

الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.

المنامة - بنا

بعـــث ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة 
إلى عاهل المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة خادم الحرمين الشـــريفين 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك 
ســـعود. وأعرب جاللته وســـموه في 
تعازيهمـــا  خالـــص  عـــن  البرقيتيـــن 
وصادق مواســـاتهما لخادم الحرمين 
الشـــريفين في وفاة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر نهـــار بـــن ســـعود بن 
هللا،  رحمـــه  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز 

المولـــى  وســـموه  جاللتـــه  ســـائلين 
بواســـع  الفقيـــد  يتغمـــد  أن  القديـــر 
رحمتـــه ورضوانه ويســـكنه فســـيح 
المالكـــة  العائلـــة  يلهـــم  وأن  جناتـــه، 
الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

 كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
برقيـــة تعزية مماثلـــة إلى أخيه ولي 
العهـــد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
العربيـــة  بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب السمو 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.

البحرين تعزي خادم الحرمين

سمو الشيخ خليفة بن علي

الخميس 23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى األولى 1443 - العدد 4818

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهنئة... سمو الشيخ علي بن خليفة:

المنجزات العلمية تضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة، رفع فيها إلى المقام السامي لصاحب الجاللة 
الملـــك، أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات بمناســـبة 
نجـــاح إطالق القمر الصناعي )ضوء 1(، ووصوله إلى 
محطة الفضاء الدولية، مؤكًدا ســـموه أن هذا اإلنجاز 
الكبيـــر يعد ثمـــرة للتعاون البناء بيـــن الهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء في مملكة البحريـــن ووكالة اإلمارات 
للفضـــاء، ويعكـــس مـــا تتميـــز بـــه العالقـــات األخوية 
والتاريخيـــة المشـــتركة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين من 

عمق ورسوخ.

وعبـــر ســـموه عـــن عميـــق فخـــره واعتـــزازه بجهـــود 
مستشـــار األمن الوطني قائـــد الحرس الملكي األمين 
العـــام لمجلس الدفاع األعلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، باإلنجازات التي يحققها ســـموه في 
مختلـــف المجـــاالت العلميـــة بعزيمة وإصـــرار لتعزيز 
قـــدرة ومكانـــة المملكـــة ورفـــع اســـمها عالًيـــا، ســـائال 
المولـــى القدير أن يحفظ جاللته ويديم عليه موفور 
الصحـــة والعافية وطـــول العمـــر، وأن تواصل مملكة 
البحريـــن تحقيق اإلنجازات المشـــرفة فـــي ظل عهد 

جاللته الزاهر.
كذلـــك، تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة برقية تهنئة من نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل خليفـــة، أعرب فيها 

عـــن أطيب التهاني والتبريكات إلى ســـموه بمناســـبة 
نجـــاح إطـــالق أول قمر صناعي بحريني مشـــترك مع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة الذي يحمل 

اسم “ضوء 1”.
 وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا اإلنجاز 
يأتي ترجمـــة لرؤية صاحب الجاللـــة الملك، وتعزيًزا 
لما تحقق في ظل المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
جاللتـــه، منوًهـــا بالدعـــم الـــذي يوليه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء من خالل 
تهيئة البيئة المثالية لتحقيق المنجزات العلمية التي 
تســـاهم في وضع مملكـــة البحرين في مصاف الدول 
المتقدمـــة عبر مســـاندة الطاقات الشـــبابية الوطنية، 
داعًيـــا هللا ســـبحانه وتعالى أن يحفظ ســـموه ويديم 

عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان برقية تهنئة من سمو محافظ الجنوبية

اإلنجاز العلمي التاريخي دعم ألهداف المسيرة التنموية الشاملة
المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
شـــؤون  وزيـــر  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
الديوان الملكي سمو الشيخ علي بن 
عيسى بن سلمان آل خليفة، بمناسبة 
صناعـــي  قمـــر  أول  إطـــالق  نجـــاح 
بحريني مشـــترك مع الشـــقيقة دولة 
االمـــارات العربيـــة المتحـــدة يحمـــل 
أســـم )ضوء 1( ووصوله إلى محطة 
الفضـــاء الدوليـــة. وأكـــد ســـمو وزير 
شـــؤون الديوان الملكـــي في برقيته 
الوطنـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  تحقيـــق  أن 
الطموح بقـــدرات وكفـــاءات وطنية 
مخلصة من منتسبي الهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء يجسد رؤى وتطلعات 
جاللتـــه في تنمية الكـــوادر الوطنية 
وتهيئتهـــا  لالنتقـــال بها الـــى مرحلة 
عصـــر التكنولوجيا والتقـــدم العلمي 

ومجاالت علوم الفضاء. 
وأشـــاد ســـموه بجهـــود وإســـهامات 
مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكـــي األمين العام لمجلس الدفاع 
األعلى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة فـــي تحقيق هـــذا اإلنجاز 
الوطني الكبير الذي رفع اسم مملكة 
البحريـــن ، لتتبـــوأ مكانتهـــا وتأخـــذ 
دورهـــا فـــي مجـــال علـــوم الفضـــاء 
ومعرفـــة أســـراره واالســـتفادة منهـــا 

في تحقيق التنمية المستدامة.
ودعـــا ســـموه المولـــى عـــز وجـــل أن 
يحفـــظ جاللته ويديـــم عليه موفور 
العمـــر،  وطـــول  والعافيـــة  الصحـــة 
وشـــعبها  البحريـــن  مملكـــة  وعلـــى 

الكريم تحقيق المزيد من اإلنجازات 
والتطلعات في عهد جاللته الزاهر.

كمـــا تلقى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة  
برقيـــة تهنئة من ســـمو وزير شـــئون 
نجـــاح  بمناســـبة  الملكـــي،  الديـــوان 
إطـــالق أول قمر اصطناعي بحريني 
مشـــترك مع دولـــة اإلمـــارات العربية 

المتحدة الشقيقة “ضوء1”.
وأكـــد ســـمو وزيـــر شـــؤون الديـــوان 
الملكـــي فـــي برقيته أن هـــذا اإلنجاز 
الوطنـــي يضاف لسلســـلة اإلنجازات 
التـــي حققتهـــا مملكـــة البحرين على 
أهـــداف  وفـــق  المســـتويات  كافـــة 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيادة 
والمتابعـــة  البـــالد،  عاهـــل  جاللـــة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
ما أسهم في تمكين الكفاءات ودعم 
الكـــوادر الوطنية لتحقـــق مزيًدا من 

النجاحات في كل المجاالت.
كمـــا أشـــاد ســـموه بإســـهامات ودور 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز الوطني 

الكبير في مجال علوم الفضاء.
أن  القديـــر  المولـــى  ســـموه  ودعـــا 
يديـــم علـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
وطـــول  والعافيـــة  الصحـــة  موفـــور 
العمـــر لتحقيق المزيد من اإلنجازات 
لمملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل قيـــادة 

جاللة الملك.

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئة مـــن النائـــب العام علي 
البوعينيـــن، رفـــع فيهـــا إلـــى المقـــام 
الملـــك،  الجاللـــة  الســـامي لصاحـــب 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
قمـــر  أول  إطـــالق  نجـــاح  بمناســـبة 
اصطناعي بحريني مشترك مع دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة يحمـــل 
اسم ) ضوء 1 ( ووصوله إلى محطة 
الفضـــاء الدولية. وأكـــد النائب العام 
فـــي برقيته أن تحقيق هـــذا اإلنجاز 
الوطني الكبير بكوادر علمية وطنية 
متخصصـــة يجســـد رؤى وتطلعـــات 
جاللته التنموية في جميع المجاالت 
تعالـــى  هللا  داعيـــًا  والتخصصـــات، 
التمكيـــن لهـــذه الكفـــاءات الوطنية؛ 
المكتســـبات  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 
العلميـــة المتقدمـــة مـــن أجـــل نهضة 
الوطن العزيـــز ورفعته في ظل عهد 

جاللة الملك.

كمـــا تلقى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة 
تهنئة مـــن النائب العـــام، أعرب فيها 
عن أسمى آيات التهاني والتبريكات 
قمـــر  أول  إطـــالق  نجـــاح  بمناســـبة 
اصطناعي بحريني مشترك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 

والذي يحمل اسم “ضوء 1”.
وأكـــد النائـــب العـــام فـــي برقيته أن 
حققـــه  الـــذي  الكبيـــر  اإلنجـــاز  هـــذا 
أبنـــاء الوطـــن مـــن الكـــوادر العلميـــة 
المتخصصة بالهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضاء يأتي وفق أهداف المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة صاحـــب 
المتابعـــة  وبفضـــل  الملـــك،  الجاللـــة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزرا، ما 
كان لهـــا الـــدور فـــي تمكيـــن الكوادر 
الوطنية لإلســـهام في تحقيق نهضة 

الوطن ورفعته.

علي بن عيسى: إنجاز كبير رفع اسم البحرين عالًيا

النائب العام: الكوادر البحرينية تنهض بالوطن

سمو الشيخ علي بن خليفةسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

إنجاز وطني كبير يعزز مسيرة المكتسبات الوطنية
سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ القيادة بنجاح إطالق “ضوء1”

رفع وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
إلى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة وإلى مستشار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي األميـــن العـــام لمجلس 
الدفـــاع األعلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 

حمـــد آل خليفة، بمناســـبة نجـــاح إطالق 
أول قمـــر صناعـــي بحرينـــي مشـــترك مع 
دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، والذي 

يحمل اسم “ضوء 1”.
الفخـــر  بالـــغ  عـــن  وأعـــرب فيهـــا ســـموه 
واالعتـــزاز بهـــذا اإلنجاز العلمـــي الوطني 
الكبيـــر الـــذي يعـــزز مســـيرة المكتســـبات 
الوطنية الحضاريـــة لمملكة البحرين في 
عهـــد جاللـــة الملـــك، وبفضـــل توجيهات 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، ومتابعـــة حثيثـــة مـــن 

ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
المســـتقبلية  واألهـــداف  للـــرؤى  الملبيـــة 
لمملكة البحرين والمعززة لمكانتها علمًيا 
فـــي مختلـــف  مطـــورًة إلســـتراتيجياتها 
الميادين. ودعا المولى عز وجل أن يديم 
علـــى القيـــادة الرشـــيدة بموفـــور الصحة 
البحريـــن  مملكـــة  تنعـــم  وأن  والعافيـــة 
بمزيـــد مـــن الرقـــي والتطـــور واالزدهـــار 
وأن تتحقـــق اإلنجـــازات تلـــو اإلنجازات 
مـــن أجل رفعة راية مملكـــة البحرين في 

سمو الشيخ عيسى بن عليمختلف الميادين.

محطة نوعية نحو االنتقال إلى مرحلة من التقدم العلمي
سلمان بن عبداهلل:  يزيدنا فخًرا أن اإلنجاز تحقق بقدرات وخبرات بحرينية

المنامة - بنا

الشيخ سلمان بن عبدالله

المنامة - بنا
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تخريج دورة مرشحي الضباط الجامعيين
جاللة الملك ينيب القائد العام لحضور الحفل

أنـــاب عاهل البـــاد القائـــد األعلى صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
القائـــد العام لقـــوة دفاع البحرين المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل خليفة؛ 
مرشـــحي  دورة  تخريـــج  حفـــل  لحضـــور 
أمـــس   ،23 رقـــم  الجامعييـــن  الضبـــاط 
األربعاء، بكلية عيســـى العسكرية الملكية، 
بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن 
عبـــدهللا النعيمي. واســـُتهل الحفل بتاوة 
آيـــات عطـــرة من الذكـــر الحكيـــم، ثم قدم 
الخريجـــون اســـتعراضًا عســـكريًا، بعدهـــا 
ُقـــدم إيجـــاز عن الـــدورة وإعـــان النتائج، 
ثـــم تفضل وزيـــر شـــؤون الدفاع بتســـليم 
الجوائـــز لألوائـــل وللمتفوقيـــن، بعـــد ذلك 

أدى الخريجـــون القســـم القانوني، ثم قام 
وزيـــر شـــؤون الدفاع بتســـليم الشـــهادات 
علـــى الخريجيـــن. وفـــي ختـــام االحتفال، 
نقل وزير شؤون الدفاع تهاني القائد العام 

لقوة دفاع البحرين للخريجين، وإشـــادته 
إلتمامهـــم بنجاح كافة متطلبات التدريب، 
التـــي  الطيبـــة  جهودهـــم  علـــى  وهنأهـــم 

بذلوها أثناء تلقيهم العلوم العسكرية.

وأعرب وزير شـــؤون الدفاع عن ســـعادته 
الضبـــاط  مـــن  الدفعـــة  هـــذه  بتخريـــج 
التوفيـــق  لهـــم دوام  الخريجيـــن، متمنيـــًا 
والســـداد خال تأدية واجباتهم ومهامهم 
بجانـــب إخوانهـــم فـــي مختلـــف أســـلحة 
ووحـــدات قوة دفـــاع البحرين في الدفاع 
عـــن المملكـــة؛ لتظـــل رايتها خفاقـــة عالية 

بقيادة جالة الملك القائد األعلى.
األركان  هيئـــة  رئيـــس  االحتفـــال  حضـــر 
النعيمـــي، ووكيـــل  الركـــن ذيـــاب  الفريـــق 
وزارة الدفـــاع اللـــواء الركن الشـــيخ أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، ومســـاعد رئيـــس 
هيئة األركان للقوى البشـــرية اللواء الركن 
الشيخ علي بن راشد آل خليفة، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

تلقى عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة برقية تهنئة 
من  رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة  الشـــيخة مـــي 
رفعت فيها إلى المقام الســـامي لصاحب 
الجالـــة الملـــك، أســـمى آيـــات التهانـــي 
إطـــاق  نجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
أول قمـــر صناعـــي بحريني مشـــترك مع 
دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة يحمل 
اســـم )ضـــوء 1( ووصولـــه إلـــى محطـــة 
الفضاء الدولية. و أشـــادت رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار باإلنجاز العلمي 
التاريخـــي، الـــذي يأتـــي بالتعـــاون بيـــن 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة 
البحريـــن و وكالـــة اإلمـــارات للفضـــاء ، 
ممـــا يســـهم فـــي ترســـيخ مـــا تتميـــز بـــه 
العاقات األخوية التاريخية المشـــتركة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة. كمـــا أكدت أن اإلنجاز 
المتقـــدم الـــذي حققتـــه مملكـــة البحرين 
يشـــكل مصدر فخـــر واعتزاز، ويســـاهم 
في رفد المعرفة البشـــرية وتقدمها على 

المستويات كافة بفضل دعم وتوجيهات 
تعكـــس  التـــي  الســـديدة  الملـــك  جالـــة 
حـــرص جالته في تعزيز قـــدرة ومكانة 
مملكـــة البحريـــن في المجـــاالت العلمية 
المختلفـــة.  كمـــا تلقى ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة برقية 
تهنئة من رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار، أعربـــت فيهـــا عن أســـمى آيات 

التهاني والتبريكات بهذه المناسبة. 
وأكدت في البرقية أن اإلنجاز الحضاري 
والعلمـــي المتقـــدم الـــذي حققتـــه مملكة 
لـــدى  واعتـــزاز  فخـــر  مصـــدر  البحريـــن 
الجميـــع، ويعكـــس الحـــرص واالهتمـــام 
الـــذي يوليه جالة عاهـــل الباد والدعم 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  يبديـــه  الـــذي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
لتعزيـــز قـــدرة ومكانـــة مملكـــة البحرين 
فـــي مختلف المجـــاالت العلميـــة، داعية 
المولـــى القديـــر أن يســـدد علـــى الخيـــر 
خطـــى ســـموه فـــي كل مســـاعيه لخيـــر 

ونهضة وطننا العزيز.

مي بنت محمد: إنجاز يرفد البشرية بالمعرفة

إنجاز علمي رفيع... ومشروع وطني طموح
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة محمد بن مبارك

تلقـــى عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس  نائـــب  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء  مجلـــس 
خليفـــة،  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  فيهـــا  رفـــع 
والتبريكات بمناســـبة نجاح إطاق 
أول قمـــر اصطناعـــي مشـــترك مـــع 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشـــقيقة، والذي يحمل اسم )ضوء 
1(.  وأكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
إطـــاق  أن  برقيتـــه،  فـــي  مبـــارك، 
القمر االصطناعي يعد إنجازا علميا 
رفيعـــا ومشـــروعا وطنيـــا طموحـــا 
الملـــك  جالـــة  توجيهـــات  ضمـــن 
وعلومـــه  المســـتقبل  باستشـــراف 
فضائـــي  قطـــاع  بنـــاء  خـــال  مـــن 
متمكـــن فـــي مجـــاالت استكشـــاف 
واالبتـــكار  والتكنولوجيـــا  الفضـــاء 
واالستفادة من هذه المعلومات بما 
يعزز من مكانة مملكة البحرين بين 

الدول المتقدمة، ويدعم مســـيرتها 
التنمويـــة الشـــاملة فـــي ظـــل قيادة 

جالته الحكيمة.
لمـــا  تقديـــره  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
يشـــهده العمـــل المشـــترك والتعاون 
المثمـــر بين مملكـــة البحرين ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
مشـــيدا بالكوادر الوطنية المتميزة 
التـــي ســـاهمت فـــي تحقيـــق هـــذا 
اإلنجـــاز ومـــا تميـــزوا به مـــن إرادة 
وعزيمـــة ومـــا امتلكـــوه مـــن تميـــز، 
ســـائا هللا أن يحفـــظ جالتـــه وأن 
يســـدد على طريق الخير والتوفيق 

خطاه.
كمـــا تلقى ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
رئيـــس  نائـــب  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة، أعـــرب فيها 
عن أطيب التهاني والتبريكات إلى 
ســـموه بمناســـبة نجاح إطاق أول 

قمـــر اصطناعـــي بحرينـــي مشـــترك 
مـــع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة الـــذي يحمل اســـم “ضوء 
1”. وأكد ســـمو نائب رئيس مجلس 
العلمـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  أن  الـــوزراء 
المشـــرف يؤكد العنايـــة الفائقة من 
الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
لمواكبـــة  هللا؛  حفظـــه  الـــوزراء 
والتقنيـــات  العالميـــة  التطـــورات 

بعلـــوم  واالهتمـــام  المتقدمـــة 
المســـتقبل والســـيما قطاع الفضاء 
الفاعلـــة  القطاعـــات  أهـــم  كأحـــد 
الداعمة للمســـيرة التنموية الشاملة 

بقيادة صاحب الجالة الملك.
وأشـــار ســـمو نائـــب رئيـــس مجلس 
التنميـــة  أن مســـيرة  إلـــى  الـــوزراء 
والنماء بمملكة البحرين قادرة على 
المضي آلفاق أكثر تطورًا وازدهارًا 
بفضـــل  المســـتويات  كافـــة  علـــى 
حرص صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء على 
ودعـــم  الخبـــرات  فـــي  االســـتثمار 
المتخصصـــة  الوطنيـــة  الكفـــاءات 
ورعايتها، معربًا عن التقدير لجهود 
فريـــق البحريـــن للفضـــاء  وكـــوادر 
الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة 
ودورهـــم فـــي تحقيق هـــذا اإلنجاز 
المهـــم، ســـائاً المولى عـــز وجل أن 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  يحفـــظ 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 

ويرعاه.
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توظيف الكوادر الوطنية في التكنولوجيا وعلوم الفضاء
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة وزير الداخلية

تلقـــى عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة 
مـــن وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناسبة نجاح 
إطـــاق أول قمـــر اصطناعـــي مشـــترك مع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 

والذي يحمل اسم )ضوء 1(. 
وأعـــرب الوزيـــر فـــي البرقيـــة عن أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات بهذه المناســـبة، 
مؤكـــدا لجالته أن هـــذا اإلنجاز التاريخي 
المتحقق بســـواعد أبنـــاء البحرين يعكس 
التـــي  والمتقدمـــة  الحضاريـــة  الصـــورة 
بفضـــل  البحريـــن  مملكـــة  إليهـــا  وصلـــت 
المســـتنيرة وحرصـــه علـــى  رؤى جالتـــه 
اســـتثمار الطاقـــات والكفـــاءات الوطنيـــة 
فـــي المجـــاالت كافة. وثمـــن عاليـــا جهود 
ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، وكذلك اهتمام مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي، قائـــد الحـــرس الملكـــي، 
األمين العام لمجلس الدفاع األعلى ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة في دعم 
الكـــوادر الوطنية الشـــبابية وتوظيفها في 
وعلـــوم  والتكنولوجيـــا  الصناعـــة  مجـــال 
الفضـــاء؛ لتمضي مملكة البحرين في عهد 
جالتـــه الزاهر نحو المجـــد والعا، وتكون 
الرائـــدة فـــي التنميـــة والتقـــدم والحداثة، 
ســـائا هللا تعالى أن يحفـــظ جالته ذخرا 
للوطـــن، وأن يمده بعونه وتوفيقه، ويديم 

عزه ويسدد على طريق الخير خطاه.
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى  كمـــا 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة برقيـــة تهنئة 
مـــن وزير الداخلية، أعرب فيها عن أطيب 
التهانـــي والتبريكات إلى ســـموه بمناســـبة 

نجاح إطاق أول قمر اصطناعي بحريني 
مشترك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة الذي يحمل اسم “ضوء 1”.
اإلنجـــاز  هـــذا  أن  الداخليـــة  وزيـــر  وأكـــد 
فخـــر  مبعـــث  لهـــو  المتحقـــق  التاريخـــي 
المتقـــدم  المســـتوى  ويعكـــس  للجميـــع، 

الوطنيـــة  الكفـــاءات  إليـــه  الـــذي وصلـــت 
بفضـــل الـــرؤى الحكيمة لحضـــرة صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
واهتمـــام ودعـــم صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه 
هللا بالكوادر الوطنية الشبابية وتحفيزها 
على العمل بعزيمة وإصرار؛ من أجل رفعة 

الوطن الغالي.
وأشـــاد بالدور الكبير والمهم لسمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي تحقيـــق 
هذا اإلنجاز العلمي المشـــرف الذي ُيشـــكل 
انطاقـــة بحرينيـــة جديدة نحـــو مجاالت 
التنميـــة وعلـــوم الفضـــاء والتكنولوجيـــا، 
داعيـــًا هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء ويديم على ســـموه نعمة الصحة 
والسعادة؛ لتحقيق المزيد من اإلنجازات.
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وزير الداخلية

سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا
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لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
دفاع البحرين المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد آل 
خليفة بالقيادة العامة، صباح 
اليوم األربعاء، القائم بأعمال 
البرازيـــل  جمهوريـــة  ســـفارة 
لـــدى  المعتمـــد  االتحاديـــة 
فونســـيكا،  ألبيرتـــو  المملكـــة 
وذلـــك بحضـــور وزير شـــؤون 
الدفـــاع الفريق الركن عبدهللا 

هيئـــة  ورئيـــس  النعيمـــي، 
األركان الفريـــق الركـــن ذياب 

النعيمي.
ديـــوان  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
القيـــادة العامـــة اللـــواء الركن 
حســـن ســـعد، ومدير التعاون 
العســـكري اللـــواء الركن طيار 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان آل 
خليفة، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين. اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
بالقيـــادة العامـــة، صبـــاح أمـــس 
األربعـــاء، ســـفير دولة إســـرائيل 
المعين لدى المملكة آيتان نائي، 
بحضـــور وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
الفريق الركن عبـــدهللا النعيمي، 
ورئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 

الركن ذياب النعيمي.

حضر اللقاء مدير ديوان القيادة 
العامة اللواء الركن حسن سعد، 
ورئيس القضاء العسكري رئيس 
العســـكرية  التمييـــز  محكمـــة 
اللواء حقوقي الدكتور يوســـف 
راشـــد فليفـــل، ومديـــر التعـــاون 
العســـكري اللـــواء الركـــن طيـــار 
بـــن ســـلمان آل  الشـــيخ محمـــد 
خليفـــة، وعـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

.. ويلتقي القائم بأعمال السفير البرازيلي

المنامة - بناالمشير يلتقي السفير اإلسرائيلي

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  تلقـــى 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة 
مـــن نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أعرب 
فيها عن أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
بمناســـبة نجـــاح إطاق أول قمـــر صناعي 
بحريني بمشـــاركة دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة “ضوء 1”. وقال سموه 
فـــي البرقيـــة “إنـــه لمـــن دواعي ســـعادتي 
أن أعـــرب لســـموكم عـــن خالـــص التهانـــي 
والتبريـــكات، حيث إن نجـــاح إطاق أول 
قمـــر صناعـــي ضمـــن توجيهـــات حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة عاهـــل البـــاد بتعزيـــز التقـــدم 
في علـــوم الفضاء، في إنجـــاز علمي رفيع 
يؤكـــد مـــا تزخـــر بـــه مملكـــة البحريـــن من 
كوادر شـــبابية متميـــزة على المســـتويات 
العلمية والعملية والمهارية في ظل الدعم 
الكبيـــر واالهتمام المتواصل من ســـموكم، 
وحرصكـــم على إنجـــاز الخطـــط المبتكرة 
والمبـــادرات المتقدمـــة لارتقاء بالشـــباب 
وتمكينهـــم مـــن امتـــاك علـــوم ومعـــارف 
المستقبل بما يجعلهم قادرين على اإلبداع 
والتفـــوق وتحقيق اإلنجازات المهمة التي 
تعلـــي مـــن مكانة مملكـــة البحريـــن وتعزز 
مـــن منجزاتهـــا الحضاريـــة علـــى مختلـــف 

األصعدة اإلقليمية والدولية”.

تمكين الشباب من امتالك علوم المستقبل
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تلقى عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
مـــن ســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد بن 
ســـلمان آل خليفة، رفع فيهـــا إلى المقام 
الســـامي لصاحب الجالة الملك، أســـمى 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
نجـــاح إطاق أول قمر صناعي مشـــترك 
مـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

الشقيقة، والذي يحمل اسم )ضوء 1(. 
وأكـــد ســـموه أن اإلنجـــاز الكبير يشـــكل 
انطاقة مهمة فـــي تعزيز قدرات مملكة 
البحرين في قطاع علوم الفضاء، كما أنه 
يشكل نقلة تاريخية في منجزات العهد 
الزاهـــر لجالـــة الملك وبدعم ومســـاندة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفة ممثل جالـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــئون الشباب.كما 
تلقى ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة من 
ســـمو الشـــيخ حمد بن محمد بن سلمان 
آل خليفـــة، أعرب فيها عن أســـمى آيات 

التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وأكد سموه، أن اإلنجاز الوطني المشرف 
يعد نقلة تاريخية في منجزات المسيرة 
البحريـــن  لمملكـــة  الشـــاملة  التنمويـــة 
بقيـــادة صاحب الجالة الملك، الفًتا إلى 
أن إطـــاق أول قمـــر صناعـــي بحرينـــي 
يشـــكل انطاقة مهمة فـــي تعزيز مكانة 
مملكة البحرين في قطاع علوم الفضاء.
وأشاد ســـموه، بمتابعة وحرص صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء، علـــى تحقيـــق مملكة 
البحريـــن مزيًدا من اإلنجـــازات الوطنية 
علـــى األصعدة كافـــة، ومنوًهـــا بالجهود 
المبذولـــة مـــن مستشـــار األمـــن الوطني 
العـــام  األميـــن  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد 
لمجلـــس الدفـــاع األعلـــى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة فـــي تحقيق 

اإلنجاز العلمي.

تعزيز قدرات البحرين في علوم الفضاء

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو  رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئـــة مـــن النائـــب األول لرئيـــس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة نجـــاح إطـــاق 
أول قمر صناعي بحريني مشـــترك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة يحمل 
اسم “ضوء 1” ووصوله إلى محطة الفضاء 

الدولية.
وعبر ســـمو الشـــيخ خالـــد فـــي البرقية عن 
خالـــص تهانيـــه لجالـــة الملك وســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، باإلنجـــاز 
الـــذي ســـجلته  المســـبوق  التاريخـــي غيـــر 
مملكـــة البحريـــن في عالم الفضاء، مشـــيدا 
ســـموه بالتعاون الكبير بين الهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء في مملكـــة البحرين ووكالة 
اإلمـــارات للفضـــاء، والـــذي جســـد األواصر 
التاريخيـــة والعاقات الوطيدة التي تجمع 
مملكـــة البحرين بشـــقيقتها دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة مؤكدا ســـموه أن اإلنجاز 
يضاف لسلســـلة المنجزات الحضارية التي 

حققتهـــا البحريـــن فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر 
لجالـــة الملك، منوها بدعم صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
وبالجهـــود المتميـــزة مـــن مستشـــار األمـــن 
الوطني قائد الحـــرس الملكي األمين العام 
لمجلس الدفاع ســـمو اللواء الركن الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، لتحقيق اإلنجاز 
الباهر. سائا سموه المولى جلت قدرته أن 
يحفـــظ جالة الملـــك، ويديم عليـــه موفور 
الصحـــة والعافية والســـعادة والعمر المديد 
وأن يديـــم على مملكة البحرين نعمة األمن 
واألمان والرخـــاء واالزدهار في ظل قيادة 

جالته.

خالد بن حمد: اإلنجاز جسد األواصر التاريخية مع اإلمارات
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  التقـــى 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة عبـــر تقنية االتصال المرئي 
من خالل المجلس االفتراضي عن 
بعد، بعدد من األهالي والمواطنين 
مـــن مختلـــف مناطـــق المحافظـــة، 
المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور  وذلـــك 
العميد عيسى الدوسري وعدد من 

الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رفـــع ســـمو 
أهالـــي  عـــن  نيابـــة  المحافـــظ 
خالـــص  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهـــل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وإلى 
قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
العـــام  األميـــن  الملكـــي  الحـــرس 
ســـمو  األعلـــى  الدفـــاع  لمجلـــس 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة؛ 
بمناســـبة نجـــاح إطـــالق أول قمـــر 
إماراتـــي،  بحرينـــي  اصطناعـــي 

والذي يحمل اسم “ضوء 1”.
ولفت الى أن هذا اإلنجاز ينســـجم 

مـــع توجيهات عاهل البالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه لمســـيرة التقدم 
العلمـــي؛  المجـــال  فـــي  والنمـــاء 
تحقيقـــًا للمزيـــد مـــن المكتســـبات 
العلميـــة والتاريخيـــة والحضاريـــة 

التـــي تضـــع مملكـــة البحريـــن فـــي 
علـــى  المتقدمـــة  الـــدول  مصـــاف 

خريطة التقدم العلمي.
كما تّقدم سمو المحافظ والحضور 
والتبريـــكات  التهانـــي  بخالـــص 

للقيادة الحكيمة بمناســـبة األعياد 
الوطنيـــة المجيـــدة للمملكة، حيث 
جسدت أروع األمثلة في الشراكة 
المجتمعية وقيم االنتماء الوطني 
فـــي  المجتمـــع  افـــراد  كافـــة  لـــدى 

مختلف مناطق المحافظة.
بعدهـــا، أكـــد ســـموه أن المحافظة 
الجنوبيـــة متواصلـــة في ترســـيخ 
األهالـــي  مـــع  التواصـــل  نهـــج 
والمواطنيـــن عبر مختلف القنوات 

الذكيـــة،  والمنصـــات  اإللكترونيـــة 
المجلـــس  أن  ســـموه  مؤكـــدًا 
االفتراضـــي يشـــكل حلقـــة وصـــل 
آلراء  المباشـــر  لالســـتماع  فاعلـــة 
التـــي  ومقترحاتهـــم  المواطنيـــن 
واالحتياجـــات  الـــرؤى  تواكـــب 
المجـــاالت األمنيـــة  فـــي مختلـــف 
واالجتماعيـــة؛  والخدميـــة 
لالســـتمرار في تحقيق المزيد من 

الخدمات والتطلعات الرامية.
كما استمع سمو المحافظ لعدد من 
األمنية  والمقترحـــات  المالحظات 
والخدميـــة واالجتماعيـــة من قبل 
األهالـــي، مؤكـــدًا ســـموه المتابعـــة 
الحثيثة لكافة المالحظات الواردة 
مـــن خـــالل التنســـيق مـــع الجهات 
الحكومية التي تسهم في تحقيق 
الصـــورة الحضاريـــة فـــي مختلف 

مناطق المحافظة.
وفـــي ختام المجلـــس االفتراضي، 
شـــكرهم  عـــن  الحضـــور  عبـــر 
وتقديرهـــم علـــى التواصـــل الدائم 
الذي يوليه سمو محافظ الجنوبية 
مـــع األهالي المواطنيـــن من خالل 
ومختلـــف  االفتراضـــي  المجلـــس 
القنـــوات التي توفرهـــا المحافظة 

خدمة للمواطنين والمقيمين.

وصـــل القمر االصطناعـــي البحريني “ضوء 
1” المشـــترك مـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
الفضـــاء  محطـــة  إلـــى  بنجـــاح  المتحـــّدة 
الصـــاروخ  متـــن  علـــى  محمـــوالً  الدوليـــة، 
“فالكـــون 9” الـــذي انطلق يـــوم أمس األول 
SpaceX CRS- الفضائيـــة  رحلتـــه  فـــي 
24 مـــن مركـــز كينيـــدي للفضاء فـــي والية 

فلوريدا األمريكية.
للقمـــر  الناجـــح  الوصـــول  هـــذا  ويتـــوج 

االصطناعـــي “ضوء 1” إلـــى محطة الفضاء 
القطـــاع  فـــي  الشـــراكة  جهـــود  الدوليـــة 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الفضائـــي 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، إذ يعـــد القمر 
االصطناعي المشـــترك ثمـــرة للتعاون البناء 
بيـــن الهيئة الوطنية لعلـــوم الفضاء بمملكة 

البحرين ووكالة اإلمارات للفضاء.
وبعـــد وصول “ضوء 1” بنجـــاح إلى محطة 
الفضـــاء الدوليـــة ضمـــن الحملـــة اليابانيـــة، 
ســـوف يتـــم إعـــادة إطـــالق “ضـــوء 1” إلـــى 
مـــداره الفضائي خالل الربع األول من العام 

2022 بالتعـــاون مع وكالة الفضاء اليابانية، 
ليبـــدأ مهمتـــه العلميـــة فـــي رصد ودراســـة 
انبعاثـــات أشـــعة “جامـــا” األرضيـــة الناتجة 
عن العواصف الرعدية والســـحب الركامية، 
وســـتكون البيانات العلمية التي ســـيجمعها 
والدراســـات  البحـــوث  ألغـــراض  متاحـــة 
العلميـــة  البيانـــات  لهـــذه  العلميـــة، ويمكـــن 
القيمة أن تكون مرجعًا ألبحاث مختلفة في 
المجال نفســـه، إضافة إلى إمكان مشـــاركة 
هـــذه البيانـــات والتعـــاون في دراســـتها مع 

مراكز أبحاث مختلفة حول العالم.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

“ضوء 1” يمنح البحرين المزيد من المكتسبات العلمية والحضارية
سمو محافظ الجنوبية: حريصون على ترسيخ نهج التواصل مع األهالي

المنامة - بنا

شارك مهندسان من سالح الجو الملكي 
البحرينـــي بقـــوة دفـــاع البحريـــن همـــا 
أحمـــد  طيـــران  مهنـــدس  أول  المـــالزم 
علـــي البوعينين والمـــالزم أول مهندس 
أعضـــاء  ضمـــن  المنصـــوري  طيـــران 
فريـــق الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
المشاركين في إطالق أول قمر صناعي 
بحريني مشـــترك )ضوء 1( مع إخوانهم 
بدولـــة  للفضـــاء  اإلمـــارات  فـــي وكالـــة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ويأتـــي المشـــروع الواعد بإطـــالق أول 
قمـــر صناعي بحريني “ضوء 1 “ بنجاح 
كإنجـــاز علمي تاريخي مشـــرف لمملكة 
البحريـــن تجســـيدًا لـــرؤى عاهـــل البالد 
المفـــدى القائد األعلى صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وتطلعات ولي العهد نائب القائد األعلى 

رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، بهـــدف تطويـــر التكنولوجيات 
استكشـــاف  صناعـــة  وتعزيـــز  الالزمـــة 
الفضاء من خـــالل البرامـــج االكاديمية 
والمراكـــز البحثيـــة، وذلـــك إضافـــة إلى 
الدعـــم الســـخي والكبير من قـــوة دفاع 

البحريـــن متمثلـــة بالقائـــد العـــام لقـــوة 
دفـــاع البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، والجهود 
الكبيـــرة مـــن مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
قائد الحرس الملكي ســـمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة في 

تحقيق االنجاز التاريخي المشرف.

ضمن أعضاء فريق الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

مهندسان من سالح الجو شاركا في إطالق “ضوء 1”
أبوظبي - بنا

شـــهد سفير مملكة البحرين لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئـــي، البـــث الحـــي لعملية اإلطـــالق الناجحة للقمـــر الصناعي 
البحرينـــي اإلماراتي المصغر “ضـــوء1-” من منطقة اإلطالق في 
والية فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية، بحضور  مدير عام 
وكالة اإلمارات للفضاء ســـالم القبيســـي، و رئيس قسم التطوير 
فـــي جامعة نيويـــورك أبوظبي مبـــارك العامري، ونائـــب الرئيس 
األول للشـــؤون األكاديميـــة وخدمات الطلبة فـــي جامعة خليفة  

أحمد الشعيبي.
وأشـــاد ســـفير مملكـــة البحريـــن فـــي أبوظبـــي بجهـــود القيادات 
الشـــابة المتميزة مـــن الطلبـــة البحرينيين التســـعة، والتي كانت 
لهـــم بصمة تاريخية في إنجاح إطالق القمر الصناعي البحريني 
اإلماراتـــي المصغـــر “ضوء1-”، في سلســـلة اإلنجازات المشـــرفة 
للشـــباب البحرينـــي فـــي أحـــد أهم قطاعـــات اقتصاد المســـتقبل 

القائمة على المعرفة واالبتكار.
كما أعرب سفير مملكة البحرين في أبوظبي عن عمق العالقات 
التاريخية الوطيدة التـــي تجمع مملكة البحرين بدولة اإلمارات 

العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة في المجـــاالت كافـــة، خصوصا في 
مجالـــي البحث العلمي والفضاء، والتي تعتبر نموذًجا من نماذج 
الوحـــدة الخليجيـــة والشـــراكة االســـتراتيجية المتميـــزة القائمة 
على أسس راسخة من الود واالحترام المتبادل ووشائج النسب 
والقربى ووحدة المصير بين البلدين الشقيقين، مؤكًدا أن للجنة 
العليـــا المشـــتركة بيـــن البلديـــن دور كبير في فتـــح آفاق جديدة 
للتعاون في ســـبيل تعزيز وتوثيق العالقات األخوية التاريخية، 

بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

سفير المنامة بأبوظبي يشهد إطالق القمر الصناعي

بصمة تاريخية للقيادات الشابة من الطلبة البحرينيين

سفيرنا في أبوظبي يشهد عملية إطالق “ضوء 1”

وصول “ضوء 1” بنجاح لمحطة الفضاء الدولية
محموالً على متن الصاروخ “فالكون 9”

تلقـــى  مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائد 
الحرس الملكـــي األمين العام لمجلس 
الدفاع سمو اللواء الركن الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة من 
النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 

البحرينية  سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، بمناسبة نجاح إطالق أول 
قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
يحمـــل اســـم “ضـــوء 1” ووصوله إلى 

محطة الفضاء الدولية.
عبـــر فيها ســـموه عـــن خالـــص تهانيه 

لمستشـــار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي األمين العـــام لمجلس الدفاع، 
بهذا اإلنجاز التاريخي غير المســـبوق 
الـــذي ســـجلته مملكـــة البحريـــن فـــي 
عالم الفضاء، مشـــيدا سموه بالتعاون 
الكبيـــر بيـــن الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
الفضـــاء فـــي مملكة البحريـــن ووكالة 

جســـد  والـــذي  للفضـــاء،  اإلمـــارات 
والعالقـــات  التاريخيـــة  األواصـــر 
الوطيـــدة التي تجمـــع مملكة البحرين 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة، مؤكـــدا ســـموه أن اإلنجـــاز 
يضاف لسلســـلة المنجزات الحضارية 
التـــي حققتها البحريـــن في ظل العهد 
الزاهـــر لجاللـــة الملك، مشـــيدا ســـموه 

بالجهود المتميزة التي بذلها مستشار 
األمـــن الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي 
األمين العام لمجلس الدفاع، لتحقيق 
اإلنجـــاز الباهر. ســـائال ســـموه المولى 
العلـــي القديـــر أن يديـــم علـــى مملكـــة 
البحرين نعمة األمن واألمان والرخاء 
واالزدهار في ظل قيادة جاللة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه.

المنامة - بنا

إنجـــــاز تاريخـــــي غيـــــر مسبــــــوق
ناصر بن حمد يتلقى برقية تهنئة من خالد بن حمد
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أكـــد عدد مـــن الوزراء وكبار المســـؤولين 
االصطناعـــي  القمـــر  إطـــاق  نجـــاح  أن 
البحرينـــي )ضـــوء 1( بالشـــراكة مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة يعد 
إنجـــازا علميـــا ويعـــد مبعث فخـــر ألبناء 
الوطـــن ودليـــا علـــى مـــا وصلـــت إليـــه 
مملكـــة البحرين من مســـتوى متقدم في 

المجاالت العلمية. 
وشـــددوا في تصريحات هنـــأوا فيها بهذه 
المناســـبة، عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، علـــى أن هذا اإلنجـــاز الوطني 
يأتـــي تجســـيًدا لرؤيـــة صاحـــب الجالـــة 
الملـــك، في تعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين 
علـــى الخارطة الدوليـــة، الفًتين إلى الدور 
الكبير لصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء في دعـــم الكوادر 
الوطنيـــة؛ لتحقيـــق مزيٍد من المكتســـبات 

واإلنجازات.

آفاق رحبة

للشـــؤون  الملـــك  وقـــال مستشـــار جالـــة 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن 
محمد آل خليفة إن هذا اإلنجاز التاريخي 
الكبيـــر يمثـــل ترجمـــة لـــرؤى وتوجيهـــات 
جالة الملك بالتمكن في علوم المســـتقبل 
والفضاء تعزيًزا لمســـيرة التنمية والتقدم 
بمملكـــة البحريـــن، ودفًعـــا لتلك المســـيرة 

آلفاق رحبة على المستويات كافة.
وأضاف أن هـــذا اإلنجاز يؤكد ما تزخر به 
مملكة البحرين من كفاءات وطنية تمتلك 
مـــن القـــدرات واإلمكانـــات والمهـــارات ما 
يمكنها مـــن تحقيق المزيد مـــن المنجزات 
والنجاحـــات فـــي المجاالت كافة، مشـــيًدا 
بدعـــم واهتمـــام ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء الدائمين؛ لتعزيـــز مكانة 
مملكة البحريـــن على الصعيدين اإلقليمي 
والدولـــي وفـــي جميع المجاالت والســـيما 
المســـتقبل ودعـــم ســـموه للخطـــة  علـــوم 
اإلســـتراتيجية الجديـــدة لعلـــوم الفضـــاء؛ 
كونهـــا ركيـــزة مهمة لدعم مســـيرة التنمية 

والنماء بمملكة البحرين.
كمـــا هّنـــأ الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد، ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بهذا اإلنجاز الكبير، مشيًدا 
بدعم واهتمام ســـموه الكبيرين بالشـــباب 
البحريني وما ينجزه ســـموه من مبادرات 
مبتكرة وخطط رفيعة لارتقاء بمعارفهم 
ومهاراتهـــم فـــي مختلف العلوم والســـيما 

علوم الفضاء والعلوم الحديثة.

أسمى التهاني

كمـــا رفـــع وزيـــر المواصـــات واالتصاالت 
رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء كمال أحمد، أســـمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى مستشـــار األمـــن 
الوطني قائد الحرس الملكي األمين العام 
لمجلس الدفاع األعلى ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بنجـــاح إطـــاق أول 
قمر اصطناعي بحريني مشـــترك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة باسم 

“ضوء 1”.

التطلع للمستقبل

مـــن جانبـــه، قال وزيـــر المتابعـــة بالديوان 
الملكـــي الشـــيخ أحمـــد بـــن عطيـــة هللا آل 
خليفـــة أن هـــذا اإلنجاز المشـــرف يجســـد 
ملؤهـــا  بعيـــن  المســـتقبل  نحـــو  التطلـــع 
هـــذا  أبنـــاء  بقـــدرة  والثقـــة  اإليجابيـــة 
الوطـــن وشـــبابه على تحقيـــق رؤى جالة 
الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بدعم 
ومســـاندة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، منوها في 
هـــذا الصـــدد بجهـــود ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، في تحقيـــق اإلنجاز 
العلمي المشـــرف لمملكـــة البحرين بعزيمة 
وإصـــرار؛ لتعزيـــز قـــدرة ومكانـــة المملكـــة 
فـــي المجاالت العلمية والبحثية المختلفة 
التي تزخر بها علوم الفضاء، سائاً المولى 
القديـــر أن يحفظ مملكة البحرين لتحقيق 
المزيد من االنجازات بقيادة جالة الملك.

نقلة ريادية

كمـــا أعرب رئيس المجلس األعلى للصحة 
رئيـــس الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس 
طبيـــب  الفريـــق  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
عـــن بالـــغ التقديـــر واالعتزاز لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة بتفضـــل جالـــة الملـــك بإصدار 
أمره الســـامي بمنح “وســـام األمير سلمان 
بن حمد لاستحقاق الطبي”، ولولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
لتفضل سموه بتسليم وسام األمير سلمان 
لاســـتحقاق الطبي لعدد من العاملين في 
الصفـــوف األماميـــة مـــن الكـــوادر الطبيـــة 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخلية، 

والجهات المساندة.
الملـــك،  جالـــة  ورعايـــة  اهتمـــام  وثمـــن 
مـــن  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  بالعامليـــن 
الكوادر الوطنية للتصدي لجائحة فيروس 
كورونـــا، واللفتـــة الكريمـــة التـــي جســـدت 
مدى حرص واهتمام جالته الدائم بأبناء 
الوطن من العاملين في الصفوف األمامية 
مـــن الكوادر الطبية وقـــوة دفاع البحرين، 

ووزارة الداخلية، والجهات المساندة.
قيـــادة جالـــة  إّن  الشـــيخ محمـــد  وقـــال 
الملـــك الحكيمة، ومتابعة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
المســـتمرة كانـــت ركيـــزة المضـــي بثبـــات 
في تنفيذ الخطط التـــي ُوضعت لمختلف 
مســـارات التعامـــل مـــع فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( والحـــد مـــن تداعياته، حتى 
أصبحـــت مملكـــة البحريـــن مثـــاال يحتذى 
بـــه في التعامل مـــع الجائحة على الصعيد 

الدولي.
وأضـــاف أن صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة كان على الدوام 
ملهمًا ومســـاندًا للكوادر الطبية والصفوف 
األمامية وجميع الجهات المساندة وكانوا 
يـــرون فـــي ســـموه القـــدوة فـــي المبـــادرة 

والعطـــاء والســـعي الحثيـــث فـــي مختلف 
الظـــروف خـــال فتـــرة مواجهـــة الجائحة 
مما حذا بمنظمـــة الصحة العالمية الدعوة 

لتوثيق تجربة البحرين المتميزة.
إلـــى ذلـــك، جـــدد الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
حـــرص  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
أعضـــاء الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا وكافة الجهات المســـاندة 
علـــى مواصلـــة الجهـــود للتعامل مـــع كافة 
العزيمـــة والمســـؤولية  بـــذات  التحديـــات 
العاليـــة التي تتحلى بها الكـــوادر الوطنية 
والتعامـــل مع المســـتجدات بحذر وحرص 
صعيـــد  علـــى  تحقـــق  مـــا  علـــى  والبنـــاء 
حفـــظ صحـــة وســـامة جميـــع المواطنين 
بالتوجيهـــات  واالسترشـــاد  والمقيميـــن 
الكريمـــة لصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة التي تفضل بها 
خـــال التكريـــم الـــذي حظيت بـــه الكوادر 

الطبية. 

تفاني البحرينيين

الطاقـــة  رئيـــس هيئـــة  قـــال  مـــن جانبـــه، 
المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا إن هـــذا 
االنجـــاز يعد ترجمة مشـــرفة لتفاني أبناء 
الوطـــن فـــي العطـــاء والعزيمـــة واإلصرار 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  التميـــز  علـــى 
الحيويـــة حذوًا بالقيـــادة الحكيمة حفظها 
هللا ورعاهـــا وعماً بالـــرؤى التنموية التي 
وضعتهـــا رفعـــًة بالمملكة، كمـــا يعد إضافة 
مهمـــة لإلنجازات العديـــدة المتوالية التي 

حققتها مملكة البحرين.
ونوه إلى ما يشـــكله هـــذا اإلنجاز من فخر 
واعتزاز لما يمثله في مضمونه من ترجمة 
لوحدة المصيـــر واألواصر التاريخية التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن بدولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، مؤكـــدا دعم 
هيئة الطاقة المســـتدامة والتزامها بتعزيز 
الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــع  المشـــترك  التعـــاون 
لعلـــوم الفضـــاء، بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق 
األهداف المشتركة التي تصب في مصب 
المصلحة الوطنية وبذل المزيد من الجهد 
إلـــى أفضـــل  بالمملكـــة  والعمـــل لارتقـــاء 
التميـــز والتطويـــر فـــي مختلـــف  مراتـــب 

المجاالت.

مساندة الطاقات

وأكد نائب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 

خليفـــة أن هذا اإلنجاز الكبير يأتي ترجمة 
لرؤية جالة الملك، ويمثل تعزيزًا لمسيرة 
المكتســـبات الحضاريـــة لمملكـــة البحرين 

في العهد الزاهر لجالته.
وأشـــار إلـــى الدعـــم الـــذي يوليـــه صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
مـــن خال تهيئـــة البيئة المثاليـــة لتحقيق 
المنجزات العلمية التي تســـاهم في وضع 
البحريـــن في مصاف الدول المتقدمة، من 
خال مساندة الطاقات الشبابية الوطنية.
كما هنأ الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس 
الدفـــاع  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  الملكـــي 
األعلـــى  ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، بهـــذا اإلنجـــاز العلمـــي والوطنـــي 
المميـــز، مشـــيدًا بـــدور ســـموه فـــي دعـــم 
الشـــباب البحريني المبدع والمساهمة في 

تحقيق طموحاته.

مواهب طالبية

وعلـــى الصعيـــد ذاتـــه، أكـــد وزيـــر التربية 
والتعليم ماجد النعيمي أن اإلنجاز العلمي 
التـــي  اإلنجـــازات  سلســـلة  إلـــى  يضـــاف 
تحققـــت فـــي العهد الزاهـــر لعاهـــل الباد، 
مشـــيدًا بالتعاون الدائم مع دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة فـــي المجاالت 
كافة، والذي ينطلق من العاقات األخوية 
الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
التربيـــة  وزارة  حـــرص  إلـــى  ومشـــيرًا 
والتعليـــم على االهتمام بعلوم الفضاء من 
خال المناهج الدراســـية، ودعم المواهب 
الطابيـــة فـــي هـــذا المجـــال عبـــر تنظيـــم 
الورش التدريبية والمحاضرات من خال 
مركـــز رعاية الطلبة الموهوبين بالتنســـيق 
مع الهيئة الوطنيـــة لعلوم الفضاء، مجددًا 
تهنئتـــه بهـــذا اإلنجـــاز الـــذي يعـــزز مكانـــة 
مملكـــة البحريـــن بيـــن الـــدول فـــي مجال 

الفضاء وعلوم المستقبل.

التنمية الشاملة

وشـــدد رئيـــس ديوان ولي العهد الشـــيخ 
ســـلمان بـــن أحمد بـــن ســـلمان آل خليفة 
يأتـــي  الوطنـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  أن  علـــى 
تجســـيًدا لرؤيـــة صاحب الجالـــة الملك 
فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحرين على 
الخارطـــة الدوليـــة فـــي كافـــة المجاالت، 
ومنهـــا الجهـــود المعنيـــة بمجـــال الفضاء 

والتـــي تســـعى المملكة لترســـيخ موقعها 
فـــي  المتقدمـــة  الـــدول  مصـــاف  ضمـــن 
أهـــداف  يحقـــق  بمـــا  الفضـــاء  مجـــال 
التنمية الشـــاملة، الفًتا إلـــى الدور الكبير 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
رئيس مجلس الـــوزراء في دعم الكوادر 
الوطنية؛ لتحقيق مزيٍد من المكتســـبات 

واإلنجازات.
كمـــا أشـــاد بـــدور ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة في دعم الطاقات الشابة 
ودعم جهودهم في مجال علوم الفضاء.

دعم االستكشافات

 كما رفع المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلـــس األعلى للبيئة 
آيـــات التهانـــي  بـــن دينـــه أســـمى  محمـــد 
والتبريـــكات إلـــى صاحـــب الجالـــة الملك 
وإلـــى صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وإلـــى مستشـــار 
الملكـــي  الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
األمين العـــام لمجلس الدفاع األعلى، بهذا 
اإلنجـــاز العلمـــي الـــذي يحقـــق رؤى جالة 
الملـــك فـــي دعـــم االستكشـــافات وعلـــوم 
الفضاء واستشراف المســـتقبل، وامتدادًا 
فاعاً للمســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة 

البحرين بقيادة جالته.
وعبـــر المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ 
عن بالغ ســـروره بهذا اإلنجـــاز الكبير الذي 
الجميـــع  لـــدى  واالعتـــزاز  بالفخـــر  يبعـــث 
ويرســـخ العاقـــة الوطيـــدة بيـــن مملكـــة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، مشـــيدا بالكـــوادر الوطنية التي 
عملـــت بهمة عالية برئاســـة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء؛ وذلك 
مـــن أجـــل إضافة هـــذا النجـــاح الكبير إلى 
رصيد مملكـــة البحرين، داعيـــا المولى عز 
وجـــل المزيد من التوفيق والســـداد تحت 
ظـــل عاهل البـــاد ودعـــم صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

إنجاز تاريخي

كذلـــك، رفـــع رئيـــس مجلـــس المناقصـــات 
والمزايـــدات الشـــيخ نايـــف بـــن خالـــد آل 
خليفة أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى صاحب الجالة الملـــك وإلى صاحب 
السمو الملكي ولي العهد وإلى سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، بهـــذا اإلنجاز 
العلمـــي الريادي والتاريخي، مشـــيدًا بدور 

ســـموه في دعـــم الطاقـــات الشـــابة ودعم 
جهودهم في مجال علوم الفضاء.

وقـــال إن هذا اإلنجاز العلمـــي يضاف إلى 
سلســـلة اإلنجـــازات التـــي حققهـــا مملكـــة 
البحريـــن في مختلـــف القطاعات في ظل 
العهـــد الزاهر لعاهل البـــاد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه، وبفضـــل توجيهـــات صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
ومتابعـــة  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  الـــوزراء 
حثيثـــة مـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة، داعيـــًا المولـــى عـــز وجـــل أن 
يديـــم علـــى مملكـــة البحريـــن بالمزيد من 
الرقـــي والتطـــور واالزدهـــار، وأن تتحقـــق 
اإلنجـــازات تلو اإلنجـــازات؛ من أجل رفعة 
راية مملكتنا الغالية في مختلف الميادين.

مستوى رفيع

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
آل  خليفـــة  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  العقـــاري 
خليفـــة إن اإلنجـــاز العالمي جـــاء ليعكس 
النهـــج الحكيم والرؤية الســـديدة الداعمة 
مـــن صاحـــب الجالـــة لمختلـــف المجاالت 
العلميـــة، ومنهـــا علـــوم الفضـــاء لتتواصل 
مســـيرة العطـــاء والنمـــاء، والـــذي بلورتـــه 
دعـــم صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء التي مكنت مملكة 
البحريـــن أن تتبـــوأ المســـتوى الرفيع على 
الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وبفضل من 
هللا ثم جهود مستشار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الوطنـــي األميـــن العـــام لمجلـــس 
الدفاع األعلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة عبـــر إنجازاتـــه المحققـــة لرؤى 
جالـــة الملـــك الثاقبـــة وتطلعات الشـــباب 

البحريني في مختلف المجاالت. 
وأكـــد أن هـــذا اإلنجـــاز العلمـــي يعد مبعث 
فخر ألبناء الوطـــن ودليا على ما وصلت 
إليـــه مملكـــة البحرين من مســـتوى متقدم 
فـــي المجاالت العلميـــة، وامتاك الخبرات 
واإلمكانات، مما يعكس ما توليه الحكومة 
برئاســـة ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء من اهتمـــام بالشـــباب البحريني، 
وجهود ســـمو مستشار األمن القومي قائد 
الحـــرس الوطنـــي األميـــن العـــام لمجلـــس 
الدفاع األعلى المشـــهودة ودعمه المستمر 
للشـــباب البحرينـــي الطمـــوح والـــذي أثمر 
في تحقيق هذا اإلنجاز الوطني المشـــرف 
لتتبـــوأ مملكتنـــا الغاليـــة صـــدر الصفـــوف، 

بفضل دعم قيادة جالة الملك.

“ضوء 1” نقلة ريادية في تعزيز قدرات البحرين في علوم الفضاء
وزراء ومسؤولون: اإلنجاز ثمرة اهتمام جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بالكوادر الوطنية

الشيخ محمد بن خليفة

عبدالحسين ميرزا

الشيخ نايف بن خالد

الشيخ أحمد بن عطية الله

الشيخ سلمان بن أحمد

كمال أحمد ماجد النعيميالشيخ خالد بن أحمد

الشيخ دعيج بن سلمان

محرر الشؤون المحلية

البحريـــن  جامعـــة  رئيـــس  قـــام 
للتكنولوجيا حسن الما بتهنئة وتكريم 
الطالبـــة فاطمـــة مـــراد والتـــي تـــدرس 
بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات 
اإلداريـــة بالجامعة، حيث قدم لها درعا 
للفصـــول  دراســـية  ومنحـــة  تقديريـــا 
الوطنـــي  إلنجازهـــا  تقديـــرًا  المتبقيـــة 
لحصولهـــا على جائـــزة التميز للحكومة 
اإللكترونيـــة 2021 في مملكة البحرين 
بعـــد فوزها علـــى المرشـــحين اآلخرين 
ونيلهـــا المركـــز األول بأفضـــل مقتـــرح 
إلكترونـــي وتكريمهـــا من نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، رئيس اللجنـــة العليا 
لتقنيـــة المعلومـــات واالتصاالت  ســـمو 

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
وصرحـــت الطالبـــة فاطمـــة مـــراد بـــأن 
اقتراحهـــم الفائـــز تحـــت اســـم “نظـــام 
بوليفـــارد 360°” مـــن شـــأنه أن يســـهم 
فـــي دفع مســـيرة التقدم نحـــو التحول 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الشـــامل  الرقمـــي 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  أهـــداف 
2030، وســـيؤثر إيجابيـــًا علـــى كل من 
واالقتصاديـــة  التعليميـــة  القطاعـــات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، كمـــا سيســـاعد 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي مـــن خـــال آلية 
مؤتمتـــة ومحّســـنة فـــي رســـم خرائط 
أســـرع وأكثر كفاءة والحد من عمليات 
الهدم واألضرار غير الضرورية وتقليل 

الوقـــت المســـتغرق عنـــد البحـــث عـــن 
الرســـومات إلـــى جانـــب اســـهامه فـــي 

خفض التكلفة. 

مـــن جانبـــه، أشـــاد حســـن المـــا بإنجاز 
الطالبـــة فاطمـــة مـــراد علـــى المســـتوى 
وفعاليـــة  مســـابقة  فـــي  الوطنـــي 

وطنيـــة تعكـــس اهتمـــام الدولـــة علـــى 
اعلـــى المســـتويات للجوانـــب التقنيـــة 
والعلمية التي من شأنها االرتقاء بأداء 
مؤسسات المملكة والخدمات المقدمة 
اعتـــزازه  علـــى  مؤكـــدًا  للمواطنيـــن، 
الـــذي  اإلنجـــاز  بهـــذا  الجامعـــة  وفخـــر 
يبرهن على جـــودة التعليم في جامعة 
البحريـــن للتكنولوجيـــا واإلعداد الجيد 
للطلبـــة للتفوق في فصولهم الدراســـية 
والمســـابقات والمشـــاريع العلميـــة التي 
تقـــام ضمـــن جهـــود أجهـــزة الدولة في 
ايجاد الفرص والمشـــاريع التي تســـهم 
فـــي النهـــوض بمختلف نواحـــي الحياة 

في المملكة.
وأضـــاف أن مثل هـــذا التكريم من قبل 

الجامعـــة إنمـــا هـــو اقـــل مـــا يمكـــن أن 
تقدمه الجامعة للطلبة ذوي اإلنجازات 
المتميـــزة وأنـــه بكل تأكيـــد يضاف الى 
اإلنجازات العديـــدة التي يحققها طلبة 
فـــي  للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة 
مختلف المشـــاركات والمسابقات التي 
يشـــاركون فيها وطنيًا واقليميًا ودوليًا 
كمســـابقات الروبوتـــات وكأس التخيل 
لميكروسوفت وبرنامج هواوي للطلبة 
“بـــذور من اجل المســـتقبل”، األمر الذي 
واهتمامهـــا  الجامعـــة  حـــرص  يعكـــس 
باســـتغال كل الفرص المتاحة لتطوير 
قدرات الطلبـــة وتهيئتهم للتجاوب مع 
متطلبـــات الحياة العمليـــة واحتياجات 

سوق العمل بكل ثقة واقتدار.

رئيس “البحرين للتكنولوجيا” يكرم الطالبة فاطمة مراد
تقديراً إلنجازها الوطني لحصولها على جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 2021

جامعة البحرين للتكنولوجيا

الشيخ محمد بن عبدالله

محمد بن دينه



local@albiladpress.com

الخميس 23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى األولى 1443 - العدد 4818
06

منح شهادات التخصيص بـ “شرق سترة” وتسليم مفاتيح “اللوزي”
900 إجمالي الوحدات اإلسكانية في اليوم السادس من بدء توزيعها

الملكيـــة  التوجيهـــات  إطـــار  فـــي 
وحـــدة  ألـــف   40 بتوفيـــر  الســـامية 
ســـكنية، وتنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفة بتوزيع 2000 وحدة 
ســـكنية علـــى المواطنيـــن، أكـــد وزير 
الـــوزارة  أن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان 
تعمـــل علـــى قـــدم وســـاق مـــن أجـــل 
توفير الخدمات اإلســـكانية، موضًحا 
أن الوحـــدات اإلســـكانية وفي اليوم 
علـــى  توزيعهـــا  بـــدء  مـــن  الســـادس 
المواطنين المســـتحقين بالتزامن مع 
احتفـــاالت مملكة البحريـــن بأعيادها 
الوطنيـــة وصلت إلى مـــا يقارب 900 

وحدة سكنية.
مـــدن  أن  الحمـــر  الوزيـــر  وأوضـــح 
مدينـــة  ومنهـــا  الجديـــدة  البحريـــن 
شرق ســـترة تتمتع بمرافق وخدمات 

متميزة، حيث توفر ســـكًنا اجتماعًيا 
والخدمـــات  المرافـــق  جميـــع  يضـــم 
التي تحتاجهـــا العائلة البحرينية من 
خدمات صحية، وتعليمية، وتجارية، 
ورياضيـــة وغيرها، فضـــًا عن نماذج 
االحتياجـــات  ذوي  لفئـــة  مخصصـــة 
الخاصـــة، الفًتـــا إلى أن مدينة شـــرق 
مخصصـــة  حدائـــق  تضـــم  ســـترة 
لألطفـــال ومســـاحات مفتوحـــة، إلى 

جانـــب أعمـــال التشـــجير والواجهات 
العامـــة،  والشـــواطئ  البحريـــة 
للمشـــاة  المخصصـــة  والمســـارات 
والدراجـــات الهوائيـــة، وغيرهـــا بمـــا 
بتناســـب مـــع احتياجـــات المواطنين 

األساسية.
واســـتقبلت الـــوزارة المنتفعيـــن مـــن 
أصحـــاب الطلبـــات المســـتحقة ضمن 
القوائـــم التي أعدتها بشـــكل مســـبق، 

وذلك الستام شـــهادات التخصيص 
بمشـــروع مدينـــة شـــرق ســـترة، إلـــى 
الوحـــدات  مفاتيـــح  تســـليم  جانـــب 
بمشروع اللوزي اإلسكاني، في وتيرة 
عمل متســـارعة ومستمرة تلبيًة ألمر 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
من جانبهم، أبدى عدد من المنتفعين 
ارتياحهـــم مـــن اإلجراءات الميســـرة 

والســـريعة، حيث كان في استقبالهم 
عدد مـــن موظفي الـــوزارة المؤهلين 
الذين تعاملوا معهم ضمن اإلجراءات 
االحترازيـــة المتبعـــة، وتـــم الشـــروع 
في توثيـــق وإثبات البيانات وإصدار 
للمســـتحقين  التخصيـــص  شـــهادة 

خال دقائق معدودة.
كما عبر عدد من المنتفعين بمشـــروع 
مدينة شـــرق ســـترة وكذلك بمشروع 

اللوزي اإلســـكاني عـــن ارتياحهم من 
قامـــت  حيـــث  التوزيـــع،  إجـــراءات 
الوزارة بإشـــعار المواطنين بالحضور 
بشكل مســـبق، وتم تســـليمهم وثائق 
الملكية والخرائط الهندســـية وجميع 
المســـتندات إلكترونًيا، كما تم شـــرح 
أبـــرز اإلرشـــادات القانونيـــة والفنيـــة 
المدرجة فـــي العقد اإلســـكاني حتى 

تسلم مفاتيح الوحدات السكنية.

المنامة - وزارة اإلسكان

كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن خطة مرسومة 
لتنفيذ 7 مشــاريع في القريب العاجل منها مشــروع الجســر الرابع )جسر البسيتين(، ومشروع 
تطويــر الشــارع المــؤدي لمطــار البحريــن الدولــي )المرحلــة الثالثــة تطويــر تقاطــع الصقــر(، 
ومشروع تطوير منافذ المدينة الرياضية، ومشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، 
ومشــروع توســعة شــارع الجنبية، ومشــروع توســعة شــارع البديــع، الفتا إلــى أن جميع هذه 

المشاريع تقع ضمن برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين. 

أكـــد الوزيـــر أنه تـــم الحفاظ على خـــط الدفان 
المعتمـــد في المخطط الهيكلي االســـتراتيجي 
لمملكـــة البحرين بشـــكل عام، وأولـــى المناطق 
المحميـــة الطبيعيـــة أهمية كبـــرى، حيث حدد 
المخطط عددا من االستخدامات منها المناطق 
المحميـــة، المناطـــق المحفوظـــة، والمحميـــات 
البيئيـــة والتـــي تهـــدف جميعهـــا إلـــى حمايـــة 
المناطق ذات الموارد الطبيعية والحفاظ على 
الحياة الفطرية، وبحسب المخطط تأتي هذه 
المناطق على امتداد 93.7 كيلومترا مربعا من 
إجمالي مســـاحة المخطط بنســـبة تتجاوز 10 
% من إجمالي المساحة المستقبلية للمملكة. 

جـــاء ذلك فـــي رده على ســـؤال عضو مجلس 
الشورى فؤاد الحاجي عن الجزر االصطناعية 
الجديـــدة، والســـواحل المخصصـــة للنفع العام 
منـــذ صدور المرســـوم رقـــم )36( لســـنة 2016 
االســـتراتيجي  الهيكلـــي  المخطـــط  باعتمـــاد 

لمملكة البحرين.
وأفـــاد بأن الجـــزر االصطناعيـــة الجديدة التي 
تـــم إنشـــاؤها منـــذ اعتمـــاد المخطـــط الهيكلي 

االستراتيجي عام 2016 تتمثل فيما يلي:
1. الجزيرة اللوجستية في الحد.
2. جزيرة شرق سترة الصناعية. 
3. جزيرة شرق سترة اإلسكانية. 

وذكـــر أنـــه يتـــم إعداد دراســـة جدوى إلنشـــاء 
جزر جديدة وذلك ضمن المهام التي ســـتكلف 
التعاقـــد  المزمـــع  االستشـــارية  الشـــركة  بهـــا 

معهـــا لمراجعـــة وتحديـــث المخطـــط الهيكلي 
المتطلبـــات  بإعتبـــار  للمملكـــة  االســـتراتيجي 
واالحتياجات المستقبلية لمختلف القطاعات، 
مع األخذ في االعتبار المتطلبات واالحتياجات 

المستقبلية لمختلف القطاعات. 
وبيـــن أن شـــؤون األشـــغال تســـاهم فـــي هـــذا 
الجانـــب بمراجعة تصاميم وأعمال هذه الجزر 
ضمـــن آلية إصدار تصاريح الدفـــان للتأكد من 
اســـتيفاء أعمال الدفـــان لجميع االشـــتراطات 
الفنية والهندســـية والبيئية سواء أثناء تنفيذ 
أعمال الدفان أو بعد اكتمال التنفيذ على المدى 
البعيد، كما يقوم قطاع الطرق وقطاع الصرف 
الصحي بشؤون األشـــغال بمراجعة التصاميم 
الهندســـية للشبكات الداخلية للطرق والصرف 
الصحي الخاصـــة بهذه الجـــزر، وأعمال ربطها 
بالشـــبكات العامـــة للطـــرق والصـــرف الصحي 

القائمة بالمملكة. 
وأشـــار الوزيـــر إلى أنه تـــم إعداد آخـــر نموذج 
موحد للنقل االستراتيجي ووضع خطة لشبكة 
الطـــرق بنـــاء على معطيـــات العاميـــن )-2017
2018( يعتمد عليها في رســـم جميع سياسات 
البنية التحتية للمملكة وتقييم شـــبكات النقل 
خطـــط  ســـيناريوهات  واختبـــار  المســـتقبلية 
النقـــل وحركـــة المـــرور للعـــام )2021( والعـــام 
)2030 ( وحتـــى العـــام )2055( حيـــث يعكـــس 
آخر نموذج مروري الرؤية المستقبلية للمملكة 
الســـريعة  والتطـــورات  التغيـــرات  لمواكبـــة 

وسيكون بمثابة مرجعية لمشروعات التطوير 
المستقبلية لنظام النقل. 

 وأضاف “تتبلور رؤيـــة وأهداف قطاع الطرق 
فـــي رفع الطاقـــة االســـتيعابية لشـــبكة الطرق 
والتقاطعـــات االســـتراتيجية وتوفيـــر مرافـــق 
البنيـــة التحتيـــة مـــن طـــرق وجســـور وأنفـــاق 
المروريـــة  الحركـــة  بمتطلبـــات  تفـــي  والتـــي 
لمواكبـــة التطور العمراني الهائل الذي تشـــهده 
مملكة البحرين وتزايد المشـــاريع االستثمارية 
والتجاريـــة والســـكنية فيهـــا وهو مـــا أدى إلى 
ازدياد في الكثافة الســـكانية وأعداد المركبات 

المسجلة فيها”.
وبين أن الوزارة تعتزم مواصلة تنفيذ مشاريع 
مخطـــط  ضمـــن  أخـــرى  اســـتراتيجية  طـــرق 
النقل االســـتراتيجي لرفع الطاقة االستيعابية 
للشـــوارع وتوفيـــر المنافـــذ الازمـــة للمناطـــق 
المشـــاريع اإلســـكانية  مـــع  التكامـــل  لتحقيـــق 

والتجارية واالستثمارية.
الحركة المرورية

وأشـــار إلى أن من أهداف قطاع الطرق إنشاء 
المروريـــة  الحركـــة  لتوزيـــع  الدائريـــة  الطـــرق 
والتخفيف من االزدحامات المرورية والتقليل 
من زمن الرحلـــة واالنتظار في أوقات الذروة، 
مـــن  االنتهـــاء  حـــال  تنفيذهـــا  يتـــم  أن  علـــى 
الدراســـات الهندســـية وتخصيص االعتمادات 
الماليـــة الازمة ومنها مشـــروع شـــارع شـــمال 
إنشـــاء شـــارع  الدائـــري، ومشـــروع  البحريـــن 
شـــرق ســـترة الدائري مع تطوير شارع سلمان 
بن أحمد الفاتح،ومشـــروع االمتـــداد الجنوبي 
لشـــارع 46 بعراد، ومشـــروع الجســـر الخامس 
وجسر جرداب بين مدينة عيسى إلى الحوض 

الجاف.
قابلـــة  المشـــاريع  هـــذه  عـــدد  أن  إلـــى  ولفـــت 
للزيادة لمواكبة التطور العمراني واالقتصادي 
البحريـــن،  مملكـــة  تشـــهده  الـــذي  والســـكاني 
مشـــيرا إلـــى أن الـــوزارة قـــد وضعـــت خطـــة 
لتطويـــر وإنشـــاء شـــبكات الطـــرق المحوريـــة 
المتكاملـــة فـــي جميع مناطـــق المملكـــة للربط 

طـــرق  وتوفـــر  والمناطـــق  المحافظـــات  بيـــن 
ســـريعة انســـيابية وحرة،حيث تم العمل على 
تنفيـــذ سلســـلة مـــن الشـــوارع المحورية ضمن 
حلقة الشـــوارع الدائرية المقترحة، كما يجري 
العمـــل أيضـــا على تنفيذ مشـــاريع أخرى ضمن 
الخطة المســـتقبلية قريبة وبعيدة المدى وفقا 

لسيناريوهات خطط النقل وحركة المرور.
تحديث المخطط

 ولفـــت إلـــى أن هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
العمرانـــي تقـــوم بأعمـــال مراجعـــة وتحديـــث 
الوطنـــي  االســـتراتيجي  الهيكلـــي  للمخطـــط 
لمملكة البحرين وفق الرؤى واالستراتيجيات 
الموجهة لتنمية القطاع العمراني في المملكة، 
حيث تـــم اعتمـــاد المخطط األول عـــام 2088 
وفق المرسوم رقم 24 لسنة 2008، ومن بعدها 
تمـــت مراجعـــة المخطـــط تلبيـــة الحتياجـــات 
القطاعـــات التنمويـــة حيـــث صدرت النســـخة 
المحدثـــة مـــع المرســـوم رقـــم 36 لســـنة 2016 
االســـتراتيجي  الهيكلـــي  المخطـــط  باعتمـــاد 
لمملكـــة البحرين، كما أن الهيئة وبإشـــراف من 
اللجنـــة العليا للتخطيط العمرانـــي تقوم حاليا 
بالعمـــل علـــى اإلجـــراءات المطلوبـــة لتعييـــن 
المخطـــط  ومراجعـــة  لتحديـــث  استشـــاري 
الهيكلـــي الحالي ليواكب التطلعـــات العمرانية 

المطلوبة. 
وأفاد بأنـــه تم األخذ في االعتبار اســـتعماالت 
الهيكلـــي  المخطـــط  ضمـــن  األراضـــي 
االســـتراتيجي 2030 فـــي جميـــع المخططات 
المعتمـــدة والبالـــغ عددها 27 مخطـــط، وأيضا 
عنـــد إعـــداد المخططـــات لباقـــي المناطق غير 
المخططـــة في مملكـــة البحرين، علمـــا بأنه تم 
وضـــع برنامج زمني لتخطيـــط 69 موقًعا غير 
مخطط ســـيتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات 

ذات العاقة.

10 % من مساحة البحرين المستقبلية محميات طبيعية
 7 مشاريع لتطوير الجسور واألنفاق الستيعاب ازدياد المركبات.. وزير األشغال:

 فؤاد الحاجي عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أعلـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
انطاق ســـوق المزارعين البحرينيين في 
نسخته التاســـعة بحديقة البديع النباتية 
يـــوم الســـبت المقبل، وذلك بالشـــراكة مع 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

وقال الوزيـــر إن اللجنة المنظمة للســـوق 
حرصت على التنسيق مع الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا من أجل 
ضمـــان اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الازمة 
واالشـــتراطات المتبعـــة لمكافحة جائحة 
فيروس كورونا دعما للجهود التي يبذلها 
فريـــق البحريـــن بقيادة ســـمو ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
المزارعيـــن  ســـوق  أن  الوزيـــر  وذكـــر 
البحرينيين أصبح محفـــًزا على التنافس 
بيـــن المزارعيـــن الذيـــن يحرصـــون علـــى 
عـــرض مختلف المنتجـــات الزراعية أمام 

الـــزوار، الفًتا إلى أن اإلقبـــال الكبير الذي 
يشـــهده الســـوق ســـنوًيا، دفـــع المزارعين 
لاســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثـــة فـــي 

مجال الزراعة.
وأكـــد الوزيـــر خلف مضـــي الـــوزارة قدًما 
فـــي تنفيـــذ التوجيهات الملكية الســـامية 
والمتابعة المســـتمرة من ســـمو ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء الموقـــر لاهتمام 
بالقطـــاع الزراعي وتوفيـــر مختلف أنواع 
الدعـــم للبحرينييـــن العامليـــن فـــي هـــذا 
القطـــاع الذي يعـــول عليه في دعم جهود 
تحقيـــق أمن غذائي مســـتدام في مملكة 
التـــي  لاســـتراتيجية  وفقـــا  البحريـــن 

تنتهجها الوزارة.
مـــن جهته، قـــال وكيـــل الزراعـــة والثروة 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، إبراهيم 
الحواج: إن ســـوق المزارعين البحرينيين 

اســـتطاع أن يكون ضمن قائمة الفعاليات 
قدرتـــه  خـــال  مـــن  للبحريـــن،  الوطنيـــة 
علـــى اســـتقطاب أعـــداد مـــن المواطنيـــن 
والمقيميـــن ومواطنـــي الـــدول الشـــقيقة 
مـــن منصـــة  يمثلـــه  لمـــا  المملكـــة،  وزوار 

لعرض المنتجات الزراعية المحلية.
وأضـــاف أن إعـــادة إحيـــاء الســـوق مـــن 
جديد بعد انقطاعها العام الماضي بسبب 
جائحـــة كورونا، يأتـــي ترجمة لتوجيهات 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر 
الجهـــود  بدعـــم  العمرانـــي  والتخطيـــط 
التســـويقية للمزارعيـــن البحرينيين، عبر 
توفيـــر المواقع التي تمكنهم من تســـويق 
منتجاتهـــم، الفًتـــا إلـــى أن التعـــاون مـــع 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
النجـــاح  اســـتمرارية  ضمـــان  عـــن  أثمـــر 
النســـخ  خـــال  تحقـــق  الـــذي  المشـــهود 

الماضية للسوق.

إجراءات لضمان تطبيق اإلجراءات االحترازية

بعد انقطاع عام.. سوق المزارعين يعود السبت
قـــال رئيـــس الجامعة العربيـــة المفتوحة 
محمـــد الزكـــري والتـــي تتخـــذ مـــن دولة 
الكويـــت مقـــرا رئيســـا لهـــا، أن الجامعـــة 
فـــي  التنميـــة  بتعزيـــز  رؤيتهـــا  حققـــت 
تمكيـــن عشـــرات  عبـــر  العربيـــة،  الـــدول 
آالف الطـــاب مـــن فـــرص الوصـــول إلى 
التعليم، بغض النظر عن الجنس أو العمر 
أو المســـتوى االقتصـــادي واالجتماعـــي، 

محققة بذلك رؤية مؤسسها رحمه هللا.
وأكـــد رئيس الجامعـــة العربية المفتوحة 
في الذكرى الثالثة لوفاة، صاحب الســـمو 
الملكي األمير طال بن عبدالعزيز )رحمه 
هللا(، والتـــي توافق يوم 23 ديســـمبر، أن 
الجامعـــة ســـتبقى وفيـــة لمبادئهـــا التـــي 
فـــرص  توفيـــر  فـــي  مؤسســـها،  وضعهـــا 
التعلم عالي الجودة والمرن، مع الحرص 
علـــى وصـــول التعليـــم للجميـــع دون أي 

تمييز.
وتابع الزكري “قرأ األمير طال رحمه هللا 

التغيـــرات التي ســـوف يشـــهدها التعليم 
العالـــي، في المنطقـــة والعالم، قبل غيره، 
وأدرك )رحمه هللا(، ضـــرورة تبني نماذج 
تعليم مبتكرة تستطيع استيعاب األعداد 
المتزايـــدة مـــن الخريجين، مـــن مختلف 
التعلـــم  فـــرص  ومنـــح  العربيـــة،  الـــدول 
للجميـــع، حيث آمن ســـموه أن التحوالت 
التنموية الحقيقية تبدأ بالتعليم الجيد”.

بأنهـــا  الجامعـــة تفخـــر  أن  علـــى  وشـــدد 

كانـــت عاما أساســـيا في تحســـين حياة 
آالف الطـــاب، ومنحهـــم فرصـــا جديدة، 
لتحســـين أوضاعهم المعيشـــية وأوضاع 

أسرهم.
يذكـــر أن الجامعة العربية المفتوحة هي 
جامعة إقليمية غيـــر ربحية تتواجد في 
تســـع دول عربية، وانطلقـــت بمبادرة من 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر طال بن 

عبد العزيز آل سعود )رحمه هللا(.

الزكري: “العربية المفتوحة” حققت رؤية 
مؤسسها بتعزيز التنمية في الدول العربية

ليلى مال اهلل
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اســـتقبل رئيـــس األمـــن العام 
الفريـــق طـــارق الحســـن فـــي 
الوقايـــة  إدارة  مكتبـــه مديـــر 
أمينـــي  علـــي  الجريمـــة  مـــن 
بمناســـبة حصوله على درجة 
تخصـــص  فـــي  الماجســـتير 
أهـــداه  إذ  األمنيـــة،  العلـــوم 
نســـخة مـــن رســـالته العلميـــة 
بعنـــوان “نظرة شـــمولية على 
أثر تحويل العقوبة التقليدية 

إلى العقوبة البديلة في مملكة البحرين” والتي حصل عليها من جامعة هيدرسفيلد 
بالمملكة المتحدة. وهنأ رئيس األمن العام الباحث علي أميني مشيًدا بالجهود التي 
بذلها الباحث في إعداد الدراسة، وما تحتويه من معلومات ومؤشرات قياس وآلية 
جديدة لعمل مثل هذه الدراســـات، و مســـاهمته في تطويـــر معادالت جديدة تخدم 
قياس األثر لبرامج العقوبة البديلة في المستقبل، مشيًرا إلى أن تشجيع الدراسات 
والبحوث يعد محورا أساسًيا في عملية التطوير والتحديث وتقديم خدمات أمنية 

متميزة، متمنًيا له دوام النجاح والتوفيق.

تطوير معادالت جديدة لقياس أثر “العقوبة البديلة”

المصـــري  النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد 
المستشـــار الدكتور حنفـــي جبالي  بحرص 
واهتمـــام حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البالد 
المفدى، حفظه هللا ورعاه، في دعم العمل 
العربـــي المشـــترك فـــي مختلـــف المجاالت 
التنموية، ورؤيته الثاقبة في تقدم وتطور 
مملكـــة البحرين عبر المشـــروع اإلصالحي 
الرائد والمســـيرة التنموية الشاملة، والدور 
المحوري في المنطقة، من أجل تعزيز قيم 

ومبادئ السالم واالستقرار واالزدهار.
وأشار إلى المســـتوى المتميز الذي وصلت 
إليه العالقـــات الثنائية الوثيقة بين مملكة 
البحرين وجمهورية مصـــر العربية، بفضل 
القيـــادة الحكيمة لحضـــرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعـــاه، وأخيه 
رئيـــس  السيســـي  الفتـــاح  عبـــد  الرئيـــس 

جمهورية مصر العربية.
المباحثـــات  جلســـة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
التـــي  المصريـــة،  البحرينيـــة  البرلمانيـــة 
عقدت صباح اليـــوم األربعاء في العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة بمقـــر مجلـــس النـــواب 
المصـــري، وذلـــك بمناســـبة زيـــارة رئيســـة 
إلـــى  النيابـــي،  والوفـــد  النـــواب  مجلـــس 

جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، حيث 
تأتـــي الزيـــارة فـــي ظـــل حـــرص مجلـــس 
النـــواب على تعزيز التعـــاون البرلماني في 

المحافل اإلقليمية والعربية والدولية.
ومـــن جانبهـــا، أكـــدت فوزية بنـــت عبد هللا 
زينل رئيسة مجلس النواب عمق العالقات 
األخويـــة والتاريخية والوطيدة ومســـتوى 
المشـــترك فـــي كافـــة  التنســـيق والتعـــاون 
المجـــاالت التنموية، التي تجمع بين مملكة 

البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

مذكرة التعاون

وتـــم صباح أمس األربعاء في مقر مجلس 
النـــواب المصـــري، التوقيـــع علـــى مذكـــرة 
البحرينـــي  النـــواب  مجلـــس  بيـــن  تعـــاون 
برئاسة فوزية بنت عبد هللا زينل، ومجلس 
النواب المصري برئاســـة المستشـــار حنفي 
جبالي، وذلك ضمن الزيارة الرســـمية لوفد 

مجلس النواب إلى نظيره المصري.
وتأتـــي مذكرة التعاون المشـــتركة انطالقًا 
البحرينـــي  النـــواب  مجلـــس  ســـعى  مـــن 
علـــى  للعمـــل  المصـــري  النـــواب  ومجلـــس 
اســـتمرار التواصـــل المنتظـــم بينهمـــا فـــي 
المؤتمـــرات والمنتديـــات البرلمانية بهدف 
تقويـــة التفاهم المتبادل، وزيـــادة التعاون 
بيـــن  األخـــوة  أواصـــر  وتعزيـــز  المشـــترك، 

البلدين الشقيقين،

لقاء مجلس الشيوخ

رئيـــس  عبدالـــرزاق  عبدالوهـــاب  وأعـــرب 
مجلس الشـــيوخ المصري عـــن بالغ تقديره 
البحريـــن  بمـــا تشـــهده مملكـــة  وإعجابـــه، 
مـــن تقـــدم ونمـــاء فـــي ظـــل العهـــد الزاهر 
لحضـــرة  الشـــاملة  التنمويـــة  والمســـيرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه 
هللا ورعـــاه، ومؤكـــدًا أن النهـــج السياســـي 

الحكيـــم لجاللـــة الملـــك عـــزز مـــن مكانـــة 
البحرين اإلنســـانية والعالميـــة، وما تقدمه 
المملكـــة من مشـــاريع ومبـــادرات حضارية 
رائدة، على المســـتويين العربـــي والدولي، 
والتـــي تؤكـــد حرص مملكـــة البحرين على 
تعزيـــز دورهـــا المتميز اإلنســـاني والعالمي 

في ظل سياستها الخارجية الحكيمة.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاءه مـــع زينـــل صباح 

أمس بمقر مجلس الشيوخ المصري.

القضيبية - مجلس النواب

قمة برلمانية بحرينية مصرية.. وتوقيع مذكرة تعاون
زينل تلتقي رئيس “النواب” المصري ورئيس “الشيوخ”

المنامة - النيابة العامة

فـــي إطار متابعة النيابة العامـــة للقضايا المتعلقة بمعاملة 
األطفال؛ وذلك لغرض شـــمولهم بالرعاية الواجبة وضمان 
حمايتهم من ســـوء المعاملة ومتابعتهـــا األحكام الصادرة 
في القضايا المحالة عن تلك الوقائع، فقد صرحت رئيسة 
نيابـــة االســـتئناف أن النيابـــة العامـــة قـــررت الطعـــن على 
حكـــم صادر عن المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم معلمة 
مئـــة دينار؛ الرتكابها جريمة االعتداء على ســـالمة جســـم 
طالـــب بإحدى المـــدارس الخاصـــة، وذلك لغرض تشـــديد 
العقوبة المقضي بها لعدم تناســـبها مع ظروف ومالبسات 
الجريمـــة والطبيعـــة الخاصـــة لشـــخصية الطفـــل المجني 
عليه، ولتحقق الظروف المشددة للعقوبة في حق المتهمة 
بالنظـــر إلـــى حداثة ســـن المجني عليه وظروفـــه الصحية 
التي ال تمكنه من دفع الخطر الذي يحيق به أو من الدفاع 
عـــن نفســـه أو إخبار أحد بما يقع عليه مـــن اعتداء للدفاع 

عنه.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت بالغـــا من والـــد الطفل 
بقيام المتهمة والتي تعمل معلمة بمدرســـة ابنه باالعتداء 
بالضـــرب علـــى نجله بالمدرســـة عـــدة مـــرات، وتخلف عن 

ذلـــك آثـــار إصابيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء جســـمه وقـــد ثبت 
للنيابـــة العامـــة أن الطفـــل المجني عليه يعانـــي اضطراب 
التوحـــد، وغير قادر على الكالم كمـــا ثبت أيضا من تفريغ 
تصويـــر كاميرات المراقبة رصـــد تفاصيل اعتداء المتهمة 
علـــى المجني عليه، وقد اتخذت آنـــذاك جميع اإلجراءات 
القانونيـــة؛ لحماية المجني عليـــه ورعايته، بأن تم عرضه 
علـــى مركـــز حماية الطفل وعلـــى المركز الصحـــي، كما تم 
إيقـــاف المتهمـــة عـــن العمـــل بالتنســـيق مـــع وزارة التربية 

والتعليم.
فيما تم سؤال المتهمة فاعترفت بارتكابها الجريمة، ومن 

ثم أمرت النيابة العامة بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

“النيابة”: غرامة 100 دينار ليست كافية

د الطعن في حكم المعلمة المعتدية على طالب توحُّ

وحدة متخصصة في حقوق اإلنسان بمكتب التعاون الدولي
تتعلق باسترداد األموال ونقل اإلجراءات الجنائية وتعميم أوامر القبض

أصـــدر النائـــب العـــام علـــي البوعينين 
القـــرار رقـــم 63 لســـنة 2021 بتطويـــر 
مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، 
وقـــد أنشـــئت بالمكتـــب بموجـــب هذا 
القـــرار وحـــدة متخصصة فـــي حقوق 
مـــن  العديـــد  إليهـــا  أســـندت  اإلنســـان 
المهـــام في هـــذا المجال منهـــا متابعة 
القضايا التي تثـــار فيها وقائع متعلقة 
وعـــرض  وإعـــداد  اإلنســـان  بحقـــوق 
التقارير بالتوصيات المقترحة تطبيًقا 
ألحـــكام القانـــون واالتفاقيات الدولية 
المنضمة إليها المملكة ومتابعة تطبيق 
قواعد معاملة النزالء المحكوم عليهم 

ـــا، ومـــا يصدر  والمحبوســـين احتياطيًّ
القضائيـــة  والمبـــادئ  القوانيـــن  مـــن 
وما ُيصـــادق عليه مـــن اتفاقيات ذات 
الصلة واستخالص المستفاد منها في 
هذا المجال، والرد على االستفسارات 
المتعلقة بحقوق االنســـان فيما يخص 
أعمال النيابة العامة، والمســـاهمة في 
إعـــداد التقاريـــر الدوريـــة مـــن خـــالل 
عضويـــة النيابـــة باللجنـــة التنســـيقية 

العليا لحقوق اإلنسان.
وقـــد شـــمل القـــرار تنظيـــم إجـــراءات 
النيابة في شـــأن بعـــض أوجه التعاون 
يتصـــل  فيمـــا  وباألخـــص  الدولـــي 

باســـترداد األمـــوال ونقـــل اإلجراءات 
القبـــض  أوامـــر  وتعميـــم  الجنائيـــة، 

الدولية ومتابعتهـــا، وتنفيذ االعالنات 
القضائية في الخارج. وقد نص القرار 
على تغيير مسمى المكتب إلى مكتب 
اإلنســـان.  الدولـــي وحقـــوق  التعـــاون 
العـــام بتطويـــر  النائـــب  قـــرار  ويأتـــي 
إطـــار  فـــي  الدولـــي  التعـــاون  مكتـــب 
تنفيذ خطة النيابة المســـتدامة لتنمية 
قدراتها وتحديـــث أدواتها في العمل، 
الدولـــي  التعـــاون  ولتلبيـــة متطلبـــات 
فـــي شـــأن مالحقـــة الجريمـــة والجناة 
الجرائـــم،  عـــن  المتحصلـــة  واألمـــوال 
وفي تعزيـــز الجهود الوطنية الضامنة 

لحقوق اإلنسان في مجال العدالة.

المنامة - بنا

علي البوعينين

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك النقيب صالـــح الحادي من 
اإلدارة العامـــة لإلعـــالم والثقافـــة 
“الجهـــود  نـــدوة  فـــي  األمنيـــة 
االنســـانية لـــوزارات الداخلية في 
نظمتهـــا  والتـــي  المجلـــس”  دول 
مجلـــس  لـــدول  العامـــة  األمانـــة 
بمعـــرض  جناحهـــا  فـــي  التعـــاون 
دبـــي  فـــي مدينـــة   2020 إكســـبو 
المتحـــدة  العربيـــة  باإلمـــارات 

الشقيقة.
وخـــالل النـــدوة، أكد الحـــادي أنه 
بتوجيهات من الفريق أول الشيخ 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
الـــوزارة  تقـــوم  الداخليـــة،  وزيـــر 
بمســـاندة أســـر الشـــهداء وتقديم 
كل مـــا يحتاجونه مـــن دعم مادي 
ومعنوي وتوفير الحيـــاة الكريمة 
لهم وألبنائهم واحتضانهم وتوفير 
الرعايـــة الكاملـــة واالهتمـــام بهم، 
وذلـــك عـــن طريـــق مكتـــب رعاية 

اسر الشهداء بالموارد البشرية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وفي 
إطـــار اهتمامهـــا بـــذوي الشـــهداء 
تقـــوم بتقديم الدعـــم االجتماعي 
باإلضافـــة  والصحـــي،  والنفســـي 
إلى إعداد برامج ألبناء الشـــهداء 
الفعاليـــات  بكافـــة  واشـــراكهم 
واالحتفاالت التي تقيمها الوزارة، 
وعمل اســـتبيان السنوي للوقوف 
على أبـــرز احتياجـــات ومتطلبات 
علـــى  والعمـــل  الشـــهداء  ذوي 

توفيرها.

دعم مادي واجتماعي ونفسي لذوي شهداء الواجب

استقبال رسمي للرئيسة زينل بمقر البرلمان المصري زينل والوفد النيابي بمنصة رئاسة مجلس الشيوخ المصري

توقيع مذكرة التعاونجلسة المباحثات البحرينية المصرية
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^ ثمنـــت عضـــوة مجلـــس 
عزيـــزة  العاصمـــة  أمانـــة 
الوثيقـــة  كمـــال،  عبدالرحيـــم 
العقاريـــة الجديدة، مشـــيرة إلى 
أنهـــا اختصرت الزمن بالحصول 
عليهـــا، مـــن شـــهر ونصـــف إلـــى 

ثالثة أيام فقط.
عبدالرحمـــن  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الهاجـــري “كل الوثائق الجديدة 
ال  فقـــط،  إلكترونيـــة  ســـتكون 
العمـــل  وســـيتم  بذلـــك،  خيـــار 
بالوثائق الســـابقة، دون أن يطرأ 

أي تغيير بملكية العقار”.

أمانـــة  مجلـــس  عضـــوة  أكـــدت   ^
العاصمـــة لولـــوة المطلـــق أهميـــة تطوير 
سوق جدحفص، والنظر لمطالب التجار 
بـــه والـــذي أخـــذت فتـــرات طويلـــة مـــن 
الزمن. وعقب مديـــر عام أمانة العاصمة 

محمد السهلي بأن “الرسومات الهندسية 
جاهزة، لكن األمر يرتبط بتوفير مناطق 
بديلة لتجار الســـوق. ولدينـــا حاليًا عقار 
بلديـــة جدحفـــص الســـابق والـــذي يمكن 

االستفادة منه بذلك”.

^ أكـــد مديـــر عـــام أمانة 
الســـهلي أن  العاصمـــة محمـــد 
العقـــود الموجـــودة حاليـــا في 
بالعاصمـــة  اإلعالنـــات  قطـــاع 
القطـــاع  مســـتقرة، مؤكـــًدا أن 

في تعاف وتنام مستمرين.
إلـــى أن فـــي  الســـهلي  وأشـــار 
اإلعالنـــات اإللكترونية جدوى 
اقتصادية أكثر، سواء للشركة 
أو المعلـــن نفســـه، الفتًا إلى أن 
“االعالنـــات التقليديـــة ال تزال 
عقودها سارية كما هي عليه”.

عزيزة: الوثيقة العقارية اختصرت الزمن تطوير سوق جدحفص طال انتظاره قطاع اإلعالنات يتعافى

تطويره أولوية وخيار استراتيجي ألمانة العاصمة

تغيير المحول الرئيسي بسوق سترة المركزي
دعـــت عضوة مجلس أمانة العاصمـــة خلود القطان 
إلبـــداء المزيد من التعاون بيـــن األطراف المختصة 
لكـــي يتم تذليل التجار والمواطنين بســـوق ســـترة 

المركزي.
وقالـــت القطان “يجب توفيـــر ما هو ممكن لتحقيق 
الرضـــا للناس، خصوصا وفق ما أثير بالصحافة من 
طلبـــات وشـــكاوى كثيـــرة، خصوصـــا مـــع أهمية أن 

يكون لسترة سوق يليق بها”.
من جهته، علق مدير عامة أمانة العاصمة المهندس 
محمـــد الســـهلي بـــأن “عمليـــات الزيـــارات الميدانية 
لسوق سترة مستمرة وقائمة، كما تم تغيير المحول 

الكهربائي الرئيسي، وأعمال صيانة دورية”.
وزاد “تطويـــر ســـوق ســـترة أولويـــة، وهـــو الخيـــار 

مشاورات بين أعضاء المجلساالستراتيجي لنا حاليا”.

عضو مجلس أمانة العاصمة د. مها آل شهاب

شركة إلدارة حمامات سوق المنامة المركزية
التجار يفتحون “الكوارتين” ويركنونها.. السهلي:

^تســـاءلت عضـــوة مجلـــس 
شـــهاب  آل  مهـــا  العاصمـــة  أمانـــة 
عـــن وضع النظافة بســـوق المنامة 
قلـــب  “هـــو  بقولهـــا  المركزيـــة 
العاصمـــة، ومصدر رئيس لتحقيق 
األمـــن الغذائـــي بالمنطقـــة، وفيما 
فـــإن  العامـــة،  بالصحـــة  يتعلـــق 

التعاون هو أمر ملِّح وضروري”.
مـــن جهته، علـــق مدير عـــام أمانة 
يتعلـــق  “فيمـــا  بقولـــه  العاصمـــة 
بالمرافق الصحية )دورات المياه(، 
مناقصـــة  هنالـــك  تكـــون  ســـوف 
لعـــدد خمســـة مواقع، بعـــد أن يتم 
هـــدم الحاليـــة منهـــا، والنيـــة بـــأن 
تكـــون هنالـــك شـــركة تديـــر هـــذه 
التطويـــر،  عمليـــة  بعـــد  المرافـــق 
وحتـــى اللحظـــة لـــم نجـــد تجاوبا 
من القطاع الخاص لذلك، وسوف 

نطرحها للمناقصة مجددًا )كإدارة( 
بعد تجهيزها”.

وعـــن النظافـــة بالســـوق المركزية 
الســـهلي  قـــال  النـــاس،  وشـــكاوى 

“جـــزء مـــن المســـؤولية تقـــع على 
التجـــار أنفســـهم، والذين يفتحون 

)الكوارتين( ويركنونها جانبا”.
وزاد “أجرينـــا حملـــة وكان هنالـــك 

تجـــاوب بنســـبة 90 %، كمـــا تـــم 
قلـــت  وعليـــه  البعـــض،  مخالفـــة 
إثـــر ذلـــك الكثير مـــن الممارســـات 
تجمـــع  وأن  خصوصـــا  الخاطئـــة، 
النفايـــات والتـــي بهـــا بقايـــا المواد 
لتجمـــع  مكانـــًا  تكـــون  الغذائيـــة 
ناهيـــك  والحشـــرات،  القـــوارض 
عـــن تغييـــر موعـــد التنظيـــف إلى 
التاســـعة صباحـــا بـــدال مـــن الفجر 
نتائـــج  لهـــا  كان  الكنـــس(  )عمليـــة 

أفضل”.
وعـــن آليـــة التنظيـــف علـــق قائـــالً 
“لدينا طريقة الكنس وهي يومية، 
باألجهـــزة،  األخـــرى  والوســـيلة 
وتكـــون مـــرة أو مرتين أســـبوعيًا، 
وذلك رهنـــا باألعياد والمناســـبات 
القيـــام  تشـــمل  والتـــي  الدوريـــة 

بأعمال تعقيم كاملة للسوق”.

السهلي متحدثا خالل االجتماع

إبراهيم النهام | تصوير: خليل إبراهيم

الوثيقة العقارية اإللكترونية 
آمنة كالجواز والنقد

يتوفر بها ثمان خصائص أمنية.. جهاز المساحة:

^ قـــدم عبدالرحمـــن الهاجـــري من 
العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز 
عرضا ألعضـــاء مجلس أمانـــة العاصمة 
االلكترونيـــة  العقاريـــة  “الوثيقـــة  عـــن 

الجديدة”.
وعن مراحل المشـــروع قال الهاجري إن 

“مرحلة بدء العمل بالوثيقة اإللكترونية 
إصـــدار  تتضمـــن  الحكوميـــة،  للوثائـــق 
الوثائـــق الخاصـــة باألراضـــي والشـــقق، 
وإصدار جميع أنواع الوثائق إلكترونيا، 
ولمن يرغب في تحويل وثيقته القديمة 

إلى الوثيقة اإللكترونية الجديدة”.

وعن خصائص الوثيقة، ذكر أنها “عبارة 
عـــن ورقـــة واحـــدة مـــن الـــورق المقوى 
أطـــول  افتراضـــي  بعمـــر  يتميـــز  الـــذي 
وتحتـــوي على رمز االســـتجابة الســـريع 
لعـــرض بيانـــات العقـــار الكترونيـــا، كمـــا 
يتوفر بها ثمان خصائص أمنية مشابهة 

لجوازات الســـفر والنقـــد، وتحتوي على 
المعلومـــات األساســـية للعقـــار، باللغتين 

العربية واالنجليزية”.

وبيـــن الهاجـــري بأنـــه جـــار العمـــل حاليا 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  مـــع 
اإللكترونيـــة، وشـــركت بنفـــت العتمـــاد 

التوقيـــع اإللكترونـــي، كمـــا أن الوثيقـــة 
تواكـــب المعاييـــر الدوليـــة فـــي المجال 

العقاري.

عبدالرحمن الهاجري نموذج من الوثيقة العقارية الجديدة

عزيزة عبدالرحيم محمد السهلي



ترقية ٥٩٦ كدفعة أولى وفق معايير ترقيات المعلمين المطورة 
كشف المدير العام لشؤون المدارس بوزارة 
التربية والتعليم رئيس اللجنة التوجيهية 
لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي للوزارة  
محمد مبـــارك عـــن اعتماد الدفعـــة األولى 
مـــن ترقيات المعلمين التي ســـيتم صرفها 
اعتبـــاًرا مـــن شـــهر ينايـــر ٢٠٢٢ بنـــاء على 
المعلميـــن  لترقيـــات  المطـــورة  المعاييـــر 
ومـــن في حكمهـــم، والتـــي تم بنـــاًء عليها 
اعتمـــاد معيـــار ٢٤٠ ســـاعة تمهينية خالل 

ســـنتين، أو ١٢٠ ســـاعة تمهينيـــة خـــالل 
ســـنتين بالنســـبة للمعلمين المتميزين، مع 
األخذ بتقاريـــر األداء الوظيفي واإلفادات 
األكاديميـــة واإلداريـــة المطلوبة وفق هذا 
المســـار. وبيـــن المدير العـــام أن أول دفعة 
مـــن ترقيات المعلمين لشـــهر ينايـــر القادم 
وفق المعايير المطورة قد بلغ عددها ٥٩٦ 
ترقيـــة على جـــدول الدرجـــات التعليمية، 
حيث شملت ٣٩ ترقية من الدرجة الثالثة 
إلـــى الرابعـــة التعليميـــة، و٣٠٨ ترقية من 
الدرجـــة الرابعـــة إلى الخامســـة التعليمية، 

و٢٣١ ترقيـــة مـــن الدرجـــة الخامســـة إلى 
مـــن  ترقيـــة  و١٨  التعليميـــة،  السادســـة 

الدرجة السادسة إلى السابعة التعليمية. 
وأكد أن إدارة الموارد البشـــرية، بالتنسيق 
مـــع إدارات العمليـــات التعليمية ووحدات 
التدريب، سوف تقوم برفع تقارير شهرية 
مـــن  للترقيـــات  المســـتحقين  عـــن جميـــع 
المعلمين ومن في حكمهم الذين استوفوا 
المعايير المطورة، مشيًرا إلى أن هذا األمر 
يعـــد فعلًيا نقلة نوعيـــة ومهمة في تطوير 

كادر المعلمين ودعم ارتقائهم الوظيفي.

وفيمـــا يخـــص إعـــادة تصنيـــف وظائـــف 
مدراء المدارس علـــى الدرجة التنفيذية، 
اوضـــح المديـــر العـــام لشـــئون المـــدارس 
أن جهـــاز الخدمـــة المدنية قـــد انتهى من 
جميع اإلجـــراءات اإلداريـــة الالزمة لذلك 
بنـــاء علـــى التنســـيق الـــذي تم مـــع قطاع 
شـــئون المدارس بوزارة التربية والتعليم، 
وأن انعكاس الدرجـــات التنفيذية لمدراء 
المدارس ســـيتم تفعليه خالل أيام قليلة، 
وســـيصرف بأثر رجعـــي اعتبارًا من األول 
مـــن نوفمبر الماضي. وقـــال محمد مبارك 

إن قطـــاع شـــئون المدارس يعكـــف حاليًا 
علـــى تطوير معايير ترقيات اختصاصيي 
اإلرشـــاد النفســـي واالجتماعـــي، ويدرس 
الدبلـــوم  علـــى  الحصـــول  شـــرط  إلغـــاء 
الموظفيـــن  مـــن  الفئـــة  لهـــذه  التربـــوي 
للحصول على الترقية واســـتبداله بدورة 
تدريبيـــة فـــي اإلرشـــاد النفســـي الطالبي، 
نظـــرًا الختـــالف مســـارها الوظيفـــي عـــن 
بقيـــة االختصاصييـــن التربوييـــن الذيـــن 
أوالً  المـــرور  وظائفهـــم  طبيعـــة  تتطلـــب 

بوظيفة معلم.

وزارة التربية والتعليم

محمد مبارك

local@albiladpress.com

الخميس 23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى األولى 1443 - العدد 4818
09

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

www.g rna t a . com

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

3
23 
A هايسو هيلز

حصرًيا لدى غرناطة
www.grnata.com

 Hiso Hills135,500
BHD

تبدأ األسعار من 

A'ali
عالــي

التصاميم:  1,2,3

مساحة األرض تبدأ من

244.1
مساحة البناء تبدأ من 

M2

208.0
M2

BuiltupArea

Plot Size SQM

36779771
جعفر النكال

37344373
ميثم سلمان

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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 بشأن تحول شركة تضامن إلى
 شركة ذات مسئولية محدودة

بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ألصحابها  تضامن  شركة  التجارية  السواد  شركة  تقدمت  قد 
عيسى عبد الحسين السواد وشريكه المسجلة بموجب القيد رقم 
1-11664، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من 

شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة .

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2021- 180388( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :نديم ميرزا عباس بيك

 االسم التجاري الحالي : مطعم الميراج
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم سمر قند اكسبرس 2

قيد رقم : 20359-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ريفولت فنتس ستوديوز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة ميساء محمد حسن جابر االنصاري حبيب باعتباره المصفي القانوني 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ، ذ.م.م  ستوديوز  فنتس  ريفولت  شركة 
الشركة - والمسجلة بموجب القيد رقم  93434 تصفية )اختيارية( وشطبها 
الصادر  التجارية.  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ام إي إيه سي بي لالستشارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره   REBECCA AMEET SINGH  / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  لالستشارات  بي  سي  إيه  إي  ام  لشركة 
136408 - 1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
فلولس للعناية بالسيارات ذ.م.م
 سجل تجاري رقم   127858

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة  
بالسيارات  للعناية  فلولس   ) السادة شركة  نيابة عن  عيسى سلمان عيسى محمد علي) 
اختيارية   تصفية   الشركة  تصفية  بطلب    127858 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م 
وتعيين السادة عيسى سلمان عيسى محمد علي  مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن 
سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة ٣٢٥ من قانون الشركات التجارية البحريني 
من  المادة ٣٣٥  بنص  عمال  و   ، لعام ٢٠٠١     ٢١ رقم    بقانون  بالمرسوم  الصادر 
إليه، مدعومة  قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
العنوان  على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   ١٥ خالل  الالزمة،  بالمستندات 

التالي: عنوان المصفي: عيسى سلمان عيسى محمد علي - ٣٩١١٨٨٥١ 
isa.salman.ima@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة التراث الشرقي للمقاوالت العامة ذ.م. م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره   GEORGE EASO السيد 
التراث الشرقي للمقاوالت العامة ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 118573 
- 1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  التجاري،  وذل ك وفقا ألحكام  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

أبو أريبا للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 106817 - 1

أبو  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الشركة  تصفية  بطلب   ،  1  - رقم 106817  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للتجارة  أريبا 
تصفية )اختيارية( وتعيين السادة محمد احمد عبدهللا حاجي محمد مصفيا للشركة. عنوان 

المصفي :
محمد احمد عبدهللا حاجي محمد

+ ) 973 (  39216576 
papaqudrat@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )قو غلف ذ.م.م(   

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/السيدة 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  )قو غلف  السادة شركة  نيابة عن   )KAREL ZEMAN (

القيد رقم 143062، طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 1 
من : )قو غلف ذ.م.م(             

                      GO GULF W.L.L
إلى : )قوجلوب ذ.م.م ذ.م.م(   

                     GO GLOBE W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 )CR2021- 191088( إعالن رقم 
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : وفاء ناصر محمد الذوادي

االسم التجاري الحالي : برادات نوفل
االســـــم التجـــاري الجديد : اسواق نوفل

قيد رقم : 4-67758

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

www.g rna t a . com

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

3
23 
A هايسو هيلز

حصرًيا لدى غرناطة
www.grnata.com

 Hiso Hills135,500
BHD

تبدأ األسعار من 

A'ali
عالــي

التصاميم:  1,2,3

مساحة األرض تبدأ من

244.1
مساحة البناء تبدأ من 

M2

208.0
M2

BuiltupArea

Plot Size SQM

36779771
جعفر النكال

37344373
ميثم سلمان

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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 بشأن تحول شركة تضامن إلى
 شركة ذات مسئولية محدودة

بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ألصحابها  تضامن  شركة  التجارية  السواد  شركة  تقدمت  قد 
عيسى عبد الحسين السواد وشريكه المسجلة بموجب القيد رقم 
1-11664، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من 

شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة .

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2021- 180388( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :نديم ميرزا عباس بيك

 االسم التجاري الحالي : مطعم الميراج
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم سمر قند اكسبرس 2

قيد رقم : 20359-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ريفولت فنتس ستوديوز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة ميساء محمد حسن جابر االنصاري حبيب باعتباره المصفي القانوني 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ، ذ.م.م  ستوديوز  فنتس  ريفولت  شركة 
الشركة - والمسجلة بموجب القيد رقم  93434 تصفية )اختيارية( وشطبها 
الصادر  التجارية.  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ام إي إيه سي بي لالستشارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره   REBECCA AMEET SINGH  / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  لالستشارات  بي  سي  إيه  إي  ام  لشركة 
136408 - 1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
فلولس للعناية بالسيارات ذ.م.م
 سجل تجاري رقم   127858

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة  
بالسيارات  للعناية  فلولس   ) السادة شركة  نيابة عن  عيسى سلمان عيسى محمد علي) 
اختيارية   تصفية   الشركة  تصفية  بطلب    127858 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م 
وتعيين السادة عيسى سلمان عيسى محمد علي  مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن 
سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة ٣٢٥ من قانون الشركات التجارية البحريني 
من  المادة ٣٣٥  بنص  عمال  و   ، لعام ٢٠٠١     ٢١ رقم    بقانون  بالمرسوم  الصادر 
إليه، مدعومة  قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
العنوان  على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   ١٥ خالل  الالزمة،  بالمستندات 

التالي: عنوان المصفي: عيسى سلمان عيسى محمد علي - ٣٩١١٨٨٥١ 
isa.salman.ima@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة التراث الشرقي للمقاوالت العامة ذ.م. م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره   GEORGE EASO السيد 
التراث الشرقي للمقاوالت العامة ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 118573 
- 1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  التجاري،  وذل ك وفقا ألحكام  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

أبو أريبا للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 106817 - 1

أبو  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الشركة  تصفية  بطلب   ،  1  - رقم 106817  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للتجارة  أريبا 
تصفية )اختيارية( وتعيين السادة محمد احمد عبدهللا حاجي محمد مصفيا للشركة. عنوان 

المصفي :
محمد احمد عبدهللا حاجي محمد

+ ) 973 (  39216576 
papaqudrat@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )قو غلف ذ.م.م(   

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/السيدة 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  )قو غلف  السادة شركة  نيابة عن   )KAREL ZEMAN (

القيد رقم 143062، طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 1 
من : )قو غلف ذ.م.م(             

                      GO GULF W.L.L
إلى : )قوجلوب ذ.م.م ذ.م.م(   

                     GO GLOBE W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 )CR2021- 191088( إعالن رقم 
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : وفاء ناصر محمد الذوادي

االسم التجاري الحالي : برادات نوفل
االســـــم التجـــاري الجديد : اسواق نوفل

قيد رقم : 4-67758



Vacancies Available
STREAM DECORATION Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34050152  or  msohaib750@gmail.com 

MASHEE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39664454  or  RASHID.M.E@LIVE.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 

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 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

DILAWAR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  DILAWARSERVICESBH@GMAIL.COM 

JUMP UP  TRAMPOLINE PARK W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17256262  or  info@alkhalafintl.com 

BARED & ISHBA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38004003  or  ADVENTURE99919@GMAIL.COM 

ABU AYSA ABAYT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

Karak highway city 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39411622  or  AM.KAM99@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

ROYAL GARDEN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39605433  or  ROYALCAFEBAHRAIN@GMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

AL WAED TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39893138  or  Qassim.8@hotmail.com 

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  FMUBARAK@HOTMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

DESERT ART TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33990228  or  SADRITRADING@YAHOO.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.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 

PEARL SHINE REPAIR OF COMPUTERS AND PERIPHERAL EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36658280  or  VISIONULTRA992@GMAIL.COM 

Maki Restaurants Group W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 36740269  or  AHMED2004BH@HOTMAIL.COM 

ALSEEF COMPLEX CINEMA 

has a vacancy for the occupation of

  CINEMA PROJECTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

SONDUS A/C AND REFRIGERATION REPAIRS WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33688585  or  SONDUSAC19@GMAIL.COM 

SAYED ALI MOHSEN SHARAF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  ALIMOHSENBH88@GMAIL.COM 

AL SHARIF GENTS SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 35495060  or  AAMJADBAJWA@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 

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 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.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 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

ALKHALIDI CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 13114311  or  KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

TURKISH MASHAWI EXPRESS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720395  or  admin@UNIQUEWLL.COM 

RESTAURANT BAIT ALKEBDA 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32366920  or  BAITALKEBDA@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR-FURNACEMAN-(METAL RE-HEATING) 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BAHARAIN INDIAN INTERNATIONAL EXCHANGE CO B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17210962  or  MURALI@BIIECO.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

20 activ W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.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 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 16000000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

REDLINK BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33778293  or  REDLINKBH@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ALSABAH LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 

 suitably qualified applicants can contact

 39463363  or  ebrahim.hiji@gmail.com 

GITSCO TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39195878  or  JABIR.BH@GMAIL.COM 

Sadad Carpentery workshop 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34153315  or  ghadeer@hhm-group.com 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

ALDUR AUTO ELECTRICAL AND TIRES REPAIRING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17243596  or  vkbah123@gmail.com 

SHAHZAD MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 35091580  or  SAHED.SEN@GMAIL.COM 

Ram-ex for Real Estate Management company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 13699336  or  MGHUNEIM@MCRME.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17252752  or  hrmsbse@swiss-belhotel.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 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.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 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

NAZAR CAR WASH WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KMKBRN@GMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

MADRAS CAFE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36529295  or  bahrainsajan@gmail.com 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

RITE WELDING SMITHERY & FABRIATION 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17241049  or  JAMES@GCCBAH.COM 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 16000000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALKAWARI CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39072228  or  ALKUWARIK552@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Elite Crystal Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

JAILANI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39605308  or  GILANIGILANI@HOTMAIL.COM 

BEST TIME PUBLIC UTILITY CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230709  or  R.ALMANNAEI@HOTMAIL.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

CALICUT CARGO SERVICES  CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39079412  or  CALICUTCARGOBAHRAIN@GMAIL.COM 

SPEED IRONING CLOTHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  ALI5ALHULW@GMAIL.COM 

FAPCO FACILITIES SUPPORT SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34569303  or  FAPCODECORATION@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Adu Wadi Stevedoring Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36733315  or  ATEFABUWADI@YAHOO.COM 

CARE LINE BEAUTY COSMETICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17533495  or  CARELINECOSMETICES@GMAIL.COM 

CLEANCO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

WADI ALGADEER BAKARY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39699197  or  MAJEED_JAAFAR@HOTMAIL.COM 

TYLOS BUILDING MATERIAL ESTABLISHMEMT  W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400014  or  HR@JABERIGROUP.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

NATIONAL PROPERTY INVESTMENTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17299511  or  ahmed@jazayani.com 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Elite Crystal Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

F M F SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36780014  or  FAHAD18US@HOTMAIL.COM 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

PACIFIC ALUMINUM GROUP 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39666779  or  naiminfc@yahoo.com 

CALORIE DIET DELIVERY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  FMUBARAK@HARVARD.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT(MECHANICAL MAINT.) 

 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

HOTLOOK BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252548  or  abbas_aljamri@yahoo.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

ALJUMAIRI CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33454520  or  aljumairigroup@gmail.com 

ABU DANA CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36388770  or  ALMELAD9@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 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.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 

MUMBAI FUSION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39146761  or  MUMBAIFUSION.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BIN HINDI MOTORS Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR(CUSTOMER TECHNICAL SERVICES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra1@BINHINDI.COM 

JABAL SAND BUILDING CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33007733  or  SNAKE007_3@HOTMAIL.COM 

JAFFAR PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17731316  or  TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

GLAMOUR NAUSHEEN BEAUTY SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33559000  or  ALQAIDOOMMANPOWERS@GMAIL.COM 

Magic Interior W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

IDEAL HOME FURNITURE INDUSTRY 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17276711  or  MOR997@HOTMAIL.COM 

ALSAFWA CAR SERVIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36272726  or  boadol81@gmail.com 

Supreme Building Materials 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17331252  or  AAMM1477@HOTMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

SAMERAMIS HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17291444  or  EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

RESTAURANT BAIT ALKEBDA 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32366920  or  BAITALKEBDA@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

ARAB Union Contracting Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

ADNAN WALAYAT MAINTENANCE SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38910160  or  marble.bh50@gmail.com 

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

HAPPY PALACE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  B.ANGLSALON@GMAIL.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 

Green oasis for fruits and vegetables w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

HIDD HEIGHTS SNACKS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34418619  or  TARIQMASOOD1510@GMAIL.COM 

MADAN MART 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009745  or  MADANMADAN2413@GMAIL.COM 

RED GHILLI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33392230  or  NADER.SAIF11@GMAIL.COM 

KARISMA MEDICAL CENTER - KMC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39350005  or  STARTMC.CO@GMAIL.COM  
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REAL TEASTE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

 MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

M.M.I. 

has a vacancy for the occupation of

  PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING) 

 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

CHENNAI SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact

 35446568  or  HCBCONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

AL ALAA SHADE COMPANY (ALSCO) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17784882  or  ALASCO@BATELCO.COM.BH 

AL ALAA SHADE COMPANY (ALSCO) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17784882  or  ALASCO@BATELCO.COM.BH 

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

PINK SADAF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALMANARTAIN BLOCK CONCRETE & TILES FACTO 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

1991 laundry 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36366777  or  ABDULLAALBASTAKII@ICLOUD.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39966051  or  beauty.gulf@hotmail.com 

LIFE CONNECTIONS CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39079094  or  ADMIN@LIFCON.NET 

ABDUL RAHMAN TERA MIAH REAL ESTATE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 35593869  or  ARTMBPC@GMAIL.COM 

DETROIT PERFORMANCE GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36696166  or  M.SHUHABI25@GMAIL.COM 

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

JOZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

Ever Fine Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

WARISHA MARKETING AND PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

KAZEROONI BROTHERS B.S.C (Closed) 

has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784278  or  bashar@kazbro.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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 

MISTER MACHINE B.S.C c 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39966051  or  beauty.gulf@hotmail.com 

M.M.I. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

HAMAD TOWN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

YOUNIS ALDEMISTANI FOR GENERAL CLEANING. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33244441  or  YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM 

M.M.I. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

Teqto Ventures Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 34208545  or  CASADIU@GMAIL.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 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

NANO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

TAQI GENYS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456955  or  BADER_ALBADER1@HOTMAIL.COM 

Food world Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39332314  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33513335  or  Alia.andleeb3@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 

Alekha welding and fabrication W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39603644  or  KAMEL@NATIONALGROUP-BH.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 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

WADIAN CONSTRUCTION & BALCKSMITH WELDING 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 39130137  or  MR_MARZOOQ58@HOTMAIL.COM 

MUDHISH TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39910399  or  HAKEEMLMRA@YAHOO.COM 

SILVER SPACE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39311137  or  MR.ZAID.SHAKER@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 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NEW ISLAND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.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 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

SILVER SPACE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39311137  or  MR.ZAID.SHAKER@GMAIL.COM 

ANAAM TOWER ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39658779  or  ANAAMELEC@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  CERAMIC SETTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

OMAR AHMED OMAR 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17591691  or  MODARCH@BATELCO.COM.BH 

MAHDI ALI AHMED 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

M.M.I. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

HARDSCAPE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

MR.RIGHT GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32212919  or  JAFFAR.BINASHOOR@GMAIL.COM 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

AWLADI BUILDING CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17678796  or  AWLADI@BATELCO.COM.BH 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@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 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

HARDSCAPE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39055666  or  roqayacr2007@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 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

HOUSE OF SPORTS FOR TAILORING AND TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33225888  or  suitmebh@gmail.com 

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17879868  or  adeltaherxp@hotmail.com 

Mohsan Iqbal Construction Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33718787  or  MOHSIN_IQBAL111@YAHOO.COM 

Al Qalamoon Resturant for Food and Beverage Service Activities 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33444721  or  ORYEX.EST@GMAIL.COM 

CHRIS CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  SABAH2556@GMAIL.COM 

HIBBA KHUSHI SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35100685  or  RASHAIDKHADAM@YAHOO.COM 

Mother Scent Kitchen 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17610313  or  KSULTAN71@GMAIL.COM 

MUSTAFA ALKHUNAIZI CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17255190  or  SAMIHOMES@YAHOO.COM 

BLONDIS TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722753  or  PALACETALA@GMAIL.COM 

AL  AMERIYA  DECUMENT  CLERING 

has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33221246  or  ZAKI.MODAWEB@GMAIL.COM 

GOLDEN NOORAN FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251550  or  ABDULLA10109@GMAIL.COM 

HABSA HABIB ATA GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35129957  or  ziiziiyo95@outlook.com 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39165508  or  SATHYAN45@GMAIL.COM 

Kani Cleaning w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34178475  or  KANI1CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

ZEESHAN ARSHAD ELECTRONICS  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35909296  or  ZEE.SHANI4422@GMAIL.COM 

VERSAILLES CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39549090  or  versai_s@yahoo.com 

HOUSE BOAT RESTERANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 16010324  or  mohammed@houseboatbh.com 

AL READ ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36648548  or  SAMI.BAHRAINI@GMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  REINFORCED IRON WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ANWAR ALKAMIS FOR BUILDING MATERIALS ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39290293  or  HUSSAINKHAMIS86@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 

Premiere Hotel W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.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 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

BENT ALAYEDHI SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33844499  or  ALAYADHICOLDSTORE@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

KARAMI CORNER RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36329393  or  ALI@KARAMIGROUP.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

GODFATHER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280828  or  KSADIQS@BATELCO.COM.BH 

ALOMDAH CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17642869  or  alomdeh.carpentry.bh@gmail.com 

Voltech Services Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@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 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Doniv Marble W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785525  or  DONIVMAR@BATELCO.COM.BH 

Intercol Electro-Mechanical Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727600  or  Personnel@intercol.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

DEIRAT HALI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36366646  or  MAJISTEC_MOBILE@HOTMAIL.COM 

SHAFQAT MOHAMMAD ISHAQ CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33102396  or  FAQEERHUSSAIN1982@GMAIL.COM 

ALTALUF COLDSTORES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36923786  or  1972RAZAK@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 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Grand Mart Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17736030  or  GRANDMART.T@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 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

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 

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 

ALMOAYED WILHELMSEN (LTD.) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17813000  or  hussein.a.redha@wilhelmsen.com 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 33878887  or  ALITURK@TURK.BH 

ALBARAKA FOR PLASTIC PRODUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36421155  or  albaraka_plastic@live.com 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39661808  or  mk.alkhalifa@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 

SANAT LABOOS FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 38851501  or  Hssan211073@gmail.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 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 

Mohammed Ali Al Awadhi and Sons Properties Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 13641741  or  Mahussein1973@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HAPPY PALACE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  B.ANGLSALON@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 



international@albiladpress.com 12
الخميس 23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى األولى 1443 - العدد 4818

تل أبيب ـ وكاالت

أمس  بــار،  تومير  الجنرال  الجديد،  اإلسرائيلي  الجو  ســاح  قائد  هــدد 
هاجم  حــال  لبنان  في  هللا”  “حــزب  لـ  عنيفة  ضربات  بتوجيه  األربــعــاء، 

األخير تل أبيب.
وقال بار في تصريحات نقلها موقع “مكان” اإلسرائيلي، إن “جيش الدفاع 
مواجهة  اندلعت  حــال  تصورها،  يصعب  ضــاربــة  قــوة  استخدام  ينوي 

عسكرية مع حزب هللا”.
ومواقعه  بالحزب  جيدة  معرفة  لديه  اإلسرائيلي  الجيش  أن  وأضــاف 
العسكرية، كما أنه يمتلك قدرات متطورة في المجال السيبراني، مشيرا 
قليل من  المعركة في فترة وجيزة وبعدد  تريد حسم  إسرائيل  أن  إلى 

الضحايا.
وقال بار في وقت سابق، إن إسرائيل “قد تنجح في ضرب برنامج إيران 
النووي غدا إذا لزم األمر، مضيفا أنه يفترض حدوث ذلك خال واليته، 

وأنه على علم مسبق بحجم المسؤولية الملقاة على كتفه”.
وأضاف أنه تحدث مع رئيس األركان عن المهمة نحو إيران، مؤكدا أن 
“إسرائيل جهزت نفسها بمقاتات إف35-، واشترت اآلالف من صواريخ 

القبة الحديدية االعتراضية للدفاع عن مواطنيها”.

اسرائيل تهدد “حزب اهلل” بقوة ضاربة يصعب تصورها

عواصم ـ وكاالت

قال نائب وزير الخارجية السوري 
إنــه الشــك فــي أن  بــشــار الجعفري 
في  دمــشــق  مــشــاركــة  تعرقل  قطر 
اجتماعات الجامعة العربية، مشيرا 
إلـــى أن ســوريــا تــرفــعــت عــن األلــم 

الذي عانته مع حركة “حماس”.
تصريحات  في  الجعفري  وأضــاف 
الجامعة  “لم نخرج من  تلفزيونية: 
المؤسسة  الــدول  ألننا من  العربية؛ 
لباسنا القومي”،  لها ولم نخرج من 
بــأن  تــقــبــل  مـــؤكـــدا أن “دمـــشـــق ال 
للمشاركة  شــرط  أي  عليها  يفرض 

باجتماعات الجامعة العربية”.
أنــه “الشك  إلــى  الجعفري  وأشــار 

أن قــطــر تــعــرقــل مــشــاركــة 
دمشق في اجتماعات 

العربية”،  الجامعة 
وتــــــابــــــع “يــــوجــــد 
انفتاح عربي على 

الــواضــحــة  ترجمته  كــانــت  ســوريــا 
زيارة وزير الخارجية اإلماراتي”.

ترفعت  “دمشق  أن  الجعفري  وأكد 
ــــذي عــانــتــه مــع حركة  ــــم ال عــن األل
“حــــمــــاس” ودعــــــت الــجــمــيــع إلـــى 

سوريا”.
وأكد نائب وزير الخارجية السوري: 
“نتعامل بشكل ثنائي واعتيادي مع 
طاقم 14 سفارة عربية في دمشق 

ومن يناهض سوريا هم األقلية”.
ــك، أعــلــن مــبــعــوث الــرئــاســة  إلـــى ذلـ
ــا ألــكــســنــدر  ــوريـ ــى سـ ــ الـــروســـيـــة إل
وتــركــيــا  أن روســـيـــا  الفــريــنــتــيــف 
وإيــــــــــــران قـــــــــررت اتـــــخـــــاذ كــل 
اإلجـــــــــــراءات؛ بـــهـــدف ســحــق 
ــا،  ــســوري خـــايـــا “داعـــــــش” ب
نشاطها  تــصــاعــد  والـــتـــي 
الفترة  في  كبير  بشكل 

األخيرة.

سوريا: النقبل بشروط للمشاركة في الجامعة العربية
موسكو ـ وكاالت

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
األربعاء،  أمــس  الفــروف،  سيرغي 
المقبل  الشهر  ستبدأ  موسكو  إن 
كل  مع  منفصلة،  أمنية  مفاوضات 
من أميركا وحلف شمال األطلسي 
“الناتو”، في خضم أزمة متصاعدة 

على حدود أوكرانيا.
ــاء مــقــابــلــة  ــ ــن ــ ــال الفــــــــروف، أث ــ ــ وق
الــروســي “ال نريد  الــتــلــفــزيــون  مــع 
نــســلــك مسلك  أن  نــريــد  ال  حــربــا. 
مـــواجـــهـــة. لــكــنــنــا ســنــضــمــن أمــنــنــا 
نعتبرها  وسائل  باستخدام  بحزم 

ضرورية”.
ــتـــوجـــه  وأشـــــــــــاد الفـــــــــــروف بـ

واشـــنـــطـــن، الــــذي ســاعــد 
سريعا  االتفاق  على 

عـــــــلـــــــى أبـــــــعـــــــاد 
الـــــمـــــحـــــادثـــــات 

المستقبلية.

ســتــكــون  مـــوســـكـــو  أن  وأضـــــــاف 
واشنطن  مطالب  لوضع  مستعدة 
فــــي االعــــتــــبــــار، لــكــنــه حـــــذر مــن 
المحادثات بشكل مطول  استمرار 

ألجل غير مسمى.
وقال الفروف “أتمنى أن يأخذوننا 
على محمل الجد بالنظر للتحركات 
ــتـــي نــتــخــذهــا لــضــمــان قــدرتــنــا  الـ

الدفاعية”.
وكــانــت روســيــا تقدمت فــي وقت 
تطالب  أمــنــيــة  بمقترحات  ســابــق 
أوكرانيا  “الناتو” عن  بمنع عضوية 
سوفيتية  ــرى  ــ أخـ وجـــمـــهـــوريـــات 
سابقة، والتراجع عن نشر عسكري 
للحلف في وسط وشرق أوروبا.

ورفضت واشنطن وحلفاؤها 
تقديم مثل هذه التعهدات 
لكنها قالت إنها مستعدة 

للمحادثات.

الفروف: مفاوضات مع أميركا والناتو الشهر المقبل
أنقرة ـ وكاالت

طيب  رجــب  التركي،  الرئيس  أكــد 
أردوغان، أمس األربعاء، مجددا أن 
رئاسية  انتخابات  تشهد  لن  بــاده 

مبكرة.
الكتلة  لقاء  أردوغــان، خال  وقال 
والتنمية  العدالة  لحزب  البرلمانية 
ــي أنــــقــــرة، إن  الــــــذي يــتــزعــمــه فــ
في  ستجري  الرئاسية  االنتخابات 

موعدها المقرر في يونيو 2023.
لم  جهات  التركي  الرئيس  واتــهــم 
يسمها، بتلقي دعم خارجي “لعرقلة 

مسيرة تركيا”.
تركيا  معارضة في  أحزاب  وكانت 

إلــى إجــراء انتخابات  قد دعــت 
ــــى خــلــفــيــة  ــل مــــبــــكــــرة، عــ

االقتصادية  األوضاع 
السيما  الباد،  في 
ــعـــر  تــــــــراجــــــــع سـ
صـــــــرف الـــلـــيـــرة 

التركية أمام الدوالر.
ــه  ــزبـ ويـــــــــرد أردوغــــــــــــــان بـــــــأن حـ
وسياساته أدت إلى تخفيف عبء 
الباد وزيادة  الدولية على  الديون 
االحــتــيــاطــي مــن الــنــقــد األجــنــبــي، 

وذلك مقارنة مع ما سبقها.
ــرارا  ــــض الــرئــيــس الــتــركــي مــ ورفـ
موعد  لتقديم  المعارضة  دعـــوات 

االستحقاق االنتخابي. 
أردوغــان  نجح   ،2018 العام  وفــي 
المبكرة  الرئاسية  االنتخابات  في 
التي نظمت في صيف 2018، بأكثر 

من 50 % من األصوات.
والية  أردوغـــان  الفوز  ذلــك  ومنح 
تفويضا  حينها  واعتبر  ثانية، 
ــه لــتــغــيــيــر مـــامـــح الــنــظــام  لـ
ــبــاد من  الــســيــاســي فــي ال
مع  رئاسي  إلى  برلماني 

صاحيات كبيرة.

أردوغان يرفض تقديم موعد االستحقاق االنتخابي

مأرب.. ضربات التحالف 
تخلف 280 قتيال حوثًيا

تواصلت أمس األربعاء خسائر ميليشيا 
واألرواح  الــعــتــاد  فــي  الكبيرة  الــحــوثــي 
جوية  وغـــارات  اليمني  الجيش  بنيران 
محافظة  جنوب  الشرعية  دعم  لتحالف 
مـــــأرب فـــي الـــيـــمـــن. وشـــهـــدت الــجــبــهــة 
عنيفة  معارك  المحافظة  من  الجنوبية 
تكبدت خاللها ميليشيا الحوثي عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فــضــال عـــن تــدمــيــر 
ــت ســابــق،  ــي وقـ وإعـــطـــاب آلــيــاتــهــا. وفـ
أعلن التحالف عن تنفيذ واحدة من أكبر 
عمليات االستهداف في مأرب والجوف.

النزاعات القانونية والسياسية تنذر بعودة الفوضى والصدامات المسلحة

التوتر يخيم على ليبيا مع انهيار االنتخابات الرئاسية
قال البرلمان الليبي إن االنتخابات الرئاسية لن ُتجرى في موعدها المقرر يوم 
الجمعــة دون أن يحــدد موعــدا جديــدا لها، مــا يترك عملية الســالم المدعومة 
دوليــا فــي حالــة من الفوضى ويلقي بظالل من الشــك حــول مصير الحكومة 

المؤقتة.

العليا  الوطنية  المفوضية  واقترحت 
األربعاء  أمــس  ليبيا  في  لانتخابات 
إرجاء االنتخابات لمدة شهر، مؤكدة 
تأجيا كان متوقعا على نطاق واسع 
ــة بــشــأن  ــراهــن ــخــافــات ال فـــي ظـــل ال
االنتخابية،  للعملية  الحاكمة  القواعد 
بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين 

الرئيسيين لخوض االنتخابات.
القصور  ــه  الــخــافــات أوجـ وأظــهــرت 
في انتخابات رئاسية ترشح لخوضها 
نطاق  على  مقبولة  غير  شخصيات 
واســــــع مـــثـــل ســـيـــف اإلســـــــام نــجــل 
القائد  حفتر  وخليفة  القذافي  معمر 

العسكري الذي هاجم طرابلس.
وأصبحت عملية السام على المحك 
وكانت تعتبر األمل الوحيد منذ أعوام 
والعنف  بالفوضى  اتسم  عقد  إلنهاء 
مــنــذ انــتــفــاضــة دعــمــهــا حــلــف شــمــال 
القذافي  بمعمر  وأطــاحــت  األطلسي 

في 2011.
ــيــر مــــن الــلــيــبــيــيــن  ــدد كــب ــ ــل عـ ــجـ وسـ
أســـمـــاءهـــم بــالــفــعــل لــلــتــصــويــت في 
االنتخابات، وهو ما يقول سياسيون 
من كافة األطراف في ليبيا إنه مؤشر 
إجــراء  فــي  قوية  شعبية  رغبة  على 

انتخابات.
ــقـــوم بها  ــتـــي تـ ــتــعــبــئــة الـ لــكــن مـــع ال
ــي طــرابــلــس  ــات مــســلــحــة فــ ــاعـ ــمـ جـ
ــا مــــن الـــمـــنـــاطـــق فــــي غـــرب  ــيـــرهـ وغـ
الباد، ينذر انهيار العملية االنتخابية 
بتصاعد الصراعات المحلية وبتفجير 

جولة جديدة من القتال.
ــات بــشــأن  ــخـــافـ كــمــا قـــد تـــقـــوض الـ
خارطة الطريق عملية السام األشمل 
بين  المتحدة  ــم  األمـ مــن  الــمــدعــومــة 
الــمــعــســكــريــن الــرئــيــســيــيــن فــي شــرق 

بوقف  التزما  اللذين  وغربها،  الــبــاد 
إطاق نار منذ العام الماضي.

وحذرت بعض الشخصيات المعروفة 
ــبــــاد مــــن أن تــشــكــيــل  ــ ــرق ال ــ فــــي شـ
يعيد  قــد  جــديــدة  انفصالية  حكومة 
حكومتين  بين  االنــقــســام  إلــى  ليبيا 
ــــذي اســتــمــر مــنــذ آخــر  مــتــنــاحــرتــيــن ال
تشكيل  حتى   2014 فــي  انــتــخــابــات 

الحكومة االنتقالية الراهنة.
ــمــرشــحــون  ــفــصــائــل وال وتــحــدثــت ال
والـــقـــوى األجــنــبــيــة خــلــف الــكــوالــيــس 
إجــراء  الممكن  من  كــان  إن  ما  بشأن 
االنتخابات بعد تأجليها لفترة قصيرة 
أم أن هناك حاجة لتأجيل أطول من 
األساس  بشأن  التفاق  الوصول  أجل 

القانوني للتصويت.
لألمين  الخاصة  المستشارة  وذكــرت 
العام لألمم المتحدة ستيفاني وليامز 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  عــلــى مــواقــع ال
المنتدى  أعــضــاء  مــع  اجتمعت  أنــهــا 
الــســيــاســي الـــذي حـــدد مــســار عملية 
االنتخابات في العام الماضي، وأكدت 
“انتخابات حرة  إجــراء  على ضــرورة 

ونزيهة وتتسم بالمصداقية”.
ــه وضــع  ــواجـ ــت نــفــســه يـ ــوقـ ــي الـ وفــ
الحكومة المؤقتة التي جرى تشكيلها 
ــارس ضــمــن عــمــلــيــة الـــســـام،  ــ ــي مـ فـ
ــمــان  ــبــرل ال بــعــد أن ســحــب  تـــهـــديـــدا 
في  عنها  الثقة  الشرق  في  المتمركز 

سبتمبر.
البرلمانية  االنتخابية  اللجنة  وذكرت 
أن تفويض  األربــعــاء  أمــس  بيان  في 
ــمــؤقــتــة ســيــنــتــهــي يــوم  الــحــكــومــة ال
الـــجـــمـــعـــة، لـــكـــن فـــصـــائـــل رئــيــســة 
ومـــؤســـســـات ســيــاســيــة أخــــــرى قــد 
بها  تعترف  التي  بالحكومة  تتمسك 

األمم المتحدة أيضا.
االنتخابات  ــراء  إلجـ الــدعــوة  وجـــرت 
في إطار خارطة طريق تدعمها األمم 
المتحدة تنص على إجراء انتخابات 
 24 فــي  متزامنة  ورئــاســيــة  برلمانية 
الوطني  العيد  يوافق  الــذي  ديسمبر 

لليبيا.
ــــك لــيــس هــنــاك اتـــفـــاق على  ــع ذل ومــ
أو  لانتخابات  الــدســتــوري  ــاس  األسـ
ــتــي ســتــجــري على  عــلــى الــقــواعــد ال
السياسية  المؤسسات  بين  أساسها 
سبتمبر،  وفي  الباد.  في  المتشرذمة 
صالح  عقيلة  البرلمان  رئيس  أصــدر 
قانونا  رئـــاســـي،  مــرشــح  نفسه  وهـــو 
قال منتقدوه إنه صدر بشكل معيب 
ــرج عــن خــارطــة الــطــريــق وصيغ  وخـ
بــطــريــق تــصــب فــي صــالــحــه وصــالــح 

حلفائه.
ــانـــون الـــــذي فصل  ــقـ وشـــكـــل هــــذا الـ
االنتخابات  عن  الرئاسية  االنتخابات 
االنتخابية  العملية  أساس  البرلمانية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن فــصــائــل قــويــة 

ومرشحين رئيسيين رفضوه.
ــفــاق الــمــحــدود للغاية  وفـــي ظــل االت
على القواعد أو على من سينفذها أو 
على آلية الفصل في المنازعات، فإن 
دخـــول شــخــصــيــات خــافــيــة بــدرجــة 
الرئاسة  انتخابات  سباق  في  كبيرة 

أدى إلى انهيار العملية االنتخابية.
وقال عماد السايح رئيس المفوضية 
مــشــاكــل ألن  ــت  ــهـ الــعــمــلــيــة واجـ إن 
مع  للتعامل  كافية  تكن  لــم  الــقــواعــد 
أهلية  ــشــأن  ب والـــخـــافـــات  ــطــعــون  ال

الترشح.
ــمـــرشـــحـــون الـــثـــاثـــة األبــــــرز في  والـ
في  العسكري  القائد  هم  االنتخابات 
ــرق لــيــبــيــا خــلــيــفــة حــفــتــر وســيــف  شــ
ــوزراء  ــ ــيــس ال ــام الــقــذافــي ورئ اإلســ
الــحــالــي عــبــدالــحــمــيــد الــدبــيــبــة وهــم 
الخاف،  بشأنهم  يثور   3 أكثر  أيضا 
لكثيرين  مــقــبــول  غــيــر  وجـــه  فحفتر 
في الغرب بعد هجوم 2019 - 2020 
أجـــزاء من  دمــر  الــذي  على طرابلس 

العاصمة.
سيف  طرابلس  في  محكمة  وأدانــت 
اإلسام في جرائم حرب وهو مكروه 
مـــن كــثــيــريــن حـــاربـــوا فـــي انــتــفــاضــة 
سبها  فــي  بدعم  يحظى  لكنه   2011

وفزان.
ــدى تــولــيــه منصب  ــد الــدبــيــبــة لـ ووعــ
رئيس الوزراء، إنه لن يترشح للرئاسة 
واستمر في عمله كرئيس للوزراء في 
دفع  ما  لانتخابات،  التحضير  فترة 
تمتع  إنه  للقول  منافسيه  من  العديد 

بميزات غير عادلة.

طرابلس - وكاالت

السيناريو المقلق في ليبيا.. انفالت السالح بعد تأجيل االنتخابات

تونس - ميدل إيست أونالين

عبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي 
في  االخواني  بالخطر  تصفه  ما  استمرار  من  انزعاجها  عن 

تونس والدعم القطري لعدد من الجمعيات المشبوهة.
وقالت موسي في حوار على قناة التاسعة الخاصة، إنها تملك 
أدلة صوتا وصورة على تورط أسماء معروفة مع “اخطبوط 

جمعياتي” وصفته بالمشبوه.
وأوضحت موسي أنها تعمل على تنقية المناخ السياسي من 
والمفكر  جهة،  من  اإلخــوان  بين  يجمع  جمعياتي  أخطبوط 
اإلسامي حميدة النيفر من جهة أخرى، والحداثيين “الذين 

يريدون إعادة توافق جديد مع اإلخوان”.
المجال  لفتح  بسعيه  النيفر  حميدة  موسي  عبير  واتهمت 
التونسي أمام المد اإليراني دون توضيح طريقة ذلك قائلة 
إنها راسلت رئاسة الحكومة بشأن كل تلك المعطيات ولم تلق 

تجاوبا.
وتاتي هذه االتهامات في خضم جهود عبير موسي وحزبها 
المسلمين  لعلماء  العالمي  االتحاد  فرع  بإغاق  المطالبة  في 

بسبب ما تراه نشرا للفكر المتطرف والظامي.
االتحاد  مقر  أمام  اعتصاما  الماضي  االسبوع  الحزب  ونظم 

بإغاقه،  للمطالبة  العاصمة،  المسلمين وسط  لعلماء  العالمي 
فيما تمركزت وحدات من قوات األمن أمام مقر االتحاد بعد 
مكتبه.  لحماية  الباد  إلــى سلطات  دعــوة  األخــيــر،  وجــه  أن 
واتهمت عبير موسي قوات األمن ومن ورائهم الرئيس قيس 
تصفه  الــذي  لاتحاد  وسياسية  امنية  حماية  بتوفير  سعيد 

بالمتطرف.

رئيسة الحزب الدستوري الحر تؤكد امتالكها أدلة صوتا وصورة

تنقية األجواء السياسية من اخطبوبط جمعياتي

موسي تتهم بعض الشخصيات الحداثية بالتورط في الحصول على تمويالت قطرية

عواصم ـ وكاالت

ــروف، إن  ــ ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي الفـ ــ ــال وزي قـ
والتي  اإليــرانــي،  النووي  االتفاق  بشأن  فيينا  محادثاِت 
الماضي،  األسبوع  إيــران  طلب  على  بناء  مؤقًتا  توقفت 

سُتستأنف قبل نهاية هذا العام.
استئناف  المقرر  من  أنه  لرويترز،  دبلوماسيون  أكد  كما 
وإيران  المتحدة  الواليات  بين  المباشرة  غير  المحادثات 
أواخــر  فــي  لاتفاق  الكامل  االمتثال  إلــى  الــعــودة  بشأن 
ديسمبر. وكانت وزارة الخارجية اإليرانية، أعلنت االثنين، 
أن ال موعد ثابت الستئناف محادثات فيينا بشأن النووي.
األميركي  القومي  األمــن  مستشار  قــال  آخــر،  جانب  من 
طرق  مفترق  في  وإسرائيل  أميركا  إن  سوليفان،  جايك 
بشأن قضايا أمنية مختلفة. وأضاف سوليفان خال لقاء 
يجب  أنه  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الــوزراء  رئيس  مع 

بلورة رؤية أمنية إسرائيلية أميركية مشتركة.
ووزع مكتب بينيت مقطع فيديو للقاء وقال في بيان إن 
مباحثاتهما تناولت إيران ومساعي القوى العالمية إلحياء 

االتفاق النووي المبرم معها العام 2015.
تداعيات  له  فيينا  “ما حدث في  لسوليفان  بينيت  وقال 

عميقة على استقرار الشرق األوسط وأمن إسرائيل في 
جرت  التي  المفاوضات  إلــى  مشيرا  المقبلة”،  السنوات 
بينيت أجرى أمس األربعاء،  الشهر. وكان  إيران هذا  مع 
اإليــرانــي،  الملف  على  تــركــزت  سوليفان،  مــع  مــحــادثــات 
إحياء  إلعـــادة  معارضتها  إســرائــيــل  تجديد  بعد  وتــأتــي 

االتفاق النووي الخاص ببرنامج إيران لعام 2015.

محادثات أميركية إسرائيلية تركزت على الملف اإليراني

روسيا: استئناف مفاوضات فيينا قبل نهاية العام

نافتالي بينيت وجاك سوليفان

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

للتواصل: 17111483

كنا نبحث عن من يقول لنا “مبروك.. رفعتوا راس الوطن”
أكثـــر مـــا تمنيتـــه بعـــد المشـــاركة المشـــرفة لمســـرح جلجامـــش في 
مهرجـــان القاهرة الدولي للمســـرح التجريبي وفوزه  بشـــهادة لجنة 
التحكيم التشـــجيعية” التميـــز.. فريق المواهـــب التمثيلية الواعدة” 
عن مسرحية “هدوء تام”، متخطيا دوال كبرى تحتل مكان الصدارة 
فـــي المســـرح العالمي، اتصاال من مســـؤول يهنئ الفرقـــة ويبارك لها 
على اجتهادها وعملها ورفعها اســـم مملكة البحرين في أكبر وأقوى 
مهرجـــان للمســـرح التجريبي علـــى اإلطالق، لكن مع األســـف مضى 
اللحـــن يمســـح أحزاننا ونحـــن في القاهـــرة، ولحقنا الجـــرح الذي ال 
يســـتطيع إال أن يكون جرحا حتى فـــي عودتنا، فبالرغم من إخبارنا 
طاقم الطائرة بالفوز الكبير ورفع اسم الوطن وأمنيتنا البسيطة في 
ســـماع كلمة “مبروك” وتهنئة عبر الميكروفون، حيث ستكون الكلمة 
مثل اللحن الساحر الجميل الذي يعتصر فيه ذوبان الوجدان والحب 
والشوق والحنين إلى الوطن، لكن شعرنا أننا تخطينا الحدود عندما 
قيـــل للفرقـــة إن هناك إجراءات ومســـؤولية ال يمكـــن إغفالها...”منذ 

متى تحتاج كلمة مبروك إلى ترخيص أو إجراءات إدارية!”.

عاشـــت الفرقـــة موقفين مختلفين فـــي الثوب والهيئـــة، األول كان 
في حفل ختام المهرجان بدار األوبرا المصرية، فما إن أعلنت لجنة 
التحكيـــم منـــح الفرقة شـــهادة التقديـــر حتى تدافـــع جميع من في 
المســـرح ومن مختلف جنســـيات العالم للتهنئة واإلشادة والتحية، 
إذ ليس من السهل أن تحجز لك مكانا في القمة مع الكبار، ومع ذلك 
فعلها شـــباب البحرين، والثاني بدأ في طريق عودتنا للوطن، حيث 
ضبـــاب اليأس في عيون الفرقة وهي تبحث عن من يقول لها على 
أقل تقدير “مبروك.. رفعتوا راس الوطن”، كنا نبحث وسط الزحام، 
هنا.. في الوطن، على أرضنا، عن اســـتقبال يليق بالحدث واإلنجاز 
الدولـــي الـــذي حققته الفرقة لرفـــع معنويات الشـــباب، لكن توقفت 
الخطـــوات بغتـــة ووضعنا يدنـــا علـــى صدورنا من األلم وأحسســـنا 
بوخـــزة قويـــة في القلـــب! كان عزاؤنـــا الوحيـــد وردة عمرها قصير 
وزعهـــا رئيس مســـرح جلجامش على الفرقـــة، أغمضت عينها وهي 
تقـــول.. “أحبكم.. ليس ثمة شـــيء لـــدي.. أنا عاجزة عـــن كتابة لغة 

الفرح”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أربع حاالت إنسانية
أتنـــاول فـــي متـــن مقـــال اليـــوم، أربـــع حـــاالت إنســـانية، متأمـــال مـــن 
المقتدريـــن ومن جهـــات االختصـــاص التجاوب معها، والتســـابق في 

عمل الخير ونيل الثواب واألجر.
#1 مواطـــن يئن من القروض والديـــون، ويبقى من راتبه ثمانون  «

دينارا فقط، وذلك بعد ســـداد االلتزامات، يناشد بأمل وزارة اإلسكان 
أن تصـــرف لـــه وحـــدة ســـكنية بصفـــة االســـتعجال، مراعـــاة لظروفه 
المعيشـــية وحالـــة طفلـــه الصغير “مـــن ذوي التوحد”، والذي يســـتلزم 
توفيـــر بيئـــة خاصـــة لتربيته واالهتمام بـــه، وكلنا أمـــل بالوزير الحمر 

النظر في أمره.
#2 مواطن يناشـــد إرجاع ابنته “نجوى” من إندونيسيا، حيث إنه  «

محروم من رؤيتها منذ العام 2017، منذ ساعة والدتها، حيث غادرت 
األم اإلندونيســـية البحرين حينها، ولم ترجـــع بعد، موضحًا أنه عاجز 
عن القيام بأي شيء حيال األمر، ولفت بأن األم تمارس معه سياسة 
االبتزاز بطلب مبلغ مئة وخمسين دينارا شهريا مقابل أن يتحدث مع 

ابنته عبر تقنية االتصال المرئي، فأي ظلم هذا؟
#3 مواطنة كبيرة في الســـن، تعول ابنيها وحفيدتها، ويســـكنون  «

جميعا في شقة مؤقتة في إسكان البسيتين، مجمع 221، وظروفهم 
المالية صعبة جدًا، فاألوالد ال يعملون، والحفيدة بالمدرسة، ويعانون 
كثيـــرًا في ســـداد االلتزامـــات المعيشـــية اليومية، بما فيهـــا مصاريف 
العـــالج العادية، كاألســـنان، ومـــا رأيته في هـــذه المرأة أنهـــا متعففة، 

ونفسها عزيزة، فمن يساعدها؟
#4 مواطـــن لديـــه أختـــان مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، وهو  «

المعيل الوحيد لهما، وهو متزوج ولديه ثالثة أبناء، وزوجته ال تعمل، 
كمـــا أنه المعيل لوالدته، ويعاني من ظروف مالية صعبة جدًا، ويأمل 

وجود من يساعده في سداد ديونه. ودمتم من أهل الخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

هذه هي البحرين
كنـــت أتابع بكل اهتمـــام وأنا خارج البالد موضوع الطفل المفقود 
عبدهللا أحمد، وقد استبشرت خيًرا وفرًحا ببيان وزارة الداخلية 
الـــذي أكد العثـــور على الطفل في منطقة الرفـــاع وذلك خالل ١٢ 
ســـاعة من تلقيهـــا البالغ، فلـــوزارة الداخلية وعلى رأســـها معالي 
الوزير كل الشكر والثناء على جهودها المستمرة وكفاءة أجهزتها 
لحفظ األمن واألمان لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي.

مـــا دعاني ألن أكتب هذا المقـــال هو فزعة أهل هذا الوطن الذين 
لـــم يترددوا في تقديم كل العون لـــوزارة الداخلية، وتابع الجميع 
عبر وسائل التواصل االجتماعي والصحف المحلية كيف تصرف 
جميع أطياف الشـــعب الوفـــي وخرجوا عن بكـــرة أبيهم.. إن هذا 
الموقـــف المشـــرف ليس جديـــدا على هـــذا الشـــعب العظيم الذي 
يســـجل كل يوم قصة حب ووفاء وملحمـــة انتماء جميلة ليثبت 

للعالم أنه األفضل.
لم أكن أتخيل هذا التجاوب واالهتمام، خصوصا من فئة الشباب 
مـــن الجنســـين الذين كان لموقفهـــم أكبر األثر علـــى الجميع، هذه 
المواقـــف اإلنســـانية يجب أن تـــدرس ألبنائنا في مدارســـنا، ألنها 
تعبـــر عـــن المواطنـــة الصالحـــة واألصيلة وحســـن الخلـــق، إذ كان 
الموقـــف األجمـــل هـــو العفويـــة التـــي أعتبرهـــا أكثـــر مـــن واقعية 

وصادقة ومؤثرة وهذا ما يسمى بالشراكة المجتمعية. 
إن هـــذه المواقـــف اإلنســـانية ال تصـــدر إال مـــن النـــاس األصيلين، 
وشعب البحرين أثبت في جميع المواقف وأثناء الشدائد أنه من 
الطـــراز األول، “بحرينـــي وأفتخر” يجب أن يكون شـــعارنا لســـبب 
واحـــد ال غيـــر ألنه شـــعب ال يعلـــى عليـــه، علمت أن أحـــد اإلخوة 
كان خـــارج البحريـــن يقضـــي إجازتـــه، وفـــور علمه بخبـــر اختفاء 
الطفـــل لم يهـــدأ له بال، حيث قام بالتواصل مـــع أهله وأصدقائه، 
بـــل تابـــع جهود البحث والمشـــاركة في إيجاد الحلـــول واألفكار.. 
هـــذا الموقف مثال لعشـــرات بل مئـــات األمثلة اإلنســـانية الرائعة 
التي ســـمعناها ليؤكد معدن هذا الشـــعب الوفـــي. علينا أن نقتدي 
بهـــذه األمثلة والتجارب لتكون عبرة لألجيال القادمة، وال ننســـى 
أيًضا المواقف الجميلة التي أظهرتها جاليات عربية وأجانب في 
عمليـــة البحث عن الطفل. قـــال تعالى في كتابه المبين “وتعاونوا 

على البر والتقوى”، وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
عشـــنا ســـاعات مـــن القلق والخـــوف والدعاء الذي لـــم ينقطـــع، ألن يرجع الطفل 
التوحدي عبدهللا إلى حضن أهله، بعدما خرج من منزله واختفى! طفل ال حول 
له وال قوة، ال يدرك الخطر من حوله، وال يتمكن من الكالم أو التعبير عن نفسه، 
فكل التوقعات حينها كانت ممكنة، قد تخرج عليه ســـيارة مســـرعة، قد يقع في 
يد ذئاب بشرية، قد تعترضه الكالب الضالة، قد يختبئ خوفًا أو جوعًا أو عطشًا 
في ركٍن ال يعلم كيف يخرج منه! وقد وقد... والحمد لله أنه ُرد إلى أهله ســـالمًا 

بجهود رسمية وأهلية بعد 12 ساعة، لتعم الفرحة ليلتها كل بيت بحريني.
التوحد من االضطرابات الســـلوكية التي رغم انتشـــارها في المجتمع البحريني 
بنســـب كبيرة في الســـنوات األخيـــرة، إال أنها لم تحظ باالهتمـــام الجاد والفعلي 
الحتضان المصابين بها، فأهالي هؤالء األطفال يقعون في دائرة من الحيرة بعد 
اصطدامهم بواقع إصابة أبنائهم به، ورفض انضمام أطفالهم في دور الحضانات 
والروضـــات، لتبـــدأ دوامة البحث عن حضانة أو مدرســـة أو مركز يعرف طبيعة 
هـــذا االضطراب، وكيفيـــة التعامل مع هؤالء األطفال وطرائق تقويم ســـلوكهم، 
وتدريبهم على النطق والكالم أو االعتماد على أنفسهم في أبسط أمور حياتهم. 

لألســـف المراكـــز والمدارس الخاصة المتوافـــرة أغلبها تجاريـــة، وُتكلف األهالي 
مبالـــغ طائلـــة، ولســـاعات معـــدودة فقـــط، والضحية هنـــا الطفل الـــذي تمر عليه 
األشـــهر والسنوات دون أن يحظى بالرعاية والتعليم اللذين يستحقهما وتراعى 
فيهمـــا حالتـــه الخاصة. ألســـنا من ننـــادي بضـــرورة التدخل المبكر أليـــة حالة أو 
مـــرض، لتحقيـــق أفضل النتائج وتفـــادي أية مضاعفات أو تأخـــر قد يكلفنا أكثر 

مما يجب؟
نحـــن بحاجـــة فعليـــة إلـــى حضانـــات ومـــدارس حكوميـــة للمتوحديـــن، تحـــت 
إشـــراف وزارة التربيـــة والتعليـــم، وبالتعـــاون مع وزارة الصحـــة، على أن توضع 
خطـــة تعليميـــة ســـلوكية للطفل منذ اكتشـــاف االضطـــراب، إلـــى أن يتخرج من 
المدرســـة، يوظـــف فيها اختصاصيون في التعليم الخـــاص، قادرون على تأهيل 
هؤالء األطفال الذين أثبتوا أنهم يملكون قدرات خارقة، وبحاجة فقط إلى من 

يحتضنهم ويتفهم اختالفهم. 

ياسمينة: عوائل هؤالء األطفال يعانون الكثير. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

كأقل حقوق المتوحدين

تتحـــد شـــعوب األرض فـــي معاناتها ومحنهـــا، وتجتمـــع جميعها في خندق إنســـاني 
واحـــد ضـــد الفقر والجهل والمجاعـــات واألوبئة والحروب، وتســـعى من أجل توفير 
التعليم والصحة والرفاه، ويجمعهم اإليمان بالتنوع اإلنساني للثقافات والحضارات 
واألعراق واألديان والقبول باآلخر، والعمل مًعا لبناء مجتمع آمن ومستقر، وألهمية 
التضامـــن اإلنســـاني حـــددت منظمـــة األمم المتحـــدة يوًما ســـنوًيا لالحتفـــال به في 

ديسمبر من كل عام بهدف تعزيز التضامن بين الشعوب كقيمة إنسانية عالمية.
وترتبط الشـــعوب بوحدة المصالح اإلنســـانية وأهدافها التي حددتها األمم المتحدة 
كأهداف لتحقيق الســـالم ونشر مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية والحفاظ على 
البيئـــة وغيرها من أهداف التنمية المســـتدامة، وإلقامة أفضـــل العالقات بين الدول 
وشـــعوبها بما يتوافق مع مبادئ العدالة اإلنســـانية واالجتماعية والمشاركة العالمية 
ومســـاندة البلدان والشـــعوب النامية لتنمو وتنتعش شـــعوبها اجتماعيـــا واقتصادًيا 

وبشرًيا.
وتكمـــن أهـــداف التضامـــن اإلنســـاني فـــي “محاربـــة الفقر، إزالـــة الفروقـــات الطبقية 
بيـــن البشـــر، تأميـــن الغـــذاء والقضاء علـــى المجاعـــات، التوعية بالوحدة اإلنســـانية 
ونبـــذ االختالف بين البشـــر، تذكير الحكومات بالتزاماتها بمـــا وقعته من المعاهدات 
واالتفاقيـــات الدولية، التأكيـــد على صون حقوق التعليم والعـــالج والدواء والمأوى 
وحفـــظ الكرامـــات اإلنســـانية ومد يـــد العون للتخفيـــف من آثار الكـــوارث والحروب 

فـــي البلـــدان التي تتعـــرض لها”، وعلى الحكومات تشـــجيع مواطنيهـــا للتحلي بروح 
التضامـــن واإلخـــاء، وأن تقـــوم بتنظيم النـــدوات والورش والمحاضـــرات التثقيفية، 
وتوظيـــف وســـائل اإلعالم ووســـائل التواصـــل االجتماعي من أجـــل تحقيق أهداف 

التضامن اإلنساني.
وتحتفـــل األمـــم المتحدة في 2021م بيوم التضامن اإلنســـاني بشـــعار “الســـباق من 
أجل اإلنســـانية” للتصدي للتحديات المناخية ومســـاعدة المتضررين من آثار المناخ 
وتأمين احتياجاتهم اإلنســـانية، وتقديم المعونة لهم في كل مكان من أجل ترســـيخ 

قواعد التعاون الدولي واإلنساني.
وتلتـــزم البحريـــن بنهـــج التضامن اإلنســـاني مـــع دول العالم وشـــعوبها فـــي مختلف 
القضايـــا والمحافـــل والمناســـبات بغض النظـــر عن االختـــالف الدينـــي أو العرقي أو 
الثقافـــي ومدهـــا بمـــا أمكن من المســـاعدات اإلنســـانية من غذائية وطبيـــة وحياتية 
أخـــرى، ويتناغم ذلك مع تحقيق أهداف وتطلعات التنمية المســـتدامة 2030م التي 
أقرتهـــا األمـــم المتحدة بهـــدف القضاء على الفقـــر والجوع وتوفيـــر الصحة الجيدة 
والتعليـــم والمســـاواة بين الجنســـين وغيرها، وهو نهج يعكس فلســـفة البحرين في 
التعامل مع اآلخر التي قوامها التعايش والتضامن واإلخاء، وفي 16 ديسمبر 2021م 
تضامنـــت البحرين مـــع جمهورية الفلبين جراء اإلعصار “راي” الذي تســـبب بحدوث 

فيضانات وانهيارات أرضية وخسائر كبيرة في الممتلكات المادية والبشرية.

عبدعلي الغسرة

التضامن اإلنساني



اللجنة اإلعالمية

الفريق  الداخلية  وزيـــر  استقبل 
بـــن عــبــدهللا  الــشــيــخ راشــــد  أول 
مجلس  رئيس  أمــس،  خليفة،  آل 
للسيارات  البحرين  نـــادي  إدارة 
الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفة، ونائب رئيس المجلس 
الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة. 
الوزير  رحب  اللقاء،  بداية  وفي   
ــيــس مجلس  بــرئــيــس ونـــائـــب رئ
البحرين  بــنــادي  مشيدا  اإلدارة، 
اإلقليمية  ومشاركاته  للسيارات 
المتميزة؛ كونه أقدم ناد للسيارات 
في المنطقة، منوها إلى أن ثقافة 
الــطــابــع  الــســيــارات ذات  اقــتــنــاء 
من  هــواة  تستقطب  الكالسيكي، 
دور  يعكس  مما  الــفــئــات،  معظم 
الـــنـــادي وأهــمــيــة مــشــاركــاتــه في 
الصلة،  ذات  الخارجية  المعارض 

بما يبرز اسم مملكة البحرين في 
مجال السيارات الكالسيكية.

مجلس  رئيس  أعــرب  جهته،  من 
للسيارات  البحرين  نـــادي  إدارة 
الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا 
ــالـــص شــكــره  آل خــلــيــفــة عـــن خـ

ــوزيــر الــداخــلــيــة على  وتــقــديــره ل
على  والعمل  للنادي  معاليه  دعم 
حــرص  مثمنا  ــه،  ــدافـ أهـ تحقيق 
ــة عـــلـــى تــعــزيــز  ــيـ ــلـ ــداخـ وزيــــــر الـ
الشراكة المجتمعية مع الفعاليات 

والمؤسسات الوطنية كافة.

أشاد بالمشاركات اإلقليمية المتميزة للنادي

وزير الداخلية يستقبل رئيس نادي البحرين للسيارات

جانب من اللقاء

اتحاد الكريكت

الـــــذي حققه  ــاز  ــجـ ــاإلنـ بـ إشــــــادة 
الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي لــلــكــريــكــت 
ــة قـــطـــر، قــام  ــطــول بـــفـــوزه فـــي ب
مملكة  فــي  الباكستاني  ــادي  ــن ال
الفائز  الفريق  بتكريم  البحرين 
الذين  اإلدارة  مجلس  وأعــضــاء 
أمسية  في  الفعالية  في  شاركوا 
الترحيب  كلمات  بعض  تخللتها 
على  العشاء  وتــنــاول  ــادة  واإلشــ

شرف الفريق الفائز.
وفي كلمة ألقاها، رحب المهندس 
ــادي  ــ ــد، رئـــيـــس ن ــ ــم ــان أحــ ــحــ ــ ري
ــفــريــق الــوطــنــي  ــال ــاكــســتــان ب ــب ال
حققها  التي  باإلنجازات  مشيدا 
فــي قــطــر كــمــا وجـــه الــشــكــر إلــى 
البحريني  االتحاد  إدارة  مجلس 
لــلــكــريــكــت عــلــى الــجــهــود الــتــي 
يقومون بها في تطوير وترويج 

هذه اللعبة في مملكة البحرين.
مـــن جــهــتــه، قـــام كـــل مـــن مــنــاف 
الــمــنــاعــي، نــائــب رئــيــس االتــحــاد 
االتحاد  سكرتير  كولرام  وانــوب 
بإلقاء كلمات عبرا فيها عن شكر 
البارعة  اللفتة  االتحاد على هذه 
متمنين التعاون المستمر مع نادي 

الباكستان من أجل التنسيق في 
تطوير  بهدف  الــبــرامــج  مختلف 
المدارس  بين طالب  اللعبة  هذه 

والجامعات.
الجماعية  الــصــورة  فــي  ويــبــدو   
مع  اإلدارة  مــجــلــســي  أعـــضـــاء 

الفريق الفائز بالبطولة.

مناسبة حصوله على كأس البطولة في قطر

نادي الباكستان يكرم المنتخب الوطني للكريكت

نادي الباكستان

رئيس األمن العام يرعى ختام فعاليات العيد الوطني الرياضية
قام بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين

تحت رعاية الفريق طارق بن حسن 
أقيم  الــعــام،  األمــن  رئيس  الحسن 
العيد  لفعاليات  الختامي  الحفل 
الــوطــنــي الــريــاضــيــة والــتــي نظمها 
العام على  الرياضي لألمن  االتحاد 

مالعب نادي ضباط األمن العام.
المباراة  العام  األمن  رئيس   وشهد 
الــنــهــائــيــة فـــي بــطــولــة كـــرة الــقــدم 
والتي جمعت فريق شئون الجمارك 
وفــريــق مــديــريــة شــرطــة محافظة 
المحرق، والتي انتهت بفوز شئون 

الجمارك بنتيجة )3-0(. 
ــرب رئيس   وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أعــ
ــغ شـــكـــره  ــ ــال ــ ــن ب ــ ــام عـ ــ ــعـ ــ األمـــــــن الـ
ــيــة على  ــداخــل وتـــقـــديـــره لـــوزيـــر ال
ــه واهـــتـــمـــامـــه الـــمـــتـــواصـــل  ــمــ دعــ
وزارة  فــــي  الـــريـــاضـــيـــيـــن  بـــكـــافـــة 

المتطلبات  كافة  وتوفير  الداخلية 
كافة  وتنظيم  إلقامة  واإلمكانيات 
األنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة، 
مشيدًا بالجهود التي يبذلها االتحاد 
تنظيم  فــي  الــعــام  لألمن  الرياضي 
تأتي  والتي  المسابقات  هــذه  مثل 

في إطار احتفاالت مملكة البحرين 
لذكرى  إحــيــاًء  الوطنية،  بأعيادها 
قيام الدولة البحرينية الحديثة في 
عهد المؤسس أحمد الفاتح، وذكرى 
تولي حضرة صاحب الجاللة الملك 
المفدى، حفظه هللا ورعــاه، مقاليد 

المتميز  األداء  إلــى  منوها  الحكم، 
والـــروح  المسابقات  شهدته  الـــذي 
الالعبون  بها  تميز  التي  الرياضية 

المشاركون.
ــيـــس األمــــــن الـــعـــام  ــام رئـ ــ ــد قـ ــ  وقـ
الكؤوس والميداليات على  بتوزيع 

الفعاليات،  منافسات  في  الفائزين 
شئون  فريق  تتويج  شملت  والتي 
الجمارك بمسابقة كرة القدم، وفوز 
النقيب احمد الهاشل في منافسات 
البولينغ لفئة الرجال، وفوز النقيب 
ــة اإلنـــــاث،  ــي فــئ ــمــهــنــدي فـ ريــــم ال

ابو  يــوســف  الــرائــد محمد  فــاز  كما 
عبدالرحمن  راشــد  والنقيب  الفتح 
الــعــبــيــدلــي، فــي مــنــافــســات الــبــادل 
ــد فــاطــمــة  ــ ــرائ ــ ــلـــرجـــال، وال ــنــس لـ ت
الزعبي والنقيب ريم الهاشمي في 

ذات المنافسة.

اللجنة اإلعالمية

لقطات من التتويج
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دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد
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األهلي

المحرق

مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أكد الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم 
التــزام االتحــاد اآلســيوي باالرتقــاء بمنظومــة اللعبــة فــي مختلــف دول القارة اآلســيوية مؤكــًدا الحرص علــى مواصلة إطالق 

المبادرات الرامية لتعزيز برامج التطوير في مختلف اإلتحادات الوطنية.

اإلتــحــاد  إعـــالن  بمناسبة  ذلــك  جــاء 
ــقــدم، عــن تنظيم  اآلســيــوي لــكــرة ال
ــاء الـــعـــامـــيـــن فــي  ــ ــ ــن ــ ــ مـــؤتـــمـــر األم
ــادات الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة  ــحــ ــ االت
للمرة األولــى في  الــذي يقام   ،2022
ــفــتــرة مـــن 13  ــســعــوديــة خــــالل ال ال
وذلـــك على هامش  يــنــايــر،   15 إلــى 
المقررة في  اإلسبانية  السوبر  كأس 

العاصمة الرياض.
ــد الــشــيــخ ســلــمــان بــن ابــراهــيــم  وأكــ
يشكل  بــات  المؤتمر  أن  خليفة  آل 
محورًا أساسيًا في روزنامة فعاليات 
ــقـــدم،  ــكـــرة الـ ــوي لـ ــ ــي ــاد اآلســ ــحــ ــ االت
خصوصا وأن يجمع قادة أسرة كرة 
الفرصة  ويمنحهم  اآلسيوية،  القدم 
يعرضها  التي  البرامج  مع  للتفاعل 
عدد من أفضل الخبراء بكرة القدم 

اآلسيوية والعالم.
وشدد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
في  المؤتمر  هذا  أهمية  على  القدم 
االتــحــاد  بين  الــشــراكــة  روح  تعزيز 
واإلقليمية،  الوطنية  واالتــحــادات 
وقال: األمناء العامون في اإلتحادات 
الوطنية واإلقليمية يعتبرون مفتاح 
ــقــدم  ــرة ال الــنــظــام الــحــيــوي فـــي كــ
من  يؤكد  المؤتمر  وهــذا  اآلسيوية، 
جديد التزام االتحاد اآلسيوي لكرة 
في  التطوير  بــرامــج  بتعزيز  الــقــدم 
ــادات الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة،  ــحـ االتـ
حــســب إطـــار الـــرؤيـــة والــمــهــمــة في 
يوفر  المؤتمر  هــذا  أن  كما  االتــحــاد، 
منصة لتأسيس حوار مثمر، ويسهل 
تبادل المعرفة، ويشجع على تطبيق 
أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات، مــمــا يــســاعــد 

الوطنية  االتـــحـــادات  تــقــويــة  عــلــى 
أســرة  لجعل  ويــؤســس  واإلقليمية 

القدم اآلسيوية أكثر حيوية.
وأوضح: كما شهدنا خالل الجائحة، 
فإن التضامن والوحدة بين االتحاد 
اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم واالتــحــادات 
الوطنية واإلقليمية كانت في أقوى 
حــاالتــهــا، ولــهــذا يــجــب أن نــواصــل 
ــقــويــة  ــات ال ــ ــاسـ ــ ــنـــاء عـــلـــى األسـ ــبـ الـ
نتائج  تحقيق  أجــل  من  لدينا  التي 
ومخرجات مشتركة، ضمن جهودنا 
لــتــحــقــيــق مــســتــقــبــل أفـــضـــل وأكــثــر 

إشراقًا لكرة القدم اآلسيوية.
اآلسيوي  االتحاد  رئيس  أعــرب  كما 
لكرة القدم عن امتنان االتحاد وأسرة 
السعودي  لالتحاد  اآلسيوية،  القدم 
المؤتمر  القدم، على استضافة  لكرة 

المرة  العام، حيث ستكون هذا  هذا 
األولى التي يقام فيها تحت إشراف 

أحد االتحادات الوطنية.
ــمــمــيــزة  ــائـــمـــة ال وإلــــــى جـــانـــب الـــقـ

فإنه  الــمــؤتــمــر،  خـــالل  للمتحدثين 
على  الــمــشــاركــيــن  تــعــريــف  سيشهد 
بــاالتــحــاد  للعمل  مختلفة  جــوانــب 
فــإنــه  ــوقـــت  الـ ــي ذات  ــاري، وفــ ــ ــق ــ ال

ــالً لــبــرامــج  ــامــ ــًا شــ ــرضــ ســـيـــقـــدم عــ
ــتــي تسعى  ومـــبـــادرات الــتــطــويــر ال
لالرتقاء بقدرات االتحادات الوطنية 

واإلقليمية.

سلمان بن إبراهيم 

الرياض تستضيف مؤتمر االتحاد اآلسيوي لألمناء العامين

سلمان بن إبراهيم: ملتزمون بإطالق البرامج التطويرية 



عامر سالمين المري.. 
ر لـ “مهرجان العين السينمائي 4” في يناير المقبل ُيحضِّ

يقوم بجوالت سينمائية في المهرجانات الدولية الختيار األفضل

اســتعدادًا إلقامــة الــدورة الرابعــة مــن مهرجــان “العيــن الســينمائي” التي من المقــرر أن تنطلق في مدينــة العين 23 إلى 27 ينايــر 2022، بدأ 
مؤسس ومدير عام المهرجان جوالته السينمائية للبدء في عمليتي اإلشراف واختيار األفالم المتميزة في برنامج “سينما العالم”، واختيار 
األفالم العربية األخرى التي ستعرض في المسابقات الرسمية المختلفة المهرجان، إلى جانب التحضير لتنفيذ اتفاقات ومبادرات مع جهات 
ومهرجانات ســينمائية مختلفة، وتبادل اآلراء واألفكار مع أبرز صناع الســينما في المنطقة؛ بهدف اســتمرارية “العين الســينمائي” في نهجه 

بتقديم أفضل اإلنتاجات الفنية الخليجية والعربية والعالمية ودعم مواهب “الفن السابع” في المنطقة. 

الدينامـــو  بمثابـــة  يعتبـــر  الـــذي  المـــري 
كونـــه  للمهرجـــان؛  الرئيـــس  والمحـــرك 
يســـعى كل عـــام مـــن خـــالل عالقاته 
الفنية والســـينمائية مع أبرز الصناع 
والجهـــات المعنيـــة بالفـــن الســـابع، 
في إقامة العديـــد من المبادرات 
التي تخدم المشهد السينمائي 
في المنطقة، كشف أنه ومن 
خالل جوالته التي أقامها 
بعـــض  فـــي  مؤخـــرًا 
الدولية  المهرجانات 
فقـــد  والعالميـــة، 
ترتيـــب  تـــم 
تحضيـــر  و
بعـــض 

االتفاقات والمبادرات تســـهم في خدمة 
الســـينما والتي ســـيتم اإلعالن عنها في 
الـــدورة الرابعـــة من “العين الســـينمائي”، 
حيث تم التنسيق مع مهرجان “جينيف” 
للتعـــاون  الشـــرقي؛  الفيلـــم  قســـم  فـــي 
“العيـــن  أفـــالم  لعـــرض  المهرجـــان  مـــع 
خصوصـــًا  منصتـــه،  عبـــر  الســـينمائي” 
األفالم اإلماراتية، لكي يتعرف اآلخر إلى 
التطـــور الذي وصل إليـــه الفيلم المحلي 
من ناحيـــة اإلنتاج والتصوير واإلخراج، 
وكذلك القصص التي تســـتعرض تاريخ 
وثقافة وإرث اإلمارات؛ ســـعيًا منه لنقل 
الفيلـــم المحلـــي وإيصاله إلـــى العالمية، 
إلـــى جانـــب تحضيـــر مذكـــرة تفاهم مع 
أحـــد المهرجانات الدولية والتي ســـيتم 
اإلعالن عن تفاصيلها أول أيام فعاليات 
الـــدورة الرابعة مـــن المهرجان من خالل 
مؤتمـــر صحفـــي، هـــذا باإلضافـــة إلى 
حضـــوره مؤخـــرًا فعاليـــات الدورة 
الجديـــدة مـــن مهرجـــان “القاهـــرة 
كانـــت  حيـــث  الدولـــي”،  الســـينمائي 
فرصة مناســـبة للتنســـيق وتبادل اآلراء 

مع صناع األفالم والمخرجين؛ للوصول 
إلـــى مبـــادرة جديـــدة إلمـــكان التعـــاون 
بيـــن كال المهرجانيـــن، وكذلـــك حضوره 
بدعوة رســـمية لفعاليات الـــدورة األولى 
مـــن مهرجـــان “البحر األحمر الســـينمائي 
المهرجـــان  هـــذا  أن  معتبـــرًا  الدولـــي”، 
خطـــوة متميـــزة لصناعـــة الســـينما فـــي 
علـــى  تحقـــق  “الحلـــم  وقـــال:  الســـينما، 
أرض الواقـــع” بوجـــود منصة ســـينمائية 
الســـعودية  الســـينما  فـــي جـــدة، تدعـــم 
والخليجيـــة والمواهب الواعدة، ما يثمر 
عـــن إحـــداث نقلـــة نوعيـــة في مســـتوى 
الســـعودية،  فـــي  الســـينمائية  األعمـــال 
المتميـــز  المهرجـــان  بتنظيـــم  مشـــيدًا 
وعـــروض أفالمـــه المنتقاة مـــن مختلف 
أنحاء العالم، والدعم الكبير الذي يقدمه 
لصنـــاع الســـينما الســـعوديين؛ للنهـــوض 
بالفن الســـابع بخطوات حقيقية وقواعد 
ســـليمة، في ظل وجـــود هيئات وجهات 

معنية بالفن.
االتفاقـــات  هـــذه  أن  المـــري  وأوضـــح 
الجديـــدة التـــي يســـعى لتنفيذهـــا تأتي 

“العيـــن  الـــذي حققـــه  التميـــز  لمواصلـــة 
هـــو  مـــا  كل  تقديـــم  فـــي  الســـينمائي” 
مميـــز ومختلـــف، مثـــل مبـــادرة “االتحاد 
فـــي  اتفاقهـــا  أبـــرم  التـــي  األوروبـــي” 
الـــدورة الثالثة؛ لعرض باقـــة من األفالم 
فـــي  المميـــزة  األوروبيـــة  الســـينمائية 
المهرجان بحضور سفراء الدول، وتبادل 
الخبرات والثقافات في المجال، وتقديم 
فرصـــة لمشـــاهدة أفـــالم مختلفـــة ذات 
قيمـــة فنيـــة رفيعـــة للجمهـــور اإلماراتي 
والخليجـــي، وقال: لقدت تعـــود جمهور 
الســـينمائي”  “العيـــن  وضيـــوف  وزوار 
على اســـتقطاب أبرز األفالم في عرضها 
األول مـــن بداية المهرجان، ففي افتتاح 
الدورة األولى منه عرض الفيلم المصري 
“الكنز” للمخرج شـــريف عرفـــة، في أول 
الثانيـــة  الـــدورة  وفـــي  عالمـــي،  عـــرض 
عـــرض الفيلم الســـوداني “ســـتموت في 
العشـــرين” للمخرج أمجد أبـــو العال، في 
أول عـــرض في مهرجان خليجي عربي، 
“هليوبوليـــس”  الجزائـــري  الفيلـــم  وكان 
للمخرج جعفر قاســـم في افتتاح الدورة 

الثالثة من المهرجان في عرضه العالمي 
األول، باإلضافـــة إلى األفـــالم الخليجية 
والعربيـــة األخـــرى التـــي عرضـــت علـــى 
للمـــرة  الســـينمائي”  “العيـــن  شاشـــات 
األولى، ورشح منها في الدورة الماضية 
عـــددًا مـــن األفـــالم إلـــى أوســـكار2021، 
وهـــي الفيلـــم الســـعودي “ســـيدة البحر”، 
والمصـــري  “هليوبوليـــس”،  والجزائـــري 
“لمـــا بنتولـــد” والتونســـي “الرجـــل الـــذي 
بـــاع ظهـــره”، وهـــذا إن دل على شـــيء، 
فإنمـــا يدل علـــى أن “العين الســـينمائي” 
ينجـــح في كل دورة منه في اســـتقطاب 
أميـــز األفـــالم علـــى المســـتويين العربي 

والعالمي.
ولفـــت المري إلى أن “العين الســـينمائي” 
األفـــالم  مـــن  كبيـــرًا  عـــددًا  تلقـــى  قـــد 
للســـينمائيين اإلماراتييـــن والخليجيين 
والمقيميـــن فـــي دولـــة اإلمـــارات التـــي 
سيبدأ مع اللجنة المتخصصة في عملية 
االختيـــار، انتقاء أبرز األفـــالم في فئات 
األفـــالم الروائيـــة والوثائقيـــة الطويلـــة 
مســـابقات  فـــي  لعرضهـــا  والقصيـــرة؛ 
المهرجـــان المختلفة، “الصقـــر اإلماراتي 
القصيـــر” و”الصقـــر الخليجـــي الطويـــل” 
و”الصقـــر الخليجـــي القصيـــر” و”الصقـــر 
ألفـــالم  و”الصقـــر  المقيميـــن”  ألفـــالم 

الطلبة”. 
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أكد  رئيس استوديوهات 
مارفل، كيفين فيج رسمًيا 

عن استعداد الشركة 
حالًيا لعمل فيلم 

سبايدر مان 
جديد بالتعاون مع 
شركة سوني، وتأتي تلك 
التصريحات في أعقاب 

النجاح الكبير الذي 
حققه فيلم سبايدر 

NoWay� “مان 
Home” بعد طرحه 

األسبوع 
الماضي.

افتتاح المعرض السنوي لنادي البحرين للتصوير الفوتوغرافي
البحريـــن  مملكـــة  احتفـــال  بمناســـبة 
وبرعايـــة  المجيـــد،  الوطنـــي  بالعيـــد 
كريمـــة مـــن محافـــظ الشـــمالية علـــي 
العصفـــور  افتتـــح المعـــرض الســـنوي 
لنادي البحرين للتصوير الفوتوغرافي 
األحـــد  مســـاء  عليهـــا”،  ومـــا  “األرض 
صالـــة  علـــى  يقـــام  والـــذي  الماضـــي، 
جمعيـــة البحريـــن للفنون التشـــكيلية 
فـــي الفتـــرة مـــن 19 الى 28 ديســـمبر 
مـــن  مصـــورا   18 وبمشـــاركة   ،2021

أعضاء النادي وعرض 36 عمال فنيا.
يجسد الفنانون في معرض هذا العام 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة العالمية 
توعيـــة  رســـالة  وتوجيـــه  المختلفـــة 
المحافظـــة  أهميـــة  بمـــدى  للمجتمـــع 
واالســـتغالل األمثل لمصـــادر الطبيعة 
في سد احتياجات الشعوب التنموية 
مـــن اقتصـــاد متيـــن وتنميـــة بشـــرية 
بأبعاد واسعة شاملة الصحة والتعليم 
وغيرهـــا، تنعـــم بـــه المجتماعـــات في 
حاضرهـــا وتطمئن لمســـتقبل األجيال 
القادمـــة لينطلق معرضهـــم بإلهام من 
بيـــت الشـــاعر محمود درويـــش “على 

هذه األرض ما يستحق الحياة ..”.
والـــذي فيه يوجهه المشـــاركون دعوة 
للمحافظة على هذا الكوكب وتطوره، 

والتعايش فيه بسالم وعدالة، مع بناء 
مؤسســـات متينة توفر لإلنسان فرصا 
من التعليم تمأله صحة وعقالً راشدًا، 
لتبعد عنـــه الجوع والعـــوز وتوفر لهم 
الشـــراكة في بناء حيـــاة كريمة خالية 
تعميـــر  فـــي  ليســـهم  الملوثـــات؛  مـــن 
مصانعهـــا واقتصادها لتزدهـــر الحياة 

في حياته ومن بعده.  

الـــدول  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  وتعـــد 
وأهـــداف  نهـــج  تبنـــي  فـــي  الســـباقة 
أقرتهـــا  والتـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
منظمـــة األمم المتحـــدة، وجعلتها من 
ضمـــن أهـــم أهـــداف خطـــط المملكـــة 
التنموية الشـــاملة للعام 2030م. ومن 
هـــذا المنطلـــق تجلت أعمـــال الفنانين 
في عرض هذه األهداف واإلشـــارة لها 

بلغة الصورة العالمية لتعكس وجهات 
مصاحـــب  ببيـــان  المشـــاركين  نظـــر 

عميق.
حضـــر حفـــل االفتتاح الشـــيخة حنان 
بنت حســـن آل خليفـــة، رئيس جمعية 
البحريـــن للفنون التشـــكيلية وأعضاء 
نـــادي البحريـــن للتصويـــر والجمعيـــة، 

وحشد من المدعوين والمهتمين.

tariq_albahhar

تحت رعاية النائب أحمد الدمستاني تفتتح لجنة المشاريع بمسرح الريف  «
العرض األول للتجربة المسرحية )السرير( للمخرج والكاتب والممثل أحمد 

بن علي وتمثيل صادق العدير وعلي عبدالحسين، والمخرج المساعد صادق 
 السوري وإشراف لجنة المشاريع الفنية بمقر المسرح. 

تعرض المسرحية بمرَكز الدمستان الشبابي  ضمن فعاليات االحتفال باليوم 
الوطني لمملكة البحرين   وذلك اليوم الخميس 23 ديسمبر  “عرضان في  

اليوم”  نتيجة االحترازات الوقائية الصحية والدخول للمطعمين حسب 
تعليمات اللجنة الوطنية الصحية ،و لذا على من يرغب  بالحضور عليه 
االتصال لحجز المقعد الخاص به حسب المنشور اإللكتروني لحسابات 

المسرح) 36300080(  و سوف يعقب آخر العروض الندوة التقيمية للتجربة.

مسرح الريف يقدم مسرحية “ السرير”



.

business@albiladpress.com 16
الخميس 23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى األولى 1443 - العدد 4818

أعلـــن بنـــك الســـام عـــن رعايتـــه 
المـــرأة  بيـــوم  االحتفـــال  لفعاليـــة 
والتـــي   2021 لعـــام  البحرينيـــة 
أقيمت بعنـــوان “المرأة البحرينية 
مســـيرة  الوطنيـــة،  التنميـــة  فـــي 
معطـــاء”،  وطـــن  فـــي  ارتقـــاء 
والمتزامنة مع مرور 20 عاًما على 

تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وشـــهدت الفعاليـــة تفضـــل قرينة 
العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلى 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
المـــرأة  نصـــب  بتدشـــين  خليفـــة 
البحرينية “أثر”، تبعه عرض فيلم 
تعريفـــي حـــول أهـــم أهـــداف هذا 
الصرح. كمـــا أصدر المجلس كتاًبا 

توثيقًيا بهذه المناسبة المرموقة، 
موجـــًزا،  مرئًيـــا  عرًضـــا  صاحبـــه 
وفيلًما توثيقًيـــا بعنوان “المجلس 
األعلى للمرأة بعد عشـــرين عاًما.. 
إلـــى  التنفيـــذ  مـــن  التوصيـــات: 
قيـــاس األثر”. بعد ذلك، تم تكريم 
والرعـــاة  الحكوميـــة  الجهـــات 
الرســـميين الذيـــن ســـاهموا بدعم 
نشـــاطات يـــوم المـــرأة البحرينية 

.2021

“السالم” يرعى احتفالية يوم المرأة البحرينية

أسعار حصرية لـ “الكهربائية والهجينة” بالشراكة مع “مونتريال موتورز”

“البحرين الوطني”: خطط تمويل متعددة لشراء السيارات الجديدة

 ”NBB“ أعلـــن بنك البحريـــن الوطني
عـــن تعاونـــه مـــع شـــركة مونتريـــال 
للســـيارات، لتوفيـــر عـــروض تمويل 
حصريـــة للعمـــاء الذيـــن يتطلعـــون 
معـــارض  مـــن  الســـيارات  لشـــراء 
مراســـم  وأقيمـــت  “مونتريـــال”. 
توقيـــع االتفاقية بتاريخ 5 ديســـمبر 
الرئيـــس  الفـــرع  فـــي  وذلـــك   ،2021
لبنـــك البحريـــن الوطنـــي وبحضـــور 
رئيس تنفيـــذي للخدمات المصرفية 
لألفراد صباح الزياني، ومالك شركة 
مونتريال للسيارات إبراهيم الشيخ.

الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  ويهـــدف 
لتقديم أفضل الحلول التمويلية التي 
تلبـــي مختلـــف احتياجـــات العماء، 
وذلـــك انطاًقا من وعـــده بأن يكون 
العمـــاء  وســـيحظى  إليهـــم.  أقـــرب 
بعروض خاصة لشراء السيارات من 
“مونتريـــال” من خـــال منتج تمويل 
الســـيارات، بجانـــب حصولهـــم علـــى 
موافقة سلسة وسريعة ومع معدالت 
فائـــدة تنافســـية لتخفيـــف أعبائهـــم 

الماليـــة. وتمتـــاز منتجـــات التمويـــل 
بكونهـــا  الوطنـــي”  “البحريـــن  لـــدى 
ُتوّفـــر خيـــارات متعـــددة للعميـــل، ما 
يساهم في تســـهيل امتاكه ألي من 
السيارات المفّضلة لديه. وسيستفيد 
لشـــراء  يتطلعـــون  الذيـــن  العمـــاء 
والهجينـــة  الكهربائيـــة  الســـيارات 
من أســـعار حصرية للتمويـــل، وذلك 
البحريـــن  بنـــك  التـــزام  مـــن  كجـــزء 
الوطنـــي بدعـــم االســـتدامة البيئيـــة 
من خال منتجاتـــه وخدماته. وفي 
حديثـــه حـــول هـــذه المناســـبة، قال 
رئيس تنفيـــذي للخدمات المصرفية 
لألفـــراد لـــدى بنك البحريـــن الوطني 

صباح عبداللطيف الزياني “ُيســـعدنا 
مونتريـــال  شـــركة  مـــع  التعـــاون 
الكـــرام  عمائنـــا  لنمنـــح  للســـيارات 
حلـــواًل تمويليـــة ُمميزة مع تشـــكيلة 
الســـيارات  مـــن  ومتنوعـــة  واســـعة 
والمركبـــات. وتعكـــس هذه الشـــراكة 
مـــدى التزامنـــا تجاه تعزيز اســـتفادة 
العماء من منتج تمويل الســـيارات، 
ونســـعى دائًما لخدمتهـــم على أكمل 
وجـــه من خـــال شـــبكة فـــروع بنك 
فـــي  المنتشـــرة  الوطنـــي  البحريـــن 
أنحاء مملكـــة البحرين، والتي تتيح 
لهـــم التقـــّدم لطلـــب الحصـــول علـــى 
التمويل واالنتفاع من هذه العروض 

موافقـــة  إجـــراءات  مـــع  الحصريـــة 
مالـــك  قـــال  جهتـــه،  مـــن  ســـريعة”. 
شركة مونتريال للســـيارات إبراهيم 
الشيخ “نعتز جًدا بهذه الشراكة التي 
تجمعنـــا مع بنـــك البحريـــن الوطني، 
ونتشرف بخدمة جميع عماء البنك 
وبمنحهـــم تجربـــة ُميّســـرة وسلســـة 
مـــن  المفضلـــة  ســـياراتهم  لشـــراء 
معارض مونتريال للســـيارات، حيث 
تحتـــوى علـــى مجموعـــة رائعـــة من 
الســـيارات والمركبـــات مـــن مختلف 
العامـــات التجاريـــة وتحـــت ســـقف 
واحـــد. ومـــن هـــذا المنطلـــق، نتطّلـــع 
قدًما لعقد شـــراكات جديدة ومثمرة 
مع البنـــوك والمؤسســـات المالية في 
المملكـــة، بمـــا يصب في تعزيـــز تمّيز 

عروضنا المقدمة للجمهور”.
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  ويلتـــزم 
بنهـــج ُمرتكز علـــى تحقيق متطلبات 
وتطلّعـــات العمـــاء، وذلـــك بمنحهـــم 
المنتجـــات  مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
الرائـــدة.  المصرفيـــة  والخدمـــات 
لدعـــم  جهـــوده  البنـــك  ويتابـــع 
تنفيـــذه  عبـــر  البيئيـــة  االســـتدامة 

لعمليات وُممارسات صديقة للبيئة.

“bnl” تحصد جائزة “أفضل شركة تأمين على الحياة”

الوطنيـــة  البحريـــن  شـــركة  حصـــدت 
شـــركة   ،”bnl“ الحيـــاة  علـــى  للتأميـــن 
التأمين المحلية الوحيدة المتخصصة 
الحيـــاة  علـــى  التأميـــن  فـــي  حصريـــًا 
والتأمين الصحي، على جائزة “شـــركة 
التأميـــن علـــى الحيـــاة للعـــام” من قبل 

.Pan Finance Awards
تعـــد  والتـــي   PAN Finance وتقـــوم 

جهة موثوقة للتقييم بتقدير الشركات 
العالميـــة لتميزهـــا، هذا وتوفـــر المجلة 
معلومـــات عالميـــة موثوقة عـــن المال 
تعقـــد  حيـــث  العالمـــي،  واالقتصـــاد 
الخـــاص  جوائزهـــا  برنامـــج  المجلـــة 
ا لتحديد وتســـليط الضوء على  ســـنويًّ
المنظمـــات واألفـــراد الذيـــن يتفوقـــون 
في مجاالت تخصصهم، ولإلشادة بهم 

كأمثلة رائدة في هذا الصعيد.
الجائـــزة،  بهـــذه  الفـــوز  علـــى  وتعليقـــا 
قالـــت المديـــر العـــام لشـــركة البحريـــن 
الوطنيـــة للتأميـــن على الحيـــاة إيناس 

أســـيري “نحن نشـــعر بالفخـــر لحصولنا 
علـــى هـــذه الجائـــزة والتـــي هـــي فـــي 
مـــن  الجـــاد  بالعمـــل  إشـــادة  الواقـــع 
الجميـــع في شـــركة البحريـــن الوطنية 
للتأمين علـــى الحياة وتعزيـــزا لرغبتنا 
فـــي صدارة قطـــاع التأميـــن من حيث 
جـــودة منتجاتنـــا والتفانـــي في خدمة 
عمائنا. وســـنواصل عملنـــا في تقديم 
المتميـــزة  والخدمـــات  المنتجـــات 
لعمائنـــا، وتمكينهم مـــن الحفاظ على 
جـــودة الحياة التي يهدفون إليها، اآلن 

إيناس أسيريوفي المستقبل”.

التقنية أقل 
ألما وأسرع في 

الشفاء والمغادرة 
بنفس اليوم

ــفــتــاق من  يــعــد ال
أكـــثـــر األمــــــراض 
الـــــــجـــــــراحـــــــيـــــــة 
ويصيب  شيوعا 
الــجــنــســيــن عــلــى 
حــــــد الــــــســــــواء، 
وفي مراحل عمرية مختلفة تبدأ منذ 
مرض  على  نتعرف  فدعونا  الـــوالدة، 

الفتاق وأنواعه وطرق عاجه.
الدكتـــور حســـين البرناوي استشـــاري 
الجراحـــة العامـــة وجراحـــة المناظير 
والسمنة في مستشفى رويال بحرين 
أفاد قائـــا “إن الفتـــاق يتكون نتيجة 
لوجـــود فتحة أو فتحـــات في الجدار 
العضلـــي األمامـــي لتجويـــف البطـــن، 
مـــا يـــؤدي إلـــى إمكانية خـــروج جزء 
مـــن األمعاء أو محتويـــات البطن من 

خال هذه المنطقـــة الضعيفة فيظهر 
على شكل نتوء أو تورم”. 

أمـــا عن أنواع الفتاق فلـــه عدة أنواع 
وهي:

 الفتـــق األربـــي: يحـــدث حيـــن تندفع 
األمعاء في الجزء الســـفلي من جدار 
البطن عبر القنـــاة األربية ويكون هذا 

النوع األكثر شيوعا عند الرجال.
الفتـــق الســـري: ويكون فـــي منتصف 
البطن حيث يكون على شـــكل انتفاخ 

أو نتوء في السرة أو حولها.
الفتـــق الجراحـــي: وهـــو الفتـــق الذي 
عمليـــة  جـــرح  مـــكان  فـــي  يحـــدث 
ســـابقة وتـــزداد نســـبة حدوثـــه إذا ما 
عانـــى المريـــض مـــن التهـــاب الجرح. 
فتـــق الحجـــاب الحاجـــز: وهو ضعف 
فـــي الحجـــاب الحاجز، ما يـــؤدي إلى 

وجود فراغ يســـمح بصعود جزء من 
المعدة إلى التجويف الصدري ليعطي 
المريض إحساسا بالحرقة والثقل مع 

صعوبة في التنفس أحيانا.
 الفتق الفخدي: وهو أكثر شيوعا عند 

النساء حيث يكون على شكل انتفاخ 
في منطقة أعلى الفخذ. 

 أعراض الفتاق وأسبابه 

 عـــادة وجـــود انتفـــاخ أو بـــروز فـــي 
أكثـــر  ويكـــون  المصابـــة،  المنطقـــة 
وضوحا عند الوقوف وبذل المجهود، 
إضافـــة إلـــى االنحنـــاء أو الســـعال أو 

رفـــع األشـــياء الثقيلة وربما يتحســـن 
أو يختفـــي عنـــد االســـتلقاء والنـــوم. 
واحيانا يصاحبه اإلحســـاس بالحرقة 
وعـــدم الراحـــة مـــع اضطرابـــات فـــي 

البطن.
أمـــا في حالـــة فتق الحجـــاب الحاجز 
فأشهر األعراض االرتجاع والحموضة 

مع ألم في الصدر وصعوبة البلع.
وفيمـــا يخـــص األســـباب فهنـــاك عدة 
حيـــث  ومنفـــردة  مجتمعـــة  أســـباب 
مـــن أهمهـــا: وجـــود عيـــب خلقي في 
جـــدار البطن أو الحجـــاب الحاجز، ما 
يـــؤدي إلـــى ضعف األنســـجة في تلك 
المنطقة،وأي ســـبب يؤدي إلى ارتفاع 
الضغط داخـــل تجويف البطن ومنها، 
رفع األجســـام الثقيلة، إذ يســـبب في 
شـــد وضغط الجســـم ودفـــع الحجاب 

الحاجـــز لألســـفل ممـــا يســـبب زيـــادة 
في ضغط البطن، اإلمســـاك المزمن أو 
تضخم البروســـتات، الســـعال المزمن 

والسمنة المفرطة، والتدخين.
الحـــل الوحيد واألمثـــل هي الجراحة 
خصوصـــا فـــي الحـــاالت التـــي تعاني 
مـــن آالم شـــديدة أو زيـــادة في حجم 

الفتق.
ومع وجود التقدم الجراحي فجراحة 
المنظـــار هـــي الحل األمثـــل حيث من 
خالهـــا يتـــم إحـــداث ثقـــوب صغيرة 
وإدخـــال المنظـــار وإصـــاح الفتق مع 
تثبيت شبكة. هذه التقنية تكون أقل 
ألمـــا وأســـرع في الشـــفاء، مـــا يعطي 
المريـــض فرصـــة المغادرة فـــي نفس 
اليـــوم أو الـــذي يليه ومزاولـــة حياته 

الطبيعية خال أسابيع.

حسين البرناوي

استشاري جراحة المناظير والسمنة بمستشفى رويال بحرين

حسين البرناوي: جراحة المنظار الحل األمثل لعالج “الفتاق”

ــة  ــركــ قــــــامــــــت شــ
ــن،  ــريـ ــحـ ــبـ الـ  stc
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
شـــــــركـــــــة ســــــــداد 
 1000 ــقـــديـــم  ــتـ بـ
للمحافظة  شجرة 
“أشجار  حملة  دعــم  من  كجزء  الشمالية 

من أجل الحياة” في البحرين. 
وتم الكشـــف عن هـــذا التعـــاون من خال 
احتفال أقيم فـــي مقر المحافظة بحضور 
المبعـــوث الخاص لشـــؤون المناخ الرئيس 
التنفيـــذي للمجلس األعلـــى للبيئة، محمد 
بـــن مبـــارك بن دينـــه ومحافـــظ المحافظة 
والرئيـــس  العصفـــور،  علـــي  الشـــمالية 
التنفيذي لشركة stc البحرين نزار بانبيله.
ومن خال حملة “أشجار من أجل الحياة” 

التي تم إطاقها في وقت ســـابق من هذا 
العـــام بالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة، 
تســـعى stc البحريـــن إلـــى تعزيـــز الوعـــي 
البيئـــي وتنقية الهـــواء، إضافـــة إلى الحد 
من التصحر وارتفاع درجة الحرارة. ومن 
خال هذا التعاون ســـيتم زراعة األشجار 
في مناطـــق مختلفة المحافظة الشـــمالية 
والمجمعـــات  المـــدارس  تشـــمل  والتـــي 
االجتماعيـــة، حيـــث  والمراكـــز  التجاريـــة 
تعتبـــر المرحلـــة األولـــى مـــن العديـــد مـــن 
المراحـــل التـــي ســـيتم فيها زراعـــة 5000 

شجرة في كافة أنحاء المحافظة.
وأكد المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ أن 
هذه الشـــراكة الوطنية تعزز جهود مملكة 
الخضـــراء  الرقعـــة  زيـــادة  فـــي  البحريـــن 
والحـــد مـــن آثـــار تغيـــر المنـــاخ وتحســـين 

الـــذي  بالـــدور  مشـــيدا  الهـــواء،  جـــودة 
تضطلع به شـــركة stc البحرين في سبيل 
الحفاظ على البيئة والتنمية المســـتدامة، 
معربا عـــن اعتزاز المجلـــس األعلى للبيئة 

بهـــذه المبـــادرات التي تعكس المســـؤولية 
المجتمعية تجاه االنسان والبيئة.

وبهذه المناسبة، قال نزار بانبيله، الرئيس 
التنفيذي لشركة stc البحرين “نسعى دائمًا 

فـــي stc البحرين إلى التعاون مع مختلف 
الجهات والمؤسســـات في البحرين للعمل 
بهـــدف  الخضـــراء  الرقعـــة  زيـــادة  علـــى 
واســـتدامتها  البيئـــة  علـــى  المحافظـــة 
فـــي البحريـــن. كمـــا يســـعدنا التعـــاون مع 
المحافظة الشمالية والتي نأمل من خاله 
علـــى زيادة الوعي حول أهمية البيئة بين 
فئة الشـــباب وما تمثله الشـــراكة الوطنية 
كأســـاس في عملية المحافظة على البيئة 

لمستقبل البحرين”. 
وقـــد أكـــد محافظ الشـــمالية ان مشـــاركة 
المحافظـــة فـــي هـــذه الحملـــة يأتـــي فـــي 
إطـــار ســـعي المحافظـــة لتحقيـــق أهداف 
هـــذه المبـــادرة والدفـــع نحـــو خلـــق وعـــي 
وثقافة بيئية لزيادة الرقعة والمســـطحات 
الخضـــراء فـــي كافـــة مناطـــق المحافظـــة 

الجهـــود  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الشـــمالية 
القطـــاع  وتنميـــة  لتطويـــر  الحكوميـــة 
إطـــار  فـــي  البحريـــن  بمملكـــة  الزراعـــي 
المبـــادرة الوطنيـــة للتشـــجير، وذلـــك مـــن 
خـــال االهتمـــام بالزراعـــة كإرث تاريخي 
واســـتنبات األشـــجار المثمـــرة البحرينيـــة 
المعروفـــة، وقـــدم العصفـــور الشـــكر إلـــى 
شـــركتي stc البحريـــن وســـداد والمجلس 
األعلـــى للبيئة وبلديـــة المنطقة الشـــمالية 
على دعمهم لهذه المبادرة والتي تتماشى 
مـــع أهـــداف الحملـــة الوطنيـــة للتشـــجير 
زراعـــة  خـــال  مـــن  خضـــراء(  )دمتـــي 
األشـــجار في مناطق ومواقع مختلفة في 
المملكـــة والتـــي تشـــمل الحدائـــق العامـــة، 
والمدارس والمجمعات التجارية والمراكز 

االجتماعية.

تقديم 1000 شجرة بالتعاون مع “سداد”

“stc البحرين” والمحافظة “الشمالية” تدعمان حملة “أشجار من أجل الحياة”
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حياكم

يقـــع منتجع كورال باي على شـــاطئ بحر العرب، 
المثاليـــة لالســـترخاء والمغامـــرة  الوجهـــة  وهـــو 

والترفيه والمتعة المطلقة.
ُيعرف منتجع كورال باي سابًقا باسم نادي كورال 
بيتـــش، وهـــو عبارة عن مرســـى وشـــاطئ ونادي 
صحـــي مجهز بالكامل ومرفـــق يوفر جميع أنواع 

أنشطة الرياضات المائية وركوب القوارب.
إضافة لذلـــك، يضم المنتجع أشـــهر مطعم لبناني 
فـــي المملكـــة، ويســـتضيف الحفـــالت المصاحبـــة 

لســـباق الفورمـــوال 1 المبهـــرة فـــي المملكـــة، إلـــى 
جانب الكثير مـــن المزايا الجديرة بمنحك تجربة 
ال تقـــارن من المتعة واالحتفال بالحياة من خالل 
العـــروض الترفيهيـــة الحصريـــة فـــي كـــورال باي 

التي تضم أفضل منسقي األغاني العالميين.

لماذا كورال باي؟

قـــم بزيارة منتجع كورال باي واســـتمتع باألمواج 
المتدفقـــة واالســـترخاء فـــي مياه البحـــر الدافئة 

والعالجية، وتناول أفضل المأكوالت اللبنانية في 
البحرين وأنت تســـتمتع بإطالالت البحر الجميلة 

على المرسى.
اســـترِخ في عطلة نهاية األســـبوع على الشاطئ، 
واســـتمتع بأشعة الشـــمس، إضافة لذلك تستطيع 
التمتـــع بالتمـــرن فـــي صالـــة األلعـــاب الرياضيـــة 
الفريدة لدينا على بعد خطوات فقط من الشاطئ 
الرملـــي األبيـــض أو جـــدد نشـــاطك فـــي منتجعنا 

الصحي الفاخر.

استكشـــف كورال باي، حيث تســـتمتع بكل جمال 
إلـــى  إضافـــة  االســـتوائية،  الجزيـــرة  ومميـــزات 
أفضل وســـائل الراحـــة والرفاهية في المنتجعات 

الفاخرة.
عـــش حياتـــك فـــي وجهـــة البحريـــن الترفيهيـــة 

المفضلة.. كورال باي.

منتجع كورال باي  الوجهة المثالية لالسترخاء

إعداد :هبة محسن

رمادا سيتي سنتر يحيي حفال خاصا في مطعم سماور بحضور 300 شخص
بمناسبة األعياد الوطنية المجيدة وبمشاركة الفنان العراقي محمد فارس

ســـنتر  ســـيتي  رمـــادا  فنـــدق  احتفـــل 
الوطنيـــة  الماضـــي باألعيـــاد  األســـبوع 
بتنظيم حفلة في مطعم سماور أحياها 
الفنـــان العراقـــي محمـــد الفـــارس، الذي 
حضـــر خصوصـــا للبحريـــن بدعـــوة من 
الفنـــدق، وحضـــر الحفـــل مالـــك الفندق 
عـــادل بوخـــوة وعائلته وممثـــل المالك 
معين عســـكر. وصـــادف حضور النجمة 
السعودية وعد التي عبرت عن فرحتها 

بمشاركة البحرين فرحة العيد الوطني.
وحضـــر الحفـــل إلى جانـــب المواطنين 
شـــخصًا   300 مـــن  أكثـــر  البحرينييـــن 
والســـعودية  العراقيـــة  الجاليـــات  مـــن 
واللبنانيـــة، وكان في اســـتقبالهم أفراد 
إدارة فنـــدق رمـــادا واســـتمتع الحضور 
باألجـــواء الرائعـــة التـــي نظمتهـــا إدارة 
الفنـــدق باإلضافـــة إلـــى أشـــهر األطباق 

والمزات اللبنانية الشهية.

ووجـــه عـــادل بوخـــوة تهنئـــة خاصـــة 
إلـــى القيـــادة الرشـــيدة، رافعـــا أســـمى 
آيـــات التهنئة والتبريـــكات إلى حضرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى 
- حفظـــه هللا ورعـــاه - والـــى صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء - حفظه هللا - بمناسبة األعياد 

الوطنية.
وحرصـــت إدارة الفنـــدق علـــى تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة خـــالل الحفل 
وصحـــة  ســـالمة  علـــى  منهـــا  حرصـــًا 

الضيوف والمشاركين في الحفل.
يذكـــر أن مطعـــم ســـماور بفنـــدق رمادا 
ينظم حفالت أســـبوعية باإلضافة إلى 
ويســـتضيف  الجمعـــة”،  يـــوم  “برانـــش 
مطربين وفنانين من عدة دول عربية.

“لـــم أتوقـــع الجائـــزة وكانـــت أكبر مفاجأة فـــي حياتي كلهـــا ألن ذلك كان حلًمـــا بعيًدا 
وصعـــب المنـــال”، هذه الكلمات التي بدأت بها الشـــيف تاال بشـــمي حوارها مع “البالد” 
االقتصـــادي، بشـــأن فوزهـــا بالمركز األول كأفضل طاهية بالشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيا.
 وقالت بشـــمي “عندما علمت أن )بســـت 
50( المنظمة المســـؤولة عن وضع قائمة 
أفضـــل 50 مطعمـــًا عالمًيـــا ســـتأتي إلـــى 
الشـــرق األوســـط الختيار أفضل الطهاة 
حيـــث  كبيـــر  إنجـــاز  هـــذا  أن  اعتبـــرت 
ســـيتعرف أعضـــاء هذه المؤسســـة على 
أعمالنا وسيكون هناك تقييم لمجهوداتنا 

على مستوى عالمي”.
وأردفت بشـــمي قائلة “منذ كنت صغيرة 
أحـــب األكل وأرغـــب فـــي التعـــرف على 
المكونـــات لكل األطباق وأيضًا األصناف 
األطعمـــة  أســـواق  وزيـــارة  الجديـــدة، 
هوايتـــي المفضلة باإلضافـــة إلى تجربة 
فـــي  “بـــدأت  قائلـــة  وأضافـــت  الطهـــو”. 
الســـابعة عشـــرة من عمري أطهو أطباًقا 
وأنتظـــر  واألصدقـــاء  لألهـــل  متنوعـــة 
تقييمهـــم، وكان والـــدي خيـــر داعـــم لي 
لحبه الشـــديد لمعرفة األطباق التقليدية 
لمختلـــف البلـــدان وكانـــت هـــذه البداية 
بالنســـبة لي”. وأشـــارت إلى أن دراستها 
فـــي البدايـــة كانـــت تختلـــف تمامـــًا عما 
إدارة  درســـت  فقـــد  اآلن  إليـــه  وصلـــت 
الرياضة كونها كانت تمارس رياضة كرة 

القدم ولكن لم تجد نفسها فيها. 

وقالت بشمي “حولت دراستي إلى الفن 
وبالرغـــم مـــن اختـــالف األســـماء ولكـــن 
الفن له اتصال كبير بالطهي، بأساسيات 
الفن استطعت أن أطبق وأبتكر باأللوان 

واألشكال في أصناف األطباق”.
فنـــون  بأكاديميـــة  “التحقـــت  وأضافـــت 
الطهـــو في لوســـرن بسويســـرا ووجدت 
بهـــا الدراســـة التـــي أفضلهـــا، وحصلـــت 
األعمـــال  إدارة  فـــي  الماجســـتير  علـــى 
الدوليـــة في مجال إدارة الطهو. وعملت 
فـــي أوروبـــا فـــي فنـــدق غراند لـــي تروا 
روا ومطعـــم بريزمـــا الحائـــز علـــى نجمة 
ميشـــالن، حيـــث تعّرفـــت علـــى كيفيـــة 
إدارة عمليـــات المطعـــم والعمـــل ضمـــن 
التقنيـــة  وأتقنـــت  الحيويـــة  البيئـــات 

والنكهة األوروبية”.
وأردفـــت الشـــيف العالمـــي “عملـــت بعـــد 
بالبحريـــن  يابانـــي  مطعـــم  فـــي  ذلـــك 
النكهـــة  فـــي  التقنيـــات  تعلمـــت  ومنـــه 
اليابانيـــة لذلـــك نجحـــت فـــي أن أطبـــق 
النكهـــات العربية والخلطـــات والبهارات 
مـــع التقنيـــات األوروبيـــة وعملـــت علـــى 
دمجهـــم ومزجهم معا بمعنى اســـتخدام 
خضـــروات وبهـــارات عربية مـــع تقنيات 

أوروبية أو آخذ نكهات أوروبية وأطبقها 
بالتقنيـــات العربيـــة مـــع التركيـــز بشـــكل 
كبير في األطباق المقدمة على النكهات 
العربيـــة واســـتخدام خلطـــات البهـــارات 
واللومـــي األســـود”. وتطمـــح بشـــمي أن 
تسافر وتشاهد أشـــياء جديدة وتتطور 
كل  إلـــى  الخليجيـــة  باألطبـــاق  وتصـــل 

مكان حتى تكون األفضل في العالم. 
يذكـــر أن الشـــيف بشـــمي تديـــر مطعـــم 

فيوشـــنز فـــي فنـــدق الخليـــج وهي أول 
شـــيف بحرينية تفتتح مطعمًا في فندق 
مـــن درجة خمـــس نجوم، حيـــث حققت 
نجاحـــًا ملحوظًا خالل فترة قصيرة بعد 
تســـلمها إلدارتـــه وإعـــادة افتتاحـــه فـــي 
فبرايـــر 2020، إذ تقـــدم قائمـــة الطعـــام 
وشـــرقية  بحرينيـــة  أطباقـــًا  تتضمـــن 
بأســـلوب عصري مبتكر نال استحســـان 

الكثير من رواد المطعم.

   الشيف تاال بشمي: 
     أحـلم بإيصــال األطبـاق الخليجــية 

     لكــل بقــاع العــالم

“^” تحاور أفضل طاهية بالشرق األوسط وشمال إفريقيا

هبة محسن
منذ كنت صغيرة 
شغوفة بالتعرف 

على المكونات 
لكل أصناف األكل

التحقت بأكاديمية 
فنون الطهو في 

لوسرن بسويسرا 
لدراسة رغبتي

زيارة أسواق 
األطعمة هوايتي 

المفضلة باإلضافة 
إلى تجربة الطهو

عملت في أوروبا 
في فندق غراند 

لي تروا روا ومطعم 
بريزما المشهور
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عقد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحمد صباح السلوم، اجتماع عمل مع الرئيس التنفيذي 
لشــركة اإلبداع للتمويل متناهي الصغر، خالد وليد الغزاوي، جرى خالله بحث التعاون المشــترك في مجال توفير تمويل ميســر للبحرينيين 
أصحاب المشروعات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة أيضا، وبما يسهم في تنمية مشروعاتهم وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل ورفع 

إسهاماتها في الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين.

وقـــال أحمـــد الســـلوم إن الطرفيـــن 
بصـــدد وضـــع آليـــة تعاون مشـــتركة 
آخريـــن  شـــركاء  أيضـــا  تتضمـــن 
وتهـــدف إلـــى تقديم قـــروض مالية 
للمشـــروعات المنضوية تحت مظلة 
جمعية البحرين لتنمية المؤسســـات 

علـــى  بنـــاء  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
عملهـــا  ونمـــوذج  أدائهـــا  تقييـــم 
وقابليتهـــا للتوســـع وتقديـــم المزيد 
فيمـــا  والمنتجـــات،  الخدمـــات  مـــن 
تتولـــى شـــركة “اإلبـــداع” مســـؤولية 
تقديم هذه القروض التي تعطى من 

دون ضمانات والتأكد من تحصيلها 
في األوقات المحددة.

االتفاقيـــة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
المرتقبـــة مـــع “اإلبـــداع” تأتـــي فـــي 
النوعيـــة  الخدمـــات  برنامـــج  إطـــار 
الـــذي تقدمه الجمعية لرواد األعمال 

والصغيـــرة  الناشـــئة  والمؤسســـات 
والمتوســـطة فـــي مملكـــة البحرين، 
وذلـــك انطالقـــا مـــن أهميـــة تنميـــة 
هـــذه المؤسســـات خصوصا في ظل 
الظروف الراهنـــة، وضمان حصولها 
علـــى أكبـــر قدر مـــن الدعـــم لتتمكن 

مـــن البقـــاء فـــي الســـوق وترفع من 
إنتاجيتها وتنافسيتها وقدرتها على 
تلبيـــة احتياجـــات الســـوق المحلية 

والتصدير أيضا.
من جانبه، أعرب الغزاوي عن تفاؤله 
بالتعاون مع جمعية البحرين لتنمية 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 

ممثلـــة برئيس مجلس إدارتها أحمد 
الســـلوم من أجـــل تقديم نموذج عن 
التشاركية بين المؤسسات الوطنية 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  خدمـــة  فـــي 
منوهـــا بالـــدور الرائـــد للجمعيـــة في 
النهوض بواقع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في مملكة البحرين.

تسهيالت مالية للمشروعات الناشئة بالتعاون مع “اإلبداع”

رفعــت جمعية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
البحرينيــة أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى 
بــن عيســى آل  البــالد، جاللــة الملــك حمــد  عاهــل 
خليفة وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة، وإلى حكومة وشــعب البحرين الوفي، بمناســبة 
األعيــاد الوطنيــة إحيــاًء لذكــرى قيــام الدولــة البحرينيــة في عهد المؤســس 
أحمــد الفاتــح كدولــة عربيــة مســلمة عــام 1783، وذكــرى تولي جاللــة الملك 

المفدى لمقاليد الحكم. 

جـــاء ذلك خالل عقـــد الجمعية اجتماع 
الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة عن طريق 
وســـائل االتصـــال المرئـــي عبـــر برنامـــج 
الـــزووم والحضـــور الشـــخصي ألعضاء 
مجلـــس اإلدارة يـــوم الثالثـــاء الماضي، 
حيث رحب رئيس الجمعية عبدالحسن 
الديري باألعضاء الحضور والمشاركين 
ومؤازرتهـــم  لدعمهـــم  إياهـــم  شـــاكرًا 
لمختلـــف أنشـــطة وفعاليـــات الجمعيـــة 
التي لم تتوقف حتى في أحلك الظروف 
خـــالل جائحـــة كورونـــا. وبعـــد ذلـــك تم 
اســـتعراض التقريريـــن األدبـــي والمالي 

اللذين شمال جملة من اإلنجازات طوال 
الفترة الماضية على الصعيدين المحلي 
اســـتمرارية  فـــي  والمتمثـــل  والعالمـــي 
الجمعيـــة  وأنشـــطة  فعاليـــات  مختلـــف 
وتنظيم المؤتمر الســـنوي لليوم العالمي 
للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة في 
نســـختيه الثامنة والتاسعة )عبر وسائل 
االتصال المرئي بســـبب الجائحة( وأهم 
فـــي  مـــن توصيـــات  عنـــه  مـــا تمخـــض 
النســـخة الثامنـــة العام الماضي بإنشـــاء 
المجلس العالمي لمنظمات المؤسســـات 
)اليونيســـمو(  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

والـــذي يتخـــذ من مملكـــة البحرين مقرًا 
له. 

كما تضمن التقرير المالي أهم المؤشرات 
الماليـــة للجمعية التي شـــهدت انخفاضًا 
خالل العامين الماضيين بسبب الجائحة 
ولكنهـــا بدأت في التعافـــي والزيادة منذ 
نهاية العـــام الماضي وذلك بفضل جهود 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والدعـــم الـــذي 
تلقاه الجمعية من قبل األعضاء والرعاة 
والداعمين لمختلف أنشطتها وبرامجها.

بعـــد ذلك تـــم إبراء ذمـــة أعضاء مجلس 
اســـتقالته  قـــدم  الـــذي  الســـابق  اإلدارة 
لتبـــدأ لجنة االنتخابـــات لمجلس اإلدارة 
 2021-2023 القادمـــة  للفتـــرة  الجديـــد 
عملهـــا برئاســـة علي الري والـــذي عرض 
المترشـــحين  األعضـــاء  بأســـماء  قائمـــة 
وبحســـب  الجديـــد  اإلدارة  لمجلـــس 
اإلجراءات المتبعة من قبل وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية والالئحة الداخلية 
للجمعيـــة، حيـــث أوضـــح أنـــه قـــد تقدم 

للترشـــح 11 عضـــوًا، وبمـــا أن ذلـــك هـــو 
العدد المطلوب لتشـــكيل مجلس اإلدارة 
الجديـــد فقـــد تـــم االقتـــراع بالتصويـــت 
الجماعـــي لجميـــع المترشـــحين وبذلـــك 
يكون انتخاب المجلس الجديد بالتزكية 
وبزيـــادة تمثيـــل المـــرأة فـــي المجلـــس 

الجديد بنسبة تفوق 45 %.
الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس  عقـــد  وقـــد 
اجتماعـــه األول ليتـــم توزيـــع المناصب، 
التالـــي:  علـــى  التوافـــق  تـــم  حيـــث 

لمجلـــس  رئيًســـا  الديـــري  عبدالحســـن 
اإلدارة، عبدالرحيم فخرو نائب الرئيس 
لالســـتراتيجية والجـــودة، ديمـــا الحداد 
نائـــب الرئيـــس لتطوير األعمـــال، زهراء 
باقر أمين السر العام، عادل جواد األمين 

المالي.
عبدالحســـن  الجمعيـــة  رئيـــس  وعّبـــر 
الديري ألعضاء المجلس الجديد وكافة 
أعضـــاء ومنتســـبي الجمعيـــة عـــن بالـــغ 
الشـــكر والتقديـــر لجهودهـــم وتعاونهـــم 
لخدمـــة الجمعيـــة والعمل علـــى اإلرتقاء 
بهـــا وبأعضائها، مؤكدًا الســـير على نهج 
ســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
الموقر األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
هـــو حـــب  المرحلـــة  لهـــذه  وأن شـــعارنا 
التحـــدي وعشـــق اإلنجـــاز لـــكل مـــا فيـــه 
مصلحـــة الوطـــن والمواطـــن فقد رســـخ 
ســـموه روح العمل القيادي والريادي في 
منهجية عمل الحكومـــة عبر العمل على 
زرع حـــب التحـــدي وعشـــق اإلنجاز في 

جميع مفاصل وأجهزة الدولة.

“الصغيرة والمتوسطة” تنتخب مجلس إدارة جديًدا والديري رئيًسا
ترشح 11 عضًوا.. زيادة تمثيل المرأة بنسبة تفوق 45 %

عبدالحسن   الديري

أقامت مراسي البحرين احتفاالً بمناسبة األعياد الوطنية إحياًء 
لذكـــرى قيام الدولـــة البحرينية في عهد المؤســـس أحمد الفاتح 
كدولـــة عربيـــة مســـلمة العـــام 1783، وذكرى تولي جاللـــة الملك 
لمقاليد الحكم، على شاطئ مراسي، إذ استمر على مدى يومين 
بتاريخ 16 و 17 ديســـمبر، واشـــتمل علـــى مجموعة متنوعة من 
األنشطة الترفيهية مثل: الرسم على الوجه، عرض النار، العرضة 

البحرينيـــة واســـتعراض راقص بتقنيـــة LED، عالوة على عرض 
أفـــالم ســـينمائية، واســـتضافة فرق موســـيقية وغيرهـــا المزيد. 
وشـــهدت الفعاليـــة حضور جميـــع أطياف المجتمـــع من مختلف 
الفئات العمرية لالحتفال بالعيد الوطني المجيد، وهو ما ســـاهم 
بتعزيز التزام مراســـي البحرين بتأســـيس مجتمعات اســـتثنائية 

وتشكيل المشهد السياحي في المملكة.

عروض متنوعة من األنشطة الترفيهية

“مراسي البحرين” تحتفل بالعيد الوطني المجيد
استضافت انفستكورب، مجموعة 
Eisenhower Fel- “مـــن أعضـــاء 
lows” يومي الخامس والســـادس 
 2020 مـــن ديســـمبر فـــي إكســـبو 
إكســـبو  حـــدث  أول  وهـــو  دبـــي، 
عالمي تتم استضافته في منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب 

آسيا.
تـــرأس المجموعة جورج دي الما، 
 ،”Eisenhower Fellows “ رئيـــس
وضمـــت 13 من األمنـــاء والزمالء 
األوســـط  الشـــرق  مـــن  األعضـــاء 
وآســـيا. أقيـــم الحدث فـــي الصالة 
التابعة النفســـتكورب في إكســـبو 
إطـــار  فـــي  وجـــاء  دبـــي،   2020
التـــزام الشـــركة بتعزيـــز التعـــاون 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  االقتصـــادي 

العالم.
تعـــرف  اليوميـــن،  مـــدار  وعلـــى 
Eisenhower Fel- “أعضـــاء 

الدولـــي  التوســـع  علـــى   ”lows
واســـتراتيجياتها  النفســـتكورب، 

والتزامهـــا  لالســـتثمار،  العالميـــة 
بممارسات األعمال المسؤولة. 

اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
التنفيذي في انفستكورب، محمد 
باســـتضافة  “تشـــرفنا  العارضـــي 
 ”Eisenhower Fellows“ أعضـــاء
فـــي إكســـبو 2020 دبـــي. يعد هذا 
مـــن  يتجـــزأ  ال  جـــزًءا  البرنامـــج 
التزامنـــا، كشـــركة عالميـــة، ببنـــاء 
الجســـور الثقافيـــة ودعـــم التعليم 
عبر األسواق الرئيسية التي نعمل 

فيها. 
بعالقتنـــا  حًقـــا  فخـــورون  نحـــن 
أيزنهـــاور  زمالـــة  مـــع  التاريخيـــة 
المهـــم  الـــدور  دعـــم  وســـنواصل 
الـــذي تقـــوم به في تعزيـــز التغيير 
اإليجابي على المستوى الدولي”.

في إطار التزام الشركة بتعزيز التعاون االقتصادي

”Eisenhower Fellows“ انفستكورب” تستضيف مجموعة“

محمد العارضي

ــرف  ــ ــصـ ــ أعــــــــلــــــــن مـ
الــبــحــريــن الــمــركــزي 
أنـــــه تـــمـــت تــغــطــيــة 
ــات  ــ أذونـ مـــن   1892 ــم  رقــ اإلصــــــدار 
التي  الــشــهــريــة  الحكومية  الــخــزانــة 
المركزي  البحرين  مصرف  يصدرها 

نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلـــغ قيمة هذا اإلصـــدار 35 مليون 
دينار بحريني لفترة استحقاق 182 
يوًمـــا تبدأ فــــي 26 ديســـمبر 2021 
وتنتهـــي في 26 يونيـــو 2022، كما 
بلـــغ معدل ســـعر الفائـــدة على هذه 
األذونـــات 1.67 % مقارنـــة بســـعر 
الفائـــدة 1.63 % لإلصـــدار الســـابق 

بتاريخ 28 نوفمبر 2021.
وبلغ معدل سعر الخصم 99.164  «

% وتم قبول أقل سعر للمشاركة 
بواقع 99.147 %. علًما أنه قد 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 100 
%. كما بلغ الرصيد القائم ألذونات 
الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 

2.110 مليار دينار بحريني.

35 مليون دينار 
لتغطية أذونات 
“طيران الخليج” تستأنف رحالتها المباشرة لـ “باكو”الخزانة الشهرية

بواقع رحلتين أسبوعيتين بدًءا من 6 يناير

أعلنــت طيــران الخليــج عــن اســتئنافها لرحالتهــا المجدولة المباشــرة إلى باكــو بواقع 
رحلتيــن أســبوعيتين، وذلــك بــدًءا من الســادس من ينايــر 2022. بهذه المناســبة، قال 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج وليد العلوي “نشّغل رحالتنا المباشرة 
بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة أذربيجــان منذ العــام 2018، إذ إنها تعد إحدى أكثر الوجهات شــعبية على 
شبكة طيران الخليج بكل ما توفره لمسافري الناقلة من مواقع تاريخية وثقافية وعوامل جذب سياحية.

والســـياحة  الطيـــران  قطـــاع  تعافـــي  يســـعدنا 
المفضلـــة،  وجهاتنـــا  إلـــى  الرحـــالت  واســـتئناف 
فـــي الوقت الذي تســـهم فيـــه الحمـــالت العالمية 
للتطعيـــم فـــي عـــودة األمـــور إلـــى طبيعتهـــا فـــي 
العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطيران الذي 
ننتمي إليه”. تسّير الناقلة رحالتها حالًيا إلى أكثر 
مـــن 80 % من شـــبكة وجهاتها مـــا قبل الجائحة، 
إذ تســـتمر طيران الخليج في العمل عن كثب مع 
السلطات الحكومية في مختلف وجهات شبكتها 

الستئناف عملياتها في تلك الوجهات.
وتفخـــر طيـــران الخليـــج بشـــبكتها المرنـــة مـــن 
خـــالل التكيـــف الفوري مع التعليمـــات الحكومية 
المدنـــي  الطيـــران  شـــؤون  هيئـــات  وتوجيهـــات 
فـــي وجهـــات شـــبكتها، واســـتجابتها للتغييـــرات 
والتحديثـــات المســـتمرة فيمـــا يتعلـــق بالعمليات 

مـــن وإلى كافـــة وجهات شـــبكتها. وكانت طيران 
الخليج قد حصلت مؤخًرا على تصنيف 5 نجوم 
في فئة الناقـــالت الجوية، التصنيف الذي يعتمد 
علـــى آراء المســـافرين ويأتي كدليـــل على نجاح 
اســـتراتيجية طيران الخليج والتحســـينات التي 
طـــرأت علـــى منتجاتهـــا وخدماتهـــا منـــذ إطـــالق 
الهويـــة التجاريـــة الجديدة وتحديث األســـطول 

الخاص بالناقلة.
كمـــا أعلنت الناقلة األســـبوع الماضـــي عن تفعيل 
المســـبوقة  غيـــر  العـــروض  مـــن  عـــدد  إطـــالق 
للمســـافرين علـــى متـــن الناقلـــة تمنحهـــم فرصـــة 
التوقـــف في البحريـــن والحصول على حجوزات 
فندقية واستخدام منشآت سياحية وفق باقات 
وعـــروض متنوعـــة، قبـــل أن يواصلـــوا رحلتهـــم 

الجوية مجدًدا.
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ســجلت التحــركات العالميــة تزايــًدا ملحوًظــا لالســتثمارات فــي حلــول وتقنيــات االســتفادة مــن الهيدروجيــن 
األخضر ضمن جهود البحث في بدائل أكثر اســتدامة للطاقة وأقل أثرًا على البيئة. وفي هذا الســياق اســتقبل 
رئيس هيئة الطاقة المســتدامة بمكتبه في مرفأ البحرين المالي، عبد الحســين ميرزا، وفًدا رفيع المســتوى من 
شــركة الجودي يتقدمهم رئيس الشــركة ابراهيم علّي وبحضور عضو مجلس االدارة كورت كريســتنس. وفي 
بداية اللقاء استعرض ميرزا مع الوفد أبرز مالمح رسالة الهيئة ورؤيتها وأهم المبادرات والمشاريع التي تعتزم الهيئة العمل 

عليها خالل العام القادم والتي من ضمنها مبادرات تتعلق باالستفادة من الهيدروجين األخضر. 

وفـــي إطـــار ذلـــك، اســـتعرض الوفد 
مع رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة، 
خطـــة الشـــركة إلنشـــاء مصنـــع في 
للهيدروحيـــن  البحريـــن  مملكـــة 
مـــن  ميغـــاواط   4 بقـــدرة  االخضـــر 

مصنـــع  كأول  النظيفـــة،  الطاقـــة 
للهيدروجيـــن األخضـــر فـــي منطقة 
الخليـــج العربـــي، حيث إن الشـــركة 
لديهـــا بـــراءة اختـــراع مســـجلة في 
علـــى  وحاصلـــة  المانيـــا  جمهوريـــة 

الميدالية الذهبيـــة ألفضل اختراع، 
وعلـــى أن يتم إنشـــاء المصنع وفق 
أعلى مســـتوى من المعايير الدولية 
علـــى مراحـــل إنشـــائية وتشـــغيلية 
حيـــث يقام المشـــروع فـــي مرحلته 

االولى على ارض بمساحة إجمالية 
تقـــدر بــــ 50 ألـــف متر مربـــع وتكلفة 
تقديرية 150 مليون دوالر أميركي. 
وأشاد ميرزا بمبادرة شركة الجودي 
بهـــذا المشـــروع الرائـــد واألول مـــن 
لمـــا  خاصـــة  المنطقـــة  فـــي  نوعـــه 
تضيف بـــه مثل هذه المشـــاريع من 
أبعـــاد أكبـــر وأكثـــر تنويعـــًا للمزيـــج 
االقتصـــادي والســـوق االســـتثمارية 
فـــي المملكة، مؤكدًا اســـتعداد هيئة 
الطاقـــة المســـتدامة لدعـــم مختلف 

مجـــاالت  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود 
الطاقـــة المتجـــددة، خاصة في ظل 
تحقيـــق  تجـــاه  الجـــادة  المســـيرة 

الهـــدف الصفـــري للحيـــاد الكربوني 
وأهـــداف الطاقة المتجددة وكفاءة 

الطاقة.

إنشاء أول مصنع للهيدروجين األخضر بقدرة 4 ميغاوات من الطاقة النظيفة

أعلــن بنــك البركــة اإلســالمي، إحــدى المؤسســات الماليــة البحرينيــة الرائــدة فــي مجال 
المصرفيــة اإلســالمية، عــن حصــد جائزتيــن مرموقتيــن فــي النســخة الســابعة من حفل 
جوائــز الخدمــات المصرفية اإلســالمية لألفــراد )IRBA( لعام 2021، وقــد َحظي بجائزة 
“أفضــل بنــك تجزئــة إســالمي فــي مملكــة البحريــن لهــذا العــام”، إضافــة إلــى فــوز حمــد 
عبــدهللا الُعقــاب الرئيــس التنفيذي للبنك بجائزة “أفضل رئيس تنفيذي للعام”. وانعقد حفل توزيع الجوائز في 
فندق كونراد دبي بتاريخ 16 ديســمبر 2021، وتســّلم البنك الجائزتين عن ُبعد، وتم بث المناســبة عبر الفضاء 

اإللكتروني.

ويأتـــي فـــوز بنك البركة اإلســـامي 
المصرفيـــة  الخدمـــات  بجوائـــز 
اســـتكمااًل  لألفـــراد،  اإلســـامية 
لمسيرته الريادية في القطاع والتي 
اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  تتضمـــن 
وتحتفـــي  المتنوعـــة.  والنجاحـــات 
هاتان الجائزتان بمدى التزام البنك 
بتقديم خدمة مصرفية اســـتثنائية 
دور  تمّيـــز  علـــى  عـــاوة  للزبائـــن، 
الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك في دعم 

تحّقق هذه المنجزات.
وفـــي حديثه حول هذه المناســـبة، 
قال الرئيـــس التنفيذي لبنك البركة 

اإلســـامي البحريـــن، حمـــد عبدهللا 
الُعقاب “إنه لمن دواعي ســـرورنا أن 
ننال هـــذا التقدير الرفيع من جوائز 
اإلســـامية  المصرفيـــة  الخدمـــات 
تعكـــس  حيـــث   ،)IRBA( لألفـــراد 
مدى اهتمامنـــا وحرصنا المتواصل 
تجـــاه منـــح الزبائن األعـــزاء تجربة 
باإلضافـــة  متكاملـــة،  مصرفيـــة 
بأحـــدث  تزوديهـــم  نحـــو  لســـعينا 
التـــي  المنتجـــات  وأرقـــى  الحلـــول 
ُتلبي احتياجاتهم المتغّيرة. وُيعتبر 
حصدنـــا لجائزة “أفضل بنك تجزئة 
إســـامي فـــي مملكـــة البحرين لهذا 

العـــام”، تأكيـــًدا على نجاح أنشـــطة 
ومبـــادرات البنك علـــى مدار 2021، 
للمحافظـــة  ونحـــن نتطلـــع بدورنـــا 
على هذا المستوى العالي من التمّيز 
والجـــودة فـــي الخدمـــة بالمراحـــل 
الُمقبلـــة. ويســـعدني أيًضا اختياري 
الســـتحقاق جائـــزة “أفضـــل رئيس 
تنفيذي للعام”، حيـــث ُتلقي الضوء 
لارتقـــاء  الهادفـــة  جهودنـــا  علـــى 
بمكانة بنك البركة اإلسامي ليكون 
فـــي طليعة رّواد القطاع المصرفي، 
وذلـــك باالعتمـــاد علـــى دعـــم وثقة 

أعضاء فريق العمل”.

اإلســـامي  البركـــة  بنـــك  وُيولـــي 
بالـــغ االهتمـــام تجـــاه طـــرح حلـــول 
مصرفيـــة متوافقـــة مـــع متطلبـــات 
وتســـتمر  الجمهـــور.  وتطلعـــات 
مبـــادرات ومســـاعي البنـــك لتوفير 
سلســـلة  وتجربـــة  قّيمـــة  خدمـــة 

وُمميزة لجميع فئات الزبائن.
الخدمـــات  جوائـــز  َتســـتند 
المصرفية اإلســـامية لألفراد 
علـــى تحليل أكاديمـــي صارم 
تعتمـــده مؤسســـة كامبريـــدج 
إف أناليتيـــكا الختبـــار مـــدى 
الخدمـــات  أداء  فعاليـــة 
المصرفيـــة اإلســـامية. ويتم 
للفـــوز  الُمرّشـــحين  تقييـــم 
قبـــل  مـــن  بِدّقـــة  بالجوائـــز 
لجنـــة تحكيـــم تضـــم خبـــراء 
مســـتقلين. وُتوّزع جوائز هذا 
العـــام ضمن أكثـــر من 40 فئة 
ولمجموعة فائزين من جميع 
أنحاء العالم، وهي ُتمنح إلى 
كل من األفراد والمؤسســـات 
التزامهـــا  ُتبـــدي  التـــي 
ومبادراتهـــا بتطويـــر وتعزيـــز 
نجـــاح الخدمـــات المصرفية 

اإلسامية لألفراد.

“البركة اإلسالمي” يحصد جائزتين لألداء المتميز للبنك والرئيس التنفيذي
تألق في حفل الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد 2021
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وصناعـــة  جـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد  
جمهوريـــة  أن  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن، 
البرازيـــل أحـــد أهـــم وأقـــوى المورديـــن 
الرئيســـيين لمملكة البحريـــن، في الفترة 
الحالية، مشـــيرًا إلى الدور المهم للقطاع 
الخـــاص ومجتمـــع األعمـــال فـــي توطيد 
وتعزيز العاقات الثنائية المشـــتركة بين 
البلدين الصديقين في مختلف المجاالت 

التجارية والصناعية واالستثمارية.
وأشـــار خـــال اســـتقباله للقائـــم بأعمـــال 
سفارة جمهورية البرازيل االتحادية لدى 
مملكة البحرين، ألبيرتو فونسيكا، مؤخرًا 
ببيـــت التجـــار، وبحضـــور النائـــب األول 
لرئيـــس الغرفـــة خالـــد نجيبـــي، والنائب 
هللا  وعبـــد  الكوهجـــي،  محمـــد  الثانـــي 
الســـادة القائم بأعمـــال الرئيس التنفيذي 
إلـــى أهمية تفعيـــل العمل المشـــترك بين 
البحرين والبرازيل وترجمته لمشروعات 
تعاون ملموســـة تســـهم فـــي خلق فرص 

اقتصادية واعدة. 
ونـــوه رئيس الغرفة بأهمية بناء جســـور 
للتعـــاون بين البحريـــن والبرازيل معتبرًا 
والصناعـــات  الســـياحة  قطاعـــات  أن 
اللوجســـتية  والخدمـــات  الزراعيـــة، 
والبحثيـــة  التعليميـــة  والقطاعـــات 
تشـــكل مجاالت تجمع المســـتثمرين من 
الجانبيـــن، مشـــيدا بالزيـــارة التاريخيـــة 
جاييـــر  البرازيلـــي  الرئيـــس  لفخامـــة 
صاحـــب  والـــذي  للبحريـــن  بولســـونارو، 
زيارتـــه إقامة منتـــدى األعمال البحريني 
البرازيلـــي والذي تكلل بالنجاح وســـاهم 
البرازيلييـــن  المســـتثمرين  تعريـــف  فـــي 
بالفرص االستثمارية المتاحة في مملكة 

البحرين.
وكشـــف أن حجـــم التجـــارة البينيـــة بين 
البرازيـــل  البحريـــن وجمهوريـــة  مملكـــة 
 895.6 نحـــو   2020 عـــام  خـــال  بلغـــت 
تميـــز  علـــى  يـــدل  ممـــا   ، دوالر  مليـــون 

العاقات التجارية البحرينية البرازيلية، 
التجـــار  بيـــت  أبـــواب  أن  علـــى  مشـــددًا 
مفتوحـــة، وأن غرفـــة البحريـــن على أتم 
االســـتعداد للتعاون المســـتمر مع سفارة 
جمهورية البرازيل لكل ما من شـــأنه نمو 
وتيرة العاقات التجارية واالســـتثمارية 

بين البلدين الصديقين.
ومن جانبه، أوضح القائم بأعمال سفارة 
لـــدى  االتحاديـــة  البرازيـــل  جمهوريـــة 
مملكة البحرين، أن هناك رغبة جادة من 
الجانـــب البرازيلـــي الستكشـــاف الفرص 
االســـتثمارية في مملكة البحرين، وعليه 
تقـــدم بمقتـــرح تنظيم ملتقـــى افتراضي 
الجانبيـــن  بيـــن  ثنائيـــة  لقـــاءات  لعقـــد 
يركز علـــى قطاعات واعـــده مثل: قطاع 

األغذية وقطاع الحديد واأللمنيوم.
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن تســـتورد 
كميـــات كبيرة من اللحـــوم من جمهورية 
البرازيل، وهناك اســـتعداد مـــن الجانبين 
لتنميـــة التجارة البينية فـــي هذا القطاع 
مشـــيدا بدور غرفـــة البحرين في تنظيم 
قنـــوات  وخلـــق  مميـــز  بشـــكل  الفعاليـــة 
تواصـــل مـــع الجانـــب البرازيلـــي والـــذي 
أبـــدى رغبه في االســـتثمار فـــي البحرين 
واســـتغال البيئة االســـتثمارية المحفزة 
لتدشين شراكات مع الجانب البحريني. 
وأكـــد فونســـيكا أن بـــاده ســـتعمل على 
التنســـيق المســـتمر مـــع غرفـــة البحريـــن 
لتنمية العاقـــات بين البلدين الصديقين 
والترويـــج للمنـــاخ االســـتثماري بمملكـــة 
البحريـــن كأحـــد أهـــم أهـــداف الســـفارة، 

مبينًا أنه عقد عـــدًدا من االجتماعات مع 
كل مـــن شـــركة فـــوالذ للحديـــد والصلب 
وكذلك شركة ألبا وعرض عليهم الفرص 
االســـتثمارية المتاحـــة فـــي البرازيل في 
قطاع الصناعة وقد القى ردودا إيجابية 
واســـتعدادا في تدشين مشـــاريع واعده 
فـــي جمهورية البرازيل كإنشـــاء مصاهر 

لأللومنيوم أو مصانع تكرير.
وبدوره، شـــدد محمد الكوهجـــي النائب 
ضـــرورة  علـــى  الغرفـــة  لرئيـــس  الثانـــي 
تعزيـــز العاقـــات بيـــن مملكـــة البحريـــن 
فـــي  االتحاديـــة  البرازيـــل  وجمهوريـــة 
مختلـــف المجاالت ال ســـيما فـــي المجال 
الرياضـــي والعمـــل علـــى تنفيـــذ عدد من 
البرامـــج الرياضـــة المشـــتركة بمـــا يخلق 
فرصا استثمارية مستقبلية منها تدشين 
أكاديميات رياضيـــة برازيلية في مملكة 
البحريـــن الحتضـــان وتطويـــر المواهـــب 

الرياضية البحرينية. 
وأشـــار إلـــى المناخ االســـتثماري الجاذب 
البحريـــن  فـــي  لاســـتثمار  والمحفـــز 
الحكومـــة  تقدمهـــا  التـــي  والتســـهيات 
الســـتقطاب الشـــركات األجنبيـــة، الفتـــًا 
إلـــى أن البحريـــن تعـــد مـــن أقـــل الـــدول 
تكلفة فيما يخص تدشـــين الشركات من 
حيث رسوم التسجيل ومزاولة األنشطة 
تعرفـــة  انخفـــاض  بجانـــب  التجاريـــة، 
اســـتخراج  وســـهولة  والمـــاء  الكهربـــاء 
السجات التجارية والتكلفة المنخفضة 
لألراضـــي االســـتثمارية والصناعيـــة في 

منطقة البحرين العالمية لاستثمار.

القائم بأعمال سفارتها: رغبة جادة الستكشاف الفرص االستثمارية بالمملكة

رئيس الغرفة: البرازيل أحد أهم الموردين الرئيسيين للبحرين حالًيا

ناس ملتقيا القائم بأعمال سفارة البرازيل 

ومنـــذ أكثـــر مـــن 60 عاًمـــا، يســـهم بنـــك البحريـــن الوطنـــي بدعم 
اقتصـــاد المملكـــة، وذلـــك بريادته في القطاع المصرفي وتوســـعه 
إقليمًيـــا علـــى مســـتوى دول مجلس التعـــاون الخليجـــي، ليتمّكن 
بذلـــك من بناء محفظة مالية واســـتثمارية قوية، وإنشـــاء قاعدة 
عماء واسعة وممتدة. ويمتلك البنك اليوم نسبة تعادل 78.8 % 
من حصص أســـهم بنك البحرين اإلســـامي، إذ يعمل البنكان على 
توحيـــد جهودهمـــا لتقديم أفضـــل الحلول والخدمـــات المصرفية 
لألفراد، والخدمات المصرفية للشـــركات والمؤسســـات التجارية، 
إضافة إلى أنشـــطة الخزينة واالســـتثمار والخدمات االستشارية 

االستثمارية. 
ولطالمـــا كان الهـــدف األســـاس من جميـــع خدمات بنـــك البحرين 
الوطنـــي منـــذ ذلك اليـــوم وحتى يومنـــا هذا، هو خدمـــة المجتمع 
البحريني والمســـاهمة في تنمية االقتصاد الوطني، اســـتناًدا على 
الركيـــزة والقيمـــة المحوريـــة التي يعتمدهـــا البنـــك، المتمثلة في 
التواصل مع العماء وإثراء تجربتهم المصرفية بالتوافق مع وعد 
عامته التجارية “أقرب لكم”. وعلى نهج النمو واالزدهار المستمر، 
يمتلك البنك رؤية واضحة وشاملة نحو مزيد من التوسع لتعزيز 
حضوره على المســـتوى اإلقليمـــي؛ بهدف دعم خطط التنمية في 
المملكـــة وتوســـعة محفظة األعمـــال في المنطقة وزيـــادة األرباح 
وتحقيق النمو المســـتدام للبنك، بما يضمـــن جاهزيته للتكيف مع 

كافة المتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي.

عاوة على ذلك، يتطلع البنك لمراقبة تحليات األســـواق المالية 
الغتنـــام فـــرص النمـــو غيـــر التقليديـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع جهوده 
الراميـــة لتنويـــع خدماته وتطويـــر مبادراته وآليات عمله، بشـــكل 
يضمـــن مواكبتـــه لجميـــع متغيـــرات البيئـــة االقتصاديـــة الحالية، 
وحفاظـــه علـــى مكانته كعضو نشـــط فـــي النظام المالـــي الجديد. 
ولتحقيق هذه األهداف، وضع البنك خطة استراتيجية تركز على 
االلتزام بتعزيز مســـتوى النمو االقتصـــادي بما يتوافق مع أهداف 
وتطلعـــات الرؤيـــة االقتصاديـــة 2030، ويســـهم فـــي نمـــو القطاع 

المصرفي والمالي في المملكة.
كمـــا يضـــع البنـــك رحلـــة التحـــول الرقمـــي والداخلي فـــي مقدمة 
أولوياتـــه التنمويـــة، ويســـعى علـــى الـــدوام لطـــرح حلـــول رقمية 
تتوافـــق مـــع اســـتراتيجية التحـــول التـــي وضعها؛ بهـــدف تطوير 
وتيســـير المعامـــات المصرفيـــة لتصبـــح أكثـــر ســـهولة وكفـــاءة، 
مـــا يمنحه ميزة تنافســـية في مجـــال االبتكار الرقمـــي من ناحية 
الفـــروع  أداء  تحســـين  إلـــى  باإلضافـــة  والمنتجـــات،  الخدمـــات 

باالستفادة من التقنيات المتطورة. 
وأصبـــح بنـــك البحريـــن الوطنـــي مؤخـــًرا أول بنك يبـــادر بإطاق 
الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة علـــى مســـتوى منطقـــة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا، والتي ساهمت بشـــكل كبير في تمهيد 
رحلـــة التحـــول الرقمي في البنك، وتعزيز تجربـــة عماءه الكرام، 

والوفاء بوعده بالبقاء أقرب لهم.

أمــل الحامــد

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

يعــد بنــك البحريــن الوطنــي أول بنــك مملوك لمســاهمين محليين في مملكة البحرين، وقد تأســس كبنك تجزئة وطنــي مرّخص من قبل 
مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم أميري صدر في شهر يناير من العام 1957، وبذلك أصبح شركة مساهمة عامة، تملك أسهم 
مدرجــة فــي بورصــة البحرين ولها العديد من أبرز المســاهمين المحلييــن، ويعود ذلك لكونه يحمل تاريًخا حافالً باإلنجازات على صعيد 
المســؤولية المجتمعية نحو المجتمع البحريني الذي ينتمي إليه وحضور ممتد على المســتوى اإلقليمي، إذ يملك فرعين في كل من أبو 

ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة والرياض بالمملكة العربية السعودية.

بنك البحرين الوطني
 تأسس العام 1957
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تسهيالت لتحويل ملكية األسهم في الشركات المقفلة
500 دينار رسوم سنوية متوقعة بعد نقلها إلى “المقاصة”

أثارت التعديالت القانونية األخيرة 
علـــى قانـــون الشـــركات التجاريـــة 
التجـــاري  الشـــارع  فـــي  الجـــدل 
بتحويـــل  يتعلـــق  فيمـــا  بالمملكـــة، 
الشـــركات المقفلـــة وتســـجيلها إلى 
شـــركة البحرين للمقاصة، والتابعة 
إلـــى بورصـــة البحريـــن، األمر الذي 
أثـــار حفيظـــة أعضاء فـــي مجلس 
لهـــذه  مناقشـــتهم  خـــالل  النـــواب 

التعديالت.
أن  تجاريـــة  مصـــادر  وأوضحـــت 
مـــن  األكبـــر  الشـــركات  تخـــوف 
التعديالت األخيـــرة، قد يكون من 
موضوع الرســـوم التي قد تفرضها 
شركة البحرين للمقاصة والتي قد 

تصل إلى 500 دينار سنويًا.
ولكـــن بشـــكل عـــام، فـــإن الخطوة 
ســـتوفر خدمات أفضل للشـــركات 
المقفلـــة فـــي عمليـــة نقـــل األســـهم 
عوضـــًا  الشـــركاء  بيـــن  والملكيـــة 

والتـــي  الســـابقة  الطريقـــة  عـــن 
كانـــت تتطلـــب إجـــراءات قضائية 
العـــدل  قاضـــي  لـــدى  والتســـجيل 

وإجراءات طويلة.
ومع نقل الشـــركات المقفلة لشركة 
البحريـــن للمقاصة، فإن المتطلبات 
التشـــريعية لن تختلـــف عن الوضع 
الحالـــي ولكـــن ســـيتم التعامـــل مع 
الشـــركات بطريقـــة األســـهم علـــى 
غـــرار الشـــركات المدرجـــة، وعليـــه 
يمكن بســـهولة تداول األسهم على 
هذه الشـــركات على غرار البورصة 
لـــن تكـــون أســـعار أســـهمها  ولكـــن 
معروضـــة في البورصـــة أو تخضع 

لمســـتويات اإلفصـــاح والشـــفافية 
الصـــارم المعمـــول بـــه فـــي ســـوق 

البحرين لألوراق المالية.
مـــن جانبـــه، أشـــار رئيـــس جمعيـــة 
عبـــاس  البحرينيـــة،  المحاســـبين 
رضـــي، إلى أن فصل عملية الرقابة 
وتســـجيل الشـــركات المقفلـــة هي 
عملية مطلوبـــة لكي ال يكون هناك 
تداخـــل فـــي الســـلطات، مبينـــا أن 
إلـــى  المقفلـــة  الشـــركات  تحويـــل 

شركة المقاصة ســـيعني مزيًدا من 
االحترافيـــة فـــي عملية التســـجيل 
الخدمات.كمـــا  علـــى  والحصـــول 
أن عمليـــة تســـجيل األســـهم ونقل 
الحصـــص وغيرهـــا مـــن العمليـــات 
التي تحتاجها الشـــركات ســـتكون 
أســـهل وأســـرع مـــن توزيـــع أربـــاح 

وإدارات الشركات عمومًا.
وأوضـــح رضـــي أن وجـــود تنظيم 
صالـــح  فـــي  هـــو  للشـــركات  أكبـــر 
والشـــركات  الوطنـــي  االقتصـــاد 

عمومًا.
وشـــرح فوائـــد أن تكـــون الشـــركة 
في ســـوق منظمـــة، حيث اعتبر أن 
الشـــركات المســـاهمة المدرجة هي 
أعلى مســـتويات الرقي للشـــركات 
إذ تكـــون فـــي مســـتوى عـــال مـــن 
الشـــفافية واإلفصـــاح والمتطلبات 
وجـــود  أن  إلـــى  مشـــيرا  األخـــرى، 
تنظيم مشـــابه أو قريب للشـــركات 
المقفلـــة يعطي نقلـــة نوعية أفضل 

لهذه الشركات.

عباس رضي

رضي: الخطوة 
ستحسن مستوى 
الخدمة وستكون 

أكثر احترافية

  علي الفردان

تهاني العالي تحصد 100 ألف دوالر من برنامج “حصادي”
“األهلي المتحد”: السحب على الجائزة الكبرى بمليون دوالر في يناير

أعلـــن البنـــك األهلي المتحـــد – البحرين 
ببالـــغ الفخـــر والســـرور عـــن فـــوز تهاني 
حسن العالي بجائزة المئة ألف دوالر من 
برنامـــج حصادي كجـــزء من أربع جوائز 
ربع سنوية بنفس القيمة، ويتطلع البنك 
إلى السحب القادم على الجائزة الكبرى 
بقيمـــة مليون دوالر في شـــهر يناير من 

العام 2022.
لقد قدم برنامج حصادي للتوفير التابع 
للبنـــك األهلـــي المتحـــد مئـــات الجوائـــز 

بقيمة ألف دوالر وأربع جوائز بقيمة مئة 
ألـــف دوالر وثالث جوائـــز بقيمة مليون 
دوالر علـــى مـــدار هـــذا العـــام، لتمكيـــن 

عمالئنا من تحقيق جميع أحالمهم.
ومن جهته، علق نائب الرئيس التنفيذي 
المصرفيـــة  الخدمـــات   – للمجموعـــة 
المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  فـــي  لألفـــراد 
“تواصـــل  بالقـــول  ســـايغال،  ســـوڤرات 
جوائز برنامج حصـــادي بتعزيز األحالم 
مـــن خالل جوائز رائعة على مدار العام. 
من الرغبـــات الصغيـــرة المؤجلة وحتى 
الخطـــط الكبيـــرة لتغييـــر نمـــط الحياة، 
فـــإن جوائز حصـــادي هنـــا لتحويل تلك 

نشـــجع  إلـــى حقيقـــة. ونحـــن  األحـــالم 
العمالء على عـــدم تفويت هذه الفرصة 
الهائلة للفوز بجائزة يناير البالغة مليون 

دوالر”.
كل 50 دينـــار بحرينـــي يتم اســـتثمارها 
في حســـاب حصادي قبـــل 10 يناير من 
العام 2022 ســـوف تؤهـــل العميل للفوز 

بالجائزة الكبرى بمبلغ مليون دوالر.
 ويمكن االســـتثمار في برنامج حصادي 
مـــن خالل فـــروع البنك األهلـــي المتحد 
أو رقمًيا من خالل تطبيق البنك األهلي 
المتحد للخدمات المصرفية عبر الهاتف 

النقال.

أعلنت بورصة البحرين عن إدراج اإلصدار رقم 1891 من أذونات الخزينة الحكومية 
ومدته 3 أشهر، والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة ابتداء من 
اليـــوم الخميـــس. وأوضحت البورصة أن قيمة اإلصدار تبلـــغ 70 مليون دينار، لفترة 
استحقاق 3 أشهر بدأت أمس 22 ديسمبر وتنتهي في 23 مارس 2022. وبلغ معدل 
ســـعر الفائـــدة على هذه األذونات 1.47 %، مقارنة بســـعر الفائـــدة 1.46 % لإلصدار 
الســـابق بتاريخ 8 ديســـمبر 2021.  يشـــار إلى أن مصرف البحرين المركزي قد أعلن 
يوم االثنين )20 ديســـمبر( بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم 1891 من أذونات الخزانة 
الحكوميـــة األســـبوعية التي يصدرها “المركزي” نيابة عن الحكومة بنســـبة 118 %. 
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

اليوم إدراج أذونات خزينة في “بورصة البحرين” بـ 70 مليون دينار

 أمل الحامد

رفع أحد المساهمين الرئيسين في شركة 
البحريـــن لمطاحـــن الدقيـــق “المطاحن”، 
المدرجة أســـهمها في بورصـــة البحرين، 
حصتـــه فـــي الشـــركة إلـــى 7.22 % مـــن 
إجمالـــي األســـهم المدرجـــة فـــي بورصة 
البحرين.  وتعود تفاصيل صفقة الشراء 
إلى قيام المســـاهم الرئيـــس عبدالحميد 
زينـــل محمد زينل، بشـــراء 15 ألف و15 
ســـهًما، لترتفع نســـبة تملك المساهم من 
1.778 مليون ســـهم ما نســـبته 7.16 % 
لتصل إلى 1.793 مليون سهم ما نسبته 
7.22 % مـــن إجمالـــي األســـهم. ووفـــق 
البيانات المنشـــورة على موقع البورصة، 

فـــإن كبـــار المســـاهمين فـــي “المطاحن”، 
هم: شـــركة ممتلكات البحريـــن القابضة 
 ،%  65.73 تملكهـــا  نســـبة  تبلـــغ  التـــي 
و7.44 % نســـبة تملـــك شـــركة مطاحـــن 
الدقيـــق والمخابـــز الكويتيـــة، و6.97 % 
نســـبة تملك المســـاهم عبدالحميد زينل 
محمـــد زينـــل. وتبلـــغ القيمـــة الســـوقية 
للشـــركة نحو 8.44 مليون دينار، موزعة 
علـــى 24.8 مليـــون ســـهم. يشـــار إلى أن 
المطاحـــن  لشـــركة  الرئيســـة  األنشـــطة 
هي اســـتيراد القمح وطحنـــه وبيعه في 
األســـواق المحلية والخارجية، كما تقوم 
بتصنيـــع المنتجـــات المكملة والمشـــتقة 

من القمح والحبوب األخرى.

مساهم رئيس بـ “المطاحن” يرفع حصته إلى 7.22 %

 أمل الحامد

سوفرات سايغال

  علي الفردان

الساعي: تأجيل األقساط سيساعد 
الشركات على ترتيب أوضاعها

بعض القطاعات مازالت متضررة من آثار “الجائحة”

باسم الساعي

قــال صاحــب األعمــال باســم الســاعي إن تأجيــل األقســاط المصرفيــة علــى الشــركات سيســاعد عددا منهــا على ترتيــب أوضاعها 
و”الوقــوف علــى قدميهــا”.  وأوضــح الســاعي، وهــو عضــو المكتــب التنفيذي لغرفة تجــارة وصناعــة البحرين، أن بعض الشــركات 

مازالت متضررة من جائحة كورونا، وتأجيل األقساط يعطيها فرصة لترتيب أمورها وأوضاعها المالية.

لكنـــه اســـتدرك بالقـــول “ال أعتقد 
أن جميـــع الشـــركات قد يناســـبها 
موضـــوع تأجيـــل األقســـاط، فأنا 
كصاحـــب عمـــال لـــدي التزامـــات 
ووضعي في الســـوق جيد فخيار 
التأجيل قد ال يكون خيارا مفضال 

في هذه الحالة”.
وكان مســـؤول فـــي “الغرفـــة” قد 
أعلن عـــن دعوة إلى تجديد فترة 
تأجيل أقســـاط قروض الشركات 
مازالـــت  التـــي  القطاعـــات  فـــي 

متأثرة بتداعيات “كوفيد 19”.
 وأشـــار الســـاعي إلـــى أهميـــة أن 
فتـــرة  مـــن  الشـــركات  تســـتفيد 
التأجيـــل فـــي توفيـــق أوضاعهـــا 
التأجيـــل  فتـــرة  تنتهـــي  بحيـــث 
وتكـــون فـــي موقـــف أفضـــل من 
خـــالل تحســـين التدفـــق المالـــي 
وخفـــض  الديـــون  ومتابعـــة 

التكاليف.
األعمـــال  قطاعـــات  دعـــم  وأكـــد 
لمواقف الغرفة، إذ تعتبر “الغرفة” 
جـــًدا  مهـــم  الســـيولة  موضـــوع 

للشـــركات، مشـــيرا إلـــى أنها على 
تواصل دائم مع الجهات الرسمية 
لما فيه مصلحة القطاع الخاص.

وكانـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن قد دفعت نحـــو تأجيل 
المـــرات  فـــي  القـــروض  أقســـاط 
السابقة، إذ أشار استطالع أجرته 
الغرفة قبل عام في خضم جائحة 
 500 كورونـــا، وشـــمل أكثـــر مـــن 
شركة إلى أن الشركات استفادت 
مـــن تأجيل األقســـاط المصرفية، 
إذ إن عـــدم تمديد فتـــرة التأجيل 
بإفـــالس  ســـينذر  كان  حينهـــا 
تجـــار، فكان للقـــرار الملزم للبنوك 
دعـــم  فـــي  دور  الماضـــي،  العـــام 
القـــوة الشـــرائية لـــدى المواطنين 
والمقيميـــن وبالتالي دعم للقطاع 

الخاص.


