
المنامة - بنا

ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس الوزراء، بقصر 
الصخير أمس.

وأشـــاد جاللة الملـــك بالجهـــود المثمرة لولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
فـــي تعزيـــز نهضـــة المملكـــة وتطويـــر العمل 
الحكومـــي بمـــا يحقـــق األهـــداف والغايـــات 
المنشـــودة، معرًبـــا جاللتـــه عن بالـــغ التقدير 
للجهـــود الوطنية التي قادها صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
 ،)COVID-19( في التصدي لفيروس كورونا
والتـــي وضعت مملكـــة البحرين فـــي المكان 
األنســـب لتجـــاوز تأثيـــرات الجائحـــة علـــى 
وعـــودة  واالقتصـــادي  الصحـــي  المســـتوى 
الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا بالســـرعة المطلوبـــة.

الســـلطة  بيـــن  بالتعـــاون  جاللتـــه  وأشـــاد 
التنفيذيـــة والســـلطة التشـــريعية وما وصل 
إليـــه مـــن مســـتويات متقدمـــة فـــي مختلف 

مســـاراته، مؤكـــًدا جاللتـــه أهميـــة اســـتمرار 
التعـــاون من أجل مزيد مـــن االزدهار لمملكة 
البحريـــن وتحقيـــق تطلعـــات أبنائهـــا. وأدان 
مجلس الوزراء اســـتمرار الهجمات الحوثية 
اإلرهابيـــة بالصواريخ البالســـتية والطائرات 
المســـيرة المفخخـــة علـــى المنشـــآت المدنية 
المملكـــة  فـــي  والنفطيـــة  واالقتصاديـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، التـــي تتنافى 
علـــى  وتبرهـــن  الدوليـــة،  القوانيـــن  كل  مـــع 
لـــدول  تحـــدي مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 
العالـــم المحبـــة للســـالم، مطالًبـــا تلـــك الدول 
بتحمل مســـؤولياتها تجاه هـــذه االعتداءات 
اإلرهابيـــة المتعمـــدة والممنهجـــة التي تهدد 
األمن واالســـتقرار اإلقليمي وتعرض للخطر 
إمدادات الطاقة واستقرار االقتصاد العالمي 

وتمس السلم الدولي.

وأكـــد جاللـــة الملـــك أهميـــة االســـتمرار فـــي 
تنميـــة آفـــاق التنســـيق والتعـــاون بيـــن دول 
مجلس التعـــاون والدول الحليفة والصديقة 
بمـــا يدعم تضامن واســـتقرار المنطقة ويعزز 
توحيـــد  عبـــر  والعالمـــي  اإلقليمـــي  دورهـــا 
المواقف وتطوير الشراكات مع دول العالم.

وعـــن مســـتجدات األوضـــاع فـــي أوكرانيـــا، 
مـــن  القلـــق  عـــن  الـــوزراء  مجلـــس  أعـــرب 
اســـتمرار الحـــرب، داعًيـــا كل األطـــراف إلى 
إلـــى  واللجـــوء  التصعيـــد  ووقـــف  التهدئـــة 
الحوار والطرق الدبلوماســـية لوقف الحرب 
وتســـوية النـــزاع عبر المفاوضات المباشـــرة 
عليهـــا،  المتعـــارف  الســـلمية  وبالوســـائل 
وااللتـــزام باالتفاقيـــات والمواثيـــق المبرمة، 
والعمـــل علـــى الحفاظ علـــى األمن والســـلم 

الدوليين.

جهود مثمرة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير العمل الحكومي... جاللة الملك:

التنسيق بين الدول لضمان استقرار المنطقة
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الكرملين يحذر “الناتو” من التدخل... وزيلينسكي يختار “القدس” لمحادثات السالم

حظر تجوال شامل بأوكرانيا... وقصف مصنع للكيماويات
عواصم ـ وكاالت

دخلـــت العملية العســـكرية الروســـية في 
أوكرانيـــا يومها الـ 26، أمس، فيما اســـتمر 
القصف الروســـي على المـــدن األوكرانية. 
وفـــي آخـــر التطـــورات، أعلنت الســـلطات 
فـــي أوكرانيـــا فرض حظر تجوال شـــامل 
اعتباًرا من مســـاء االثنين حتى األربعاء. 
المدينـــة  ســـكان  كييـــف  عمـــدة  وطالـــب 
بارتداء أقنعة خوًفا من تلوث سام جراء 

القصف الروسي.
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واسع 
جراء 

القصف 
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على كييف
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تحت رعاية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب، أعلنت مجموعة اللولو عن مباردتها بإطالق حملة 
“المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات” لدعـــم المشـــاريع اإلنســـانية التـــي تنفذها 
مؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية لصالح األيتام البحرييين، بمناســـبة شـــهر 
رمضان المبارك.ومن خالل المشروع الخاص بالمسؤولية االجتماعية للشركات، 
يمكـــن لكل متســـوق في فروع هايبرماركت اللولـــو الثمانية في البحرين التبرع 
بـــأي مبلـــغ كبيـــر أو صغير من أجـــل حملـــة “المســـؤولية االجتماعية للشـــركات“ 
الخيرية، والتي ســـتخصص لصالح مشاريع رعاية األيتام التي تنفذها مؤسسة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.

“اللولو” تطلق حملة “المسؤولية 
االجتماعية للشركات”

24 صفحة - 220 فلسا
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Shaban 1443 1919 شعبان
Mar 2022 2222 مارس

Year: 14السنة
No: 4907العدد
Tueالثالثاء

ســـــوق الــــمـــنـــامــــة
٢٠ مـــــارس - 20 أبـــــــريــل

تسوق في محالت الذهب في سوق
المنامة لفرصة الفوز بجوائز ثمينة

17

طرح تذاكر جائزة البحرين الكبرى للفورموال1 2023
تطرح حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة  «

السيارات في الشرق األوسط” اليوم تذاكر 
سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 

للفورموال1 للموسم المقبل 2023، بتخفيض 
يصل لـ30 % على جميع المنصات. وتنطلق 
حملة العروض المبكرة بتخفيض يصل إلى 

30 % على جميع تذاكر السباق للمنصة 
الرئيسية منصة المنعطف األول، منصة 

بتلكو، منصة الفوز، ومنصة الجامعة، لفترة 
محدودة فقط حتى 8 أبريل المقبل.

المنامة - بنا

أكد وكيـــل وزارة المواصالت 
للنقـــل البـــري والبريد ســـامي 
اســـتمرار  أهميـــة  بوهـــزاع، 
 - البحريـــن  جســـر  مؤسســـة 
قطر فـــي نشـــاطها ومواصلة 
العمـــل على وضـــع التصاميم 
لهـــذا  التنفيذيـــة  والخطـــط 
المشـــروع المهـــم، لمـــا لـــه من 
أثـــر إيجابي كبير فـــي تعزيز 
الروابط المتينـــة والتاريخية 
بين المواطنين فـــي البلدين، 
وحرًصا منها على العمل لكل 
ما من شـــأنه تحقيق تطلعات 
المواطنيـــن فـــي البلدين في 

حركـــة  وتســـهيل  التقـــارب 
السفر بين البلدين. 

وقال وكيل وزارة المواصالت 

للنقـــل البري والبريـــد إننا في 
مملكة البحرين نجدد الدعوة 
الثنائيـــة  المباحثـــات  لبـــدء 
بيـــن الجانبيـــن وفـــق اآلليات 
المتفق عليهـــا في بيان الُعال، 
مشـــيًرا فـــي هذا الصـــدد إلى 
الدعـــوة التي وجهتهـــا وزارة 
الخارجيـــة البحرينية بتاريخ 
11 ينايـــر 2021 إلى نظيرتها 
المباحثـــات  لبـــدء  القطريـــة 
األخـــرى  والدعـــوة  الثنائيـــة 
التـــي تـــم توجيههـــا فـــي 22 

فبراير 2021.

وكيل “ المواصالت للنقل البري”:

جسر البحرين - قطر له أثر إيجابي كبير في تعزيز 
الروابط التاريخية بين المواطنين في البلدين
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سامي بوهزاع

محرر الشؤون المحلية
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ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلس الوزراء، وذلك بقصر الصخير أمس.

ــاع، تــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة االجـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
اســتــعــراض عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
ــأن الــمــحــلــي  ــشـ الـــتـــي تــخــص الـ
والتنمية  البناء  بعجلة  وتــدفــع 
نحو المزيد من التقدم والتطور 
لـــكـــل مـــــا فـــيـــه خـــيـــر الـــوطـــن 
ــافـــة إلــى  ــرام، إضـ ــكــ ــ وأبـــنـــائـــه ال
بــحــث الـــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة 
الساحتين  على  والمستجدات 

اإلقليمية والدولية.
المفدى  الملك  أشــاد جاللة  وقد 
لــولــي العهد  الــمــثــمــرة  بــالــجــهــود 
الــوزراء صاحب  رئيس مجلس 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
تعزيز  فــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
العمل  وتطوير  المملكة  نهضة 
األهــداف  يحقق  بما  الحكومي 
ــات الـــمـــنـــشـــودة، مــعــربــا  ــايـ ــغـ والـ
جاللته عن بالغ التقدير للجهود 
الــوطــنــيــة الــتــي قــادهــا صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
التصدي  فــي  الـــــوزراء  مجلس 
 ،)COVID-19( كورونا  لفيروس 
البحرين  مملكة  وضعت  والتي 
ــمــكــان األنـــســـب لــتــجــاوز  فـــي ال
تأثيرات الجائحة على المستوى 
الــصــحــي واالقــتــصــادي وعـــودة 

بالسرعة  طبيعتها  إلــى  الحياة 
المطلوبة.

أن جائحة  إلــى   وأشــار جاللته 
 )COVID-19( كــورونــا  فيروس 
البحرين  ــاء  ــن أب كــفــاءة  أثــبــتــت 
العاملين في الصفوف األمامية 
من  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي 
ووزارة  الــبــحــريــن،  ــاع  دفــ ــوة  قـ
الصحية،  والــكــوادر  الــداخــلــيــة، 
الذين  المساندة  الجهات  وكافة 
قدموا المثل األروع في التفاني 
والبذل والعطاء، وبّينت تكامل 

المنظومة الصحية الوطنية.
وأشــــاد جــاللــتــه بــالــتــعــاون بين 
والسلطة  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة 
من  إليه  وصــل  ومــا  التشريعية 
مستويات متقدمة في مختلف 
أهمية  جاللته  مؤكًدا  مساراته، 
أجل  من  التعاون  هذا  استمرار 
لمملكة  االزدهـــــــار  مـــن  ــمــزيــد  ال
ــبــحــريــن وتــحــقــيــق تــطــلــعــات  ال

أبنائها الكرام.
ــمــلــك بـــدور  ثـــم أشــــاد جــاللــة ال
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــــوزراء،  ال مجلس  رئــيــس  العهد 
وجهود العاملين بحلبة البحرين 
الــدولــيــة وكــافــة الــجــهــات التي 

نجاح  من  تحقق  فيما  أسهمت 
الســتــضــافــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لجائزة البحرين الكبرى لطيران 
الــفــورمــوال1  لسباقات  الخليج 
ــدى 18 عـــاًمـــا، مــنــوًهــا  عــلــى مــ
النسخة  بــه  ظهرت  بما  جاللته 
التي  السباق  من  الثامنة عشرة 
اســتــضــافــتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مـــؤخـــًرا مــن تــمــيــز عــلــى صعيد 
ــداد والــتــنــظــيــم والــحــضــور  ــ اإلعـ
للشباب  الرائد  الدور  بما يعكس 
من  يمتلكونه  ــا  ومـ الــبــحــريــنــي 
التنظيم  فــي  إبــداعــيــة  قــــدرات 
مما  الرياضية  الفعاليات  لكبرى 
كمحطة  مملكة  مكانة  من  عــزز 
هامة لهذا السباق الدولي وهذه 

الرياضة الجماهيرية.
ــوزراء  ــ ال مجلس  أدان  بــعــدهــا، 
اســتــمــرار الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
البالستية  بالصواريخ  اإلرهابية 
المفخخة  المسيرة  والــطــائــرات 
عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت الـــمـــدنـــيـــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة والــنــفــطــيــة في 
ــيــة الــســعــوديــة  ــعــرب الــمــمــلــكــة ال
كل  مــع  تتنافى  التي  الشقيقة، 
ــة، وتــبــرهــن  ــيـ ــدولـ الــقــوانــيــن الـ
الــحــوثــي  مليشيا  تــحــدي  عــلــى 

المحبة  العالم  لــدول  اإلرهــابــيــة 
ــدول  ــ ــا تــلــك ال ــًب لــلــســالم، مــطــال
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
ــداءات االرهــابــيــة  ــ ــتـ ــ ــذه االعـ هــ
المتعمدة والممنهجة التي تهدد 
ــرار اإلقــلــيــمــي  ــقـ ــتـ األمــــن واالسـ
وتــــعــــرض لــلــخــطــر إمــــــــدادات 
ــطــاقــة واســـتـــقـــرار االقــتــصــاد  ال
الدولي،  السلم  وتمس  العالمي 
البحرين  مملكة  وقــوف  مــؤكــًدا 
العربية  المملكة  شقيقتها  مــع 
الــســعــوديــة فــي كــل مــا تتخذه 
مـــن إجـــــــراءات لــحــمــايــة أمــنــهــا 

واستقرارها وسالمة أراضيها.
ــلـــك أهــمــيــة  ــمـ ــــة الـ ــد جــــالل ــ ــ وأكـ
االســـتـــمـــرار فـــي تــنــمــيــة آفـــاق 
دول  بــيــن  ــتــعــاون  وال التنسيق 
مجلس التعاون والدول الحليفة 
بــمــا يــدعــم تضامن  والــصــديــقــة 
واستقرار المنطقة ويعزز دورها 
توحيد  عبر  والعالمي  اإلقليمي 
المواقف وتطوير الشراكات مع 

دول العالم.
ــاع  وبــشــأن مــســتــجــدات األوضــ
ــا، أعــــرب مجلس  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
استمرار  من  القلق  ــوزراء عن  ال
ــا األطــــراف كافة  الــحــرب، داعــًي
التصعيد  ووقـــف  الــتــهــدئــة  إلـــى 
والــلــجــوء إلــى الــحــوار والــطــرق 
الــدبــلــومــاســيــة لــوقــف الــحــرب 

وتسوية النزاع عبر المفاوضات 
السلمية  وبــالــوســائــل  المباشرة 
ــتــــزام  ــ الــمــتــعــارف عــلــيــهــا، واالل
باالتفاقيات والمواثيق المبرمة، 
والعمل على الحفاظ على األمن 

والسلم الدوليين.
تهيئة  ضــرورة  المجلس  ويؤكد 
ــيــة وتــوفــيــر  ــســان األوضــــــاع اإلن
ــة لــلــمــدنــيــيــن وتــأمــيــن  ــحــمــاي ال
العبور  ممرات  وفتح  سالمتهم 
اآلمنة لهم، وإيصال المساعدات 
اإلنـــســـانـــيـــة واإلغـــاثـــيـــة بــوجــه 
التقدير لكل  السرعة، معرًبا عن 
ــت فـــي هــذا  ــذل ــتــي ب الــجــهــود ال
مساهمة  أن  مؤكًدا  الخصوص، 
مملكة البحرين في دعم الجهود 
اإلنسانية في أوكرانيا هو إسهام 
للتخفيف  إنساني  كواجب  منها 

من معاناة المحتاجين.
تطلع  عـــن  ــمــجــلــس  ال وأعــــــرب 
مملكة البحرين بوقف التصعيد 
ــراف،  ــ ــل األطــ ــن كـ اإلعـــالمـــي مـ
الماضية  األحداث  أثبتت  حيث 
وباألخص في عالمنا العربي، ما 
له من تأثير سلبي على تأجيج 
ــة أمـــد الــحــرب  الــمــواقــف وإطــال
والصراع، وال يساعد على ضمان 

األمن واالستقرار العالمي.
ــأ جـــاللـــة الــمــلــك  ــعــد ذلـــــك، هــن ب
رئــيــس وأعــضــاء غــرفــة تــجــارة 

ــبــحــريــن بــمــنــاســبــة  وصـــنـــاعـــة ال
الغرفة  إدارة  لمجلس  انتخابهم 
لهم  متمنًيا  الــثــالثــيــن،  ــدورتــه  ل
ــنـــجـــاح في  ــتــوفــيــق والـ ــكــل ال ل
تجارة  غــرفــة  مسيرة  مــواصــلــة 
ــي دعــم  ــبــحــريــن فـ وصــنــاعــة ال
القطاع التجاري وتعزيز التنمية 
تميزت  بما  مشيًدا  االقتصادية، 
به االنتخابات من حسن تنظيم 

وأجواء تسودها النزاهة.
وقد رفع سمو الشيخ محمد بن 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  مــبــارك 
ــوزراء أســمــى آيــات  ــ ــ مــجــلــس ال
ــان إلــى  الــشــكــر وعــظــيــم االمــتــن
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
المفدى وصاحب السمو الملكي 
ــيــــس مــجــلــس  ــ ــد رئ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ــ ول
رؤى  أن  مؤكًدا سموه  الـــوزراء، 
جاللة الملك المفدى وتوجيهات 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
شكلت  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
للتعامل  الـــوزراء  لمجلس  نهًجا 
مع مختلف الظروف التي مر بها 
ذلــك تم وضع  إثــر  العالم وعلى 
نفذها  التي  والــبــرامــج  الخطط 
مما  إتقان  بكل  البحرين  فريق 
ساهم في وضع مملكة البحرين 

في الموقع األفضل.

المنامة - بنا

الجائحة أثبتت كفاءة البحرينييـــــــن فـــي الصـفـــوف األمامـيـــة
الدفع بعجلة البناء لكل ما فيه خير الوطن وأبنائه الكرام... جاللة الملك:

الدوليــة القوانيـــن  كل  مــع  تتنافــى  السعوديــة  فــي  المدنييــن  ضــد  الحوثيــة  الهجمــات 

ــوف األمـــامـــيـــة ــفـ ــصـ ــي الـ ــ ــن ف ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــاءة ال ــ ــف ــ الـــجـــائـــحـــة أثـــبـــتـــت ك

اســـتمرار التعـــاون بيـــن “التنفيذيـــة” و”التشـــريعية” تحقيًقـــا لتطلعـــات المواطنيـــن 

ـــا بفضـــل إبداعـــات الشـــباب البحرينـــي المملكـــة تميـــزت باســـتضافة “الفورمـــوال” لــــ18 عاًم
ــم ــة لهـ ــور اآلمنـ ــرات العبـ ــح ممـ ــالمتهم وفتـ ــن سـ ــن وتأميـ ــة للمدنييـ ــر الحمايـ توفيـ

ضرورة التهدئــة ووقـــف التصعيـــد واللجـــوء إلـــى الحـــوار لوقـــف الحـــرب فـــي أوكرانيـــا
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البحرين موطن “الفورموال 1” على مستوى الشرق األوسط
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة من خالد بن عبداهلل

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة 
مـــن نائب رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالد بن عبدهللا آل خليفة، أعرب فيها عن 
أخلـــص التهاني لجاللته بمناســـبة النجاح 
الكبير الذي تحقق لجائزة البحرين الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال 1 2022.
وأكد في البرقية أن هذا النجاح واالهتمام 
العالمـــي بالســـباق يعكس مـــا يوليه جاللة 
ســـمعة  تعزيـــز  علـــى  حـــرص  مـــن  الملـــك 
ومكانـــة البحرين في مختلـــف المجاالت، 
والتـــي تعـــود بالخير على مســـيرة التنمية 
الشـــاملة التي يقودها جاللتـــه بكل حكمة 
واقتـــدار، وتحقيـــق المزيد مـــن المنجزات 
الحضاريـــة واالقتصادية لشـــعب البحرين 

الوفي.
والدعـــم  النجـــاح  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
والرعاية واالهتمـــام من لدن جاللة الملك 
أّهـــل مملكـــة البحرين لتكـــون موطنا لهذه 
الرياضـــة على مســـتوى الشـــرق األوســـط، 
وأن تجـــذب أنظـــار العالـــم إليهـــا بفضل ما 
يتمتـــع به أبناء الوطن من كفاءة وحرفية 
عاليـــة في التنظيم. واختتم الشـــيخ خالد 
بن عبـــدهللا آل خليفة برقيته بالدعاء إلى 
هللا عـــز وجـــل أن يديم علـــى جاللة الملك 
موفـــور الصحـــة والعافيـــة، وأن يمن على 
مملكة البحريـــن مزيد من التقدم والرفعة 
واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.
وتلقـــى ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن نائب 

خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، بمناســـبة النجاح 
الكبيـــر الذي حققتـــه مملكـــة البحرين في 
استضافة وتنظيم ســـباق جائزة البحرين 

الكبرى لطيـــران الخليج للفورموال 1 للعام 
2022. وأكد نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
أن النجـــاح المبهـــر الذي تحقـــق في دورة 
العام الحالي من ســـباق الفورموال 1 أثبت 
قدرة مملكة البحرين بقيادة جاللة الملك، 
ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، وبتكاتـــف فريق 
البحرين على تجاوز التحديات وتحويلها 
إلـــى فـــرص لتواصـــل المملكة حصـــد ثمار 
جهود أبنائها المخلصيـــن، ولتحقق المزيد 
مـــن اإلنجازات التي تعـــود بالخير والنماء 

على الجميع.
داعًيا المولى عز وجل أن يديم على سموه 
موفـــور الصحة والســـعادة، وأن يمن على 
مملكة البحريـــن مزيد من التقدم والرفعة 

واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة من 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن 
أحمـــد آل خليفة، رفع فيها إلى مقام 
جاللته الســـامي أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة النجاح الكبير 
الـــذي حققتـــه مملكـــة البحريـــن في 
تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين 
 2022 الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى 

للفورموال 1.
وأكـــد المشـــير فـــي برقيتـــه أن هـــذا 
النجـــاح جـــاء بفضـــل متابعـــة جاللة 
وتوجيهـــات  وإرشـــاداته  الملـــك 
الســـامية الكريمـــة، ما عكـــس مكانة 
مملكـــة البحريـــن الحضارية وأضاف 
مزيـــدا مـــن المكتســـبات االقتصادية 

واالجتماعية واإلعالمية للمملكة.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأشـــاد 
البحرين بجميع الجهـــود التي بذلت 
فـــي إعـــداد وتنظيـــم هـــذه الفعاليـــة 
بهـــذا  وإخراجهـــا  الكبيـــرة  العالميـــة 
البحريـــن  لتظـــل  المشـــرف  المظهـــر 
امتـــداًدا لتاريـــخ عريـــق مـــن العطاء 
العزيـــز  لوطننـــا  متمنًيـــا  واإلنجـــاز، 
مزيدا من التقـــدم والنماء واالزدهار 
فـــي ظل القيـــادة الحكيمـــة لصاحب 
الجاللـــة، داعًيـــا المولى عـــز وجل أن 
يحفـــظ جاللته ويســـدد على طريق 
الخيـــر خطـــاه ويديـــم علـــى المملكة 
األفراح والمنجزات واألمن واألمان.

وتلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقية 
تهنئـــة مـــن القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة، وذلك بمناســـبة 
النجـــاح الكبيـــر الذي حققتـــه مملكة 
البحريـــن فـــي تنظيم وإقامة ســـباق 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 

الخليج للفورموال 1 لعام 2022.
ومتابعـــة  باهتمـــام  المشـــير  وأشـــاد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
لجميـــع  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
مراحـــل اإلعـــداد والتنظيـــم إلقامـــة 
ســـباق هذا العام، التي ســـاهمت في 
بالصـــورة  الرياضـــي  الحـــدث  إبـــراز 
البحريـــن، داعًيـــا  لمملكـــة  المشـــرفة 
التوفيـــق  دوام  وجـــل  عـــز  المولـــى 
والسداد لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء على ما 
يبذله من جهود لتعزيز مكانة مملكة 
البحريـــن علـــى جميع األصعـــدة في 

ظل قيادة جاللة الملك.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
من مستشـــار جاللة الملك ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن محمد بـــن ســـلمان آل خليفة، 
أعـــرب ســـموه فيها عن أخلـــص التهاني 
لجاللتـــه بمناســـبة النجـــاح الكبيـــر الذي 
تحقق لجائزة البحريـــن الكبرى لطيران 

الخليج للفورموال 1 2022.
وأشار سموه إلى أن ما تحقق من نجاح 
يرجع الفضل فيه إلى دعم جاللة الملك 
واهتمـــام جاللتـــه فـــي تفعيـــل الحركـــة 
الرياضـــة، مما ســـاهم في دعم مشـــاريع 
التنمية والتطوير في مختلف الميادين.

بجهـــود  البرقيـــة  فـــي  ســـموه  وأشـــاد 
العهـــد رئيـــس مجلـــس  ومتابعـــة ولـــي 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، في تحقيق 
واالســـتثنائي،  المتميـــز  النجـــاح  هـــذا 
والـــذي يعـــد مفخـــرة لكل أبناء الشـــعب 

البحريني الكريم.
واختتـــم ســـمو الشـــيخ خالد بـــن محمد 
بن ســـلمان آل خليفة برقيتـــه باالبتهال 
إلـــى هللا عز وجـــل أن يمتع جاللة الملك 
بموفور الصحة والســـعادة، وأن تســـتمر 
اإلنجازات في ظل ما تتمتع به البحرين 
من أمن وأمان واستقرار، لتبقى مقصدًا 
رياضيًا وســـياحيًا واقتصاديًا لما تملكه 

من إمكانيات وقدرات وطنية.
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وتلقـــى 

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
من مستشـــار جاللة الملك ســـمو الشيخ 
خالـــد بن محمـــد بن ســـلمان آل خليفة،، 
بمناســـبة النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققتـــه 
مملكة البحرين في اســـتضافة وتنظيم 
ســـباق جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيران 

الخليج للفورموال 1 للعام 2022.
وأكد ســـموه أن اإلنجازات التي حققتها 
مملكـــة البحريـــن جـــاءت بفضـــل دعـــم 
جاللة الملك، واهتمام ومتابعة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، منوها بجهود صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الوزراء، التي عززت من مكانة البحرين 
العالميـــة  الرياضيـــة  األوســـاط  لـــدى 
وساهمت في تفعيل األنشطة الرياضية 

مما يعكس الصورة المشرفة للبحرين.
وأشـــار إلـــى أن نجـــاح مملكـــة البحرين 
فـــي اســـتضافة وتنظيـــم ســـباق جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
للفورمـــوال 1 للعـــام 2022 يعتبر إضافة 
إلـــى صفحـــات المجد، وأن هـــذا الحدث 
ليس حدًثا رياضًيا فحســـب؛ إنما حدٌث 
يعزز مـــن مكانـــة البحريـــن االقتصادية 
والرياضيـــة والثقافية واالجتماعية في 
ظـــل قيـــادة جاللة الملـــك، داعًيا المولى 
عـــز وجـــل أن يديـــم ســـموه عـــًزا وذخًرا 

للبحرين وأبنائها.

نجاح سباق الفورموال 1 يعكس 
مكانة البحرين الحضارية

نجاح سباق الفورموال 1 مفخرة لكل أبناء المملكة

تنظيم البحرين لـ “الفورمال1” حاز إعجاب العالم
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهنئة... محمد بن مبارك:

تلقى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
مـــن نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أعرب 
ســـموه فيهـــا عن أخلـــص التهانـــي لجاللة 
الملك بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق 
لجائـــزة البحرين الكبرى لطيـــران الخليج 
بمـــا  ســـموه  وأشـــاد   .2022 للفورمـــال1 
وصلـــت إليـــه مملكـــة البحرين مـــن مكانة 
هـــذا  اســـتضافة  فـــي  واقتـــدار  متقدمـــة 
الحـــدث الرياضـــي العالمـــي علـــى امتداد 
ســـنوات عديدة بفضـــل الرعايـــة الكريمة 
والدعم المســـتمر مـــن لدن جاللـــة الملك؛ 
لتعزيز إنجازات مملكة البحرين في كافة 

المجاالت وعلى مختلف األصعدة.
مبـــارك  بـــن  الشـــيخ محمـــد  ســـمو  وأكـــد 
آل خليفـــة فـــي البرقيـــة أن هـــذا اإلنجـــاز 
الرياضي وهذا النجاح المشهود الذي نال 
إشـــادة وإعجاب عالمي مـــا كان ليتم لوال 
جهـــود ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة وقيادة ســـموه فريق 

البحريـــن والقـــدرة علـــى تنظيـــم مختلف 
الفعاليات والسباقات العالمية.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من 
نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 
محمـــد بن مبارك آل خليفة، أعرب ســـموه 
فيهـــا عـــن أخلـــص التهانـــي والتبريـــكات 
تحقـــق  الـــذي  الكبيـــر  النجـــاح  بمناســـبة 
لجائـــزة البحرين الكبرى لطيـــران الخليج 

للفورمال1 للعام 2022.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن مـــا تحقـــق لجائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
للفورمال1 2022 من نجاح مشـــهود يأتي 
بفضل قيادة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء للجهـــود 
ومتابعتـــه  البحريـــن  لفريـــق  الوطنيـــة 
المستمرة لهذه الجهود ليأتي هذا اإلنجاز 
إضافـــة إلى ما تحقق لمملكة البحرين من 
نجاحـــات فـــي مختلـــف المجـــاالت وعلى 

كافة األصعدة.
وأكد ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفـــة أن هـــذا اإلنجـــاز الرياضي يضاف 
التـــي  المتتاليـــة  النجاحـــات  إلـــى ســـجل 
تحققهـــا مملكـــة البحريـــن في اســـتضافة 
هذا الســـباق العالمي، ويؤكـــد ما تتمتع به 
مـــن مقومـــات حضارية، ومكانـــة إقليمية 
ودوليـــة، وقدرة على تنظيم واســـتضافة 
الفعاليـــات المهمـــة وغيرها مـــن األحداث 

الرياضية الدولية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك
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القائد العام لقوة دفاع البحرين

نائب رئيس مجلس الوزراء

النجاح المبهر وضع البحرين على خريطة الرياضة العالمية
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من رئيس “المساحة”

تلقـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، عاهـــل البـــالد، برقيـــة 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  معالـــي  مـــن  تهنئـــة 
عبـــدهللا آل خليفة، رئيس جهاز المســـاحة 
والتســـجيل العقاري رئيـــس مجلس إدارة 
فيهـــا  رفـــع  العقـــاري،  التنظيـــم  مؤسســـة 
إلـــى المقام الســـامي أصدق آيـــات التهاني 
الكبيـــر  النجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
والملحـــوظ الـــذي حققته مملكـــة البحرين 
في تنظيم ســـباق جائـــزة البحرين الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال 1.
وأكـــد فـــي البرقيـــة أن النجاح لـــم يكن له 
أن يتحقـــق لـــوال دعـــم وتوجيهـــات جاللة 
الملـــك، والتـــي كان لها أكبـــر األثر في بذل 
الجهود من المسؤولين في جميع الجهات 
الحكوميـــة وغير الحكومية، والتي تحقق 

مـــن خاللهـــا النجـــاح المبهـــر والمميـــز في 
عمليـــة تنظيـــم الفعاليـــة العالميـــة المهمة، 
والتـــي وضعـــت البحريـــن علـــى خريطـــة 
الرياضـــة العالمية لتســـهم في الوقت ذاته 

في تنمية العديد من القطاعات األخرى. 
وأضـــاف أن النجـــاح يعـــد إنجـــاًزا ضمـــن 
سلســـلة اإلنجـــازات التـــي يحققهـــا أبنـــاء 
مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل قيـــادة جاللـــة 
الملك. وفي ختام البرقية، دعا المولى عز 
وجـــل أن يحفظ جاللة الملك المفدى وأن 
يديم على جاللته نعمـــة الصحة والعافية 
والعمـــر المديـــد، وأن يســـدد علـــى طريـــق 

الخير خطاه.
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  وتلقـــى صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، برقيـــة تهنئة من 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 

رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم 
العقـــاري، بمناســـبة النجـــاح الكبيـــر الـــذي 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن فـــي اســـتضافة 
وتنظيـــم ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 

لطيران الخليج للفورموال 1 للعام 2022.
وأشـــاد بدعم صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء، حفظه هللا، 
ومتابعتـــه التـــي أســـهمت فـــي نجـــاح هذا 
الحـــدث الرياضـــي العالمي المهـــم وإبرازه 
لمملكـــة  والمشـــرفة  المطلوبـــة  بالصـــورة 
البحريـــن، وأضـــاف أن اإلنجـــاز يعد ضمن 
سلســـلة اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا مملكة 
البحريـــن تحـــت قيـــادة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، عاهل 
البـــالد، ودعـــم ومســـاندة صاحـــب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفي ختـــام البرقية دعـــا المولى عز وجل 
أن يوفـــق ســـموه فـــي كل مـــا يصبـــو إليه 
ـــا،  ـــا وعالميًّ لتعزيـــز مكانـــة البحريـــن محليًّ
وأن يحفظ ســـموه وأن يسدد على طريق 

الخير خطاه.

المنامة - بنا

الشيخ سلمان بن عبدالله

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفة، الممثل الشـــخصي لجاللة الملك 
المفـــدى رئيس المجلس األعلـــى للبيئة، 
أســـمى آيـــات التهانـــي  والتبريـــكات إلى 
مقـــام صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، عاهـــل  البـــالد، وإلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولي العهـــد  رئيس 
النجـــاح  بمناســـبة  الـــوزراء،  مجلـــس 
الكبيـــر والمتميـــز الـــذي حققتـــه مملكـــة 
البحرين في اســـتضافة وتنظيم ســـباق 
جائزة البحريـــن الكبرى لطيران الخليج 

للفورموال 1 للعام 2022. 
وأكـــد ســـموه أن النجـــاح الباهر يجســـد 
الرؤى الثاقبـــة لصاحب الجاللة والدعم 
الالمحـــدود من جاللته في تســـخير كل 

اإلمكانات الســـتضافة الحدث الرياضي 
العالمي.  وأشاد سمو الشيخ عبدهللا بن 
حمد آل خليفة بكل الجهود القائمة على 
تنظيـــم ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبرى 
لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال 1، منوًهـــا 

والمتابعـــة  واالهتمـــام  بالدعـــم  ســـموه 
مـــن لدن صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، مما كان له األثر 
البالـــغ في تحقيـــق المكانة الدولية التي 
تتمتـــع بها مملكة البحريـــن، وما تمتلكه 
من قدرات وخبـــرات وطنية تمكنها من 
تنظيـــم الســـباقات الرياضيـــة المختلفة 
والفعاليـــات العالميـــة.  وأعـــرب ســـموه 
عـــن الفخر واالعتزاز بالجهـــود الوطنية 
من جميع المســـؤولين والمشاركين في 
إنجاح الســـباق وإخراجه بأفضل صورة 
مشـــرفة من العطاء والتحـــدي لتحقيق 
التطلعات واألهداف المنشـــودة، متمنًيا 
سموه لمملكة البحرين مزيًدا من التقدم 
واالزدهـــار فـــي ظـــل المســـيرة التنموية 

الشاملة لصاحب الجاللة ملك البالد.

رفع سمو الشـــيخ سلمان بن خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس 
مجلس الـــوزراء ، بمناســـبة النجاح 
الباهـــر الذي حققته مملكة البحرين 
في استضافة وتنظيم سباق جائزة 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليج 

للفورموال 1 للعام 2022.
وأكـــد ســـموه أن النجـــاح المشـــرف 
يأتي اســـتكماالً لمســـيرة اإلنجازات 
مملكـــة  حققتهـــا  التـــي  المتميـــز 

البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة  البحريـــن 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة وإضافة لقصص 

النجـــاح التـــي تكتبهـــا فـــي مختلف 
المجـــاالت، منوهًا بما حققته مملكة 
البحريـــن مـــن مســـتوى متميز على 
صعيـــد المجـــال الرياضـــي لتكـــون 
أحـــد المحطـــات المؤثـــرة لكبريـــات 

الفعاليات الرياضية العالمية.
المميـــزة  بالجهـــود  ســـموه  وأشـــاد 
التـــي قـــادت للنجـــاح الـــذي تحقـــق 
علـــى مســـتوى تنظيم هـــذا الحدث 
الرياضـــي المهـــم والتي عـــززت من 
ســـمعة مملكـــة البحريـــن المتميـــزة 
ومكانتهـــا على خريطـــة الرياضات 

العالمية الكبرى.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يهنئ سمو ولي العهد رئيس الوزراء بنجاح الفورموال 1سمو الشيخ عبداهلل بن حمد يهنئ جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

الجهـــود المميزة قــــادت للنجـــاح على النجاح الباهر لـ “الفورموال 1” يجسد الرؤى الثاقبة لجاللة الملك
مستوى تنظيم الحدث الرياضي المهم

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

سمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان
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المنامة - وزارة الخارجية

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والخدمـــات  النقـــل  وزيـــر  اســـتقبل 
اللوجستية بالمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة صالح الجاســـر، ســـفير مملكة 
البحريـــن المعيـــن لدى المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــيخ علي بن عبدالرحمن 

بن علي آل خليفة.
النقـــل  وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
بالســـفير  اللوجســـتية  والخدمـــات 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن بـــن علي 
العاقـــات  بعمـــق  مشـــيًدا  خليفـــة،  آل 
األخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع 

بين مملكـــة البحريـــن والمملكة العربية 
الســـعودية، وسبل تعزيزها في مختلف 
المجـــاالت، خصوصـــا في مجـــال النقل 
والخدمات اللوجستية خدمة للمصالح 
المشـــتركة. مـــن جانبـــه، أعرب الســـفير 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن بـــن علي 
آل خليفـــة عـــن اعتـــزازه بلقـــاء الوزيـــر 
الجاســـر، مؤكـــًدا حرصه المســـتمر على 
عقـــد مثل هـــذه اللقـــاءات التي تســـهم 
البلديـــن  بيـــن  العاقـــات  توطيـــد  فـــي 

والشعبين الشقيقين.

التقـــى األميـــن العـــام للتظلمات نـــواف المعاودة فـــي مكتبه أمس، ســـفير مملكة 
هولندا لدى مملكة البحرين، المقيم في دولة الكويت، لورينز ويســـتهوف، وذلك 
بحضـــور نائـــب األمين العام للتظلمات غادة حبيـــب، وممثل عن وزارة الخارجية 
فهد البنعلي. ورحب األمين العام بزيارة الســـفير الهولندي وهي األولى له ألمانة 
التظلمـــات، وأكـــد لـــه أن األمانة ترحب بمثـــل هذه الزيارات التـــي تفتح آفاقا من 
التعـــاون المشـــترك وتعـــد فرصة الطـــاع المهتمين على أنشـــطة وجهـــود األمانة 
ودورهـــا في خدمـــة الجمهور. كما اســـتعرض األمين العام للتظلمات مع الســـفير 
الهولنـــدي أهم أنشـــطة أمانة التظلمات في الفتـــرة األخيرة، ونبذة عن آلية عملها 
ووســـائل االســـتفادة من الخدمات التـــي تقدمها في مجـــال تخصصها والمتاحة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن والزائرين على حد ســـواء، والتي تعكـــس جانبا من عمل 
منظومة مؤسسات االنتصاف الوطنية، ودورها في تعزيز احترام مبادئ احترام 
حقوق اإلنســـان في مجاالت اختصاصاتها، بشـــكل يتماشـــى مع المعايير الدولية 

المطبقة في هذه المجاالت.
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مدرســـة  مديـــر  النعيمـــي،  ماجـــد 
محمـــد  للبنيـــن  االبتدائيـــة  باربـــار 
الصفـــار، بصحبة عدد من منتســـبي 
المدرســـة وحـــارس األمـــن، الذيـــن 
انتشـــر لهم مقطع فيديو في مواقع 
التواصل االجتماعي وهم يقومون 
بإطفـــاء حريـــق اندلـــع فـــي ســـيارة 

وليـــة أمـــر أمـــام المدرســـة، حيـــث 
قـــّدم لهـــم الوزيـــر الشـــكر والتقدير 
على مبادرتهـــم وجهودهم المثمرة، 
والتي عكست روح الفريق الواحد، 
المتوافـــرة  باالســـتعدادات  مشـــيًدا 
بالمدرســـة للتعامـــل مـــع مثـــل هـــذا 
دوام  للجميـــع  ومتمنًيـــا  الحـــادث، 

التوفيق والنجاح.

تعزيز العالقات مع السعودية بمجال النقل والخدمات اللوجستية

السفير الهولندي يطلع على سير العمل في “التظلمات”

النعيمي يكرم منتسبي وحارس أمن “ابتدائية باربار للبنين”

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمد آل خليفـــة، قائد 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة اللواء 
بروفيســـور الشـــيخ خالـــد بن علي 
آل خليفـــة، الـــذي قـــدم لـــه التقرير 
الســـنوي للخدمات الطبية الملكية 

لعام 2021م، وذلك صباح أمس.

ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن بقائـــد الخدمـــات الطبية 
التطـــور  علـــى  مثنيـــا  الملكيـــة، 
المستمر بالخدمات الطبية الملكية 
مـــن الناحيـــة الصحيـــة والعاجية 
بفضـــل الجهـــود الكبيـــرة مـــن قبل 
جميع منتســـبي الخدمـــات الطبية 

الملكية.

المشيـــر يتسلم تقرير 
الخدمــــات الطبيــــة الملكيــــة

تعيينات في “بناغاز” وإعادة تشكيل مجلس إدارة “توسعة”
قرار صادر عن سمو الشيخ ناصر بن حمد

في إطار رؤية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
وتطلعــات ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، أصــدر ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية 
وشــؤون الشــباب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة القابضــة للنفط والغاز ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قرارات بتعيين ممثلين عن الشركة القابضة 
للنفــط والغــاز بمجلــس إدارة شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة )بناغــاز( وإعادة 

تشكيل مجلس إدارة شركة توسعة غاز البحرين الوطنية )توسعة(.

مـــارك  بتعييـــن  القـــرارات  وتنـــص   
تومـــاس رئيًســـا لمجلس إدارة شـــركة 
غاز البحرين الوطنية )بناغاز( والشيخ 
محمد بـــن عبدالرحمن آل خليفة نائًبا 
للرئيس، وتعيين عبدالرزاق جواهري 
وعبدهللا البستكي وهالة مفيز أعضاء 

بمجلس إدارة )بناغاز(.
 وتمتلك الشركة القابضة للنفط والغاز 
75 % مـــن شـــركة )بناغـــاز( ويمثلهـــا 
5 أعضـــاء مـــن أصل 7 بمجلـــس إدارة 

الشركة.

 كمـــا أصدر ســـموه قـــراًرا آخـــر بإعادة 
تشـــكيل مجلس إدارة شـــركة توسعة 
)توســـعة(  الوطنيـــة  البحريـــن  غـــاز 
وهي شـــركة مملوكة بالكامل للشـــركة 

القابضة للنفط والغاز.
 وتضمـــن القرار تعيين مـــارك توماس 
)توســـعة(،  إدارة  لمجلـــس  رئيًســـا 
والشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة نائًبـــا لـــه، وتعييـــن عبدالرزاق 
جواهـــري وعبـــدهللا البســـتكي وهالة 

مفيز أعضاًء بمجلس اإلدارة.

المنامة - بنا

الثالثاء 22 مارس 2022 - 19 شعبان 1443 - العدد 4907

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
ســـفيرة  أمـــس،  خليفـــة،  آل 
الجمهوريـــة التركية لدى مملكة 
تشـــاكيل،  ايســـن  البحريـــن 
وذلـــك بحضـــور مســـاعد رئيس 
األمـــن العـــام لشـــئون العمليات 

والتدريب.
وتم خـــال اللقـــاء، بحـــث عدد 
مـــن الموضوعـــات األمنية التي 
تسهم في تعزيز تبادل الخبرات 
التعـــاون  مجـــاالت  وتطويـــر 
األمنـــي بين البلدين الصديقين، 

بما يخدم المصالح المشتركة.

تطوير التعاون األمني مع تركيا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي 
موظفـــي  مـــن  وفـــًدا  أمـــس، 
والنـــواب  الشـــيوخ  مجلســـي 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 

الصديقة.
 ورحـــب وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
بوفد موظفي مجلســـي الشيوخ 
والنواب األميركي، واســـتعرض 
خال اللقـــاء عاقـــات الصداقة 
القائمـــة  المشـــتركة  والتعـــاون 
بيـــن مملكة البحريـــن والواليات 
حضـــر  األميركيـــة.   المتحـــدة 

اللقـــاء اللواء الركـــن بحري أنور 
عبدهللا الجـــودر مديـــر الصيانة 
والتزويد الفني، واللواء حقوقي 
يوســـف فليفـــل رئيـــس القضـــاء 
العسكري رئيس محكمة التمييز 
العسكرية، واللواء الركن صاح 
التدريـــب  مديـــر  الســـعد  راشـــد 
العســـكري، واللواء الركن الشيخ 
ســـلمان بن خالد آل خليفة مدير 
التخطيـــط والتنظيـــم والتقنية، 
الشـــيخ  طيـــار  الركـــن  واللـــواء 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  محمـــد 

مدير التعاون العسكري.

استعراض عالقات الصداقة مع أميركا

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملـــك 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
بـــن محمـــد آل  بـــن أحمـــد  خالـــد 
ســـفير  اإلثنيـــن،  أمـــس  خليفـــة، 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية لدى 

مملكة البحرين كاي بوكمان. 
 وخال اللقاء، أشاد الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة 
بمـــا تشـــهده العاقـــات المتميـــزة 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
تطـــور  مـــن  االتحاديـــة  ألمانيـــا 

وتقـــدم علـــى مختلـــف األصعـــدة 
بمـــا يعـــزز مـــن مصالـــح البلديـــن 
متمنًيـــا  الصديقيـــن،  وشـــعبيهما 
والنجـــاح.   التوفيـــق  كل  للســـفير 
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوكمـــان عـــن 
اعتـــزازه بلقـــاء الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد، مؤكـــًدا حـــرص جمهورية 
ألمانيـــا اإلتحاديـــة علـــى المضـــي 
مـــع  المشـــترك  التعـــاون  بأوجـــه 
مملكة البحرين آلفاق أوســـع في 

شتى المجاالت.

تقوية المصالح مع ألمانيا

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي، أمـــس، قائد 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة اللـــواء 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي 
قـــدم لـــه التقرير الســـنوي للخدمات 

الطبية الملكية لعام 2021م.

النعيمي يتسلم تقرير “الطبية الملكية”

التقـــى وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
فـــي مكتبـــه بشـــئون البلديـــات مـــع ســـفير 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة 
لبحـــث  وذلـــك  شريفاســـتاف،  بيـــوش 
مجاالت التعاون المشـــترك بيـــن الجانبين 
في المجـــاالت البلدية والزراعيـــة والبنية 

التحتية واالستثمار المشترك.
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحب الوزير بالســـفير 
التاريخيـــة  بالعاقـــات  منوهـــا  الهنـــدي 
القائمة بين البلديـــن الصديقين في جميع 
المجـــاالت، وتطويرهـــا لما يخـــدم مصالح 
البلديـــن.  وأثنـــى الوزير على الـــدور الذي 
يبذلـــه الســـفير الهنـــدي في تقويـــة أواصر 
العاقـــات، منوها إلـــى المســـتوى المتقدم 
الـــذي وصلت إليـــه العاقـــات الثنائية بين 

البلدين الصديقين. واســـتعرض الوزير مع 
الســـفير الهندي مجاالت التعاون المشترك 
فـــي مجـــاالت الزراعـــة والبنيـــة التحتيـــة 
واالســـتثمار المشـــترك منوهـــا إلـــى تطلعه 
لزيـــادة التعـــاون مـــع جمهوريـــة الهنـــد بما 
يخـــدم البلديـــن الصديقيـــن.  مـــن جهتـــه، 
المطـــرد  بالتقـــدم  الهنـــدي  الســـفير  أشـــاد 
الـــذي تشـــهده مملكـــة البحرين في شـــتى 

المجـــاالت متطلعات إلى تعزيـــز العاقات 
الثنائية ومجاالت العمل المشـــترك، مؤكًدا  
اســـتعداد جمهورية الهنـــد لتقديم خبراتها 
فـــي تطوير قطاعات الزراعـــة والقطاعات 

األخرى في مملكة البحرين.
وفي ختام اللقاء، عبر الســـفير الهندي عن 
خالص شكره وتقديره للوزير خلف متمنًيا 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي.

مشيًدا بدور السفير الهندي في تقوية أواصر العالقات... خلف:

بحث التعـاون البلدي والزراعـي مع الهنـد

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ومواســـاة  تعـــازي  بالـــغ  عـــن 
مملكة البحريـــن إلى حكومة 
الصيـــن  جمهوريـــة  وشـــعب 
جـــراء  الصديقـــة،  الشـــعبية 
تحطـــم طائرة ركاب مما أدى 
إلـــى مقتـــل 133 شـــخًصا من 

ركابها.
تعاطـــف  الـــوزارة  وأكـــدت 
مملكة البحرين مع جمهورية 
الصين الشعبية الصديقة في 

المصاب الجلل.

البحريـــن تعـــزي 
الصيــــن جــــــراء 
تحطـــم طائـــــرة 

ركـــاب

سمو الشيخ ناصر بن حمد



اختتـــم المجلـــس األعلى للمرأة مشـــاركته 
فـــي منتدى “المـــرأة الخليجيـــة: ريادة من 
أجـــل غـــد مســـتدام” الـــذي عقـــد عـــن بعد 
علـــى مـــدى يوميـــن بتنظيـــم مـــن مجلس 
شؤون األسرة بالمملكة العربية السعودية 
واألمانـــة العامـــة لمجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة. وخـــال جلســـة تحـــت 
والتمكيـــن  الخليجيـــة  “المـــرأة  عنـــوان 
االقتصـــادي” اســـتعرضت مســـاعد األمين 
العام للمجلس األعلى للمرأة الشـــيخة دينا 
بنت راشـــد آل خليفـــة نضج تجربة مملكة 
البحرين في تعزيز المشـــاركة االقتصادية 
ومســـاهمتها  تنافســـيتها  وزيـــادة  للمـــرأة 
فـــي التنمية الوطنية بوجـــود آلية وطنية 
معنيـــة بالمـــرأة، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي 
دعـــم احتياجاتهـــا والتوفيـــق بيـــن الحياة 
األســـرية والمهنية، وانعكاس هذه الجهود 
على المؤشـــرات الوطنيـــة وترتيب مملكة 
البحرين فـــي المراكز والتراتيـــب العالمية 

الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين.
إلـــى ذلـــك تحدثـــت المديـــر العـــام إلدارة 
الداخليـــة  فـــي وزارة  النســـائية  الشـــرطة 
وعضـــو المجلـــس األعلـــى للمـــرأة العميـــد 
منـــى عبـــد الرحيم عن الشـــرطة النســـائية 
فـــي مملكـــة البحريـــن ودورها فـــي تعزيز 
التعـــاون األمني بين دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، وذلـــك خـــال جلســـة نظمهـــا 
المنتدى بعنوان “دور المرأة الخليجية في 

التعاون األمني”.
وأكدت العميد منى عبدالرحيم أن األدوار 
األمنية للمرأة البحرينية والخليجية تمثل 
إحدى ركائز تطوير المنظومة االقتصادية 
واالجتماعية، وتحدثت خال الجلسة عن 
الجهـــود الوطنية في هـــذا المجال بما في 

ذلك اإلستراتيجية الوطنية لحماية المرأة 
من العنف األســـري، وتقديم االستشـــارات 
واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة  األســـرية 
بـــدون مقابل للمـــرأة البحرينية وأســـرتها. 
وأوضحت أن التعاون بين وزارة الداخلية 
والمجلس األعلى للمرأة أثمر عن كثير من 
اإلنجازات من بينها إنشاء قاعدة البيانات 
واإلحصائيـــات الوطنيـــة للعنـــف االســـري 
“تكاتف”، وإنشـــاء مكاتب لحماية األســـرة 

بمختلف المحافظات في المملكة.
المعلومـــات  نظـــم  أســـتاذ  وكانـــت  هـــذا 
الجغرافية بكلية الدراسات العليا بجامعة 
الخليـــج العربـــي، عضـــو المجلـــس األعلى 
للمـــرأة الدكتورة صبـــاح صالح الجنيد، قد 
شـــاركت في جلســـة المنتـــدى أمس تحت 
عنوان “دور المـــرأة الخليجية في تحقيق 
االستدامة البيئية”، وقدمت خالها شرحًا 
عن مســـاعي مملكـــة البحرين بشـــأن تغير 
المناخ والحماية البيئة ومواردها والحلول 
البيئيـــة.  االســـتدامة  لتحقيـــق  المبتكـــرة 
وتطرقـــت إلى مشـــاركة المـــرأة البحرينية 
الفعالة في القضايا البيئية وخاصة التغير 

المناخـــي والتحديات التـــي تواجه المرأة 
البحرينية والخليجية في دعم االستدامة 
البيئية. وأشـــارت الدكتورة الجنيد إلى أن 
أحـــد ركائز الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
البحرينية هي تحسين جودة حياة المرأة 
لضمـــان قدرتها على االســـتفادة من جميع 
الموارد المتاحـــة وخلق نمط حياة صحي 
ورفاهيـــة من خال التركيـــز على الجانب 

االجتماعي والبيئي.

تبني التوصيات البحرينية

هذا وتبنى المشـــاركون في منتدى “المرأة 
الخليجيـــة: ريـــادة من أجل غٍد مســـتدام” 
مملكـــة  بهـــا  تقدمـــت  التـــي  التوصيـــات 
البحرين في الجلسة االفتتاحية للمنتدى، 
وهـــي وضـــع إطـــار عمـــل موحـــد يختـــص 
مجلـــس  دول  بيـــن  المواقـــف  بتنســـيق 
التعـــاون الخليجي تجـــاه مختلف القضايا 
الخاصـــة بالمـــرأة وخصوًصـــا مـــا يـــرد من 
المحافـــل والمنظمـــات الدولية، وتشـــكيل 
لجنة تنســـيقية تحت مظلة أمانة مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة تختص 

بالنظـــر فـــي القضايـــا والموضوعـــات ذات 
العاقـــة بالمرأة الخليجية، ووضع مؤشـــر 
خليجي موحد لقياس أثر وعائد مشـــاركة 
المرأة في االقتصاد الوطني، واالســـتفادة 
مـــن تجربة مملكة البحرين التي ووضعت 
نمـــوذج عمل وطنـــي لتحقيق التوازن بين 

الجنسين، وكذلك تجربة دولة اإلمارات.
كمـــا أوصـــى منتـــدى “المـــرأة الخليجيـــة: 
ريـــادة من أجـــل غد مســـتدام” بـــدور أكبر 
لمشـــاركة المـــرأة فـــي موضوعـــات التغير 
وإشـــراك  المتجـــددة،  والطاقـــة  المناخـــي 
يخـــص  فيمـــا  القـــرار  صنـــع  فـــي  المـــرأة 
وإعـــداد  البيئيـــة،  االســـتدامة  موضـــوع 
تأثيـــرات  علـــى  تركـــز  مشـــتركة  دراســـة 

التغيير المناخي على المرأة الخليجية.
وأوصـــى المنتـــدى أيًضـــا بالمواءمـــة بيـــن 
الخطـــط الوطنيـــة بشـــكل عـــام وخطـــط 
المـــرأة بشـــكل خاص، مـــع إدراج تحديات 
تمكيـــن المرأة اقتصادّيًا ســـواء تشـــريعية 
برامـــج  ودعـــم  تنفيذيـــة،  إجـــراءات  أو 
تمكيـــن األســـر المنتجة، وزيادة التنســـيق 
بيـــن مختلـــف الشـــركاء لتنفيـــذ وإجـــراء 
مسوحات ودراسات تحليلية عن القضايا 

المرتبطة بالمرأة والفجوة بين الجنسين.
كما أوصى المشاركون في المنتدى بتعزيز 
دور المـــرأة فـــي المشـــاركة األمنيـــة فـــي 
جميع القطاعات، وتبادل التجارب وتعزيز 
دور المرأة في المجاالت األمنية، وإنشـــاء 
شرطة نســـائية، وتعزيز وعي ودور المرأة 
بشـــكل عام في معالجة األســـباب التي قد 
تؤدي إلى وقـــوع األبناء في قضايا أمنية 

كالمخدرات ونحوها.
هذا وســـيتم عرض التوصيـــات وتحويلها 
إلى اللجان المختصة في مجلس التعاون 

التخاذ القرارات الخاصة بشأنها.
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تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، أعلنــت مجموعــة اللولو عن 
مباردتهــا بإطــالق حملــة “ المســؤلية االجتماعيــة للشــركات “ لدعــم 
المشــاريع اإلنســانية التي تنفذها مؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 

لصالح األيتام البحرييين، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

المشـــروع  هـــذا  خـــال  ومـــن 
االجتماعية  بالمســـؤولية  الخاص 
لـــكل متســـوق  يمكـــن  للشـــركات، 
فـــي فـــروع هايبرماركـــت اللولـــو 
الثمانية في البحريـــن التبرع بأي 
مبلغ كبير أو صغير من أجل حملة 
“ المســـؤلية االجتماعية للشركات 
ســـتخصص  والتـــي  الخيريـــة،   “
األيتـــام  لصالـــح مشـــاريع رعايـــة 
تنفذها مؤسســـة الملكية لألعمال 

اإلنسانية. 
األميـــن  أشـــاد  المناســـبة  وبهـــذه 
العـــام للمؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية مصطفى السيد بمبادرة 
مجموعة اللولو والتي تأتي ضمن 
توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة بدعـــم الشـــراكة 
المجتمعيـــة فـــي العمل اإلنســـاني 
الذي تقـــوم به المؤسســـة وإن أي 
عمل خيري ال يكون صغيرًا إذا تم 

إجراؤه بإخاص.
وأضـــاف الســـيد “أننـــا نأمـــل مـــن 
تـــم  التـــي  الحملـــة  هـــذه  خـــال 
إطاقهـــا بالتعـــاون مـــع مجموعة 
اللولـــو بيـــان مبدأ وأهميـــة التبرع 
هـــو  فالمهـــم  صغيـــرا  كان  مهمـــا 
المجتمعية  بالمســـؤولية  الشـــعور 
والمشـــاركة في دعـــم المحتاجين 
أهميـــة  لهـــا  فلـــس   100 فـــأن كل 
ويمكـــن أن تحـــدث فرًقـــا كبيـــًرا، 

مصمـــم  الفريـــد  البرنامـــج  وهـــذا 
مانـــح  لتشـــجيع وتمكيـــن أصغـــر 
يشـــارك بروح العطاء والمشـــاركة 
ويعلـــم الـــدروس القيمـــة للجميع. 
اللولـــو  مجموعـــة  أظهـــرت  وقـــد 
بالفعـــل روًحـــا مؤسســـية مثاليـــة 
ومســـؤولية اجتماعيـــة من خال 
مباردتهـــا بالتعاون مع المؤسســـة 
فـــي إطـــاق هـــذا هـــذا البرنامـــج 

الرمضاني”.
مـــن جانبـــه قـــال مديـــر مجموعة 
لولو في البحرين جوزير روباواال، 
إننا في مجموعة اللولو، نعتقد أن 
تقدمنـــا ونجاحنـــا جـــزء ال يتجزأ 
من رفاهية المجتمع الذي نخدمه. 
لألعمـــال  الملكيـــة  والمؤسســـة 
اإلنسانية تعمل على ترجمة رؤية 
جالـــة الملـــك مـــن أجـــل الســـام 
العالمـــي وتسترشـــد بقـــوة رئيس 
الشـــيخ  ســـمو  األمنـــاء،  مجلـــس 
ناصـــر بن حمد آل خليفة. ونتطلع 
إلـــى أن حملـــة التبرع “المســـؤلية 
االجتماعية للشـــركات” ستســـاعد 
فـــي الوصـــول إلـــى كل قلـــب في 
المملكـــة وجعل دعـــم األيتام أمًرا 
أساســـًيا لعملنـــا فـــي العطـــاء فـــي 
الشـــهر الكريم. ونشـــكر المؤسسة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية على 
للمشـــاركة  الفرصـــة  منحنـــا هـــذه 

خال شهر رمضان المبارك.

“اللولو” تطلق حملة “المسؤولية االجتماعية 
للشركات” بالتعاون مع “الملكية اإلنسانية”

أّكـــد جميل حميدان وزير العمل والتنمية 
االجتماعيـــة رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة 
الحكومـــة  أن  العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم 
تعمـــل على تنفيـــذ العديد مـــن المبادرات 
والبرامـــج التي من شـــأنها تعزيز أفضلية 
التوظيـــف،  فـــي  البحرينـــي  المواطـــن 

وتنظيم سوق العمل.
وأشـــار حميدان إلى أّن الخطـــة الوطنية 
لتنظيم سوق العمل )2023-2021(، تضم 
عـــدة محاور تهدف إلى تكامل المنجزات 
الجهـــات  قبـــل مختلـــف  مـــن  المتحققـــة 
والمؤسسات الحكومية والخاصة بغرض 
تطوير واســـتقرار واســـتدامة نمو ســـوق 
العمل، وتوفير إطار استراتيجي تسترشد 
بـــه الجهـــات المعنيـــة بســـوق العمـــل، كما 
تشـــمل التوجهـــات والمبـــادئ ذات الطابع 
اإلســـتراتيجي بمـــا يتوافق وينســـجم مع 
سياســـات وخطط مملكة البحرين خال 
فتـــرة تطبيـــق الخطة، موضحـــًا أنه لذلك 
تعمـــل الجهـــات الحكوميـــة علـــى تنفيـــذ 
المبـــادرات الـــواردة بالخطـــة كونها ضمن 
أجندة عملها التشغيلية واإلستراتيجية.

وذكـــر أّن للخطة الوطنية لتنظيم ســـوق 
العمـــل دورًا واضحـــًا وانعكاســـًا إيجابيـــًا 
مـــا  وذلـــك  البحرينييـــن،  توظيـــف  علـــى 
تؤّكده اإلحصاءات التي ســـجلت تحقيق 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف أهدافه عبر 
توظيـــف أكثـــر مـــن 26 ألـــف بحريني في 
القطاع الخاص في 2021، وتدريب نحو 
12 ألف بحريني، مؤكدًا أّن الوزارة تعمل 
بالتعـــاون مع الجهات المعنية على توفير 
20 ألـــف فرصـــة عمـــل و10 آالف فرصـــة 
تدريبيـــة ســـنويًا فـــي الفترة مـــن -2022

2026، وذلك ضمن أهداف خطة التعافي 
لفـــت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي  االقتصـــادي. 
حميـــدان إلى الخطـــط والمبـــادرات التي 
اتخـــذت للتعامل مـــع اآلثـــار االقتصادية 
لضمـــان  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لجائحـــة 
اســـتمرار خطة هيئة تنظيم سوق العمل، 
وضمان اســـتقرار العمالة الوطنية بسوق 
العمل، حيث تـــّم دفع رواتب البحرينيين 
المؤمـــن عليهم في القطـــاع الخاص، إلى 
جانب إطاق البرنامج الوطني للتوظيف 
)2( المتضمـــن حزمة مبادرات وإجراءات 
تمتـــد لـ3 أعـــوام، بهدف تعزيـــز التوظيف 
والتدريب. وتابع: كما جاٍر دراســـة آليات 
توافر المرونة الازمـــة النخراط مختلف 
شرائح المجتمع في سوق العمل، والعمل 

على تطوير منظومة التأمين االجتماعي 
ليشمل شرائح جديدة، وتشجيع توظيف 
ســـوق  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  ودمـــج 
العمل، مع األخذ بعيـــن االعتبار التجارب 
الناجحة التي تم التأكد من فعاليتها مثل 
مبادرات نظام العمل الجزئي والعمل عن 

ُبعد.
وقـــال حميـــدان إّن وزارة العمل والتنمية 
دراســـة  علـــى  تحـــرص  االجتماعيـــة 
احتياجـــات الســـوق المحلي مـــع الجهات 
تقـــوم  حيـــث  العاقـــة،  ذات  الحكوميـــة 
بالتنســـيق والتواصـــل الدائـــم مع مجلس 
التعليـــم العالـــي مـــن خـــال فـــرق العمـــل 
المشتركة للتعرف على المتطلبات الحالية 
لســـوق العمـــل وأهـــم البرامـــج التدريبية 

التـــي تحقـــق االســـتفادة للباحثيـــن عـــن 
عمل، في حين يتم التنسيق مع المجلس 
والتدريـــب  التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى 
وصنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( لتنفيذ برامج 
ُيشـــار  النوعيـــة.  والتدريبيـــة  التأهيليـــة 
إلـــى أن الخطـــة الوطنيـــة لتنظيم ســـوق 
أهـــداف   3 تضـــم   )2021-2023( العمـــل 
رئيســـة، حيـــث يتمّثل الهـــدف األول في 
تعزيـــز خلـــق الفرص النوعيـــة للمواطنين 
لجعلهـــم الخيار األفضل للتوظيف، وذلك 
من خال مواءمـــة مخرجات التعليم مع 
احتياجـــات ســـوق العمـــل وتعزيـــز البنية 
التحتية للتدريب الفني والمهني، وتعزيز 
أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع 
العمالـــة  اســـتقطاب  وترشـــيد  الخـــاص، 

الوافـــدة كعنصـــر مكمل للمهارات بســـوق 
العمـــل وفق متطلبات التنمية، أما الهدف 
الثانـــي وهـــو تعزيـــز إســـهامات القطـــاع 
الخـــاص بكونـــه المحرك األساســـي للنمو، 
وذلـــك من خال تحفيز زيـــادة اإلنتاجية 
وجـــودة الوظائـــف، ودعـــم جهـــود ربـــط 
الباحثين عن عمل بالشركات، عاوة على 
الهـــدف الثالـــث الـــذي يرتكز علـــى تعزيز 
الرقابـــة والتنظيـــم، وذلك من خال ســـد 
الثغـــرات التنظيمية والمراجعـــة الدورية 
االقتصاديـــة  اآلثـــار  مـــع  والتعامـــل  لهـــا، 
لجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد- 19(، وتنظيم 
ســـكن العمالـــة الوافـــدة، والتشـــديد على 
المخالفيـــن، وصـــون حقوق ومكتســـبات 

جميع العاملين.

مدينة عيسى - وزارة العمل

توظيف أكثر من 26 ألف بحريني وتدريب نحو 12 ألف بحريني في 2021
وزير “العمل”: الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل “2023 - 2021” تسير وفق ما هو مخطط له

تبني توصيات البحرين الخاصة بتنسيق المواقف
“األعلى للمرأة” يختتم مشاركته بمنتدى “المرأة الخليجية: ريادة من أجل غٍد مستدام”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األعلى للمرأة يختتم مشاركته بمنتدى المرأة الخليجية... “ريادة من أجل غٍد مستدام”
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جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل

بعث وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم ســـوق العمل، جميل حميدان، برقية تهنئة إلى 
ســـمير ناس، بمناســـبة انتخابه رئيسا لغرفة تجارة وصناعة 

البحرين.
وأعـــرب حميـــدان عـــن تهانيـــه وتمنياتـــه الخالصـــة لنـــاس 
بالتوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة مســـيرة غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحريـــن والتأكيـــد علـــى دورها الفاعـــل في دعم 
حركـــة االقتصـــاد والتنميـــة في مملكـــة البحرين وترســـيخ 

الحوار االجتماعي بين أطراف اإلنتاج الثاثة.
كما هنـــأ حميدان األعضاء الفائزيـــن بعضوية مجلس إدارة 
الغرفة للدورة الثاثين، متمنيا لهم النجاح والتقدم، مشيدًا 
بـــدور أصحاب العمل وإســـهاماتهم الوطنيـــة في دفع عجلة 
التنميـــة االقتصادية ومســـيرة التقدم والنمـــاء التي يقودها 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة، والحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد حميـــدان باإلنجـــازات المهمة التي 
حققتهـــا غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن منـــذ تأسيســـها، 
وبالـــدور الريـــادي الـــذي تضطلـــع بـــه فـــي خدمـــة المســـيرة 
التجارية والصناعية في المملكة وتعزيز موقعها االقتصادي 
واالستثماري المتميز اقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن الغرفة تعد 
شـــريكًا فاعاً وحيويًا في مســـيرة النهضة الشـــاملة، بفضل 
الجهـــود التـــي يبذلها القطاع الخاص فـــي دعم عملية البناء 
والتطوير بما يخدم المسيرة الوطنية ويعزز قدرة االقتصاد 

الوطني التنافسية على المستوى الدولي.
وأعرب وزيـــر العمل والتنمية االجتماعية عن اعتزازه بدور 
التجـــار ورجـــال األعمـــال البحرينييـــن الذيـــن أخـــذوا علـــى 
عاتقهـــم خدمـــة هذا القطـــاع المهـــم وتطوير أدائه والســـير 
على خطى من ســـبقهم من رجاالت البحرين الذين أسســـوا 
الحركة التجارية العريقة وساهموا في بناء نهضة البحرين 

عبر مسيرتها التاريخية.

مشيًدا بالدور الفاعل في دعم حركة االقتصاد والتنمية... حميدان:

“الغرفة” رافد أساسي في ترسيخ الحوار االجتماعي بين أطراف اإلنتاج
رفع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بن 
التهانـــي  خالـــص  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  والتبريـــكات 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ولولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة، بمناســـبة نجاح مملكة 
البحرين في اســـتضافة وتنظيم ســـباق 
جائزة البحريـــن الكبرى لطيران الخليج 
للفورمـــوال واحـــد 2022 الـــذي أقيم في 

حلبة البحرين الدولية بالصخير.
لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
التنظيم العقاري أن هذا اإلنجاز العالمي 
يعكس النهج الحكيم والرؤية الســـديدة 
الداعمـــة مـــن جالـــة الملك فـــي المجال 

العطـــاء  مســـيرة  لتتواصـــل  الرياضـــي 
والنماء، والـــذي بلوره دعم وقيادة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، التي مكنـــت مملكة البحرين أن 
تتبوأ المســـتوى الرفيـــع على الصعيدين 

مكانـــة  وأكـــدت  والعالمـــي،  اإلقليمـــي 
كواجهـــة  المرموقـــة  البحريـــن  مملكـــة 

للسياحة واالستثمارات.
وأضـــاف أن نجـــاح هذا الســـباق الدولي 
الكبيـــر للعام الثامن عشـــر علـــى التوالي 
العزيمـــة  بـــكل  العمـــل  مواصلـــة  يؤكـــد 
القيـــادة  تطلعـــات  لتحقيـــق  واإلرادة 
نحـــو مزيد من التقدم والنماء لترســـيخ 
مملكـــة البحريـــن كمحطـــة بـــارزة علـــى 
خارطة الرياضـــات العالمية الكبرى، كما 
يؤكـــد مـــا تمتلكـــه مملكـــة البحريـــن من 
إمكانـــات عاليـــة وكـــوادر وطنيـــة تمتاز 
بأعلـــى المقاييـــس وأن يتحقق في عهد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك ما يصبـــو إليه 
شـــعب مملكة البحرين من تقدم ورفعة 

وازدهار.

مهنئا بنجاح السباق الرياضي... الرئيس التنفيذي لـ “التنظيم العقاري”:

البحرين تبوأت مستوى إقليميا وعالميا رفيعًا بـ “الفورموال 1”

 الشيخ محمد بن خليفة

3 أهداٍف 
رئيســــــــة 

ترتكــــز عليهــــا 
الخطـــة

تنفيذ برامج ومبادرات 
لضمان استمرار 

الخطة واستقرار 
العمالة الوطنية

انعكاٌس 
إيجابي للخطة 
على توظيف 

البحرينيين

دراسة احتياجات 
السوق المحلي مع 
الجهات الحكومية 

ذات العالقة
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^ وافـــق المجلس البلـــدي للمنطقة 
الشـــمالية فـــي جلســـته االعتيادية رقم 
15، على مقترح يقضي بتغيير تصنيف 
عدد من العقارات في الدائرة الخامســـة 

بمجمع 527 في منطقة سار.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة عبـــدهللا 
العقـــارات  عـــدد  يبلـــغ  إنـــه  القبيســـي 
المطروحـــة 6، تتراوح بين أراٍض مبنية 
وأراٍض خالية، حيث تتفاوت مساحتها 
تتفـــاوت مـــا بيـــن 197.225 و435,837  
متـــرا مربعـــا، وتقـــع جميعهـــا في شـــرق 
شـــارع 27 وجنوب شـــارع 23، كما تطل 

عليه من الجهة الشمالية. 
وأضـــاف أن هـــذه العقارات الســـتة هي 

عبـــارة عن أمـــاك خاصة، وهـــي امتداد 
طوابـــق  أربـــع  ذات  عمـــارات  لشـــريط 

وواجهة تجارية من جهة الغرب.

تغيير تصنيف 6 عقارات في سار

البلـــدي  المجلـــس  وافـــق   ^
جلســـته  فـــي  الشـــمالية  للمنطقـــة 
االعتياديـــة رقـــم 15، علـــى مقتـــرح 
وتغييـــر  تصنيـــف  بتغييـــر  يقضـــي 
تصنيـــف المخطـــط التفصيلـــي فـــي 
435و447  الرابعـــة مجمـــع  الدائـــرة 

منطقة جبلة حبشي –القدم.
وقـــال رئيس اللجنـــة الفنية عبدهللا 
القبيســـي إن حالـــة العقاريـــن عبارة 
عـــن أرضين خاليتين، تبلغ مســـاحة 
كل واحـــدة منهمـــا 1,328,98 متـــًرا 
متـــًرا   8,138,28 والثانيـــة  مربًعـــا 

مربًعـــا، حيـــث تقعان جنوب شـــارع 
البديع وشرق شـــارع الشيخ خليفة 

بن سلمان.
المنطقـــة  تمـــت دراســـة  أنـــه  وأكـــد 
مـــن الناحيـــة التخطيطيـــة وحصـــر 
المجتمعيـــة  والمرافـــق  الخدمـــات 
القائمـــة فيهـــا، وتبيـــن أن المنطقـــة 
الخدمـــات  مـــن  عـــدد  إلـــى  تحتـــاج 
فـــي  المتمثلـــة  العامـــة  والمرافـــق 
خدمات تعليمية كمدرســـة ابتدائية 
كماعـــب  ترفيهيـــة  وخدمـــات 

لألطفال.

“رابعة الشمالية” تفتقر لمدرسة ابتدائية

إنشاء مسار لشارع الشيخ عيسى بن سلمان
لتقليل الضغط على منفذ جسر الملك فهد

^ قـــال عضو الدائـــرة الرابعة في الشـــمالية فيصل 
شـــبيب إن مقتـــرح إنشـــاء مســـار للصعـــود والعـــودة من 
خال تقاطع شـــارعي الشيخ عيســـى بن سلمان وشارع 
الشـــيخ خليفة بن ســـلمان، يتضمن تسهيل حركة المرور 
للقادميـــن مـــن المنامة ومن الدائـــرة الرابعـــة للعودة من 
وإلـــى بيوتهـــم فـــي مختلـــف مناطـــق مملكـــة البحريـــن 

ومنطقة سرايا.
وتابـــع أن مبـــررات االقتراح تصب في عـــدة نقاط أهمها 
أنـــه يوجد منفـــذ واحد فقط لمنطقة ســـرايا للمنطقة وال 
توجد أي تفاصيل عن المشـــاريع اإلســـتراتيجية لتطوير 
طـــرق ومنافـــذ المنطقة، كما ال يوجد مســـار للعودة على 
شـــارع الشيخ عيســـى بن ســـلمان إال عن  طريق منطقة 
بوقـــوة وســـرايا مســـافة 12 إلـــى 18 كلم، وهي مســـافة 
طويلة جدا، وأنه من الطبيعي ســـياعد المســـار المقترح  

في تقليل المسافة التي يقطعها المواطنون حاليا.
وأضـــاف أن أهـــم أهداف هـــذا المقترح، هـــو العمل على 
المنطقـــة  شـــوارع  فـــي  المروريـــة  االزدحامـــات  تقليـــل 
خصوصـــا المتجهيـــن مـــن الجنوب للشـــمال علـــى الخط 
الســـريع لشـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان، وكما يساهم 
فـــي التســـهيل علـــى المواطنيـــن والمقيمين فـــي مملكة 
البحريـــن وعلى الخصوص أهالي منطقة ســـرايا بوقوة، 
باإلضافـــة إلى تقليل المســـافة التـــي يقطعها المواطنون 
من وإلى محل ســـكناهم، وهي ال تقل حاليا عن 12 كلم 

في وسط ازدحامات الطرق.
وأكـــد أن هـــذا المســـار هـــو أحد الطـــرق العمليـــة؛ لتقليل 
الضغـــط علـــى  منفـــذ جســـر الملـــك فهـــد، بالنســـبة إلـــى 
المســـافرين الخليجيين أثناء طريـــق الخروج والدخول 

إلى المملكة.

البلدي يبدي تخوفه: مصير األسر غير معروف

“اإلسكان” تطلب إخالء الشقق المؤقتة

بلـــدي المحـــرق طلـــب وزارة  أرجـــأ مجلـــس 
اإلســـكان بإخاء الشـــقق اإلســـكانية المؤقتة 
الـــوزارة  فـــي  المســـئولين  دعـــوة  بغـــرض 

ومناقشتهم في األمر.
المرباطـــي  غـــازي  المجلـــس  رئيـــس  وبيـــن 
أن الرؤيـــة غيـــر واضحـــة بالنســـبة للمجلـــس 
بخصـــوص اإلخـــاء، وأن األهالـــي تواصلـــوا 
مـــع المجلـــس وهـــم مـــن أصحـــاب الطلبـــات 
اإلســـكانية القديمة وتفوق ســـنوات االنتظار 
حتـــى 18 عامـــا، موضحـــا البـــد مـــن معرفـــة 
مصير تلك األســـر التي ســـتخرج من الشقق، 
وكـــم ســـتكون مبالـــغ التعويضـــات الشـــهرية، 

وهل ستكون تلك التعويضات لفترة معينة.

علياء الموسوي
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البستين تغرق في األتربة والرمال المتطايرة
المرباطي: المواطنون ال يستطيعون فتح أبواب منازلهم

^ ناقـــش بلـــدي المحرق أمس في جلســـة مشـــكلة 
تطاير الرمال في منطقة البسيتين.

وأوضـــح رئيس مجلـــس بلدي المحرق غـــازي المرباطي 
أن هنـــاك معانـــاة حقيقيـــة يعانيهـــا قاطنو مناطـــق الدير 
وســـماهيج وقالـــي واألكثر تضرر  الســـاية والبســـيتين؛ 
وذلـــك بســـبب تطايـــر األتربـــة والرمـــال وتراكمهـــا أمـــام 

المنازل بكميات كبيرة.

وثمـــن المرباطـــي الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا بلديـــة 
المحـــرق في ســـبيل إزالـــة الرمال واألتربـــة التي جاءت 
نتيجـــة الرياح الطبيعية، مشـــيرا أن مســـاكن المواطنين 

تضررت كثيرا.
وذكر المرباطي أن هناك أمواال كثيرة أنفقتها الدولة من 
أجـــل دفان المنطقـــة، وفي كل عام يتم إنفاق المزيد من 
األموال من أجل إزالة األتربة والرمال من أمام مســـاكن 

المواطنيـــن، مطالبـــا بإيجـــاد حل جذري لمشـــكلة لتراكم 
الرمـــال، مبينا أن المواطنين أحيانا ال يســـتطيعون فتح 

أبواب منازلهم بسبب تراكم الرمال.
وقـــال المرباطـــي “نأمـــل أن يقـــوم أحد المســـؤولين من 
أصحاب القرار بالســـكن في منطقة البسيتين أو الساية؛ 
لاطاع على المشـــكلة عن قرب، حينها نستطيع الجزم 

بأن المشكلة ستنتهي”.

بلديون يوافقون على المقترح باإلجماع: الحفاظ على األروح جزء من مسؤوليتنا

استبدال أعمدة اإلنارة القديمة بقواعد علوية
نوقش مقترح رئيـــس المجلس البلدي 
بحضـــور  الكوهجـــي  أحمـــد  الشـــمالي 
وافقـــوا  الذيـــن  المجلـــس،  أعضـــاء 
باإلجماع عليه، بســـبب الحاجة الماسة 

لتطوير البنية التحتية.
المقتـــرح  أن طـــرح  الكوهجـــي  وبيـــن 
قائـــم على عدة مبـــررات منها أن بعض 
قواعـــد أعمـــدة االنـــارة المغروســـة في 
باطن األرض ذائبة ومتآكلة خرساناتها 
وعلـــى  متفككـــة  وبعضهـــا  ومتفرعـــة 
وشك السقوط، وهذا ما يسبب حدوث 
حـــوادث بليغـــة و خطيـــرة للمواطنين، 
باإلضافـــة إلى أن وضع قواعد األعمدة 
داخل باطـــن األرض يؤدي إلى تعرض 
قاعـــدة أعمدة اإلنـــارة الحاليـــة للصدأ، 
وتـــآكل فـــي قواعدهـــا المغروســـة في 

باطن األرض، مما يشكل خطًرا وشيًكا 
بانهيارها وهذا ما يعطي مؤشـــرا كبيرا 
على وجود خطر على حياة المواطنين 

والممتلكات العامة.
وأوضـــح المقتـــرح أن الغـــرض منه هو 
وضـــع عـــوازل لقواعـــد أعمـــدة االنـــارة 
لمنعهـــا من الصدأ، والــــتآكل وتحســـين 

اإلنـــارة،  لعمـــود  الخارجـــي  المظهـــر 
والحـــد مـــن الخســـائر الماديـــة جـــرآء 
الصيانة الدورية لقواعد أعمدة االنارة 
المتآكلـــة،و لصيانـــة الدوريـــة لاعمدة 
لضمان ســـامتها، والحفاظ على أروح 
المواطنيـــن والمقيميـــن جرآء ســـقوط 

االعمدة المتهالكة.

زينـــل  الرئيـــس ياســـين  نائـــب   وأكـــد 
وجميـــع أعضـــاء المجلس علـــى أهمية 
مـــن  عـــدد  وجـــود  بســـبب  المقتـــرح 
الشـــكاوى مـــن قبـــل المواطنيـــن حول 
المســـتمر  رداءة األعمـــدة، وســـقوطها 
بين فترة واخرى، خصوًصا في موسم 

األمطار.

بدر الحايكي

^احتفـــى رئيـــس وأعضاء مجلـــس بلدي المحـــرق أمس بنائب الرئيس حســـن 
الدوي بمناســـبة حصوله على شـــهادة الدكتوراه في اإلدارة. واعتبر رئيس المجلس 

غازي المرباطي أن الدوي واحد من أهم الكوادر الوطنية في العمل البلدي.

الدوي يوقف جلسة بلدي المحرق للتكريم

المحـــرق  بلـــدي  مجلـــس  قـــّرر   ^
في جلســـته أمـــس، رفع خطـــاب عاجل 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  لوزيـــر 
والتخطيـــط العمرانـــي بشـــأن المخطط 
الواقـــع في شـــمال البســـيتين )الســـاية( 
لتجميـــده وتغيير التصنيـــف فيه. وقال 
رئيـــس المجلس البدي غـــازي المرباطي 
موضـــوع  العمرانيـــة  المخططـــات  إن 
حســـاس، وإن مســـاحات الفلـــل الواقعة 
فـــي المنطقة تتفـــاوت بيـــن 400 و500 

متر، وهناك تخوف من تصنيف المجمع 
يســـمح ببناء فلل صغيرة وشـــقق، مبينا 
أن التخـــوف مـــن تحـــول المنطقـــة إلـــى 

عمارات وشقق في المستقبل.
وأوضـــح المرباطـــي أن وجه االعتراض 
يكمـــن في أن أصحـــاب الفلل الموجودة 
قامـــوا ببنـــاء بيوتهـــم بتكاليـــف عاليـــة 
وبفضل التصنيف الحالي للمجمع يمكن 
أن يكون فيها اكتظاظ سكاني مستقبا 

وهذا ما شكا منه قاطنو المنطقة.

طلب عاجل لتجميد وتغيير تصنيف “الساية”
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دول الخليج أمام اختبار حقيقي لحماية المياه الجوفية
^ يحتفل العالم في 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، ويرجع تاريخ 
االحتفال بهذا اليوم إلى تبني الجمعية العام لألمم المتحدة في 1992 قراًرا بتحديد 
22 مارس من كل عام إلقامة هذا االحتفال بناء على توصيات مؤتمر األمم المتحدة 
للبيئـــة والتنميـــة المنعقد في 1992 في ريو دي جانيرو للفصل الثامن عشـــر ألجندة 

القرن الحادي والعشرين المتعلق بمصادر المياه العذبة.
 وجـــرت دعـــوة دول العالـــم لالحتفال بهذا اليـــوم وإقامة األنشـــطة والفعاليات لرفع 
الوعي المائي من خالل نشـــر المعلومات وعقد المؤتمرات والندوات والمعراض في 
مواضيع الميـــاه المختلفة، وتطوير موارد المياه والمحافظة ليها، وتطبيق توصيات 

القرن الحادي والعشرين.
 وتختـــار منظمـــات األمـــم المتحـــدة ذات العالقـــة في كل عام شـــعاًرا عاًمـــا ليعكس 
االبعـــاد والقضايـــا الملحة للمياه، وإللقاء الضوء علـــى قضية معينة من قضايا المياه 

باعتبارها إحدى الوســـائل لرفع الوعي العام بهذه القضية بشـــكل شامل في مختلف 
انحاء العالم.

وفـــي هـــذا العـــام 2022 تـــم اختيـــار موضـــوع الميـــاه الجوفية تحـــت شـــعار “المياه 
ا”، وذلك لنقل رســـالة حـــول أهمية مـــوارد المياه  الجوفيـــة: جعـــل غيـــر المرئـــي مرئيًّ
الجوفيـــة فـــي خدمة متطلبات التنمية للعديد مـــن دول العالم، وخاصة تلك الواقعة 
في المناطق الجافة التي ال تتوافر لها الموارد المائية السطحية )األنهار والبحيرات( 
مثـــل دول مجلـــس التعـــاون والعديد من الـــدول العربيـــة، وأهميـــة المحافظة عليها 
وضمـــان اســـتدامتها، حيث إنها تعتبـــر من العوامل الهامة للتكيـــف مع تأثيرات تغير 
المنـــاخ، وارتفـــاع نـــدرة الميـــاه وانخفاض توافر المياه الســـطحية بســـبب األنشـــطة 

البشرية وتغير المناخ. 
علياء الموسوي

الثالثاء 22 مارس 2022 - 19 شعبان 1443 - العدد 4907

قال مدير إدارة اآلثار والمتاحف في الهيئة الثقافة ســلمان المحاري، إن عدد العيون الجوفية المســجلة في قائمة التراث الوطني 
حالًيا 6 عيون، وهي: عين أم السجور في الدراز، أم عليوه في المرخ، الحكيم في شهركان، زيدان في البالد القديم، عين الساية في 
البستين، السفاحية في النبيه صالح، فيما تعتبر عين أم السجور، أقدم عين تم تنقيبها العام 1954، بواسطة فريق اآلثار الدنماركي.

وأضاف أن “عدد العيون واآلثار قلت 
بشـــكل كبيـــر، بالرجـــوع إلـــى القائمـــة 
التي أعدها اللومير في سجل التاريخ 
الخليج وعمان ووســـط شبه الجزيرة 
1908، حيـــث أحصـــى  فـــي  العربيـــة 
وجـــود 36 عينا في البحريـــن، ولكننا 

على يقين بأن العدد يفوق ذلك”.
تـــم  التـــي  العيـــون  أغلـــب  أن  وأكـــد 
اكتشافها هي جافة كلًيا، وذلك بسبب 
حفـــر اآلبار فـــي الســـتينات، وتوســـع 
الكثافـــة  وازديـــاد  الزراعيـــة،  البقعـــة 
الســـكانية؛ األمـــر الـــذي أدى إلى كثرة 
االســـتخدام الزائد لمصادر المياه، مما 
ســـاهم فـــي انخفاض منســـوب المياه 

الجوفية.

االســـتدالل  طريقـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
على العيون، تبدأ بالمســـح الميداني، 
المجتمـــع  فـــي  األهالـــي  ومســـاعدة 

الرجـــوع  إلـــى  باإلضافـــة  المدنـــي، 
للمصادر التاريخيـــة التي تذكر بعض 
التفاصيـــل المتعلقـــة بالعيـــون، مثـــل 
المـــكان وبعـــض اإلشـــارات التي تدل 

عليها.
وتابع أنه بعد عملية المسح الميداني، 
قيمتهـــا  ودراســـة  توثيقهـــا،  يتـــم 
والطبيعيـــة،  والتاريخيـــة  الثقافيـــة 
بعدهـــا نقوم بوضـــع لوحـــة تحذرية، 
بأن هذا الموقع أثري ويمنع المساس 
بـــه، ليصـــدر قرار مـــن وزيـــرة الثقافة 
فـــي الجريـــدة الرســـمية بضـــم هـــذا 
الموقـــع إلى قائمـــة التـــراث الوطني، 
وتكـــون محميـــة ضمـــن مظلـــة اآلثار 
ليتـــم وضـــع ســـور مؤقـــت، بالتعاون 

مع وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي؛ لحمايـــة هذه 

العيون.

ولفـــت الـــى أن “هنـــاك وعيـــا ملحوظا 
وتعاونـــا ملموســـا مـــن قبـــل األهالـــي 
مـــن  الكثيـــر  فتصلنـــا  كبيـــر،  بشـــكل 

االتصـــاالت حـــول وجـــود عيـــون في 
مناطق مختلفة من المملكة، وطلبات 
ملحة لحمايتها من االندثار والعبث”.

طلبات ملحة من مناطق مختلفة لحماية عدد آخر ... المحاري:

6 عيــون جوفيــة مسجلــة ضمــن “التــراث الوطنــي”

سلمان المحاري

وليد زباري

عين أم السجورالبئر المقدسة في باربارعين الساية

عين أبو زيدان

علياء الموسوي

علياء الموسوي

قال أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي وليد زباري، إن البحرين تقع في نطاق المناطق 
الجافــة التــي تتســم بنــدرة األمطــار وتذبذبها العالي في المــكان والزمان، وارتفاع درجات الحــرارة التي تؤدي إلى معدالت 

تبخر عالية تفوق معدالت األمطار بعشــرات المرات، وتؤدي هذه الظروف إلى اســتحالة تواجد المياه الســطحية فيها.  
ولفت إلى أن المملكة تعتمد على المياه الجوفية )37 %( والمياه المحالة )54 %( وبنسب أقل على مياه الصرف 

الصحي المعالجة )9 %(؛ لتلبية احتياجاتها المائية التي تتمثل في القطاع البلدي/المنزلي )60 %( والزراعي 
)33 %( والصناعي )7 %(. 

37 % اعتماد البحرين على المياه الجـــــوفيــة
بمقدار ضغط يصل إلى 60 مترا تحت سطح األرض ... زباري:

اآلبار

بالعيـــون  تشـــتهر  البحريـــن  أن  وأكـــد 
الطبيعية المنتشرة على أرضها ومحيطها 
في المناطق البحرية )تسمى بالجواجب(، 
والتـــي كانـــت، باإلضافة إلـــى موقع الجزر 
اإلســـتراتيجي، من أحد األسباب الرئيسة 
لالستيطان فيها منذ آالف السنين وتشكل 

حضارة دلمون على أرضها.
وأضـــاف أن هذه العيـــون الطبيعية ما هي 
إال تصريـــف للمياه الجوفية الواقعة تحت 
ضغـــط عـــاٍل نســـبًيا على نحـــو 40 إلى 60 
مترا تحـــت ســـطح األرض، والتي تتدفق 
جانبيـــًا إلـــى البحريـــن من الخـــزان العربي 
الشرقي الممتد من وسط المملكة العربية 

السعودية إلى البحرين.  
وأشـــار أنه قـــد كان معـــدل تصريـــف هذه 
العيـــون، قبـــل تدخـــل اإلنســـان وســـحب 
بواســـطة  صناعًيـــا  الجوفيـــة  الميـــاه 
المضخات، مســـاوًيا لكمية التغذية اآلتية 
من الجانب الســـعودي، وتـــم تقديره بنحو 
100 مليـــون متـــر مكعـــب ســـنويًا. وحتى 
منتصف الستينات كانت العيون الطبيعية 
وبعـــض اآلبـــار االرتوازية تســـد متطلبات 

الســـكان البســـيطة آنذاك، حيـــث كان عدد 
السكان آنذاك ال يزيد عن 180 ألف نسمة، 

باإلضافة إلى اعتماد الزراعة عليها.
وتابـــع أنـــه مـــع إدخـــال المكائـــن الحديثة 
في حفر اآلبـــار لتحل محل الحفر اليدوي 
)أي الجدحـــات( وســـحب الميـــاه الجوفية 
بالمضخـــات بـــدال مـــن تدفقهـــا الطبيعـــي، 
وذلك بســـبب الطلب المتزايـــد على المياه 
وتسارع التنمية االجتماعية واالقتصادية 
في المملكة، تم ســـحب كميـــات عالية من 
الميـــاه الجوفيـــة تجاوزت معـــدل التدفق 
الســـنوي بمـــرات عديدة، حيـــث بلغ معدل 
الســـحب نحـــو 250 مليـــون متـــر مكعـــب 
في العـــام 2000، أي ضعف معدل التدفق 

الطبيعي بمرة ونصف المرة. 
وأكـــد أن ذلـــك األمـــر أدى إلـــى انخفـــاض 
المســـتويات المائية ونضوب العيون كلًيا 
فـــي مملكـــة البحريـــن، واألخطـــر من ذلك 
هو تملح المياه الجوفية بسبب غزو مياه 
البحـــر والميـــاه المالحـــة العميقـــة للخزان 
الجوفـــي. فبعـــد أن كانـــت ملوحـــة المياه 
الجوفية الجيدة نسبيًا )2500 ملجم/لتر( 
ويمكن استخدامها بشكل مباشر تتواجد 

فـــي معظـــم مناطـــق البحرين الشـــمالية، 
تملحـــت هـــذه المياه، اختفت هـــذه المياه 
ذات الملوحـــة الجيـــدة مـــن جميع مناطق 
البحرين وانحسرت إلى المناطق البحرية 
فـــي األجـــزاء الشـــمالية الغربيـــة من جزر 

البحرين.   

المشكالت 

وأشار إلى المشـــكلة الرئيسة التي تواجه 
فـــي  اســـتخدامها  هـــي  الجوفيـــة  الميـــاه 
القطاع الزراعي بكفاءة ري منخفضة جدا 
بســـبب اســـتخدام طـــرق الـــري التقليدية 
التـــي يصاحبهـــا هـــدر كبيـــر للميـــاه يصل 
إلى 60 % من المياه المســـتخدمة، حيث 
يتم اســـتخدام هذه الطرق التقليدية في 
أكثـــر مـــن 65 % مـــن األراضـــي الزراعية 
فـــي المملكـــة. وتابـــع أن المشـــكلة الثانية 
هي زراعة األعالف التي تستهلك كميات 
كبيـــرة مـــن الميـــاه مقارنـــة بالمزروعـــات 
األخرى مثل الخضروات، حيث يســـتهلك 
الهكتـــار الواحد لألعالف أكثر من 50 ألف 
متـــر مكعـــب من المـــاء في العـــام، مقارنة 
بالخضـــروات التي تســـتهلك أقـــل من 20 

ألف متر مكعب للهكتار.
ولفـــت أن المملكـــة قامـــت بالعديـــد مـــن 
البرامج لرفع كفاءة اســـتخدام المياه في 
القطـــاع الزراعي مثل تشـــجيع المزارعين 
علـــى تبني طرق الـــري الحديثة والزراعة 
المحميـــة وتوفيـــر الحاضنـــات الزراعيـــة 

للتدريب على طرق الزراعة الحديثة. 

الجهود 

وأشـــار إلى أن جهود المملكة في مواجهة 
تقليـــل االعتماد على الميـــاه الجوفية في 
إمـــدادات الميـــاه البلدية مـــن خالل زيادة 
قـــدرة التحليـــة ابتـــداًء من العـــام 2007، 
وذلـــك باالســـتعانة تدريجيـــًا عـــن الميـــاه 
الجوفيـــة بمياه الصرف الصحي المعالجة 
التجميلـــي،  والـــري  الزراعـــة  فـــي  ثالثيـــًا 
وحظـــر القطـــاع الصناعـــي من اســـتخدام 
المياه الجوفية في طبقة الدمام، وتوجيه 
القطاع إلى الطبقـــات العميقة المائلة إلى 
الملوحـــة كبديـــل )المرســـوم األميري رقم 

.)12/1980
وأضاف أن هناك عددا من برامج الحفاظ 
على مياه الري وكفاءة اســـتخدامها التي 

تهدف إلى تقليل استخدام المياه 
الجوفيـــة فـــي القطـــاع الزراعي، 
عـــالوة علـــى ذلك، تمت ممارســـة 
التغذيـــة االصطناعية المعززة عن 
طريـــق ميـــاه جريـــان العواصـــف، 
وإن كانـــت محـــدودة منـــذ العـــام 
1999، حيـــث يتم تحويل جريان 
المنخفضـــات  إلـــى  العواصـــف 
إلعـــادة شـــحن الميـــاه الجوفيـــة 
عـــن طريق آبـــار الجاذبية، حيث 

يتم حاليًا التخطيط لعملية 
التغذيـــة الصناعيـــة للميـــاه 
الجوفيـــة باســـتخدام مياه 

المعالجة  الصحـــي  الصـــرف 
ثالثيا غير المستخدمة.

ــذه الــجــهــود لــهــا أثــرهــا  ولــفــت إلـــى أن هـ
السحب  مــعــدالت  تقليل  فــي  الملموس، 
اآلمــن  الــحــد  مــعــدالت  مــن  قريبة  لتكون 
الموصى بها بدًءا من العام 2009، حيث 
بدأت مستويات المياه الجوفية باالرتفاع 
في  التحسن  بعض  على  الحصول  وتــم 
نوعية المياه، ولكن مازال هناك الكثير من 
الجوفية  المياه  لتأهيل  المطلوب  الجهد 

وجــعــلــهــا صــالــحــة 
ــدام  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالسـ ــ ــ لـ

المباشر. 
وأكـــــــــــد أنـــــــــه مـــن 
الـــمـــتـــوقـــع زيــــــادة 
كـــمـــيـــات الـــصـــرف 
الوقت  مع  الصحي 
وتـــوســـعـــة مــحــطــة 
ــــك  ــذل تــــوبــــلــــي، وكــ
إنـــــــشـــــــاء مـــحـــطـــة 
للمعالجة في مدينة 
ــيــفــة وتـــوســـعـــة  خــل
الصغيرة  المحطات 
سيتوفر  الوقت  مع 
يمكنها  مــنــهــا  كــبــيــرة  كــمــيــات  لــلــمــمــلــكــة 
تحسين  األول  أمــريــن:  فــي  استخدامها 
طريق  عــن  الجوفية  الــمــيــاه  مستويات 
في  استخدامها  أو  مكانها  إحاللها  إمــا 
في  استخدامها  هــو  والــثــانــي  تغذيتها، 
االنبعاثات  في  الصفري  الحياد  تحقيق 
الكربونية بحلول العام 2060 عن طريق 

التشجير.



المنامة - بنا

اعربـــت وزارة الخارجيـــة عن تضامن 
مملكـــة البحريـــن وتعازيهـــا لحكومـــة 
الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطية 
الشـــعبية والشـــعب الجزائري الشقيق 
في استشـــهاد ثالثة جنود جزائريين 
نتيجـــة اشـــتباك وقـــع مـــع مجموعـــة 
إرهابيـــة في منطقة تيمياوين جنوب 

البالد.
وأكـــدت وزارة الخارجية مجدًدا دعم 
مملكة البحرين للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطيـــة الشـــعبية الشـــقيقة في 
اإلرهـــاب،  علـــى  للقضـــاء  جهودهـــا 
ومـــا تتخـــذه مـــن إجراءات مـــن أجل 
استتباب األمن والسلم على أراضيها، 
مجـــددة رفضها الدائم لكافة أشـــكال 

العنف والتطرف واإلرهاب.

البحرين تعزي 
باستشهاد 

الجنود الجزائريين

فعاليات وطنية: قيم المواطنة درع منيع للذود عن الوطن
المجتمع المدني شريك أساس في عملية التطوير

أكــد عــدد مــن القيــادات األمنيــة والفعاليــات الوطنيــة أننــا نعيــش الشــراكة 
المجتمعيــة فــي مملكــة البحريــن بــكل صورهــا وأبعادهــا، ابتداء مــن القيادة 
العليا، مشــيدين في تصريحات صحافية أمس، بالتوجيهات الســديدة لوزير 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة رئيس اللجنة متابعة 
تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة 
“بحريننــا”، ومــا حققتــه اللجنــة فــي مجــال تعزيــز الوعــي بأهميــة الشــراكة 
المجتمعيــة مــع األجهــزة األمنية للمحافظــة على األمن واالســتقرار واللحمة 

الوطنية.

دعم التعاون مع المؤسسات 

الحكومية والخاصة 

للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  وأشـــار 
البشرية بوزارة الداخلية العميد عادل 
عبدهللا أمين إلى أهمية يوم الشراكة 
المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطني، الذي 
يأتي انطالقا من البرنامج اإلصالحي 
الســـامية  الملكيـــة  والرؤيـــة  الشـــامل 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، من أجل 
تعزيز التعاضد والتكاتف بين مختلف 
مكونـــات المجتمع البحرينـــي وتعزيز 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي  االنتمـــاء 
الوحـــدة الوطنيـــة، وترجمة مـــا يوليه 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، من أهمية وتأكيد 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  لمبـــدأ  دائـــم 
للحفـــاظ علـــى مجتمع يســـوده األمن 

واإلستقرار. 
وأشاد العميد عادل أمين بالتوجيهات 
رئيـــس  الداخليـــة  لوزيـــر  الســـديدة 
اللجنة متابعـــة تنفيذ الخطة الوطنية 
الوطنـــي وترســـيخ  االنتمـــاء  لتعزيـــز 
الفريـــق  “بحريننـــا”  المواطنـــة  قيـــم 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 

خليفة، حيث عملت الموارد البشـــرية 
علـــى دعـــم التواصـــل والتعـــاون مـــع 
مختلف المؤسســـات الحكومية وغير 
الحكوميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن لما 
لـــه من أهميـــة في اكتســـاب الخبرات 
واالستفادة من التجارب الناجحة في 
المجاالت اإلداريـــة والتكنولوجية بما 
ينعكـــس إيجاًبا علـــى تأثيرها ودورها 

في المجتمع. 
المـــوارد  عملـــت   2016 العـــام  ومنـــذ 
البشـــرية علـــى دعـــم مبـــدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة والتـــي أصبحـــت احـــدى 
األهـــداف االســـتراتيجية التـــي تعمل 
علـــى تحقيقهـــا مـــن خـــالل إداراتهـــا 
وأقسامها المختلفة والتي تتم متابعة 

اإلنجاز فيها سنوًيا. 
 

تعزيز دور المواطن كشريك 
أساس في األمن

القاضـــي  عيســـى  النائـــب  أكـــد  كمـــا 
دور  تعـــزز  المجتمعيـــة  الشـــراكة  أن 
المواطن والمقيم كشـــركاء أساسيين 
في األمن واالستقرار، والمساهمة في 
االلتزام بالقوانيـــن وتعزيز دورها في 
إرســـاء النظـــام على الجميـــع، وتعزيز 
قيـــم الـــوالء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم 

المواطنة ليكون درًعا أمام التدخالت 
في شـــؤونه، مشـــيًدا بالدور المحوري 
لوزيـــر الداخليـــة رئيس لجنـــة متابعة 
تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي 
“بحريننا” الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة، والتي تأتي ترجمة 
الســـامية  الملكيـــة  واإلرادة  للرغبـــة 
المندرجـــة ضمـــن أهـــداف المشـــروع 
صاحـــب  بقيـــادة  الكبيـــر  اإلصالحـــي 
الجاللـــة الملـــك. ونوه النـــاب القاضي 
بما حققته اللجنة مـــن نتائج إيجابية 
الشـــراكة  بأهميـــة  الوعـــي  لتعزيـــز 
األمنيـــة  األجهـــزة  مـــع  المجتمعيـــة 
للمحافظـــة علـــى األمـــن واالســـتقرار 
واللحمة الوطنية المرتكزة على أسس 
التعايش والتسامح والتعددية، والتي 
المتحضـــر  المدنـــي  المجتمـــع  تشـــكل 
الذي يضمـــن حقوق الحريـــات العامة 
للنهضـــة  األســـاس  العمـــود  ويشـــكل 

التنموية المستدامة.

 الشراكة المجتمعية ركيزة 
للحضارات البشرية 

وأشـــارت أســـتاذة التاريـــخ الحديـــث 

بجامعـــة البحرين شـــرف المزعل، إلى 
أن الشـــراكة المجتمعيـــة بنيـــت عليها 
كل الحضارات البشـــرية عبر التاريخ، 
وقـــد تطـــورت بهـــدف حفظ اإلنســـان 
لمالـــه ودمـــه وتاريخـــه، حيـــث تطـــور 
مفهـــوم الشـــراكة وتوســـع حتـــى صار 
الزما لشـــكل الدولة بصورتها الحديثة 

والمتطورة.
 وأضافـــت أننـــا فـــي مملكـــة البحرين 
بـــكل  المجتمعيـــة  الشـــراكة  نعيـــش 
مـــن  ابتـــداء  وأبعادهـــا،  صورهـــا 
القيـــادة العليا التي رســـخت الشـــراكة 
فـــي توجيهـــات  المجتمعيـــة متمثلـــة 
لتحقيـــق  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
وهـــو  البحرينـــي،  الشـــعب  تطلعـــات 

مـــا يأتـــي فـــي إطـــار الحس الشـــعبي 
الوطنيـــة  بلحمتـــه  البحرينـــي 

والمجتمعية. 

 نموذج رائد في تحقيق مفهوم 

األمن الشامل 

 وأشـــاد رجـــل األعمال محمـــد بلجيك 
بالمســـيرة التنموية الشـــاملة والرؤية 
الجاللـــة  الســـامية لصاحـــب  الملكيـــة 
الشـــراكة  يـــوم  تعزيـــز  فـــي  الملـــك، 
المجتمعية واالنتمـــاء الوطني والذي 
تحـــول إلى نمـــوذج رائد فـــي تحقيق 
مفهـــوم األمن الشـــامل وتعزيز الهوية 

الوطنية. 
 ونـــوه بلجيـــك بـــدور وزارة الداخلية 
في تعزيز الجهود في المحافظة على 
األمن واالستقرار في مملكة البحرين، 
مشيرا إلى أن هذا اليوم يأتي تجسيًدا 
ألهميـــة تعـــاون وتالحـــم المواطنيـــن 
مـــع  المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 
رجال األمن لتحقيق الســـالمة واألمن 

من أجل خدمة مملكة البحرين.

 تعزيز التعاون مع          

مؤسسات المجتمع

مركـــز  رئيـــس  أوضـــح  ذلـــك،  إلـــى 
التدريـــب والتعليم المســـتمر وخدمة 
المجتمع بالجامعـــة العربية المفتوحة 
هشـــام الطحـــاوي أنـــه أصبـــح معلوًما 
المجتمعيـــة  المســـؤولية  أن  للجميـــع 
لألكاديميين والمؤسســـات األكاديمية 
جـــزًءا أصيـــال  والتعليميـــة أصبحـــت 
من عمل تلـــك المؤسســـات وبرامجها 
وخططها اإلســـتراتيجية والمســـاهمة 
منهـــا لدعـــم أوجـــه عمليـــات التطوير 

والتنمية التي تقوم بها الدولة. 
 وأكـــد أن مؤسســـات التعليـــم العالـــي 
تعتبـــر مـــن أكثـــر المؤسســـات نشـــاًطا 
ووعًيـــا فـــي تقديـــم يـــد العون ســـواء 
باألنشـــطة أو االستشـــارات أو الدعـــم 
مؤسســـات  لجميـــع  اللوجيســـتي 
المجتمع حالما طلب منها ذلك. ونعتز 
فـــي الجامعـــة العربية المفتوحـــة أننا 
نقـــدم للمجتمـــع العديد من األنشـــطة 
الراميـــة إلى تعزيـــز التعاون مع جميع 
مؤسســـات المجتمع المحلي بمختلف 

توجهاته أو تخصصاتها.

المنامة - وزارة الداخلية
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تمكنت شـــرطة مكافحة المخدرات 
بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلة 
الجنائية من القبض على شخصين 
في واقعتين منفصلتين وبحوزتهم 

مواد مخدرة.
فـــور  بأنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 
بقيـــام شـــخصين  ورود معلومـــات 
بالترويج للمواد المخدرة، باشـــرت 
شرطة مكافحة المخدرات عمليات 
البحـــث والتحـــري والتـــي أســـفرت 
المذكوريـــن،  هويـــة  تحديـــد  عـــن 
حيث تم القبض على شـــخصن في 
الواقعة األولى )29 عاما( وبحوزته 
بعـــد  80 جرامـــا،  تـــزن  مـــن  كميـــة 
االشتباه بإحدى السيارات توجهت 
شـــرطة مكافحـــة المخـــدرات وتـــم 
تفتيش الســـيارة الخاصـــة بالمتهم 

باإلضافـــة إلـــى منزلـــه وتـــم العثور 
علـــى كمية المخـــدرات المضبوطة، 
فيمـــا تـــم القبـــض علـــى الشـــخص 
االخـــر )33 عامـــا(، وبحوزتـــه كمية 
 400 تـــزن  المخـــدرة  المـــواد  مـــن 
جرام من مادة الحشـــيش المخدرة 
باإلضافـــة إلـــى47 جراما من مخدر 
الشـــبو، توجهـــت شـــرطة مكافحـــة 
المخـــدرات وتم تفتيشـــه وتفتيش 
الشـــقة الخاصة بالمتهـــم تم العثور 

على كمية المخدرات المضبوطة.
وأشـــارت اإلدارة العامـــة المباحـــث 
تـــم  أنـــه  إلـــى  الجنائيـــة  واألدلـــة 
التحفظ على المضبوطات، واتخاذ 
الالزمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
تمهيـــدًا إلحالـــة القضيتيـــن للنيابـــة 

العامة.

القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة
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شـــارك المحامـــي العـــام فهـــد البوعينيـــن فـــي االجتمـــاع الســـابع والثالثيـــن للجنـــة 
المختصيـــن بالنيابـــات العامـــة واالدعاء العام بـــدول مجلس التعـــاون الخليجي عبر 
االتصـــال المرئـــي، وذلك بحضـــور أعضاء اللجنـــة المختصين واألمانـــة العامة لدول 
مجلس التعاون. واســـتعرضت اللجنة في االجتماع عـــددا من الموضوعات المحالة 
إليهـــا للبحـــث والدراســـة منها مشـــروع الدليـــل االسترشـــادي لتنظيم أجهـــزة النيابة 
العامـــة واالدعاء العام بدول مجلس التعـــاون، والدليل الخاص بالضوابط اإلجرائية 
لجرائـــم التقنيـــات الحديثة، وقواعد حماية الطفل خـــالل مرحلة التحقيق، وحاالت 

السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

بحث آليات حماية الطفل خالل التحقيق
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الداخليـــة  وزيـــر  توجيهـــات  ضمـــن 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفة لضمان انســـيابية 
الحركة المروريـــة طوال فترة جائزة 
البحرين الكبرى لســـباقات الفورموال 
1، أكـــد المديـــر العـــام لـــإدارة العامة 
للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمـــن 
بـــن عبدالوهاب آل خليفـــة أن تعاون 
الجماهيـــر مـــع الترتيبـــات المروريـــة 
رجـــال  توجيهـــات  مـــع  وتجاوبهـــم 
تأميـــن ســـالمة  فـــي  المـــرور ســـاهم 
خروجهم رغم كثافة العدد، وذلك من 
خـــالل اتباعهم التعليمات الموضوعة 
لتحويل المســـارات إلى اتجاه واحد، 
إلى جانب تســـيير الحركـــة المرورية 

والطـــرق  الشـــوارع  جميـــع  علـــى 
المحيطـــة لموقـــع الحدث والشـــوارع 

الرئيسة.
وأشـــاد المديـــر العـــام لـــإدارة العامة 

للمـــرور بنجـــاح مملكـــة البحريـــن في 
استضافة سباقات الفورموال 1 بفضل 
التعـــاون المشـــترك لتهيئـــة األجـــواء 
المثالية إلنجاح هذا الحدث الرياضي 
العالمي الكبير، مشيًرا إلى أن اإلدارة 
وبهدف إنجـــاح الترتيبـــات المرورية 
وفرت جميع األجهـــزة والمعدات من 
رافعات وآليـــات ودراجات، باإلضافة 
لتخصيص مكتب لمباشـــرة الحوادث 
المروريـــة بمنطقة الحدث، وتســـهيل 
للســـيارات  الدخـــول  إجـــراءات 
والحافـــالت القادمة من جســـر الملك 
فهـــد، وتوزيع ضبـــاط وأفـــراد المرور 
فـــي جميـــع الشـــوارع المؤديـــة إلـــى 

موقع الحلبة.

مشيًدا بنجاح البحرين في استضافة الفورموال 1... المدير العام للمرور:

تعاون الجمهور ساهم بتأمين سالمتهم على الطرق

الشيخ راشد بن عبدالله

البحرين تجمع خبراء العالم 
لوضع حد لغسل األموال

تبـــدأ اليوم فعاليـــات المؤتمر اإلقليمـــي الذي تنظمه 
العـــام علـــي  النائـــب  العامـــة تحـــت رعايـــة  النيابـــة 
البوعينيـــن، بالتعـــاون مـــع المعهـــد الدولـــي للعدالـــة 
الجنائيـــة وحقـــوق اإلنســـان بســـيراكوزا والمكتـــب 
العالمـــي لمكافحة غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب 
“تعزيـــز  عنـــوان  تحـــت  األوروبـــي،  لالتحـــاد  التابـــع 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  القضائـــي  التعـــاون 

وشـــمال إفريقيـــا: القضـــاة والمدعـــون العامـــون في 
طليعـــة مكافحة غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب”، 
الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء الدوليين ولفيف 
مـــن القضاة وأعضاء النيابـــة العامة بمملكة البحرين 
ودول مختلفـــة، وممثلي الجهـــات ذات االختصاص 
في الداخل والخارج، ومن المقرر أن تستمر فعالياته 

في الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري.

المنامة - النيابة العامة

محمد بلجيك هشام الطحاوي

شرف المزعل عادل أمين

عيسى القاضي
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تنقيب 11 مدفنا في أبوصيبع واكتشاف هيكل عظمي بحالة حفظ جيدة
العثور على قبر طفل رضيع من عائلة مميزة مع أغراض جنائزية

أقامت هيئة البحرين للثقافة واآلثار يوما 
مفتوحـــا في موقع أبوصيبع األثري أمس، 
حضره عـــدد كبير من األهالـــي والمهتمين 
بالتاريـــخ واآلثار، وأعلنـــت فيه الهيئة عن 
نتائـــج التنقيبـــات األثريـــة التي يقـــوم بها 

فريق اآلثار الفرنسي.
وقـــد اســـتأنف فريـــق اآلثار الفرنســـي من 
متحـــف اللوفـــر - باريس برئاســـة جوليين 
كوني الموسم السادس من أعمال التنقيب 
األثرية في موقع أبوصيبع األثري، في 16 
فبرايـــر 2022 بمشـــاركة مختصين باآلثار 

فرنسيين وبحرينيين.
وأشار مدير إدارة اآلثار والمتاحف سلمان 
المحـــاري إلـــى أن هـــذه الفعاليـــة جـــاءت 
استكماال للمبادرة التي أطلقتها الهيئة قبل 
أشـــهر عدة بعنـــوان “الشـــراكة المجتمعية 
- أصدقـــاء اآلثار” ســـاعيًة مـــن خاللها إلى 
نشـــر الوعي األثري لـــدى المجتمع المحلي 

وإشراكهه في حفظ التراث الوطني. 
وأضـــاف أننـــا نســـعى مـــن خـــالل الفعالية 
التي أقيمت في موقع أبوصيبع إلى جعل 
األهالـــي القريبين من الموقـــع األثري أكثر 
قربـــا ومعرفـــة بتاريـــخ الموقـــع ومكوناته 
وأهميته؛ ما يســـاهم فـــي حفظه وصونه، 
ولجعلهـــم على دراية بالجهـــود التي تقوم 
بها هيئة الثقافة واآلثار مع شركائها تجاه 

هذه المعالم التاريخية.
ســـتواصل  الهيئـــة  أن  المحـــاري  ويؤكـــد 
جهودهـــا فـــي الكشـــف عمـــا تضمـــه أرض 
أثريـــة تشـــهد علـــى  بقايـــا  مـــن  البحريـــن 
االزدهار الحضاري ألهلها على مر العصور.
وموقـــع أبوصيبـــع عبـــارة عن مقبـــرة تلية 
يعود تاريخها إلى فترة تايلوس الوسطى 
الميـــالد(،  بعـــد   150  - الميـــالد  قبـــل   50(
يبلـــغ قطرها األقصى 70 متـــًرا، وارتفاعها 
يتـــراوح بيـــن 4 أمتـــار و4.5 متـــًرا. ومنـــذ 
بدايـــة العمـــل في الموقع فـــي العام 2017 
وحتى اليوم، تم الكشف عن حوالي الثلث 
من المســـاحة الكلية للتل، وتم تحديد 93 

مدفنا. 
وخـــالل هذا العام 2022، تم اكتشـــاف 23 
مدفًنـــا جديـــًدا، فيما تم تنقيـــب 11 مدفنا 
بالكامل. من بين هذه المدافن األحد عشر 

التـــي تـــم التنقيـــب عنهـــا، كان ثالثـــة منها 
ســـليمة، أما المدافن األخرى فقد تعرضت 
للنهـــب والســـرقة عمدًا، علـــى األرجح في 
العصـــور القديمة، لكنها مـــا تزال تقدم في 
بعض األحيان مواد أثرية وانثروبولوجية 

مثيرة لالهتمام.
وذكـــر رئيـــس الفريق الفرنســـي أن الهدف 
األســـاس من التنقيب في موقع أبو صيبع 
هو دراسة الثقافة المادية لشعب البحرين 
علـــى  للحصـــول  تايلـــوس؛  فتـــرة  خـــالل 
معلومـــات دقيقـــة عـــن التسلســـل الزمني، 
المـــواد وتصنيعهـــا، الطقـــوس الجنائزيـــة، 
والعالقـــات التجارية. فيما تقدم الدراســـة 
العمـــر  عـــن  معلومـــات  االنثروبولوجيـــة 
والجنس والظـــروف الصحية ومرة   أخرى 

الدالالت واإليماءات الجنائزية.
وأضـــاف جوليين أنه خـــالل هذا العام، تم 
حفـــر قبر ســـليم مثيرا لالهتمـــام. ُوضعت 
الجثـــة على الظهـــر في غرفة دفـــن مبنية 
مغطـــاة بألواح حجريـــة. لم تمتلـــئ غرفة 
الدفـــن بالرواســـب، كمـــا هـــو الحـــال عادة 
عندمـــا يتم نهـــب القبور. الهيـــكل العظمي 
كان بحالـــة حفـــظ جيـــدة. صاحـــب القبـــر 
ذكـــر يزيـــد عمـــره عـــن 50 عاًما. لقـــد دفن 
مـــع أشـــياء قليلة: فقـــط وعاء تـــم وضعه 
فـــي يده اليمنى وأجـــزاء من حيوان، ربما 

دجاجة، كقربان لحياة ما بعد الموت.

وعـــادة ُيدفـــن الميت مصحوبـــا بأغراضه، 
إذ تـــم العثـــور علـــى بعضها ســـليمة. وهي 
فـــي الغالـــب أوان فخارية، عـــادة ما تكون 
مزججة باللون األخضـــر، مثل األطباق أو 
القناني الصغيـــرة أو األمفورات الصغيرة. 
وفي بعض األحيان، يتم العثور على أوان 
زجاجية أيًضا، لكنها هشـــة جـــًدا وغالًبا ما 

تتحلل أو تنكسر إلى أجزاء متفرقة. 
ومـــن االكتشـــافات المثيرة هـــذا العام هي 
العثـــور على قبر طفل رضيع عمره حوالي 
شـــهر، مدفـــون ضمن قبر مبنـــي بالحجارة 
ويرافقـــه أغراضـــه الجنائزيـــة، والتي هي 
عبـــارة مجموعة من الآللئ والخرز ودمية 
فـــي شـــكل آدمـــي مصنوعـــة مـــن العظـــم 
وأيضا إناء صغير من المرمر، ما يدل على 
أن هـــذا القبـــر هـــو لطفل من عائلـــة مميزة 

اجتماعيا.
ومـــن ضمن المعثـــورات في هذا الموســـم 
أيضا العديد مـــن القطع العظمية الصغيرة 
فـــي قبريـــن. وفـــي األصـــل كانـــوا يزينون 
الصناديق الخشـــبية التي اختفى خشـــبها 
بمرور الوقت، ما أدى إلى تفكيك حشوات 
العظام المتساقطة والمنقسمة والمنفصلة.

ومن االكتشـــافات الفريدة هـــذا العام هي 
العثـــور علـــى جـــزء مـــن تمثـــال أنثـــى من 
الفخـــار رأســـها مفقـــود وتفاصيل جســـمها 
واضحـــة. فيما تـــم العثور علـــى حجر نرد 

ألول مـــرة ُيعثر عليه في قبور تعود لفترة 
تايلوس.

الجنائزيـــة  الطقـــوس  أكثـــر  أن  ولوحـــظ 
شـــيوًعا في هذه المقبرة هـــي وضع وعاء 
مقلوًبا فوق قمة القبر ويحتوي على رماد 

ناتـــج عن احتـــراق مادة مجهولـــة الهوية. 
ثـــم ُغطـــي الوعـــاء وباقـــي القبـــر بالرمـــل 
والحصـــى لتشـــكيل تلـــة صغيـــرة. وهـــذه 
العادة كانت شائعة في مقابر تايلوس في 

مناطق البحرين المختلفة.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

وافقت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في مجلس الشورى على المرسوم 
بقانون رقم )20( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001 .

و أشـــارت لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونيـــة بمجلس الشـــورى ســـالمة 
المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2021 
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات 
التجاريـــة الصـــادر بالمرســـوم بقانون 
رقم )21( لســـنة 2001 ؛ من الناحيتين 

الدستورية والقانونية.
وبينـــت اللجنـــة أن هنـــاك جملـــة مـــن 
المبـــررات واألهـــداف القانونيـــة التي 
يسعى إلى تحقيقها والتي تتمثل في 
روعي فـــي إصـــدار المرســـوم بقانون 
محل النظر ما أوجبته المادة )38( من 
الدستور من عرض المراسيم بقوانين 
على مجلســـي الشورى والنواب خالل 
ثالثيـــن يوًمـــا مـــن تاريـــخ صدورهـــا، 
حيـــث صـــدر المرســـوم بقانـــون، حال 
غيـــاب المجلســـين، بتاريخ 9 ســـبتمبر 

مجلســـي  لـــدى  إيداعـــه  وتـــم   ،2021
الشـــورى والنواب بتاريخ 16 ســـبتمبر 

 .2021
وكما توافرت بشأنه حالة االستعجال 
اتخـــاذ  فـــي  اإلســـراع  توجـــب  التـــي 
تدابير عاجلة ال تحتمل التأخير، وهي 
حالة يقدرها جاللة الملك، إذ إن مدى 
توافـــر هـــذه الحالـــة الُملجئـــة إلصدار 
فيهـــا  يراعـــى  بقوانيـــن  المراســـيم 
الســـلطة التقديريـــة لـــإرادة الملكيـــة 
باعتبـــار مـــا تنـــص عليه المـــادة )33/أ( 
من الدســـتور من أن جاللـــة الملك هو 
رأس الدولـــة، ومن ثم فتقدير جاللته 
يبررهـــا،  مـــا  لهـــا  االســـتعجال  لحالـــة 
وقـــد توافـــرت أيًضا بشـــأن المرســـوم 
الشـــكلية  الشـــروط  الماثـــل  بقانـــون 
والموضوعيـــة إلصـــداره ونفـــاذه على 

نحو ما سلف بيانه.
وأوضحـــت المـــادة )6( قبـــل التعديـــل 
الـــذي جاء به المرســـوم بقانون عليها، 
ضرورة توثيق عقد تأســـيس الشركة، 
وأي تعديـــل يـــرد عليـــه أمـــام كاتـــب 
العـــدل، باللغـــة العربية فقـــط وإال كان 
العقـــد أو التعديـــل باطـــالً، فـــي حيـــن 
جاء المرســـوم بقانـــون بإضافة عبارة 
“أو باللغة اإلنجليزية” ليسمح بتوثيق 
تعديـــل  الشـــركة وأي  تأســـيس  عقـــد 
يـــرد عليـــه باللغـــة العربيـــة أو باللغـــة 
التعديـــل  هـــذا  ويأتـــي  اإلنجليزيـــة، 
لمواكبـــة التطـــورات التشـــريعية التي 
انصبـــت علـــى قانـــون التوثيـــق، بمنح 
خاصيـــن؛  لموثقيـــن  الســـلطة  هـــذه 
باللغـــة  المحـــررة  العقـــود  لتوثيـــق 
اإلنجليزية. كما تجدر اإلشارة إلى أن 
هـــذا األمـــر غيـــر متطلب في شـــركات 
المحاصة التي ال تقيد بحسب األصل 
فـــي الســـجل التجـــاري، والتـــي تكون 

منشأة بين أفرادها فقط.

وأشـــارت المـــادة )188( من المرســـوم 
بقانون رقم )21( لســـنة 2001 بإصدار 
قانـــون الشـــركات التجاريـــة، األحكام 
مكافـــآت  عـــن  باإلفصـــاح  الخاصـــة 
أعضـــاء مجالـــس اإلدارات للشـــركات 
التنفيذيـــة،  وإدارتهـــا  المســـاهمة، 
بنســـبة  وذلـــك  مكافآتهـــم،  وضبـــط 
%10 مـــن الربح الصافـــي، بعد خصم 
االحتياطـــات القانونيـــة، وتوزيع ربح 
ال يقـــل عن %5 من رأســـمال الشـــركة 
مواكبـــة  بهـــدف  وذلـــك  المدفـــوع؛ 
آخـــر التطـــورات فـــي حوكمـــة العمـــل 
التجاري، وأفضل الممارســـات وكذلك 
تعزيـــز الشـــفافية دون أن تؤثـــر علـــى 
التنافســـية، وحماية مصالح الشركات 
التـــي تخشـــى من آثـــار اإلفصـــاح عن 

مكآفات إدارتها التنفيذية.
ونوهـــت إلـــى أنـــه تـــم تعديـــل المادة 
رقـــم  بقانـــون  للمرســـوم  )188( وفًقـــا 
بعـــض  بتعديـــل   2020 لســـنة   )28(
التجاريـــة  الشـــركات  قانـــون  أحـــكام 

الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقـــم )21( 
لســـنة 2001، وذلـــك علـــى النحو الذي 
يحقق مزيًدا من الشفافية والوضوح، 
ويعـــزز مـــن مبـــادئ الحوكمـــة، ألجـــل 
حماية حقوق األقلية من المساهمين، 
مـــن  كلٌّ  يتقاضـــاه  عمـــا  واإلفصـــاح 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشـــركة 
مـــن المكافـــآت ومكافأة نهاية الســـنة 
الماليـــة، وبدل الحضور وبدل التمثيل 
أو مصروفات وغيرها، وبيان ما ُسّدد 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  أو  لرئيـــس 
إذا مـــا كانـــت لهـــم صفـــة موظفين، أو 
إدارييـــن، أو نظيـــر أعمـــال فنيـــة، أو 
إداريـــة، أو استشـــارية، أو أيـــة أعمال 
أخـــرى. كما جـــاء التعديل بمـــا يحقق 
الشـــفافية بشـــأن ما يتقاضـــاه أعضاء 
اإلدارة التنفيذيـــة كل علـــى حـــدة من 
وأســـهم،  ومزايـــا،  ومنافـــع،  رواتـــب، 
حيث نصت المـــادة على ما يلي: “كما 
يجـــب أن يشـــتمل التقريـــر المذكـــور 
اإلفصاح عن مكافـــآت أعضاء اإلدارة 

التنفيذيـــة كلٍّ على حدة، بما في ذلك 
أية رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم.”.
وأضافـــت أن التعديـــل الجديد الوارد 
في المرســـوم بقانون رقم )20( لســـنة 
2021 علـــى ذات المـــادة )188( بهدف 
اإلبقـــاء على إفصـــاح مجالس إدارات 
الشـــركات المســـاهمة للجمعية بشكل 
تفصيلـــي علـــى النحـــو الســـالف بيانه، 
إال أنـــه تمـــت إحالـــة مكافـــآت اإلدارة 
التنفيذيـــة ليتم تنظيمهـــا في الالئحة 
التنفيذية بشكل مفصل، طبًقا ألفضل 
الممارسات التجارية المعمول بها في 
الـــدول المتقدمة، حيـــث نصت المادة 
على أنه “كما يجب أن يشتمل التقرير 
المذكـــور علـــى بيـــان لكل مـــا حصلت 
عليـــه اإلدارة التنفيذيـــة خالل الســـنة 
الماليـــة مـــن مكافـــآت، بمـــا فـــي ذلـــك 
أي رواتـــب ومنافـــع ومزايـــا وأســـهم 
ونصيـــب في األرباح، وفًقـــا للضوابط 

التي تحددها الالئحة التنفيذية.

قانون يصنف حقوق األقلية من مساهم الشركات
توزيع ربح ال يقل عن 5 % من رأسمال الشركة المدفوع:
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علياء الموسوي



دينـار �������BHD

توبلي

فرع سترة مديـر

36779771
جعفر النكال 37344373

ميثم سلمان

37333323
علي نجاح

36744700
أحمد سلمان

36197779
سيد محمد

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ

Villa for sale in

 tubli25114
حمــامـمطبخالصالةالغرفالطوابق

11
موقف حديقة

168m2
مساحة 
270األرض

مساحة 
 .m2V007559Ref Noالبناء

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  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

)CR2022- 33850( إعالن رقم 
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  طالبا  حبيل  ال  احمد  علي  عبدالحسين  زهراء  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد السيدموسى علوي عباس جعفر علي علوي فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-142358

االسم التجاري : مطعم ديليتسيوسو

التاريخ: 21/03/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2022-45060 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  سمير ناصر صالح سوده                  

االسم التجاري الحالي: مقهى واحة النضير           
االســـــم التجـــاري الجديد :  مطعم ومقهى واحة النظير                   

قيد رقم : 127455-1 

التاريخ: 17/03/2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

)CR2022-43935 (  إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

 

تقدم إلينا السيدة/  نعيمة عبدهللا سلمان عبدالنبي  بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 

إلى السيد/ عبداالمير عبدهللا جاسم عبداالمير فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 89898-5

االسم التجاري: المبدع لكي المالبس

التاريخ: 21/03/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2022-46015 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري
 

تقدم إلينا المعلن أدناه/  لعياء السيد محفوظ محمد شبر خطاب بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى حسين محمد جعفر عباس الزاكي فعلى كل من لديه 
تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 45330-1

االسم التجاري: الشرفة للحالقة الرجالية 

التاريخ :16-3-2022
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-43419 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 : شريفه علي احمد محمد

 االسم التجاري الحالي : باور فكس لخدمات التكييف والصيانة 
االســـــم التجـــاري الجديد : سوبريم لعناية السيارات

قيد رقم : 125283-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الماركة الفاخرة للعطور ذ.م.م  

                        
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني   المصفي  باعتباره  الكعبي  سلمان  أحمد  عبدهللا  فؤاد  حسين  السيد/ 
لشركة الماركة الفاخرة للعطور ذ.م.م ،والمسجلة بموجب القيد رقم 80199  
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ : 21/03/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
) CR2022- 46138 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : سكينه عيسى صالح حسن العلواني

االسم التجاري الحالي : بلو توب تريدنغ
االسم التجاري الجديد : تيكنيكو تاون للتجارة العامة

قيد رقم : 96437 – 9

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويله الى
  With Limited Liability Company 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة  فالكون سكاي للمقاوالت  والمملوكة للسيد/السيدة  رجاء محمد ربيعه 
احمد ربيعه  والمسجلة بموجب القيد رقم   139631 - 1   بطلب بيع المحل التجاري 
  With Limited Liability Company   المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى(
برأسمال وقدره   1000   دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة 
الفردية  عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية 

أسماؤهم:
HUDA HASAN JASIM JASIM BUHASAN   بنسبة   51 %

MAHABUB ALAM ALI ASHRAF   بنسبة   %  49

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة بيت األكسجين للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم 112529

بيت  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
األكسجين للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم   112529   بطلب تصفية الشركة 
تصفية  اختيارية وتعيين السيدة خديجه عبدهللا عيسى حسن الدالل مصفيا للشركة. عنوان 

المصفي :
خديجه عبدهللا عيسى حسن الدالل

رقم هاتف المصفي  32100507    
kaia1_finance@hotmail.com

التاريخ: 21/03/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2022-43720 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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:  علوي السيد موسى جعفر علوي                    
االسم التجاري الحالي: السيد علوي العلوي إلدارة الممتلكات            

االســـــم التجـــاري الجديد :  العلوي للعقارات                    
قيد رقم : 707-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة مجموعة تحفيز النمو سي جي جي ذ.م.م.

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتبارهم  بحرينية  تضامن  شركة   - عبدالعال   - ثورنتون  جرانت 
والمسجلة   ، ذ.م.م.  جي  جي  سي  النمو  تحفيز  مجموعة  لشركة  القانوني 
بموجب القيد رقم 97903 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  )اختيارية( وشطبها من السجل 

التجارية . الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نظارات بلو آيز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  شفيع(  عبدالحميد  حميد  )طاهر  السيدة   / السيد 
لشركة نظارات بلو آيز ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم   66592 - 1   طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أحمد وجلينا لدعم التعليم ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة احمد محمد عبدالحليم محمد على باعتباره المصفي القانوني 
لشركة أحمد وجلينا لدعم التعليم ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم 124250 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  مطعم بوكس غريل ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 

اسم المصفي  باعتباره المصفي القانوني لشركة  مطعم بوكس غريل ذ.م.م  والمسجلة 

بموجب القيد رقم   139553   طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية 

 . الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة
)شركة يو4 يا فاشنز ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  الجسمي(  صلغي  رمضان  احمد  )محمد  السيدة   / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م(،  فاشنز  يا  يو4  )شركة  لشركة  القانوني 
)1-124210(، طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

SHAHZEB KHAN CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35954866  or  NUQTAQALAM1@GMAIL.COM 

ALBANDER TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Abayat Yeshrab 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

NEW SHAEEN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35917223  or  NEWSHAEEN1122@GMAIL.COM 

UNITED ASIA TRADING AND CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33670231  or  HYDER@UNITEDCO.UK 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

ABU HASAN GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33422284  or  MANOOOL.T90@GMAIL.COM 

NEW SHAEEN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35917223  or  NEWSHAEEN1122@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

SKY WAY FOOD STUFF TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34548946  or  SALMAN.MFD@GMAIL.COM 

Four Stars Marbles Care 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  TURKI87@MSN.COM 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

GOURMET BURGER CALL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

AL NUSRA GATE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39686464  or  BASEMMUJADAMI@GMAIL.COM 

PANDA GARMENT FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39456533  or  PANDA@BATELCO.COM.BH 

YOUSIF RASHED BUILDING COMPLETION AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  YOUSAFRASHEDBH@GMAIL.COM 

Alriyada workshop for welding and fabrication 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36266332  or  HANISANAD.1980@GMAIL.COM 

MAXEL INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17263171  or  info@maxelbh.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

AHMED SHARIF FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 32175299  or  Shahzad@ASFBAHRAIN.COM 

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

RED GHILLI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33392230  or  NADER.SAIF11@GMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

KPMG/FAKHRO. 

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

R J STUDIO AND PHOTOGRAPHIC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 

 suitably qualified applicants can contact

 33676709  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

MARWAZANI ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39970199  or  MARWAZANI.BH@GMAIL.COM 

AL AMEEN GATE LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33354664  or  ALMOOSA1123@GMAIL.COM 

EBRAIM HUSAIN ALI HUSAIN  (ZAHRAT MATROK / 9812 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39669091  or  ZAQ39669091@GMAIL.COM 

GG CONSTRUCTION AND CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36941976  or  ggccbahrain@gmail.com 

PARVAIZ SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@GMAIL.COM 

EBRAIM HUSAIN ALI HUSAIN  (ZAHRAT MATROK / 9812 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39669091  or  ZAQ39669091@GMAIL.COM 

AXAR CONTRACTING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37774175  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

YOUSIF RASHED BUILDING COMPLETION AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  YOUSAFRASHEDBH@GMAIL.COM 

BROTHERS LEVER DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33384826  or  RAJASALEEM75@GMAIL.COM 

ADVANCED TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39175132  or  ADILSAFRA@YAHOO.COM 

MARWAZANI ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39970199  or  MARWAZANI.BH@GMAIL.COM 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

SE . SAYED RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17712833  or  MARUM.RADWAN@YAHOO.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

DHA COMPUTER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

UNICO FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39660500  or  M3293@LIVE.COM 

IN & OUT SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34092612  or  BHOLAGI@YAHOO.COM 

Bu Rayyan Fabrication & Welding Workshop 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37233585  or  ARIFKHAN4EVER@GMAIL.COM 

ZIM INTERNATIONAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37124999  or  LSTARBH@GMAIL.COM 

WESTLINE ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 39849288  or  WESTLINE.BH@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

ANITA LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35567777  or  finedocclearance@gmail.com 

GEORGIA FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@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 

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 HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C) 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17408090  or  HR@ALMAHROOS.COM 

DUNIA AL FAN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38383727  or  Thufailfarhan@gmail.com 

ALHAJJAN CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39479980  or  ASHFOQRAZA29@GMAIL.COM 

Bu saloh traditional bakery 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17334146  or  AQLA_NAAS@HOTMAIL.COM 

S.M TRADING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33452525  or  SM.ALKHABBAZ@HOTMAIL.COM 

ULO MATERIAL STORAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33720981  or  ISLAMENTERPRISES@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI / RIAD1 - 7717 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39141414  or  MDALPHA33@YAHOO.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 

SAMRIYAH COFFEE SHOP - Bahraini Partnership 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36604099  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

Golden Trinity Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17345520  or  GOLDENTRINITYCONTRACTING2017@GMAIL.COM 

WISHAM CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33523333  or  WISHAMMARKET@GMAIL.COM 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17749616  or  ajlan.almannai@gmail.com 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

AL AWAN CARGO HANDLING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33228104  or  03030039185ALI@GMIAL.COM 

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 33459333  or  ABURIYDH144@GMAIL.COM 

ZUHAIR MANSOOR MOHAMMED AHMED ALSITRI 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 38889917  or  ZUHAIR1MANSOOR@GMAIL.COM 

NEDI NIHA SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

AL GHANI REAL ESTATE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 34569303  or  QASIM.JEDDAH@GMAIL.COM 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17252752  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

ALYAQOOT STAR CLEANING & MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33224459  or  ALYAQOOTA.1979@GMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

MARCO POLO HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

FIITJEE INDIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 77155966  or  ANIRUDDHA.BARANWAL@FIITJEE.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

AL AWAN CARGO HANDLING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33228104  or  03030039185ALI@GMIAL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Flawless Beauty Saloon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39947994  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

MIDDLE EAST FOUNDATIONS - BAHRAIN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM 

GREEN OVERSEAS BUSINESS SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33161222  or  SARBJEET2003@YAHOO.COM 

MIDDLE EAST FOUNDATIONS - BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM 

MOHAMMAD AKBARI & SONS COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 66771177  or  info@akbari-kitchen.com 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.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 

Satellite amwaj Muharraq 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33007787  or  AMTAHET@HOTMAIL.COM 

JOUBAR SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33604446  or  INFO@JOUBAR.COM 

AWTAR LEBANON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39711774  or  AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

JACKS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

PURE VISION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33373383  or  S.husain@puregroup.bh 

S.R.A Supply Consultants WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33777299  or  ANELVT@ICLOUD.COM 

THARWA REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 17254555  or  THARWA.BH@GMAIL.COM 

JACKS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34659511  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM 

QUTUBTARA MEHBOOB GHAFOOR SHAIKH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  QUTUBTARAESA@GMAIL.COM 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

A.AZIZ SHAHEEN KHALFAN 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17340842  or  abdulazizshaheen1@gmail.com 

WADAH AL NAHAR CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677962  or  wadahalnaharcont@gmail.com 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

Passion Fruit Juice 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36369692  or  ADEL.BH@LIVE.COM 

KHALIL ALIL AKBAR LARI B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211141  or  anisa@larigroup.com.bh 

PLANNING CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  anish6722@gmail.com 

KPMG/FAKHRO. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

BAHRAIN LINE DELIVERY ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66738883  or  SPEEDLINE.BH@GMAIL.COM 

MISHNAN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 17533797  or  MISHNAN@HOTMAIL.COM 

MILTEX POWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66304324  or  ak4728655@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

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

SOUTHERN AREA AUTO REPAIRE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39040517  or  SULTAN1948.8@HOTMAIL.COM 

GHAREEB RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36784833  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

SCOPE PHOTO& ARTISTIC PRODUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39468836  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

Younis burger 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 33675541  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

GHAREEB RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36784833  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

FIRST CLASS S 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17690836  or  first78class@gmail.com 

Bring it W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33933997  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

WADAH AL NAHAR CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677962  or  wadahalnaharcont@gmail.com 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32321690  or  INFO.FMBHDC@GMAIL.COM 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

GRAND ISTANBUL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77229911  or  INFO@AWTADI.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM   

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

VISSION CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

OMASI  GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36020906  or  YASSER.I.BH@ICLOUD.COM 

KASHAF KIANI DECORATER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33974695  or  SHAFIQKIYANI@YAHOO.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL JABRIYA ELECTRICAL WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17342291  or  alhadibh66@gmail.com 

VISSION CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH 

FTAIHI TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39878805  or  FETEHSHAHABI72@GMAIL.COM 

Al Anood Aluminium 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36516561  or  kdyashraf@gmail.com 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DEUTSCH LAND TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17179592  or  GMOFFICE@FAIROOZLOGISTICS.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

SANA KIANI INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33974695  or  SANAKIANI88@YAHOO.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

Swat Bakery 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33394545  or  SWAT.SK89@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  TOOL AND PATTERN MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH 

PUROHITS MANAMA SWEETS RESTAURANT & CAFE. CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33270307  or  SHRAWANPUROHIT@YAHOO.COM 

Kingdom Readymix Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Al MANSOORI PETROLEUM SERVICES - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17556880  or  IALALAWI@ALMANSOORI.BIZ 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

VISSION CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

LOFTY DONUTS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714174  or  HBOKHMAS@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

SABAH LADY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34372785  or  altaraj@outlook.com 

AL RAHMA TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17441853  or  NAYEEMKHAN6432@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALDERA LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33338380 

JAMILA LINE BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 38388123  or  ONLINE.NAYLA@GMAIL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MANAMA ENVELOPE FACTORY W LL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17253399  or  MPRINTER@BATELCO.COM.BH 

MARINE LEGEND TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36399299  or  BUKHALID14@YAHOO.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ARAB OPEN UNIVERSITY 

has a vacancy for the occupation of

  ASSOCIATE PROFESSOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17407077  or  AOU.LMRA@AOU.ORG.BH 

Qassr alsadf restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39645664  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

ALSHABAKAH PARTIES SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17840408  or  ALSHABAKATNT@HOTMAIL.COM 

CRYSTAL METAL COATING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784818  or  TRADING@CRYSTALBAHRAIN.COM 

EPEQUIP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17210071  or  abdulla.alshaikh@sarens.com 

Shella Eaze Food and beverage service activities - Bahraini Partnership 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39662990  or  ALMOKLA@GMAIL.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

BANZ GROUP B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  HR@BANZGROUP.COM 

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 33308699  or  jasim.abdulla@afs.com.bh 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

SUR 66 AUTO SPARE PARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66071662  or  SURAUTO@GMAIL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

UNION WORLD BUILDING 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17728222  or  abdulla-2111@hotmail.com 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

GUNAYDIN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  G.EBRAHIM@NASSERPHARMACY.COM 

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING) 

 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

BEST IN TOWN ELECTRICAL WORKS BAHRAINI PARTNERSHIP Co. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33182924  or  KHURSHIDNF@ICLOUD.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

House of Hair Salon. 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 38004003  or  ADVENTURE99919@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

THE CREPE CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17689666  or  BIJUJOSEPH55@GMAIL.COM 

KHAKI TOFAIL ALUMINIUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37201824  or  TUFAIL.AZAN@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

ALWAKRH CAR RANTAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33484330  or  TARIQ.FAKHRO@GMAIL.COM 

ALSALAYAA AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17217479  or  M_65@HOTMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AL BINDAIRA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

ALAM SAFI PROPERTY MANAGEMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33919492  or  ALAMSAFIULLA.REALESTATE@GMAIL.COM 

Atlantis dream cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32231755  or  husainduhaim@yahoo.com 

ARABIAN INTERNATIONAL SERVICES COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Fajer Alarabia Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  AADIL824@YAHOO.COM 

SKYMAX CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PORTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36660056  or  AAWADHI6656@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

ARABIAN INTERNATIONAL SERVICES COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

Mg  Beaute Salon And Spa 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39223366  or  MGSALON.BH@GMAIL.COM 

AL-AYAAN FRUITS- VEGETABLES  FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17242999  or  STEELCAR11995@GMAIL.COM 

Plastico Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  INFO@ALGHANAH.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 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALNAQWAH FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39939922  or  JALIL9933@HOTMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

EXCEL BUSINESS SOLUTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 36944475  or  INFO@RUBBERTECHBAHRAIN.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17403548  or  info@7hills-group.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Mexico cleaning and maintenance services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

FAKHRAWI BUILDING CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17254827  or  CO.FAKHRAWI@GMAIL.COM 

XPRESS MAJID FAST LAUNDRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33441347  or  SHYAMRAJ8748@GMAIL.COM 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

GOLDEN THREADS UPHOLSTERY COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33111877  or  javedmohammed57@yahoo.com 

Al Siyal Construction Est. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33842647  or  FOZIAAWAN524@GMAIL.COM 

GULF BAZ TRADING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35940089  or  INFO@GULFBAZ.COM 

ATLANTIC SWIMMING POOL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

Abdulkader Abdulali Kothambawala 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36752152  or  SHABBIR@KOTHAMBAWALA.COM 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

ALSAYED HASHIM ALSAYED SAEED ALSAYED QAS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39690591  or  AL-HASHIM1@HOTMAIL.COM 

NEW MADINAH HERBAL STATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33967824  or  ATT4WLL@GMAIL.COM 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

ABAYAT YASMINE SHADOW 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000695  or  N1S2M35@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ALHOOT CLASS GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66666921  or  TEXAS_BH87@HOTMAIL.COM 

MUHARRAQ ISLAND SERVICE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33269000  or  MDFARHAN3326@GMAIL.COM 

WONDER SIGN ADVERTISING AND PULICITY CO S P C OWNED BY MD RASEL 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 36221928  or  WONDERSIGN.BH@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

DELMA MARINE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17704044  or  DELMA@DELMA.COM.BH 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

ALJAZEERA PALACE BIULDING MATERIALS & CON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17414646  or  ESSA.RABEA.BH@GMAIL.COM 

RECON FABRICATION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17661220  or  info@reconfabrication.com 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

RECON FABRICATION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17661220  or  info@reconfabrication.com 

CAFE LA REINE. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17600114  or  SADEQ.HASAN@GNJ-GROUP.COM 
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بكين ـ أ ف ب

تحطمـــت طائـــرة مـــن طـــراز بوينغ 
- 737 تابعـــة لشـــركة طيران شـــرق 
الصيـــن علـــى متنهـــا 132 شـــخصا 
أمـــس اإلثنيـــن فـــي جنـــوب غـــرب 
األكثـــر  تعـــد  فـــي حادثـــة  الصيـــن، 
دمويـــة منـــذ العـــام 1994 فـــي هذا 
البالد الذي شـــهد تحســـًنا كبيًرا في 

سالمة الطيران. 
وذكـــرت إدارة الطيران المدني في 
الصيـــن أن الطائرة “فقدت االتصال 
فـــوق مدينة ووتشـــو” فـــي منطقة 

غوانغســـي الجبلية من دون إعالن 
حصيلة الضحايا.

وأضافـــت في بيـــان مقتضب “تأكد 
تحطم هـــذه الطائرة”، مشـــيرة إلى 
أنها أرســـلت “فريق عمل” إلى مكان 
 123 متنهـــا  علـــى  وكان  الحـــادث. 

راكًبا و9 من طاقم الطائرة.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ 
إنه “في حالـــة صدمة” اثر الحادث، 
وفق ما نقلت عنه محطة “سي سي 

تي في” التلفزيونية العامة.

 تحطم طائرة ركاب صينية 
على متنها 132 شخصا

بيروت ـ وكاالت

ادعـــت النائبـــة العامـــة االســـتئنافية 
فـــي جبل لبنان، القاضية غادة عون، 
أمـــس االثنيـــن، على حاكـــم مصرف 
لبنان، رياض ســـالمة، بجرم “اإلثراء 

غير المشروع” و “تبييض األموال”.
وجاءت هذه الخطوة القضائية، بعد 
امتناع رياض سالمة للمرة الخامسة 
اســـتجواب  جلســـة  حضـــور  عـــن 
محـــددة لـــه، وفـــق مـــا أفـــاد مصـــدر 

قضائي لوكالة “فرانس برس”.
عـــون  القاضيـــة  إن  المصـــدر  وقـــال 
حاكـــم  شـــقيق  علـــى  أيضـــا  ادعـــت 
المصرف المركزي رجا ســـالمة، الذي 

أوقفته األســـبوع الماضـــي، وعلى 
كوزاكوفـــا،  آنـــا  األوكرانيـــة 

وعلـــى شـــركات يملكانها 
فـــي  “التدخـــل  بجـــرم 
األمـــوال  تبييـــض 
وأحالـــت  وتســـهيله”. 

عون الملف مع الموقوف رجا سالمة 
فـــي  التحقيـــق األول  علـــى قاضـــي 
جبـــل لبنـــان، نقوال منصـــور، وطلبت 
اســـتجواب المدعى عليهم، وكل من 
يظهـــره التحقيق وإصـــدار مذكرات 
توقيف بحقهم، وفق المصدر. وجاء 
االدعـــاء بعـــد امتناع حاكـــم مصرف 
لبنان عن المثول، االثنين، أمام عون 
في جلســـة استجواب كانت حددتها 
له، وهي المرة الخامسة التي يرفض 

فيها المثول أمامها. 
ويتمحـــور التحقيـــق حـــول ملكية 
مـــن  لعـــدد  لبنـــان  حاكـــم مصـــرف 
الشـــقق الســـكنية فـــي باريـــس، 
وفق المصـــدر القضائي الذي 
أوضح أنه لدى ســـؤال رجا 
ســـالمة عنهـــا، قـــال إنها 
مـــن مصرف  مملوكـــة 

لبنان.

حاكم مصرف لبنان مطلوب أمام القضاء
 طهران ـ وكاالت

أقـــر المرشـــد األعلـــى اإليراني علي 
خامنئـــي بزيـــادة التضخم وصعوبة 
القضـــاء الســـريع عليـــه فـــي إيران، 
إبراهيـــم  حكومـــة  فـــي  ومجـــد 
رئيســـي التي لم تحقق أدنى نجاح 
فـــي الســـيطرة علـــى التضخـــم منذ 
اســـتالمها الســـلطة التنفيذيـــة فـــي 

إيران قبل 7 أشهر.
وفي رسالته بمناســـبة عيد النوروز 
لعـــام 1401 الهجري الشمســـي الذي 
بدأ 21 مارس 2022، وصف المرشد 
وارتفـــاع  “الفقـــر  اإليرانـــي  األعلـــى 
األســـعار والتضخـــم” أنهـــا “أصعـــب 

البـــالد  واجهتـــه  مـــرارة”  وأهـــم 
العـــام الماضـــي، مضيفا “أن 

الســـريع  الحـــل  إيجـــاد 
لهـــذه المشـــاكل ليـــس 

واقعيا”.
وفي إشارة إلى الوضع 

االقتصادي الصعب الذي تعاني منه 
إيران، قال خامنئي، “حســـًنا، يجب 
االقتصاديـــة(..  )المشـــاكل  معالجـــة 
ونأمـــل أن يحـــل البعـــض منـــه هذا 
العـــام، ألن كل هـــذا لن يحـــل دفعة 
واحـــدة، بل ســـيتم حلـــه تدريجيا”. 
وخاطـــب إبراهيـــم رئيســـي، ملمحا 
بالقول “إنه غير واقعي أن يتســـرع 
الشـــخص ويقـــول، ال، ســـوف نحلها 
)المشـــاكل( بســـرعة”، وكان الرئيس 
اإليرانـــي قـــد قـــال، قبل أســـبوعين 
إنه أصـــدر التعليمـــات للقضاء على 
“الفقـــر المطلـــق” فـــي البـــالد خـــالل 

أسبوعين.
وحسب موقع “مرصد إيران”، 
تحـــدث الرئيـــس اإليرانـــي 
علـــى  القضـــاء  عـــن 
الفقـــر المطلـــق خـــالل 

أسبوعين.

المرشد اإليراني يقر بالتضخم والفقر
بغداد ـ وكاالت

دعـــا زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
النـــواب  االثنيـــن،  أمـــس  الصـــدر، 
العراقـــي  البرلمـــان  المســـتقلين فـــي 
إلســـناد جلسة التصويت على رئيس 

الجمهورية وعدم تعطيلها.
وشـــدد زعيـــم التيـــار الصـــدري على 
ضـــرورة الخـــروج من عنـــق التوافق 
إلى فضاء األغلبية، فيما دعا النواب 
المستقلين إلســـناد جلسة التصويت 

على رئيس الجمهورية.
تويتـــر  موقـــع  علـــى  الصـــدر  وقـــال 
أن  المســـتقلين  بالنـــواب  “أهيـــب 
يقفـــوا وقفـــة عز وشـــرف مـــن خالل 
إســـنادهم للجلســـة البرلمانيـــة التـــي 

علـــى  التصويـــت  بهـــا  يتـــم 
رئيـــس الجمهوريـــة وعدم 

تعطيله”.
وقبل أيام، أعلن البرلمان 
العراقي قبول 40 مرشحا 

مرشـــح  أبرزهـــم  الرئاســـة،  لمنصـــب 
حـــزب االتحاد الوطني، برهم صالح، 
وكذلك مرشـــح الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني ريبر أحمد، إضافة إلى 
قاضي محاكمة صدام حســـين رزكار 

محمد أمين.
وأعلن رئيس مجلـــس النواب محمد 
مـــن   26 يـــوم  تحديـــد  الحلبوســـي، 
النتخـــاب  موعـــدا  الجـــاري،  الشـــهر 

الرئيس العراقي.
للبرلمـــان  المكتـــب اإلعالمـــي  وذكـــر 
العراقي، في بيان أن “رئيس المجلس 
موعـــد  حـــدد  الحلبوســـي  محمـــد 
انتخـــاب رئيس الجمهورية يوم 
الســـبت الموافـــق 26 مـــارس 
جلســـة  خـــالل  الجـــاري، 
مجلس النواب الخاصة 
رئيـــس  بانتخـــاب 

البالد”.

الصدر يدعو النواب المستقلين لدعم انتخاب الرئيس

تونس: 95 جريحا في 
حادث تصادم قطارين

تونس ـ أ ف ب

أعــلــن الـــدفـــاع الــمــدنــي الــتــونــســي أمــس 
االثنين أن 95 شخصا أصيبوا في حادث 
تـــصـــادم قــطــاريــن بــالــعــاصــمــة، وفـــق ما 
أوردته وكالة األنباء الفرنسية. وأوضح 

أن الحادث لم يسفر عن ضحايا.
ــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــدفــاع  وقــ
ــبـــاء  الـــمـــدنـــي مــعــز تــريــعــة لـــوكـــالـــة األنـ
في  قــطــاريــن  تــصــادم  “أســفــر  الفرنسية 
شخصا   95 جــرح  عــن  العاصمة  جــنــوب 
يخلف  ولــم  المستشفيات  إلــى  نقلهم  تم 

ضحايا”.

الكرملين يحذر “الناتو” من التدخل.. وزيلينسكي يختار “القدس” لمحادثات السالم

حظر تجوال شامل بأوكرانيا.. وقصف مصنع للكيماويات
دخلت العملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيـــا يومهـــا الـ 26، أمـــس االثنين، 
فيمـــا اســـتمر القصـــف الروســـي علـــى 
المدن األوكرانية. وفي آخر التطورات، 
أعلنـــت الســـلطات فـــي أوكرانيا فرض 
حظر تجوال شـــامل اعتبارا من مساء 
االثنيـــن حتى األربعـــاء. وطالب عمدة 
كييف ســـكان المدينـــة بارتـــداء أقنعة 
خوًفـــا مـــن تلوث ســـام جـــراء القصف 

الروسي.
وقـــال المدعي العـــام فـــي أوكرانيا إن 
قذيفـــة روســـية ســـقطت علـــى مصنع 
كيماويـــات خـــارج مدينة ســـومي بعد 
الســـاعة الثالثة فجرا بقليل، ما تســـبب 
فـــي تســـرب خـــزان يحتـــوي علـــى 50 
طنـــا مـــن األمونيـــا اســـتغرق ســـاعات 
الحتوائه. فيما اعتبر المتحدث باســـم 
الجيش الروســـي إيغور كوناشينكوف 
أن التســـريب كان “اســـتفزازا مخططا” 
مـــن قبـــل القـــوات األوكرانيـــة التهـــام 
روسيا زورا بارتكاب هجوم كيمياوي.

وقبلها، أفادت وزارة الدفاع الروســـية 

المرتزقـــة  مـــن   80 مـــن  أكثـــر  بمقتـــل 
فـــي  األوكرانيـــة  والقـــوات  األجانـــب 
منطقـــة ريفنـــي، مشـــيرة إلـــى قصـــف 
مركز لتدريـــب المرتزقـــة األجانب في 

ريفني بصواريخ كروز.
دمـــرت  كـــروز  صواريـــخ  إن  وقالـــت 
فـــي  واألســـلحة  للذخيـــرة  مســـتودعا 
أكثـــر  دمـــرت  كمـــا  ســـيليتس،  مدينـــة 
مـــن 216 مســـيرة أوكرانية منـــذ بداية 
العمليـــة العســـكرية، مؤكدة استســـالم 
أكثـــر مـــن 60 عســـكريا أوكرانيـــا فـــي 

قيـــادات  أغلبهـــم  كييـــف  ضواحـــي 
قصـــف  إلـــى  أشـــارت  كمـــا  بالجيـــش. 
منشأة عسكرية بصواريخ مجنحة في 

ضواحي ريفنا شمال غربي أوكرانيا.
وأفـــادت وزارة الدفـــاع البريطانية أن 
القـــوات الروســـية تتقـــدم نحـــو كييف 
إلـــى  مشـــيرة  الشـــرقي،  الشـــمال  مـــن 
أن القـــوات الروســـية مازالـــت بعيـــدة 
بنحـــو 25 كيلومترا عن وســـط كييف. 
وأضافـــت أن روســـيا ســـتعطي علـــى 
تطويـــق  لمحاولـــة  األولويـــة  األرجـــح 

كييف خالل األسابيع المقبلة.
أمـــس  الكرمليـــن،  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
بيـــن  الســـالم  محادثـــات  إن  االثنيـــن، 
أي  عـــن  تســـفر  لـــم  وكييـــف  موســـكو 
الـــدول  ودعـــا  بعـــد،  كبيـــرة  انفراجـــة 
التـــي يمكنها التأثيـــر على أوكرانيا إلى 
اســـتخدام نفوذهـــا، لكي تظهـــر كييف 

توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.
الكرمليـــن  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
دميتـــري بيســـكوف للصحافييـــن فـــي 
مكالمة هاتفية إنه مازال يتعين إحراز 
تقـــدم كبير في المحادثات حتى يكون 
هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس 
فالديميـــر بوتيـــن ونظيـــره األوكرانـــي 

فولوديمير زيلينسكي.
مـــن  الناتـــو  دول  الكرمليـــن  وحـــذر 

التدخل في أوكرانيا.
إنـــه  األحـــد،  ليـــل  زيلينســـكي،  وقـــال 
تحدث إلـــى الكنيســـت والحكومة في 
إســـرائيل من أجل تســـريع المحادثات 
مـــع روســـيا، ورّجـــح أن تكـــون القدس 
مكانـــا لهـــذه المحادثـــات بيـــن كييـــف 

وموسكو.

االتحـــاد  وزيـــر خارجيـــة  اســـتنكر 
األوروبـــي جوزيـــب بوريـــل أمـــس 
االثنيـــن “عمليـــات التدميـــر” التـــي 
ارتكبهـــا الجيش الروســـي “بشـــكل 
عشـــوائي” فـــي مدينـــة ماريوبـــول 
المحاصرة،  الســـاحلية  األوكرانيـــة 
حـــرب  “جريمـــة  بأنهـــا  ووصفهـــا 

كبرى”.
مـــع  اجتمـــاع  قبـــل  بوريـــل  وقـــال 
فـــي  والدفـــاع  الخارجيـــة  وزراء 
دول االتحـــاد األوروبـــي مخصص 
للبحث في فرض عقوبات أوروبية 
جديـــدة على موســـكو “مـــا يحدث 

في ماريوبول جريمة حرب كبرى. 
القصـــف العشـــوائي يدمـــر المدينة 

ويقتل الجميع”.
“روســـيا  أن  علـــى  بوريـــل  وشـــدد 
واســـعة  حـــرب  جرائـــم  ارتكبـــت 
النطاق فـــي ماريوبول.. ماريوبول 
تتعرض لتدمير ممنهج.. وروســـيا 
خســـرت أخالقًيـــا بانتهـــاك قانـــون 

الحرب”.
في ســـياق متصل، قـــال بوريل إن 
وزراء خارجية االتحاد سيبحثون 
فـــرض مزيـــد مـــن العقوبـــات على 
روســـيا بما في ذلـــك عقوبات على 

قطاعي الطاقة والنفط.
وقـــال للصحافييـــن فـــي بروكســـل 
رًدا على ســـؤال عما إذا كان سيتم 

الحديـــث عن فـــرض عقوبات على 
صادرات النفط الروسية “سيناقش 

الوزراء ذلك”.

عواصم ـ وكاالت

بروكسل ـ وكاالت

دمار واسع جراء القصف الروسي على كييف

قبضة حديدية لروسيا على أوكرانيا

الرياض - وكاالت

أعلنت الســـعودية أمس االثنين إخالء مســـؤوليتها عن أي نقص 
فـــي إمـــدادات الطاقة بســـبب هجمـــات الحوثيين على منشـــآت 
النفـــط الســـعودية، في وقت تشـــهد فيه أســـواق الخـــام ارتفاعا 

مستمرا بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الســـعودية في بيـــان “إن المملكة تخلي 
مســـؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط لألسواق العالمية” 
في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشـــآتها النفطية من جماعة 
الحوثـــي. وهاجـــم الحوثيـــون الموالـــون إليـــران األحـــد مرافـــق 
حيويـــة فـــي المملكة منها منشـــآت نفط تابعـــة ألرامكو. وأعلنت 

الشركة عن انخفاض مؤقت في اإلنتاج في أحد مشروعاتها.
وأضـــاف بيان الخارجية الســـعودية أن “اســـتهداف مواقع إنتاج 
النفط والغاز في المملكة، ســـيؤثر “على قدرة المملكة اإلنتاجية 
وقدرتهـــا علـــى الوفاء بالتزاماتها، األمر الذي يهدد بال شـــك أمن 

واستقرار إمدادات الطاقة إلى األسواق العالمية”.
ومنذ بدء الحرب في اوكرانيا الشـــهر الماضي، حافظت الرياض 
على ســـقف اإلنتاج المتفق عليه مع روســـيا في التزامات “اوبك 

بالس”. 
ويجتمـــع القادة الغربيون هذا األســـبوع في أوروبا لبحث تأمين 

الطاقة في حال اتفقوا على حظر النفط والغاز الروسيين اللذين 
تحتاجهما أوروبا بشدة، على خالف الواليات المتحدة.

إلـــى ذلـــك، قـــال الكرمليـــن االثنين إن “مثـــل هذا الحظر ســـيؤثر 
بشكل خطير جدا على سوق النفط العالمية، وسيؤثر بشدة على 

توازن الطاقة في القارة األوروبية”.
وأضاف المتحدث باســـم الكرملين “سيبقى األميركيون كما هم، 
وسيشـــعرون بتحســـن أكبر مـــن األوروبيين. ســـيكون هذا صعبا 

على األوروبيين. مثل هذا القرار سيؤثر على الجميع”.

بسبب الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من جماعة الحوثي

السعودية غير مسؤولة عن نقص إمدادات البترول

الحوثيون يقحمون ارامكو في حرب اليمن

موسكو/ القدس - وكاالت

أعلنـــت إســـرائيل أمس االثنيـــن أنها لـــن تلتزم باالتفـــاق النووي 
الوشـــيك بيـــن الواليـــات المتحدة وإيـــران ووصفته بـ “الســـيئ”، 
بينمـــا عبرت روســـيا عـــن أملها في اســـتئناف مفاوضـــات إحياء 
االتفاق بعد توقفت جولة المحادثات األخيرة في فيينا للتشاور 

والتخاذ قرارات سياسية في شأن صيغة توافقية.
وتقول واشـــنطن وطهران إنهما قريبتان من اتفاق نهائي لكنهما 
لـــم تكشـــفا عن تفاصيلـــه في الوقت الـــذي تتردد فيـــه أنباء عن 
احتمال شـــطب الواليـــات المتحدة للحرس الثـــوري من قائمتها 
للتنظيمـــات اإلرهابيـــة، إضافـــة إلـــى رفـــع معظـــم العقوبـــات عن 
طهـــران بمـــا فيها تلـــك المتعلقـــة بالقطـــاع النفطي وربمـــا كذلك 
باإلرهـــاب، وهي نقاط كانت إلى وقت قريب محل خالفات بين 

الجانبين.
ونقلـــت وكالة تـــاس لألنباء عن ليفان دزاجاريان ســـفير روســـيا 
لـــدى إيران قولـــه امس إنه يأمل في اســـتئناف الجهـــود إلحياء 

االتفاق النووي اإليراني لعام 2015 بعد عطلة عيد النوروز.
ووجـــه وزير الدفاع اإلســـرائيلي بينـــي غانتس انتقـــادات حادة 
لالتفـــاق الوشـــيك بين القـــوى العالمية وطهـــران، لكنه رفض في 

الوقت ذاته التصادم “عالنية” مع الواليات المتحدة.

وقـــال غانتـــس في مؤتمر تنظمه صحيفـــة “يديعوت أحرونوت” 
اإلســـرائيلية “هـــذا االتفـــاق ليس جيـــدا، ففيه العديـــد من أوجه 
القصور والتي أكدنا عليها في مجموعات العمل مع األميركيين”.
وتابع “نحن لســـنا طرفا في هذه االتفاقية، سنحافظ في النهاية 

على مصيرنا في أيدينا وليس بأيدي العالم”.
أمـــس، إن األوســـاط  وقالـــت صحيفـــة “هآرتـــس” اإلســـرائيلية 
السياســـية والعسكرية اإلسرائيلية تتوقع أن يتم توقيع االتفاق 

خالل أسابيع قليلة إن لم يكن خالل أيام.

روسيا تأمل استئناف المحادثات النووية في فيينا بعد عيد النيروز

إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق بين طهران وواشنطن

غانتس يدعو واشنطن إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة اإلرهاب
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بوريل: روسيا ترتكب “جرائم حرب” في ماريوبول
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أيها العضو البلدي.. قبل أن تؤدي اليمين ارفع رأسك إلى السماء
إن القانـــون الملكـــي الذي صادق عليه ســـيدي جاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه بتعديل 
بعض أحكام قانون البلديات، تأكيد على سياسة المملكة في االرتقاء 
بالعمل البلدي بما يتناســـب مع مكانة المملكة في مختلف المجاالت، 
وتجـــاوب مـــع تطلعـــات المواطـــن والمقيـــم، ضمـــن رؤية مســـتقبلية 

وخطوات ستحقق الكثير من اإلنجازات في الميدان البلدي.
اطلعنا على نصوص القانون، ونتمنى من البلديين القادمين ممارسة 
دورهم الفاعل وأن يقدموا جهدهم وعطاءهم الباذل من أجل السير 
قدما بهذا الوطن الغالي، فمع األسف كان بعض األعضاء في الفصل 
التشـــريعي الحالي يعيشـــون االغتراب الكوني، بل إنهم بعيدون عن 
مرجـــع العمل البلدي الشـــامل بالمعنى الدقيق للكلمة، وتناســـوا أنهم 
في مهمة وطنية كبرى وأمام واجبات ومهمات تتطلب منهم تعميق 
المعرفة وترسيخها في أذهانهم، كما كانوا وحسب ما لمسه المواطن 
بعيديـــن عن األهداف العامـــة للعمل البلدي المطلـــوب، كالتدخل في 
مســـؤوليات وصالحيات النواب بأســـلوب وشـــكل خـــاص يدل على 

انعـــدام ثقافة العمل البلدي، وبعبـــارة أوضح.. ال تخصص وال معرفة 
وال كفاءة علمية وعملية.

على من يريد الترشح للمجلس البلدي القادم أن يكون مؤهال وعلى 
درجة عالية من الوعي والثقافة تمكنه من اســـتيعاب التطور الكبير 
المذهـــل الـــذي تشـــهده مملكـــة البحرين، فـــي ضوء خطـــط وأهداف 

البحرين 2030. 
نحن نعلم أن مهمات العضو البلدي كبيرة وشاقة، ومن ال يجد نفسه 
مؤهـــال وعلى قدر المســـؤولية الوطنية وخدمة الوطـــن، عليه البقاء 
بعيدا، وأن يتذكر المادة 10 “يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة 
علنية برئاسة أكبر األعضاء سنًا أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله 
اليمين التالية: “أقســـم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن والملك، 
وأن أحتـــرم الدســـتور وقوانيـــن الدولـــة، وأن أؤدي أعمالـــي باألمانة 

والصدق”.
هذا القســـم مكتوب بمداد من العرق والتعب والجهد، ومن يتشـــرف 

بالنطق به عليه أوال أن يرفع رأسه إلى السماء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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الجزاء من جنس العمل
بمناســـبة عقـــد قـــران أحـــد األصدقـــاء مؤخـــرًا، وبينمـــا كنـــا نشـــرب 
الشـــاي و”نـــدردش” مـــع العريـــس الجديـــد، دخـــل رجل ســـتيني إلى 
القاعـــة الصغيـــرة وهو يســـير بخطـــوات متثاقلة، ومـــا إن أبصر إليه 
جمع الحضور، حتى تســـارعوا للســـالم عليه، وتركوا العريس جالسا 

وحده، وأنا بجنبه.
أحاديـــث حارة كثيرة أخذتهم مع الضيف المبتســـم جدًا، وبينما هم 
في هذه األجواء المنشـــغلة، ســـألت المعرس عـــن هويته فقال “كان 
مديرهـــم بالعمل لفتـــرة طويلة، لكنه تقاعد قبل عـــام تقريبا أو أكثر 

بقليل”.
تطلعُت للمشهد مجددًا، قبل أن أعيد طرح السؤال لصديقي المعرس 
“ظاهـــرة نادرة مـــا نراه؟”. تطلع إلي على جنب قائـــالً “بالتأكيد، فكم 
مسؤوال اليوم حين يخرج من منصبه، ويفقد صالحياته، يظل على 
ذات الـــود والحب واالحتـــرام من قبل موظفيه”. واعتدل بجلســـته 
قائـــالً “بعض المســـؤولين ال يحســـبون حســـاب هذه اللحظـــة، بأنهم 
وفـــي يـــوم ما ســـيكونون وحدهم، بـــال أوامر، وبال مديـــر مكتب، أو 

تلفون “ينفض” هذا الموظف أو ذاك”.
ويزيد “ينسون أن “الدنيا دواره” وأن هذا الموظف الصغير الضعيف، 
قد يكون له شأن في يوم ما، وقد يحتاجه هو في غرض، أو حاجة 
ملحة، وقد ال يلتفت إليه حينها، وال بنظرة واحدة، ألن الجزاء دومًا 
من جنس العمل”، وتابع “الكرسي مغر يا صديقي، والكرسي يكشف 
النـــاس علـــى حقيقتهـــم، ويظهـــر حديـــث النعمـــة منهم مـــن صاحب 
المعـــدن األصيل، ويظهر خفايا النفس وحقائقها، وإن كانت مدفونة 

خلف آالف األكاذيب والمجامالت”.
وواصـــل صديقـــي “أعـــرف شـــخصا كان مســـؤوالً متجبـــرًا يرفـــض 
مســـاعدة الناس، وبعـــد أن تقاعد، قام بكل فجاجـــة و”ووجه متين” 
بفتـــح مجلـــس الســـتقبال النـــاس، وهو الـــذي كان يرفـــض خدمتهم 

بصغائر األمور”.
وختم حديثه قائالً “ضيوفه الوحيدون اآلن - وهي حقيقة - أوالده 

فقط، ال غيرهم”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

25 مارس يوم الشباب البحريني
فـــي مبـــادرة نوعيـــة لسلســـلة نجاحات مشـــروع اإلصـــالح االقتصـــادي لجاللة 
الملـــك المفدى حفظه هللا ورعـــاه، وتحقيًقا لرؤية البحريـــن االقتصادية 2030 
بدعاماتها القائمة على العدالة واالستدامة والتنافسية، يأتي الشباب البحريني 
متصـــدًرا قائمـــة أولويات برامج التنمية البشـــرية، ويأتي الخامس والعشـــرون 
من مارس الجاري “يوًما للشـــباب البحريني” باعتباره مناسبة سنوية لالحتفال 
بالدور الذي يضطلع به الشـــباب في مســـيرة التنمية والتطور، حيث جاء قرار 
مجلـــس الوزراء بتخصيص يوم للشـــباب، اعتراًفا حكومًيا باســـتحقاق شـــبابنا 
المبدع والمميز التكريم والتقدير لما يبذلون من جهود رائدة في خدمة الوطن.
ومـــن األجدر هنا، أن نشـــيد بدور ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب في تطوير العمل الشـــبابي 
واالرتقـــاء بـــه لمنـــح الشـــباب دوًرا مؤثًرا في صناعة مســـتقبل البـــالد، إذ يمثل 
حضوره ودعمه الالفت لجميع البرامج والمبادرات الدافع األكبر نحو بث روح 
الحمـــاس والتنافســـية في اإلبداع واالبتـــكار، ومواصلة النجـــاح واإلنجاز، ولنا 
فـــي ذلـــك العديد من اإلنجـــازات التي حققتها مملكة البحريـــن في هذا المجال 
ومنهـــا: إطـــالق جائزة الملك حمد لتمكين الشـــباب في تحقيـــق أهداف التنمية 
المســـتدامة، وصنـــدوق األمـــل لدعـــم المشـــاريع والمبـــادرات الشـــبابية، وبنـــك 
الذهب، وقمة الشـــباب، وبرلمان الشـــباب، وتطبيق eshabab ، وفي رسالة هذا 
األسبوع نرفع أسمى آيات التقدير واالعتزاز لكل شاب بحريني وشابة بحرينية 
عنوانهما الطموح المتجدد واإلصرار المستمر من أجل الوطن، ونفخر بمستوى 
عـــاٍل متقدم لما نشـــهد فعلًيا من تطـــور ونماء في مجال العمل الشـــبابي مهنًيا 
ومجتمعًيـــا، حيـــث أثبتوا بحق عمـــق حضورهم الالفت فـــي مختلف المحافل 
المحلية والخارجية، وتصدروا أفضل المراكز بجدارة ما يطرحون من مبادرات 
وأفكار ساهمت في تطوير استراتيجيات العمل في العديد من المؤسسات، ما 
يؤكـــد عمـــق الرؤية الثاقبة لجاللة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعاه وتوجيهاته 

السديدة نحو االهتمام بالشباب باعتبارهم “ثروة المستقبل”.
ومن منطلق مسؤوليتنا للمساهمة في تعزيز ذلك الدعم واالهتمام، فإننا يجب 
أن نتشارك كمربين وأكاديميين ومسؤولين لنكون باستمرار مع مسيرة اإلنجاز 

واإلبداع، وختامها نقول: “هنيًئا للشباب البحريني هذا التقدير”.

د. حورية الديري

األســـتاذة بيبي حســـين محمد حســـين شـــويطر من رواد التعليم والتنمية البشرية 
بجزيـــرة المحـــرق في مملكة البحرين، والتي نعرض لها ضمن سلســـلة من متابعاتنا 
للرعيـــل األول ممـــن انطلقت على أيديهم عملية تحديث مجتمعنا مع بداية التعليم 
النظامـــي الحديـــث بتأســـيس أول مدرســـة وهي مدرســـة الهداية الخليفيـــة للبنين 
بالمحرق في )1919م(، وبعدها بتســـعة أعوام إنشـــاء أول مدرســـة حكومية للبنات 
في عام )1928م(، وهي مدرسة خديجة الكبرى في أم المدن، أيضًا، وضمت قائمة 
الرواد التي عرضناها ســـابقًا )16( رائدًا من مواليد العقد التاســـع للقرن التاســـع عشر 
حتـــى ثالثينات القرن العشـــرين، أحمد العمـــران، وعبدالرحمن المعـــاودة، وإبراهيم 
محـــرم، وعبدالرحيـــم روزبـــه، وســـكينة القحطاني، وحســـن الغيـــص، وعبدالوهاب 
السيســـي، وعائشـــة علي، وعائشـــة الفايز، ومبارك ســـيار، وأحمد الشوملي، وحسن 
الرســـتاقي، وحســـين محمد، وجاســـم المعاودة، وأحمد فخرو، ومن معلمي مواليد 

العقد الرابع من القرن العشرين تناولنا حسن عبداللطيف.
رائدتنـــا اليوم هي األســـتاذة بيبي، أخت أصدقائنا، المرحوم محمد زميل الدراســـة 
بالهدايـــة الخليفيـــة، وفـــؤاد رفيقنـــا “بفريـــق - حـــي - البنائين بشـــارع الشـــيخ حمد 

بالمحرق”، وفقًا لكتاب حلوى المحرق لعبدهللا الخان.

بســـيرتها الذاتية، هي “االبنة الثانية - من ســـت بنات - للحاج حســـين، وولدت في 
)1949م(”، و”زوجة األســـتاذ راشـــد حســـن عبدهللا شـــويطر، وكيل الوزارة المساعد 
األســـبق للشـــؤون المالية واإلدارية بوزارة التربية والتعليم”، ولها “ثالث بنات، هالة 
وأروى وعملتا في التعليم، واالبنة الثالثة الدكتورة لولوة استشـــارية طب العائلة”، 

هذا من الناحية العائلية.
أما من الناحية العلمية المهنية والعملية، ففي مقابلة هاتفية معنا، ذكرت األســـتاذة 
أنها “تلقت تعليمها بمدرســـة مريم بنت عمران، ومدرســـة خديجة الكبرى بالمحرق، 
والتحقـــت بمدرســـة المنامـــة الثانويـــة للبنـــات وحصلـــت علـــى الثانويـــة العامة في 
)1966م(”، و”عملـــت بالســـلك التعليمـــي بعـــدة وظائف، فبدأت معلمة بأول مدرســـة 
درست بها، )1967م(، وسكرتيرة بمدرسة خديجة الكبرى، ومديرة مساعدة بمدرسة 
الحالة االبتدائية للبنات ومديرة مدرســـة رأس رمان للبنات، ومدرســـة عراد للبنات، 
وبعـــد خدمـــة )33( عامًا، تقاعدت تقاعـــدًا مبكرا من الوزارة فـــي )2000م(، وكرمت 
علـــى إخالصهـــا”، وكانـــت لهـــا مســـاهمات اجتماعيـــة بعضويتهـــا ببعـــض الجمعيات 
النســـائية، خصوصـــا بجمعية رعايـــة الطفل واألمومة. أطال هللا في عمر األســـتاذة 

شويطر المديد إن شاء هللا.

طرح معالي وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
مرتكزات مهمة بشـــأن توظيف الدراســـات العلمية وأثرها في تطوير النهج 
األمنـــي، وكان ذلـــك في شـــهر ديســـمبر الماضـــي 2021، أثناء حفـــل تخريج 
الفـــوج الخامـــس من طلبـــة الدراســـات العليا مـــن منتســـبي وزارة الداخلية 
باألكاديمية الملكية للشرطة، ذلك أن هذا التوظيف مهم لصياغة السياسات 

الشرطية للتعامل اإليجابي مع المستقبل بتحدياته المتعددة.
ومـــن الواضـــح أن هـــذه المرتكـــزات كان لهـــا ثمارهـــا المهمـــة في الســـنوات 
الماضية، والتي أتمنى أن يتم إلقاء الضوء عليها أكثر وهي مســـابقة معالي 
الوزير للبحوث العلمية، فقد كانت متميزة في مشاركاتها ومستوى األبحاث 
المقدمـــة إليهـــا مـــن أبناء البحريـــن، ليس مـــن العاملين فـــي وزارة الداخلية 
فحســـب، بـــل إن مجـــال المشـــاركة مفتـــوح لجميـــع الباحثيـــن البحرينيين، 
خصوًصا مع التوسع في نطاق العمل الشرطي لمواكبة منتجات التكنولوجيا 
والـــذكاء االصطناعـــي، كمـــا أكد معالـــي الوزيـــر، باعتبارها مرتبطة بمســـيرة 
التطويـــر والتحديث بالوزارة وتغطية مجاالت العمل األمني في إطار تلبية 

المتطلبات األمنية وتنمية القدرات والمهارات.

العصـــر الـــذي نعيشـــه ال يمكـــن فيـــه فصـــل التنمية عـــن األمـــن، والمتغيرات 
المتســـارعة ترســـخ أهميـــة البحـــث العلمـــي والدراســـات الحديثـــة، وحينما 
اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة قبـــل أيـــام نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لمعهـــد دول 
الخليج العربي لألبحاث بواشـــنطن الســـفير وليام روبوك، شـــدد على أهمية 
تعزيـــز التواصـــل وتبادل وجهـــات النظر من جهة، وتقدير الـــدور المهم الذي 
تضطلع به مراكز األبحاث، فالدراســـات العلمية في ظل المتغيرات الجديدة 
والمتســـارعة هـــي حجر الزاوية فـــي تكوين فهم واضح للكثيـــر من القضايا 
والظواهـــر والمشـــكالت، الســـيما الجرائـــم المنظمـــة عبـــر الـــدول أو العابـــرة 
للحـــدود كاإلرهاب واالتجار بالبشـــر والمخدرات والقرصنة باعتبارها شـــكال 
من اإلجرام شديد الخطر، ما يمثل تحديًا كبيًرا للمؤسسات األمنية في كل 

الدول مهما كان تصنيف تقدمها.
فـــي مملكـــة البحريـــن، نفخر بكفـــاءات علمية لهـــا دور في إحـــداث التطوير 
المنشود، والدراسات األمنية على وجه التحديد تعتبر اليوم من األولويات، 
ونتمنـــى أن يســـاهم الباحثـــون بدرجـــة أكبـــر مســـتقباًل فـــي هـــذا المجـــال 

بدراساتهم وأبحاثهم الحديثة.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية البشرية بالمحرق.. بيبي حسين شويطر )17(

دور الدراسات العلمية في تطوير النهج األمني

عادل المرزوق
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اللجنة اإلعالمية

 أكد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشئون الشـــباب الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة أن 
توجيهـــات حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى، دائًمـــا ما تشـــكل للجميع نبراًســـا 
يضـــيء دروب التقـــدم نحـــو بنـــاء حركـــة 
رياضيـــة قويـــة قادرة على إبـــراز القدرات 
البحرينية في المحافل الخارجية، مشيًدا 
ســـموه باهتمام ومســـاندة صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
 جـــاء ذلك، بمناســـبة لقاء وتكريم ســـموه 
للشـــركات والمؤسســـات والبنـــوك الداعمة 
لبطولـــة ســـموه الدوليـــة لســـباقات القدرة 
بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفـــة رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة ووزير شـــئون الشـــباب 

والرياضة أيمن المؤيد. 
 واســـتذكر سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة توجيهـــات حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك المفدى في دعـــم وازدهار رياضات 
الفروســـية خصوًصـــا رياضة القـــدرة التي 
تعتبـــر إحـــدى الرياضـــات ذات المـــوروث 

األصيل. 

 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
الـــذي قدمتـــه الشـــركات  خليفـــة بالدعـــم 
ســـموه  لبطولـــة  والبنـــوك  والمؤسســـات 
الدولية لســـباقات القدرة، مؤكًدا سموه أن 
هذا الدعم يســـهم في تقدم عجلة رياضة 
القـــدرة التـــي تخطـــو خطـــوات متقدمـــة 
نحـــو مواصلـــة التطـــور واالزدهـــار، مبيًنـــا 
ســـموه أن هذا الدعم ســـاهم فـــي تحقيق 
كامـــل النجـــاح للبطولة وهـــو حافز لجميع 
االسطبالت والفرســـان المشاركين إضافة 
إلى االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة الذي يعمل بجهد كبير نحو تطوير 
رياضة القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى 

بن عبدهللا آل خليفة. 
 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
والمؤسســـات  الشـــركات  “تعتبـــر  خليفـــة 
ا  والبنـــوك الراعية للبطولة شـــريًكا أساســـيًّ
فـــي التطور الذي نتطلـــع إليه جميًعا، وهو 
نتـــاج عمل مشـــترك بين جميـــع القطاعات 
في تطويـــر الرياضـــة البحرينية خصوصًا 

رياضة القدرة”. 
 وأضاف سموه “نثمن عاليا دعم الشركات 
والمؤسســـات والبنـــوك الراعيـــة للبطولـــة، 
تنفيـــذ  فـــي  الدعـــم  هـــذا  يســـهم  حيـــث 
االســـتراتيجية التي يســـير عليهـــا االتحاد 
القـــدرة،  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 

والوقوف دائًما مع الفرســـان واالسطبالت 
المســـتويات  أفضـــل  تقديـــم  أجـــل  مـــن 
الفنيـــة التـــي تعكس تطور رياضـــة القدرة 
إنجـــازات  ســـجلت  والتـــي  البحرينيـــة 

متعددة في الفترة الماضية”. 
 وكرم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الشـــركات والمؤسســـات والبنـــوك الداعمة 
لبطولـــة ســـموه الدوليـــة لســـباقات القدرة 

وهـــي: تمكيـــن، بنـــك البحريـــن والكويت، 
شـــركة هـــواوي البحريـــن، مجموعة نواف 
محمد الجشـــي، هاشـــم الوداعي للمحاماة 
الســـالم،  بنـــك  القانونيـــة،  واالستشـــارات 

المحذي ستيفان، شركة أسكون. 
الشـــركات  ممثلـــو  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن   
عـــن  الداعمـــة  والبنـــوك  والمؤسســـات 
اعتزازهـــم بالمســـاهمة فـــي بطولـــة ســـمو 

الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفـــة الدولية 
لســـباقات القـــدرة خصوًصـــا أنهـــا تحمـــل 
اسم ســـموه الداعم الكبير لرياضة القدرة، 
مشـــيرين إلـــى أن تواجدهـــم فـــي الرعاية 
يجسد دورهم المشترك في تطوير رياضة 
القـــدرة والحـــرص علـــى دعـــم القطاعيـــن 

الشبابي والرياضي في المملكة. 
والمؤسســـات  الشـــركات  ممثلـــو  وثمـــن   

والبنـــوك كلمـــات ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة التـــي تعتبـــر نبراًســـا لهم 
وتأكيـــًدا علـــى حرصهم الدائـــم في رعاية 
بطـــوالت القدرة، مشـــيدين بـــذات الوقت 
بدور ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل 
خليفـــة رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة في تحقيق كامل النجاح 

للبطولة الغالية.

تكريم الجهات الداعمة لبطولة سموه للقدرة

ناصر بن حمد: توجيهات جاللة الملك نبراس يضيء دروب تقدم رياضة القدرة

سمو الشيخ ناصر بن حمد الثالثاء 22 مارس 2022 - 19 شعبان 1443 - العدد 4907

الداعمـــون: نعتـــز برعايـــة البطولـــة وكلمـــات ســـموه حافـــز للمزيـــد مـــن العطـــاء 



طرح تذاكــر جائـــزة البحريـــن الكبــرى لـ “الفورمـوال1” 2023

انطــــالق منــافســــات “#أسبــــوع_القــــــوة” 2022

حتى 8 أبريل المقبل وبتخفيض يصل لـ30 %

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد

تطرح حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوسط” 
اليوم تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال1 للموسم 

المقبل 2023، وذلك بتخفيض يصل لـ 30 % على جميع المنصات.

المبكـــرة  العـــروض  حملـــة  وتنطلـــق 
بتخفيض يصل إلى 30 % على جميع 
تذاكر السباق للمنصة الرئيسية منصة 
المنعطـــف األول، منصة بتلكو، منصة 
الفـــوز، ومنصة الجامعـــة، وذلك لفترة 

محدودة فقط حتى 8 أبريل المقبل.
يمكـــن للجماهيـــر اآلن االســـتفادة من 
التخفيـــض وشـــراء تذاكرهـــم لجائزة 
البحرين الكبرى للموسم المقبل 2023 
من خالل الموقع االلكتروني الرسمي 

والخـــط   ”www.bahraingp.com“
الســـاخن للحلبة +450000-17-973، 

ومرفق األسعار المخفضة:
يذكر أن سباق جائزة البحرين الكبرى 
مناســـبة  ضمـــن  انطلـــق  العـــام  لهـــذا 
تاريخيـــة لرياضـــة الســـيارات، حيـــث 
بمســـمى  العـــام  هـــذا  ســـباق  انطلـــق 
“عصـــر جديد” وذلـــك بعد أكبـــر تغيير 
فـــي القواعـــد واألنظمـــة فـــي البطولة 
العالمية، حيث انطلق الســـباق من 17 

حتـــى 20 مـــارس، وتمكـــن من خطف 
واالفتتاحيـــة  األولـــى  الجولـــة  لقـــب 
لبطولة العالم للفورموال1 سائق فريق 

فيراري تشارلز لكليرك.
للمزيـــد من المعلومات عن تخفيضات 
المبكـــرة وللحجـــز، يرجـــى  العـــروض 

bah- االلكترونـــي  الموقـــع  “زيـــارة 
raingp.com” أو االتصال على الخط 

الساخن لحلبة البحرين الدولية على: 
.450000-17-973+

تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية، 
)االثنيـــن( منافســـات  أمـــس  انطلقـــت 
“#أســـبوع_القوة” 2022 تحـــت شـــعار 
“#خلكوحش”، والتي ينظمها المكتب 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  لســـمو  اإلعالمـــي 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، بالتعاون 
مـــع االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع األثقال 
ومنظمـــة خالـــد بـــن حمـــد الرياضيـــة 
“KHK SPORTS” وذلـــك فـــي الفتـــرة 
-21 26 مـــارس الجـــاري في الســـاحة 
المحاذية لمجمع األفينيوز - البحرين، 
والتـــي تأتي ضمن مبـــادرات خالد بن 

حمد لدعم المجال الرياضي.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال ســـمو الشـــيخ 
خالد بـــن حمد آل خليفـــة: “حريصون 
علـــى ترجمة توجيهات ســـيدي الوالد 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه، لمواصلـــة الجهود 
فـــي التأكيـــد علـــى مـــا تبذلـــه مملكـــة 
البحريـــن في دعمها المســـتمر للمجال 
اســـتضافتها  خـــالل  مـــن  الرياضـــي، 
وتنظيمهـــا لألحـــداث الرياضية، وهذا 
ما يعـــزز مـــن مكانتهـــا المرموقة على 

خارطة الرياضة القارية والدولية”.
وتابـــع ســـموه: “إن إقامـــة منافســـات 
#أســـبوع_القوة 2022 يأتـــي تعزيـــًزا 
للنجاح الذي حققته النسخة الماضية 

من هذا الحدث، والذي يجسد الرؤية 
التـــي رســـمناها فـــي دعمنـــا لمختلـــف 
نحـــو  والســـعي  الرياضيـــة،  األلعـــاب 
الدفع بالجهود لالستثمار في الرياضة 
وجعل مملكة البحرين قبلة للفعاليات 
والبطـــوالت الرياضيـــة المختلفة، من 
أجـــل تحقيـــق أهـــداف هـــذه الرؤيـــة، 

والتـــي ترتكـــز علـــى صناعـــة الترفيـــه 
الرياضـــي من خـــالل تعزيز الســـياحة 
الرياضيـــة، والذي يســـهم فـــي ارتقاء 
المنظومة الرياضية، ويعزز من دورها 
كرافد مـــن روافد االقتصـــاد الوطني، 
والـــذي يحقق أهداف رؤيـــة البحرين 

.”2030

وأضاف ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة: “جهودنـــا مســـتمرة لدعـــم 
مختلـــف  عبـــر  الخليجيـــة  الرياضـــة 
المبادرات التـــي نطلقها، والتي نهدف 
مـــن خاللهـــا لاللتقـــاء الرياضييـــن من 
دول مجلـــس التعـــاون بـــدول الخليج 
العربيـــة فـــي مثـــل هـــذه المنافســـات، 

األلعـــاب  مـــن  أنواًعـــا  تشـــهد  التـــي 
الرياضيـــة، التـــي أصبحت لهـــا قاعدة 
في المجتمعـــات الرياضية الخليجية، 
مـــن أجـــل تعزيـــز التحـــدي والتنافس 
الشـــريف لدى المشـــاركين والمساهمة 
في تطوير المســـتويات، والذي يدعم 
لتكـــون  بالمنطقـــة  الرياضيـــة  بذلـــك 

ا”،  ـــا ودوليًّ قـــادرة على المنافســـة قاريًّ
بطـــوالت  أن  إلـــى  ســـموه  مشـــيًرا 
“#أســـبوع_القوة” يشـــكل دعًمـــا كبيًرا 
والممارســـين  بالمملكـــة،  للرياضييـــن 
لهـــذه الرياضـــات، والتـــي تســـهم فـــي 
صقـــل المواهب وتشـــكيل الفرق على 
المشـــاركات  فـــي  البحريـــن  تمثيـــل 

الخارجية.
وشـــهد اليـــوم األول مـــن “#أســـبوع_
القـــوة”، منافســـات بطولة كروس فت 
والتي شـــارك فيهـــا 60 العًبـــا والعبة، 
حيث أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة بالمســـتويات الفنيـــة التي 
قدمها المشـــاركون في هـــذه البطولة، 
والتـــي عكســـت جديـــة التحضيـــرات 
البطولـــة،  هـــذه  منافســـات  لخـــوض 
مهنًئا ســـموه الفائزين بالمراكز األولى، 
لبقيـــة  أوفـــر  ـــا  حظًّ ســـموه  ومتمنًيـــا 

المشاركين في البطوالت القادمة.

جدول المنافسات

“#أســـبوع_القوة”،  جـــدول  وبحســـب 
رفـــع  بطولـــة  )الثالثـــاء(  اليـــوم  تقـــام 
األربعـــاء  يومـــي  ويشـــهد  األثقـــال، 
إقامـــة  مـــارس  و24   23 والخميـــس 
بطولة القوة البدنية، فيما يشـــهد يوم 
الجمعة 25 مارس إقامة بطولة أقوى 
رجـــل بحرينـــي فـــي الـــوزن الخفيـــف 
والوزن المتوسط، ويشهد يوم السبت 
26 مـــارس إقامـــة بطولة أقـــوى رجل 

خليجي في الوزن الثقيل.

حلبة البحرين الدولية

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تســـتعد مملكـــة البحرين الســـتضافة وتنظيـــم أكبر 
نســـخة لبطولـــة آســـيا للجوجيتســـو، وذلـــك عندمـــا 
تحتضن منافســـات النسخة السادســـة من البطولة، 
والتي تقام تحت رعاية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينيـــة، والتي ينظمها 
إشـــراف  تحـــت  للجوجيتســـو  البحرينـــي  االتحـــاد 
االتحـــاد اآلســـيوي للجوجيتســـو، وذلك فـــي الفترة 
-28 31 مارس الجاري على صالة االتحاد البحريني 

للكرة الطاولة بمدينة عيسى الرياضية.
 وقـــد أغلـــق بـــاب التســـجيل لهـــذه البطولـــة، حيث 
سيشـــارك فـــي هـــذه النســـخة 24 دولـــة يمثلها 300 
رياضـــي ورياضية، حيث يعد هـــذا العدد األكبر من 

حيث المشاركة مقارنة بالنسخ الخمسة الماضية.

 سعداء باحتضان البطولة 

 وبهذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة عن ســـعادته باحتضان مملكـــة البحرين 
للنســـخة السادســـة من بطولة آســـيا للجوجيتســـو، 
مؤكدا سموه أن استضافة أكبر نسخة لهذه البطولة 
يؤكـــد مـــا تمتـــاز بـــه مملكـــة البحريـــن مـــن قـــدرات 
وإمكانيات عالية ستســـاهم في إظهار هذه البطولة 
بصـــورة مميـــزة تحقـــق مـــن خاللهـــا نجـــاح جديـــد، 
يضاف لسلســـلة النجاحات التـــي حققتها من خالل 
احتضانهـــا لمختلف الفعاليات والبطوالت الرياضية 

الكبرى على المستويين القاري والدولي.

  البحرين وجهة مفضلة 

 وقـــال ســـموه: “إن مملكـــة البحريـــن باتـــت وجهـــة 
مفضلة إلقامة المحافل الرياضية المختلفة السيما 
علـــى صعيـــد األلعـــاب القتاليـــة. فباألمـــس القريب، 
اســـتطاعت البحريـــن أن تؤكـــد تفوقهـــا الكبيـــر من 
خـــالل تنظيمهـــا المميـــز لفعاليـــات أســـبوع بريـــف 
الدولي للقتال 2022، والذي شهد والدة أول نسخة 
مـــن بطولة SUPER CUP لفنـــون القتال المختلطة 
للهـــواة، والتـــي حقـــق لقبهـــا المنتخـــب الوطني عن 
جدارة واســـتحقاق، وكذلك النســـخة 57 من بطولة 
BRAVE لفنـــون القتال المختلطـــة للمحترفين. وها 
هي اليوم، تســـتعد الســـتضافة أكبر نســـخة لبطولة 
آســـيا للجوجيتســـو، والتـــي نتطلـــع أن تواصـــل من 

األحـــداث  تنظيـــم  فـــي  وتميزهـــا  تفوقهـــا  خاللهـــا 
الرياضية الكبرى”.

 تعزيز مكانة المملكة 

 وتابع ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة: 
لمختلـــف  البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافة  “إن 
الفعاليـــات والبطـــوالت الرياضيـــة، يعكس ثقة 
االتحـــادات القارية والدولية بما يميز البحرين 
مـــن مقومـــات لنجاح البطـــوالت علـــى أرضها، 
وهـــذا بـــكل تأكيـــد يأتـــي بفضل رعايـــة ودعم 
ســـيدي الوالد حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 

حفظـــه هللا ورعـــاه، واهتمـــام ودعـــم صاحـــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا 
بالقطـــاع الرياضـــي. وكذلك الجهـــود المتميزة 
التـــي يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
للشـــباب والرياضـــة، حيث أســـهم ذلك كله في 
النهـــوض بهـــذا القطـــاع، الذي دفع الســـتضافة 
وتنظيـــم المملكة لكبرى الفعاليـــات واألحداث 
الرياضيـــة، والتـــي تعزز من المكانـــة المرموقة 

للبحرين في األوساط العالمية”.

  تنشيط السياحة الرياضية

 وأشـــار ســـموه إلى أن اســـتضافة وتنظيـــم المملكة 
للبطـــوالت الرياضيـــة تعزز من الجهود في تنشـــيط 
الرياضيـــة،  الســـياحة  الســـيما  بالمملكـــة  الســـياحة 
والتي تسهم في دعم االقتصاد الوطني، بما يحقق 
أهـــداف رؤيـــة البحريـــن 2030، معربـــا ســـموه عـــن 
ثقتـــه بجهود اللجنـــة المنظمة للبطولـــة في اإلعداد 
والتحضيـــر إلبـــراز وإنجاح هذا الحـــدث على أرض 
المملكة، متمنيا سموه كل التوفيق ألفراد المنتخب 
الوطني للجوجيتســـو للمنافســـة على إحراز المزيد 
مـــن اإلنجـــازات ورفع اســـم وعلـــم مملكـــة البحرين 

عاليا في هذه البطولة القارية.

اللجنة اإلعالمية

خالد بن حمد يرعى منافسات “آسيوية الجوجيتسو 6”
المملكة تستضيف النسخة األكبر من حيث المشاركة

سمو الشيخ خالد بن حمد
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السعر بعد التخفيضالسعر قبل التخفيضالمنصة

ا المنصة الرئيسية  115.5 دينار بحريني165 ديناًرا بحرينيًّ

ا منصة بتلكو  ا 130 ديناًرا بحرينيًّ 91 ديناًرا بحرينيًّ

ا 110 دنانير بحرينية منصة المنعطف األول 77 ديناًرا بحرينيًّ

ا منصة الجامعة  45.5 دينار بحريني65 ديناًرا بحرينيًّ

ا منصة الفوز  45.5 دينار بحريني65 ديناًرا بحرينيًّ



اللجنة اإلعالمية

ــي الــعــهــد  ــ ــع رئـــيـــس ديـــــوان ول رفــ
الــشــيــخ سلمان  الــــــوزراء  رئــيــس 
بــن ســلــمــان آل خليفة  أحــمــد  بــن 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
ــبــاد حــضــرة صاحب  إلـــى مــلــك ال
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
المفدى حفظه هللا ورعاه،  خليفة 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  وإلـــى 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
حفظه هللا؛ بمناسبة نجاح مملكة 
وتنظيم  استضافة  فــي  البحرين 
ــاق جـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى  ســب
للعام   1 للفورما  الخليج  لطيران 

 .2022
وأكد أن نجاح استضافة وتنظيم 
ســـبـــاق جـــائـــزة طـــيـــران الــخــلــيــج 
يعد   2022 ــلــعــام  ل  1 ــفــورمــوال  ــل ل

لمسيرة  يــضــاف  جـــديـــًدا  ــاًزا  ــجـ إنـ
الـــنـــجـــاحـــات واإلنـــــجـــــازات الــتــي 
حــقــقــتــهــا مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
الرياضية  األحــداث  تنظيم  مجال 

الكبيرة  بالجهود  منوهًا  العالمية، 
التي تمت من الجميع والتي كان 
هذا  تحقيق  فــي  الكبير  األثــر  لها 
النجاح والذي يواصل تعزيز مكانة 
الــمــمــلــكــة فــي ظــل مــا تــحــظــى به 
قبل حضرة صاحب  من دعم من 
الجالة ملك الباد المفدى حفظه 
هللا ورعـــــــاه، ومــتــابــعــة صــاحــب 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 

مجلس الوزراء حفظه هللا.
وكافة  التنظيمي  بالمستوى  ونوه 
تنظيم  فـــي  الـــمـــبـــذولـــة  الـــجـــهـــود 
ــة هـــذا الـــحـــدث الــريــاضــي  ــامـ وإقـ
في  العاملين  وبــجــهــود  الــعــالــمــي، 
حلبة البحرين الدولية في تنظيم 
1، وما  الفورموال  وإقامة سباقات 
قدموه من مستوى مشرف رفعوا 

فيه اسم البحرين عالًيا.

رئيس ديوان ولي العهد: إنجاز جديد

سلمان بن أحمد

اللجنة اإلعالمية

رفع مستشار جالة الملك لشؤون 
عيسى  صالح  والرياضة  الشباب 
آيــات  أسمى  المناعي،  هندي  بــن 
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلـــى مقام 
ــرة صــاحــب  ــضـ ــــاد حـ ــب ــ ــل ال ــاهـ عـ
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
ــمــفــدى حــفــظــه هللا  آل خــلــيــفــة ال
رئيس  العهد  ــي  ول وإلـــى  ــاه،  ورعــ
السمو  صــاحــب  الــــوزراء  مجلس 
حمد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
بمناسبة  هللا؛  حفظه  خليفة  آل 
النجاح الكبير الذي حققته مملكة 
البحرين في تنظيم سباق جائزة 
واحد  للفورموال  الكبرى  البحرين 

للعام 2022. 
الـــنـــجـــاح  أن  ــــدي  ــن هــ بــــن  وأكـــــــد 
اإلنــجــازات  يــعــزز  للسباق  الكبير 
الزاهر  العهد  ظل  في  الحضارية 

بمملكة البحرين، مشيرا إلى الدور 
العهد  ــي  ولـ يلعبه  ــذي  ــ ال الــهــائــل 
صاحب  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

حمد آل خليفة في إنجاح الحدث 
العالمي. 

وأشاد بن هندي بدور ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الــشــبــاب ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
النائب  واهتمام  خليفة،  آل  حمد 
األعــلــى  المجلس  لــرئــيــس  األول 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب 
اللجنة  رئــيــس  لــلــريــاضــة  الــعــامــة 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 
األمــر  خليفة؛  آل  حمد  بــن  خــالــد 

الذي ساهم في نجاح السباق. 
النجاح  أن  إلــى  هندي  بن  وأشــار 
بوضوح  يظهر  للسباق  المشهود 
على  البحرينية  الكفاءات  قــدرة 
ــريــاضــي  ال الــمــحــفــل  ــذا  هــ إدارة 

العالمي، وفق أعلى معايير.

بن هندي: وضوح قدرة الكفاءات البحرينية

صالح بن هندي

المــزيــد من التهــاني بمنــاسبة نجــاح الفــورمال 1
التهانــي  آيــات  أســمى  النعيمــي  ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  رفــع 
والتبريــكات إلــى عاهــل البــالد حضــرة صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وإلــى ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه؛ بمناســبة نجاح تنظيم ســباق جائزة البحرين الكبرى 

لطيران الخليج )الفورمال 1( للعام 2022. 

ــر بـــهـــذه الــمــنــاســبــة  ــــوزيــ ــاد ال ــ وأشــ
المفدى  الملك  جالة  بتوجيهات 
رئيس  العهد  ولــي  سمو  واهــتــمــام 
مجلس الوزراء، للمسيرة الرياضية 
يشكل  مما  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
دعمًا متواصاً لتحقيق اإلنجازات 
ــيــًا في  ــة الــبــحــريــن عــال ــ ــع راي ــ ورف

المحافل الدولية.
ــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  ــاد رئ ــ وأشـ
ــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ  لــلــصــحــة ال
عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة  ــن  ــ ب مــحــمــد 
حققته  الـــــذي  ــكــبــيــر  ال بــالــنــجــاح 
البحرين في افتتاح موسم سباق 
ــورة  ــدم صـ ــذي قــ ــ الـ الـــفـــورمـــا 1، 
رائعة للعمل المنظم والمبدع الذي 
أظهر الحدث على أعلى درجة من 
معتمدين  واإلمــكــانــيــات،  التنظيم 
المكتسبة  والكفاءة  الخبرة  على 
نتيجة تنظيم هذا السباق العالمي 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، وهـــــو األمــــر 
ــرز قــدرة وكــفــاءة الــكــوادر  ــذي أب ال

البحرينية.
التي  الباهر  النجاح  هــذا  أن  وأكــد 
تــســطــره الــبــحــريــن كــل عـــام جعل 
ــســيــارات  ــا لــســبــاق ال مــنــهــا مــوطــًن
ــط،  والــســرعــة فـــي الـــشـــرق األوســ
بفضل االهتمام والرعاية الدائمين 
ــمــلــك الــمــفــدى  ــن قــبــل جـــالـــة ال مـ
سمو  برئاسة  الموقرة  والحكومة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

عبدهللا  بــن  محمد  الــشــيــخ  وقـــال 
ُتعد  الــدولــيــة  الــبــحــريــن  حلبة  إن 
أيقونة في تحويل التحديات إلى 
فرص واعدة، وهي الحاضنة ألبرز 
الفعاليات العالمية، وإنجاًزا وطنًيا 

يعكس الوجه الحضاري للبحرين.
 وأعرب الشيخ محمد بن عبدهللا 
عن بالغ الشكر والتقدير إلى كافة 
التي  والمساندة  الطبية  الطواقم 
متميزة  صحية  خــدمــات  قــدمــت 
للزوار والفرق المشاركة والجمهور 

بصورة مشرفة.
وأكــد وزيــر اإلســكــان باسم الحمر 

ــدن  ــن ل ــم الــمــتــواصــل مـ ــدعـ أن الـ
هللا  حفظه  الــمــفــدى  الملك  جــالــة 
المتميزة  الــمــكــانــة  عــكــس  ورعــــاه 
العالم  دول  بين  البحرين  لمملكة 
تبوئها مكانة متقدمة  وساهم في 
لسباقات  العالمية  الخارطة  على 
الحمر  بــاســم  الـــســـيـــارات. وأشــــاد 
بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس 
التي  هللا  حفظه  الـــوزراء  مجلس 
ساهمت في تحقيق األداء المتميز 
وإكــــســــاب ســـبـــاقـــات الـــفـــورمـــا 1 
مــوقــعــهــا الــعــالــمــي بــالــبــحــريــن مما 
يعكس اهتمام وتشجيع سموه لهذا 
متمنًيا  الكبير،  الرياضي  الــحــدث 
ــمــزيــد مـــن الــنــجــاحــات  تــحــقــيــق ال
ــبــحــريــن بــطــاقــاتــهــا الــشــبــابــيــة  ــل ل
الواعدة التي ساهمت هي األخرى 
المشرق  البحرين  وجــه  إبـــراز  فــي 

ضمن )فريق البحرين(. 
ــة الملك  كــمــا أكـــد مــســتــشــار جــال
للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
أن  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن 
هذا النجاح يعكس ما يوليه جالة 
ورعــاه  هللا  حفظه  المفدى  الملك 
مــن رعــايــة فــائــقــة واهــتــمــام دائــم 
سمو  واهــتــمــام  ومتابعة،  وجــهــود 
الــوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
الحضارية  المكانة  يرسخ  ما  بكل 
منجزاتها  ويعزز  البحرين  لمملكة 
ومكتسباتها في جميع المجاالت. 

الملك  ــة  مــســتــشــار جــال ــاف  ــ وأضـ
للشؤون الدبلوماسية أن احتضان 
ــذا الـــحـــدث  ــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن هـ
على  وقــدرتــهــا  العالمي  الــريــاضــي 
الذي  السنوي  السباق  هــذا  تنظيم 
باهتمام دولي واسع وفي  يحظى 
االستثنائية  ــظــروف  ال هـــذه  مــثــل 
العالم،  دول  تواجه  التي  الصعبة 
ليجسد ما تزخر به مملكة البحرين 
ــدرات هــائــلــة  ــ ــ ــن إمــكــانــيــات وقـ مـ
اســتــضــافــة مختلف  مـــن  تــمــكــنــهــا 
الرياضية  ــداث  ــ واألحـ الــفــعــالــيــات 

الكبرى بكل كفاءة واقتدار. 

أكــــد رئــيــس الــلــجــنــة الــبــارالــمــبــيــة 
ــيــة الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن  ــن ــبــحــري ال
التوجيهات  أن  خليفة  آل  دعيج 
ــدن ملك  الــمــلــكــيــة الــســامــيــة مــن لـ
ورعــاه،  هللا  حفظه  المفدى،  الباد 
ــقــطــاع الــريــاضــي عـــززت  ــدعــم ال ل
لرياضة  كموطن  البحرين  مكانة 
ــشــرق األوســـط،  ــســيــارات فــي ال ال
مشيًدا بالمستوى العالي من التميز 
بعد  عــاًمــا  المملكة  تــحــرزه  والـــذي 
الفعالية  لــهــذه  تنظيمها  فــي  عــام 

العالمية.
البارالمبية  اللجنة  رئــيــس  ونـــوه 
المخلصة  بــالــجــهــود  الــبــحــريــنــيــة 
ــارز الـــذي قــام بــه ولي  ــب ــدور ال ــ وال
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
ــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر  صـــاحـــب ال
حفظه  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
ــى أن ســمــوه وضع  إل هللا، مــشــيــًرا 
ــبــحــريــن عــلــى مــســتــوى  مــمــلــكــة ال
متميز في خارطة الرياضة الدولية 
عــمــوًمــا وســبــاقــات الــفــورمــا وان 
خصوصا، والتي شكلت هذا العام 
محطة استثنائية جديدة لسباقات 

الفورما وان العالمية.
 وأكد نائب رئيس المجلس األعلى 
العليا  الهيئة  رئيس  نائب  للبيئة، 

ــد لــلــفــروســيــة وســبــاق  لــنــادي راشــ
ــخــيــل، عــضــو الــمــجــلــس األعــلــى  ال
الشيخ  ســمــو  ــريــاضــة  وال للشباب 
فيصل بن راشد آل خليفة أن هذا 
استكماالً  يأتي  المشرف  النجاح 
التي  المتميزة  اإلنجازات  لمسيرة 
به  تحظى  ومــا  البحرين  حققتها 
مــن اهــتــمــاٍم ورعـــايـــة مــن حضرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك الــمــفــدى 
يوًما  لتسطر  ــاه،  ورعــ هللا  حفظه 
بعد يوم قصص نجاٍح باهرة تثبت 
تتبوأها  التي  المكانة  أجمع  للعالم 
المملكة على كافة األصعدة، منوًها 
من  الــبــحــريــن  حققته  بــمــا  ســمــوه 
مستوى متميز على صعيد المجال 
لــتــكــون مــحــطــة مهمة  الـــريـــاضـــي 
األحــداث  لكافة  رياضيا  ومقصدا 
الــثــقــل  ذات  الـــكـــبـــرى  الـــريـــاضـــيـــة 

العالمي.
وأشــــاد الــشــيــخ فــيــصــل بــن راشــد 
القائمة على تنظيم  بكافة الجهود 
ســبــاق جـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى 
وما   ،1 للفورما  الخليج  لطيران 
شهدته من احترافية واتقان عاٍل 
ومتابعة  متواصل  عمل  ثمرة  كان 
ــي الــعــهــد رئيس  مــســتــمــرة مــن ولـ
السمو  صــاحــب  الـــــوزراء  مجلس 

آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
خليفة حفظه هللا، مما كان له األثر 
البالغ في تسخير كافة اإلمكانيات 
والمقومات التي عززت من سمعة 
على  ومكانتها  المتميزة  البحرين 
خارطة الرياضات العالمية الكبرى.

ــيـــخ فــيــصــل  ــشـ ــو الـ ــمـ وأعــــــــرب سـ
بـــن راشــــد آل خــلــيــفــة عـــن فــخــره 
واعــــــتــــــزازه بـــــالـــــروح الــوطــنــيــة 
إنجاح  فــي  أسهمت  التي  العالية 
صــورة  بأفضل  وإخــراجــه  السباق 
وفــــق أعــلــى الــمــعــايــيــر والــخــطــط 
الموضوعة بما يشكل دافًعا للمزيد 
كافة  لتحقيق  والعطاء؛  البذل  من 
المنشودة،  ــداف  واألهــ التطلعات 
من  المزيد  للبحرين  سموه  متمنًيا 
التقدم واالزدهار في ظل المسيرة 
لحضرة صاحب  الشاملة  التنموية 
المفدى حفظه  الباد  الجالة ملك 

هللا ورعاه. 
كــمــا أشــــار وزيــــر شــــؤون مجلس 
أن  إلـــى  الــمــطــوع  الـــــوزراء محمد 
ما  بفضل  جاء  الكبير  النجاح  هذا 
حــظــي بــه هـــذا الــحــدث الــريــاضــي 
العالمي من اهتمام ودعم ورعاية 
ــذي  ــدن جــالــتــه، والـ كــريــمــة مــن لـ
عــكــس الــمــكــانــة الــرفــيــعــة والــوجــه 

الحضاري المتقدم لمملكة البحرين 
جدارتها  وأكـــد  الــعــالــم،  دول  بين 
الفعالية  هــذه  وإقــامــة  تنظيم  في 
أبنائها  بتضافر  العالمية  الرياضية 
األوفــيــاء، الـــذي أســهــم مــن خاله 
الخارطة  على  المملكة  وضــع  في 
الرياضية الدولية، ومضيفًا إنجازا 
جديدا لحصيلة اإلنجازات الكبيرة 
الحافلة التي تشهدها المملكة في 

ظل العهد الزاهر لجالته.
المطوع  محمد  الــوزيــر  أعــرب  كما 
عن اعتزازه بجهود صاحب السمو 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي 
العالمي  السباق  دعم  في  الــوزراء 
وحرص سموه على إنجاحه إلبراز 
اســـم الــبــحــريــن الــتــي بــاتــت مــثــاالً 
الجهود  تسخير  فــي  بــه  يــحــتــذى 
ــاح األحـــــداث  ــجــ ــ الســتــضــافــة وإن
ــبـــيـــرة، ومـــشـــيـــًدا  الـــريـــاضـــيـــة الـــكـ
بــتــوجــيــهــات ســـمـــوه ومــتــابــعــتــه 
المستمرة التي كان لها األثر الكبير 
في إظهاره بحلة تنظيمية زاهية، 
المحافظة  فــي  ــذي ساهم  ال األمــر 
على اإلنجازات التي حققها السباق 
طوال السنوات الماضية، ليتم من 
مكانة  تعزيز  الــنــجــاح  هــذا  خــالــه 
الحضاري  الصعيد  على  المملكة 

والرياضي واالقتصادي.
ــؤون  ــشــ ــ ــدل وال ــعــ ــ وأكــــــد وزيــــــر ال
اإلسامية واألوقــاف الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة أن هذا النجاح 
اإلنجازات  لسجل  يضاف  الجديد 
ــال تــنــظــيــم  ــجــ ــي مــ ــ ــة فـ ــيـ ــوطـــنـ الـ
األحداث الرياضية العالمية، والذي 
يــعــكــس مـــا تــمــلــكــه الــبــحــريــن من 
في  متقدمة  وقــــدرات  إمــكــانــيــات 
الجالة  صاحب  حضرة  دعــم  ظل 
ورعــاه،  هللا  حفظه  المفدى  الملك 
صاحب  مــن  الحثيثة  والــمــتــابــعــة 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 

مجلس الوزراء حفظه هللا.
في  التنظيمي  بالمستوى  ــاد  وأشـ
البحرين  جــائــزة  سباق  استضافة 
للفورما  الخليج  لطيران  الكبرى 
يظهر  ــا  مـ ــو  وهــ  ،2022 ــعــام  ــل ل  1
المكتسبة  التراكمية  الخبرة  مدى 
الرياضي  الحدث  هــذا  تنظيم  في 
ــذي يــتــرقــبــه ويــتــابــعــه  ــ الــعــالــمــي ال
المايين من مختلف أنحاء العالم.
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سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ بنجاح سباق الفورموال 1
أكد أن البحرين تنعم بقدرات الستضافة مثل هذه المناسبات العالمية

آل  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  رفــع 
مجلس  شـــؤون  وزارة  وكــيــل  خليفة 
األولمبية  اللجنة  رئيس  نائب  الــوزراء 
البحرينية أسمى آيات التهاني وأطيب 
ــــى مــقــام عــاهــل الــبــاد  الــتــبــريــكــات إل
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

الــعــهــد رئيس  ــــى ولـــي  آل خــلــيــفــة، وإل
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
خليفة،  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  األمـــيـــر 
الذي  والمتميز  الكبير  النجاح  بمناسبة 
تنظيم  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  حققته 
وإقامة جائزة البحرين الكبرى لبطولة 

سباقات الفورموال 1.
 وأكد سموه أن هذا النجاح في تنظيم 

نسختها  فــي  العالمية  الفعالية  هـــذه 
الكبير  الدعم  نتيجة  جاء  االستثنائية 
لمختلف  الملك،  الجالة  صــاحــب  مــن 
الرياضي  القطاع  وباألخص  القطاعات 
العالمي  الرياضي  الحدث  ليضيف هذا 
كبيًرا  ونــجــاًحــا  جــديــًدا  إنــجــاًزا  الكبير 
قدرات  من  البحرين  به  تنعم  ما  يؤكد 
المناسبات  هـــذه  مــثــل  اســتــضــافــة  فــي 

العالمية وإبرازها بهذا الشكل الافت.
السمو  صــاحــب  حـــرص  أن  ــاف  ــ وأضـ  
ــعــهــد رئـــيـــس مجلس  ــي ال ــ الــمــلــكــي ول
الــوزراء، على متابعة كافة اإلجراءات 
الــمــتــبــعــة مــن جــمــيــع الــجــهــات لضمان 
إقــامــة الــســبــاق الــعــالــمــي فــي نسخته 
وذلك  الجديد،  العصر  في  االستثنائية 
انــعــكــاس ومــــردود إيجابي  لــه مــن  لما 

واالقتصادي  السياحي  الصعيد  على 
ــبــحــريــن، وهــو  والـــريـــاضـــي لــمــمــلــكــة ال
ــا جـــعـــل جــمــيــع األنــــظــــار بــمــخــتــلــف  مــ
أشــاد  كما  نــحــوهــا.   تتجه  العالم  دول 
بجهود  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو 
حلبة  إدارة  مجلس  وأعــضــاء  رئــيــس 
السباق،  العاملين في  البحرين وجميع 
وروح  وإخــاص  بتفاني  عملوا  الذين 

القطاعات  مختلف  مع  الواحد  الفريق 
ــذا الــحــدث في  الــحــكــومــيــة إلظــهــار هـ

نسخته االستثنائية بمظهر مشرف.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ عيسى بن علي

محمد بن عبدالله

باسم الحمر

خالد بن عليخالد بن أحمد

ماجد النعيميمحمد المطوع



طــرح الفنان محمــد رمضان أحــدث أغانيــه بعنوان 
“إيفــري داي”، ويشــاركه الغناء المطــرب النيجيري 
دامــي، وذلــك عبــر قناتــه الخاصــة علــى موقــع 
“يوتيوب”. ويعد هذا الكليب هو الثاني لرمضان خالل 

فتــرة قليلة، إذ إنه طــرح مؤخًرا فيديــو كليب أغنيته 
الجديدة “باي باي ثانوية”، عبر قناته الرسمية على موقع 

“يوتيوب”، وهي من كلمات إســالم شــندي، وألحانه وتوزيعه، وإخراج ياسر 
سامي. ويحضر رمضان لعمل درامي كبير في شهر رمضان.

تصدر الفنانان عمرو ديــاب ومحمد حماقي التريند، بعد 
إعــالن وجودهما فــي حفل واحــد بالســعودية، ضمن 
حفالت موســم الرياض، وتلــك هي المــرة األولى التي 

يكون فيها الثنائي معًا في حفل بهذه الضخامة.
ومــن المقــرر إقامــة الحفــل المنتظر ضمــن حفالت 

الرياض، الخميــس المقبل، إذ وجــد الثنائي ضمن أفضل 
تجهيزات صوت وضوء وعروض فنية في الفقرات، إذ بدأ الجمهور يســأل عن 

الحفالت، وحجز تذاكر الحفل الجديد، المقرر أن يكون األضخم هذا العام.

عمرو وحماقي معا“إيفري داي”
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ايريك كالبتون في حفل كامل العدد بمسرح الدانة

فـــي حفل كامـــل العدد، اســـتقبل مســـرح 
الدانـــة الفنـــان االنجليـــزي الكبيـــر إريـــك 
كالبتون، عازف الجيتـــار وكاتب األغاني 
القدير، وذلك ضمن ســـعي مســـرح الدانة 
لتقديم تنوع واســـع في حفالته ليناسب 
جميع األذواق المختلفـــة، ومع احتفاالت 
البـــالد بموســـم الفورمـــوال ون وبحضـــور 

كبير من عشاقه داخل وخارج المملكة.
وقـــدم النجم الكبير أجمل وأفضل أغانيه 
بأسلوبه الفريد من نوعه لجمهوره المحب 
الذي غنى معه أجمل األغاني التي قدمها 
عبـــر الســـنين مثـــل Tears in Heaven و 
 ،CrossRoads و   Wonderful Tonight
وغيرها من أفضل ما قدم في موســـيقى 

الروك منذ السبعينات والثمانينات.
يذكر أن ايريـــك كالبتون يعتبر أحد أكثر 
عازفـــي الجيتـــار أهميـــة، وصنفتـــه مجلة 
الرابعـــة  المرتبـــة  فـــي  “رولينـــج ســـتون” 
في قائمـــة “أعظم 100 عـــازف غيتار في 
التاريخ”، اشتهر بموسيقى البلوز والروك 

وحائز على جائزة غرامي للموسيقى.

انضـــم موســـيقي الـــروك البريطانـــي إلـــى 
فرقتـــه األولـــى فـــي العـــام 1963، إذ نـــال 
شـــهرته كعازف ماهر قبل إصـــدار ألبومه 
كالبتـــون  بـــدأ   .1970 العـــام  فـــي  األول 
بالتجول من السبعينات وحاز أول جائزة 
جرامـــي لـــه فـــي العـــام 1972. واصلـــت 
جولـــة الفنان حتى الثمانينات، إذ ازدادت 

شعبيته في عالم الموسيقى. أصدر إريك 
كالبتون ألبومه األخير في نوفمبر 2021.
أســـلوبه  تفـــاوت  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الموســـيقي طوال حياتـــه المهنية، إال أنه 
ظل دائما متجذرا في أغاني البلوز، وكان 
لـــه الفضل في اإلبداع في طائفة واســـعة 

من األنواع.

يدشــن مســرح الصواري في الساعة الثامنة من مســاء يوم الثالثاء الموافق 
29 مــارس 2022 فــي مقــر الصالــة الثقافيــة فــي المنامــة، حفل توقيــع كتاب 
“إبراهيــم خلفــان.. البحــث عــن الممثل المشــاكس وهو كتــاب احتفائي، يؤرخ 
فــي صيغــة حوار مطول ســيرة الفنان إبراهيم خلفان علــى مدى أكثر من 40 

عاًما.

نتـــاج حـــوارات  الكتـــاب  هـــذا  يعتبـــر 
مطولـــة أجراهـــا الكاتـــب حســـام أبـــو 
صبـــع مع الفنـــان إبراهيـــم خلفان، في 
محاولـــة لســـبر أغوار تجربتـــه الفنية. 
وتأتـــي أهميـــة هـــذا اإلصـــدار المميـــز 
مـــن األهميـــة الرمزية للفنـــان إبراهيم 
خلفـــان، الذي يعتبر واحـــًدا من بضعة 
أفـــراد تبنـــوا فكـــرة تأســـيس مســـرح 
الصواري وممن شـــكلوا هويته الفنية 
على مدى السنوات الثالثين الماضية. 
يـــؤرخ الكتـــاب لبدايـــة انعقـــاد صلـــة 
كمـــا  والمســـرح،  الفنـــان  بيـــن  متينـــة 
يحقـــب للنهـــج الـــذي عمل مـــن خالله 
فـــي تقديم المســـرحيات منـــذ بدايته 
فـــي المعهد العالي للفنون المســـرحية 
مـــروًرا بتجربتـــه مـــع مســـرح األندية 
وحتـــى تأسيســـه لمســـرح الصـــواري، 
آخـــر،  إلـــى  أســـلوب  مـــن  وانتقالـــه 
مـــع إضـــاءات متفرقـــة حـــول بعـــض 

العـــروض. ويتوقف الحـــوار في جزء 
منه مع إشـــكاالت مصطلـــح التجريب 
في المســـرح البحريني وتعامل الفنان 
معـــه تجســـيًدا فـــي فضـــاء العـــرض. 
ويخصص الكتـــاب جزًءا مـــن الحوار 
لتنـــاول تجربـــة إبراهيـــم خلفـــان في 
فـــي  الجامعـــي  المســـرح  نـــادي  إدارة 
جامعـــة البحريـــن، الـــذي ســـاهم مـــن 
خاللـــه فـــي تطويـــر مخرجـــات الفـــن 
المسرحي الطالبي وصقل العديد من 
المواهـــب الطالبيـــة التـــي لمـــع نجمها 
بعد ذلك. إن هـــذا اإلصدار االحتفائي 
يعـــد وثيقة تحفظ بعـــض آراء الفنان، 
وتوثـــق جزئًيا لتجربة متميزة كان لها 

حضورها المحلي والعربي والدولي.
الكتـــاب من إنتـــاج مســـرح الصواري، 
ومـــن تحرير الكاتب حســـام أبواصبع، 
ومـــن تصميـــم وإخـــراج الفنـــان خالد 

الرويعي.

تحــت رعايــة عضــو مجلــس الشــورى رضــا عبــدهللا الفرج افتتــح في أبعاد جاليــري للفنون التشــكيلية بعالي يــوم األربعاء الماضي معرضا تشــكيليا مشــتركا 
لمجموعــة فنانيــن بحرينييــن وفنانــة بعنــوان “موروثــات رمضانيــة”، والهدف من هــذا المعرض هو إبراز عالقة الناس في شــهر رمضان الكريم، شــهر الرحمة 

والمغفرة والتواصل بين األسر وتبادل األكالت الرمضانية واإلفطار بين األهل والجيران.

وفـــي تصريح لــــ “البالد” أوضـــح الفنان 
أحـــد  خمـــدن  عبدالشـــهيد  القديـــر 
المشـــاركين فـــي المعـــرض، أن المعرض 
المقاســـات،  بمختلـــف  عمـــال   30 قـــدم 
وشارك به 8 فنانين وفنانة وهم: الفنان 

خليفة شويطر، الفنان صالح الماحوزي، 
الفنـــان إســـماعيل نـــوروز علـــي، الفنـــان 
عبدالجليـــل الحايكـــي، الفنانـــة فريـــدة 
درويـــش، الفنـــان إبراهيـــم أكبـــر، الفنان 
جابـــر ســـهراب، الفنان موســـى رمضان، 

والفنان عبدالشهيد خمدن.
موضحـــا فـــي الســـياق ذاتـــه أن أبعـــاد 
تقيـــم  التشـــكيلية  للفنـــون  جاليـــري 
دورات وورش فنيـــة فـــي مجال الخط 
المعـــارض  وكذلـــك   والرســـم  العربـــي 

والفنانـــات  بالفنانيـــن  الفنيـــة ويرحـــب 
مـــن مملكة البحرين، وأيضـــا من الدول 
العربية وغير العربية، خصوصا الشباب 
المواهـــب  كل  ويحتضـــن  والشـــابات 

والطاقات في هذا المجال.

“الصواري” يصدر كتاب “إبراهيم خلفان.. 
البحث عن الممثل المشاكس”

افتتاح معرض “موروثات رمضانية” بأبعاد جاليري

تظهر الفنانــة مي عز الدين في دور مهم ومحوري خالل 
أحداث مسلســل “جزيــرة غمــام”، المقــرر عرضه في 
الســباق الرمضاني المقبل على قناة الحياة. وتجســد 
مي دور “ســندس الغجرية” وتنتمي إلى عائلة غجرية، 

وتمــر بالعديد مــن المواقف والصراعــات للفوز بقلبها، 
ويقع في حبها الفنان أحمد أمين، الذي يشــارك في بطولة 

المسلســل وتتوالــى األحداث. المسلســل من بطولة طــارق لطفي، مي عز 
الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين ورياض الخولي.

“سندس الغجرية”
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رفع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” حســين رجب، أســمى التهاني 
إلــى أعضــاء مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن الفائزيــن فــي 

انتخابات الدورة 30 للغرفة على فوزهم بعضوية المجلس للدورة الحالية.

وأعــرب رجــب عــن تقديــر صنــدوق العمــل “تمكين” وكافــة منتســبيه ألعضاء 
مجلــس اإلدارة الجــدد، مشــيًرا إلــى أن الفائزيــن بـــ 18 مقعــدا مــن أصــل 33 
مترشــحا نالــوا ثقــة الشــارع التجــاري وهم أســماء المعــة في ســماء التجارة 
واالقتصــاد، متمنًيــا التوفيق والنجاح إلى مجلس اإلدارة الجديد في تحقيق 
تطلعــات الشــارع التجاري ومواصلــة البناء والتطوير التي تضاف إلى تاريخ 

الغرفة العريق الذي يمتد ألكثر من 80 عاًما حافلة باإلنجازات.

حســـين  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
رجـــب على الشـــراكة االســـتراتيجية 
مع غرفـــة التجـــارة والصناعة لتعزيز 
مســـتويات اإلنتاجية، مشـــيًرا إلى أن 
تمكين ســـتواصل المسير مع مجلس 

البنـــاء  علـــى  الجديـــد  الغرفـــة  إدارة 
علـــى المكتســـبات االقتصاديـــة التي 
حققتهـــا المملكـــة ومواصلـــة الجهود 
التضامنيـــة من قبل جميـــع األطراف 
المعنية لمواكبة واقع السوق الحالي، 

الجديـــدة  الفـــرص  فـــي  واالســـتثمار 
والقطاعـــات الواعـــدة والتكنولوجيا، 
لتحقيـــق أعلى مســـتويات اإلنتاجية 
العالميـــة  والتنافســـية  والتوســـع 
لمؤسســـات وأفـــراد القطـــاع الخاص 

البحريني. ولفت رجب إلى أن تمكين 
ستســـعى علـــى مواصلـــة الطريق مع 
الغرفـــة لتحقيـــق التطلعـــات والـــرؤى 
الحكيمة لعاهل البالد حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبمتابعـــة ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة. وقال “بالنســـبة لنا في تمكين 
اســـتراتيجيا  شـــريكا  الغرفـــة  تعـــد 
ورئيســـا فـــي دفـــع عجلـــة االقتصـــاد 
الوطنـــي عبـــر دعـــم قطـــاع األعمـــال 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  واالقتصـــاد 
ونحـــن حريصـــون على تعزيـــز متانة 

عالقتنا مع الغرفة”.

حسين رجب

الرئيس التنفيذي لصندوق العمل يهنئ الفائزين بمجلس إدارة “بيت التجار”

رجب: شراكة إستراتيجية بين “تمكين” و “الغرفة”

أعلنـــت انفســـتكورب، أمـــس عـــن دخولهـــا الســـوق العقاريـــة االيطاليـــة عبر 
اســـتحواذها على المقر اإليطالي لشـــركة “كيرينغ” Kering - المالكة لعالمة 
غوتشـــي الشـــهيرة - فـــي ميالنـــو، مقابـــل 74 مليـــون يـــورو، وعلـــى مكتب 
فـــي روما يشـــغله الصنـــدوق الدولي للتنميـــة الزراعية )إيفـــاد(، التابع لألمم 

المتحدة، مقابل 128 مليون يورو.
واستثمرت انفستكورب منذ إطالق أعمالها العقارية األوروبية العام 2017، 
نحـــو 1.1 مليار يورو فـــي 80 عقاًرا عبر المملكة المتحـــدة وألمانيا وهولندا 
وإيطاليـــا وبلجيـــكا. إن عقـــار ميالنـــو هـــو مقـــر رئيـــس لشـــركة “كيرنغ” في 
إيطاليـــا، وداللـــة على أهميته تـــم تمديد عقد إيجاره قبـــل فترة وجيزة من 

عملية االستحواذ. 
 قـــال الشـــريك اإلداري النفســـتكورب للثـــروات الخاصـــة يوســـف اليوســـف 
“يســـّرنا أننا دخلنا الســـوق العقارية اإليطالية من خالل عمليتي االستحواذ 
التـــي قمنـــا بها. ومازالـــت مدينتـــا ميالنو وروما أكثـــر األســـواق ديناميكية 
فـــي إيطاليـــا، مـــع طلـــب متزايد علـــى المســـاحات المكتبية. تجّســـد عمليتا 
االســـتحواذ اســـتراتيجيتنا المتمثلـــة في تمّلـــك األصول العقاريـــة المكتبية 
والصناعيـــة فـــي أوروبـــا، وتتوافق مع تركيزنـــا على األصـــول ذات الجودة 

العالية التي تدر الدخل في األسواق الجذابة”.

تشـــارك شـــركة “درة البحرين”، أكبر 
فاخـــر  وســـياحي  ســـكني  منتجـــع 
فـــي مملكـــة البحريـــن، فـــي معرض 
 ،Gulf Property Show 2022
الذي يعقد فـــي أرض المعارض في 
مملكـــة البحرين فـــي الفترة من 22 
إلى 24 مارس الجاري. وتعتبر هذه 
المشـــاركة من شـــركة درة البحرين 
واحـــدة مـــن عـــدة مشـــاركات فـــي 
المعارض العقارية منذ العام 2006.

وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
درة البحرين ياســـر الحمـــادي بدور 
المعارض العقارية الفعال الذي كان 
ومـــازال يســـاهم فـــي نمـــاء القطاع 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  العقـــاري 
إضافة إلعطاء الشركات والمشاريع 
للظهـــور  ذهبيـــة  فرصـــا  الجديـــدة 
والمنافســـة فـــي الســـاحة العقاريـــة 

بالمملكة.
جـــاءت مشـــاركة درة البحريـــن في 

هذا المعرض بشكل رئيس للترويج 
“المرجـــان”،  القـــادم  لمشـــروعها 
الـــذي تم اإلعـــالن عنه فـــي بدايات 
العـــام الجـــاري، وســـيضم أكثـــر من 
إطاللـــة  ذات  ســـكنية  فيـــال   200
بحريـــة أو شـــاطئية، كمـــا ســـيضم 
العديـــد مـــن المرافـــق المهمـــة التي 
منتجـــع  ســـكان  احتياجـــات  تلبـــي 
درة البحريـــن، إضافـــة إلـــى مرافـــق 

ترفيهية أخرى.

“انفتسكورب” تستحوذ على المقر 
اإليطالي لـ “كيرينغ” المالكة لـ “غوتشي”

“درة البحرين” تستعرض “المرجان”     
”Gulf Property Show 2022“ في

”BIBF“ بالتعاون مع األكاديمية العالمية “جنرال أسمبلي” و

“تمكين” تعلن خطة لتدريب 1200 بحريني بمجال التكنولوجيا والبرمجة

أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” عــن التعــاون مــع األكاديميــة العالميــة 
الرائــدة فــي مجــال التدريــب التكنولوجــي “جنــرال أســمبلي” ومعهــد 
البحريــن للدراســات المصرفيــة “BIBF” لتطويــر برامــج تدريبيــة تقنية 
متخصصــة لتدريــب حوالــي 1200 بحرينــي خــال العاميــن المقبليــن. 
ويأتي هذا التعاون في ضوء التزام “تمكين” بتزويد السوق بالكفاءات 
الوطنية المؤهلة في مجال البرمجة والتكنولوجيا وزيادة قدرتها على 

المنافسة محلًيا ودولًيا. 

ويهـــدف هـــذا التعاون إلـــى تنمية 
مهارات الكوادر البحرينية وإعادة 
صقلها. إذ تشـــمل الدورات العديد 
مـــن مجـــاالت التكنولوجيا المهمة 
 Software Engineering مثـــل 
Data Science, Data Analyt-

 ics and visualization, UI/UX,
 Product Development, Java
كمـــا   .Development, DevOPs
تدريبيـــة  دورات  تقديـــم  ســـيتم 
تتضمـــن مشـــاريع عمليـــة على يد 
ذوي  المدربيـــن  مـــن  مجموعـــة 
الخبرة من شركات عالمية لضمان 
حصول المشـــاركين علـــى تجربة 
تدريبية متكاملة. وستساهم هذه 
المبادرة في خلق البيئة المناسبة 
الناشـــئة فـــي  لتطويـــر الشـــركات 
مجـــال التكنولوجيـــا، إضافـــة إلى 
زيـــادة تنافســـية المملكـــة كمركـــز 

إقليمي لالستثمار. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الرئيس 
التنفيذي لـصندوق العمل “تمكين” 
تمكيـــن  “تلعـــب  رجـــب  حســـين 
اإلســـتراتيجية  فـــي  فاعـــاًل  دوًرا 
الوطنية للتعافـــي االقتصادي من 

خالل تحفيز وتشـــجيع التوظيف 
والتدريـــب للكـــوادر الوطنيـــة في 
القطاعـــات واالســـتثمار  مختلـــف 
مـــع  الوطنـــي،  االقتصـــاد  فـــي 
القطاعـــات  دعـــم  علـــى  التركيـــز 
الواعـــدة وتحفيزهـــا بشـــكل أكبر. 
وبناًء على توجهنا اإلســـتراتيجي 
مســـتدام،  اقتصـــادي  أثـــر  لخلـــق 
أكاديميـــة  مـــع  بالتعـــاون  قمنـــا 
جنـــرال أســـمبلي لتمكيـــن الكوادر 
البحرينية مـــن التطور والنمو في 
ظل اقتصاد رقمي ســـريع التغير، 
آخذين بعيـــن االعتبار احتياجات 
تواصلنـــا  خـــالل  مـــن  الســـوق 
ونحـــن  الشـــركات.  مـــع  المســـتمر 
نؤمـــن أن مملكـــة البحريـــن تزخر 
بالكفـــاءات الطموحـــة والملتزمـــة 
بتطوير مهاراتهـــا، ولديها القابلية 
للنمـــو والنجـــاح فـــي التكنولوجيا 

والقطاعات الواعدة”.
التعـــاون،  هـــذا  علـــى  وتعليًقـــا 
العـــام  والمديـــر  الرئيـــس  قالـــت 
للمؤسسات في أكاديمية أسمبلي 
إيـــال باالغـــوال “البـــد من اإلشـــادة 
للمملكـــة  االقتصاديـــة  بالخطـــط 

والتوجه اإلستراتيجي لـ “تمكين” 
الـــذي يركـــز علـــى النمـــو والتأثير. 
ونحن سعداء ألن نكون جزًءا من 
هذا النظام التكنولوجي المتنامي 
التطـــور  فـــي ظـــل  المملكـــة  فـــي 
أن  الـــذي تشـــهده وعزمهـــا علـــى 
تكون مركـــًزا إقليمًيا للتكنولوجيا 
واالبتـــكار، ونتطلع إلـــى العمل مع 
تمكيـــن لتزويد الســـوق بالمهارات 

الالزمة في مجال التكنولوجيا”.
وبهذه المناسبة، صّرح مدير معهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
ملتزمـــون  “نحـــن  الشـــيخ  أحمـــد 
بتدريب وتطويـــر كوادر بحرينية 
على مستوى عاٍل من االحترافية 
لتزويـــد ســـوق العمـــل بالكفاءات 
المطلوبـــة في المجـــاالت التقنية. 
تمكيـــن  مـــع  العمـــل  إلـــى  نتطلـــع 
جنـــرال  األميركيـــة  واألكاديميـــة 
البحرينييـــن  لتزويـــد  أســـمبلي 
بالتدريـــب الـــالزم. ســـتفتح هـــذه 
المبـــادرة الباب أمـــام البحرينيين 
للحصـــول على تعليـــم متخصص 
واستكشـــاف  التكنولوجيـــا  فـــي 
مســـارات وظيفيـــة جديـــدة أكثـــر 

جدوى واستدامة”.
يذكـــر أن “جنرال أســـمبلي” تعتبر 
فـــي  عالميـــا  الرائـــدة  األكاديميـــة 
تمتلـــك  إذ  التكنولوجيـــا،  مجـــال 
منهاًجا حافـــاًل بالجوائز، وتحظى 
بأبـــرز الخبـــراء مـــن المدربين من 
مثـــل  عالمًيـــا  الرائـــدة  الشـــركات 
Google و Amazon و Airbnb و 

IBM، إضافة إلى تدريب أكثر من 
25 ألـــف موظف مـــن قائمة مجلة 
شـــركة   500 ألفضـــل  فورتشـــن 
عالميـــة فـــي أكثـــر مـــن 20 دولـــة 
حول العالم. ونجحت األكاديمية 
فـــي عقـــد العديد مـــن الشـــراكات 
بمعـــدالت  تتميـــز  التـــي  العالميـــة 
والتطـــور  التوظيـــف  فـــي  عاليـــة 
الوظيفـــي لخريجيهـــا ممـــا يجعل 
مثالًيـــا  األكاديميـــة شـــريًكا  هـــذه 
بالتدريـــب  البحرينييـــن  لتزويـــد 
المعاييـــر  ألعلـــى  وفًقـــا  التقنـــي 

الدولية.
تماشـــًيا  المبـــادرة  هـــذه  وتأتـــي 
مع باقـــة البرامج الخمســـة عشـــر 
الجديـــدة التـــي أطلقتهـــا تمكيـــن 
خطـــة  جانـــب  إلـــى  العـــام  هـــذا 
التحول الشاملة والتي تركز على 
تحقيـــق تأثير أكبر فـــي االقتصاد 
الوطني. وستساهم هذه البرامج 
في تحقيق هدف تمكين المتمثل 
في جعل البحريني الخيار األمثل 
للتوظيف، إذ سيتمكن األفراد من 
الحصـــول على الدعم لالســـتفادة 
التدريبيـــة  البرامـــج  هـــذه  مـــن 
مـــن خـــالل برامـــج دعـــم المـــوارد 
البشـــرية والمتمثلـــة فـــي: برنامج 
تدريب األفـــراد، برنامج التدريب 
والتوظيـــف، إضافـــة إلـــى برنامج 

التطور الوظيفي.
وسيتم اإلعالن قريًبا عن مواعيد 
بـــدء هـــذه الـــدورات عبـــر قنوات 

“تمكين” الرسمية.

“البحرين والكويت” يقدم عروضا ومزايا تنافسية بمعرض الخليج للعقار
سيحظى أول 20 مقترضا على جملة من الهدايا المجزية

أعلــن بنــك البحريــن والكويــت، البنــك الرائد في مجــال تقديم الخدمــات المالية والمصرفية لألفراد والمؤسســات فــي البحرين، عن 
ضة خال مشــاركته في معرض الخليج للعقار 2022، المقرر إقامته في الفترة من 22  تقديمه قروضا عقارية بفوائد تنافســية مخفَّ
حتى 24 مارس 2022. وكشــف بنك البحرين والكويت أنه إضافة إلى الفوائد المخفضة، ســيحظى أول 20 مقترضا خال المعرض 
علــى جملــة مــن الهدايــا المجزيــة، بمــا في ذلك قســيمة هدايــا بقيمة 200 دينــار بحرينــي، وبرودباند منزلــي مجاني لمدة عــام كامل، 
إضافــة الــى بوليصــة تأميــن ضد الحريــق لمدة عام. ودعا البنــك زوار معرض الخليج للعقــار 2022 من المواطنيــن والمقيمين لزيارة 
منصته المزمع إقامتها في مكان بارز داخل المعرض، ولقاء خبراء البنك في التمويل العقاري واالستفادة من العرض على القروض 

العقارية من البنك، إن كان لشراء أرض أو عقار.

 وتضاف هذه االمتيازات الجديدة 
بنـــك  مـــن  العقاريـــة  للقـــروض 
البحريـــن والكويـــت إلـــى مجمـــل 
المزايـــا التي تتمتـــع بها مجموعة 
قـــروض البنـــك، بمـــا فيهـــا اآلليـــة 
الميســـرة للحصول علـــى القرض، 
وسرعة اإلجراءات، ومدد السداد 

المرنـــة التـــي تناســـب احتياجات 
مختلف العمالء.

وقال المدير العام لقسم الخدمات 
المصرفيـــة لألفـــراد عادل ســـالم، 
في تصريح له بهذه المناســـبة إن 
بنـــك البحرين والكويت ســـيكون 
موجودا في هذا المعرض لتقديم 

حلول ومنتجات تمويلية للقسائم 
الســـكنية فـــي مختلف المشـــاريع 
العقارية المشـــاركة في المعرض، 
وتمكيـــن الزائـــر من اتخـــاذ القرار 
الصائـــب الذي يحقق التوازن بين 
احتياجـــه مـــن الســـكن مـــن جهة 
ومالءتـــه الماليـــة وقدرتـــه علـــى 

االلتزام بالسداد من جهة أخرى.
عمالئنـــا  دنـــا  عوَّ “كمـــا  وأضـــاف 
الكرام دائما، هـــا نحن نعود إليهم 

هـــذا العـــام فـــي معـــرض الخليج 
للعقـــار لنقدم لهـــم قروضا عقارية 
هـــي األكثـــر جاذبية في الســـوق، 
مؤكديـــن أن الحصـــول علـــى هذا 
القرض من بنك البحرين والكويت 
أصبح اآلن أمرا بمنتهى الســـهولة 
مع شروط ســـداد ميسرة وأسعار 
فائدة تنافســـية ومـــن دون دفعة 
المؤهليـــن  للمقترضيـــن  مقدمـــة 
باإلضافة إلى عروض اســـتثنائية 

ألول 20 قرًضا معتمًدا”.
واختتـــم تصريحـــه “نحـــن اليـــوم 
الراغبيـــن  لـــكل  فعلييـــن  شـــركاء 
أو شـــراء  المثالـــي  البيـــت  ببنـــاء 

المواطنيـــن  مـــن  األحـــالم  منـــزل 
والمقيميـــن المؤهليـــن للحصـــول 
علـــى القـــرض العقـــاري، مبرهنين 
أخـــرى  مـــرة  ذلـــك  خـــالل  مـــن 
علـــى حرصنـــا علـــى الشـــراكة مع 
عمالئنـــا ومســـاندتهم في تحقيق 
وبنـــاء  األســـري  اســـتقرارهم 
مســـتقبل أكثـــر إشـــراًقا وأماًنـــا”. 
يذكـــر أن فريـــق قســـم القـــروض 
العقاريـــة ســـيكون موجـــودا فـــي 
منصـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت 
لإلجابـــة  المعـــرض  أيـــام  طـــوال 
الدعـــم  وتقديـــم  األســـئلة  علـــى 

للمقترضين المحتملين.
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حجم الطلب 
المتوقع

رفـــع رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمال 
البحرينيـــة أحمـــد عبدهللا بـــن هندي 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقـــام عاهـــل البـــاد حضـــرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى  خليفـــة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، بمناســـبة النجـــاح الباهر الذي 
حققتـــه مملكـــة البحرين فـــي تنظيم 
وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى 

لبطولة سباقات الفورموال 1.
وأشاد بن هندي بالنجاح الكبير الذي 
حققتـــه مملكـــة البحرين فـــي افتتاح 
موسم سباق الفورموال 1، والذي قدم 
صـــورة رائعة للعمـــل المنظم والمبدع 
الذي أظهر الحـــدث على أعلى درجة 
من التنظيـــم واإلمكانيات، معتمدين 

المكتســـبة  والكفـــاءة  الخبـــرة  علـــى 
نتيجـــة تنظيم هـــذا الســـباق العالمي 
لسنوات طويلة، وهو األمر الذي أبرز 

قدرة وكفاءة الكوادر البحرينية.
وأكـــد رئيـــس جمعية رجـــال األعمال 
أن هـــذا النجـــاح الباهر التي تســـطره 
مملكـــة البحريـــن كل عام جعـــل منها 

موطنـــا لســـباق الســـيارات والســـرعة 
في الشـــرق األوسط، بفضل االهتمام 
والرعايـــة الدائميـــن مـــن قبـــل جالة 
الملـــك والحكومـــة بقيادة ســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكـــد بن هندي علـــى تقدير الجمعية 
للجهود المخلصة التي بذلتها الكوادر 
الوطنية القائمة على تنظيم وإنجاح 
هذا الحدث الرياضي العالمي، والتي 
عملـــت با تعب أو كلل على االهتمام 
والتعامـــل الراقي مع جمهـــور الحلبة 
الـــذي حضـــر مـــن كل أقطـــاب العالـــم 
للمشـــاركة فـــي هـــذا الحـــدث المهـــم 
مـــا عكـــس أصالـــة الشـــعب البحريني 
وأخاقـــه العاليـــة. وأعـــرب بن هندي 
عن فخره بـــدور القطاع التجاري في 
مســـاندة ودعم جهود المملكة إلقامة 

هذا الحدث.

“رجال األعمال” تهنئ القيادة بالختام المميز للحدث العالمي

�Berبن هندي: نجاح “الفورموال 1” مؤشر لعودة الحياة لطبيعتها البحرينـــي  التحالـــف  ”أعلـــن 
nays” لإلعـــام والعاقـــات العامة، 
فـــي  المتخصصـــة   ”mmbrand“ و 
إبداعيـــة،  ابتـــكار هويـــات بصريـــة 
عن تســـجيل نجاٍح بارز في نشـــاط 
خـــال  مـــن  المشـــتركة  عملياتـــه 
شراكته االســـتراتيجية مع معرض 
األكبـــر  الملتقـــى  “ريســـتاتكس”، 
لصناع القـــرار العقاري واالســـتثمار 
اإلســـكاني والتمويلي على مستوى 
المملكة العربية السعودية ومنطقة 
الخليـــج العربـــي، الـــذي أقيـــم فـــي 
مركـــز الريـــاض الدولـــي للمؤتمرات 
والمعارض بالعاصمـــة الرياض، في 
الفترة من 1 حتى 4 مارس الجاري.

وشـــهد المعـــرض مشـــاركة واســـعة 
مـــن قبـــل كبـــرى الشـــركات الرائـــدة 
فـــي القطـــاع العقـــاري فـــي المملكة 
العربية السعودية ومنطقة الخليج 
ابتـــكار  التحالـــف  وتولـــى  العربـــي، 
الهويـــة البصرية الُمتجددة لمعرض 

العقـــاري”  الريـــاض  “ريســـتاتكس 
وفعالياته المرافقة. 

وسجل معرض “ريستاتكس” حتى 
ختامه في 4 مارس الجاري حضور 
أكثر من 30 ألـــف زائر، أتيحت لهم 
الخدمـــات  علـــى  االطـــاع  فرصـــة 
والخيـــارات المختلفة التي تســـلط 
الضـــوء على دور العاقة التكاملية 
بيـــن قطاعـــي التمويـــل والتطويـــر 

الحاليـــة  والمشـــروعات  العقـــاري، 
والمســـتقبلية، والبرامـــج المتنوعة 
توفيـــر  تســـهيل  تســـتهدف  التـــي 
الســـكن لألسر الســـعودية بخيارات 
وســـعر  عاليـــة  وجـــودة  متنوعـــة 
مناســـب ضمـــن الجهـــود التكاملية 
فـــي  اإلســـكاني  البرنامـــج  لتعزيـــز 
رؤيـــة المملكـــة العربية الســـعودية 
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تحالف “Bernays” و “mmbrand” يسجل نجاًحا بارًزا بـ “الرياض العقاري”

مشاركة “Bernays” و”mmbrand” بالمعرض

تنافســـت 9 شـــركات فـــي جلســـة مجلـــس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مناقصـــة لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء لتزويد 
الهيئة بقـــوى عاملة عددها 82 من مصادر 
خارجية بمختلف التخصصات وذلك لمدة 
ســـنتين، وكان أقل عطاء لشـــركة باور تك 
للتطويـــر بنحو 4.2 مليون دينار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 6.7 مليون دينار.
وفتح المجلس مناقصتين إلدارة المخازن 
المركزيـــة بالهيئة، أولهما لشـــراء محوالت 
كهربائيـــة؛ لغـــرض اســـتخدامها مـــن قبـــل 
إدارة توزيع الكهرباء لمشـــاريع في مملكة 
البحرين تنافســـت عليها 5 شركات، وكان 
أقل عطاء لشـــركة يوســـف خليـــل المؤيد 
وأوالده بقيمـــة 337.8 ألف دينار، والثانية 
لشراء كابات أرضية؛ لغرض استخدامها 
من قبل إدارة توزيع الكهرباء لمشاريع في 
مملكة البحرين تنافست عليها 6 شركات، 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة يوســـف خليـــل 

المؤيد وأوالده بقيمة 961.5 ألف دينار.
وتـــم إجماال، فتـــح 12 مناقصـــة تابعة لـ 8 
جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 61 عطاء، في 
حين تم تعليق عطاء وحيد تابع لمناقصة 
شـــركة طيران الخليـــج. وبلغ مجموع أقل 
مليـــون  نحـــو17.8  المقدمـــة  العطـــاءات 

دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتين لشـــركة نفط 
البحريـــن )بابكو(، أولهما إلبـــرام عقد لمدة 
الكبريـــت  مناولـــة  لخدمـــات  ســـنوات   10
والشـــحن وتحميل الســـفن تنافست عليها 
5 شركات، وكان أقل عطاء لشركة نقليات 
الـــوردي بنحـــو 11.5 ألـــف دينـــار، والثانية 
للتنظيف الكيميائي ألنابيب قســـم الحمل 
 1HCU( )HUB( لســـخان ُمصلـــح وأفـــران
T&I 1( خـــال 2022، تنافســـت عليهـــا  3 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 129.9 

ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة 
طيـــران الخليـــج، أولهمـــا لتعييـــن وكيـــل 
مبيعـــات عام للمســـافرين )عبـــر اإلنترنت( 
فـــي المغـــرب تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، 
وتم تعليق عطاء أحدها، وكان أقل عطاء 
بنحـــو ألفي دينـــار، والثانية لنقـــل البضائع 
بالمملكـــة العربية الســـعودية تقدمت إليها 
شـــركة إم جـــي إتـــش العربيـــة للخدمـــات 

اللوجستية بقيمة 500 دينار.
وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصـــة لشـــركة 
تطوير للبترول لتوســـيع منصة يوكوغاوا 
علـــى  والحصـــول  اإلشـــرافية  للمراقبـــة 
البيانـــات )SCADA( تقدمـــت إليها شـــركة 
وإفريقيـــا  األوســـط  الشـــرق  يوكوجـــاوا 
بنحو 443.6 ألف دينار، ومناقصة لشـــركة 
)إدامـــة(؛  العقـــاري  لاســـتثمار  البحريـــن 
لتوفيـــر الخدمـــات االستشـــارية المتعلقـــة 
بالتصميم واإلشـــراف على مشروع إنشاء 
مباٍن ســـكنية لموظفي الفندق في منطقة 
بـــاج الجزائر، تنافســـت عليها 6 شـــركات، 
وكان أقل عطاء لشركة اتش سي بي واي 
معماريون وشـــركاؤهم بنحـــو 177.4 ألف 

دينار.
وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة 
المواصات واالتصـــاالت؛ لتوفير خدمات 
اإلقامة والســـكن للوفود الرسمية لضيوف 
معـــرض البحرين الدولـــي للطيران 2022، 
ومناقصـــة  شـــركة،   18 عليهـــا  تنافســـت 

لشـــركة مطـــار البحريـــن؛ لتقديـــم خدمات 
استشـــارية للتصميـــم واإلشـــراف لصاالت 
كبـــار الضيـــوف بمطـــار البحريـــن الدولـــي 
تنافست عليها 3 شركات، وكان أقل عطاء 
الهندســـية  للخدمـــات  األنصـــاري  لشـــركة 

بنحو 43.1 ألف دينار.
إضافـــة إلـــى ذلك، فتح المجلـــس مناقصة 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة 
رمضـــان  شـــهر  فـــي  اإلضـــاءة  لمهرجـــان 
تقدمت إليها شـــركة ســـيتي نيون )الشرق 
األوســـط( بنحو 81.1 ألف دينار. وتســـعى 

خدمـــات  علـــى  الحصـــول  إلـــى  الهيئـــة 
مقاولي اإلضـــاءة والديكـــورات المرخص 
والمؤهـــل وذوي الخبـــرة؛ لتوفير اإلضاءة 
عنـــوان  تحـــت  االحتفاليـــة  والديكـــورات 
رمضـــان في مناطق مختلفة من البحرين. 
أفـــكاًرا  المختـــارة  الشـــركة  وستســـتخدم 
ومفاهيـــم إبداعيـــة؛ لضمان التماســـك في 
موضوع رمضان وتصميم جميع األضواء 
والديكـــورات فـــي جميـــع المناطـــق التـــي 
حددتهـــا الهيئـــة في طلب تقديـــم العرض 

هذا.

4.2 مليون دينار لتزويد 82 قوى عاملة لـ “الكهرباء”
“المخازن المركزية” تشتري كابالت أرضية بـ 961.5 ألف دينار

أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد 
األميــن علــى توافــر المــواد الغذائيــة التي تغطــي احتياجــات المملكة 
خالل شــهر رمضان الفضيل، وأن كميات الســلع الغذائية في المخازن 
تكفــي لفتــرات تزيد على الثالثة أشــهر وبأســعار مســتقرة، إضافة إلى 
قيــام العديــد من المحــالت بالبدء مبكــًرا في إجراء حمــالت ترويجية 
متعــددة ومتنوعــة منــذ بدايــة األســبوع، وســوف تســتمر حتــى نهاية 
الشــهر الفضيــل بمــا يتناســب مــع احتياجــات المســتهلكين وبأســعار 
تنافســية. وتشــمل تلــك العــروض الســلع التي يــزداد عليهــا الطلب في 
رمضــان دون غيــره مــن األشــهر وبمــا يتناســب مــع القــدرة الشــرائية 

للمستهلك. 

وأوضـــح خال اللقاء الســـنوي مع 
تجـــار األغذية للتوقيع على وثيقة 
تعهـــد مـــن قبـــل التجار بعـــدم رفع 
األســـعار لشـــهر رمضـــان المبـــارك، 
وتجـــار  المســـتهلكين  وطمأنـــة 
الحـــرب  أن  موضحـــا  التجزئـــة، 
تؤثـــر  لـــم  األوكرانيـــة  الروســـية 
علـــى تدفـــق الســـلع والبضائـــع إلى 
المملكـــة ولـــم تؤثر فـــي المخزون 

االستراتيجي.
وأكـــد األميـــن أثنـــاء االجتمـــاع أن 
شـــهر رمضـــان المبـــارك لـــه طبيعة 
خاصة، األمر الذي يستلزم تكثيف 
بـــكل  والتأهـــب  االســـتعدادات 
قطـــاع مـــن القطاعـــات المختلفـــة 
بجميع المحافظات للسيطرة على 
األسعار بســـرعة وقوة، مشدًدا أنه 

لن ُيسمح باستغال هذه الظروف 
للتاعب في األسعار، مثمًنا جهود 
بـــوزارة  المســـتهلك  حمايـــة  إدارة 
والســـياحة،  والصناعـــة  التجـــارة 
المحلـــي،  األهلـــي  والمجتمـــع 
والقطاع الخـــاص، في التعامل مع 
مختلف األزمات، وتحسين جودة 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
صاحـــب  توجيهـــات  إلـــى  ولفـــت 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
ضـــرورة  علـــى  الـــوزراء،  مجلـــس 
توفير الســـلع الغذائيـــة للمواطنين 
األميـــن  بأســـعار مناســـبة، وشـــدد 
الحمـــات  تكثيـــف  أهميـــة  علـــى 
الرقابية بالتنسيق مع إدارة حماية 
الميدانيـــة،  وفرقهـــا  المســـتهلك 
للمـــرور  الصلـــة،  ذات  والجهـــات 

علـــى المحال التجارية واألســـواق 
والمنافذ المختلفة للحوم والســـلع 
االلتـــزام  مـــن  للتٔاكـــد  الغذائيـــة، 
المعـــروض  ومطابقـــة  باألســـعار 
من الســـلع لاشـــتراطات الصحية، 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  عـــن  فضـــًا 
للتصـــدي  واالحترازيـــة  الوقائيـــة 

لفيروس كورونا.
والتجـــار  الغرفـــة  أن  وأضـــاف 
احتياجـــات  لتغطيـــة  يســـعون 
المواطنيـــن مـــن اللحـــوم والســـلع 
الغذائيـــة األساســـية خـــال شـــهر 
رمضان الفضيل، والســـيطرة على 
المغاالة في األســـعار بالتنسيق مع 
إدارة حماية المســـتهلك والجهات 

المعنية.

والمراكـــز  األســـواق  وتشـــهد 
الغذائيـــة  المـــواد  لبيـــع  التجاريـــة 
بالمملكة حركة تجارية وتسويقية 
األهالـــي  إقبـــال  نتيجـــة  مكثفـــة 
والقاطنين على شـــراء مستلزمات 
رمضـــان الذي لم يتبق عليه ســـوى 
األســـواق  وتتنافـــس  أيـــام،  عـــدة 
والمراكـــز التجاريـــة بالبحرين في 
عروضهـــا التســـويقية التي كثفتها 
خال شهر شـــعبان الجاري لجذب 
البضائـــع  ووفـــرت  المتســـوقين، 
والســـلع والمســـتلزمات الرمضانية 
وســـط  حاجاتهـــم،  تلبـــي  التـــي 
إجراءات تنظيمية توفر للمتسوق 

الراحة في الشراء برفقة أسرته.
أما بالنســـبة للخضروات والفواكه، 
تاجـــر  أيضـــا  وهـــو  األميـــن  فأكـــد 
الخضـــروات والفواكـــه أن وتيـــرة 
والفواكـــه  الخضـــروات  اســـتيراد 

تـــزداد  ســـوف  الفضيـــل  للشـــهر 
يتناســـب  بمـــا  اعتبـــاًرا  تدريجًيـــا 
والـــذي  المتوقـــع  الطلـــب  وحجـــم 
يصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 4000 طـــن 
يومًيـــا مـــن الخضـــروات والفواكه 
يتـــم طرحهـــا يومًيا في األســـواق 
المركزيـــة، منهـــا إلـــى منافـــذ البيع 
المختلفـــة ومـــن مصـــادر متعـــددة 
كالسعودية واألردن ومصر ولبنان 
وتركيا والهند وباكستان والفلبين 

وجنوب إفريقيا وغيرها.
أوضـــح  اللحـــوم،  صعيـــد  وعلـــى 
األميـــن أن الشـــركات العاملـــة في 
جهودهـــا  كثفـــت  القطـــاع  نفـــس 
علـــى  المتوقـــع  الطلـــب  لمواجهـــة 
الفضيـــل،  الشـــهر  خـــال  اللحـــوم 
مؤكـــًدا جاهزيـــة الشـــركة في هذا 
الموضوع، وكذلك الحال بالنســـبة 
لشـــركة دلمـــون للدواجن وشـــركة 

فـــي  للدواجـــن،  والتنميـــة  اليـــوم 
الوقـــت الـــذي تغطـــي فيـــه أنـــواع 
البدائـــل أخرى المبـــردة والمجمدة 
المســـتوردة مـــن مصـــادر متعـــددة 
وفرنســـا  وتركيـــا  كالســـعودية 
والبرازيـــل باقـــي حصـــة األســـواق 
واحتياجاتها الفعلية من الدواجن.

أما فيما يخص اســـتعداد شـــركات 
الطحيـــن  ومصنعـــي  منتجـــي 
دائًمـــا  جاهـــزون  فهـــم  والحبـــوب 
رمضـــان،  شـــهر  فـــي  خصوصـــا 
البحريـــن  شـــركة  وكعادتهـــا 
لمطاحـــن الدقيـــق ســـتزود منافـــذ 
باحتياجاتهـــا  المختلفـــة  البيـــع 
مـــن المنتجـــات التـــي يقبـــل عليها 
فـــي شـــهر رمضـــان  المســـتهلكون 
الكبـــاب  كطحيـــن  الفـــت،  بشـــكل 
الرقـــاق  وخبـــز  الهريـــس  وحـــب 
وغيرهـــا مـــن المنتجـــات الخاصـــة 
بســـلة رمضان، إلى جانب التزويد 
مخبـــزا   690 مـــن  ألكثـــر  اليومـــي 
مخبـــزا   78 مـــن  وأكثـــر  شـــعبيا 
مـــن  باحتياجاتهـــا  أوتوماتيكيـــا 

الطحين المدعوم.
ولألســـر المنتجـــة نصيـــب مرضي 
فـــي شـــهر رمضـــان، فاألســـر تنتج 
الشـــعبية  والصلصـــات  البهـــارات 

وأيًضا مستلزمات القرقاعون.

مخزون السلع الغذائي يفي باحتياجات البحرين ألكثر من 3 أشهر
األحداث الروسية األوكرانية لم تؤثر على أسواق المملكة... األمين:
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استقبل عضو مجلس إدارة الجامعة 
الملحق  الزامل،  للبنات وليد  الملكية 
العربية  المملكة  بــســفــارة  الــثــقــافــي 
الـــســـعـــوديـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
يوسف الثويني، والوفد المرافق في 
للبنات، وذلك  الملكية  حرم الجامعة 
بــحــضــور رئــيــســة الــجــامــعــة يــســرى 
المزوغي وعدد من أعضاء الهيئتين 

األكاديمية واإلدارية. 
الثقافي  بالملحق  الـــزامـــل  ورحــــب 
الجانبان  بحث  إذ  المرافق،  ووفــده 
أوجــــه الــتــعــاون الــمــشــتــرك وفـــرص 
تــعــزيــزهــا فــي إطـــار االلـــتـــزام بدعم 
العالي،  والتعليم  التعليمية  الحركة 
التعليم  مرتكزات  على  التركيز  مع 
ــل رؤيـــــة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــي ظـ فـ
الــمــرأة  وتــمــكــيــن   2030 الــســعــوديــة 
باعتبارها عنصرا من عناصر النهضة 

والتطور. 

ــثــقــافــي عــــدًدا  والـــتـــقـــى الــمــلــحــق ال
اللواتي  الــســعــوديــات  الطالبات  مــن 
للبنات  الملكية  الجامعة  يدرسن في 
وأطــلــع عــلــى الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 
إلى  إضــافــة  الجامعة،  تقيمها  التي 
الحديث حول الدعم والتوجيه الذي 

اللقاء،  ختام  وفي  للطالبات.  توفره 
قام الملحق الثقافي والوفد المرافق 
الجامعي  الــحــرم  فــي  بــأخــذ جــولــة 
ــمــرافــق  شــمــلــت زيــــــارة عــــدد مـــن ال
واالطالع على عدد من المشروعات 

في طور اإلعداد.

االلتزام بدعم الحركة التعليمية وتمكين المرأة

“الملكية للبنات” تبحث أوجه التعاون مع الملحق الثقافي السعودي

استقبال “الملكية للبنات” للملحق الثقافي السعودي 

شاركت جمعية المهندسين البحرينية 
في الملتقى الهندسي الخليجي، الذي 
عقد بمسقط في الفترة ما بين 20 – 
22 مارس الجاري بوفد برئاسة رائدة 
العلوي األمين المالي للجمعية ومدير 
الــجــبــوري،  حبييب  األنــشــطــة  لجنة 
المهندسين  مـــن  عـــدد  إلـــى  إضـــافـــة 
أعضاء الجمعية لحضور هذا الحدث 
شؤون  عــام  أمين  وافتتح  السنوي. 
البالط السلطاني بسلطنة عمان، نصر 
الملتقى  فعاليات  الكندي،  حمود  بن 
الهندسي الخليجي الثالث والعشرين 
بــفــنــدق قــصــر الــبــســتــان بــمــســقــط، إذ 
رئيس  ألقاها  بكلمة  الملتقى  افتتح 
فــؤاد  العمانية  المهندسين  جمعية 

العام  األمــيــن  كلمة  تبعتها  الــكــنــدي، 
محمد  الخليجي  الهندسي  لالتحاد 
عــلــي الـــخـــزاعـــي، الــــذي تــقــدم فيها 
العمانية  المهندسين  لجمعية  بالشكر 
تنظيم  ــودة  ــ وجــ ــضــيــافــة  ال لــحــســن 
عــنــوان  تــحــت  يعقد  الـــذي  الملتقى 

“المهندس وتحديات الكوارث”.
تم  عمل  بــورقــة  الجمعية  وشــاركــت 
تــقــديــمــهــا مـــن قــبــل فــريــد بــوشــهــري 
تحمل عنوان “التخطيط واالستعداد 
ــكــوارث”، وذلـــك مــن بــيــن األوراق  ــل ل
في  اســتــعــراضــهــا  تــم  الــتــي  العلمية 

جلسات الملتقى.
عدد  تكريم  االفــتــتــاح  حفل  وتخلل 
الهيئات  مــن  الـــرواد  المهندسين  مــن 

الهندسية الخليجية، إذ تم تكريم كل 
من جميل خلف العلوي وجواد جعفر 
من  باعتبارهما  البحرين  من  الجبل 
شاركت  كما  التطوعي،  العمل  رواد 
في  البحرينية  المهندسين  جمعية 
المعرض المقام على هامش الملتقى.
وبلغ عدد البحرينيين المشاركين في 
وتم  شخًصا،   17 الملتقى  فعاليات 
تنظيم  الملتقى  أعمال  هامش  على 
مدير  قبل  من  لهم  ترفيهي  برنامج 
المهندسين  بجمعية  األنشطة  لجنة 
ــوري،  ــ ــب ــجــ ــ ــيـــب ال ــبـ ــيـــة حـ ــنـ ــبـــحـــريـ الـ
ــلـــســـات وفـــعـــالـــيـــات  وســتــســتــمــر جـ
اليوم  مساء  حتى  الملتقى  وبرامج 

الثالثاء 22 مارس الجاري.

قدمت ورقة عمل بعنوان “التخطيط واالستعداد للكوارث”

“المهندسين” تشارك في الملتقى الخليجي بمسقط

جانب من الحضور بالملتقى الهندسي الخليجي

أعلنت شركة نسيج عن مشاركتها 
كـــراع مــاســي فــي مــعــرض الخليج 
في  ســيــقــام  ــــذي  وال  ،2022 للعقار 
للمعارض  الــدولــي  البحرين  مــركــز 
والمؤتمرات في الفترة من 22-24 
2022 تحت رعاية صاحب  مارس 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
الــوزراء. وستشارك نسيج  مجلس 
القاعة  بــجــنــاح فــي  الــمــعــرض  فــي 
الــرئــيــســيــة، وســـتـــعـــرض الــشــركــة 
ــو الـــــذي يضم  مـــشـــروع كـــنـــال فــي
على  مطلة  فــاخــرة  سكنية  شــقــق 
دلمونيا  جــزيــرة  فــي  مــائــيــة  قــنــاة 
والذي يعد أحدث مشاريع الشركة 

المنجزة في الفترة األخيرة. 
نسيج،  لشركة  العام  المدير  وقــال 
أحمد الحمادي “يسّرنا اإلعالن عن 
الخليج  لمعرض  الماسية  رعايتنا 
للعقار 2022، والذي يعتبر من أهم 
المتخصصة  الــعــقــاريــة  ــمــعــارض  ال
رافــد  مــن  ومــا يشكله  المملكة  فــي 
وما  الوطني  االقتصاد  روافــد  من 
يــقــدمــه مــن مــنــافــع لــشــركــة نسيج 
لعرض  العقاري  التطوير  وشركات 
ــعــقــاريــة لــدى  ــرز مــشــروعــاتــهــا ال ــ أب
والمستثمرين  العمالء  مــن  ــزوار  الـ
من  كثيرا  استفدنا  لقد  وغــيــرهــم. 
ــنــســخ الــســابــقــة  ــي ال مــشــاركــتــنــا فـ
مــن الــمــعــرض مــع اهــتــمــام الــمــزيــد 

ــعــمــالء بــمــشــاريــعــنــا وزيــــادة  مـــن ال
المبيعات العقارية. كما استطعنا 

بفضل مشاركتنا في المعرض 
الماضية  الــســنــوات  خــالل 
قوية  عالقات  شبكة  بناء 
والتي ساهمت في تدعيم 

واالســتــمــرار  عملنا  نــمــوذج 
فـــي بـــنـــاء عـــالمـــة تــجــاريــة 

لشركتنا  مــعــروفــة 
ــا  ــنـ ــعـ ــاريـ ــشـ ومـ

على مستوى 
ــة  ــكــ ــ ــل ــ ــم ــ ــم ــ ال
والـــمـــنـــطـــقـــة 

ككل”.

تستعرض أحدث مشاريعها المنجزة “كنال فيو”

“نسيج” راعيا ماسيا لمعرض الخليج للعقار 2022

أعلنت شركة ديار المحرق عن دعمها لمعرض الخليج للعقار الذي يقام 
حالًيــا، كــراٍع اســتراتيجي للحــدث الســنوي المهم بتنظيم من شــركة 
الهــال للمؤتمــرات والمعارض وذلك من 22 - 24 مارس، بالتزامن مع 

معرض الخليج للبناء ومعرض الخليج للتصميم الداخلي.

عــروض  تقديم  الشركة  وتعتزم 
والمستثمرين  للعمالء  حصرية 
الذي يتكون  النسيم  في مشروع 
مسور  أحــدهــمــا  مجتمعين،  مــن 
يــضــم فــلــال ســكــنــيــة مــطــلــة على 
سكنية  وشققا  البحرية  الواجهة 
تصاميم  ذات  مباني  في  موزعة 
المرافق  بأحدث  ومــزودة  فريدة 
والخدمات، ومجتمع غير المسور 
ذات  أخـــرى  سكنية  شققا  يــضــم 
مرافق  وتحاذيها  باهرة  تصاميم 
تسّوق وترفيه ذات إطاللة مائية 
أخـــــاذة وواجـــهـــة بــحــريــة. ومــن 
ــمــشــروعــات الــمــعــروضــة  ضــمــن ال

أيــًضــا مــشــروع الــبــارح الـــذي يعد 
السكنية،  ديـــار  مــشــروعــات  أكــبــر 
المتميز  السكني  مزون  ومشروع 
على  مطلة  أراض  من  يوفره  بما 
الهدوء  تبعث  البحرية  الواجهة 
والـــســـكـــيـــنـــة، ومـــخـــطـــط قــســائــم 

.”B3“ - المباني السكنية
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
ــعــمــادي  ــار الـــمـــحـــرق أحـــمـــد ال ــ ديـ
ــل دائــــــــم عــلــى  ــكـ ــشـ “نـــــحـــــرص بـ
العقارية  المعارض  في  المشاركة 
المملكة،  مــســتــوى  عــلــى  الـــرائـــدة 
ــعــــرض يـــعـــد مــنــصــة  ــمــ ــ وهـــــــذا ال
السكنية  مشاريعنا  لعرض  مثالية 

والـــتـــجـــاريـــة الســتــقــطــاب مــزيــد 
مـــن الــمــســتــثــمــريــن اإلقــلــيــمــيــيــن 
ــواء،  ــ ــٍد سـ ــ ــن عـــلـــى حـ ــيـ ــيـ ــدولـ والـ
يمتلك سجاًل حافاًل  لكونه  وذلك 
والنجاحات  المهمة  بــاإلنــجــازات 

البارزة في القطاع العقاري”.

عرض حصري على فلل “النسيم”

“ديار المحرق” راعيا استراتيجيا لـ “الخليج للعقار 2022”

أحمد العمادي

أجــمــعــت فــعــالــيــات ســيــاحــيــة على 
أن ســبــاق جـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى 
لطيران الخليج للفورموال 1 في حلبة 
البحرين الدولية  بالصخير هذا العام 
القطاع  على  بعوائده  استثنائيا  جاء 
أن  مؤكدين  واالقتصادي،  السياحي 
استضافة  عقد  تجديد  عــن  اإلعـــالن 
حتى   1 الفورموال  لسباقات  البحرين 
المنظمة  المؤسسة  مــع   2036 الــعــام 
على  تأكيد  أكبر  العالمية  للسباقات 
نجاح البحرين في تنظيم هذا الحدث 
أن  معتبرين  الماضية،  السنوات  في 
هذا مؤشر لتحقيق المزيد من الفوائد 

االقتصادية والسياحية لمدد مقبلة.
رئيس  نائب  السياق صرح  هذا  وفي 
ــســيــاحــة بــغــرفــة  لــجــنــة الــضــيــافــة وال
تــجــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن إبــراهــيــم 
ــالد االقـــتـــصـــادي”،  ــبـ الــكــوهــجــي لــــ “الـ
كــلــيــًا عن  ــعــام يختلف  ال “هـــذا  قــائــالً 
التنظيم  حيث  مــن  السابقة  األعـــوام 
من  تأتي  التي  االقتصادية  والعوائد 
عدة  قطاعات مختلفة مثل الطيران 
والــفــنــدقــة والــمــطــاعــم والــمــواصــالت 

وشركات الدعاية واإلعالن”.
الــــفــــورمــــال1  زوار  أن  وأوضــــــــــح 
من  الدولة  مرافق  كافة  يستخدمون 

تكاسي  وعــربــات  وفــنــادق  مجمعات 
ومطاعم، متوقعا الكوهجي أن تصل 
نسبة  اإلشغال في الفنادق ألرقام غير 
بعض  أن  مؤكدًا  العام،  هذا  مسبوقة 
الفنادق كانت نسبة اإلشغال فيها قبل 
الحدث بعشرة أيام، 100 %. وأضاف 
أيــام السباق وصلت نسبة  أنه طــوال 
اإلشغال أكثر من 80 % حتى الفنادق 

الصغيرة 4 نجوم وأقل.
تجديد  باإلعالن عن  الكوهجي  ونوه 
عــقــد اســتــضــافــة الــبــحــريــن ســبــاقــات 
2036 مع  ــعــام  ال 1 حــتــى  ــفــورمــوال  ال
المؤسسة المنظمة للسباقات العالمية، 
قائالً “هذا الخبر يكفي لتحقيق عوائد 
اقتصادية كبيرة في السنوات المقبلة 

على كافة القطاعات”.
الهولندية كان  الجالية  أن  الى  وأشار 
لها حضور كبير في سباق الفورمال 1 
ذلك مؤشرا جيدا،  معتبرا  العام،  هذا 
ــان الــحــضــور فـــي الــســنــوات  حــيــث كـ
المنطقة،  أهــل  على  مقتصر  السابقة 
ــع الــكــوهــجــي ســبــب اســتــقــبــال  ــ وأرجـ
التغيير  إلــى  أوروبــيــة  لوفود  السباق 
ــارات  ــيـ ــركـــات سـ الــــجــــذري فــــي مـــحـ

السباق.
وأكد الكوهجي أن توجه دول مجلس 

السعودية  وهــي  الخليجي  الــتــعــاون 
حدث  الستضافة  وقــطــر  واإلمــــارات 
الفورمال 1  قريبًا، خير دليل على أنه 
أقتصادية  عوائد  وله  ناجح  مشروع 

كبيرة. 
فندق  مالك  ممثل  قــال  جانبه،  ومــن 
رمـــــادا ســيــتــي ســنــتــر، مــعــيــن عسكر 
ــعــام حــضــورا كبيرا  “شــاهــدنــا هـــذا ال
البلدان”،  للجاليات األجنبية ومن كل 
في  اإلشــغــال  نسبة  “ارتفعت  مضيفًا 
الفنادق إلى 90 % عموما، وفي رمادا 

وصلت إلى 100 %”.

العديدة  الــفــوائــد  إلــى  عسكر  وأشـــار 
الــوطــنــي  االقــتــصــاد  سيجنيها  الــتــي 
للفورمال  الــكــبــيــر  الــنــجــاح  وراء  مــن 
في  الــنــجــاح  هـــذا  “سيسهم  قــائــالً   ،1
تــعــزيــز وتــنــشــيــط الــجــانــب الــتــجــاري 
قطاعات  يشمل  والـــذي  والــســيــاحــي 
الترفيه  وأمــاكــن  والسياحة  الفنادق 
أعــداد  تــوافــد  مــع  ــك  والمجمعات وذل
كــبــيــرة مـــن عـــشـــاق هــــذه الــريــاضــة 

العالمية من كافة أنحاء العالم”.
وأضاف قائال “القطاعات التي تستفيد 
الــحــدث هي:  هــذا  مــن  مباشر  بشكل 

والقطاع  والسياحة  السفر  شــركــات 
وقطاع  الــطــيــران  ووقــطــاع  الفندقي 
ألنه  التجارية؛  والمجمعات  المطاعم 
السائحين  مــن  كــبــيــرا  عـــددا  يــجــذب 
وخالل  بأسبوعين  الحدث  أيــام  قبل 

الحدث وبعده”.
وفي السياق نفسه، قال خبير القطاع 
السياحي عبدالحميد الحلواجي “أكثر 
نسبة  وصلت  نجوم  الخمس  الفنادق 
أيام  قبل   %  100 الــى  فيها  اإلشغال 
الحدث الرياضي بأسبوع”، مضيفا أن 
هذا اإلشغال يكون له مردود إيجابي 

المجمعات والمطاعم والتاكسي  على 
وزيادة عوائد قطاعات متنوعة”.

الجالية  أن  إلـــى  الــحــلــواجــي  ــار  وأشــ
ــان لــهــا حــضــور أيضا  اإلســرائــيــلــيــة كـ
هذا العام باإلضافة إلى الجاليات من 
األوروبــيــة  األخـــرى  الــبــلــدان  مختلف 
أن  وأوضـــح  الخليجيين”.  واألشــقــاء 
 1 الــفــورمــال  لسباق  الــتــذاكــر  مبيعات 
هــذا الــعــام جـــاءت أكــثــر مــن األعـــوام 

الماضية.
الــحــلــوجــي أن تــجــديــد عقد  واعــتــبــر 
اســـتـــضـــافـــة الـــبـــحـــريـــن لـــســـبـــاقـــات 
2036 مع  ــعــام  ال 1 حــتــى  ــفــورمــوال  ال
المؤسسة المنظمة للسباقات العالمية 
البحرين  نجاح  على  دليل  أكبر  يعد 

في تنظيم هذا السباق العالمي”.
البحرين  أن  إلـــى  الــجــلــواجــي  ولــفــت 
بنية  بإنشاء  الــحــدث  لــهــذا  استعدت 
ــفــورمــال،  تــحــتــيــة مــتــطــورة تــخــدم ال
وأشار إلى أن عودة الحياة لطبيعتها 
ســاعــد فـــي اســتــقــبــال وفــــود كــثــيــرة 
لـــحـــضـــور هـــــذا الــــحــــدث الـــريـــاضـــي 
“نــحــن مقبلون على  وقـــال  الــضــخــم”. 
نجاح  بعد  االقتصاد  في  كبيرة  نقلة 

الفورمال 1”.

خبراء: نسبة اإلشغال بالفنادق وصلت 100 % بفضل الفورموال 1
عوائد سياحية واقتصادية ال حصر لها للحدث الرياضي الكبير
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الجهات  جميع  جهود  بتكاتف  أنه  الجابري،  سنان  والمعارض،  للسياحة  البحرين  هيئة  في  والتراخيص  الرقابة  إدارة  مدير  أكد 
التحتية األساسية  البنية  توفير  تأخير في  أو  أي تعطل  المشاريع دون  بوتيرة عمل  تمكنت من االستمرار  الهيئة  الحكومية مع 
لمقومات المشاريع في فترة جائحة كورونا، مشيًرا إلى وجود مشاريع سيتم افتتاحها باستثمارات تتجاوز 130 مليون دينار، من 
بينها مركز البحرين الدولي للمعارض الجديد وساحل قاللي، وساحل الغوص، وساحل خليج البحرين والتي سترى النور في الربع 

الرابع من العام الجاري 2022.
وأفاد الجابري في برنامج صحيفة “البالد” 
األسبوعي “البحرين في أرقام” أنه سيتم 
افتتاح 7 فنادق جديدة في العام الجاري.

القطاعات  من  السياحي  القطاع  أن  وذكر 
مساهمته  تتعدى  أن  المقرر  من  الــواعــدة 
11 % في الناتج المحلي اإلجمالي، مشيًرا 
انعكاس غير  له  السياحي  القطاع  أن  إلى 
الــعــمــل والــوظــائــف،  مــبــاشــر بخلق فـــرص 
وعــلــى رأس ذلـــك يــأتــي االســتــثــمــار في 

العنصر البشري.
مع  للتوقيع  تهدف  الهيئة  أن  إلــى  ولفت 
90 مكتبا دوليا، حيث تمكنت من التوقيع 
التوقيع  إلــى  مشيًرا  ثلثيهم،  من  أكثر  مع 
إلى  آسيا  شــرق  من  19 سوقا جديدة  مع 
برامج  أطلقت  الهيئة  أن  مضيًفا  أميركا، 
لتشجيع مكاتب السفر والسياحة المحلية 
وتقديم  السياحية  ــواج  األفــ الستقطاب 

برنامج حافز مالي لهم.
وركزت حلقة برنامج “البحرين في أرقام” 
على أبرز برامج ومبادرات هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض وما تقدمه من جهود 
من  المزيد  استقطاب  أجل  من  مضاعفة؛ 
مملكة  إلى  والدوليين  اإلقليميين  السياح 

البحرين.

 من المحن تولد المنح

على  مقبلة  الــبــحــريــن  كـــون  وبــخــصــوص 
نهضة سياحية شاملة باستثمارات تتجاوز 
اإلستراتيجية  بفضل  ديــنــار  مليون   130
 -  2022 ــوام  ــأعـ لـ الــجــديــدة  الــســيــاحــيــة 
االقتصادي  التعافي  خطى  ضمن   2026
تنفيذ  في  الهيئة  وأين وصلت  الطموحة، 
ما جاء فيها، قال الجابري إن “من المحن 
تولد المنح”، فخالل فترة جائحة الكورونا 
العصيبة التي شهدها العالم أجمعه، تضرر 
أبناء  القطاع السياحي بشكل كبير إال أن 
الــبــحــريــن اســتــطــاعــوا مــن خـــالل تكاتف 
جهود جميع الجهات الحكومية مع الهيئة 
من االستمرار بوتيرة عمل المشاريع دون 
البنية  تــوفــيــر  فــي  تــأخــيــر  أو  تــعــطــل  أي 

التحتية األساسية لمقومات المشاريع.

 9 أضعاف الطاقة الحالية

البحرين  مــركــز  أن  إلـــى  الــجــابــري  ولــفــت 
يعتبر  الجديدة  بحلته  للمعارض  الــدولــي 
األوســط  الشرق  في  للمعارض  مركز  أكبر 
أضعاف   9 تــعــادل  االستيعابية  وطــاقــتــه 
الطاقة الحالية، وسيرى النور بنهاية الربع 
الرابع من هذا العام، وهذا المركز سيعطي 
زخما جديدا لصناعة المعارض على أرض 
المملكة؛ بوصفه رافدا وجزءا أساسيا من 
مــكــونــات ســيــاحــة األعــمــال الــتــي أطلقت 
ضمن إستراتيجية مملكة البحرين للقطاع 
من  للفترة  الــثــانــيــة  بنسختها  الــســيــاحــي 

2022 إلى 2026.
بالبنية  متعلقة  مشاريع  هناك  أن  وأضــاف 
للجميع  متاحة  سواحل  لتوفير  التحتية 
في  الخاصة  أو  العامة  الــســواحــل  ســـواء 
السائح  احتياجات  تلبي  مختلفة  مناطق 
قاللي وساحل  والمواطنين، وهي ساحل 
جميعها  البحرين  خليج  وساحل  الغوص 
 130 تــتــجــاوز  بتكلفة  سياحية  مــشــاريــع 
مليون دينار، وسترى النور قريًبا في الربع 
بوتيرة  الــجــاري وتسير  الــعــام  مــن  الــرابــع 
منتظمة وهناك متابعة لها من قبل اإلدارة 
العليا واإلدارة التنفيذية بالهيئة؛ لتقديمها 
ضمن باقة متنوعة من الفعاليات وعناصر 

الجذب السياحي.

حزمة من المشاريع

الــتــي تنظمها  الــنــوعــيــة  الــفــعــالــيــات  وعـــن 
الهيئة، أوضح الجابري أن الهيئة حرصت 

أن يكون لديها حزمة من المشاريع بحيث 
للقطاعين  سواء  التحتية  البنية  لها  توفر 
العام والخاص؛ لالستفادة منها على سبيل 
للمعارض،  الدولي  البحرين  مركز  المثال 
ومتقدم  آخـــر  نـــوع  عــلــى  مقبلة  فالهيئة 
ــال، وهــنــالــك الــكــثــيــر من  ــمـ لــســيــاحــة األعـ
يكون  أن  تتمنى  التي  الدولية  المعارض 
لها موطئ قدم على أرض البحرين ستعزز 

من خالل هذه المشاريع.
إلــى وجــود مجموعة من  الجابري  وأشــار 
ــتــي وضــعــت ضــمــن تقويم  ال الــفــعــالــيــات 
الفعاليات على مدار السنة وتمثل عناصر 
األذواق  جميع  وتــلــبــي  ســيــاحــيــة،  جـــذب 
تلك  ســواء  السياح  احتياجات  بمختلف 
السياحة  أو  العائلية  بالسياحة  المتعلقة 
ــفــرديــة وغــيــرهــا مــن أنــــواع الــســيــاحــة،  ال
ــطــعــام الـــذي  ويـــأتـــي ضــمــنــهــا مــهــرجــان ال
فعاليات  حزمة  ضمن  السبت  يوم  ُأفتتح 
الفعاليات  وذروة  المملكة،  تشهدها  كبرى 
الكبرى  الــبــحــريــن  جــائــزة  هــي  السياحية 
لــطــيــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــال 1 بــشــعــارهــا 
أن  إلــى  مشيًرا  الجديد”،  “العصر  الجديد 
أن  2019، قبل  العام  الطعام في  مهرجان 
تلقي الجائحة بظاللها، بلغ عدد المشاركين 
ــفــع إلـــى 120  فــيــه نــحــو 92 مــشــاركــا وارت

مشاركا بزيادة بلغت تقريًبا 33 %.
فعاليات  لديها  ستكون  الهيئة  أن  وذكــر 
من  الحــقــة  وبعضها  مــتــوازيــة  مــتــواصــلــة 
التسويقية  الترويجية  الــحــمــالت  خــالل 
ــارس”  الـــتـــي أطــلــقــتــهــا “الــبــحــريــن فـــي مــ
ومنها  وفعالياتها،  المملكة  إلــى  للتسويق 
على سبيل المثال إطالق حملة ترويجية 
التي  المنامة”  “ذهـــب  وفعالية  لمهرجان 
الهيئة  وتــهــدف  البحرينية  الهوية  تمثل 
لباب  السياحي  الترويج  إلــى  خاللها  مــن 
وجميع  القديمة  المنامة  وســوق  البحرين 
بالتزامن  فيها  المشاركة  الذهب  محالت 
والمناسبات  األم”  “عيد  مثل  فعاليات  مع 
يشهد  الــذي  رمضان  وشهر  العالقة،  ذات 
وكذلك  التجزئة  ســوق  على  إقباال  كذلك 
ــي لــلــعــيــد،  ــلـ ــحـ شــــــراء الـــمـــجـــوهـــرات والـ
وســيــكــون لــذهــب الــمــنــامــة بــصــمــة، حيث 
 20 إلــى  وتستمر  األحــد  الفعالية  انطلقت 

أبريل المقبل.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل في شهر رمضان 
بأنه  السياحي  للقطاع  النظرة  تغيير  على 
فترة نقاهة وراحة للقطاع الفندقي وركود 
من  لكثير  صحيحة  تــســويــق  فــتــرة  إلـــى 
الفعاليات التي ستطلق في ليالي رمضان 
وتستهدف  رمضان”  “ليالي  عليها  وأطلق 
ــفــنــدقــة واإلقـــامـــة  قــطــاعــي الــضــيــافــة وال
الشهر  نهاية  إلــى  وتستمر  المدى  قصيرة 
التي  الــفــعــالــيــات  فيها  وتــتــنــوع  الفضيل 

يقدمها القطاع الفندقي.
لـ  وأشــار إلى أنه سيتم إطالق أكبر حملة 
“صيف البحرين” من خالل مشاركة لكثير 
بكثير  تدشينها  سيتم  التي  السواحل  من 

ــواء لتلك  مــن الــفــعــالــيــات الــمــتــعــددة سـ
المنشآت  تلك  أو  البحرية  الواجهات 

التي تقع على الواجهات البحرية 
وتــقــديــم بــاقــة مــتــنــوعــة تلبي 

األذواق  جميع  احــتــيــاجــات 
من عوائل وأفراد وسياح 
ومــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن، 
تعمل  الهيئة  أن  مــؤكــًدا 
على توفير باقة متنوعة 
ــن حـــزمـــة الــفــعــالــيــات  مـ

بــاســتــمــرار  تطلقها  ــتــي  ال
الجاري من  العام  نهاية  إلى 

الذي  الفعاليات  خالل تقويم 
أطلقته.

 اإلشغال الفندقي

وعن نسب اإلشغال الفندقي خالل سباق 
الفورمال 1، أوضح الجابري أن الفورمال 1 
للسياحة  الرئيسة  المرتكزات  أحــد  يعتبر 
األبـــرز  والــحــدث  المملكة  فــي  الــريــاضــيــة 
ــد نــقــاط الــــــذروة لــلــفــعــالــيــات  ويــمــثــل أحــ
الــرئــيــســة فــي الــبــحــريــن، مــشــيــًرا إلـــى أن 
أخرى  قطاعات  على  انعكاس  له  السباق 
حقيقيا  انتعاشا  هناك  إن  إذ  بــه،  مرتبطة 
وانتعاشا  والضيافة،  الفندقي  القطاع  في 
والمجمعات  األســواق  ملحوظا في حركة 
ــة، وقــطــاع  ــتــجــزئ ــتــجــاريــة وأســــــواق ال ال
ــمــواصــالت والــنــقــل والــتــاكــســي وجميع  ال
ممثلي القطاعات االقتصادية في نواحي 
إشغال  نسب  وجــود  إلى  مشيًرا  متعددة، 
وارتفاع في معدالت الطلب وذروة الطلب 
وانتعاشا  والمواصالت،  النقل  قطاع  على 
كــبــيــرا بــقــطــاع الــمــصــارف، الفــًتــا إلـــى أن 
من  األكبر  المستفيد  هو  الفندقي  القطاع 
انتعاشا حقيقيا  1 ويشهد  الفورمال  إقامة 
الفندقية  والتصنيفات  الفئات  جميع  في 
ــشــقــق الــمــفــروشــة  ــشــقــق الــعــائــلــيــة وال وال
ــفــعــت نسب  ارت إذ  الــفــنــدقــيــة،  ــشــقــق  وال
بين  مــا  تــراوحــت  عالية  بوتيرة  اإلشــغــال 
100 % فــي قــطــاع عــريــض من  إلـــى   70
الفنادق بحسب ما صرح أصحاب فنادق، 
المصاحبة  الفورمال1 والفعاليات  ويساهم 
الجذب  وتــعــزيــز  الــســيــاح  استقطاب  فــي 

السياحي.

 فرص عمل

البحرينيين  توظيف  لزيادة  الفرص  وعن 
أن  الجابري  أفــاد  السياحي،  القطاع  فــي 
الواعدة  القطاعات  من  السياحي  القطاع 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  النمو في  لزيادة 
وله انعكاس غير مباشر بخلق فرص عمل 
ووظائف وعلى رأس ذلك يأتي االستثمار 
في العنصر البشري، لطالما كانت البحرين 
متميزة في االستثمار في العنصر البشري 
ولذلك تظل الرؤية حاضرة في االستثمار 
للتوجيهات  تــنــفــيــًذا  ــبــشــري  ال بــالــعــنــصــر 
ــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــمــعــمــول بــهــا،  وال
دائًما  يظل  البحريني  على  الــرهــان  وأن 

ــات،  ــويـ األولـ مـــوجـــودا وعــلــى رأس 
البحريني  بــأن  متفائلون  ونحن 

الـــرهـــان  يـــــزال هـــو  كــــان وال 
الحقيقي في االستثمار في 

إمكاناته وقدراته.
المملكة  أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ
ــمــصــدر الــرئــيــس  كــانــت ال

دول  جميع  بتزويد 
ــة  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ

ــوادر  ــ ــكـ ــ بـ

الضيافة والعمل بالقطاع الفندقي، مؤكًدا 
على  المحافظة  باستطاعتها  المملكة  أن 
جدوى ذلك من خالل االستثمار بكفاءتها 
في  فاتيل  كلية  أن  إلــى  مشيًرا  وشبابها، 
البحرين تعمل على االستثمار في العنصر 
ــبــشــري والــشــبــاب الــبــحــريــنــي فـــي هــذا  ال
المجال، والترويج لقطاع واعد من خالل 
يقدمه من فرص عمل حقيقية، حيث  ما 
ارتــفــاع  الــســنــوات األخــيــرة  “لمسنا خــالل 
مساهمة هذا القطاع حتى وصل إلى 6.8 
تتعدى  بــأن   2026 الــعــام  فــي  ونطمح   %
كبير  رقــم  وهــو   ،%  11 القطاع  مساهمة 
فاعلة،  عناصر  بوجود  إال  يتأتى  لن  وهذا 
صــدارة  على  البحريني  يكون  أن  ونــأمــل 
خلق الفرص لذلك سعينا لتوفير األرضية 
األساسية من خالل االستثمار في العنصر 
البشري والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
مثل هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من 
التدريبية  البرامج  توفير  وأيًضا  الجهات 

الالزمة”.

 100 مرشد سياحي

ــود أكـــثـــر من  ــ ــى وجـ ــ ــار الـــجـــابـــري إل ــ وأشــ
منهم  كبير  ــدد  وعـ ســيــاحــي،  مــرشــد   100
بحرينيون، “ولدينا كفاءات فخورون فيها 
السياحية  ــواج  األفــ مــنــصــات  عــلــى  تعمل 
ــزوار  ــ ال ــدى  لـ الــبــحــريــن  لمملكة  لــلــتــرويــج 
ويتحدث   ،1 الــفــورمــال  لسباق  الــقــادمــيــن 

لغات  البحرينيون  السياحيون  المرشدون 
واإلســبــانــيــة  اإلنــجــلــيــزيــة  مــنــهــا  مختلفة 
والروسية والبرتغالية وغيرها من اللغات”، 
معرًبا عن سعادته بهذا التوظيف الصحيح، 
آمال أن يكون هنالك باقة تدريبية لتخريج 
أفواج وكوادر تتناسب مع احتياجات هذا 
القطاع  فــي  كبير  طلب  وهنالك  القطاع، 
كثيرة،  منشآت  لــوجــود  نــظــًرا  السياحي؛ 
الفـــًتـــا إلـــى أن الــجــائــحــة لـــم تــســتــطــع أن 
وسيتم  البحرين،  في  المستثمر  ثقة  تهز 
وستوفر  العام  هــذا  في  فنادق   7 افتتاح 

فرصا وظيفية باستثمارات بالماليين.

 طيران الخليج

وبخصوص الشراكة التاريخية بين الهيئة 
وشركة طيران الخليج والتعاون في العام 
الجابري  قــال  المقبلة،  واألعـــوام  الــجــاري 
األساسية  الواجهة  باعتبارها  الهيئة  إن 
ــتــســويــق لــلــمــمــلــكــة بــمــجــال  ــتــرويــج وال ــل ل
السياحة وضمن مراجعة النسخة السابقة 
ــســيــاحــيــة والــنــســخــة  لــإســتــراتــيــجــيــة ال
الحالية وجدت أنه من الضروري أن تضع 
اإلستراتيجيين  الشركاء  جميع  بيد  يدها 
لدينا سياحة حقيقية  “لتكون  األساسيين 
وتربط  منظم  مؤسسي  عمل  على  مبنية 
ــعــض”،  ــب ــقــات مـــع بــعــضــهــا ال ــحــل جــمــيــع ال
مشيًرا إلى أن الناقلة الوطنية هي شريك 
إســتــراتــيــجــي وشــريــك فــاعــل فــي تعزيز 
رحالت  باقة  إطــالق  تم  ولذلك  السياحة 
البحرين من قبل “طيران الخليج” بوجود 
“بأننا  الــرســالــة  هــذه  على  للتأكيد  الهيئة 
مــتــســاويــة مع  نــقــف جميًعا عــلــى مــســافــة 
نجاح  مــن  جـــزءا  ولنكون  البعض  بعضنا 
هذه المقومات وربطها مع بعضها البعض”، 
الفًتا إلى أن الهيئة تسعى إلى ربط جميع 
البعض،  بعضهم  مع  والشركاء  القطاعات 
وقد تم لمس ذلك من خالل تقديم باقات 
مختلفة على سبيل تعزيز مشاركة الهيئة 
على  والــخــاص  الحكومي  القطاعين  مــع 

حد سواء أو القطاع شبه الحكومي.
مسرح  مع  شراكة  للهيئة  أن  إلى  ولفت 
التي  الفعاليات  ــى  إل للترويج  الــدانــة 
الناقلة  المسرح عن طريق  تقام على 
الـــوطـــنـــيـــة، ويــســتــطــيــع الـــســـائـــح 
واحــدة  باقة  خــالل  من  الحصول 
ــر مـــخـــفـــضـــة عــلــى  ــ ــذاكـ ــ عـــلـــى تـ
ــيــة والـــفـــنـــادق  ــوطــن ــة ال ــاقــل ــن ال
الــوطــنــيــة والــقــطــاع الــخــاص 
على  تــقــام  الــتــي  والفعاليات 
مــســرح الــدانــة، مــشــيــًرا إلى 
تــحــفــز  ــة  ــاقــ ــ ــب ــ ال هــــــذه  أن 
إلى  الــقــدوم  على  السائح 
الهيئة  وتــهــدف  البحرين 
ــمــؤشــرات  ــــى تــعــزيــز ال إل
الـــتـــي تــقــيــس مــقــومــات 
وفاعلية السياحة، حيث 
تــقــف  ال  الـــســـيـــاحـــة  إن 
ــرات مــنــفــردة  ــؤشـ عــنــد مـ
ــادق وإنــمــا  ــنـ ــفـ إلشـــغـــال الـ

أهمية  تقل  ال  أخــرى  تقوم على مؤشرات 
لدى  بها  المعتد  وهي  الفنادق  إشغال  عن 
إلــى  الــعــالــمــيــة، مــشــيــًرا  الــســيــاحــة  منظمة 
السياحية  الليالي  عدد  لزيادة  السعي  أن 
ــســائــح وزيــــادة  ــادة مــعــدل إقـــامـــة ال ــ ــ وزي
معدالت الصرف واإلنفاق خالل السنوات 
المقبلة والذي سيكون له انعكاسه مباشًرا 
األخرى،  والقطاعات  السياحة  قطاع  على 
وهذه المؤشرات التي تشمل معدل إنفاق 
ومعدل  السياحية  الليالي  وإقامة  السائح 
ــزوار هــذه المؤشرات  اإلشــغــال ومــعــدل الـ
للترويج  السياحي،  العمل  مقومات  تمثل 
أن  مــؤكــًدا  فعالياته،  لجميع  والــتــســويــق 
القطاع الخاص يكّمل القطاع العام ونجاح 
أحــدهــمــا هــو نــجــاح لــآخــر هـــذه الفلسفة 
التي البد أن نبني عليها أي نجاح حقيقي 

لمقومات العمل السياحي.

19 سوق جديدة

وعــــن آخــــر مـــا وصـــلـــت الـــيـــه اتــفــاقــيــات 
أنه  الجابري  أوضــح  السياحي،  الترويج 
جديدة  سوقا   19 من  أكثر  استهداف  تم 
العمل  ويتم  أميركا،  إلــى  آسيا  شــرق  مــن 
على تنويع سلة الجذب السياحي وتسمح 
هنالك  يكون  بأن  الجديدة  األســواق  هذه 
تــنــوع فــي الــســيــاح واالعــتــمــاد على دول 
الفًتا  السياحي،  للجذب  كوسائل  كثيرة 
إلى الهيئة تستهدف التوقيع مع 90 مكتبا 
دوليا، وقد تم التوقيع مع أكثر من ثلثيها 

تقريًبا.
ــــى أن الــهــيــئــة أطــلــقــت بــرامــج  وأشـــــار إل
لتشجيع مكاتب السفر والسياحة المحلية 
الستقطاب  منها  ترخيص  على  الحاصلة 
تقديم  المقابل  وفــي  السياحية  ــواج  األفـ
برنامج حافز مالي ألصحاب تلك المكاتب 
معين،  هدف  إلى  الوصول  على  القادرين 
عن  دقيقة  صــورة  يعطي  البرنامج  وهــذا 
العاملة  والسياحة  السفر  مكاتب  فاعلية 
في القطاع، كما يعطيهم الحافز للعمل أكثر 
المملكة  إلــى  سياحية  أفــواج  الستقطاب 
السياحية،  والــبــرامــج  الفصول  باختالف 
 ،2021 سبتمبر  فــي  البرنامج  أطلق  وقــد 
وتقوم الهيئة بمراجعة مستمرة له وقياس 
ترد  التي  المالحظات واالقتراحات  جميع 
البرنامج، وتعمل  إليها وتستوجب تطوير 
الهيئة مع القطاع الخاص لتطوير البرامج 
ــادة الـــقـــطـــاع الــخــاص  ــفـ ــتـ الــمــوجــهــة السـ
خــصــوًصــا أنــهــا أتــت فــي وقــت استثنائي 
وصعب بعد الرمق األخير لجائحة كورونا 
فرصة؛  والسياحة  السفر  مكاتب  وأعطت 
مــن حزمة  واالســتــفــادة  مــجــدًدا  للنهوض 

البرامج التي تقدمها الهيئة.
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 إطالق مجموعة من الفعاليات والمهرجانات المتنوعة في المملكة

 % 33
نسبة الزيادة 

المشاركة في 
مهرجان الطعام 

 120
مشارك في 

مهرجان البحرين 
للطعام

 100 
مرشد سياحي 

في البحرين

 7 
فنادق جديدة 
يتم افتتاحها 

2022

زيادة مساهمة 
السياحة في 

الناتج المحلي 
اإلجمالي إلى 

% 11.4

مشاريع سياحية 
بتكلفة تتجاوز 
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التغييرالسعر 0.041+1.481 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.002+0.061 دوالر
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 5.26+0.140 دينار
شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب.

التغييرالسعر 3.39+0.061 دوالر
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.85+1.481 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

أكد وزير الصناعة والتجارة والســياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للســياحة 
والمعــارض، زايــد بــن راشــد الزياني، حــرص الهيئة علــى إحياء ســوق المنامة القديم 
واســتعادة مكانتــه كأحــد أهــم المعالم الســياحية وواحد من أهم األســواق من نوعه 
على مستوى المنطقة، ووجهة أولى لكثير من السياح الذين يزورون مملكة البحرين 

بأعداد متزايدة. 

وفـــي تصريح للوزير خـــال قيامه بجولة 
تفقديـــة لمهرجـــان “ذهـــب المنامـــة” الـــذي 
تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
فـــي ســـوق المنامـــة ألول مرة فـــي مملكة 
البحريـــن، أكد الزيانـــي أن الهيئة تخصص 
ومبادراتهـــا  اهتمامهـــا  مـــن  كبيـــرا  جـــزءا 
لنتشـــيط هـــذا الســـوق تجاريا وســـياحيا، 
مـــن  لـــه  المرتاديـــن  مـــن  المزيـــد  وجـــذب 
مواطنين ومقيمين وزوار وســـياح، وذلك 

انطاقا من الدور المنشـــود لسوق المنامة 
في تنشـــيط السياحة التراثية كأحد ركائز 
اســـتراتيجية البحرين الســـياحية 2022 - 

 .2026
ولفـــت إلـــى أن مهرجـــان “ذهـــب المنامـــة” 
يمثـــل مبـــادرة فريـــدة مـــن نوعهـــا تعكس 
جدية هيئة البحرين للســـياحة والمعارض 
فـــي دعـــم تجـــار ســـوق المنامـــة القديـــم، 
خاصـــة وأن هـــذه المهرجـــان يأخـــذ طابعا 

ترفيهيـــا أيضـــا نتيجـــة لغنـــاه بالفعاليـــات 
المختلفـــة التي تناســـب الزوار مـــن أعمار 

مختلفة. 

أرجـــاء  فـــي  الزيانـــي  الوزيـــر  وتجـــول 
المحـــات  مـــن  عـــدد  علـــى  المهرجـــان 
المشـــاركة فيه، ونوه بالشراكة الفاعلة مع 

الجميـــع في إنجاح هذه المهرجان بما فيه 
متحـــف المنامة الرقمي “حكايـــة المنامة”؛ 
وهـــو مبـــادرة أهلية تعنى بتوثيـــق الحياة 
االجتماعيـــة والعمرانيـــة والتجاريـــة فـــي 

المنامة واستعادة األدوار الريادية لها. 
كمـــا اطلع علـــى جدول الفعاليـــات الحافل 
الـــذي يرافـــق مهرجـــان “ذهـــب المنامـــة”، 
بمـــا فيه الجوائـــز األســـبوعية، إضافة إلى 
فعاليـــة في نهايـــة كل أســـبوع تتنوع بين 
الحيـــة،  البحرينيـــة  الموســـيقى  عـــروض 
إلـــى عـــروض األزيـــاء الشـــعبية، وإطـــاق 
وثائقيـــات خاصة بصناعة وتجارة الذهب 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وأنشـــطة لألطفال 

وبازار وغيرها. 
 ويســـتقبل مهرجان “ذهب المنامة” زواره 

العاشـــرة  وحتـــى  صباحـــا  العاشـــرة  مـــن 
بينهـــا  مـــن  فعاليـــات  ويتضمـــن  مســـاء، 
“معرضـــا للصـــور”، وبازار تســـوق يقام في 
ســـوق المنامة يوميا خـــال الفترة -4:30
8:30 مســـاء لدعم األســـر المنتجـــة، وأربع 
نـــدوات تعريفية يقيمها معهد دانات للؤلؤ 
أيـــام  الكريمـــة  واألحجـــار  والمجوهـــرات 
الحـــادي والعشـــرين مـــن مـــارس، واألول 
والثامن والثالث عشـــر مـــن ابريل، وحفل 
 4-5 مـــارس    25-26 يومـــي  موســـيقي 
مســـاء، وفعاليـــة لروايـــة قصـــص أطفـــال 
يومـــي 24 و31 مـــارس و14 و17 أبريـــل، 
ابريـــل،  14 و15  ليلـــة  قرقاعـــون  وحفـــل 

وعروض أزياء تراثية يوم 16 أبريل.

الزياني: حريصون على إحياء سوق المنامة القديم وتنشيطه سياحيا وتجاريا
وزير الصناعة يتفقد مهرجان “ذهب المنامة”

الزياني لدى زيارته مهرجان “ذهب المنامة”

بلغت قيمة إجمالي الواردات الســـلعية لشـــهر فبراير 
مـــن العـــام 2022 نحو 469 مليـــون دينار مقابل 429 
مليون دينار للشـــهر نفســـه مـــن العام الســـابق 2021 
بنسبة ارتفاع %9، ويمثل مجموع واردات أهم عشر 
دول ما نسبته %70 من حجم إجمالي الواردات. أما 
الـــواردات مـــن باقي الدول، فهي تمثل نســـبة 30%. 
وبحســـب التقرير، تحتل الصيـــن المرتبة األولى في 
حجـــم الواردات التـــي بلغت 76 مليون دينـــار، تليها 
البرازيل بقيمة 54 مليون دينار، بينما تأتي أستراليا 
فـــي المرتبـــة الثالثة من حيث حجم الـــواردات التي 
بلغـــت 45 مليـــون دينـــار. وتعتبـــر خامـــات الحديـــد 
ومركزاتهـــا غيـــر مكتلـــة أكثـــر الســـلع اســـتيرادًا 58 
مليون دينار، ثم أوكسيد األلمنيوم 44 مليون دينار، 

ويليهما سبائك الذهب 10 مايين دينار.
ومـــن جانب آخر، ارتفعـــت قيمة الصـــادرات وطنية 
المنشـــأ بنســـبة  %121، حيـــث بلغـــت 417 مليـــون 
دينار مقابل 189 مليون دينار للشهر نفسه من العام 
الســـابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما 
نســـبته 75 % مـــن إجمالي حجـــم الصـــادرات، بينما 

مجموع بقية الدول ال تتجاوز نسبتها 25 %.
واحتلت الواليات المتحدة األميركية المرتبة األولى 
من حيث حجم الصادرات وطنية المنشـــأ البالغة 78 
مليون دينار وتليها المملكة العربية السعودية بقيمة 
)65 مليـــون دينـــار، بينمـــا تأتـــي إيطاليا فـــي المرتبة 
الثالثـــة من حيث حجم الصادرات البالغة 54 مليون 

دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، 
خائـــط مـــن األلمنيـــوم الخـــام أكثـــر الســـلع تصديرًا 
خـــال شـــهر فبرايـــر مـــن العـــام 2022، والتـــي بلغت 
قيمتهـــا 167 مليون دينار، ويأتي في المرتبة الثانية 
خامـــات الحديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قيمتها 
56 مليـــون دينار وتليهما فـــي المرتبة الثالثة اليوريا 

والتي بلغت قيمتها 27 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة 
إعادة التصدير بنسبة 32 %، حيث بلغت 42 مليون 
دينار مقابل 62 مليون دينار للشـــهر نفســـه من العام 
الســـابق، ويمثـــل مجموع أهم عشـــر دول ما تتجاوز 
نســـبته 88 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما 

بقيـــة الـــدول، فنصيبها 12 % فقـــط من حجم إعادة 
التصديـــر، حيـــث تأتـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
فـــي المرتبة األولى من حيث حجـــم إعادة التصدير 
الـــذي بلغت قيمته 11 مليون دينـــار وتليها اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة بقيمة 10 مايين دينـــار، ومن ثم 
تأتـــي ســـنغافورة فـــي المرتبـــة الثالثة والتـــي بلغت 

قيمة إعادة التصدير لها 5 مايين دينار.
وتعتبـــر أجـــزاء لمحـــركات الطائرات أكثر الســـلع من 
حيـــث إعـــادة التصديـــر، وبلغـــت قيمتهـــا )4 مايين 
دينـــار(، تليهـــا فـــي المرتبـــة الثانية تركيبـــات ولوازم 
التـــي تســـتعمل للمركبـــات مـــن معـــادن والتـــي تصل 
قيمتهـــا إلـــى 2.3719 مليون دينار، وتحتل ســـاعات 
يـــد مـــن معدن ثمين المرتبة الثالثـــة من حيث إعادة 
التصدير، والتي بلغت قيمتها 2.3716 مليون دينار.

أمـــا الميـــزان التجـــاري،  فقـــد بلـــغ 9 ماييـــن دينـــار، 
مســـجا انخفاض فـــي قيمة العجز في شـــهر فبراير 
مـــن عـــام 2022 عما كان عليه في الشـــهر نفســـه من 
العـــام الســـابق 178 مليـــون دينار بنســـبة 95 %، بما 

ينعكس بشكل إيجابي في قيمة الميزان التجاري.

417 مليون دينار الصادرات وطنية المنشأ في فبراير 2022
إجمالي الواردات السلعية تصل إلى 469 مليون دينار

“الكويتية للتأمين” توزع  3 ماليين دينار أرباحا نقدية

ُعقـــد صباح أمس اجتماع الجمعية العامة 
الكويتيـــة  البحرينيـــة  للشـــركة  العاديـــة 
للتأمين عن طريق االتصال المرئي، وذلك 
بنصـــاب قانونـــي قـــدره 85.83 %، حيـــث 
تمت الموافقة علـــى بنود جدول األعمال. 
للســـنة  الماليـــة  البيانـــات  مناقشـــة  وبعـــد 
الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2021 
والمصادقة عليها، وافق المســـاهمون على 
محضـــر اجتمـــاع الجمعية العامـــة المنعقد 
ناقشـــوا  كمـــا   ،2021 مـــارس   29 بتاريـــخ 
تقرير مجلـــس اإلدارة عن أعمال الشـــركة 
والوضع المالي للسنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 
واســـتمع المســـاهمون إلى تقريـــر مدققي 
الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية 
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 
202، كمـــا جـــرى اعتمـــاد توصيـــة مجلس 
اإلدارة بتخصيـــص األرباح للســـنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وشمل التخصيص تحويل مبلغ 370,293 

دينـــار إلـــى االحتياطـــي القانونـــي، توزيع 
أرباح نقدية قدرها 20 فلسا للسهم الواحد 
أو 20 % مـــن رأس المـــال المدفوع، أي ما 
يعـــادل 2,987,569 دينـــار بحرينـــي )بعـــد 
خصـــم أســـهم الخزينـــة( على المســـاهمين 
المسجلين يسجات الشركة، وسيتم دفع 

األرباح النقدية بتاريخ 6 أبريل 2022. 
كمـــا تم إقرار تحويل مبلغ 345,064 دينار 
إلى األرباح المستبقاة، ووافق المساهمون 
ألعضـــاء  مكافـــأة  توزيـــع  مقتـــرح  علـــى 
قـــدره  إجمالـــي  بمبلـــغ  اإلدارة  مجلـــس 
173,750 دينار للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021. وأقرت الجمعية صرف 
مبلـــغ 50,000 دينـــار بحرينـــي للتبرعـــات 

والهبات.
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علي الفردان

أحمد الدوسري

“بي نت” تدعم سباق الفورموال 1 البحرين
تقديم خدمات في الحلبة بنسبة كفاءة 100 %

أعلنت شركة “بي نت”، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة 
البحرين، عن نجاح مشــاركتها ضمن ســباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1 للعام 
2022، حيــث عمــدت لتقديــم خدمات متكاملة لشــبكة النطــاق العريض في حلبــة البحرين الدولية 

بنسبة كفاءة 100 %. 

وأطلقـــت “بـــي نت” عـــدة مبـــادرات هذه 
الســـنة مـــن ضمنهـــا تواجـــد فريـــق دعم 
تقنـــي ميداني فـــي الحلبـــة، كما طورت 
يعتمـــد  الشـــبكة  لمراقبـــة  ذكيـــا  نظامـــا 
على تحليل اإلشـــعارات الـــذي ُيمكنها 
مـــن مباشـــرتها ومعالجاتهـــا بشـــكل 
االســـتعدادية  لضمـــان  اســـتباقي؛ 
التامـــة لتقديـــم خدمـــات إنترنت 
ســـعيًا  وســـريعة  مســـتمرة 
لتلبيـــة احتياجـــات المشـــتركين 

والجمهور طوال أيام السباق.
وجاء ذلك من منطلق توجه “بي 
نت” نحو انتهاج مركزية العماء 

والـــذي ُيعد أحـــد أهم أهدافها اإلســـتراتيجية، عاوة 
على ســـعيها للمســـاهمة فـــي المســـؤولية المجتمعية 
تجـــاه المملكـــة، عبر تقديـــم وتطوير شـــبكة متكاملة 
داعمـــة لهـــذا الحـــدث الدولـــي المهم، وتوفيـــر تجربة 
اســـتثنائية لـــكل مـــن الجمهـــور الكريـــم والمشـــاركين 

ومنظمي السباق. 
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة “بي نـــت” أحمد جابر 
الدوســـري “ُتعـــد مشـــاركتنا فـــي هـــذا الحـــدث المهـــم 
والمســـاهمة في إثراء تجربة السباق من خال تقديم 
خدمات شبكة متكاملة األبعاد محل فخر كبير لشركة 
بي نت، وهو ما يأتي ضمن إطار مسؤوليتنا الوطنية، 
ونحـــن ســـعداء بمشـــاركتنا في هـــذا الحـــدث العالمي 

الذي يستقطب سنوًيا أفواًجا من الزوار والسياح”.


