
عمومية 
“ABC” تقر 
توزيع أرباح 
بـ 31 مليون 

دوالر
“البحرينية الكويتية للتأمين” 
)21(توزع أرباحا بـ 2.9 مليون دينار )22(

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

أمنـــاء مركـــز  رئيـــس مجلـــس  أكـــد 
البحرين للدراســـات اإلســـتراتيجية 
والدولية والطاقة )دراسات( الشيخ 
أن  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
تبذل جهـــوًدا نوعية لدعـــم قدراتها 
الدفاعيـــة، بهـــدف تعزيـــز إمكاناتهـــا 
علـــى مواجهـــة التهديـــدات األمنيـــة 
خصوًصـــا  اإلرهـــاب،  ومكافحـــة 
االعتـــدال  تمثـــل  الـــدول  هـــذه  أن 

واالنفتاح في المنطقة.
 جاء ذلك خالل كلمة ألقاها الشـــيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، خالل 
ندوة تفاعلية بعنـــوان “أمن الخليج 
العربي: التهديـــدات... التداعيات... 
الحلـــول”، التـــي عقدها أمـــس مركز 
والبحـــوث  للدراســـات  اإلمـــارات 

اإلســـتراتيجية، بحضـــور العديد من 
المسؤولين والخبراء واألكاديميين.
 واســـتعرض رئيـــس مجلس األمناء 

تواجـــه  التـــي  التحديـــات  طبيعـــة 
منطقـــة الخليـــج، مبيًنا أنهـــا لم تعد 
تقليديـــة في ظل الحـــروب بالوكالة 

المليشـــيات اإلرهابيـــة،  مـــن خـــالل 
والتهديدات السيبرانية، واستهداف 
منشـــآت الطاقـــة، وعرقلـــة المالحـــة 
البحريـــة، األمـــر الـــذي يعـــد تهديـــًدا 

لألمن العالمي بأسره.
 وأوضـــح أن إيـــران تمثـــل مصـــدًرا 
اإلقليمـــي  األمـــن  لتهديـــد  رئيســـا 
شـــؤون  فـــي  تدخالتهـــا  ظـــل  فـــي 
المليشـــيات  ودعـــم  المنطقـــة،  دول 
المســـلحة فـــي دول الجـــوار، تموياًل 
وتدريًبا وتســـليًحا، فضاًل عن ســـعي 
طهـــران لتطوير أجيـــال جديدة من 
الصواريـــخ الباليســـتية، مضيًفـــا أن 
اســـتمرار األزمـــات اإلقليميـــة يلقـــي 
الخليـــج،  دول  أمـــن  علـــى  بظاللهـــا 
إلـــى اختـــالل فـــي ميـــزان  ويـــؤدي 

القوى بالمنطقة.

دعم القدرات الخليجية ضرورة ملحة
نواجه حروبا بالوكالة من خالل المليشيات اإلرهابية... عبداهلل بن أحمد:

خالل الندوة

المنامة - بنا

افتتـــح  نائـــب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة، أمس 
المتجـــر الرئيس لمجموعة لولو في منطقة البيع بالتجزئة في الواجهة البحرية 

ضمن مشروع دانات اللوزي في مدينة حمد. 
وحضر االفتتاح الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولون في مجموعة لولو، كما 
حضر أيًضا مدير مجموعة لولو جوزير روباواال، وكبار المســـؤولين والموظفين 

في لولو.

“لولو هايبرماركت” تفتتح 
فرعها الجديد في دانات اللوزي

)07(
)٠٥(

جواهري: “بابكو” تعتمد على 
الشباب لمواصلة مسيرة التطوير

اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين 
بالشـــباب  جواهـــري،  عبدالرحمـــن  )بابكـــو( 
البحريني العامل بالشـــركة؛ احتفااًل بمناســـبة 
يـــوم الشـــباب البحرينـــي الـــذي يصـــادف 25 
مـــارس مـــن كل عام. وأكـــد أن الشـــركة تعتبر 
الشـــباب ثروتها الحقيقية؛ ألنهم من يصنعون 
اإلنجـــازات ويحققـــون المكتســـبات، موضحا 
أن الثقـــة كبيـــرة بهم واآلمال معقـــودة عليهم 
وعلـــى جهودهـــم ســـُيبنى مســـتقبل الشـــركة. 

ونـــّوه رئيـــس الشـــركة بالدعـــم الكبيـــر الـــذي 
لـــدى  اإلبداعيـــة  للجوانـــب  “بابكـــو”  تقدمـــه 
الشـــباب، مشـــيًرا علـــى نحو خاص للمشـــروع 
الـــذي تنفـــّذه الشـــركة فـــي الوقـــت  الضخـــم 
الراهن، وهو مشـــروع تحديث مصفاة بابكو، 
مؤكًدا أنه سيكون للشـــباب البحريني العامل 
بالشـــركة دور كبيـــر ومهـــم فـــي تشـــغيل هذا 
المشـــروع الـــذي يعتمد على أحـــدث التقنيات 

المتاحة في هذا الشأن. )٢١(عبدالرحمن جواهري

عمومية “فنادق الخليج” تقر 
توزيع أرباح بـ 4.5 مليون دينار

)٢٣(
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ســـــوق الــــمـــنـــامــــة
٢٠ مـــــارس - 20 أبـــــــريــل

تسوق في محالت الذهب في سوق
المنامة لفرصة الفوز بجوائز ثمينة

محرر الشؤون المحلية



المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وأصدر قانون رقم )9( لســنة 2022 بتعديل المادة )1( من المرســوم 

بقانون رقم )27( لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، جاء فيه:

المادة األولى
“اإلدارة  بتعريـــف  ُيســـتبدل 
المعنيـــة” الـــوارد في المـــادة )1( 
من المرســـوم بقانـــون رقم )27( 
الســـجل  بشـــأن   2015 لســـنة 

التجاري، التعريف اآلتي: 
اإلدارة  المعنيـــة:  “اإلدارة 
المختصة بقيد التجار والتأشير 
للخاضعين ألحكام هذا القانون، 
للمقاصـــة  البحريـــن  شـــركة  أو 

فيمـــا يخص التأشـــير لشـــركات 
المساهمة العامة والمقفلة”. 

المادة الثانية
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  علـــى 
يخصـــه  فيمـــا  ُكلٌّ   – والـــوزراء 
– تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القانـــون، 
التالـــي  اليـــوم  بـــه مـــن  وُيعمـــل 
الجريـــدة  فـــي  نشـــره  لتاريـــخ 

الرسمية.

بالمملكـــة  التعليـــم  وزيـــر  اســـتقبل 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، حمـــد 
بـــن محمد آل الشـــيخ، وزيـــر التعليم 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، 
الشـــيخ علي بن عبدالرحمن بن علي 
آل خليفـــة، . وجـــرى خـــال اللقـــاء، 
األخويـــة  العاقـــات  اســـتعراض 
بيـــن  القائمـــة  الراســـخة  التاريخيـــة 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة، وما تتســـم به 
من نماء ُمضطرد في المجاالت كافة 

. كمـــا تـــم بحث أوجـــه التعـــاون في 
مجـــال التعليـــم وخاصة فـــي تبادل 
فـــرص  وتعزيـــز  الدراســـية،  المنـــح 
دراســـة وابتعاث الطلبة في البلدين 
الشـــقيقين إلى الجامعات البحرينية 
التأكيـــد  إلـــى  إضافـــًة  والســـعودية، 
علـــى أهمية تبادل الخبـــرات العلمية 
يخـــدم  بمـــا  التربويـــة،  واألنشـــطة 
المصالح المشتركة ويلبي طموحات 
والشـــعبين  البلديـــن  وتطلعـــات 

الشقيقين .

قانون ملكي بتعديل مادة في السجل التجاري

بحث التعاون بمجال التعليم بين البحرين والسعودية

local@albiladpress.com
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C E L E B R AT E  T H E  H O LY  M O N T H
AT  T H E  I C O N I C  R A M A D A N  T E N T

The highly anticipated Ramadan Tent of Four Seasons comes back 
for the most exquisite Iftar and Ghabga experiences.

 Take a worldwide culinary tour by live cooking stations offering gourmet 
delicacies of oriental cuisines and an extensive range of international dishes.

Celebrate into the night with a live music performance. 

 Iftar: BHD 32 net per person I Ghabga: BHD 34.5 net per person

Book your experience with special rates for groups of 30 and above.
(973) 17115500, diningreservations.bahrain@fourseasons.com

مبادرات حكومية لتطوير قدرات ومواهب الشباب
“صناعة النخبة” أظهر مواطن القوة ألبناء الوطن... ناصر بن حمد:

اســـتقبل ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضة أيمـــن المؤيد والذي 
قـــدم إلـــى ســـموه فريـــق وزارة شـــؤون 
الـــذي عمـــل علـــى  الشـــباب والرياضـــة 
برنامـــج صناعـــة النخبـــة الفائـــز بجائزة 
أفضل مشـــروع حكومي عربي؛ لتمكين 
التميـــز  جائـــزة  وذلـــك ضمـــن  الشـــباب 
الحكومـــي العربـــي، التـــي أقيمت تحت 
مظلة جامعـــة الدول العربيـــة بالتعاون 

مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 

البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  أن  خليفـــة 
الشـــبابية باتـــت ثريـــة ونموذجـــا رائـــدا 
في المنطقـــة؛ نظرا لإلنجـــازات الكبيرة 
البحريـــن  مملكـــة  أبنـــاء  حققهـــا  التـــي 
علـــى األصعـــدة كافـــة، وهو األمـــر الذي 
تحقـــق بفضل توجيهـــات عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة والـــذي دائما ما يحرص على 
إياء مبادرات وبرامج تمكين الشـــباب 
أهمية مضاعفة وسط الدعم واالهتمام 
مـــن قبـــل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة حفظه هللا 
ورعـــاه، وحـــرص ســـموه علـــى تقديـــم 
المبـــادرات الحكومية التي تســـاهم في 
تطوير قدرات ومهارات الشباب بشكل 

مستمر باعتبارهم نواة المستقبل.
وأضاف ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن تحقيق وزارة شؤون الشباب 
مشـــروع  أفضـــل  جائـــزة  والرياضـــة 
حكومـــي عربـــي لتمكيـــن الشـــباب عـــن 
برنامجهـــا “صناعة النخبة” دليل واضح 
على تطـــور المبـــادرات والبرامـــج التي 
تقدم للشـــباب وتســـاهم فـــي تمكينهم، 
كمـــا أن تركيز وزارة الشـــباب والرياضة 
إلشـــراك  إســـتراتيجيتها  تنفيـــذ  علـــى 
طاقاتهـــم  فـــي  واالســـتثمار  الشـــباب 
لـــه  وتنميـــة قدراتهـــم وتمكينهـــم، كان 
األثر الكبير في اإلنجازات التي حققتها 

الـــوزارة على كافـــة األصعـــدة وتمكنت 
من بناء جيل من الشباب الواعد القادر 
علـــى قيـــادة عجلـــة التنمية فـــي مملكة 
البحرين وتعزيز ســـمعتها على الســـاحة 

اإلقليمية والدولية.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن تجربـــة مملكـــة البحرين في 
تمكيـــن الشـــباب نجحت بامتيـــاز وهذا 
ما أظهره برنامج “صناعة النخبة” الذي 
تمكن من اكتشـــاف مواطـــن القوة لدى 
الشـــباب البحريني وعمل على تقويتها 
وتمكيـــن الشـــباب عبـــر برامـــج نوعيـــة 
بـــارزة ســـاهمت فـــي اكتشـــاف وصقـــل 

وإبراز المواهب الشبابية.
وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي 
بذلهـــا وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
وفريـــق العمـــل المشـــرف علـــى برنامج 
صناعـــة النخبـــة والتـــي ســـاهمت فـــي 
تأكيد مكانـــة مملكة البحرين وتجربتها 
الشـــبابية على المستوى العربي، مؤكدا 
ســـموه أهميـــة مواصلـــة وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة مســـيرتها في وضع 
الخطـــط والبرامـــج التـــي تســـاهم فـــي 
تمكيـــن الشـــباب البحرينـــي وتحقيقهم 
مختلـــف اإلنجـــازات والبنـــاء علـــى مـــا 
تحقق للحركة الشـــبابية من مكتسبات 

كثيرة.
ومـــن جانبه، أكد وزير شـــؤون الشـــباب 

لهـــذه  الـــوزارة  تحقيـــق  أن  والرياضـــة 
الجائزة المرموقة على المستوى العربي 
هو نتاج حقيق للدعم الكبير الذي تلقاه 
برامج تمكين الشـــباب من قبل صاحب 
الجالـــة الملـــك، الـــذي دائمـــا مـــا يؤكـــد 
أهميـــة تمكيـــن الشـــباب البحرينـــي في 
مختلـــف المجاالت، كما أن هذه الجائزة 
تتوافق مع رؤية صاحب السمو الملكي 
الـــوزراء،  ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
والـــذي جعـــل مســـألة تمكيـــن الشـــباب 
ضمن أوليات العمل الحكومي ووفر لها 

الدعم واإلمكانيات الازمة.
وأشـــار المؤيد إلى أن الـــوزارة حرصت 
التـــي  اإلســـتراتيجية  ترجمـــة  علـــى 
وضعها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، والراميـــة إلـــى تمكين الشـــباب 
االرتقـــاء  علـــى  والعمـــل  البحرينـــي 
بمهاراتهـــم وقدراتهم عبر برامج نوعية 
اكتشـــاف  فـــي  تســـاهم  ومتخصصـــة، 
وصقل وإبراز المواهب وتقديم الشباب 
البحرينـــي نموذجـــا فاعـــا فـــي عمليـــة 
التنمية التي تشـــهدها المملكة، مشـــيدا 
بمتابعـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
ببرامـــج  ســـموه  واهتمـــام  خليفـــة،  آل 

تمكين الشباب واالرتقاء بها.

المنامة - بنا

الصخير - الحرس الوطني

شارك رئيس الحرس الوطني الفريق أول 
ركـــن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى آل 
خليفة، “ضيف شرف” في االحتفال الذي 
نظمه الجيش الباكســـتاني بمناســـبة يوم 
باكســـتان، وذلك بمشـــاركة الذي يصادف 
مـــارس. وجـــرت مراســـم  شـــهر  مـــن   23
جمهوريـــة  رئيـــس  بمشـــاركة  االحتفـــال 
باكســـتان اإلســـامية الشـــقيقة وعدد من 
كبـــار قـــادة الجيش الباكســـتاني وجمهور 
والمقيميـــن  الباكســـتانيين  مـــن  غفيـــر 
وعدد مـــن المدعوين من الدول الصديقة 
رئيـــس  ســـمو  رفـــع  حيـــث  لباكســـتان. 
الحـــرس الوطنـــي أســـمى آيـــات التهانـــي 
الدكتـــور  الرئيـــس  لفخامـــة  والتبريـــكات 
عـــارف علـــوي رئيس جمهورية باكســـتان 
اإلسامية الشقيقة وللشعب الباكستاني، 
بمناســـبة احتفاالت الباد بيوم باكستان، 
مشـــيًدا بالعروض العســـكرية التي قدمها 
الجيـــش الباكســـتاني ومـــا أظهرتـــه مـــن 
كفـــاءة وجاهزية ومهارة عالية في تنفيذ 
اللوحات االستعراضية لقواته وبمشاركة 

من قوات عدد من الدول الصديقة. 
كمـــا أشـــاد ســـمو رئيس الحـــرس الوطني 
بالعاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة 
البحرين وجمهورية باكســـتان اإلسامية 
الشـــقيقة خـــال عقـــود طويلـــة، والتـــي 
أثمـــرت عن تحقيق مســـتوى متقـــّدم من 
التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين. 
وقد شـــاركت قـــّوة من الحـــرس الوطني 
في العرض العســـكري الذي أقيم بمناسبة 

يـــوم باكســـتان، وذلـــك ضمـــن بروتوكول 
التعـــاون الموقـــع بيـــن الحـــرس الوطنـــي 
والجيش الباكســـتاني، وتأكيًدا على عمق 

العاقات الثنائية التـــي تربط بين مملكة 
البحرين وجمهورية باكســـتان اإلسامية 

الشقيقة.

عقود طويلة من العالقات توجت بتطور التعاون العسكري

رئيس الحرس الوطني ضيف شرف في “يوم باكستان”
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اللجنـــة  رئيـــس  الجنوبيـــة،  محافـــظ  تـــرأس 
األمنيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفة، اجتماع اللجنة الثالث للعام 
2022، بحضور نائب المحافظ العميد عيســـى 
الدوســـري، وعـــدد مـــن الضبـــاط مـــن ممثلـــي 
اإلدارات األمنيـــة بوزارة الداخلية، وذلك بمقر 

المحافظة الجنوبية.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رفـــع ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علـــي آل خليفة، ونيابـــة عن جميع 

أهالـــي المحافظـــة، خالص التهانـــي إلى عاهل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بـــن  الملكـــي األميـــر ســـلمان  الســـمو  صاحـــب 
حمد آل خليفة؛ بمناســـبة النجـــاح الباهر للذي 
حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم 
ســـباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 

للفورمال 1 للعام 2022.
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبية متابعـــة تنفيذ 
الخطـــط والبرامـــج األمنية ومواصلـــة الجهود 

المبذولة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات 
األمنيـــة فـــي وزارة الداخليـــة؛ تحقيقـــا لمبـــدأ 
الشـــراكة المجتمعيـــة وقيم االنتمـــاء الوطني، 
وذلـــك تنفيـــذا لتوجيهـــات من وزيـــر الداخلية 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق 
خـــالل  مـــن  األمـــن  دعائـــم  لترســـيخ  خليفـــة؛ 
مختلف المبادرات والحمالت األمنية الهادفة.

وبحث ســـمو المحافظ رئيـــس اللجنة األمنية، 
شـــهر  حلـــول  مـــع  المتزامنـــة  االســـتعدادات 
رمضـــان المبـــارك؛ األمـــر الذي يحظـــى بأهمية 

بالغـــة لمجتمـــع المحافظـــة، منوهًا فـــي الوقت 
ذاتـــه ضرورة التنســـيق والتعاون مـــع الجهات 
األمنيـــة، ودور شـــرطة خدمـــة المجتمع اتخاذ 
كافة االســـتعدادات والتدابير األمنية المسبقة 
الجوامـــع  فـــي  الفضيـــل  الشـــهر  الســـتقبال 
والمســـاجد والمرافق العامة فـــي كافة مناطق 

المحافظة.
وفي ســـياق آخر، تابع ســـمو المحافظة رئيس 
اللجنـــة األمنية، عرضـــًا مرئيًا قدمتـــه مديرية 
شرطة المحافظة الجنوبية حول أبرز القضايا 

والبالغات في نطاق المحافظة، مشيدًا سموه 
بســـرعة االستجابة والجاهزية األمنية الفاعلة 

ويقظة رجال األمن.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أشـــاد الحضـــور مـــن 
جهتهـــم بالـــدور الـــذي يقـــوم به ســـمو محافظ 
المبـــادرات  فـــي متابعـــة مختلـــف  الجنوبيـــة، 
األمنيـــة، مثمنيـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه اهتمـــام 
ومتابعـــة ســـموه الحثيثـــة ألبـــرز القضايـــا في 
المحافظة وتحقيق مبدئ الشراكة المجتمعية 
وإبراز الجانب األمني وفق أعلى المستويات.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي يشيد بيقظة رجال األمن واالستجابة األمنية
سموه اطلع على أبرز القضايا والبالغات في المحافظة الجنوبية
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افتتح  نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، أمس 
المتجــر الرئيســي لمجموعــة لولــو فــي منطقــة البيــع بالتجزئــة فــي الواجهــة 

البحرية ضمن مشروع دانات اللوزي في مدينة حمد. 

وكان في استقبال الشيخ خالد بن عبدهللا 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة للمجموعة والعضو 
المنتـــدب يوســـف علـــي إم إيه إلـــى جانب 
وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة  زايد  
الزياني، ووزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، ووزيـــر اإلســـكان  باســـم 
الحمر، والســـفير الهندي بيوش شريفاسفا، 
والوكيـــل المســـاعد لشـــئون العمل بـــوزارة 
أحمـــد  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
الحايكي، واألمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية األمين العام للمؤسســـة 
الملكية االنســـانية مصطفى الســـيد، وكبار 
الشـــخصيات والمســـؤولين فـــي مجموعـــة 
لولـــو، كمـــا حضـــر أيًضـــا مديـــر مجموعـــة 
لولـــو جوزيـــر روبـــاواال، وكبار المســـؤولين 

والموظفين في لولو.
المتجـــر  لولـــو  مجموعـــة  متجـــر  ويعـــد 
الرئيســـي في مشـــروع دانـــات اللوزي وهو 
متجـــر متكامل من حيث الخدمات ويعتبر 
تديـــره  البحريـــن  فـــي  ســـوبرماركت  أول 
فقط ســـيدات. ويقـــدم المتجـــر الذي تضم 
مســـاحته ٢٠٠٠ متر مربـــع منتجات البقالة 
والمنتجات الطازجة كالخضروات واللحوم 
باالضافـــة إلى مخبز داخلـــي ومحطة لولو 

الشهيرة لتحضير المأكوالت الساخنة.
محطـــة  علـــى  الســـوبرماركت  ويحتـــوي 
لتقديـــم القهوة متصلـــة بالواجهة البحرية، 
حيث يمكن للزبائن االستمتاع بكوب قهوة 

ساخنة ووجبة خفيفة خالل رحلة التسوق 
أو وقت االستجمام .

مـــن جهتـــه، صـــرح رئيـــس مجلـــس االدارة 
يوســـف علـــي إم علـــى بـــأن االســـتثمار في 
مواطني مملكة البحرين، يســـهم في تقدم 
وازدهـــار الوطـــن ويعـــزز مســـيرة التنميـــة 
الشـــاملة، مبينـــا أن التحضـــر ومســـتويات 
المعيشـــة المرموقـــة التي يتمتع بها ســـكان 
البحريـــن تعـــد حافـــزا لـــدى مجموعـــة لولو 
لمواصلـــة ذات المســـتوى المتقـــدم، وذلـــك 
فيمـــا يتعلق بمعايير البيع بالتجزئة، مردفا، 
وســـنواصل شـــراكتنا مع المملكـــة من أجل 

تطوير عملية التنمية”.
متاجـــر   ٨ لولـــو  مجموعـــة  وتمتلـــك 
هايبرماركـــت للبيـــع بالتجزئـــة إلـــى جانـــب 
مركزيـــن رئيســـين فـــي البحريـــن يعمل بها 

أكثر من ٣٠٠٠ آالف موظف.
جدير بالذكر أن دانات اللوزي هو مشـــروع 
يمتلكـــه بنك اإلســـكان ويضـــم ٣٠٣ فيالت 

واسعة في قلب مدينة حمد. 
كما أطلق يوســـف علي رســـميًا حملة “لولو 
كيـــرز” لدعـــم المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنسانية )RHF( والتي ستدار تحت رعاية 
اإلنســـانية  الملـــك لألعمـــال  ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة. من خالل هذا المشـــروع 
الخاص بالمسؤولية االجتماعية للشركات، 
يمكن لكل متســـوق في جميـــع متاجر لولو 

هايبرماركت  في البحرين التبرع بأي مبلغ 
كبيـــر أو صغير من أجـــل حملة “ لولو كيرز” 
الخيريـــة وسيســـتخدم المبلـــغ المتبرع من 
الحملـــة في صالح رعاية األيتـــام. مع كون 
الشـــهر الفضيل أحد أكثر مواســـم التســـوق 

ازدحاًمـــا في المنطقة، تأمل المجموعة في 
مساعدة الجمهور البحريني على المساهمة 

في قضية نبيلة.
وشـــكرت مجموعـــة  لولـــو  نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا 

حفـــل  برعايـــة  تفضلـــه  علـــى  خليفـــة  آل 
افتتاح الفرع، ودعمه المســـتمر للمجموعة، 
وتقدمـــت المجموعـــة كذلـــك بالشـــكر إلـــى 
بنـــك اإلســـكان ممثـــالً فـــي رئيـــس مجلس 
إدارتها وزير اإلسكان باسم الحمر، ومديره 

العـــام  خالـــد عبـــدهللا، كمـــا شـــكرت المدير 
العـــام والرئيس التنفيذي لشـــركة انفينيتي 
كابيتـــال عبـــُدهللا الزيـــن حيـــث عملت معه 
عن كثب الستكشـــاف هذا الموقع من أجل 

خطتها التوسعية.

“لولو هايبرماركت” تفتتح فرعها الجديد في دانات اللوزي
تحت رعاية الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة

محرر الشؤون المحلية



أقامـــت وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، اليوم 
األربعـــاء، حفـــل تكريـــم الفائزيـــن بجائـــزة صاحبـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفة لتشـــجيع األســـر المنتجة في نســـختها الـ 16 
على المستوى المحلي، والـ 7 على المستوى العربي 
البحرينيـــة،  األيـــدي  لمنتجـــات  العاصمـــة  بمجمـــع 
وذلك بحضور ســـمو الشـــيخة حصة بنت خليفة آل 
خليفة رئيسة مجلس إدارة “إنجاز البحرين” وسمو 
الشـــيخة نيلـــة بنـــت حمـــد آل خليفـــة نائبة رئيســـة 
مجلـــس أمناء “المبرة الخليفية” رئيســـة المؤسســـة 
الملكيـــة لإلنقـــاذ والســـامة البحريـــة وزيـــر العمـــل 

والتنمية االجتماعية جميل حميدان.
هذا، وتفضلت ســـمو الشـــيخة حصة بنت خليفة آل 
خليفـــة بتكريـــم الفائزيـــن علـــى المســـتوى المحلي، 
حيـــث فازت أســـرة ابتســـام يعقـــوب لـــوري بجائزة 
أفضل أســـرة منتجة عن مشروعها إلنتاج الحقائب 
اليدوية، فيما فازت عواطف حسن البلوشي بجائزة 
أفضل منتج بحريني عن مشروعها لمنتجات فنون 

النقدة ومنتجات النســـج اليدوي، كما وفازت شركة 
يوســـف بن أحمـــد كانو بجائـــزة أفضل داعـــم وراٍع 

لمشاريع األسر المنتجة المحلية.
 كما تفضلت سمو الشيخة نيلة بنت حمد آل خليفة 
بتســـليم الجوائـــز لممثلي ســـفارات الـــدول الفائزة، 
وهـــي المملكـــة العربية الســـعودية ودولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية الذين 
تســـلموا الجوائز نيابة عـــن الفائزين، حيث فاز على 
المســـتوى العربـــي أســـرة خالـــد محمد الشـــريم من 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بجائـــزة أفضل أســـرة 
منتجـــة، عـــن مشـــروعها إلنتـــاج التمـــور الفاخـــرة، 
وفـــازت هديل فهـــد من المملكة األردنية الهاشـــمية 
بجائزة أفضل منتج عربي، عن مشروعها لمنتجات 
شـــجر الموز، أما جائزة أفضل راٍع وداعم لمشـــاريع 
األســـر المنتجة العربية فقد فاز بهـــا كل من: القرية 
العالمية من دبـــي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ومركز دلني لألعمال من المملكة العربية السعودية.

 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة، عن أســـمى آيات الشـــكر والتقدير إلى 

قرينـــة عاهل الباد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، لحرص ســـموها المســـتمر على تشـــجيع 
األســـر المنتجـــة مـــن خـــال جائـــزة ســـموها، منـــذ 
انطاقتهـــا األولـــى فـــي العـــام 2007، رغبـــة وإيماًنا 
مـــن ســـموها، بتمكيـــن األســـرة البحرينيـــة وتطوير 
مســـتواها المعيشـــي، مؤكـــًدا أن دعـــم ســـموها الا 
محـــدود أســـهم فـــي االرتقـــاء بمســـتوى منتجـــات 
األسر المنتجة، مؤكًدا أن تحقيق األمن االقتصادي 
واالجتماعي المســـتدام، بمشـــاركة فاعلة من المرأة 
واألســـرة البحرينيـــة، واالعتمـــاد علـــى المنتـــج ذي 
الجـــودة العالية، هو هدف رســـمته صاحبة الســـمو، 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  والتزمـــت 
بتنفيـــذه، بمـــا يحقق أوجـــه تكافؤ الفـــرص وضمان 
تحقيـــق الشـــراكة المتكافئـــة والعادلـــة بيـــن المـــرأة 
والرجـــل.  وقال حميدان إن تكريم الفائزين بجائزة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة لتشـــجيع األسر المنتجة في حفل سنوي 
بات ركيزة أساســـية في تطوير مشـــروعات األســـر 

المنتجـــة واالرتقـــاء بمســـتوى مخرجـــات برنامـــج 
خطـــوة للمشـــروعات المنزلية تحديًدا، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذا االحتفـــال يأتـــي ليؤكد القـــدرة على تجاوز 
الصعوبـــات التـــي واجهت مشـــاريع األســـر المنتجة 
خـــال فتـــرة الجائحـــة الصحيـــة ألكثر مـــن عامين، 
الفًتا إلى أن برنامج “خطوة للمشـــروعات المنزلية” 
تمكن من تحقيق النجاح في إطاق طاقات األفراد 
الذين كانوا معتمدين على المساعدات االجتماعية 
أو  البيـــوت،  ربـــات  أو  العمـــل،  عـــن  الباحثيـــن  أو 
المتقاعديـــن، مـــن أجـــل تطويـــر قدراتهـــم الذاتيـــة 
لتأســـيس مشـــروعاتهم الخاصـــة، حيث اســـتقطب 
برنامج خطوة للمشـــروعات المنزليـــة ما يزيد على 
1420 مشـــارًكا، حصلوا على رخصة المنزِل المنتج، 
تمثـــل النســـاء منهـــم 78 %.   وفيمـــا يتعلق بحجم 
المشـــاركة واإلقبـــال على الفوز في الـــدورة الحالية 
للجائـــزة، أوضـــح وزير العمل والتنميـــة االجتماعية 
أن المنافســـة على المشـــاركة كانت الفتة، حيث بلغ 
عـــدد األســـر المحلية المشـــاركة 177 أســـرة منتجة 
88 % منهـــا إنـــاث. فيمـــا شـــاركت أســـر منتجة من 

11 دولـــة عربيـــة. ويقوم مجمـــع العاصمة لمنتجات 
األيدي المنتجـــة البحرينية بعرض منتجات األســـر 
المنتجـــة المتقدمـــة لجائـــزة صاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة لتشـــجيع 
األســـر المنتجـــة، خال الفترة مـــن 24 مارس إلى 2 
أبريـــل 2022 مـــن 9 صباحًا وحتى 9 مســـاًء، وذلك 
بااللتـــزام باالشـــتراطات االحترازيـــة للحفـــاظ على 

صحة وسامة العارضين والزائرين للمعرض.
جدير بالذكـــر أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن  العديـــد  وتقـــدم  تصمـــم 
للمجتمعات المحلية، بهدف توفير الدعم والتدريب 
المناســـب للراغبين ببدء مشـــروعات منزلية، حيث 
تـــم تنفيـــذ 923 دورة فـــي عـــام 2021 تنوعـــت بمـــا 
يتناسب واحتياجات السوق، حيث استفاد من هذه 
الدورات أكثر من 23 ألف متدرب، كان للمرأة الحظ 
األكبر من االستفادة منها لتشكل 98 % من إجمالي 
المســـتفيدين مـــن الـــدورات، فضـــاً عـــن اســـتفادة 
1250 متدربـــة عربيـــة من هذه الـــدورات التدريبية 

التي نفذت عبر منصات الفضاء اإللكتروني.
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المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة، ســـفير 
دولة الكويت الشـــقيقة لدى مملكة 
البحرين الشـــيخ ثامر جابر األحمد 

الصباح، وذلك صباح أمس.
وخـــال اللقـــاء رحب القائـــد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين بســـفير دولة 

الكويـــت الشـــقيقة، مشـــيدًا بعمـــق 
الوطيـــدة  األخويـــة  العاقـــات 
القائمة بين البلدين الشقيقين وما 
تتمتـــع به هـــذه العاقات من تقدم 
البلديـــن  قيادتـــي  بفضـــل  ونمـــاء 

الحكيمتين.
حضـــر اللقاء عدد مـــن كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

المشير: العالقات مع الكويت وطيدة

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان: دعم سموها ساهم في تطوير معيشة األسرة البحرينية

تكريم الفائزين بجائزة سمو األميرة سبيكة لتشجيع األسر المنتجة

رفع سمو الشيخ سلمان بن خليفة بن 
سلمان آل خليفة أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلـــى عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة؛ بمناســـبة النجـــاح الباهر الذي 
حققته مملكة البحرين في استضافة 
وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال 1 للعـــام 

.2022
وأكد ســـموه أن هذا النجاح المشـــرف 
يأتـــي اســـتكمااًل لمســـيرة اإلنجـــازات 
المتميز التـــي حققتها مملكة البحرين 
بقيـــادة جالـــة الملك ودعـــم ومتابعة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، وإضافة لقصص 
فـــي مختلـــف  تكتبهـــا  التـــي  النجـــاح 
المجـــاالت، منوًهـــا بما حققتـــه مملكة 

البحريـــن مـــن مســـتوى متميـــز علـــى 
صعيد المجال الرياضي لتكون إحدى 
المحطات المؤثرة لكبريات الفعاليات 

الرياضية العالمية.
وأشـــاد ســـموه بالجهود المميـــزة التي 
علـــى  تحقـــق  الـــذي  للنجـــاح  قـــادت 
مســـتوى تنظيم هذا الحدث الرياضي 
المهم والتي عززت من ســـمعة مملكة 
علـــى  ومكانتهـــا  المتميـــزة  البحريـــن 

سمو الشيخ سلمان بن خليفةخريطة الرياضات العالمية الكبرى.

الدول اإلسالمية مطالبة بإصالح ذات البين ومعالجة الخالفات
نشر قيم الدين الحق لجميع العالم والبعد عن الضالل... وزير الخارجية:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
الزيانـــي، فـــي اجتمـــاع الجلســـة الوزاريـــة 
“دور  عـــن  اإلســـامي  التعـــاون  لمنظمـــة 
العالم اإلسامي في تعزيز السام والعدل 
والوئـــام”، التـــي عقـــدت فـــي إســـام أبـــاد 
أمـــس األربعـــاء، بحضـــور عدد مـــن وزراء 
الخارجية في الدول األعضاء، ومشـــاركة 

األمين العام للمنظمة حسين طه.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة فـــي مداخلتـــه أن 
العالم اإلســـامي يواجه تحديات عديدة، 
وهـــي تشـــكل عائًقـــا أمامـــه للقيـــام بدوره 
المفترض في القضايـــا الدولية التي تهدد 
السلم واألمن الدوليين، أو تلك التي تهدد 
حياة البشـــر كالفقر والجوع ونقص المياه 
والغـــذاء وغيرها. وقال الوزيـــر “إن العالم 
اإلســـامي قـــادر على أن يســـهم بدور بارز 
وفاعل في تعزيز الســـام والعدل والوئام 
فـــي العالم أجمع، إذا تمكنا من االســـتفادة 
والطاقـــات  والقـــدرات  اإلمكانـــات  مـــن 
المتاحـــة لدينـــا فـــي نشـــر القيـــم والمبادئ 
السامية النبيلة لديننا اإلسامي الحنيف”.

ودعـــا فـــي مداخلته إلـــى تعزيـــز دور هذه 
الشـــعوب  كافـــة  تمثـــل  التـــي  المنظمـــة 
اإلســـامية، الذيـــن يشـــكلون ثلث ســـكان 
العالـــم، وينتشـــرون فـــي كافة بقـــاع دول 
العالـــم، مؤكـــًدا أن علـــى منظمـــة التعـــاون 
اإلســـامي أن تستكشف اآلليات المناسبة 
لممارســـة دورها في نشـــر القيـــم العظيمة 
لديننـــا اإلســـامي بحيـــث يكـــون صوتهـــا 
مسموًعا على المستوى الدولي. وتابع “إننا 

أمة الدين اإلســـامي العظيم، الدين الحق 
الذي يدعو إلى الســـام والعدل والتسامح 
والتعايـــش، ويحض على التآخي والوئام، 
ويأمرنـــا بالمعـــروف وينهانـــا عـــن المنكـــر، 
والمطلـــوب منـــا أن ننشـــر هـــذه القيم في 
دول العالم، ونبين لشـــعوبها حقيقة الدين 
اإلسامي”. وأضاف “إن من واجب الدول 
اإلســـامية العمل على إصـــاح ذات البين 
بينها، ومعالجة المشاكل والخافات أينما 

وجـــدت وحلها حـــًا جذرًيـــا، لتتمكن هذه 
األمـــة العظيمـــة مـــن النهـــوض والوقـــوف 
في وجه كافـــة التحديات صًفا واحًدا كما 
أرادها نبينا محمد صلى هللا عليه وســـلم، 
الذي حذر المسلمين من الفرقة والخاف، 
ومن العداوات والصراع، باعتباره ضااًل”.
ودعـــا إلـــى توحيد جهود الـــدول األعضاء 
الضـــال، فكـــر  الفكـــر  وطاقاتهـــا لمحاربـــة 
التعصـــب والطائفية الذي يغذي تنظيمات 
اإلرهـــاب والعنـــف التي انتهجـــت اإلرهاب 
لتشويه صورة الدين اإلسامي، واإلساءة 

إلى معتقداتنا وقيمنا ومبادئنا.
وأكـــد وزير الخارجية فـــي ختام مداخلته 
أن تعزيز الســـام والوئام في المجتمعات 
والدول على حد ســـواء ســـوف يسهم في 
تجنـــب الصراعـــات والحـــروب، وترســـيخ 
قيـــم المحبـــة واإلخاء واحتـــرام التعددية 
وإقـــرار الحريـــة الدينيـــة، وتعزيـــز الحوار 
الشـــعوب  بيـــن  والتعـــاون  والتفاهـــم 
وأصحاب األديان والثقافات والحضارات، 
وإشاعة الســـام واألمن واالستقرار حول 

العالم لكل الشعوب.

المنامة - بنا

ا تنظيم الفورموال عكس سمعة البحرين الرياضية عالميًّ
هنأ جاللة الملك بالنجاح الباهر للسباق... سمو الشيخ سلمان بن خليفة:

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة، ســـفير 
لـــدى  المعتمـــد  إســـبانيا  مملكـــة 
مملكة البحريـــن والمقيم في دولة 
الكويت الشـــقيقة ميغيل خوســـي 
مـــورو اغيار، صبـــاح أمس، وذلك 
الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  بحضـــور 
الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، 
ورئيس هيئة األركان الفريق الركن 
القائـــد  ورحـــب  النعيمـــي.  ذيـــاب 
العـــام لقـــوة دفاع البحرين بســـفير 
مملكة إســـبانيا المعتمد لدى مملكة 

البحرين والمقيم في دولة الكويت 
الشـــقيقة، وجـــرى بحـــث عـــدد من 
المواضيع ذات االهتمام المشترك.

حضـــر اللقـــاء مســـاعد رئيس هيئة 
األركان لإلمـــداد والتمويـــن اللـــواء 
الركـــن بحـــري يوســـف أحمـــد مال 
هللا، وقائـــد ســـاح الجـــو الملكـــي 
طيـــار  الركـــن  اللـــواء  البحرينـــي 
الشـــيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة، 
ومديـــر التعـــاون العســـكري اللواء 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الركـــن طيـــار 
ســـلمان آل خليفة، وعـــدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

المشير يلتقي السفير اإلسباني



يشـــيع البحرينيون فـــي الرابعة 
الخميـــس،  اليـــوم  عصـــر  مـــن 
الســـرطان  محـــارب  جثمـــان 
حســـن الخيـــج رحمـــه هللا، في 
موكب جنائزي ينطلق من مأتم 
السنابس، مرورًا بشوارع القرية 
إلـــى المقبـــرة، حيـــث  ووصـــوالً 

سيوارى جثمانه الثرى.
وكان الخيـــج قـــد توفـــي بأحـــد 
بالواليـــات  المستشـــفيات 
المتحدة األميركية بعد تعرضه 
لمـــرض  متقدمـــة  لمضاعفـــات 
واجهـــه  والـــذي  الســـرطان، 

المرحوم بكل شجاعة وبأس.
الملهميـــن  مـــن  هـــو  والخيـــج 
بشـــبكات التواصل االجتماعي، 
حيـــث واجـــه المـــرض العضـــال 
بشـــجاع نادرة أوجـــدت اإللهام 
عبـــر  خصوصـــًا  كثيريـــن،  لـــدى 
حســـابه الرســـمي فـــي تطبيـــق 
االنســـتغرام، وكان الخيـــج قـــد 

قال في منشور سابق: “قل نعم 
لمغامرة البقاء على قيد الحياة، 
قـــل نعـــم لهـــذه الحيـــاة”، وفـــي 
منشـــور آخر قـــال “كـــن محاربًا، 

وليس قلقًا”.
ويتوقع أن تشـــهد جنازة الفقيد 
حضورًا شـــعبيًا كبيرًا من شـــتى 
الطيبـــة،  لســـيرته  المناطـــق؛ 
حيـــاة  فـــي  المؤثـــر  وإللهامـــه 
الكثيرين لبناء الحياة الجديدة.

تشييع جثمان محارب السرطان حسن الخيج عصر اليوم

أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين 
والدوليـــة  اإلســـتراتيجية  للدراســـات 
عبـــدهللا  الشـــيخ  )دراســـات(  والطاقـــة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة أن دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي تبذل جهوًدا نوعية 
لدعـــم قدراتها الدفاعيـــة، بهدف تعزيز 
التهديـــدات  علـــى مواجهـــة  إمكاناتهـــا 
األمنيـــة ومكافحة اإلرهـــاب، خصوًصا 
االعتـــدال  تمثـــل  الـــدول  هـــذه  أن 

واالنفتاح في المنطقة.
 جـــاء ذلك خـــال كلمـــة ألقاها الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، خال ندوة 
تفاعلية، بعنـــوان “أمن الخليج العربي: 

التهديـــدات... التداعيـــات... الحلـــول”، 
اإلمـــارات  مركـــز  اليـــوم  التـــي عقدهـــا 
اإلســـتراتيجية،  والبحـــوث  للدراســـات 
المســـؤولين  مـــن  العديـــد  بحضـــور 

والخبراء واألكاديميين.
 واســـتعرض رئيـــس مجلـــس األمنـــاء، 
طبيعة التحديات التـــي تواجه منطقة 
الخليـــج، مبيًنـــا أنهـــا لـــم تعـــد تقليدية 
فـــي ظـــل الحـــروب بالوكالـــة من خال 
والتهديـــدات  اإلرهابيـــة،  المليشـــيات 
منشـــآت  واســـتهداف  الســـيبرانية، 
الطاقة، وعرقلة الماحة البحرية، األمر 
الذي يعد تهديًدا لألمن العالمي بأسره.

مصـــدًرا  تمثـــل  إيـــران  أن  وأوضـــح   

رئيسًيا لتهديد األمن اإلقليمي في ظل 
تدخاتهـــا فـــي شـــؤون دول المنطقـــة، 
ودعـــم المليشـــيات المســـلحة في دول 
وتســـليًحا،  وتدريًبـــا  تمويـــًا  الجـــوار، 
فضًا عن ســـعي طهران لتطوير أجيال 
الباليســـتية،  الصواريـــخ  مـــن  جديـــدة 
مضيًفا أن اســـتمرار األزمات اإلقليمية 
تلقـــي بظالهـــا على أمـــن دول الخليج، 
وتـــؤدي إلى اختال في ميـــزان القوى 

بالمنطقة. 
 وشـــدد رئيس مجلـــس األمناء على أن 
تهديد األمن البحري سوف ُيرتب آثاًرا 
هائلـــة على االقتصـــاد العالمـــي، مؤكًدا 
علـــى الـــدور المحـــوري لـــدول الخليـــج 

فـــي تحقيـــق اســـتقرار أســـعار الطاقـــة 
العالمية.

 وطـــرح الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
أمـــن  لتعزيـــز  مســـارات  عـــدة  خليفـــة، 
الخليج، يأتي في مقدمتها، أهمية دعم 
القدرات الدفاعية الذاتية لدول الخليج 
فـــي ظل إعـــادة هيكلـــة مفهـــوم األمن، 
التهديـــدات،  ونوعيـــة  طبيعـــة  وتغيـــر 
مؤكـــًدا أن القدرات الخليجية شـــهدت 
تطوًرا ملحوًظا خال السنوات األخيرة 
من خال توطين الصناعات العسكرية 
ضمـــن خطـــط التنمية المســـتدامة، كما 
قطعت دول الخليج شوًطا كبيًرا بشأن 
التعـــاون البحـــري، لمكافحـــة اإلرهاب، 

ومواجهة عمليات التهريب.
 وأوضح أن االتفاقات اإلبراهيمية التي 
وقعتهـــا بعـــض دول المنطقـــة مـــع دولة 
إســـرائيل، تســـتهدف فتح آفاق جديدة 
لتعزيـــز األمـــن واالســـتقرار فـــي منطقة 
الشرق األوسط، والمساهمة في حلحلة 
النـــزاع الفلســـطيني – اإلســـرائيلي، بمـــا 

يعود بالفائدة على الجميع.
عـــدم  إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع  ودعـــا   
اختـــزال التهديدات اإليرانية في منعها 
فرغـــم  النـــووي،  الســـاح  امتـــاك  مـــن 
خطورتـــه إال أن تهديـــدات إيران لألمن 
البحري، وتطوير الصواريخ الباليستية، 
والتدخـــل فـــي شـــؤون دول المنطقـــة، 

ورعايـــة اإلرهـــاب هـــي قضايـــا ال تقـــل 
تأثيًرا على زعزعة أمن اإلقليم والعالم.
األمنـــاء،  مجلـــس  رئيـــس  وخلـــص   
إلـــى أنـــه ال أمـــن للعالم بدون اســـتقرار 
تؤكـــده  مـــا  وهـــو  الخليـــج،  منطقـــة 
خبرات الماضي ومســـتجدات الحاضر 
ومســـارات المســـتقبل، فـــي ظـــل زوال 
الحـــدود الفاصلـــة بين األمـــن اإلقليمي 

واألمن العالمي.

المنامة - بنا

دعم القدرات الخليجية ضرورة ملحة لمواجهة التحديات األمنية
نواجه حروًبا بالوكالة من خالل المليشيات اإلرهابية... عبداهلل بن أحمد:

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بـــدأت أعمـــال الصيانـــة لتأهيل المبنى الذي ســـتنتقل إليـــه كلية عبدهللا بن 
خالـــد للدراســـات اإلســـامية،وفي هذا اإلطار، قـــام وزير التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمي، رئيس مجلس أمناء مجلـــس التعليم العالي بزيارة تفقدية 

إلى موقع الكلية، اطلع خالها على أعمال الصيانة. 

وبهذه المناســـبة، أكد الوزير أن كلية عبدهللا بن خالد للدراســـات اإلسامية 
تشـــّكل إضافًة مميزة لمسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين، من خال 
مـــا توفره مـــن تخصصـــات ومناهج متطورة تؤكد على ســـماحة اإلســـام، 
وتعزز الروح الوطنية لدى منتسبيها، مشيرًا إلى أن الكلية تهدف إلى إعداد 
خريجيـــن متمكنيـــن فـــي مجاالت القضاء الشـــرعي والشـــريعة اإلســـامية 

والصيرفة اإلسامية، من خال برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة.

“عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية” إضافة مميزة للتعليم

وزير المواصالت: الشباب هم ثروة البحرين الحقيقية
دعوة المنتسبين لالستفادة من “برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر”

أكـــد وزيـــر المواصات واالتصـــاالت كمال 
بـــن أحمـــد حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
مواصلـــة االســـتثمار فـــي العنصر البشـــري 
لما يعد من غايٍة أساســـية لضمان تحقيق 
مختلف أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وبما يتماشـــى 
مـــع توجهات الحكومة برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
والتـــي تعكس اإليمان الراســـخ بـــأن ثروة 
البحريـــن الحقيقيـــة هي العنصر البشـــري 
وتحقيـــق  التطويـــر  فـــي  يســـاهم  الـــذي 

االستغال األمثل للموارد. 
وأعـــرب وزيـــر المواصـــات واالتصـــاالت 
رئيـــس  برنامـــج  منتســـبي  لقائـــه  خـــال 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، 
عـــن ثقتـــه التامـــة فـــي اســـتمرارية نجاح 

البرنامـــج فـــي صقـــل وتطويـــر الكفـــاءات 
ضمـــن  باختيارهـــم  مهنًئـــا  البحرينيـــة، 
منتســـبي الدفعـــة الســـابعة مـــن البرنامـــج 
الكفـــاءات  انتـــداب  علـــى  يرتكـــز  والـــذي 
البحرينية الشـــابة والمتميـــزة من الجهات 
الحكوميـــة لخلـــق كـــوادر وطنيـــة قيادية 
مؤهلة للمشاركة في تطوير وتنمية نهضة 

مملكة البحرين.
الوزيـــر  قـــدم  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
شـــرًحا مفصـــاً حـــول طبيعة عمـــل وزارة 
المواصـــات واالتصاالت وعن دور ومهام 
القطاعـــات فيهـــا وأهـــم مشـــاريع الـــوزارة 
قيد التنفيذ والمشـــاريع المســـتقبلية التي 
مـــن شـــأنها أن تســـاهم فـــي إحـــداث نقلة 
نوعيـــة لمملكـــة البحرين في مجـــال النقل 
التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر  واالتصـــاالت 
بما يتماشـــى مـــع تطلعات رؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030. 

واستعرض الوزير أبرز مشاريع ومبادرات 
التطويـــر علـــى أجنـــدة الـــوزارة، متطرًقـــا 
إلى االســـتثمار بالعنصر البشري من خال 
برنامـــج “تحليـــق” والـــذي تقـــوم بتنفيـــذه 
مـــع  بالتعـــاون  البحريـــن  مطـــار  شـــركة 
تمكيـــن، وكذلـــك برنامج “أجـــواء” المدرج 
تحـــت شـــؤون الطيـــران المدنـــي، مشـــيًرا 
إلـــى أن الســـنوات الماضيـــة قـــد شـــهدت 
الـــوزارة توظيف أعـــداد كبيرة من الكوادر 

البحرينية الطموحة للعمل في إداراتها.

وفي الختـــام، تقدم منتســـبو برنامج 
رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر 
للوزيـــر  الجزيـــل  بالشـــكر  الحكوميـــة 
علـــى حســـن االســـتقبال ومـــا قدمـــه 
إلـــى  باإلضافـــة  مفصـــل،  شـــرح  مـــن 
توجيهاتـــه التي تصـــب في صالحهم، 
داعًيـــا الجميـــع لاســـتفادة القصـــوى 
مـــن الفـــرص المتاحـــة لهم مـــن خال 
البرنامـــج متمنًيا لهم كل التوفيق في 

حياتهم المهنية.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

إشراك المرأة في المحافظة على البيئة والمناخ
األمم المتحدة تحتفي بالجنيد والبوفالسة... األنصاري:

أكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
دور  أهميـــة  األنصـــاري  هالـــة  للمـــرأة 
المـــرأة البحرينيـــة في المشـــاركة ضمن 
الجهـــود العالميـــة للحفـــاظ علـــى البيئة 
فـــي إطـــار مـــا تضعـــه مملكـــة البحريـــن 
مـــن خطط ومبادرات فـــي هذا المجال، 
الحيـــاد  بتحقيـــق  االلتـــزام  فيهـــا  بمـــا 
الكربونـــي الصفـــري حتى العـــام 2060، 
وتســـريع التوجـــه نحو مصـــادر الطاقة 
المتجـــددة، وصدور قانـــون البيئة لعام 
2022، وغيرهـــا من المبـــادرات النوعية 
التـــي تؤكد أيضا التزام مملكة البحرين 

باتفاقية باريس للمناخ.
جاء ذلك، خال استقبالها أستاذة نظم 
المعلومات الجغرافية بكلية الدراســـات 
العليـــا بجامعـــة الخليـــج العربي وعضو 
المجلـــس األعلى للمرأة صبـــاح الجنيد، 
ورئيســـة قســـم الفيزيـــاء بكليـــة العلوم 
البوفاســـة،  حنـــان  البحريـــن  بجامعـــة 

وذلك بمناســـبة االحتفـــاء بهما من قبل 
المركـــز اإلعامـــي باألمـــم المتحـــدة الــــ 
UNIC بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة 
للمـــرأة وفـــرق األمـــم المتحـــدة القطري 
فـــي كل بلـــد الــــ UNCT كأبـــرز العالمات 
العربيـــات فـــي مجـــال العلـــوم وبشـــكل 
خاص في العمل البيئي المتعلق بالمناخ 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأشـــادت األنصـــاري خـــال االجتمـــاع 
والبوفاســـة  الجنيـــد  مـــن  بجهـــود كل 

التي اســـتطاعتا أن تلفـــت نظر الجهات 
والتغيـــر  البيئـــة  مجـــال  فـــي  الدوليـــة 
العلميـــة  مســـيرتهما  مثمنـــة  المناخـــي، 
واألكاديميـــة والمهنية الرائدة والحافلة 

بالتميز والعطاء.

مـــن جانبهمـــا، أعربـــت كل مـــن الجنيـــد 
والتقديـــر  الشـــكر  عـــن  والبوفاســـة 
للمجلـــس األعلى للمـــرأة على ما يقدمه 
مـــن دعـــم لتوفيـــر منصـــة واســـعة مـــن 

المـــرأة  تقـــدم  الســـتدامة  الخيـــارات 
البحرينيـــة واالرتقاء بهـــا وفتح المزيد 
مـــن مجـــاالت التميـــز واالبـــداع أمامها. 
وأكدتـــا حرصهما على تعزيـــز التواصل 
مـــع المجلـــس فـــي القضايـــا ذات الصلة 
بالبيئـــة والمنـــاخ لتعزيز حضـــور المرأة 
البحرينية في هـــذا المجال، داعين في 
هذا الصدد إلى ضـــرورة إبراز المواهب 
الشـــابة في مجـــاالت العلـــوم المختلفة 

وبخاصة في مجال العمل المناخي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

صباح الجنيد وحنان البوفالسة الشيخة دينا بنت راشد هالة األنصاري

بنـــاء مــــدن ذكيــــة خدمــــة لضيــــوف الرحمــــن
شارك وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في افتتاح مؤتمر خدمات الحج 
والعمرة بعنوان “التحول نحو االبتكار”، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالد الفيصل، وتنظمه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
بالتعــاون مــع برنامــج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية الســعودية 2030 التنفيذية، والمنعقد في جدة من 

21 إلى 23 مارس الجاري.

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  وأشـــاد 
اإلســـامية واألوقاف رئيس اللجنة 
والعمـــرة  الحـــج  لشـــؤون  العليـــا 
بجهـــود خـــادم الحرمين الشـــريفين 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك 
ســـعود، وولي عهده صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
فـــي توفير كل ســـبل الدعـــم لتوفير 
والتســـهيات  الخدمـــات  أفضـــل 

لضيـــوف الرحمـــن، ليـــؤدي الحجاج 
والمعتمـــرون مناســـكهم بـــكل يســـر 

وراحة وطمأنينة.
كمـــا التقـــى وزيـــر العـــدل مـــع وزيـــر 
العربيـــة  بالمملكـــة  والعمـــرة  الحـــج 
الســـعدية الشـــقيقة توفيق الربيعة، 
وجرى خـــال اللقاء مناقشـــة أوجه 
التعاون المستمر في خدمة ضيوف 

الرحمن.

ويشـــهد المؤتمر حضور وزراء أكثر 
من 20 دولة وشخصيات دبلوماسية 
واجتماعيـــة واقتصاديـــة وإعامية 
الموضوعـــات  أحـــدث  الســـتعراض 
االبتـــكار  نحـــو  بالتحـــول  المتعلقـــة 
وعوائـــده على هـــذا القطاع الحيوي 
من خال أربع جلسات وورش عمل 
بمشـــاركة القيـــادات فـــي القطاعات 
المختلفة، إضافة إلى إقامة معرض 

القطاعـــات  فيـــه  مصاحـــب تشـــارك 
لعـــرض  والعمـــرة  بالحـــج  الخاصـــة 
منتجاتها وبرامجها وإبراز منجزاتها 

في خدمة ضيوف الرحمن.
كمـــا يســـتعرض المؤتمـــر مـــن خال 
منصـــة “Haj Talk” الحوارية أفضل 
أفـــكار  واســـتعراض  الممارســـات 
مبتكـــرة فاعلـــة فـــي عـــدة مواضيع 
المشـــاعر  مســـتقبل  مـــع  متوائمـــة 

المقدســـة كالمـــدن الذكيـــة ومناطق 
ومســـتقبل  الخاصـــة  التطويـــر 
المشـــاعر المقدسة، والتي تستهدف 
الريادة في استدامة إعمار المشاعر 
المقدســـة، من خـــال أفـــكار ريادية 

والســـلوك  الضيـــف  تجربـــة  فـــي 
االجتماعـــي وكيفيـــة تطبيقهـــا فـــي 
المشـــاعر المقدســـة، وأبـــرز المامح 
والتطبيقـــات في بناء وإعمار المدن 

والمدن الذكية.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وزير العدل يبحث 
التعاون مع وزير 
الحج السعودي

إبراهيم النهام

حسن الخيج

الشيخ عبدالله بن أحمد
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جهود حكومية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة
البحرين ماضية في مكافحة جميع أشكال الفساد... الحسن:

ترأس رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن، وفد مملكة البحرين المشارك 
فــي اجتمــاع  الــدورة الرابعــة لمؤتمــر الــدول األطراف  فــي االتفاقيــة العربية 
لمكافحة الفســاد، حيث ضم الوفد مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفســاد 

واألمن االقتصادي وااللكتروني العميد بسام المعراج وعددا من الضباط.

وألقـــى رئيـــس األمـــن العـــام، كلمـــة خالل 
االجتمـــاع، والـــذي عقـــد امـــس بالعاصمـــة 
رؤســـاء  بحضـــور  الريـــاض،  الســـعودية 
األجهـــزة المســـؤولة عـــن حمايـــة النزاهـــة 
ومكافحـــة الفســـاد بالـــدول العربيـــة، أكـــد 
فيها أن مملكة البحرين، ووفقًا لاللتزامات 
المترتبـــة عليها كدولة من الدول األطراف 
فـــي االتفاقيـــة العربيـــة لمكافحة الفســـاد 
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
مجـــال  فـــي  متقدمـــة  خطـــوات  خطـــت 
تعزيز النزاهة ومكافحة الفســـاد، تجسيدا 
لمبـــاديء العهـــد اإلصالحـــي لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خلفيـــة، واتســـاقا مع منهـــج ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 

فـــي الحفـــاظ علـــى المـــال العـــام بنزاهـــة 
وأمانـــة ومســـئولية، األمـــر الـــذي كان لـــه 
بالـــغ األثر فـــي مواصلـــة مســـيرة التطوير 

واإلنجاز.
ونقـــل رئيـــس األمن العام للمشـــاركين في 
المنتـــدى، تحيـــات وزير الداخليـــة الفريق 
أول معالـــي الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة، مثمنـــا توجيهـــات ودعمـــه لكافـــة 
الجهـــود المبذولة لتعزيز مبادئ الشـــفافية 
والنزاهـــة، منوها إلى سلســـلة من اآلليات 
التي تم استحداثها في هذا المجال، ومنها 
إقـــرار االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة 
الفســـاد ووضـــع العديـــد مـــن التشـــريعات 
والضوابط واإلجراءات التنفيذية وإنشاء 
وإطـــالق  المتخصصـــة  األمنيـــة  األجهـــزة 
بنـــاء  إلـــى  الهادفـــة  التوعويـــة  الحمـــالت 

وتعزيـــز الوعـــي نحـــو تحقيق مســـتويات 
متقدمة من النزاهة والشـــفافية والحفاظ 

على المال العام.
وأشـــار إلى أن االتفاقية العربية لمكافحة 
الفســـاد وبمـــا تشـــتمل عليـــه مـــن أحـــكام 
وآليـــات، تعتبـــر من أهم الركائـــز اإلقليمية 
لدعـــم مســـيرة التنميـــة االقتصاديـــة، مـــن 
خـــالل التأكيـــد علـــى توثيق أطـــر التعاون 
اإلقليمي والدولي وتعزيز قدرات العاملين 

في المجـــال الرقابي، مضيفـــا أن البحرين 
ماضية فـــي النهوض بمســـئولياتها لتنفيذ 
االســـتعراض،  عمليـــة  ودعـــم  االتفاقيـــة 
حرصـــا علـــى المشـــاركة الجـــادة والفاعلة 

لمكافحة كافة أشكال الفساد.
وقـــال رئيـــس األمـــن العـــام إن “التعـــاون 
الثنائي بين الدول األطراف في االتفاقية 
العربيـــة لمكافحـــة الفســـاد، أحـــد الركائـــز 
األساســـية في تعزيز الشـــفافية والنزاهة، 

والمضـــي قدما بخطـــوات جدية لمكافحة 
الفســـاد، منوها إلى توقيع وزارة الداخلية 
مذكـــرة  االول،  أمـــس  البحريـــن،  بمملكـــة 
تفاهـــم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفســـاد 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
“نزاهة” في مجال منع الفساد ومكافحته، 
بمـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز التعـــاون وتطويـــر 
الجهود المشتركة وتبادل الخبرات الفنية 

في هذ المجال.
وأكـــد رئيس األمـــن العام، انضمـــام مملكة 
البحريـــن إلـــى شـــبكة العمليـــات الدوليـــة 
لســـلطات انفاذ القانـــون المعنية بمكافحة 
الفســـاد “جلـــوب نـــت ورك” والتـــي جاءت 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  ودعـــم  بمبـــادرة 
الســـعودية الشـــقيقة، بما من شـــأنها تعزيز 
الفســـاد  مكافحـــة  مجـــال  فـــي  التعـــاون 
وتماشيا مع التوصيات الدولية واالقليمية 
بشـــأن االنضمام، مما يعزز مكانة البحرين 
فـــي التعاون الدولي واالقليمي في مجال 
حققتـــه  بمـــا  مشـــيدا  الفســـاد،  مكافحـــة 
مواجهـــة  فـــي  إنجـــازات  مـــن  الســـعودية 

الفســـاد وتعزيـــز النزاهة، ممـــا جعلها مثاال 
يحتذى وأكســـبها ســـمعة عالميـــة مرموقة 

في هذا المجال.
وأعـــرب رئيـــس األمـــن العام، رئيـــس وفد 
مملكـــة البحريـــن المشـــارك فـــي اجتمـــاع 
 الـــدورة الرابعـــة لمؤتمـــر الـــدول األطراف 
 فـــي االتفاقيـــة العربيـــة لمكافحة الفســـاد 
العربيـــة  للمملكـــة  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
اســـتضافتها  علـــى  الشـــقيقة  الســـعودية 
المؤتمـــر وجهودهـــا التنظيميـــة المتميـــزة 

التي ساهمت في إنجاحه.
وبحثـــت  الـــدورة الرابعـــة لمؤتمـــر الـــدول 
األطـــراف  في االتفاقيـــة العربية لمكافحة 
الفســـاد عددا مـــن الموضوعـــات المدرجة 
علـــى جدول األعمال، مـــن بينها مخرجات 
ورشـــة العمـــل اإلقليمية للـــدول األطراف 
في االتفاقية، ومشـــروع قرار اعتماد آلية 
اســـتعراض التنفيذ، فضال عن اســـتعراض 
مبـــادرة  بشـــبكة  الصلـــة  ذات  القـــرارات 
الريـــاض العالمية لســـلطات إنفـــاذ القانون 

المعنية بمكافحة الفساد.

المنامة - وزارة الداخلية

الصالح يفتتح مسجد اإلمام الصادق بعد االنتهاء من صيانته
افتتــح رئيــس األوقاف الجعفرية يوســف الصالح مســجد اإلمــام الصادق 
)ع( فــي منطقــة القفــول، وذلــك بحضــور أئمــة المســجد وأعضــاء مجلــس 

األوقاف الجعفرية ومدير اإلدارة محمد الحسيني وعدد من المدعوين.

وخالل كلمتـــه في افتتاح المســـجد 
أشـــاد الصالـــح بمـــا تحظى به ســـائر 
دور العبـــادة فـــي المملكـــة مـــن دعم 
كبيـــر في ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة من 
الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
وأعرب الصالح عن ســـروره بافتتاح 
بعـــد  )ع(  الصـــادق  اإلمـــام  مســـجد 
استكمال مشـــروع الصيانة الشاملة، 
ليحافظ المســـجد على رونقه، حيث 
يشكل صرحًا دينيًا ومعماريًا متميزًا 
بني على نفقة عائلة الحداد الكريمة 
قبل 33 ســـنة مـــن الوجيهين ســـعيد 
واليـــوم  الحـــداد،  وجعفـــر  الحـــداد 
بـــادرت العائلـــة بســـخاء فـــي إجراء 
الصيانة الشـــاملة للمسجد بالتنسيق 

مع إدارة األوقاف الجعفرية الســـيما 
مجلـــس  عضـــو  الحـــداد  أنـــور  مـــع 
األوقـــاف الجعفرية الـــذي بذل جهدًا 
موفقًا وســـعيًا مشـــكورًا فـــي متابعة 
هـــذا المشـــروع، وإلـــى القائمين على 
مشـــروع التبـــرع وهمـــا أنـــور ســـعيد 
الحـــداد وخالد رســـول الحداد وذلك 
فـــي الواقع ليس غريبًا عليهما وعلى 
عائلـــة الحـــداد الكريمـــة والمعروفـــة 
شـــتى  فـــي  المتميـــزة  بإســـهاماتها 
الميادين، الســـيما في ميـــدان العمل 
ومســـاهمتها  واالجتماعـــي  الدينـــي 
البارزة والمشـــهودة في بناء وإعمار 
هللا  ســـائلين  تعالـــى،  هللا  بيـــوت 
سبحانه أن يجعل هذا العمل المبارك 
وصدقـــة  حســـناتهم  ميـــزان  فـــي 

جارية”.
كمـــا أشـــاد الصالح بدور المحســـنين 
ورعايتهـــا  هللا  بيـــوت  إعمـــار  فـــي 
ودعمهـــا، بما يعكس الـــروح المعطاء 

لدى شـــعب البحرين، مؤكـــًدا اعتزاز 
مملكـــة البحريـــن بهـــذه اإلســـهامات 
الكريمـــة التـــي يقوم بها المحســـنون 
لخدمـــة دينهم وبالدهم ومجتمعهم، 
رة وســـخية  والتـــي تنم عن روح خيِّ
راســـخة ومتأصلة في وجـــدان أهل 

البحرين الكرام.
وأكـــد الصالح في هذا الصدد حرص 
ومســـاندة  تشـــجيع  علـــى  اإلدارة 
المحســـنين فـــي مشـــروعات الخيـــر 
إعمـــار  وأهمهـــا  واإلحســـان،  والبـــر 
الجوامع والمساجد والمآتم، والعمل 
اإلجـــراءات  كافـــة  تيســـير  علـــى 
الرســـمية  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 
خطـــة  لـــإدارة  أّن  كمـــا  المختصـــة، 
طموحـــة لمواصلـــة إعمار عـــدد كبير 
من المساجد في مختلف محافظات 

المملكة.
مجلـــس  عضـــو  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 

األوقاف الجعفرية أنور الحداد عن بالغ 
الشـــكر والتقديـــر إلى رئيـــس األوقاف 
المســـجد  هـــذا  بافتتـــاح  الجعفريـــة 
واالهتمام برعاية وتطوير دور العبادة 
فـــي مختلـــف مناطـــق البحريـــن، كمـــا 
أعرب عن الســـعادة والتوفيـــق بإنجاز 

مشروع الصيانة الشاملة.
وألقـــى إمـــام المســـجد محمـــد هادي 
إدارة  فيهـــا  شـــكر  كلمـــة  الغريفـــي 
األوقـــاف الجعفريـــة وعائلـــة الحداد 
الكريمة على إنجاز مشروع الصيانة 
اإليمانـــي،  الصـــرح  لهـــذا  الشـــاملة 
مستشـــهدًا بحديث الرسول األعظم 

)ص(:”: إذا مات ابن آدم، انقطع عمله 
إال من ثالث: صدقـــة جارية، أو علم 

ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.
تضافـــر  أهميـــة  الغريفـــي  أكـــد  كمـــا 
الجهـــود لمواصلة االهتمـــام والعناية 
بكافـــة المســـاجد ســـواًء مـــن حيـــث 
البنـــاء أو الصيانة أو ســـرعة مواكبة 
االحتياجات وتسريع آليات التنسيق 
والتواصـــل مـــع القيميـــن بمـــا يكفـــل 
الحتياجـــات  االســـتجابة  ســـرعة 
المســـاجد، ألن كلما كانـــت الخدمات 
المنشـــود  بالمســـتوى  والمرافـــق 
زاد إقبـــال المؤمنيـــن علـــى الصـــالة 

والمداومة في العبادة في المساجد، 
فيمـــا أشـــاد اإلمـــام اآلخـــر للمســـجد  
الشـــيخ محمد نوح بدور العائلة في 
العنايـــة بهـــذا المســـجد، مشـــيرًا إلى 
أهميـــة اســـتدامة الصيانـــة؛ لضمـــان 

تلبية احتياجات المسجد.
إلى ذلك قام رئيس مجلس األوقاف 
الجعفرية وأئمة المســـجد والحضور 
بزيـــارة تفقديـــة للمســـجد؛ لالطـــالع 
علـــى مختلـــف المرافق التي شـــملها 
مشـــروع الصيانة الذي أنجـــز بعناية 
فائقـــة وحلـــة جميلـــة تتناســـب مـــع 

مكانة المسجد.

المنامة - األوقاف الجعفرية
مشيًدا بإسهامات 

المحسنين في 
دعم دور العبادة

أكـــد وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر أن 
الـــوزارة تعمـــل بشـــكل متواصـــل فـــي 
تعزيز الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص، 
وذلك من أجل توفير خيارات وحلول 
إســـكانية مبتكرة تكفل ســـرعة توفير 

الوحدات السكنية للمواطنين. 
جاء ذلك، خالل زيارة وزير اإلســـكان 
لمشـــروع اللـــوزي اإلســـكاني المـــدرج 
ضمـــن برنامج تطوير حقوق األراضي 
الحكومية، حيث يشـــهد نســـب إنجاز 
متقدمة بلغت نحـــو 70 %، متجاوزة 
الجـــدول الزمني المعـــد لها، وذلك في 
إطـــار التعـــاون مـــع مطـــور المشـــروع 

شركة “النمل للمقاوالت والتجارة”.
وقـــال الوزير إن تســـارع وتيرة تنفيذ 
مثل هذه المشـــاريع من قبل شـــركات 
القطاع الخـــاص يعزز الثقة في نجاح 
هـــذا البرنامـــج، ويؤكـــد نجـــاح وزارة 
اإلســـكان وبنـــك االســـكان فـــي تأهيل 
شركات التطوير العقاري والمقاوالت، 
خاصـــة مـــع االلتـــزام بالمعاييـــر الفنية 

المطلوبة.
الـــوزارة  أن خطـــط  الحمـــر  وأوضـــح 
اإلســـكانية  الخيـــارات  لتنويـــع  تأتـــي 
وفًقـــا لتوجيهـــات الحكومـــة الموقرة، 
مســـتقاة مـــن مبـــادئ وأهـــداف رؤيـــة 

مملكـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030، 
الفًتـــا إلى أن المشـــاريع الســـكنية في 
زيـــادة  فـــي  تســـاهم  الراهـــن  الوقـــت 
وتنـــوع المشـــاريع المخصصة للســـكن 
المطوريـــن  قبـــل  مـــن  االجتماعـــي 
العقارييـــن، فضـــالً عـــن توفيـــر البنوك 
التمويليـــة  الحلـــول  المصرفيـــة 
الموقـــرة،  الحكومـــة  مـــن  المدعومـــة 
األمر الذي انعكس على وفرة الحلول 
والخيارات أمام المواطنين لالستفادة 

من الخدمات اإلسكانية.
اللـــوزي  مشـــروع  أن  الوزيـــر  وبّيـــن 
باكـــورة  يمثـــل  والـــذي  اإلســـكاني، 
تنفيذ المشـــاريع اإلسكانية ضمن هذا 
البرنامـــج، يتضمن تنفيـــذ 132 وحدة 
ســـكنية، باإلضافـــة إلى أعمـــال البنية 
التحتيـــة الثانويـــة، ويمثـــل النســـخة 
لبرنامـــج تطويـــر حقـــوق  التجريبيـــة 

األراضي الحكوميـــة، الذي يمثل نقلة 
نوعيـــة جديدة علـــى صعيـــد التعاون 
بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص 
لتوفيـــر مشـــاريع الســـكن االجتماعي، 
مشـــيًرا إلى أن الوزارة تحرص بشكل 
الحلـــول  عـــن  البحـــث  علـــى  مســـتمر 
زيـــادة  فـــي  تســـهم  التـــي  المبتكـــرة 
المعـــروض من الخدمـــات والمنتجات 
اإلســـكانية، وهـــو النهـــج الـــذي تســـير 
وتنفـــذه  الموقـــرة،  الحكومـــة  عليـــه 

الوزارة خالل السنوات األخيرة.
وذكـــر أن الوزارة تســـتهدف من خالل 
هـــذا البرنامـــج حـــال نجـــاح نســـخته 
التجريبية بناء 19 ألف وحدة سكنية 

مؤكـــًدا  الحكوميـــة،  األراضـــي  علـــى 
وفرتـــه  الـــذي  المناســـب  المنـــاخ  أن 
الحكومـــة الموقرة لشـــركات التطوير 
العقاري ساهم بشـــكل كبير في نجاح 
مبادرات إشـــراك القطـــاع الخاص في 
توفيـــر المشـــاريع الســـكنية التي تلبي 

االحتياجات اإلسكانية للمواطنين.
كما نّوه وزير اإلسكان إلى أن المشروع 
يســـتهدف المواطنيـــن الراغبيـــن فـــي 
االستفادة من برنامج مزايا، باإلضافة 
إلـــى التمويـــالت اإلســـكانية األخـــرى 
التـــي تتيحهـــا الـــوزارة، حيث تســـعى 
البرنامـــج  هـــذا  خـــالل  مـــن  الـــوزارة 
إلـــى زيـــادة المعـــروض مـــن خيـــارات 

الوحـــدات الســـكنية أمـــام المواطنين 
بأسعار مناسبة.

وُيســـتمد تصميم الوحدات الســـكنية 
مـــن  اإلســـكاني  اللـــوزي  بمشـــروع 
أحـــدث نمـــاذج البنـــاء المعتمـــدة لدى 
كل  تتكـــون  حيـــث  اإلســـكان،  وزارة 
نـــوم،  غـــرف   3 مـــن  ســـكنية  وحـــدة 
وصالـــة للمعيشـــة والطعـــام، ومطبـــخ 
ودورات ميـــاه، باإلضافة إلى موقفين 
للسيارات، وغرفة خدمات في الطابق 

العلوي.
بالتعـــاون  اإلســـكان  وزارة  أن  يذكـــر 
مـــع بنـــك اإلســـكان كانا قـــد اطلعا بعد 
نحـــو   2019 عـــام  البرنامـــج  تدشـــين 

المقـــاوالت  شـــركات  مـــن  جهـــة   100
والتطويـــر العقاري على عرض مفصل 
حول أهـــداف البرنامج واشـــتراطاته 
وآلياتـــه الماليـــة والفنيـــة والقانونيـــة. 
وتعـــد اتفاقية “اللوزي” من المشـــاريع 
التي تعمـــل عليها الـــوزارة مع القطاع 
الخـــاص بعـــد مشـــروع ديـــرة العيـــون 

بديار المحرق.
وقـــد زار مشـــروع اللـــوزي اإلســـكانية 
وزيـــر اإلســـكان، وخالـــد بـــن عبـــد هللا 
مديـــر عـــام بنـــك اإلســـكان، والشـــيخ 
وكيـــل  خليفـــة  آل  حمـــود  بـــن  خالـــد 
وزارة اإلســـكان وعدد من المسؤولين 

والمهندسين.

المنامة - وزارة اإلسكان

الشراكة مع “الخاص” توفر حلواًل إسكانية مبتكرة
70 % نسبة اإلنجاز في مشروع اللوزي... الحمر:

يوسف الصالح

يتضمن تنفيذ 
132 بيًتا... وعند 
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يفتتح رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفـــة، المؤتمـــر الثانـــي 
لألمراض الباطنية الذي تنطلق أعماله 
فـــي فنـــدق  اليـــوم الخميـــس  صبـــاح 
ديبلومات راديســـون بلـــو بتنظيم من 
جامعـــة الخليج العربي بمشـــاركة 44 

متحدثًا من مختلف دول العالم.
يناقـــش المؤتمـــر علـــى مـــدى يوميـــن 
المتعلقـــة  والمواضيـــع  القضايـــا  أهـــم 

بتفرعاتهـــا  الباطنيـــة  باألمـــراض 
وتخصصاتهـــا الدقيقـــة فـــي مجلـــس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
مـــع التعمـــق فـــي مـــدى تأثيـــر جانحة 
كورونـــا على صحـــة اإلنســـان، ويأتي 
تنظيـــم كليـــة الطـــب والعلـــوم الطبية 
بجامعة الخليـــج العربي لهذا المؤتمر؛ 
بهـــدف دعم قدرات األطبـــاء وإطالع 
المهتميـــن علـــى أحدث المســـتجدات 
العالجية ذات الصلـــة بهذا التخصص 
الحيـــوي المهـــم خصوصـــا فـــي ظـــل 
جائحـــة كورونـــا وما ترتـــب عليها من 

تداعيات صحية.
وقـــال رئيـــس المؤتمر، ورئيس قســـم 
األمـــراض الباطنية بكلية الطب أمجد 
البـــاز إن المؤتمـــر الـــذي ينظـــم للمـــرة 
الثانيـــة يطـــرح محاور مهمـــة في كل 
تفرعات األمـــراض الباطنية كأمراض 
القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، وارتفـــاع 
ضغط الدم والسكري، وأمراض الكلى 
والكبـــد والجهـــاز الهضمـــي، وأمراض 
الغدد الصماء، وأمراض الدم واألورام 
أمـــراض  جانـــب  إلـــى  الســـرطانية، 
الروماتـــزم، أمـــراض الجهاز التنفســـي 

والرعاية المركزة، واألمراض المعدية 
واألمراض العصبية.

أطبـــاء  المؤتمـــر  فـــي  ويتحـــدث 
وأكاديمييـــن من عـــدة دول من بينها: 
العربيـــة  المملكـــة  البحريـــن،  مملكـــة 
دولـــة  الكويـــت،  دولـــة  الســـعودية، 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ســـلطنة 
عمـــان، مصر. باإلضافة إلى متحدثين 
دوليين من إســـبانيا، ألمانيا، الواليات 
أن  ويتوقـــع  األمريكيـــة،  المتحـــدة 
يشـــارك فـــي المؤتمـــر أكثـــر مـــن 400 
مشـــارك مـــن األطبـــاء والمتخصصين 

فـــي األمـــراض الباطنية مـــن مختلف 
دول المنطقة، إضافـــة إلى طلبة كلية 
الطب، والباحثين في مجال األمراض 
الممرضيـــن،  واألطبـــاء،  الباطنيـــة، 

والعاملين الصحيين.
كمـــا وسيشـــهد المؤتمر انعقـــاد إحدى 
عشـــرة جلســـة متخصصة علـــى مدار 
ثالثـــة أيـــام، وهـــي تعـــادل 24 ســـاعة 
معتمـــدة، ويتوقـــع أن يخـــرج المؤتمر 
بمجمـــل  تتعلـــق  مهمـــة  بتوصيـــات 
األمراض السائدة في مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

44 متحدثا عالميا في افتتاح مؤتمر األمراض الباطنية
يركز على تأثير الجائحة على الصحة واألورام السرطانية

الجفير - مركز عيسى الثقافي

الثالثـــاء  الثقافـــي مســـاء  مركـــز عيســـى  أقـــام 
الماضي حفل تدشـــين كتـــاب “البحرين.. تاريخ 
مـــن الريـــادة الصحيـــة” للباحث الطبيـــب محمد 
أحمـــد جوهر، حيث دشـــن نائـــب رئيس مجلس 
األمناء المدير التنفيذي للمركز الشـــيخ خالد بن 
خليفـــة آل خليفة الكتـــاب، وذلك بحضور رئيس 
مجلـــس أمناء المستشـــفيات الحكومية الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالعزيز آل خليفـــة، ووزير الصحة 
األســـبق علي فخرو، والرئيـــس التنفيذي لمراكز 

الرعاية الصحية األولية جليلة السيد جواد.
واســـتهل الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
كلمتـــه الترحيبية بتقديم خالص التهنئة والثناء 
للكـــوادر الطبيـــة والفريـــق الوطنـــي الطبي على 
التصـــدي  فـــي  البحريـــن  نجـــاح جهـــود مملكـــة 
لجائحـــة كورونـــا “كوفيد 19” بقيـــادة ولي العهد 

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، مبينًا بأن هذا الكتاب 
يوثـــق أبـــرز إنجـــازات البحريـــن التاريخيـــة في 
مســـيرتها الرياديـــة الصحية، حيث يعـــد مرجعًا 

للباحثين والمهتمين.
وأشاد بمنهجية الكتاب الذي يروي مسيرة ريادة 
البحريـــن في القطاع الصحي ومكافحة األوبئة، 
ويوثق الحقـــب التاريخية بمختلف عهود حكام 
آل خليفة الكرام، مشيرًا إلى أن المؤلف استطاع 
والمخطوطـــات  التاريخيـــة  الوثائـــق  قـــراءة 
بموضوعيـــة ودقـــة أكبر من منطلـــق اختصاصه 
كطبيـــب قـــادر على اســـتنباط المفاهيـــم الطبية 

بتعمق وإدراك أكثر من المؤرخ العادي.
المديـــر  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ودعـــا 
التنفيذي للمركز في ختام كلمته جميع الشـــباب 
مـــن أصحـــاب المهـــن والتخصصـــات بالمبـــادرة 

بتوثيق إنجازات البحرين في مجاالتهم؛ إلثراء 
الساحة التاريخية الوطنية، مثمنًا جهود الكاتب 

في إعداد هذا المؤلف.
ومـــن جانبـــه، اســـتعرض مؤلـــف الكتـــاب جوهر 
خطـــوات إعـــداده الكتـــاب، مشـــيرًا إلـــى أن هذا 
اإلنجـــاز يعـــد اســـتكماالً لتوصيات النـــدوة التي 
أقامهـــا المركـــز قبـــل عاميـــن والتـــي تـــم خاللهـــا 
تقديـــم وثائـــق عمرهـــا أكثر من 100 عـــام تثبت 

جهود البحرين التاريخية في مكافحة األوبئة.
وذكر في عرضه مضامين الكتاب، حيث تناولت 
فصولـــه الـــدور الصحـــي الريـــادي الـــذي تميزت 
فيه البحريـــن انطالقًا من عهـــد صاحب العظمة 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين 
وتوابعهـــا وصوالً إلى العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
والذي استعرض تفاصيل اإلجراءات والقرارات 

المتخـــذة في تلك الحقب والتـــي بينتها الوثائق 
والمخطوطـــات التاريخيـــة، والنجاحـــات التـــي 
تـــم تحقيقها فـــي مكافحة األوبئة فـــي البحرين 
عبـــر تاريخهـــا، مؤكدًا إلـــى أن هـــذا الكتاب وثق 
لجائحـــة  تصديهـــا  خـــالل  البحريـــن  إلنجـــازات 

كورونا.
ومـــن جانبـــه، قـــال المعقـــب علـــي الصديقي إن 
الكتـــاب يمثـــل إضافة للبحث العلمـــي التاريخي 
في البحرين، مشـــيًرا أن المؤلـــف التزم بالقضايا 
الموضوعـــي  والتقســـيم  المنهجـــي  بالتماســـك 
واألمانـــة العلميـــة فـــي كتابتـــه، مـــن حيـــث دقة 
المعلومات التي وظفها بشكل سليم في البحث، 
واعتماده على مراجـــع عربية وأجنبية متنوعة، 
قديمـــة،  وصحـــف  ووثائـــق  وبحـــوث  وكتـــب 
موضحـــًا بأن الكاتب أعطى قيمـــة علمية، ودقة 
منهجية، من خالل تعامله مع موضوع الدراســـة 

تحـــول  وثـــق خاللـــه مراحـــل  بطابـــع شـــمولي، 
الشـــأن الصحي في البحرين، وبروز المؤسسات 

والهياكل اإلدارية وتطوراتها.
وتضمـــن الكتاب خمســـة فصول تؤرخ لمســـيرة 
الريـــادة الصحيـــة فـــي عهـــود حـــكام البحريـــن، 
كمـــا تضمـــن الكتاب كلمـــة تقديميـــة لعلي فخرو 

باعتباره أول وزير صحة في دولة البحرين.
ومحمـــد أحمـــد جوهر هـــو طبيب جراحـــة الفم 
والوجه والفكين وباحث بحريني، التحق للعمل 
بـــوزارة الصحة منذ 2009م، وشـــارك في العديد 
من اللجـــان النوعية بالوزارة، وتطوع للعمل في 
الصفـــوف األمامية ضمن فريـــق البحرين الطبي 
لمواجهـــة جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
كمـــا أنـــه ناشـــط فـــي مجـــال التوعيـــة الصحيـــة 
المجتمعيـــة، ولـــه اهتمامـــات بحثية فـــي مجال 

التاريخ والصحة العامة.

خالد بن خليفة: قدرة المؤلف على التوثيق بصورة أدق

“عيسى الثقافي” يدشن  كتاب “البحرين .. تاريخ من الريادة الصحية”

المنامة - مجمع السلمانية الطبي

برعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، وقع رئيس مجلس أمناء المستشــفيات 
الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، اتفاقية تعاون مشتركة بشأن إدارة وتشغيل المطبخ الرئيس بمجمع السلمانية 
الطبــي مــن قبــل شــركة )BDC( التابعــة لشــركة خدمــات مطــار البحريــن )BAS(، وذلــك لتوريد وجبــات لجميع المرضــى المقيمين 

باإلضافة إلى العاملين بالمجمع لمدة عامين وذلك بشكل يومي.

وصرح الشـــيخ هشـــام بن عبدالعزيز 
آل خليفـــة بـــأن هـــذا التعاقـــد يهدف 
إلـــى رفع مســـتوى الخدمات المقدمة 
للمرضـــى المقيمين والعاملين بمجمع 
تحـــرص  حيـــث  الطبـــي،  الســـلمانية 
علـــى  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االهتمام بأعلى معايير جودة األغذية 
التـــي تقدمهـــا، وذلك بما يســـاهم في 
تحســـين الحالـــة الصحية والنفســـية 

للمرضى المقيمين بالمجمع.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرئيـــس التنفيذي 
أحمـــد  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
محمـــد األنصـــاري، بـــأن توقيـــع هـــذه 
االتفاقية يأتي انطالقًا من توجيهات 

المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس 
أعلـــى  لتوفيـــر  الهادفـــة؛  الحكوميـــة 
المســـتويات الخدماتيـــة مـــن حيـــث 
الجـــودة والكفـــاءة المقدمـــة بمجمـــع 

السلمانية الطبي. 
وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة خدمات مطـــار البحرين 
بـــاس وشـــركة بـــاس للتطويـــر، نبيل 
بـــاس  شـــركة  “تفتخـــر  كانـــو:  خالـــد 
العـــام  الحديثـــة  مرافقهـــا  بافتتـــاح 
البحريـــن  منطقـــة  فـــي  الماضـــي 
االســـم  لالســـتثمار تحت  العالميـــة 
للتطويـــر  بـــاس  شـــركة  التجـــاري 
أفضـــل  لمراعـــاة  المصممـــة   )BDC(

إســـتراتيجيات التخطيط في مجال 
التموين باســـتخدام أحدث المعدات 
واألســـاليب الحديثة؛ لضمـــان توفير 
صحيـــة  بيئـــة  فـــي  عاليـــة  انتاجيـــة 

وآمنة. 
 )BDC( شـــركة  تفتخـــر  وأضـــاف: 
عاليـــة  التمويـــن  خدمـــات  بتقديـــم 
الجـــودة من جميع الموارد والخبرات 
الالزمة، حيث يمكن للشركة أن تلبي 
احتياجـــات أكثـــر الفعاليـــات رقًيا بما 
في ذلك المناسبات الخاصة للشركات 
ومـــآدب العمـــل، إلى المناســـبات غير 

الرسمية.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

خدمات مطار البحرين باس وشـــركة 
بـــاس للتطويـــر محمـــد خليـــل أحمد: 
تمثـــل هـــذه االتفاقيـــة نقطـــة تحول 
كبيرة في مسيرة عمل شركة خدمات 
مطـــار البحرين، حيـــث تعد من أوائل 
االتفاقيـــات المبرمـــة بشـــكل مباشـــر 
لشـــركة بـــاس للتطويـــر )BDC( فـــي 
مجال التموين. وتأتي هذه االتفاقية 
تماشيًا مع رؤية شركة خدمات مطار 
البحرين والتي تضمنت إنشاء شركة 
لتوفيـــر خدمـــات متنوعـــه  مســـتقلة 
خـــارج مطـــار البحريـــن الدولـــي فـــي 
قطـــاع الخدمات األمنيـــة، التموينية، 
خدمـــات توفيـــر العمالـــة والخدمات 
اللوجســـتية، حيث تتوســـع الشـــركة 
التمويـــن بشـــكل  فـــي قطـــاع  حاليـــا 
خـــاص ونتطلع إلى اإلعالن عن إبرام 
اتفاقيات جديدة في نطاق خدماتها 

األخرى في المستقبل القريب.

هشام بن عبدالعزيز: هدفنا رفع مستوى الخدمات في المستشفى

“بــــــاس” تــــورد وجـبـــــات مــرضـــى السـلمانيــــة

الشيخ محمد بن عبدالله

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
خليفـــة، أقيـــم أمـــس حفل تدشـــين كتـــاب معدالت 
اإلصابـــة بالســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن لألعوام 
2018-2009 الصـــادر مـــن مكتـــب المراجعة الطبية 
فـــي وزارة الصحـــة وبحضـــور عـــدد مـــن الـــوزراء 
وكبـــار المســـؤولين في القطاع الصحـــي في مملكة 

البحرين.
وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح بأهميـــة 
الســـجل الوطنـــي للســـرطان تماشـــيا مـــع توصيات 
منظمـــة الصحـــة العالمية؛ من أجل إعـــداد البرنامج 
الوطني لمكافحة الســـرطان وتوثيق أنماط المرض 

وقياس عبء السرطان.
والتقاريـــر  اإلصـــدارات  هـــذه  أهميـــة  وأكـــدت 

اإلحصائيـــة التي توفـــر كافة البيانـــات والمعلومات 
المطلوبـــة فـــي هذا المجال والتي تســـاهم في دعم 
ومســـاندة األبحاث الطبية والدراســـات العلمية إلى 

جانب السياسات وبرامج العمل الحكومية.
كمـــا بينـــت رئيـــس مكتـــب المراجعة الطبيـــة إيمان 
جناحي بأهمية ســـجل البحرين للســـرطان كقاعدة 

بيانات أساســـية لجميع مرضى الســـرطان؛ من أجل 
تحديد أولويات مكافحة السرطان وعالجه، ويأتي 
هـــذا ضمن ســـعي الحكومـــة وجهودهـــا المتواصلة 

باالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وخالل حفل التدشـــين، تم تقديـــم عرض لمعدالت 
اإلصابة بالســـرطان للسنوات 2018-2009 ومن ثم 

عرض فلم وثائقي عن سجل البحرين للسرطان.
وفـــي ختـــام الحفل، كـــّرم رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة، ووزيـــرة الصحة، فريق العمـــل القائم على 
إعـــداد كتـــاب معـــدالت اإلصابة بالســـرطان وجميع 
الجهـــات المســـاهمة فـــي تزويـــد الســـجل الوطنـــي 
ببيانـــات مرضـــى الســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن، 
معربا عـــن جهود وزارة الصحة في نجاح الســـجل، 
كما أكد أهمية التعاون بين كافة األجهزة الحكومية 
الخدمـــات  لتطويـــر  العمـــل  لمواصلـــة  والخاصـــة؛ 

الصحية في مملكة البحرين.

محمد بن عبداهلل: تعاون حكومي لتطوير الخدمات الصحية

االرتكـاز علـى سجـل البحريـن للسرطان لتحديد العـالج
المنامة - وزارة الصحة
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بحرينــــي يصــــل إلــــى جبــــل كليمنجــــارو اإلفريقيــــة
في طقس شديد البرودة وبعد 7 أيام وبارتفاع ٥٨٩٥ متًرا

قال عبدهللا المدفعي عن تجربته وسط غابات تنزانيا للوصول إلى جبل كليمنجارو، إن القمة 
تعني أن تكون على ارتفاع  ٥٨٩٥ متًرا في رحلة تستغرق من 7 – 8 أيام متواصلة، وقد تمتد 
إلى أكثر، وســط رياح شــديدة  البرودة وطقس أشــبه بالجليد، دون أن تفكر ســوى أن تدفئ 

نفسك، وتحميها من األخطار.  

الفكرة

فـــي  والخـــوض  للســـفر  حبـــه  أن  المدفعـــي  وذكـــر 
المغامـــرات فـــي دمه منـــذ الصغر ومن هنـــا انطلقت 
الفكرة، التي جعلته يخوض هذه التجربة الجديدة 
والتي ساعدته على اكتشاف نفسه بشكل أكبر، كما 
حفزته على تقديم أفضل ما لديه في هذه الحياة.

وأضـــاف أنه يؤمـــن أن تحقيق أي  إنجـــاز مهم كان 
صغيـــًرا يدفعـــه إلى تحقيـــق إنجاز أكبـــر، و اإليمان 

للوصول إلى ما يريد.
وأوضـــح أن الهـــدف مـــن دخولـــه هـــذا التحـــدي هو 
تذكيـــر نفســـه بمقولة محمود درويـــش أن على قدر 
حلمك تتسع األرض وكلما وثقت في نفسك وآمنت 

بها حققت ما تريد.
وقـــال، تكمـــن فـــي ذواتنـــا طاقـــات إبداعيـــة علينـــا 
استغاللها وتوجيهها نحو أهدافنا لكي نستطيع من 
خاللهـــا الوصول ألي هدف نريـــده، وهو ما قمت به 
عندما وضعت هدف الوصول إلى جبل كليمنجارو.

الفريق

وذكـــر أن اإلنســـان عندمـــا يكون لديه إيمـــان بفكرة 
معينة، فإنه يســـعى إلى تحقيقها، عن طريق السبل 
واألدوات المناســـبة، وهذا ما جمعه مع فريقه الذي 

تكون من 12 شخًصا من دول الخليج.
وبيـــن أنـــه كان النصيـــب األكبـــر إلى أبنـــاء الكويت 
وهم 9، واثنان من المملكة العربية الســـعودية، وأنا 
البحرينـــي الوحيـــد بينهـــم، حيـــث انطلقـــت الرحلة 

بتاريخ 24 فبراير وانتهت في 4 من الشهر الجاري.
  الدعم

مؤيـــد  بيـــن  انقســـمت  أســـرته  إن  المدفعـــي  قـــال 
ومعـــارض، خصوًصـــا أن فكرة تســـلق ارتفـــاع بهذا 
المقـــدار، ليس بالهين، لكن دعـــم والدتي هو الدافع 
األكبر لوصولي إلى القمة. وأشـــار إلى أن أصدقاءه 
مـــن دولة الكويت الشـــقيقة محمـــد مجاربي ونايق 
وفـــواز العنـــزي، قدمـــوا لـــه سلســـلة مـــن النصائـــح 

واإلرشادات حول الرحلة وكيفيتها.

التحديات 

وقـــال أن هنـــاك مرًضا يســـمى “مـــرض االرتفاعات” 
وهو الشـــيء الـــذي أصابه هو مـــع فريقه، في رحلة 
التســـلق التـــي اســـتمرت ســـبعة أيـــام، ســـتة منهـــا 

للصعود، ويوم واحد للنزول.
وتابع أن هناك أعراض خاصة تبدأ بالظهور، بمجرد 
التقدم في الســـير، منها نقص في األكســـجين الذي 
يتســـبب بضيق في التنفس، وســـرعة دقات القلب، 

والغثيان والصداع.
وأكـــد أن هـــذه األعـــراض التي يشـــعر بها الشـــخص 
تكـــون بدرجات مختلفة ومتفاوته عن غيرها، لكننا 
اســـتطعنا تخفيـــف حدة هـــذه األعـــراض من خالل 
آليتيـــن همـــا أوال، الصعـــود إلـــى ارتفـــاع عالـــي ثـــم 
النزول مثلما فعلنا في  اليوم الرابع، فقمنا بالصعود 
ثم النـــزول تدريجًيا من ارتفـــاع ٤٦٠٠م إلى ٣٩٠٠ 
م مـــن أجـــل زيـــادة تأقلـــم الجســـم علـــى مثـــل هذه   
االرتفاعـــات وثانيـــا، من خـــالل تناول كبســـولة في 

نهاية كل يوم للتخفيف من هذه األعراض.

االستعدادات

وتحدث عن االســـتعدادات ما قبل الســـفر، قائال أن 
االســـتعداد النفسي هو المهم واألهم قبل البدء بأي 
اســـتعداد آخـــر، وهذا مـــا فعلتـــه قبل االنتقـــال إلى 

الخطوات األساسية األخرى.
وتابـــع أنه يشـــترط للدخـــول إلى تنزانيـــا األفريقية 
أخـــذ تطعيـــم الحمى الصفـــراء، ولكنـــي قمت بأخذ 
أربعـــة تطعيمات إضافيـــة منها تطعيـــم التيتانوس 
والكبد الوبائي ليصبح مجموع التطعيمات خمسة.

بداية المغامرة

وذكـــر أن الطريـــق لم يكن ســـهاًل أبـــًدا للوصول إلى 
القمـــة، فقـــد تـــم علـــى مراحـــل متعـــددة، ففـــي كل 
يـــوم يصعد بمقـــدار معين حتى يتم تأقلم الجســـم 

وأجهزته على االرتفاع . 
ولفـــت، أنـــه أثنـــاء الصعـــود، مررنـــا بفصول الســـنة 
جميعهـــا، فتارة يكون الطقس مشمًســـا وتارة يكون 

غائًما وتارة يكون ممطًرا.

القمة

وتابـــع أنـــه في يوم القمـــة الذي يعتبر اليـــوم األكثر 
تحدًيـــا، بالخصـــوص أننـــا اســـتيقظنا فـــي الســـاعة 
شـــديد  كان  الطقـــس  أن  حيـــث  فجـــًرا،  الواحـــدة 
البرودة، والرياح عاتية، السيما أننا كنا على ارتفاع 

٤٧٠٠ م.
وأضـــاف أن القمة تعني أن تصل إلى ارتفاع  ٥٨٩٥ 
م فـــي رحلـــة تســـتغرق مـــن 7 – 8 أيـــام متواصلـــة، 
وقـــد تمتـــد إلى أكثر، ويرجع الســـبب إلـــى خطوات 
المتســـلق، في طقس أشـــبه بالجليـــد، دون أن تفكر 

سوى أن تدفئ نفسك، وتحميها من األخطار.
وذكـــر أنهـــم كانـــوا يعتقـــدون أن شـــروق الشـــمس، 

ســـوف يخفف الوضع عليهم، لكـــن البرودة والرياح 
أن يســـتطعوا  الشـــديدة  ظلـــت تحاصرهـــم، دون 

الفرار منها
وأكد أن ســـبب صمودهـــم هو اإلصـــرار القوي الذي 
كان ينبـــع مـــن إراداتهـــم وإيمانهـــم المســـتمر، حتى 
تعالـــت الضحكات ونحن نقترب من القمة، و وصلنا 

وكانت أجمل فرحة. 

موقف وأثر

وبيـــن أن هنـــاك مواقـــف ال تمحوهـــا الذاكـــرة، ومن 
أكثر المواقف التي  بقيت إلى اآلن حاضرة، أنه في 
اليـــوم الســـادس عندما اضطررت إلـــى خلع حذائي 
وهو شـــيء تم تحذيرنا منه لتجنـــب تجمد الرجل، 
وهذا ماحدث بالفعل تجمدت رجلي، حينها شعرت 
بألـــم شـــديد ولـــم أســـتطع المشـــي عليها، فـــي ذات 
الوقـــت  قام المرشـــد بحـــك باطن الرجـــل لتدفئتها، 
وبعدها استعدت قدرتي على المشي وانطلقت من 

جديد. 

الشعب التنزاني 

وقـــال المدفعـــي إن الرحلة كانت مليئـــة بالحماس،  
خصوًصـــا أن المرشـــدين التنزانيـــن، أشـــخاص فـــي 
غايـــة الروعة، فهم ســـبب  ارتفـــاع معنوياتنا حيث 
قدمـــوا أجمـــل وأفضل أنـــواع الدعم خـــالل رحلتنا 
مـــن خـــالل ارشـــاداتهم وتوجيهاتهـــم عـــن الطـــرق 
والمشـــاكل التي قد تواجهنا، فهم ليســـوا مرشـــدين 

فقط بل أصدقاء مع مرور المواقف والقصص.

 نصيحة  

وأكـــد أن من أهـــم النصائح التي يؤمن بها هي عدم 
تأجيل عمل وحلم وأمل اليوم إلى الغد ! فخطوات 
صغيـــرة تدفعك، لتحقيق النجاح األكبر، و اســـتمتع 

برحلتك في هذه الحياة وال تنشغل بالنتيجة.
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تطبيق إلكتروني إلنقاذ الحياة البيئية
تيسير الحصول على الحاويات... النعيمي يقترح:

^ ناقـــش مجلـــس أمانة العاصمة 
صبـــاح األربعـــاء مقترًحـــا ينـــص على 
طـــرح تطبيق إلكتروني للتدوير تحت 
اســـم “عالمنـــا األخضـــر”، والمقـــدم من 
رئيـــس اللجنة الفنية مبـــارك النعيمي، 
وأشـــار النعيمي في مداخلته إلى أبرز 
األهداف المرتبطـــة بالتطبيق وأبرزها 
تخفيـــف التلوث البيئـــي وتحويله من 
نفايـــات ومخلفات إلى إعـــادة التدوير 

حيث يســـعى تطبيق “عالمنا األخضر” 
لتقديـــم حلـــول بيئيـــة وآمنـــة إلعـــادة 

تدوير النفايات والمخلفات.
وفـــي تفاصيـــل أخرى حـــول المقترح، 
أوضـــح النعيمي أن الفكـــرة تكمن في 
أن يحتوي التطبيق على 4 فروع قابلة 
للزيـــادة أو النقصـــان بحســـب الحاجة 
بالســـتيك،  عامـــة،  مخلفـــات  وهـــم 
زجـــاج، ورق وينـــدرج تحـــت كل فرع 

مـــن الفروع خياريـــن األول ينص على 
إعـــادة االســـتخدام والثانـــي التخلص 
مـــن المخلفـــات وذلـــك بغـــرض إتاحـــة 
خيـــارات متعـــددة للمواطـــن والمقيـــم 

وتحديد ما يناسبه بحسب المنطقة.
وأضـــاف أن هنـــاك فئـــات كثيـــرة مـــن 
إليجـــاد  جاهديـــن  يســـعون  النـــاس 
مشـــكلة  حـــّدة  مـــن  لتخفيـــف  حلـــول 
إرســـاء  طريـــق  عـــن  البيئـــي  التلـــوث 

حـــّل  علـــى  ُتســـاعد  ُممارســـات  عـــّدة 
هـــذه المشـــكلة، وأبرزها عمليـــة إعادة 
التدويـــر لمـــا لها من تأثيـــرات إيجابية 
في تحسين البيئة عن طريق التطبيق 
اإللكترونـــي، كمـــا سيســـاهم ذلـــك في 
تقليل االنبعاثات الكربونية، والحفاظ 
علـــى معدالت األكســـجين فـــي البيئة، 
فـــي  النفايـــات  مـــن حجـــم  والتقليـــل 
مكّبـــات النفايـــات مثل مدفن عســـكر، 

شـــركات  علـــى  الحصـــول  وســـهولة 
التدويـــر والحاويات بحســـب المنطقة 
فـــي التطبيـــق، باإلضافة إلـــى الحفاظ 

علـــى الطاقـــة، وللتطبيـــق ميـــزة وهي 
فـــرز المخلفات والنفايات بحســـب كل 

منطقة ونوعها.

^ وافـــق أعضـــاء مجلس أمانـــة العاصمة صبـــاح أمس األربعـــاء باإلجماع على 
مقتـــرح هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي المتعلق بشـــأن المخطـــط التفصيلي 
الجزئـــي لمنطقـــة بوغـــزال فـــي مجمـــع 330 حـــول العقـــارات غيـــر المخططـــة وغير 
المصّنفة من خالل تعديل وضعيات األراضي في المنطقة، وذلك عن طريق توسعة 
شـــبكة الطـــرق وتصنيف بعض العقـــارات غير المصنفة وتوفيـــر الخدمات، باإلضافة 

إلى إرساء وتعديل البنية التحتية بالمنطقة.

“أمانة العاصمة” يوافق على تعديل 
وضعيات أراضي بوغزال

تكليف “التنمية الحضارية” باإلشراف على “الترميم” في حاالت معينة
تغّير موقف بعض األعضاء يثير استياء النّكال

ناقـــش مجلس أمانـــة العاصمة صباح أمـــس األربعاء 
والمرافـــق  الخدمـــات  لجنـــة  مـــن  المقـــدم  المقتـــرح 
العامـــة والـــذي نـــص علـــى تكليـــف المتخصصين في 
إدارة التنميـــة الحضرية لإلشـــراف الفني والهندســـي 
على طلبات مشـــروع تنمية المـــدن والقرى )الترميم( 
بداًل من إشـــراف المكتب الهندســـي فـــي حالة إصدار 
الرخـــص فـــي عند عمليـــات الهـــدم الجزئـــي، وتحمل 
اإلضافة والترميم، والتدخالت اإلنشـــائية، باإلضافة 

إلى صب األساسات لإلضافة في الدور األرضي.
وأكـــد رئيس اللجنة عبدالواحد النكال ضرورة إيجاد 
وإرســـاء حلول للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، 
مشـــددا على أهمية الســـالمة اإلنشـــائية للمســـكن أو 
البيـــت، وضـــرورة إشـــراف المكاتـــب الهندســـية على 

الصعيد الداخلي أو الخارجي.
كما أوصى النكال برفع التوصيات إلى وزير األشغال 
وشـــئون البلديات والتخطيـــط العمراني عصام خلف 
للنظـــر فيه وتقديم أبـــرز المالحظات والحلول حوله، 
معبرا عن اســـتيائه جراء انقسام أعضاء المجلس ما 
بيـــن مؤيد ومعارض للمقتـــرح، إذ تغّير موقفهم على 
الرغم مـــن أن المقترح تمت صياغته باإلجماع خالل 

اجتماع سابق.
من جهته، تحدث رئيس قسم تراخيص البناء محمد 
حســـين حـــول دور تراخيص البنـــاء والتـــي تتمحور 
حول التأكد مـــن الضمانات، بحيث يكون المبنى بعد 

عملية الهدم والترميم واإلضافة صالح للسكن.
 وأوضح أن تكليف وكالة خدمات البلديات المشتركة 
يتطلـــب التأكد من الناحيـــة القانونية مع األخذ بعين 
االعتبار اختصاصات الوكالة، مشيًرا إلى أن المكاتب 
الهندســـية لديهـــا الخبـــرة والكفاءة العالية لإلشـــراف 
الفني والهندسي على الطلبات المقدمة والمستوفية 

لكاّفة الشروط.
بدورهـــا، أكـــدت رئيســـة اللجنـــة الماليـــة والقانونيـــة 
ســـالمة  أهميـــة  القطـــان  خلـــود  العاصمـــة  بأمانـــة 

المواطنيـــن، والتـــي تعتبر مـــن المســـؤوليات الكبرى، 
مقترحة ضرورة إعـــادة النظر في المقترح والوقوف 

عند صياغته وتعدليه.
 رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة مبـــارك النعيمـــي أعلـــن فـــي 
مداخلتـــه، أنـــه يجـــب التمييز مـــا بين البيـــوت اآليلة 
للســـقوط والبيوت القابلة والمتاحـــة للترميم، بحيث 

يتم إعفاء األخيرة من الرسوم.
كمـــا قـــال رئيـــس مجموعـــة تصميـــم مشـــاريع إعادة 
تأهيـــل المســـاكن ســـيد قاســـم الموســـوي إن وزارة 
األشـــغال وشـــئون البلديات والتخطيط العمراني قد 
تسّلمت 17 طلًبا هذا العام من العاصمة ضمن مشاريع 
“الترميـــم”، تتضمن 10 طلبات فقط مســـتوفية كاّفة 
الشـــروط بينما الــــ7 طلبات الباقية لم تســـتوف ألبرز 
البنـــاء  لمشـــاريع  المنصوصـــة  والمعاييـــر  الشـــروط 

والترميم.
وتحدثـــت المهندســـة إيمان أضرابوه خالل الجلســـة 
حـــول أبـــرز اإلجـــراءات والخطـــوات التـــي تقـــوم بها 
الـــوزارة عـــن نوعية اإلشـــراف قائلة “الـــوزارة تدرس 
المتطلبـــات وتقوم بالكشـــف الميداني على المســـكن 
وتبحث أبرز أســـباب الضـــرر وترصدها، وما إذا كانت 
األضـــرار مســـتمرة أو ثابتـــة، وبنـــاء علـــى ذلـــك يتـــم 

تحديـــد قـــدرة تحمـــل البيت علـــى الترميـــم”، مردفًة 
أن الـــوزارة ال تقـــوم بأعمال الترميم الكبيرة بحســـب 
الميزانيـــة المحـــددة والمحـــدودة، مما يحـــدد نوعية 
اإلشـــراف الـــذي نحتاجـــه، كمـــا أن المهندســـين فـــي 
الـــوزارة يقومـــون بزيـــارات دوريـــة ويشـــرفون على 
الطلبـــات المقدمة. وأشـــارت رئيســـة لجنـــة العالقات 
العامـــة واإلعالم مها آل شـــهاب إلى وجود 4 شـــقوق 
رئيســـة تتعلـــق بهـــذا الموضوع شـــق قانوني، وشـــق 
إداري، باإلضافـــة إلـــى شـــق فني، وآخـــر مالي مرتبط 
بالمواطنيـــن من ذوي الدخـــل المحدود، ونصحت آل 
شـــهاب بتحويل الموضوع للجهـــة المعنية للنظر فيه 

وتقديم أفضل الحلول بشأنه.
وتقـــّدم رئيس مجلـــس أمانة العاصمـــة صالح طرادة 
بإعـــادة صياغـــة التوصيـــة والتي صـــارت تنص على 
تكليف المختصين بإدارة التنمية الحضرية لإلشراف 
الفني والهندســـي على طلبات مشـــروع تنمية المدن 
والقرى “الترميم” عوًضا عن إشراف المكتب الهندسي 
عند إصدار الرخص في حالة عمليات الهدم الجزئي، 
وتحّمـــل اإلضافـــة والترميـــم، والتدخالت اإلنشـــائية 
باإلضافـــة إلى صـــب األساســـات لإلضافة فـــي الدور 

األرضي، وتمت الموافقة على المقترح.

مروة أحمد

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

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

القيد : 139795 الفرع 2
التاريخ : 2022/3/22

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )47037( لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة جي أيند أس للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة شركة جى أيند أس للتجارة وبيع البضائع المستعملة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 139795، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 2 من شركة جي أيند أس للتجارة ذ.م.م 
الى خليج القطن ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة اي ايه العقارية ذ.م.م  
سجل تجاري رقم 138623-1

 
 ،138623-1 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  العقارية  ايه  اي  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة / شركة أدكون غلف لإلستشارات ذ.م.م مصفيا للشركة. بهذا 
يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
شركة أدكون غلف لإلستشارات ذ.م.م    

  +973- 36937988  , a_hage@adcongulf.com

16/03/2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
CR2022-41010  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : وسام عبدهللا يوسف يتيم

االسم التجاري الحالي : الوسام الذهبي تخليص المعامالت
االسم التجاري الجديد : الوسام الذهبي للخدمات

قيد رقم : 79650 – 4

الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة مؤسسة الرحيلة للمقاوالت والمملوكة للسيد/السيدة رحيله محمد رفيق 
جاويد والمسجلة بموجب القيد رقم 102693 - 1 ، بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة
الفردية المذكور وتحويله الىشركة ذات مسؤولية محدودة  برأسمال وقدره 1000 دينار

بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري (المؤسسة الفردية) عن جزء من أصول 
وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

رحيله محمد رفيق جاويد بنسبة   51 %
  TAHIR MEHMOOD   بنسبة  % 49

الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى   ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة العمران للخدمات العامة  والمملوكة للسيد/السيدة جعفر عبد العزيز ناصر 
ال عمران والمسجلة بموجب القيد رقم 21481 – 1 بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة 
الفردية المذكور وتحويله الى ذ.م.م  برأسمال وقدره    500,020.000   دينار بحريني 
وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية  المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
جعفر عبد العزيز ناصر علي  ال عمران  50%

علي    عبد العزيز ناصر علي  ال عمران  50 %
فعلى كل من لديه أي اعتراض على المذكور اعاله  التقدم باعتراضه  إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مجموعة نور ستار القابضة ش.م.ب. مقفلة
  سجل تجاري رقم   100528

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  مجموعة 
نور ستار القابضة ش.م.ب. مقفلة   المسجلة بموجب القيد رقم   100528   بطلب تصفية

الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة  احمد عبدهلل احمد الصيقل  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

احمد عبدهلل احمد الصيقل
   رقم هاتف 36863829

Ahmed@stargroupbh.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الكبسي بالس 22 شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة ايمن 
فؤاد علي يوسف وعبد اللطيف عبد هللا ياسين وعبد هللا عبد اللطيف عبد هللا  باعتبارهم 
المصفيين القانونيين لشركة شركة الكبسي بالس 22 شركة تضامن بحرينية والمسجلة 
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   143636  -  1 رقم  القيد  بموجب 
اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن  وتحويل قيد المؤسسة الفردية ايسكريم الصبايا
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة )ايسكريم الصبايا( والمملوكة للسيد/السيدة شيخه ناصر محمد الفاضل 
والمسجلة بموجب القيد رقم 68326-1، بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى 
500 دينار بحريني ، وذلك بكافة أصول   شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 

وموجودات والتزامات المحل التجاري.  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن  وتحويل قيد المؤسسة الفردية )مطعم ميونخ(
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
سالم  راشد  ابراهيم  عبدهللا  للسيد/السيدة  والمملوكة  ميونخ(  )مطعم  المسماة  الفردية 
العبسي والمسجلة بموجب القيد رقم 70860، بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 500 دينار بحريني ، وذلك بكافة أصول  

وموجودات والتزامات المحل التجاري.  

التاريخ :21-3-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022-42256 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : الدكتورعادل عبدهللا علي بوخوه

االسم التجاري الحالي : صالون الس فيغاس للتجميل
االسم التجاري الجديد : ٔاورغا بيوتي صالون

قيد رقم : 149019-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

إعالن بشأن تحول شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة  

 

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

المسجلة  بحرينية   تضامن  شركة  للخدمات  كار  بيور  شركة  تقدمت 

بموجب القيد رقم 143688 ، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة 

المذكورة من شركة تضامن إلى شركة  ذات مسئولية محدودة.  

تاريخ: 2022-3-21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-45654  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.
رقم السجل: 11425-4

اسم التاجر: محمد صالح عبدالصمد موسى فخري
االسم التجاري الحالي: مؤسسة فخري للصيانة و الداللة

االسم التجاري الجديد : فخري لخدمات الصيانة

SUGGESTIVE  FORMAT OF THE NOTICE 
TO BE PUBLISHED INDA LEADING DAILY 
NEWSPAPER OF THE AREA OF PERMANENT  
RESIDENCE IN INDIA AND IN BAHRAIN  FOR 

CHANGE OF NAME THE PASSPORT

I  SALMAN NANHKAV S/O.D/O.W/O NANHKAV   
HOLDING INDIAN  PASSPORT NO R 3538674  
DATED 22/09/2017 ISSUED AT WCKNOW 

HAVING PERMANENT RESIDENCE AT
FULL ADDRESS IN INDIA: HATHNASA 
HATHNASA HATHNASA RAE BARTZL ONAR 

PRNDTEH -229212 PRESENTLY RESIDING AT
FULL ADDRESS IN BAHRAIN : FLAT 13 BLDG 

276 ROAD 99 BLOCK 814 ISATWON
WILL HENCEFRTH BE KNOWN AS GIVEN 

NAME : MOHAMMAD SALMAN
OBJECTION IF ANY MAY BE FORWARDED TO 
EMBASSY OF INDIA  P.O.  BOX 26106  ADLIYA 

KINADOM OF BAHRAIN

11الخميس 24 مارس 2022 - 21 شعبان 1443 - العدد 4909
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KAZEROONI CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

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

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

Almowood gate Restaurant and Grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38885292  or  SUHAIRIBRAHIM77@GMAIL.COM

BAHRAIN CINEMA CO. B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
, suitably qualified applicants can contact

 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD, QUALITY MANAGEMENT 
, suitably qualified applicants can contact
 33308699  or  jasim.abdulla@afs.com.bh

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17555512  or  ALRABEA42@HOTMAIL.COM

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) 
, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

SECURITY HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17530670  or  info@securityhubbh.com

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

  SAFETY OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

LULIA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17217952  or  MUFADDALLULIA@YAHOO.COM

RASHED AHMED SALMAN ALROMAIHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39125631  or  ALROMAIHI2021@GMAIL.COM

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com

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

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

Alliance Maritime Company W L L AMC 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE(IMPORT) 
, suitably qualified applicants can contact
 13300800  or  INFO@AWANGROUPS.COM

GARLIC BROASTED - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17777777  or  HASH2H2@GMAIL.COM

Bridge Industrial Services b s c closed 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39995351  or  INFO@BIS.COM.BH

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  a.sharan@bfccwll.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

RASHID LIVESTIOCK BIRDS IMPORT ETPORT EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33300004  or  HAMAALLA8080@GMAIL.COM

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.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

HONOUR BUSINESS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39100597  or  ASWILLIUM@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

AVENION TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 36448741  or  WAHEED465@YAHOO.COM

Bnet B.S.C.(c) 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh

MANDI TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17672655  or  manditrading56@gmail.com

Jasco Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17290028  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM

HAMZA TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 33447756  or  hamzatower1@gmail.com

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 33113352  or  668.BHR@GMAIL.COM

PICK A PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17576425  or  F.ABDULLA58@HOTMAIL.COM

AVENION TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 36448741  or  WAHEED465@YAHOO.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

CLIPPER REFRIGERATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35129494  or  AHMADMALIK250@GMAIL.COM

ALHASAD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33910288  or  H93_H@HOTMAIL.COM

PRIME HOME PROJECTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17233383  or  PRIMEHOMEPROJECTS.BH@GMAIL.COM

ALHASAD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33910288  or  H93_H@HOTMAIL.COM

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33373383  or  S.husain@puregroup.bh

Almaher Marketing and Promotion Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM

AL Maawdah Reinforcement 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400386  or  KHALEDHASAN@ALMAWDAH.COM

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

Aaloo Gate Shabir Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39245209  or  INAMCONST@GMAIL.COM

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

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

  ASSISTANT PROFESSOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  ahims@batelco.com.bh

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

NOORMIS BURGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39061114  or  ZAINAB2015A@GMAIL.COM

NOOR ALKAWTHER COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39122259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

ANGEL WISH JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  a123aftab@hotmail.com

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

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM

ALSAIQAL DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 33338411  or  ALSAIQALDECOR@GMAIL.COM

Kaleet arad auto garage 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact
 36606994  or  AHGASSAB@YAHOO.COM

Amanigate Trading WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17813589  or  info@amanigate.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

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

MANGASH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 36520220  or  MANGASHLAUNDRY2015@GMAIL.COM

ARAD ELECTRONIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 66370888

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM

MIMI PROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17413265  or  AL_WAZZAN.GROUP@HOTMAIL.COM

AL HEJIN CLINICS FOR CHINESE ACUPUNCTURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRANSLATORS 
, suitably qualified applicants can contact

 66379766  or  DRH@ALHEJIN.COM

INTERNATIONAL TRANSPORT EST. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 17642922  or  intl.transports@gmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33388822  or  HANAN-1710@HOTMAIL.COM

NEW MILLENNIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17213355  or  WSSBAHRAIN@YAHOO.COM

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FINANCIAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  germanquality.bh@gmail.com

DESI MASALA GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(COST) 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

BOSTON STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33407382  or  SHIRLEYSURESH@GMAIL.COM

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

Orange contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17697455  or  CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM

MANAMA FOOD INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17675755  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH

AL MUQAHWI BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34055100  or  almuqahwi340@gmail.com

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

CONTROL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39944811  or  CONTROLAC.CONTRACTING@GMAIL.COM

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM

SENTAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17710915  or  sebtanaresturant@yahoo.com

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

MOHAMED SAYED EBRAHIM ABDULLA AL MATOOQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17735277  or  E33222725E@HOTMAIL.COM

ATHERLAND CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39722232  or  almohin111@hotmail.com

J B R ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36941411  or  AYSHAELZAYANI1988@YAHOO.COM

ARMADA TRANSPORT CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17280855  or  k.albastaki@hotmail.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

DANAT AWAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.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

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact
 17421118  or  Z.ALNOAIMI@KRHKW.COM

Alkhalidi real estate Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 13114311  or  ALKHALIDI.BH@GMAIL.COM

SHORT SHOP BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17644776  or  SHORTSHOP2008@HOTMAIL.COM

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM

FIVES SERVICES GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17831183  or  duaa.alajmi@FIVESGROUP.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

DIAMOND ALRIFFA ADVERTISMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CARTOONS PHOTOGRAPHY) 
, suitably qualified applicants can contact

 39360722  or  MRAAY89@GMAIL.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

GULF PEARL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17217333  or  JOHNDELMON@GMAIL.COM

SULTAN MARINE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17554872  or  admin@sultanengineering.com

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

MOODA BITAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17622832  or  moda_bitar_bh@yahoo.com

SILVER SPACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32100005  or  SILVER.SPACE.SERVICES@GMAIL.COM

AK ALBUHMOOD  SITES PREPARATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

NEUROCARE CLINIC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRONICS ENGINEERING).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 39808464  or  RAMVATWANI@HOTMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

MINHAS SHAWARMA AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM

NHALA VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39612999  or  MAH_M999@HOTMAIL.COM

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com

DOMINOS - BRANCH OF ALAMAR FOODS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com

Saint germain contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36756733  or  RANIIA-12@HOTMAIL.COM

ZAINAL GATE BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17296555  or  ZAINAL_60@HOTMAIL.COM

SHAT ALSHUWAIKH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17690036  or  UMSADIK5@GMAIL.COM

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Bu Fahad Real Estates Development and Management 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39306669  or  HUSAIN_ALMUTAWAH@YAHOO.COM

DOMINOS - BRANCH OF ALAMAR FOODS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

JAHIZ AUTO WASH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39900746  or  7US009@GMAIL.COM

SHAT ALSHUWAIKH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17690036  or  UMSADIK5@GMAIL.COM

Bu Fahad Real Estates Development and Management 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39306669  or  HUSAIN_ALMUTAWAH@YAHOO.COM

ABBAS BILJEEK & SONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact
 17401555  or  BILJEEK@BILJEK.COM.BH

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

SAP Middle East and North Africa LLC-foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact
 17108919  or  HASSAN.SALEH@SAP.COM

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  Khalifa@bwceng.com

SHIRAZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM

Lahan Property Management Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 35434546  or  LAHANCONTRACTING123@GMAIL.COM

JAHIZ AUTO WASH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39900746  or  7US009@GMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co

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

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM

Real Search W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 77144144  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM

DAR ALSAADA FOR FOOD STUFF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17443799  or  alsaadaplstic123@gmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

BAHRAIN MOONS CANSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17695595  or  almarz_wel@hotmail.com

LAIZAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17744999  or  hassan@emaar.bh

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
, suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH

OKKO LOUNGE RESTURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39676777  or  OKKOLOUNGEBAH@GMAIL.COM

SAUDI ARABIAN BAYTUR CONSTRUCTION CO. BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
, suitably qualified applicants can contact

 34123035 

 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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36529295  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  alabraaj@gmail.com

EXPRESS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17735700  or  SALAH@NATIONAL.COM.BH

R C CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36662723  or  MURUGESANKK85M@GMAIL.COM

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

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

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM

HASAN ALI MOHAMMED ASHOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39086555  or  aliashoor2020@gmail.com

MOHAMMED MOHAMMED ALI ALNOAIMI ( SALAH - 6047 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17340518  or  mohdnoaimi@hotmail.com

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

MASTER CARE AIR CONDITION AND REFRIGIRATION 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39422081  or  MASTER.CARE@HOTMAIL.COM

RANOOSH GOURMET 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36734343  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM

Lazer 3 Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36383555  or  hassan@emaar.bh

DHA ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM

Amanigate Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact
 13624326  or  santhosh@amanigate.com

ZIZO STEAKWICH FOR SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact
 66955222  or  FAWAZ.GH3@GMAIL.COM

ATLANTIC SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.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

BLACK BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39264460  or  blackbcco@gmail.com

MAMA  MANWA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  BH_1996@ICLOUD.COM

Le soir beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34108673  or  NAWALALTAITOON@YAHOO.COM

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM

KING KARAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM

ALABRAAJ EXPRESS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM

Hores auto parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17292961  or  SIDDIQA2013@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

ALBARAEM LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17467722  or  GOLDSTAR258@HOTMAIL.COM

BLACK BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39264460  or  blackbcco@gmail.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

ANWAR MOHAMED NOOR NOORALLA / IMAN ALKHAYR 11639 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39332522  or  ANWARNOOR580@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

BETA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17783438  or  ALAFOO@BATELCO.COM.BH

NASS ICE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

ALABRAAJ EXPRESS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
, suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM

ZAWEYAT QAWS AL MATAR SHAWARMA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39015202  or  NAVASNK2238@GMAIL.COM

ABDULNABI COMMERCIAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17232222  or  SALES@ABDULNABI.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com

Mohammed Ashraf Upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39336677  or  Ashrafrana029@gmail.com

BLACK BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39264460  or  blackbcco@gmail.com

T AND T SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  IRFANBH592@GMAIL.COM

MAKKA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36122296  or  ehsanhubail@gmail.com

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM

T AND T SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  IRFANBH592@GMAIL.COM

DARYA PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39224755  or  FAISAL.NAZAAR@HOTMAIL.COM

AL ABRAJ RESTAURENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM

NU ASIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.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

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

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM

MILLENUM STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33161039  or  SSS.ABDULLA16@GMAIL.COM

Hybrid Technologies 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 77145154  or  GALATRAVELS.BH@GMAIL.COM

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM

KANOO TRAVEL AGENCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAVEL TICKET FARE CLERK 
, suitably qualified applicants can contact

 17220220  or  KANOOMGT@BATELCO.COM

The light house amwaj cafe 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 38882161  or  HTARISH@GMAIL.COM

ABDULHADI ABDULLA SHARAR 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33665711  or  HABIBSHARAR69@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

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

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

TECHVISION MARKETING AND PROMOTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33770987  or  mydocuments73@GMAIL.COM

MEWE IMPORT AND EXPORT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 34144443  or  CO.MOHAMED@MEWECOMPANY.COM

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, 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

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RESERVATION & RECEPTION MGR. (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com

ABNA ZUHAIR TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.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

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.COM

GOLDEN NOORAN FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17251550  or  ABDULLA10109@GMAIL.COM

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.com

Foodcorp W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  PLANT PROTECTION SPECIALIST 

, suitably qualified applicants can contact
 17210004  or  cristine@maicombah.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.com

ADVANCED VISION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
, suitably qualified applicants can contact

 35113060  or  INFO@ALMUTEBTRADING.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17682377  or  AABBASI1122@YAHOO.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

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

  PLANT / UNIT OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17210004  or  cristine@maicombah.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

USMANS VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.COM

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

  CLERK(CORRESPONDENCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

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

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@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

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

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact
 17224645  or  haifa.oun@unitaggroup.com

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
, suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

THAI REAL MASSAGE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
, suitably qualified applicants can contact

 36046078  or  INFO@THAIMARTBAHRAIN.COM

Nano Care Car Wash 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17332217  or  asmarentacarbh@gmail.com

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

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com

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

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.COM

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@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

MASHWI AND MAKLI RESTURANT - PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39991192  or  DHIYAALASFOOR@LIVE.COM

PARIS TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33167461  or  hu951122@gmail.com

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM

Kaman conteactinj 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34640909  or  OLA1904@HOTMAIL.COM

THREE STARS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36028311  or  MOHAMMED513121@GMAIL.COM

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

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

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

HRS HILIFE REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33052786  or  HAFEEZSHAIKH091@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM

ARMONDAE PERFUMES & COSMETICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 39475757  or  BU-KHALID-@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

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com

SANJELID GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33077798  or  KF.FARDAN@GMAIL.COM

H&A AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM

S & A Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
, suitably qualified applicants can contact
 35183314  or  BAIGSAJJAD@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

Konafa, pies & Sweets Abu Malek W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39806922  or  HAGAG.HAMAM@YAHOO.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com

ALNAIZAK FASHIONS TAILORING & EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
, suitably qualified applicants can contact
 17644887  or  MIRZA.ALALI@GMAIL.COM

MADINA ABBAS KADHEM AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 32141119  or  RABAB9898@GMAIL.COM

SHAHAB CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33549629  or  MATIRMANUS91@GMAIL.COM

BRUNEI CONSTRUCTION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34515011  or  FR6699@GMAIL.COM

DIYALA contraction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33929291  or  ALSH1817@GMAIL.COM

TRANS BAHRAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17613268  or  BAHRAINDJ@YAHOO.COM

ALMADINA GOLD SMITH 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 36299953  or  abdulaziz-ahmed@live.com

BAHRAIN LINE DELIVERY ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66738883  or  SPEEDLINE.BH@GMAIL.COM

SEASON MAKER METAL WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36365583  or  JOHNPOUL99@GMAIL.COM

Ankara Shawarma 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 33777883  or  ALMUGHANNI98892@GMAIL.COM

CERAMICA WAHAT AWAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17410208  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM

JUST FOR MEN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 35002790  or  SALMAN_BAHRAIN@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

My constraction cleaning contracts wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39455770  or  MYLAUNDRY.BAHRAIN@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

SAHA AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36375952  or  GOPALSAHA2225@GMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  EKD434@GMAIL.COM

LA DOLLZ LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39872340  or  AMBERSSALONBH@GMAIL.COM

CLEAR & CLEAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36778781  or  ASSH91991@GMAIL.COM

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

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

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

WADI IRFANA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39874874  or  AGNAS2536@GMAIL.COM

NOOR ALHASAD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37779675  or  HH43.HA@GMAIL.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

PETAL POST FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33178111  or  ADELHAJI1962@GMAIL.COM

GULF & EAST WORLD W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 77113349  or  GULF.EAST.WORLD@GMAIL.COM

KARAK WAY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com

ABDULLATEEF KHALID ALAUJAN FOOD STUFF EST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17223527  or  fatemahr@alaujan.com.bh

MILTEX POWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 66304324  or  ak4728655@gmail.com

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me
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القاهرة ـ وكاالت

كبار  اثنين من  المصري  الجيش  نعى 
أمس  توفيا  اللذين  السابقين،  قادته 

األربعاء.
والراحالن هما رئيس األركان األسبق 
وقائد  حافظ،  النبي  رب  عبد  الفريق 
في  األسبق  الميداني  الثاني  الجيش 
حـــرب أكــتــوبــر رئــيــس هيئة تــدريــب 
ــقـــوات الــمــســلــحــة األســـبـــق الــفــريــق  الـ

فخري عبدالمنعم محمد خليل.
تنعي  إنها  المسلحة  الــقــوات  وقــالــت 
“ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب 
أكتوبر المجيدة، الفريق عبد رب النبي 

ــان حــرب الــقــوات  حــافــظ، رئــيــس أركـ
المنية  وافته  الذي  األسبق،  المسلحة 
ــاء بــعــد مسيرة  ــعـ صــبــاح أمـــس األربـ
والــفــداء،  بالتضحية  حافلة  طويلة 

لرفعة شأن وطننا الغالي مصر”.
المنية  “وافــتــه  خليل  إن  قــالــت  كــمــا 
تاريخا  قــدم  بعدما  األربــعــاء  صــبــاح 
ــعــطــاء  عــســكــريــا مــلــيــئــا بــالــجــهــد وال

للوطن”.
وأعـــلـــنـــت الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
المسلحة المصرية، أنها تتقدم ألسرة 

الراحلْين بالعزاء.

الجيش المصري ينعى اثنين من كبار قادته السابقين

القاهرة ـ وكاالت

اللبناني،  رأى البطريرك الماروني 
ــي،  ــراعــ ــ ــارة بـــطـــرس ال ــشــ ــ ــار ب ــ مـ
وهويته  صحته  فــقــد  لــبــنــان  أن 
ــددا عـــلـــى أن  ــشــ ــة، مــ ــ ــي ــاســ األســ
لبنان  يــكــون  “الــحــل هــو فــي أن 
في  الــراعــي  وقــال  حياديا”.  بلدا 
ــالل زيـــــــارة يــقــوم  ــ ــريـــح، خـ تـــصـ
“لبنان  مصر:  جمهورية  إلــى  بها 
األساسية  وهويته  صحته  فقد 
للحرب  ليس  فهو  الحياد،  وهــي 
ــزال عــن  ــ ــ ــع ــ ــ والــــصــــراعــــات واالن
الحوار  رسالة  لبنان  إنما  العالم، 

والتالقي”.
“أســـبـــاب  أن  ــى  ــ إل ــار  ــ وأشــ

ــعــــروفــــة  ــة مــ ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ الـ
والحل هو في أن 

يكون لبنان بلدا 
عندها  حياديا، 
االزدهـــار  يعود 

ــنــمــو، فــالــحــرب والــصــراعــات  وال
ــات لـــيـــســـت لــصــالــح  ــ ــالفـ ــ ــخـ ــ والـ
اللبنانيين، ويجب أال يكون البلد 
ويجب  جمهوريات،  أو  دويــالت 
وأضــاف:  نفسه”.  سيد  يكون  أن 
“وألن اللبنانيين غير قادرين على 
ــجــلــوس مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض،  ال
مؤتمر  هــنــاك  يــكــون  أن  فيجب 
دولي كالطائف، والجميع موافق 
على ذلك، رغم صعوبة إجرائه”. 
ميشال  الرئيس  “ســـأزور  وقـــال: 
بعد  لبنان  إلى  عند عودتي  عون 

زيارته إلى الفاتيكان”.
وتوجه الراعي إلى اللبنانيين 
تـــفـــوتـــوا  “ال  ــول:  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
أعطاكم  التي  الفرصة 
ــدســتــور في  إيـــاهـــا ال

االنتخابات”.

الراعي من مصر: لبنان فقد هويته
جاكرتا - وكاالت

ــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر  تــلــقــى ال
ــعــتــزم حـــضـــور قمة  ــيــن الـــــذي ي ــوت ب
ــقـــادمـــة في  ــعــشــريــن الـ مــجــمــوعــة ال
إندونيسيا في وقت الحق هذا العام 
دعما قويا من الصين أمس األربعاء، 
األعــضــاء  الـــدول  بعض  تسعى  فيما 

الستبعاد روسيا من المجموعة.
وقالت مصادر مشاركة في المناقشات 
الــمــتــحــدة وحــلــفــاءهــا  الـــواليـــات  إن 
ينبغي  كان  إذا  ما  يبحثون  الغربيين 
إبقاء روسيا ضمن مجموعة العشرين 
غزوها  بعد  الرئيسية  لــالقــتــصــادات 
ــافـــت الــمــصــادر أن  ألوكـــرانـــيـــا. وأضـ

روسيا  الستبعاد  خــطــوة  أي 
ــح  ســـتـــؤدي عــلــى األرجـ

حق  استخدام  إلــى 
قبل  مــن  النقض 
أخــرى في  دول 
مما  المجموعة، 

بعض  تتغيب  أن  إمكانية  مــن  يزيد 
ــن اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة  ــدول عـ ــ ــ ال
ــك. ودافــعــت  ــ الــعــشــريــن بـــدال مـــن ذل
الروسي  الغزو  تــدن  لم  التي  الصين 
من  المفروضة  العقوبات  وانــتــقــدت 
قبل الغرب، عن موسكو أمس األربعاء 
ووصفت روسيا بأنها “عضو مهم” في 
المتحدث  وقــال  العشرين.  مجموعة 
الصينية وانغ  الخارجية  باسم وزارة 
ــن بــيــن إن مــجــمــوعــة الــعــشــريــن  ــ وي
للقضايا  إيــجــاد حــلــول  إلـــى  تــحــتــاج 
االقتصادي  التعافي  مثل  الــحــرجــة، 
ــاف في  ــ مـــن جــائــحــة كـــورونـــا. وأضـ
إحاطة إخبارية “ال يحق ألي عضو 
استبعاد دولة أخرى من عضوية 
الـــمـــجـــمـــوعـــة. يـــجـــب عــلــى 
مجموعة العشرين تطبيق 
تعددية حقيقية وتعزيز 

الوحدة والتعاون”.

”G20“ الصين لن تقبل باستبعاد روسيا من
وارسو ـ وكاالت

أكــــدت مــوســكــو أن حــكــومــة بــولــنــدا 
روســيــا  دبــلــومــاســيــا   45 أن  أعــلــنــت 
ــوب فــيــهــا  ــ ــرغـ ــ ــر مـ ــيـ شـــخـــصـــيـــات غـ

وطالبتهم بمغادرة أراضيها.
الروسي لدى وارسو،  وصرح السفير 
الــخــارجــيــة  أنـــدريـــيـــف، أن  ســيــرغــي 
الـــبـــولـــنـــديـــة ســلــمــتــه مــــذكــــرة تــنــص 
الدبلوماسيين  هـــؤالء  ترحيل  على 
بدعوى ممارستهم أنشطة تجسسية، 
ــى هـــؤالء  مــوضــحــا أنــــه يــتــعــيــن عــل
مــغــادرة الــبــالد فــي فــتــرات مختلفة 

أقصاها خمسة أيام.
وأشار السفير إلى أن هذه القائمة ال 

تضم اسمه، مؤكدا أن العالقات 
ــزال  ــيــن الــدولــتــيــن ال تـ ب

مستمرة شكليا.
ــف أنــدريــيــف  ووصـ
البولندي  اإلجـــراء 
أســــاس  “ال  ــه  ــ ــأن ــ ب

له”، مؤكدا أن روسيا سترد على قرار 
وارسو هذا، وذلك بطرد دبلوماسيين 
لمبدأ  وفــقــا  أراضــيــهــا،  مــن  بولنديين 

“التعامل بالمثل”.
من جانبها، ذكرت الخارجية البولندية 
مع  “بالتنسيق  يتخذ  الــقــرار  هــذا  أن 
الــحــلــفــاء”، مــؤكــدا أنـــه لــم يــتــم قطع 

العالقات مع روسيا بالكامل.
في  الروسية  السفارة  طاقم  ويضم 

وارسو حاليا نحو 60 شخصا.
وصــــــــرح ســـتـــانـــيـــســـالف جــــاريــــن، 
ــر الــمــكــلــف  ــ ــوزي ــ ــمــتــحــدث بـــاســـم ال ال
في  الخاصة  األجهزة  بين  بالتنسيق 
بولندا، في وقت سابق، بأن وكالة 
وزارة  طالبت  الداخلي  األمــن 
هــؤالء  بترحيل  الخارجية 
الــدبــلــومــاســيــيــن الـــروس 
ــن أراضـــــــي  ــ فـــــــــورا مــ

البالد.

بولندا ترحل 45 دبلوماسيا روسيا

ميقاتي متفائل بعودة 
العالقات مع الخليج قريًبا

بيروت ـ وكاالت

نجيب  اللبنانية  الحكومة  رئيس  قــال 
الـــصـــادرة  الــتــصــريــحــات  مــيــقــاتــي إن 
عــن الــســعــوديــة والــكــويــت تــؤشــر إلــى 
العالقات  على  خيمت  التي  الغيمة  أن 

اللبنانية الخليجية إلى زوال قريًبا.
وفي كلمة له في مستهل جلسة مجلس 
الــتــزامــات  “أي  ميقاتي:  قــال  ــوزراء  ــ ال
اللبنانية  الــعــالقــات  عـــودة  مــجــال  فــي 
التي  بالخطوات  رهــن  هــي  الخليجية 
على  وحريصون  تباعا  تنفيذها  يجري 

ما ورد في البيان الوزاري”.

بايدن يغادر إلى أوروبا لمزيد من التعاون والعقوبات ضد روسيا

الناتو يعزز جناحه الشرقي بأربع مجموعات قتالية
فــيــمــا أعـــلـــن حــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
“الناتو”، أمس األربعاء، عزمه نشر أربع 
دول  فــي  جــديــدة  قتالية  مجموعات 
كــررت روسيا تحذيرها  ــا،  أوروب شرق 
ــال قـــوات دولــيــة إلى  الــغــرب مــن إرسـ

أوكرانيا.
 في حين يزور الرئيس األميركي جو 
حيث  الخميس،  اليوم  أوروبــا،  بايدن 
ــاتــو”  ــن ســيــشــارك فـــي قــمــة زعـــمـــاء “ال
أمــام  كلمة  ويلقي  السبع،  ومجموعة 

قادة االتحاد األوروبي.
هو  الجولة  تلك  مــن  الرئيس  الــغــرض 
على  للغرب  إضــافــي  فعل  رد  تنسيق 
ــا، حــيــث صــرح  ــيـ ــرانـ الـــوضـــع فـــي أوكـ
مــســتــشــار األمــــن الــقــومــي األمــيــركــي، 
البيت  بيان من  جيك ساليفان، خالل 
ــى  الـــرئـــيـــس يــتــوجــه إل ــيــــض، أن  ــ األب
المذهلة  الــوحــدة  على  “للبناء  أوروبـــا 
والشركاء،  الحلفاء  مــع  بنيناها  التي 
التالية”.  الــخــطــوات  بــشــأن  والــتــشــاور 
ــات، ســوف  ــاعـ ــمـ ــتـ وخـــــالل تــلــك االجـ
العسكرية  المساعدات  قضايا  تطرح 
بمزيد  روسيا  والضغط على  ألوكرانيا 
من العقوبات، سواء من خالل تطوير 
اإلجــراءات  تشديد  أو  جديدة  تدابير 

القائمة.
وقـــــال األمـــيـــن الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
“سيقرر  ستولتنبرغ:  ينس  األطلسي، 
ــوم(  ــيــ ــ ــي قــمــتــهــم )ال ــو فــ ــاتـ ــنـ قــــــادة الـ
الخميس تعزيز الموقف الدفاعي بأربع 
بلغاريا  في  قتالية جديدة  مجموعات 
ليرتفع  وسلوفاكيا،  والمجر  ورومانيا 
إلى  المنتشرة  القتال  مجموعات  عدد 
إلى  البلطيق  مــن  مجموعات  ثماني 
“فرانس  نقلت  األســود”، حسبما  البحر 

برس”.
ــابـــق مـــن أمـــــس، أكــد  وفــــي وقــــت سـ
ستولتنبرغ أن قوات الحلف في حال 
“الناتو”  أن  مضيفا  الكاملة،  الجاهزية 
يعمل عــلــى تــعــزيــز األمـــن فــي الـــدول 
األعضاء. وشدد أمين عام الحلف على 

أي هجوم  مع  يتسامح  لن  “الناتو”  أن 
وسالمتها،  الـــدول  ســيــادة  يستهدف 
الدعم  تقديم  الحلف  مواصلة  مؤكدا 

العسكري إلى أوكرانيا.

روسيا: أميركا تعرقل المباحثات

اتـــهـــمـــت مـــوســـكـــو واشـــنـــطـــن، أمـــس 
“الصعبة”  المباحثات  بعرقلة  األربعاء، 
بــيــن روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، مــعــتــبــرة أن 
“الهيمنة”  هدفها  المتحدة  ــواليــات  ال
منها  بأساليب  العالمي  الــنــظــام  على 

فرض العقوبات.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
أمــام طالب  ألقاها  كلمة  الفــروف في 
الطرف  يقوم  صعبة.  “المفاوضات  إن 
من  موقفه.  بتغيير  تكرارا  األوكــرانــي 
الصعب أال يتكون انطباع بأن زمالءنا 
األمــيــركــيــيــن يــمــســكــون األوكــرانــيــيــن 
“ينطلق  الفـــروف:  وأضــاف  بأيديهم”. 
ــدأ أن  ــركــيــون بــبــســاطــة مـــن مــب األمــي
في  ليس  بسرعة  المسار  هــذا  انتهاء 
“الــكــثــيــريــن  أن  صــالــحــهــم”. واعــتــبــر 
المفاوضات  هــذه  تــكــون  أن  يــريــدون 

عبارة عن طريق مسدود”، مشيرا إلى 
بولندا،  ــراف  األطــ هـــؤالء  بين  مــن  أن 
إحـــدى أبـــرز الــداعــمــيــن ألوكــرانــيــا في 
الروسية  العسكرية  العمليات  مواجهة 
ــرايــر. وشــدد  ــدأت فــي 24 فــب ــ ــتــي ب ال
الغربية تريد  “الدول  الفروف على أن 
أداء دور الوسيط. نحن لسنا ضد ذلك، 

لكن لدينا خطوط حمر”.

منظمة العمل تعلق التعاون مع روسيا

في خطوة تزيد من عزلة موسكو على 
المسرح العالمي، أعلنت منظمة العمل 
أمس  المتحدة  لألمم  التابعة  الدولية 
األربـــعـــاء أنــهــا أوقــفــت جميع أشــكــال 
التعاون التقني مع روسيا حتى توقف 

حربها في أوكرانيا.
“تعليق  الدولية  العمل  منظمة  وقررت 
ــمــســاعــدة من  ال الــتــقــنــي أو  الــتــعــاون 
روســيــا  ــى  إلـ ــيــة  ــدول ال الــعــمــل  منظمة 
مؤقتًا، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات 
اإلنسانية؛ حتى يتم االتفاق على وقف 
في  سلمي”،  حل  وتنفيذ  النار  إطــالق 
حين تم تعليق مشاركة موسكو أيضًا 

والمؤتمرات،  االجتماعات  بعض  في 
وفق فرانس برس. يشار إلى أن كندا 
الــذي  الــقــرار  مــشــروع  اقترحت  كانت 
صوتًا   42 بغالبية  عليه  التصويت  تم 
عن  ثمانية  وامــتــنــاع  صوتين  مقابل 
الــتــصــويــت. كــمــا جـــاء فــي الـــقـــرار أن 
روسيا  جانب  مــن  المستمر  “الــهــجــوم 
على  البيالروسية  الحكومة  بمساعدة 
أوكــرانــيــا يــتــعــارض بشكل صـــارخ مع 
والمبادئ  المنظمة  ومقاصد  أهـــداف 
العمل  منظمة  عــضــويــة  تحكم  الــتــي 

الدولية”.

بوتين: مدفوعات الغاز بـ “الروبل” 

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
ــاء، إن مــوســكــو قـــررت  ــعــ ــ أمـــس األرب
تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو 
ــروبــل فــي أســرع  ــا إلــى عملة ال ــ أوروب
تعليمات  بوتين  وأصــدر  ممكن.  وقت 
لــلــبــنــك الـــمـــركـــزي ومــجــلــس الـــــوزراء 
“لــتــحــديــد إجــــــراءات الــمــعــامــالت مع 
فــي غضون  الــروســي  بالروبل  ــا  أوروبـ

أسبوع”.

عواصم ـ وكاالت

من شرق العاصمة األوكرانية كييف

الرياض ـ وكاالت

اليمن،  الشرعية في  أعلن تحالف دعم 
أمس األربعاء، تدمير زورقين حوثيين 
مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي 
موضحا  األحمر،  البحر  جنوب  وشيك 
لمهاجمة  إعــدادهــمــا  تــم  الــزورقــيــن  أن 

ناقالت نفط عمالقة في باب المندب.
ــة إطـــالق  ــيــان إن مــحــاول وقــــال فـــي ب
الزورقين جرى اإلعداد لها من محافظة 
الميليشيات  أن  إلــى  مشيرا  الحديدة، 
الستهداف  العدائية  هجماتها  تصعد 
ــادر الـــطـــاقـــة وعـــصـــب االقــتــصــاد  ــصـ مـ

العالمي.
كما نشر التحالف فيديو لعملية تدمير 
قبالة  األحــمــر  البحر  جنوب  الــزورقــيــن 

اليمن.
تــأتــي مـــحـــاوالت مــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ومصادر  خطوط  على  هجمات  لتنفيذ 
الطاقة العالمية ضمن محاوالتها لعرقلة 

مساعي السالم اليمنية، بحسب ما أكد 
أكثر من مسؤول يمني.

إخالء  سابقا  أعلنت  السعودية  وكانت 
مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات 
وحـــّذرت  العالمية،  لــألســواق  الــبــتــرول 
للميليشيات  المتكررة  الهجمات  أّن  من 
الــحــوثــيــة الــمــدعــومــة مــن إيــــران على 
منشآتها النفطية تشّكل تهديدًا مباشرًا 

ألمن اإلمدادات النفطية.
الوقوف  إلــى  الــدولــي  المجتمع  ودعــت 
ــحــوثــيــيــن وهــجــمــاتــهــم  بـــحـــزم ضـــد ال
أضـــرار  إلـــى  تفضي  الــتــي  التخريبية، 
المملكة  ــدرة  قــ عــلــى  وتــؤثــر  وخــيــمــة، 
بالتزاماتها،  الــوفــاء  وعــلــى  اإلنتاجية 
المالحة  لخطوط  تهديدها  عــن  فضال 

البحرية.

تدمير زورقين أعدهما الحوثي الستهداف ناقالت نفط

ا في البحر األحمر التحالف يحبط هجوًما عدائيًّ

إحباط هجوم عدائي وشيك جنوبي البحر األحمر 

طهران - وكاالت

نــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء تــســنــيــم شبه 
العام  القائد  عــن  اإليــرانــيــة  الرسمية 
للحرس الثوري حسين سالمي قوله 
ستنتقم  إيــــران  إن  ــاء  ــعـ األربـ أمـــس 
على الفور من قتل إسرائيل ألي من 
تهديدات  خضم  في  وذلك  جنودها، 
ــل أبــيــب  ــيــن تـ ــة مــســتــمــرة ب ــادل مــتــب

وطهران.
ــثــه  ــي مـــوجـــهـــا حــدي ــالمــ وقـــــــال ســ
إلسرائيل “لن نشارك فقط في جنازة 
شهدائنا، بل سننتقم لهم على الفور”.

خضم  فــي  التحذيرات  هــذه  وتــأتــي 
الـــجـــدل الـــقـــائـــم بــســبــب تــداعــيــات 
ــي بــصــواريــخ على  ــرانـ الــهــجــوم اإليـ
ــمــواقــع فــي اربــيــل عاصمة  بــعــض ال
طهران  تشير  حيث  كردستان  اقليم 
تابعة  المستهدفة  الــمــواقــع  أن  إلــى 

للموساد اإلسرائيلي.

اربـــيـــل ردا على  يــأتــي هــجــوم  كــمــا 
الثوري  الحرس  من  ضابطين  مقتل 
في قصف إسرائيلي استهدفهم في 

دمشق.
الخارجية  وزير  أكد  آخر،  من جانب 
اللهيان،  عبد  أمير  حسين  اإليــرانــي، 
أن بـــالده بــاتــت أقـــرب مــن أي وقت 

مضى للعودة إلى االتفاق النووي.

من  صحفية  تصريحات  فــي  وقـــال 
دمشق، أمس، بحسب رويترز، نعتقد 
اتفاق  إلــى  التوصل  مــن  نقترب  أننا 

وصيغة نهائية لالتفاق.
أمــيــركــا  تــعــامــلــت  “إذا  ــاف  ــ أضـ كــمــا 
لكي  استعداد  على  فنحن  بواقعية، 
ــوزراء  الـ بحضور  االتــفــاق  عــن  نعلن 

األعضاء في االتفاق النووي”.

عبد اللهيان: نحن أقرب من أي وقت مضى التفاق نووي

الثوري اإليراني يهّدد إسرائيل بردٍّ انتقامي فوري

من فيينا حيث تعقد مفاوضات النووي مع إيران
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أمر غير مفهوم أن يرفض المقترح النيابي الرامي إلى جعل المواطن أولوية 
فـــي التوظيف لدى الشـــركات الحكوميـــة.. هل قدر المواطـــن أن يبقى على 
قائمـــة االنتظـــار إلـــى أجل غيـــر معلوم للحصـــول على الوظيفة فـــي الوقت 
الذي يســـتحوذ فيه األجانـــب على الوظائف؟! باأليـــام الفائتة حفلت مواقع 
التواصـــل بعشـــرات القصـــص الغريبـــة عما يواجهـــه الباحثون عـــن عمل من 
أســـئلة أثنـــاء امتحانـــات التوظيف المقامة مـــن قبل الوزارة في الشـــركات، 
وجميعها تحمل قاسما مشتركا واحدا يتمثل في رفضهم! وإال ماذا يعني أن 
تطلب شـــركة من مواطنة تقدمت للعمل اإلجابة على الســـؤال التالي: ثالث 
تفاحات ناقص تفاحتين؟ وفي النهاية يكون المصير رفض التوظيف؟ هذه 
األســـئلة بكل المقاييس اســـتفزازية وال تمت للوظائف المعلن عنها؟ السؤال 
اآلخر الذي ال يقل استفزازا كان حول الحيوان المختلف بين هؤالء “الكلب 

الفار األسد األفعى الفيل”!
ســـؤالنا هنا ما داللة هذه األســـئلة وما الوظائف التي من الممكن للمتقدمين 
الحصول عليها؟ ورغم أّن اللجنة النيابية الدائمة لبحرنة الوظائف بالمجلس 

النيابـــي تواصـــل جهودهـــا مـــع كل القطاعـــات إال أن النتائج ضئيلـــة. اللجنة 
اطمأنـــت إلى أن عـــدد العاملين بغرفـــة تجارة وصناعة البحريـــن كان يناهز 
80 في المئة، لكن هذا وحده ليس كافيا ما لم يكن هناك توجيه إلزامي من 
قبل الغرفة لجميع األعضاء المنتســـبين إليها، ونعني بهم أصحاب الشركات 

والمؤسسات بانتهاج األولوية في التوظيف للمواطن. 
ويهمنـــا هنـــا التأكيد على االقتراح برغبة بشـــأن توطيـــن الوظائف كالقانون 
واإلعـــالم واالجتماع والشـــريعة وأطباء األســـنان، وهـــي الموضوعات التي 
ناقشـــتها اللجنـــة بأن يكـــون التوطيـــن لمدة ســـنتين، ويبدو لنـــا أن الخطط 
الزمنيـــة لبحرنـــة الوظائف لدى الوزارات والشـــركات الحكوميـــة التي تملك 
الحكومـــة فيهـــا 50 % خطوة موفقـــة ألبعد الحدود، لكننـــا ال نعلم ما مصير 
االقتراح حتى اللحظة، ولعل من اإليجابيات طرح مســـألة بحرنة الوظائف 
لـــدى “تلك الشـــركات الكبيرة” بحيث يتم اســـتيعاب المزيد مـــن البحرينيين 
الباحثين عن عمل ووضع اآلليات والخطوات الفعلية الجادة لتســـوية ملف 

بحرنة الوظائف بصورة نهائية.

sm.adnan56@
hotmail.com

محمد المحفوظ

المواطن أواًل

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

للتواصل: 17111483

إشاعة ثقبها الرد الحكومي بسهم الحقيقة
مشـــكلة بعـــض النواب أنهـــم يقضون جـــزءا كبيرا من وقتهـــم “أربع 
ســـنوات” فـــي الثرثـــرة أو عمـــل “تزيينـــات لإلشـــاعات”، أو تســـخير 
صوتهـــم فـــي المجلس عمدا لدعايات من أجل إشـــعال الـــرأي العام، 
وهـــذه النوعيـــة من النـــواب قطعت مرحلة كبيرة نســـبيا في تلويث 

المجتمع بالمناخ السام لنستنشقه.
اإلشـــاعات عندهـــم مثـــل ذلـــك الـــذي يســـتريح ويضع حقائبـــه على 
األرض، وينظـــر إلـــى األفـــق وهو يقول في نفســـه.. يجـــب أال أضيع 
الوقت، فالمســـافة طويلة.. ويتابع مســـيره في االنضباط بالمداومة 
باألقاويـــل  االنفـــالت واالنتهازيـــة والوصـــول، وكأنـــه مقيـــد  علـــى 
واإلشـــاعات أكثر من غيره. كثيرا ما يلجأون إلى الشعارات الجذابة 
لتحريـــك عواطـــف النـــاس، لكـــن ســـرعان مـــا يفتضح أمرهـــم بأنهم 
مجرد موزعين لإلشاعات والمكائد بوجوه عديدة، واللف والدوران 
جـــزء ال يتجزأ من مجموع أعراض مرض حب الظهور بكل األنماط 

والمقاييس.
في بعض األحيان نشعر أن هؤالء أصوات وموحيات آيديولوجية، 

وســـيكون من الخطأ الجســـيم تواجد أمثالهم فـــي المجلس القادم، 
وعلـــى المواطـــن أن يعـــي ذلـــك وال يقـــدم لهـــم طريـــق المســـاعدة 
والرعايـــة، ألنـــه هو من يقرر الشـــروط للنجاح ودخـــول أمثالهم إلى 

معالم النخبة السياسية وحيز الوجود لينظر إليهم الناس بدهشة.
أحدهـــم قبـــل أيام اشـــتغل فـــي مختبـــره وقتا طويال وكـــرس وقته 
وجهده، ثم خرج علينا بإشـــاعة “ثقبها الرد الحكومي الســـريع بسهم 
الحقيقـــة” وللـــه الحمـــد، وفتتهـــا وحولهـــا إلـــى أنقـــاض، وعلـــى رأي 
عادل إمام في مدرســـة المشـــاغبين... “وأنا ناقص”. المنطقة تعيش 
تحديـــات غيـــر مســـبوقة وعمال مرهقـــا طويال للحكومـــات من أجل 
االســـتقرار واألمن، وهـــذا النائب يشـــغل المجتمع بحـــركات جانبية 
صغيـــرة ال هـــدف لها ســـوى الفـــراغ الـــذي يلفـــه بالحيـــرة واالنتظار 

الدرامي، ونحن على مشارف انتهاء الفصل التشريعي. 
كان يعتقد أنه حالة اســـتثنائية وصاحب مزرعة الحقيقة بخطاباته 
وتصاريحه الرســـمية، لكن مع خيـــوط كل فجر جديد يصاب بخيبة 

أمل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أبطال المؤسسة الملكية األقوياء
كان ممثلـــو الجمعيات الحقوقية على موعد مع قصص النجاح الكبيرة 
التـــي حققتهـــا مملكـــة البحريـــن ممثلـــة بالمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية لنجدة البشـــرية، وضحايا الحروب وويالتهـــا، هذه المرة في 

أوكرانيا.
فعلـــى الحـــدود البولندية، وقـــف الحقوقيون على رأســـهم األمين العام 
لجمعيـــة البحرين لمراقبة حقوق اإلنســـان فيصل فـــوالذ، ليطلعوا على 
حـــال الالجئيـــن والعابريـــن للبلـــدان البعيـــدة مـــن عمـــق المـــدن والقرى 
األوكرانية، وليقفوا بذات الوقت على ما حققه أبناء البحرين هناك، من 
مواقف خيرة تعكس الرؤية اإلنســـانية العالمية لصاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، والتي ال توقفها أية مصاعب.
وقد رصد الحقوقيون بإعجاب المســـاعدات اإلنســـانية البحرينية التي 
طالـــت جميـــع األوكرانييـــن بـــال أي تمييز يذكـــر، وفي بادرة مســـتعجلة 
بعمـــل الخيـــر، ألبطـــال المؤسســـة الذيـــن يتواجـــدون دومًا فـــي أصعب 

البقاع وأخطرها وأكثرها حاجة للنجدة والمساعدة.
هـــذا التســـجيل الخيـــر الجديـــد إرث وطنـــي يضـــاف إلـــى إرث تراكمي 
حققتـــه البحريـــن بإنســـانيتها، وعفويتهـــا، وعزيمـــة مليكهـــا وأبنائهـــا، 
واهتمام وتوجيه الفارس النبيل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الـــذي يحبه الشـــباب، ويرونـــه مصدر إلهـــام لهم في الكثيـــر من نواحي 

الحياة.
ويضـــاف هـــذا اإلنجـــاز أيضـــًا إلـــى خزينـــة المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية بمتابعة وســـعي أمينها العام الدكتور مصطفى السيد، والذي 
ال يرضـــى بأن يكون البحريني في الصف الثاني أو الثالث بعمل الخير، 

بل األول دائمًا.
مـــا يحـــدث من قصص نجاح بحرينية عابرة للحدود في أوكرانيا، ومن 
قبلهـــا بمخيمـــات الالجئين الســـوريين وغيرهـــا الكثير، يقـــدم البحرين 
للعالـــم كنمـــوذج ريادي فـــي عمل الخير ومســـاعدة الضعفـــاء، ال توقفه 
أو تفرملـــه أيـــة تحديات، متى ما وجـــدت اإلرادة والعزيمة الصادقتان. 

ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بعيداً عن أم زوجي
أي عروس، تحلم بأن تكون لها مملكتها الخاصة، منزلها أو شـــقتها ال 
يهم، المهم أن يكون لها سكنها الخاص، بعيدًا عن أهلها وأهل زوجها، 
خصوصًا مع الصورة الذهنية المترسخة، والكثير من تجارب البعض 
الســـابقة، واللتيـــن تؤكـــدان أفضليـــة اســـتقالل الزوجين عـــن أهلهما 

تجنبًا ألية صدامات أو مشاكل.
لكـــن، مـــاذا لـــو كان االبـــن “آخر العنقـــود”، وآخر من بقي مـــع األم بعد 
زواج جميع األبناء وخروجهم من المنزل، ورحيل رفيق دربها؟ ماذا 
لـــو كان شـــرط الزوجة وأهلها قبـــل عقد القران بأن يكون لها ســـكنها 
المســـتقل؟ هـــل يترك االبن األخير والدتـــه لتعيش وحيدة، وهي في 
خريـــف العمـــر؟ وبالمثـــل، هل ســـتترك الزوجـــة أحد والديهـــا وحيدًا 
بالمنزل، لتتزوج وتســـتقل بحياتهـــا، لتعيش في مملكة طالما حلمت 
بها؟ أم ســـيكون لها قرار آخر تراعي فيه الظروف الخاصة لحياتهما 

حينها؟
األمر هين لو كان هناك من يشـــارك الوالدين المنزل، لكنه عســـير، بل 
وليس من البر إن لم يكن كذلك، فالوحدة في الكبر موحشـــة، وأكثر 
توحشـــًا إن رافقتها األمراض، وقلة الحيلة والعجز، وقمة األنانية أن 
يؤثـــر المـــرء حينها رغبته في العيش مســـتقالً على مشـــاركة والديه 

بقية حياتهما، فقط لتحقيق أمنية العيش باستقاللية!
أن تتخلى الزوجة عن حلم الســـكن المســـتقل قـــد يكون صعبًا بعض 
الشـــيء عنـــد البعض، خصوصًا مع اختالف الشـــخصيات، واألجيال، 
وربمـــا حتـــى البيئـــات، وأتفهـــم كذلـــك مـــدى صعوبـــة تأقلـــم كل من 
الزوجـــة وأم الـــزوج، وبالـــذات إذا ما كانت كل منهمـــا تريد أن تكون 
صاحبة القرار في المنزل - كعادة معظم النســـوة - وال ننكر كذلك أن 
بعـــض األمهات قد ال يعاشـــرن لصعوبة طباعهـــن ورغبتهن في تملك 
االبـــن، خصوصـــًا إن كان الزوج “دلوعها والحكحوكة” كما يطلق على 

آخر العنقود محليًا. 
ومـــع كل ذلـــك، البد أن تتفهـــم الزوجة موقف االبـــن – زوجها - الذي 
قـــدر هللا لـــه أن يكون وســـط نارين، نار أمه التـــي ال يمكن أن يتركها 
وحيدة بين جدران أربعة، وبينها كزوجة يسعى لكسب حبها رضاها.

ياسمينة: تذكري دائمًا، إن كان فيه خير ألمه، سيكون لك كذلك. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

fatin.hamza@
gmail.com

نعلـــم جيـــدًا أّن العولمـــة مصطلـــح لم يكـــن موجودا في الســـابق، ظهـــر وظهرت معه 
المنافســـة والتوســـع واالنتشـــار وســـط عالـــم إلكترونـــي يحتـــوي األقمـــار الصناعّية 
واالتصاالت الفضائّية والقنوات التلفزيونّية، واســـتطاعت كســـر الكثير من الحواجز 
بين األشخاص والدول في شتى مجاالت الحياة، وقد بدأت هذه الظاهرة نهاية القرن 
السادس عشر الميالدي مع بداية االستعمار الغربي آلسيا وأوروبا واألميركيتين، ثّم 
ارتبطـــت بتطـــور النظام التجاري الحديث في أوروبا، ما أدى إلى ظهور نظام عالمي 

معقد اتصف بالعالمّية، والذي يطلق عليه اليوم اسم العولمة.
اســـتطاعت العولمة أن تؤثر بشـــكل كبير على الشـــعوب وثقافاتها فكريًا واجتماعيًا 
وسياســـيًا وإعالميـــًا وحتـــى اقتصاديًا، لـــذا نرى توســـعا كبيرا وتغييـــرا واضحا بين 
شـــعوب الدول بســـبب التبادل والتواصـــل فيما بينها، لم يعد العلـــم والثقافة وجميع 
مجاالت الحياة حكرًا على أحد، فقد أصبحت متواجدة ومنتشـــرة ومســـتخدمة من 
كل فئـــات المجتمـــع، خصوصـــا مع التطور الملحـــوظ في التكنولوجيـــا وتحديًدا في 
وســـائل التواصل االجتماعي التي اســـتطاعت أن تغزو كل بيت بكل ما تحتويه من 

خير أو شر.
هناك إيجابيات كثيرة نلمســـها ونشـــعر بها ونعيشـــها اليوم بفضل العولمة والتوســـع، 
لكـــن تتزامـــن معهـــا الكثير من الســـلبيات، فواقعنا مزدحم وبمقـــدرة أي فرد أن يقود 

ويحـــرك ويؤثـــر على اآلخر، ســـواء كان هذا الفرد مؤهال أو غيـــر مؤهل، الكل أصبح 
يتحدث وينشر ويتناقل بما يتماشى مع فكره ومصالحه واهتماماته، حتى استغلها 
البعـــض لقمـــع أي فكر مناقـــض آلرائه وتوجهاتـــه، منهم من يخفي مقاصد سياســـية 
أو إســـاءة دينية، والبعض يلهث وراء مصالحه، ناشـــرين الفتنـــة والكراهية والعداء 

والتأجيج.
نجد اليوم في ظل هذه العولمة الكثير من المنافســـة والتبادل والتحديث المســـتمر 
الذي ينعكس على مجتمعنا باإليجاب أو السلب، كل حسب محتواه وأهدافه ليصبح 

المتلقي ضحية وقد يكون أسيرا لها. 
لقـــد تبلـــورت ظواهر مناقضة للتقـــدم والتطور حتى أصبح التحكم بها صعبا وشـــبه 
مســـتحيل، أصبحنا نواجـــه عدوى متناقلة تصيب اآلخر، ملوثـــة فضاءنا بما تحويه 
مـــن تناقض في األســـس الدينية والمبادئ والعادات والتقاليـــد والهوية، ومثال ذلك 
ظهور الفاشينســـتات ومجاراة الفتيات لهم فـــي البذخ والتعري وغيرها من الصفات 
الغريبـــة علـــى مجتمعنـــا، وانتشـــار “الشـــواذ والبويـــات”، والحســـابات ذات المحتوى 
الركيك الذي يهدف فقط لزيادة عدد المتابعين والتكسب من ورائهم. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

فاتن حمزة

العولمة بين البناء والهدم



سلمان بن إبراهيم: استضافة بطولة آسيا للجوجيتسو تأكيد لمكانة البحرين
تستعد مملكة البحرين يوم غد “الجمعة” 
لبدء استقبال وفود المنتخبات المشاركة 
في منافســـات النسخة السادسة لبطولة 
آســـيا للجوجيتســـو، والتـــي تقـــام تحت 
رعايـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضـــة رئيس اللجنة األولمبية 
االتحـــاد  ينظمهـــا  والتـــي  البحرينيـــة، 
البحرينـــي للجوجيتســـو تحت إشـــراف 
االتحـــاد اآلســـيوي للجوجيتســـو، وذلك 
فـــي الفترة -28 31 مـــارس الجاري على 
صالة االتحـــاد البحريني للكـــرة الطاولة 

بمدينة عيسى الرياضية.
 مـــن جانبـــه، رحـــب الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيم آل خليفة األمين العام للمجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة، باســـتضافة 
النســـخة  فعاليـــات  البحريـــن  مملكـــة 

السادســـة من بطولة آسيا للجوجيتسو، 
مؤكـــدا أهميـــة توفيـــر كافـــة الظـــروف 
المثالية إلخـــراج البطولة بالصورة التي 
تليـــق بســـمعة البحريـــن المتميـــزة علـــى 
الرياضيـــة  األحـــداث  احتضـــان  صعيـــد 
اإلقليمية والقارية والدولية بكل كفاءة 

واقتدار.
 وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة إلى أن اســـتضافة الحدث القاري 
الكبير، تترجم توجيهات حضرة صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفة عاهـــل البالد المفـــدى، في تعزيز 
مكانة المملكة علـــى الخارطة الرياضية 
الدولية، كما تنســـجم مع دعـــم واهتمام 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، وحـــرص ســـموه على 
جعـــل البحريـــن وجهـــة مفضلـــة إلقامـــة 
الفعاليـــات الرياضيـــة الدوليـــة والقارية 

على أرض المملكة.
 وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
آســـيا  بطولـــة  اســـتضافة  أن  خليفـــة 
للجوجيتسو تجســـد الحرص البحريني 
الكبير علـــى إنجاح التجمعات الرياضية 
اآلســـيوية منوهـــا بدعـــم ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ممثـــل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
البطـــوالت  الســـتضافة  والرياضـــة، 
مناســـبة  وســـيلة  باعتبارهـــا  الرياضيـــة 
لتعميـــق روابـــط المحبـــة بيـــن الشـــباب 
اآلسيوي، والعمل على اإلرتقاء بمسيرة 
قـــدرات  وتعزيـــز  القاريـــة،  الرياضـــة 
الرياضييـــن علـــى المنافســـة الجادة في 

البطوالت العالمية.
 وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة بجهـــود ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 

والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة فـــي دعم 
علـــى  الجوجيتســـو  رياضـــة  مســـيرة 
منوهـــا  الماضيـــة،  الســـنوات  امتـــداد 
بتوجيهـــات ســـموه بتوفيـــر كل أشـــكال 
الدعـــم والمســـاندة الســـتضافة بطولـــة 

آســـيا، وإخراجهـــا بصـــورة زاهيـــة تؤكد 
الســـمعة الطيبـــة لمملكـــة البحرين على 
صعيـــد احتضـــان األحـــداث الرياضيـــة 

اإلقليمية والقارية والدولية.
 وثمـــن الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة األدوار المتميزة لســـمو الشـــيخ 
نائـــب  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  ســـلمان 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة، 
فـــي وضـــع الخطـــط التـــي تســـاهم في 
واســـتضافة  القتاليـــة  األلعـــاب  تطويـــر 
البحرين لمختلـــف البطوالت ومن بينها 
بطولة آسيا للجوجيتسو، منوها بجهود 
االتحاد البحريني للجوجيتســـو برئاسة 
رضا منفردي عضـــو المجلس البحريني 
لأللعـــاب القتاليـــة، فـــي تهيئـــة الظروف 
التنظيمية المناســـبة الستضافة الحدث 

القاري الهام.
 وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 

خليفـــة أن اســـتضافة مملكـــة البحريـــن 
تمثـــل  للجوجيتســـو،  آســـيا  لبطولـــة 
التـــي  المتعـــددة  للبطـــوالت  امتـــدادا 
مـــن  وجســـدت  المملكـــة  اســـتضافتها 
خاللها قدراتها الكبيرة على اســـتضافة 
المتنوعـــة، مبينـــا  الرياضيـــة  األحـــداث 
أن البطولـــة تعـــد فرصـــة مواتيـــة إلبراز 
النمـــو الواضح فـــي منجـــزات المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية، والعمل على 
تعزيـــز مكتســـبات رياضة الجوجيتســـو 
في المملكة، من خالل توســـيع قاعدتها 
وإبراز قـــدرات العبي مملكـــة البحرين، 
وإتاحـــة الفرصة أمامهم مـــن االحتكاك 
والتنافـــس مع الالعبين المشـــاركين من 
مختلـــف دول القـــارة، متمنيـــا لالعبـــي 
الـــدول  والعبـــي  الوطنـــي  المنتخـــب 
فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  االســـيوية 
عكـــس الصـــورة المشـــرقة عـــن رياضـــة 

الجوجيتسو اآلسيوية.

اللجنة اإلعالمية

اليوم انطالق طواف ناصر بن حمد األول للهواة للدراجات الهوائية
عقدت اجتماعا فنيا بحضور الحكم العام عبداهلل الحوسني

تحت رعايـــة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، ينطلـــق اليوم 
الخميـــس طـــواف ناصـــر بـــن حمـــد األول 
للهواة للدراجات الهوائية، الذي ســـينظمه 
الهوائيـــة  للدراجـــات  البحرينـــي  االتحـــاد 
بالتعاون مع شركة فعاليات ويستمر حتى 

يوم السبت.
 وتحتضـــن منطقـــة الصخير اليـــوم إقامة 
المرحلـــة األولـــى من الطواف عنـــد الثالثة 
مـــن  واســـعة  بمشـــاركة  والنصـــف عصـــًرا 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  مـــن  الدراجيـــن 
حيث ســـتقام المرحلة األولى لمســـافة 55 
- 60 كم، فيما ســـتقام المرحلة الثانية غدا 
الجمعـــة لمســـافة 80 - 95 كـــم في منطقة 
درة البحرين، والمرحلـــة الثالثة واألخيرة 
ســـتقام يوم الســـبت لمســـافة 60 - 70 كم 

في منطقة بالج الجزائر.
 وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن تقديـــره لجهود 
االتحاد البحرينـــي للدراجات الهوائية في 
سبيل مواصلة اكتشـــاف المواهب الشابة 
والســـعي لضمها إلـــى المنتخبات الوطنية، 
خصوًصا أن طواف الهواة األول ســـيكون 

أحد المعالم المهمة في هذا الجانب.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن ســـباقات الدراجـــات الهوائيـــة 
دائًمـــا مـــا تحظى بمشـــاركة واســـعة، ومن 
المتوقـــع أن يشـــهد الســـباق تنافســـا كبيرا 

وقويا بين جميع المشاركين.
 وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
لجميـــع  والنجـــاح  التوفيـــق  كل  خليفـــة 
بجهـــود  ســـموه  ومشـــيًدا  المشـــاركين، 
الهوائيـــة  للدراجـــات  البحرينـــي  االتحـــاد 

برئاســـة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل 
خليفة وجميع اللجان.

 الوداعي: نعتز بالتنظيم

البحرينـــي  االتحـــاد  ســـر  أميـــن  أعـــرب   
للدراجـــات الهوائيـــة ســـيد شـــبر الوداعي 
عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على دعم ســـموه 

المتواصـــل للدراجـــات الهوائيـــة، مبيًنا أن 
االتحاد يعتز بتنظيم طواف ســـموه األول 
للهـــواة، الـــذي ســـيكون له شـــأن كبير على 

مسيرة الدراجات الهوائية البحرينية.
وأكـــد أن االتحـــاد حرص على االســـتعداد 
المبكـــر لتنظيم الطواف وســـاهم ذلك في 
الوصـــول إلـــى كامـــل الجهوزيـــة، مبيًنا أن 
االتحـــاد ســـيحرص بالتعـــاون مـــع شـــركة 
فعاليات على تنظيم مثالي للطواف طوال 

األيام الثالثة التي ستشهد السباقات.

 وصول الحكم العام

 ووصـــل الحكـــم العـــام اإلماراتـــي عبدهللا 
الحوســـني إلى البحرين، حيـــث اطلع فور 
وصولـــه علـــى مســـارات المراحـــل برفقـــة 
عيســـى أيـــوب وبحضور عدد مـــن أعضاء 

اللجنة المنظمة.

 االجتماع الفني

 وعقـــدت اللجنـــة المنظمة، اجتماًعـــا فنًيا 
بحضـــور الحكم العـــام اإلماراتـــي عبدهللا 
الحوســـني، حيـــث قدمـــت شـــرًحا كامـــال 
بالطـــواف  الخاصـــة  والشـــروط  لألنظمـــة 
واســـتعرضت المراحـــل التـــي ستشـــهدها 

األيام الثالثة.
 ووزعت اللجنة المنظمة على المشـــاركين 

األرقـــام الخاصة بـــكل الدراجين، وقدمت 
لهم شرًحا كاماًل عن األنظمة والشروط.

 مشاركة واسعة

 وأغلقـــت اللجنة المنظمة باب التســـجيل، 
المواطنيـــن  مـــن  واســـعا  إقبـــاال  شـــهد  إذ 
والمقيمين للمشـــاركة في الطواف، إضافة 

إلى تسجيل عدد واسع من الفرق.

 انتهاء التحضيرات

 وأنهت اللجنة المنظمة جميع التحضيرات 
النطـــالق الســـباق، حيـــث حرصـــت علـــى 
التنســـيق مع إدارة المرور حول مســـارات 
الطواف، إضافة إلى وزارة الصحة متمثلة 
بقســـم اإلســـعاف، عالوة علـــى اجتماعات 
والمنظميـــن  المتطوعيـــن  مـــع  متواصلـــة 

للطواف.

اللجنة اإلعالمية

جانب من االجتماع الفني
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اللجنة االعالمية

تحـــت رعاية ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  االنســـانية 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
وســـباقات القدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، ينظم االتحاد الملكي غدا 
الجمعة بطولة ســـموه لقفز الحواجز على 
ميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفة. 
وستشـــهد البطولـــة تنظيـــم 6 مســـابقات 
وفارســـات  فرســـان  ينتظرهـــا  تنافســـية 
المملكة من مختلف االســـطبالت المحلية 
بشـــغف وشـــوق، حيـــث حـــرص االتحـــاد 
والمثالـــي  المبكـــر  باالســـتعداد  الملكـــي 
ألقـــوى بطـــوالت الموســـم التـــي ينتظرها 
الجميع بفارغ الصبر بناء على ما تشـــهده 
مـــن تنافس عـــال وبنـــاء على ما شـــهدته 

بطوالت الموسم الماضية.
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن النجاحـــات التي 
حققتهـــا البطوالت والمســـابقات الماضية 

للموســـم الجـــاري تعكـــس الحـــرص علـــى 
تطور رياضة القفـــز في البحرين وحرص 
المشـــاركة  علـــى  المحليـــة  االســـطبالت 
الفاعلـــة والقوية وتحقيـــق أفضل النتائج 

في موسم مغاير واستثنائي.
يترقـــب  “الجميـــع  أن  ســـموه  وأوضـــح 
بطولة هذا األســـبوع التي ستكون مثيرة 
ومنقطعـــة النظيـــر دون شـــك عطفـــا على 
المســـتويات الفنيـــة العاليـــة التـــي قدمها 
الفرســـان فـــي الميـــدان، ومـــا تحقـــق مـــن 
تميـــز الفـــت وتطـــور واضـــح علـــى جميع 
المســـتويات إنمـــا يدفعنا لمواصلـــة الدفع 
فـــي عجلـــة التطويـــر الكبير الذي تشـــهده 
رياضـــة الخيـــل عمومًا بالمملكـــة ورياضة 
القفـــز خصوصًا عبـــر تحقيق سلســـلة من 
النجاحـــات المتميزة في الفتـــرة الماضية 
والتـــي تحظـــى باهتمـــام ودعـــم حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 

ورعاه”. 
ورحـــب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة بالفرســـان والفارســـات المشاركين 
فـــي بطولة ســـموه لقفز الحواجـــز، والتي 
الملحـــوظ  االرتقـــاء  ظـــل  فـــي  تأتـــي 
وتحقيقهـــم  للفرســـان  الفنـــي  للمســـتوى 
للنتائـــج المتميـــزة، وقال ســـموه إن النظر 
إلى بطـــوالت قفـــز الحواجز فـــي المملكة 
بعين التفـــاؤل والنظرة المســـتقبلية لهذه 
إلـــى تحقيـــق  الدائـــم  الرياضـــة والتطلـــع 
مزيد مـــن الرقي والتقدم فـــي ظل الدعم 
الكبيـــر المقدم مـــن قبل القيادة الرشـــيدة 
التي تحـــرص دائما على االرتقاء برياضة 
الفروسية رياضة اآلباء واألجداد، مشيدا 
يبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود  ســـموه 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبدهللا آل خليفة، الذي عمل بكل جهد من 
أجـــل رقي رياضة الفروســـية في المملكة 

عبر الخطـــط المتميزة التي ســـاهمت في 
حصول العديد من الفرســـان على المراكز 
المتقدمـــة فـــي مختلـــف البطـــوالت، إلـــى 
جانـــب المشـــاركات الخارجية المشـــرفة، 
والتـــي نـــال مـــن خاللهـــا فرســـان مملكـــة 

البحرين المراكز والمراتب العليا. 

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن فرســـان مملكة البحرين حققوا 
خـــالل الموســـم الجاري مســـتويات عالية 
بمشـــاركة  المنافســـات  جميـــع  وحظيـــت 
األولـــى  المراكـــز  علـــى  كبيـــرة ومنافســـة 
مشـــيرا إلـــى أن فرســـان المملكـــة حققـــوا 
أيضـــا مســـتويات كبيـــرة في مشـــاركاتهم 

الخارجية. 
وحث ســـموه جميع الفرســـان والفارسات 
علـــى مواصلـــة مشـــوار العطـــاء وتحقيق 
والمكتســـبات  اإلنجـــازات  مـــن  مزيـــد 

وتشريف مملكتنا الغالية. 
وكان االتحـــاد قد بدأ التحضيرات إلقامة 
بالصـــورة  إخراجهـــا  أجـــل  مـــن  البطولـــة 
المتميزة من الناحية التنظيمية واإلدارية 
التـــي  النجاحـــات  وتأكيـــد  والتنافســـية 
حققها االتحاد في البطوالت الماضية في 

هذا الموسم. 

محطات تاريخية لبطولة سموه 

للقفز وفرسان الداخلية نجومها

وكانـــت النســـخة الماضيـــة لبطولة ســـموه 
للقفـــز قد عانـــق لقبها على مســـتوى فئات 
الناشـــئين الفارس علي البقالي الذي حقق 
لقب المسابقة األولى لفئة الناشئين، بينما 
فاز بلقب المسابقة الثانية الفارس سلطان 
عبدالعزيـــز الرميحـــي، أمـــا علـــى مســـتوى 
مســـابقات الكبـــار فقـــد رفـــع كأس بطولـــة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقفز 
الحواجـــز فـــارس فريـــق وزارة الداخليـــة 
هيثم البستكي، وتألق فريق الداخلية في 
بطولة ســـموه العـــام الماضي ونـــال جميع 
ألقابهـــا، حيـــث فاز بلقب المســـابقة الثالثة 
المســـابقة  الرميحـــي،  معيـــوف  الفـــارس 
والمســـابقة  الرميحـــي  معيـــوف  الرابعـــة 

الخامسة الفارس حسين دادهللا.

غدا الجمعة انطالق بطولة سموه لقفز الحواجز

ناصر بن حمد: نعمل على تطوير مسابقات قفز الحواجز

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أكد أنها تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة باستقطاب األحداث الرياضية

سلمان بن إبراهيم 



اليوم مراسم ميزان العبي بطولة خالد بن حمد لكمال األجسام
184 العًبا يتنافسون على المراكز األولى واالنطالقة غًدا

تنطلق صباح اليوم الخميس الموافق 24 من شــهر مارس الجاري عند الســاعة التاســعة بطولة ســمو الشــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة األولى لكمال األجسام التي ينظمها االتحاد البحريني لكمال األجسام واللياقة البدنية على مدى يومي 

الخميس والجمعة على مسرح قاعة الشيخ عبدالعزيز آل خليفة، حيث يشهد اليوم مراسم الميزان لجميع الالعبين.

 مواعيد ميزان الالعبين اليوم

 حيث ســـيكون ترتيب الفئات في الميزان 
اليـــوم الخميـــس الموافـــق 24 مـــن شـــهر 
مـــارس الجـــاري علـــى النجـــو اآلتـــي: فئة 
الجونيور بدي بلدنق من الساعة 9 وحتى 
بلدنـــق  بـــدي  الماســـتر  فئـــة  صباحـــًا،   10
مـــن الســـاعة 11 وحتـــى 12 صباحـــًا، فئـــة 
البـــدي بلدنـــق مـــن الســـاعة 12.30 وحتى 
1.30 ظهـــرًا، فئـــة الكالســـيك بـــدي بلدنق 
مـــن الســـاعة 2 وحتـــى 3.30 عصـــرًا، فئـــة 
الفيزيـــك مـــن الســـاعة 4 وحتى 6 مســـاًء، 
وســـيكون الميـــزان مقتصًرا علـــى الالعب 

المشارك ويمنع حضور الجمهور.
 وســـتضم فئـــة كمـــال األجســـام عـــدد 46 
العبًا، فئة الفيزيك 73 العبًا، فئة الجونيور 
5 العبين، فئة الكالسيك بناء األجسام 50 

العبًا والماستر 10 العبًا.

 البطولة في يوم واحد فقط )الجمعة(

 أمـــا يـــوم غـــٍد الجمعـــة الموافـــق 25 مـــن 
الشـــيخ  قاعـــة  فتفتـــح  الجـــاري  مـــارس 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة بجامعـــة البحريـــن 
أبوابهـــا للجمهـــور الكريـــم لحضـــور أقـــوى 
منافســـات كمال األجســـام والتي تبدأ من 
الســـاعة التاسعة صباحًا، وسيكون ترتيب 
المســـابقات للفئات على النحو التالي: فئة 
الجونيـــور بـــدي بلدنـــق الســـاعة 9 صباحًا 
)تحكيم ســـري وعرض حـــر وتتويج(، فئة 

الماســـتر بـــدي بلدنـــق الســـاعة 10 صباحًا 
)تحكيم ســـري وعرض حـــر وتتويج(، فئة 
الكالســـيك بدي بلدنق الساعة 11 صباحًا، 
فئة A تحكيم ســـري وعرض حر وتتويج، 
فئة B تحكيم ســـري وعرض حر وتتويج، 
فئة C تحكيم ســـري وعرض حر وتتويج، 
أوفـــر أوول لفئـــة الكالســـيك بـــدي بلدنـــق 
وتتويـــج، بعـــد هـــذه المســـابقات ســـتكون 
اســـتراحة للصـــالة والغـــداء لمـــدة ســـاعة 
واحدة ثم تنطلق مسابقات الفيزيك بأول 
مســـابقة الســـاعة 3 عصـــرًا، الطـــول األول 
تصفيات وتتويج، الطول الثاني تصفيات 
وتتويج، الطول الثالث تصفيات وتتويج، 
الطـــول الرابـــع تصفيـــات وتتويـــج، أوفـــر 
أوول لفئـــة الفيزيـــك وتتويـــج، مســـابقات 
فئـــة البـــدي بلدنـــق تنطلـــق عنـــد الســـاعة 
5.30 مســـاًء، الـــوزن األول تحكيـــم ســـري 
وعرض حر وتتويج، الوزن الثاني تحكيم 
ســـري وعرض حر وتتويج، الـــوزن الثالث 
تحكيم ســـري وعرض حر وتتويج، الوزن 
الرابع تحكيم ســـري وعرض حر وتتويج، 
الوزن الخامس تحكيم ســـري وعرض حر 
وتتويـــج، أوفـــر أوول فئـــة البـــدي بلدنـــق 

وتتويج.

 الحداد ومجلس اإلدارة يزورون موقع البطولة

االتحـــاد  رئيـــس  الحـــداد  ســـامي  وكان   
البحريني لكمال األجسام واللياقة البدنية، 
رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة ســـمو 

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد لكمـــال األجســـام 
رافقه خالد حماده أمين سر االتحاد مدير 
البطولـــة وعايشـــة أحمدي عضـــو مجلس 
االســـتقبال  لجنـــة  رئيســـة  االتحـــاد  إدارة 
والضيافة بحضور يوشـــع أشكناني رئيس 
اللجنـــة الفنيـــة قـــد قامـــوا بزيـــارة لموقـــع 
البطولـــة لمتابعـــة آخـــر تجهيـــزات القاعـــة 
األبطـــال،  سيســـتضيف  الـــذي  والمســـرح 
حيـــث أكد الحداد حـــرص القائمين جميعًا 
على البطولة بتقديم منافسة ناجحة على 
جميع المقاييـــس ومواصلة العمـــل الكبير 

للوصول ألعلى مستويات النجاح.

 توجيهات وإرشادات هامة للجمهور

 أعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة العليـــا للجمهور 
الكريـــم الـــذي ســـيحضر منافســـات بطولة 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
األولى لكمال األجســـام اليوم عن عدد من 
التعليمات الهامة الواجب االلتزام بها، أوالً 
لبس الســـوار باليد قبل الوصول إلى بوابة 
جامعـــة البحريـــن وهي البوابة الرئيســـية، 
ومنعـــًا لإلحـــراج لـــن يتمكـــن أي شـــخص 
مـــن الدخول للجامعة من غير ســـوار اليد، 
سيتواجد عدد من المنظمين عند المداخل 
وستتوفر عالمات ارشـــادية للوصول إلى 
المواقف المخصصـــة للجمهور والالعبين، 
 Food Trucks ســـتتوفر عربـــات الطعـــام
توفـــر وجبـــات متنوعة والمشـــروبات في 
الســـاحة الخارجية لقاعة البطولة، الرجاء 

مـــن الجميـــع االلتزام باللبـــس الالئق ومنع 
لبس الشـــورت والتيشيرت من غير أكمام، 
باتـــًا دخـــول األكل والشـــرب  يمنـــع منعـــًا 
وتناولـــه داخـــل قاعـــة البطولـــة، لـــن يتـــم 
إدخـــال أي شـــخص ال يحمـــل ســـوار اليـــد 
أماكـــن مخصصـــة  ســـتتوافر  يـــده،  علـــى 
للعائـــالت، التحلـــي بالـــروح الرياضية في 
التشجيع ودعم التلفظ بأي كلمات مسيئة 
أو غيـــر أخالقية، يمنع دخـــول الكاميرات 
ذات التصويـــر االحترافـــي داخـــل القاعـــة 
والتصويـــر بها، وســـتتخذ اللجنة المنظمة 
قـــرار بمغـــادرة القاعـــة فـــي حـــق كل مـــن 

يخالف أي من هـــذه التعليمات، ومن أجل 
انجـــاح هذا التجمـــع الرياضي الذي يحمل 
اســـمًا عزيـــزًا وغاليـــًا علـــى الجميـــع ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة البد من 

الجميع التعاون مع جميع المنظمين.
 وتقـــام منافســـات بطولـــة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة لكمال األجســـام 
برعايـــة ودعـــم KHK Sport وتعتبر أولى 
البطوالت التـــي ينظمها االتحاد البحريني 
بعـــد  البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال 
تأسيســـه برئاسة ســـامي الحداد، وتحظى 
البطولـــة بدعم من كل مـــن صاالت الراوي 

الرياضيـــة، مركـــز العرادي لطـــب وتجميل 
األســـنان، جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيـــا، 
جامعـــة البحرين، صالة ســـوات الرياضية، 
 GRIP صالـــة  الرياضـــي،  غســـان  مركـــز 
الرياضية، صالة بيستس الرياضية، صالة 

فيتنس فاكتوري الرياضية.

 اجتماع تنسيقي للجنة التحكيم

 عقد مســـاء أمس بفنـــدق غولدن توليب 
اجتمـــاع لجنـــة التحكيم برئاســـة الدولي 
الحوســـني  شـــاهين  محمـــد  االماراتـــي 
وبحضور جميع الحكام الذين سيديرون 
منافســـات البطولـــة، حيـــث تـــم التعريف 
بالحـــكام، االطالع علـــى برنامج البطولة، 
توزيع األدوار، مناقشة أهم أمور التحكيم 
والبرنامـــج الـــذي ستســـير عليـــه اللجنـــة 
لتحقيق أعلى درجات النجاح بالتنســـيق 

مع اللجنة المنظمة العليا للبطولة.
 حيث يرأس لجنة الحكام الحكم الدولي 
الحوســـني،  شـــاهين  محمـــد  اإلماراتـــي 
رئيس االحصاء الحكم الدولي البحريني 
زبيـــر العســـكري، عضـــو لجنـــة التحكيـــم 
الحكـــم الدولي العماني عمار الحوســـني، 
الدولـــي  الحكـــم  التحكيـــم  لجنـــة  عضـــو 
الحكـــم  فنتيـــر،  ماريســـا  الكولومبيـــة 
الســـعودي عمـــر محمـــد المشـــخص عضو 
لجنة التحكيم، الحكم الســـعودي حسين 
بونيـــان عضـــو لجنـــة التحكيـــم، الحكـــم 
المحلـــي البحرينـــي محمـــد ســـوار عضـــو 
لجنة التحكيم، الحكم المحلي البحريني 
بدر ســـلطان عضو لجنة التحكيم، الحكم 
المحلـــي البحريني يوســـف خنجي عضو 

لجنة التحكيم.

اتحاد كمال األجسام

محمد الحوسني

اللجنة اإلعالمية

ســـيكون عشـــاق الخيـــل العربيـــة األصيلـــة 
على موعـــد اليوم الخميس مـــع مزاد “أهال 
وسهال” الذي سينظمه مربط عالي للخيول 
العربيـــة فـــي نســـخته العاشـــرة وذلـــك في 
ســـاحة نـــادي عالـــي للفروســـية انطالقًا من 

الساعة السابعة مساًء.
وسيشهد المزاد عرض 20 جوادًا من أفضل 
وأجـــود الســـالالت العربيـــة األصيلة، حيث 
يتوقـــع أن يشـــهد حضـــور واســـع فـــي ظل 

النجاحات التي حققتها المزادات السابقة.
وأكـــدت اللجنـــة المنظمة للمـــزاد من مربط 
يأتـــي  المـــزاد  أن  العربيـــة  للخيـــول  عالـــي 
تواصالً للنجاحات التي تحققت في النسخ 
التســـع الماضية على مر األعـــوام الماضية، 
المرابـــط  مـــن  إقبـــاال واســـعا  حيـــث شـــهد 
والمـــالك والمربيـــن، وحرصـــت اللجنة على 

تهيئة ساحة نادي عالي للفروسية.
المـــزاد  أن  المنظمـــة  اللجنـــة  وأوضحـــت 

حســـاب  علـــى  أيضـــًا  منقـــوال  ســـيكون 
عبـــر   )ahlan_auctio@( المرســـمي المـــزاد 
تطبيـــق االنســـتغرام، وأشـــارت اللجنة أنها 
ســـتفتح خاصية اتاحـــة الفرصـــة للمزايدة 
واألحـــكام  الشـــروط  حســـب  االلكترونيـــة 
التي وضعها المزاد وتم نشـــرها في الموقع 
نفســـه. ووجهـــت اللجنـــة المنظمـــة الدعوة 
واإلســـطبالت  والمربيـــن  المـــالك  لكافـــة 

لحضور المزاد.

مربط عالي ينظم مزاد “أهال وسهال” للجياد العربية األصيلة

يشـــارك فريـــق أكاديميـــة فيصـــل بـــن 
خالد أللعاب القوى بملتقيين بالمملكة 
العربية السعودية على مدار يومي 24 
و25 مارس الجاري، وذلك في باكورة 
تدشـــين  منـــذ  الخارجيـــة  مشـــاركاته 
األكاديمية في نوفمبر الماضي. حيث 
يشـــارك فريـــق األكاديمية فـــي ملتقى 
ألعـــاب القوى لألنديـــة أبطال المناطق 
بمدينـــة  واألشـــبال  الناشـــئين  لفئتـــي 
الملـــك خالد بـــن عبدالعزيـــز الرياضية 
بمنطقـــة تبـــوك، فيمـــا يشـــارك فريـــق 
ملتقـــى  فـــي  باألكاديميـــة  الســـيدات 
العربيـــة الســـعودية أللعـــاب  المملكـــة 
بنـــادي  ســـيقام  والـــذي  األول  القـــوى 

الصفا بسلوى بالمنطقة الشرقية. 
تنفيـــًذا  المشـــاركتان  تلـــك  وتأتـــي 
بـــن  الشـــيخ خالـــد  لتوجيهـــات ســـمو 
حمـــد آل خليفة النائـــب األول لرئيس 

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبية البحرينيـــة، الرامية 
أكاديميـــة  بمنتســـبي  االهتمـــام  إلـــى 

فيصل بن خالد من كال الجنسين.
كمـــا تأتـــي هـــذه المشـــاركة فـــي إطار 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  حـــرص 
أللعـــاب القوى محمـــد عبداللطيف بن 
جالل، لالرتقـــاء بالالعبين والالعبات 
المنتســـبين لألكاديميـــة وجهود نائب 
رئيـــس االتحـــاد ورئيـــس األكاديميـــة 
خالد الدوسري في تعزيز مخرجاتها.

 وتضـــم قائمة العبي أكاديمية فيصل 
 6 لـــألوالد  القـــوى  بـــن خالـــد أللعـــاب 
العبين أربعة من فئة الناشئين و2 من 
فئة األشبال وهم عمار وجدي نجيب 
حواجـــز(،  متـــر   400 )ســـباق  الصقـــر 
صابر عبدالســـالم مسعد )سباق 1500 

متـــر(، محمـــود هاني محمـــود )الوثب 
الطويـــل(، عبـــدهللا جاســـم علي هالل 
)ســـباقي 100 و200 متر(، سالم سالم 

ناصر )ســـباق 60 متر حواجز(، ســـعود 
وجدي نجيب الصقر )ســـباقي 60 متر 

حواجز و150 متر(.

فيمـــا تضـــم قائمـــة فريق الســـيدات 5 
العبات بينهن 2 من فئة الناشـــئين و3 
من األشـــبال وهـــن كال من ميان ناصر 

متـــر(،  و200   100 )ســـباقي  ابراهيـــم 
)ســـباقي  عبدالقـــادر  محمـــود  لجيـــن 
100 و200 متر(، مريم حســـين حبيب 
متـــر(، مايســـه صـــالح   1500 )ســـباق 
التميمـــي )ســـباق 100 متـــر(، ميســـاء 

حسن تهامي )سباق 800 متر(.
صرح بذلك عضو مجلس إدارة ألعاب 
القوى ونائب رئيـــس األكاديمية خالد 
فـــارس القطامي، والذي أشـــار إلى أن 
اتحاد ألعاب القوى قد دشن أكاديمية 
فيصل بن خالد، والتي تهتم بتخريج 
المزيـــد من المواهـــب الواعدة من كال 
الجنســـين لرفـــد المنتخبـــات الوطنية 
لتشـــكل  المختلفـــة،  المســـابقات  فـــي 
األكاديميـــة حاضنـــة لصقـــل وتطويـــر 
المواهـــب  مـــن  المتميـــزة  الخامـــات 
الوطنيـــة، عبـــر سلســـلة مـــن البرامـــج 
واألنشطة والخطط المدروسة بعناية 
األســـس  مـــع  يتوافـــق  وبمـــا  فائقـــة، 
العلمية في رعاية المواهب وتنميتها.

اللجنة اإلعالمية

أكاديمية فيصل بن خالد تشارك بملتقيين أللعاب القوى بالسعودية
في باكورة مشاركاتها الخارجية

سمو الشيخ فيصل بن خالد

Sports@albiladpress.com17
الخميس 24 مارس 2022 - 21 شعبان 1443 - العدد 4909

سمو الشيخ خالد بن حمد

مسؤولي االتحاد والبطولة خالل تفقدهم قاعة المنافسات

بوستر البطولة



اتحاد السلة

تـــرأس رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة الســـلة القبطـــان وليد 
العلـــوي، اجتماًعا دورًيـــا لمجلس إدارة 
االتحـــاد، والـــذي عقد بتقنيـــة االتصال 

المرئي عن بعد.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب وليـــد 
العلوي بأعضاء مجلس اإلدارة، شاكًرا 
المســـتمرة  جهودهـــم  علـــى  ومثنًيـــا 
ومشـــيًدا  البحرينيـــة،  الســـلة  لخدمـــة 
بعمـــل اإلدارة التنفيذيـــة باالتحـــاد في 
تنفيـــذ رؤى وأفـــكار وقـــرارات مجلس 
التطويـــر  ســـبل  يعـــزز  بمـــا  اإلدارة 

المنشودة.
مـــن  عـــدًدا  المجتمعـــون  وناقـــش 
الموضوعـــات المدرجـــات علـــى جدول 
لجنـــة  تشـــكيل  وأبرزهـــا:  األعمـــال، 
برئاســـة نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
وســـام باقـــر، علـــى أن تجتمـــع اللجنـــة 

لدراســـة المقترحات المقدمة من نادي 
االتحـــاد واألنديـــة األخـــرى عـــن لوائح 
اتحـــاد الســـلة فـــي أقرب وقـــت ممكن 

ورفع تقريرها إلى مجلس اإلدارة.
- قـــرر مجلـــس اإلدارة الموافقـــة علـــى 
مســـودة العقـــد بين االتحـــاد البحريني 
لكرة الســـلة وشـــركة شـــووت للرياضة 
والمتعلـــق بتجهيز المنتخبات الوطنية 
MA- 2022م بماركة  لكرة الســـلة لعـــام

 ،CRON
- قـــرر مجلـــس اإلدارة الموافقة تعيين 
المـــدرب Lukosius Mindaugas مـــن 
ليتوانيـــا مدربا لمنتخـــب الرجال لمدة 
عام اعتبارا من 1 أبريل 2022م ولغاية 

31 مارس 2023م.
- تـــم اعتمـــاد نظـــام إصـــدار بطاقـــات 
المصورين على أن يتم تطبيقه اعتبارا 

من الموسم القادم 2022/ 2023.
- الموافقـــة علـــى تعييـــن الكابتن كريم 

.3X3 العنزور مدربا لمنتخب

مدرب ليتواني يقود “رجال السلة”

منافســـات  )الخميـــس(  اليـــوم  تســـتمر 
بطولـــة القوة البدنية فـــي يومها الثاني 
ضمـــن فعاليات “أســـبوع القـــوة” 2022، 
الـــذي يقـــام تحـــت رعاية النائـــب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة، الذي 
ينظمه المكتب اإلعالمي لســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد البحرينـــي لرفع 
األثقال ومنظمة خالد بن حمد الرياضية 
KHK SPORTS  فـــي الفتـــرة 21 - 26 
مـــارس الجاري فـــي الســـاحة المحاذية 
لمجمـــع األفينيـــوز - البحريـــن. وتأتـــي 
هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرات خالد 

بن حمد لدعم المجال الرياضي. 
واســـتقبل يـــوم أمـــس االربعـــاء رئيس 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لرفع 
األثقال إســـحاق ابراهيـــم، نائب رئيس 

االتحـــاد الدولـــي لبناء األجســـام رئيس 
األجســـام  لبنـــاء  اإلماراتـــي  االتحـــاد 
واللياقـــة البدنيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
حمد بن ســـيف الشـــرقي أثناء حضوره 

 2022 القـــوة  أســـبوع  منافســـات  مقـــر 
ومتابعة منافسات القوة البدنية.

وشـــهد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد بـــن 
ســـيف الشـــرقي جانـــب مـــن منافســـات 

القـــوة البدنيـــة وأطلع على المســـابقات 
المعتمدة في اسبوع القوة 2022، الذي 
يعتبـــر أحـــد أهـــم األحـــداث الرياضيـــة 

المهمة على مستوى المنطقة. 

وتفضل إسحاق ابراهيم بتقديم درع 
تذكاري مقدم إلى الشـــيخ عبدهللا بن 
حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي معرًبـــا عن 
شـــكره وتقديره لهذه الزيارة مشـــيًدا 

بعمق العالقات األخوية الوثيقة التي 
تربط مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
قيـــادة وحكومـــة  المتحـــدة  العربيـــة 

وشعًبا.

اللجنة اإلعالمية

بطولة القوة البدنية تشهد أرقاًما قياسية في يومها األول
منافسات أسبوع القوة 2022 تتواصل

حبيب صباح يتأهل لدورة األلعاب العالمية 2022
ضمن 16 العًبا فقط من أنحاء العالم

تأهـــل البطل حبيـــب صباح لـــدورة األلعـــاب العالمية 
2022 المقامـــة فـــي برمنغهـــام بواليـــة أالبامـــا فـــي 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة فـــي يوليـــو المقبـــل 
للمشـــاركة في مسابقة السنوكر ضمن 16 العب فقط 
مـــن انحاء العالم والتي ســـيواجه فيهـــا العبنا أفضل 

العبي العالم.
ويأتي هذا التأهل المستحق بعد النتائج التي حققها 
البطل العالمي حبيب صباح بتأهله لربع نهائي بطولة 
العالم للسنوكر وربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر وهو 
الالعـــب العربـــي الوحيـــد الـــذي انفـــرد بتحقيـــق هذا 

االنجاز خالل العام.
وُتمّثل هذه الفعالية الرياضية المرموقة محطة مهمة 
فـــي المســـيرة الرياضية لالعب حبيـــب صباح، حيث 
تتيـــح له اختبار مهاراته من جديد على المســـتويين 
القـــاري والعالمـــي، وتعزيز ثقتـــه التي اكتســـبها على 
مدار المواسم الماضية بفضل أدائه المميز وإنجازاته 
العديدة في المحافل الخارجية وكان آخرها تحقيقه 

ذهبيتين الفردي والفرق في بطولة غرب آسيا.
وأعـــرب حبيب صبـــاح عن فخره واعتـــزازه بالنتائج 
الرائعـــة التـــي حققها فـــي البطوالت األخيـــرة والذي 
مكنتـــه مـــن الحصـــول علـــى بطاقـــة التأهـــل لتمثيـــل 
مملكـــة البحريـــن. وأضـــاف “أســـعى إلـــى رفـــع اســـم 
البحرين عاليًا واتشـــرف بالدعم الكبير الذي ألقاه من 
قبـــل ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة، النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية”.
وأثنـــى حبيـــب صبـــاح على الـــدور الكبيـــر واالهتمام 
من جانب مجلس إدارة االتحاد وعلى رأســـه الســـيد 
منذر البصري رئيس االتحاد الذين كان لهم دور كبير 
بالوقـــوف إلى جانبـــه ويبذلون قصـــارى جهدهم من 
أجـــل اإلرتقـــاء باللعبـــة والالعبيـــن لمواصلـــة تحقيق 
اإلنجـــازات وانه يتطلع إلـــى رد الجميل لهم بتحقيقه 

إحدى الميداليات في دورة األلعاب العالمية.

اللجنة اإلعالمية

حبيب صباح

اللجنة اإلعالمية

عاد المتســـابق البحريني حســـين بوطاهر من أرض الكويت بعد 
إحـــرازه المركز األول في بطولـــة الكويت للدراجات الصحراوية 
)موتو كروس( في فئة )كلوب مان( ليظفر بكأس البطولة بجدارة 
واستحقاق مختتًما الجولة الخامسة واألخيرة بحلوله أواًل رغم 

صعوبة المنافسة ومحاوالت المتسابقين إبعاده عن الصدارة.
واســـتحق حســـين بوطاهـــر لقب بطـــل الموســـم 2021 - 2022، 
وحل شقيقه أحمد بوطاهر في المركز الثالث في السباق األخير 
وفـــي الترتيـــب العام، فيما حـــل الكويتي عبـــدهللا األنصاري في 

المرتبة الثانية في البطولة.
وتفوق حسين بوطاهر على متسابقي اإلمارات العربية المتحدة 

والكويت.
وقال بوطاهر إن الموســـم الجديد سينطلق أواخر العام الجاري، 
وسأستعد له في صحراء اإلمارات بتدريبات مكثفة مع سائقين 
مـــن فرنســـا وإيطاليـــا وانجلترا لإلســـتفادة من خبراتهـــم العالية 
وتمرســـهم فـــي هذا النـــوع من الســـباقات قبل انطالق الموســـم 

المقبل في الكويت.
وأضـــاف بوطاهـــر: نظـــًرا لصعوبة ميدان الســـباق فـــي كل جولة 
والمنافســـة الشـــديدة من المتســـابقين ومســـاعيهم لنيـــل اللقب 

فإننـــي أتطلع لرفـــع علم مملكـــة البحرين من جديـــد على منصة 
التتويـــج كما فعلت وشـــقيقي أحمد في كل ســـباق نخوضه في 
هذه البطولة الصعبة التي تحتاج إلى تركيٍز عاٍل وحضور ذهني 
رفيع المســـتوى للبقاء في المنافســـة في كل جولة عبر تحاشـــي 
المشـــاكل الفنية في أرض متعرجة مليئـــة بالمرتفعات من جهة، 
ومـــن جهـــة أخـــرى قـــد يواجـــه المتســـابق بعـــض التكتـــالت من 
المتســـابقين لتقليل صعوده إلـــى منصة التتويج كما حدث معي 
فـــي الجولة األخيـــرة، لكن لجنـــة التحكيم اتخذت قـــراًرا حازًما 

وأنصفتني فواصلت السباق وحققت كأس المركز األول.

شقيقه أحمد حقق المركز الثالث

البحريني بوطاهر بطاًل لبطولة الكويت للدراجات الصحراوية

جانب من التتويج

اللجنة األولمبية

استقبل األمين العام للجنة األولمبية البحرينية فارس مصطفى 
الكوهجـــي نائب رئيـــس االتحاد الدولي لبناء األجســـام ورئيس 
االتحاد اإلماراتي لبناء األجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدهللا 
بن حمد الشـــرقي، وذلك بحضور رئيـــس االتحاد البحريني لرفع 

األثقال إسحاق إبراهيم.
 ورحـــب الكوهجـــي بالشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد الشـــرقي الـــذي 
يـــزور المملكـــة لحضـــور منافســـات أســـبوع القوة 2022 مشـــيًدا 
بعمـــق العالقـــات األخويـــة الوثيقة التـــي تربط مملكـــة البحرين 
ودولـــة اإلمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشـــعبا منوها 
بالتعاون المشـــترك بين الطرفين في شـــتى المجاالت وباألخص 
فـــي المجال الرياضي، مؤكدا أهمية تنمية وتطوير هذا التعاون 
بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لكال البلدين الشقيقين.

 وأشـــاد الكوهجـــي بالجهـــود التي يبذلهـــا االتحاد الدولـــي لبناء 
األجســـام في تطويـــر هذه الرياضة ونشـــرها واالهتمـــام بها في 
مختلف أنحاء العالم، معربا عن اعتزازه بالدور الهام الذي يلعبه 
الشـــيخ عبـــدهللا بن حمد بن ســـيف الشـــرقي في تنميـــة رياضة 
بناء األجســـام وتطويرها سواء على المستوى العالمي أو بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

 واطلع الشـــيخ عبدهللا بن حمد بن ســـيف الشرقي على الجهود 
التـــي تبذلها مملكة البحرين في النهوض برياضة بناء األجســـام 
وتطويرهـــا، كمـــا اطلـــع علـــى المســـابقات المعتمدة في أســـبوع 
القـــوة 2022 والـــذي يعتبر أحد أهـــم األحـــداث الرياضية الهامة 
على مستوى المنطقة مشيدا باالهتمام الذي يقدمه سمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفـــة النائب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية للرياضة البحرينية.

أشاد بالعالقات البحرينية اإلماراتية والتعاون الرياضي المشترك

الكوهجي يستقبل نائب رئيس االتحاد الدولي لبناء األجسام

جانب من اللقاء
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حلبة البحرين الدولية

عشاق رياضة السيارات على موعد جديد 
مـــع فعالية بتلكو فتنـــس التي تنطلق على 
مضمـــار حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن 
رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط” 
وذلك يوم غـــد الجمعة الموافق 25 مارس 

الجاري.
وخـــالل صباح يوم الجمعـــة تنطلق فعالية 
فرصـــة  تعتبـــر  حيـــث  فتنـــس”،  “بتلكـــو 
للمشـــاركين الذيـــن يتطلعون إلـــى الحفاظ 

على لياقتهم البدنية على مضمارنا العالمي 
مـــن 6 صباحًا حتى 10 صباحًا والمشـــاركة 
فـــي الفعاليـــة مفتوحـــة لراكبـــي الدراجات 

الهوائية والعدائين من جميع األعمار.
وتتيـــح هـــذه الفعاليـــة لراكبـــي الدراجـــات 
الهوائية والعدائين الفرصة لتجربة مضمار 
ســـباق الجائزة الكبرى للقيادة أو التدريب 
أو للعدائين بممارسة التمارين الرياضية أو 

الجري في بيئة آمنة.

وخـــالل الفعالية يتم اســـتخدام مضمارين 
العـــداؤون  يســـتخدم  حيـــث  مختلفيـــن، 
المضمـــار الداخلي بطـــول 2.550 كيلومتر، 
بينما راكبو الدراجات الهوائية سيشاركون 
علـــى مضمار الحلبـــة الخارجيـــة التي يبلغ 
طولهـــا 3.543 كيلومتر، مـــع وجود منطقة 
مخصصة لركـــوب الدراجات لألطفال، كما 
ســـتتوفر محالت لبيـــع األطعمة ومحطات 

المياه.

الجمعة موعد انطالق فعالية “بتلكو فتنس”

جانب من الفعالية
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أسامة الماجد

شارك نجم بوليوود شاروخان 
بفيديو جديد عبر صفحته 

الخاصة بموقع التواصل 
ج من خالله  االجتماعي، روَّ
.”Pathaan“ لفيلمه الجديد

وكان شاروخان أعلن 
موعد الفيلم، 

بعدما تم تأجيله 
لعدة مرات 

بسبب جائحة 
كورونا، ومن 
المقرر أن يتم 

عرضه في 25 
يناير 

.2023
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Cyrano شاهدت لكم: فيلم الرومانسية الجديد
عــرض فــي ســينماءات البحريــن مؤخــرا فيلــم Cyrano الموســيقي للمخــرج البريطاني الحاصل علــى جوائز جو 
رايت، وهو دراما عاطفية من تأليف إيريكا شــميدت، ومقتبســة من مســرحية غنائية قامت بتأليفها العام 2018 

تحمل االسم نفسه.

ويعيـــد الفيلـــم تقديم هـــذه القصة الكالســـيكية الرائعة 
بمشـــاركة نجم مسلســـل “صراع العروش” الحاصل على 
4 جوائـــز إيمي بيتـــر دينكالج، والنجـــوم هايلي بينيت، 
وكاتريـــن دينـــوف وكيلفـــن هاريســـون جونيـــور، وبيـــن 

ميندلسون وآخرين.
ويـــدور Cyrano فـــي إطار رومانســـي ودراما وأكشـــن، 

حيـــث يتنـــاول قصـــة رجـــل ســـابق لعصـــره وهـــو 
Cyrano de Bergerac الـــذي ُيبهـــر الجميـــع 

ســـواء من خـــالل التالعـــب باأللفـــاظ في 
مبـــارزة لفظية أو بالســـيوف في ســـاحة 
المعركـــة، لكنه مقتنع بأن مظهره يجعله 
غير مســـتحق حب صديقتـــه المخلصة، 

روكســـان، وبالتالي لم يعلن Cyrano بعُد 
مشـــاعره تجاههـــا، ممـــا أدى إلـــى وقوع 

روكســـان فـــي حـــب كريســـتيان من 
النظرة األولى.

وشارك الفيلم قبل انطالقه بدور 
العـــرض فـــي عـــدة مهرجانـــات 
كان  العالـــم،  حـــول  ســـينمائية 
آخرهـــا عرضـــه ضمـــن افتتـــاح 
األحمـــر  البحـــر  مهرجـــان 

الســـينمائي، حيـــث كـــرم المهرجـــان الممثلـــة الفرنســـية 
كاتريـــن دينوف، وهـــي فنانة عالمية قّدمـــت الكثير من 
األعمـــال وترّشـــحت، وفازت بالعديد مـــن الجوائز حول 
العالـــم، بمـــا فيها جائـــزة األكاديميـــة البريطانيـــة )بافتا( 
وجائزة األوســـكار، حيث يعتبرها النّقاد واحدة من أهم 
المواهب النســـائية في أوروبا على اإلطالق، ومن أشهر 
للمخـــرج فرانســـوا   )2002( نســـاء”   8“ أعمالهـــا 
للمخـــرج   )1965( و”اشـــمئزاز”  أوزون، 
رومان بوالنســـكي، و”راقصة في الظالم” 
)2000( مـــن إخـــراج الرس ڤـــون تريـــر، 
و”الهند الصينية” )1992( الذي ترّشـــحت 
عنه لجائزة األوســـكار ألفضـــل ممثلة، كما 
فـــازت كاترين بجائزتي ســـيزار وترشـــحت 
لــــ 14 جائزة أخـــرى، وفازت بجائـــزة مهرجان 

البندقية المرموقة ألفضل ممثلة.
فيلـــم Cyrano خطـــف أنظـــار الحاضرين 
بموســـيقاه التي صممهـــا آرون وبرايس 
تأليـــف  فـــي  نجحـــا  اللـــذان  ديســـنر 
موســـيقى C’mon C’mon، ووصـــف 
الكثيـــرون دور دينـــكالج فـــي الفيلم 
بأنـــه “رائع وببســـاطة، ويمكنه حصد 

ترشـــيحه ألول ممثـــل في حفل توزيع جوائز األوســـكار 
القادمة.

The Toxic Aveng�  ويشـــارك دينكالج في بطولة فيلم
er، بجـــوار كيفيـــن بيكون، وجاكـــون تريمبالس وتايلور 
بيـــج، وســـيقوم الكاتـــب Macon Blair بكتابـــة وإخراج 
الفيلم الجديد، الذي ســـيدور حـــول حول البطل الخارق 

.”Toxie“ الشهير
أمـــا نجمـــة الفيلـــم الممثلـــة والمغنيـــة األميركيـــة هايلي 
بينيـــت التي تجســـد دور “روكســـان”، فقد صعدت ســـلم 
النجاح والشهرة باستحقاق وجدارة ومثابرة، من خالل 
 Music مشـــاركتها في أول فيلم هوليـــوودي لها بعنوان
and Lyrics ســـنة 2007، ولعـــل أشـــهر أدوارهـــا كان في 
 The Girl on وفيلـــم ،The Magnificent Seven فيلـــم
the Train، كما أنها واجهة إعالنية للعديد من الماركات 
العالميـــة، ومنها دار “كلوي” Chloe التي اختارتها لتكون 
Chloe Eau De Par�  وجه عطرها األيقوني الكالسيكي

.fum

أكدت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم أنه تقرر بشكل نهائي عرض  «
فيلمها الجديد “تسليم أهالي”، الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 

ستة أعوام منذ أن قدمت فيلم “لف ودوران” العام 2016، وذلك خالل 
موسم عيد الفطر، ويعد تجربتها األولى مع البطولة السينمائية، بعدما 

قدمت عدداً من البطوالت في الدراما التلفزيونية.

وقالت دنيا في تصريحات صحفية: إن الفيلم تأجل عرضه طوال  «
الفترة الماضية ألسباب إنتاجية وتسويقية ولظروف 

فيروس “كورونا”، ثم انشغالها بمرض ووفاة 
والديها الفنان سمير غانم والفنانة دالل 

عبدالعزيز.

وأشارت إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار  «
اجتماعي كوميدي حول مطاردة فنانة تدعى 

“لوسي” لبطلة الفيلم خالل األحداث، 
وذلك بسبب حبها الشديد للبطل 

الذي يضطر إلى الهروب من “لوسي” 
ليتزوج من حبيبته، ويشاركها بطولة 

العمل هشام ماجد، وبيومي فؤاد، 
وأحمد فتحي، ومحمد أوتاكا، 

وعمرو وهبة، وعبدالله 
مشرف، ويخرجه خالد 

الحلفاوي، الذي تربطها به 
عالقة طيبة منذ عملت معه 
كمساعد مخرج العام 2001 
من خالل مسلسل “للعدالة 

وجوه كثيرة” ليحيى الفخراني، 
وإخراج محمد فاضل، وكان آخر 

تعاون بينهما قبل ثالثة أعوام من خالل 
مسلسل “بدل الحدوتة تالتة”. 

طارق البحار

“تسليم أهالي” في موسم عيد الفطر

مـــن يدخـــل معـــرض “إمـــارات الـــرؤى 2... 
ـــا فـــي منـــارة   ســـرد ووعـــد” والمقـــام حاليًّ
الســـعديات بمناســـبة االحتفـــاء بمرور 50 
عاًما على تأســـيس دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة والذي يضـــم أكثر من 
ا من  100 عمل ألكثر من 62 فناًنا تشـــكيليًّ
مختلف األجيال، ســـنجد التراث الشـــعبي 
بأنواعـــه المختلفة وهو الحي القائم بيننا، 
والمبـــدع الذي يعتمد علـــى خامات البيئة 
وطبيعتهـــا ومناخها المســـتمد من العادات 
والتقاليـــد والمعتقـــدات الشـــعبية، ونجـــد 
كذلـــك آخر مـــا توصل إليه عالم التشـــكيل 
من تطـــور وخامـــات ونظريات وأســـاليب 
حديثـــة ونتـــاج أصيل لـــه جـــذور بالتراث 

لتأكيد الذات.
المعرض مـــن وجهة نظري نافذة نطل من 
خاللهـــا على تطور الحراك التشـــكيلي في 
اإلمـــارات بمفاهيمه وقيمـــه واتجاهاته... 
نشـــاهد الزمـــن بامتداده وطرف الفرشـــاة 
والمســـتقبل،  والحاضـــر  الماضـــي  فـــي 
وتجـــارب لمبدعيـــن إماراتييـــن ينبغي أن 
تكـــون كمادة عظيمة للتعلم على مســـتوى 
العمـــل  لمـــادة  النظـــري  والفهـــم  التكنيـــك 

الفني. 
روعـــة  علـــى  المحافظـــة  فيـــه  المعـــرض 
تـــراث اإلمـــارات الضخم، وامتـــالك الفنان 
اإلماراتـــي ألســـرار المعاصـــرة باألســـاليب 

الجديدة.
بمعيـــة  المعـــرض  فـــي  تجولـــت  “البـــالد” 
القّيمـــة الفنيـــة مايـــا خليل، ثـــم التقت مع 
ثالثـــة من المشـــاركين فـــي المعرض وهم 
عبدالواحـــد،  خليـــل  اإلماراتـــي  الفنـــان 

الوهيبـــي،  ســـارة  اإلماراتيـــة  والفنانـــة 
والفنـــان الكويتـــي المقيـــم فـــي اإلمـــارات 
طـــارق الغصيـــن. وطرحـــت عليهـــم عـــدًدا 
مـــن األســـئلة عـــن واقـــع الفـــن التشـــكيلي 

اإلماراتي.
 هناك غياب للنقد التشكيلي في دولنا  «

الخليجية... تعليقكم؟ 

الفنان خليل عبدالواحد: «

نعـــم أتفق معك فـــي هذه النقطـــة المهمة، 
ومـــن يكتب فـــي النقد التشـــكيلي قليلون 
ا، والســـاحة فـــي أمّس الحاجـــة إليهم  جـــدًّ
من أجل تقوية الحراك الفني ومد جســـور 

العالقة بين الفنان والمتلقي. 
الفنـــي  التـــذوق  للنقـــد تأثيـــر كبيـــر علـــى 
وتقريب الجمهور مـــن عملية خلق الفنان، 

ألن النقد بمثابة الوساطة بين الجمهور.
 طارق الغصين: «

أتصـــور أن عمليـــة النقـــد أصبحـــت أكثـــر 
نشـــاًطا مـــن الســـابق، فكمـــا نعلـــم أن النقد 

طويلـــة  وخبـــرة  دراســـة  إلـــى  يحتـــاج 
وممارســـة وهـــذا نســـتطيع أن نلمســـه في 

الساحة اليوم. 
سارة الوهيبي: «

أتمنـــى أن تواكـــب حركـــة النقـــد الحـــراك 
التشـــكيلي المزدهـــر فـــي اإلمـــارات وبقية 
دول الخليـــج، وأن نشـــاهد كتابـــات عـــن 
هـــذا القطاع الفنـــي العريض وذلـــك للدور 
الكبيـــر الذي يلعبه النقد في رفع مســـتوى 
المتذوقين وأيًضا لعملية التوثيق وإغناء 
المكتبـــة بمـــا يخـــدم الحركـــة التشـــكيلية 

عامة.
الفن التشكيلي دائًما يرتبط بالتطور  «

االجتماعي... إلى أي مدى استطاع 
الفنان اإلماراتي مواكبة التطور؟

الفنان خليل عبدالواحد: «

الحـــراك الفني كان موجـــوًدا قبل االتحاد، 
عـــن طريق مشـــاركات بعـــض الفنانين في 
المعارض، تال ذلك ســـفر عدد من الفنانين 
إلـــى الخـــارج للدراســـة، مثـــل عبدالرحيم 
شـــريف  حســـن  يوســـف،  محمـــد  ســـالم، 
وغيرهـــم. وهذا كان يعكس شـــغف أولئك 
ميـــدان  فـــي  لإلبـــداع  وحبهـــم  الفنانيـــن 
التشـــكيل فـــي تلـــك الفتـــرة التـــي مازالت 

فيها الدولة حديثة. 
بعـــد ذلـــك تـــم تأســـيس جمعيـــة اإلمارات 
ومـــع   1980 العـــام  التشـــكيلية  للفنـــون 
تأســـيس هذا الكيان والـــذي كان المجتمع 
التشـــكيلي  العمـــل  توســـع  إليـــه،  بحاجـــة 
وزاد اإلنتـــاج، ومن ثم تم إنشـــاء المعاهد 
حيـــث  اليـــوم،  إلـــى  ووصـــواًل  والكليـــات 
المعارض والمناســـبات الفنية المهمة التي 
تســـتضيفها وتنظمها اإلمارات منها: “آرت 
أوف أبوظبي”، “آرت أوف دبي”، و”بينالي 
الشـــارقة” وغيرهـــا، مـــا انعكـــس كل ذلـــك 
بخـــط عريـــض وانتظـــام علـــى أن تكـــون 
ـــا للفنـــون ومحطـــة  ا عالميًّ اإلمـــارات مقـــرًّ
جـــذب لـــكل الفنانيـــن مـــن مختلـــف دول 

العالم.
وبمـــا أن اإلمـــارات فيهـــا جاليـــات كثيـــرة، 
لهـــذه  يكـــون  أن  الطبيعـــي  مـــن  فـــكان 
فـــي  دور  الثقافـــي  بتنوعهـــا  الجاليـــات 
تنشيط الساحة وتالقح الخبرات، وكذلك 
المؤسسات الخاصة التي تعمل على إبراز 
الفنان اإلماراتي ودعمها له بشتى الطرق.

أعـــود إلى مســـألة غاية فـــي األهمية وهي 
حتـــى  بالفنـــون  الدولـــة  باهتمـــام  تتعلـــق 
قبـــل االتحـــاد، فخـــذ مثـــاًل دوار “الســـاعة” 

فـــي دبـــي، فهـــذا المعلـــم تـــم إنشـــاؤه في 
الســـتينات وهذا يعطينا دلياًل قاطًعا على 
سعى الحكومة ومنذ ذلك الوقت إلى بناء 
وتصميـــم المعالـــم التـــي تعبـــر عـــن الوجه 

الحضاري لإلمارات.
   طارق الغصين: «

لقد جئت إلى اإلمارات العام 1997 مدّرًسا 
بالجامعـــة األمريكية بالشـــارقة، وفي ذلك 
الوقـــت كان للتّو توجد مدرســـة للتصميم 
المعمـــاري وعّلمـــت فيهـــا لمـــدة 15 ســـنة. 
حقيقة... وعطًفا على مسألة التطور، فقد 
شـــهد بينالـــي الشـــارقة العـــام 2003، وكما 
رأيته تطـــوًرا مذهـــاًل وكبيـــًرا، وِقْس على 
ذلـــك الصعـــود المتواصل للتطـــور والعمل 

الدؤوب لالنطالق إلى األمام.
 

ما مدى اهتمام المدارس بالفنون  «
التشكيلية وكذلك األندية الرياضية 

والثقافية؟ 

الفنان خليل عبدالواحد: «

هنـــاك اهتمـــام بالـــغ بالتربيـــة الفنيـــة فـــي 
المـــدارس عبـــر تنشـــئة الطالـــب الموهوب 
وتوفيـــر البيئـــة المناســـبة فـــي كل مراحل 
التعليـــم، ويلعب المشـــرفون علـــى التربية 

ا في اكتشـــاف االستعداد  الفنية دوًرا مهمًّ
الفطـــري لممارســـة الفنـــون لـــدى الطالـــب 
بالمدرســـة، ناهيـــك عـــن تنظيـــم الزيارات 
للمعـــارض والرحـــالت ذات الشـــأن. وأيًضا 
هنـــاك اهتمـــام مـــن قبـــل األندية بالنشـــاط 
التشـــكيلي وربط المتعـــة بالمعرفة، وأذكر 
منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال نـــادي الوصـــل، 

والنادي األهلي وغيرها.
كمـــا طرحـــت “البالد” ســـؤااًل علـــى الفنانة 
كانـــت  إذا  عّمـــا  المهيـــري  ســـارة  الشـــابة 
تســـتفيد من تجارب الكبار ومن ســـبقوها، 
مـــن  ولغيرهـــا  لهـــا  يقّدمـــون  هـــم  وهـــل 

المواهب كامل الرعاية والنصيحة؟ 

سارة المهيري: «

بالطبع... أســـتفيد كثيًرا من الرواد والكبار 
الذيـــن ســـبقوني، كمـــا إني مهتمة بمســـألة 
تكويـــن الجماعـــات الفنية التي من شـــأنها 
أن توسع مدارك الفنان وترفع من مستواه 

عن طريق تبادل الخبرات.
لمهرجـــان  مصاحـــب  المعـــرض  أن  يذكـــر 
تنظمـــه  الـــذي  الــــ19  فـــي دورة  أبوظبـــي 
والفنـــون  للثقافـــة  أبوظبـــي  مجموعـــة 

وسوف يستمر حتى 14 أبريل المقبل.

معرض “إمارات الرؤى 2... سرد ووعد” أساليب حديثة ونتاج أصيل له جذور بالتراث
خليل عبدالواحد: اإلمارات مقرٌّ عالمي للفنون ومحطُة جذٍب لكل الفنانين

“البالد” خالل الحوار مع الفنانين المهيري أمام عملهاسارة المهيري، طارق الغصين، خليل عبدالواحد

خليل عبدالواحد أمام لوحته بالمعرض الغصين يشرح للحضور لوحته

جانب آخر من المعرض
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مناقشة فرص التعاون بين “فاتيل للضيافة” و “نيبال للسياحة”
المدير العام للكلية يستقبل القائم بأعمال سفارة النيبال

ســـفارة جمهوريـــة  بأعمـــال  القائـــم  زارت 
النيبـــال المعتمـــد لـــدى مملكـــة البحريـــن، 
ارونا جســـنك، كليـــة فاتيل للضيافة وذلك 
بمنطقـــة الجســـرة، إذ كان فـــي اســـتقبالها 
المدير العام للكلية، الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليفة، إضافة لعـــدد من كوادر الكلية. 
وتأتـــي تلـــك الزيارة  في إطـــار بحث آفاق 
التعاون في مجاالت الســـياحة والضيافة 
بيـــن كلية فاتيل للضيافـــة وبين أكاديمية 
.)NATHM( نيبال للسياحة وإدارة الفنادق

وقدم الشـــيخ خالـــد بن خليفـــة آل خليفة 
إلى ارونا جســـنك عرًضا حول كلية فاتيل 
للضيافـــة التـــي تعـــد أحـــد أفضـــل كليـــات 
الضيافـــة فـــي أوروبا، إضافـــة لدورها في 
تدريـــب وتأهيـــل الكـــوادر البشـــرية وفقـــا 
ألفضل المعاييـــر العالمية المعمول بها في 
قطاع الضيافة والســـياحة، إضافة لدورها 

المهم جدا في رفد المنشآت السياحية.
كما تجولت ارونا جســـنك في أرجاء كلية 

فاتيل برفقة الشيخ خالد بن خليفة حيث 
تناقشـــا في فـــرص التعاون المشـــترك بين 
الكليـــة وبين أكاديمية نيبال للســـياحة بما 
في ذلك برامج تبادل الطالب والموظفين 

بين المؤسستين.
بتميـــز  إعجابهـــا  عـــن  جســـنك  وأعربـــت 
كليـــة فاتيـــل، مشـــيرة إلـــى دورهـــا المهـــم 

فـــي جعل مملكـــة البحرين مركـــزا لتأهيل 
كـــوادر إدارية فـــي مجال قطـــاع الضيافة 
المنطقـــة،  مســـتوى  علـــى  والســـياحة 
وأضافت “تطوير وإثراء صناعة السياحة 
فـــي جمهوريـــة نيبال هـــو محـــور تركيزنا 
ألجـــل جذب المزيد من االســـتثمارات في 
هـــذا المجـــال وتطويـــره كركيزة أساســـية 

لتنميـــة االقتصـــاد الوطنـــي، ونأمـــل فـــي 
تحقيـــق تعاون طويـــل األمد مع شـــركائنا 

الدوليين”.
مـــن جانبه، صرح الشـــيخ خالـــد بن خليفة 
آل خليفـــة قائـــاًل “من أهـــداف كلية فاتيل 
البحريـــن هـــو استكشـــاف فـــرص التعاون 
الدولـــي فـــي مجـــال الســـياحة والضيافة، 
والتعـــاون بيـــن كليـــة فاتيـــل وأكاديميـــة 
 )NATHM( نيبال للسياحة وإدارة الفنادق
يحقـــق هـــذا الهـــدف مـــن خـــالل برنامـــج 
تبـــادل طالبـــي وتبـــادل الموظفيـــن بيـــن 
المؤسســـتين حيث سيســـاعد فـــي تطوير 
طالبنا وطاقم عمـــل فاتيل وتدريبهم في 
بيئـــة جمهوريـــة نيبـــال الفريـــدة والغنيـــة 
بتنوع ثقافاتها وتحقيق هدف كلية فاتيل 
مـــن تحويـــل طالبنـــا ليكونـــوا مواطنيـــن 
المهـــارات  بكافـــة  مزوديـــن  عالمييـــن 
والخبـــرات الالزمة لتطويـــر وإثراء قطاع 

السياحة في البحرين والمنطقة والعالم.

قـــدم البنك األهلـــي المتحد، في إطـــار دوره المجتمعي وإيمانه بأهمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة وريـــادة األعمال، شـــيكا بقيمة 5 آالف دينـــار بحريني لصالح 
جمعيـــة البحريـــن لتنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، حيث ســـلم مدير أول 
الخدمـــات المصرفيـــة بالبنـــك األهلي المتحد، بســـام التتان شـــيكا بمبلـــغ التبرع إلى 
أحمد الســـلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسســـات الصغيرة ولمتوسطة بمقر 
الجمعيـــة. وأشـــاد أحمد الســـلوم بالدعم المســـتمر الذي يقدمه البنـــك األهلي المتحد 
وجهـــوده المســـتمرة في تقويـــة وتنمية االقتصاد الوطني عبر دعم قطاع الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال.
بـــدوره نـــوه بســـام التتـــان بجهـــود الجمعيـــة ودورها المهم فـــي رفع مســـتوى قطاع 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة وريادة األعمال، وتحفيزها لتلك المؤسســـات لما 

له من قيمة مضافة كبيرة تصب في صالح االقتصاد الوطني.

“األهلي المتحد” يدعم “تنمية الصغيرة والمتوسطة”

للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  يشـــارك 
فـــي رعايـــة النســـخة الرابعـــة مـــن 
الملتقـــى الشـــبابي لريـــادة األعمال 
تنظمـــه  الـــذي  “مايكروشـــباب”، 
جمعية المســـتقبل الشـــبابية تحت 
لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
فـــي الفتـــرة من 29 إلـــى 31 مارس 
الجـــاري. وتتنـــاول هـــذه النســـخة 
مـــن الملتقـــى عـــدًدا مـــن المحـــاور 
األعمـــال  ريـــادة  بقطـــاع  الخاصـــة 
ودعـــم المشـــاريع الشـــبابية، حيث 
االبتـــكار  دور  الملتقـــى  ســـيناقش 
تحقيـــق  فـــي  األعمـــال  وريـــادة 
اإلنمائيـــة،  االقتصاديـــة  األهـــداف 
والباحثيـــن  األعمـــال  رواد  وربـــط 

وأصحـــاب المشـــاريع الشـــباب مـــن 
نجـــاح  قصـــص  مناقشـــة  خـــالل 
لمشاريع ريادية، إضافة إلى أهمية 
االبتـــكار في تكنولوجيا المعلومات 
فـــي خدمة ريادة األعمـــال وغيرها 

من المحاور األخرى. 
ذلـــك، قالـــت  وفـــي تعليقهـــا علـــى 
الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك البحرين 
“تأتـــي  الغيـــص  دالل  للتنميـــة 

للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  مســـاهمة 
في رعايـــة ملتقى “مايكروشـــباب” 
منســـجمة مع رســـالة وجهود البنك 
الرامية إلى تســـهيل ريادة األعمال 
فـــي مملكـــة البحريـــن ودعـــم رواد 
األعمـــال الشـــباب خصوصـــا، وذلك 
والتعـــاون  الشـــراكة  خـــالل  مـــن 
الملتقيـــات  هـــذه  مثـــل  دعـــم  فـــي 
والتـــي  المتخصصـــة  والمبـــادرات 
تلعـــب دوًرا كبيـــًرا فـــي نشـــر ثقافة 
ريـــادة األعمال وإيجاد حلقة وصل 
وشـــبكة عالقـــات متنوعـــة يمكـــن 
للشـــباب البحريني االســـتفادة منها 
في مجال تأســـيس األعمال. فضاًل 
المؤسســـات  علـــى  التعـــرف  عـــن 
الشـــباب  األعمـــال  لـــرواد  الداعمـــة 
واالطـــالع على التجـــارب الناجحة 
التي يمكن البناء عليها واالستفادة 

منها أيًضا”.

 دالل الغيص

“البحرين للتنمية” يشارك في رعاية الملتقى من 29 إلى 31 مارس

“مايكروشباب” يناقش دور االبتكار وريادة األعمال باألهداف اإلنمائية

خـــالل  األوروبيـــة  األســـهم  ارتفعـــت 
أمـــس  بجلســـة  المبكـــرة  التعامـــالت 
األربعاء، مع مراقبـــة تطورات األزمة 
األوكرانيـــة، وهدوء المخاوف بشـــأن 
حظر النفط الروســـي وســـط انقســـام 
ويواصـــل  ذلـــك.  حيـــال  أوروبـــي 
فـــي  الوضـــع  مراقبـــة  المســـتثمرون 
أوكرانيـــا، بعـــد أن فشـــلت محادثـــات 
الســـالم الجارية بين موسكو وكييف 

في إحراز تقدم.
ورفضـــت ألمانيـــا،  مجـــددا، دعـــوات 
مقاطعـــة إمـــدادات الطاقة الروســـية 
عقـــب الهجوم علـــى أوكرانيا، مؤكدة 
“وســـيصبح  باقتصادهـــا  تضـــر  أنهـــا 

األمـــر أكثر دراماتيكيـــة بمرور األيام. 
ت.غ(،   08:32( الســـاعة  وبحلـــول 
ارتفع مؤشر ســـتوكس القياسي 600 
إلـــى   %  0.16 األوروبيـــة،  لألســـهم 

مستوى 459.34 نقطة.
وزاد مؤشـــر “داكـــس” األلمانـــي 38.5 
ليســـجل   ،  %  0.29 تعـــادل  نقطـــة 
14514 نقطة؛ وصعد مؤشـــر فوتسي 
ليســـجل   %  0.36 البريطانـــي   100

7503 نقاط.
وصعد مؤشـــر “كاك” الفرنســـي بنسبة 
وزاد  نقطـــة؛   6669 إلـــى   %  0.15
مؤشـــر “فوتســـي إم بي آي” اإليطالي 

0.06 % ليسجل 24551 نقطة.

أسهم أوروبا تصعد مع متابعة 
تطورات األزمة األوكرانية

لتحقيق خططهما التوسعية وفتح آفاق وطرق جديدة للتمويل

بمشاركة نخبة من شركات االتصاالت والجهات الرائدة بالقطاع

“مونتريال للسيارات” و “كريدي مكس” توقعان اتفاقية شراكة

بتلكو ُتعلن رعايتها البالتينية لمؤتمر Capacity للشرق األوسط

“مونتريـــال  شـــركة  وّقعـــت 
فـــي  العريـــق  االســـم  للســـيارات”، 
مجال الســـيارات، اتفاقية شـــراكة 
مـــع شـــركة كريدي مكس، الشـــركة 
وقبـــول  إصـــدار  فـــي  الرائـــدة 
البطاقـــات االئتمانيـــة فـــي مملكـــة 
بهـــدف تحقيـــق  البحريـــن، وذلـــك 
وخططهـــا  الشـــركتين  رؤيـــة 
التوســـعية فـــي فتح آفـــاق وطرق 
الســـيارات،  تمويـــل  فـــي  جديـــدة 
مـــن خالل إتاحـــة برامـــج تمويلية 
مبتكـــرة تقدمهـــا شـــركة مونتريال 
شـــركة  مـــع  بالتعـــاون  للســـيارات 

كريدي مكس.
وحضـــر توقيـــع االتفاقيـــة كل مـــن 
إبراهيـــم آل الشـــيخ مالـــك شـــركة 
وأحمـــد  للســـيارات  مونتريـــال 
الرئيـــس  ســـيادي  الرحمـــن  عبـــد 

التنفيـــذي لشـــركة كريـــدي مكـــس 
والتســـويقي  اإلداري  الطاقـــم  مـــع 
من كال الشـــركتين. وتأتي اتفاقية 
الشـــراكة في إطـــار تعـــزز خدمات 

عمـــالء الشـــركتين بصـــور مبتكرة 
لعميلة شـــراء السيارات عن طريق 
االئتمانيـــة  البطاقـــة  اســـتخدام 
وبطرق ســـداد مرنة وبمزايا أخرى 

تنافســـية والعديد من التســـهيالت 
بخـــالف  هـــذا  للدفـــع،  األخـــرى 
األســـعار التنافســـية التـــي تقدمهـــا 
شـــركة مونتريـــال للســـيارات إلـــى 
جانب اهم المميزات لدى الشـــركة 
مونتريال للسيارات بجود تشكيلة 
متنوعة من جميع أنواع السيارات 

تحت سقف واحد.
وأعلنت الشركتان مسبقا أن عرض 
البطاقـــة  باســـتخدام  التقســـيط 
االئتمانيـــة يعتبـــر األول مـــن نوعه 
ومتوافـــر حاليـــا فقـــط لدى شـــركة 
مونتريال للسيارات ويمكن لجميع 
عمالء كريدي مكس االستفادة من 
شراء سيارتهم باستخدام البطاقة 
االئتمانيـــة من جميع فروع شـــركة 
مونتريال للســـيارات المنشـــرة في 

جميع أرجاء البحرين”.

أعلنـــت شـــركة بتلكو عـــن ُمشـــاركتها 
 Capacity ورعايتها البالتينية لمؤتمر
للشرق األوسط للعام 2022، الذي ُيعد 
أكبر حدث سنوي لمشغلي االتصاالت 
فـــي المنطقـــة. وســـُيقام المؤتمـــر في 
فنـــدق جرانـــد حيـــاة دبي فـــي الفترة 
الممتـــدة بيـــن تاريـــخ 28 و31 مارس 
Capac�  الجاري. ويســـتضيف مؤتمر

ity للشـــرق األوســـط كاًل من شـــركات 
القطـــاع  ورّواد  وقـــادة  االتصـــاالت 
ومزودي خدمات المحتوى والحوسبة 
الســـحابية وغيرهـــم من المؤسســـات 
والجهـــات المعنيـــة؛ لمناقشـــة فـــرص 
الشـــراكة وبحث االتجاهات الجديدة 
بقطـــاع االتصاالت. ويســـاهم المؤتمر 
بتسليط الضوء على أحدث تطورات 
ومســـتجدات القطاع، كما يفتح آفاقا 

أوسع للتعاون المشترك بين الشركات؛ 
لتحسين قدراتها التنافسية واالرتقاء 
بمكانتها المؤسســـية على المستويين 

اإلقليمي والدولي.
أثنـــاء المؤتمر ســـتقوم بتلكـــو بعرض 
مجموعة مـــن منتجاتها العالمية التي 
تم تطويرها في األعوام الماضية من 
خالل االســـتثمار فـــي توســـعة بنيتها 
التحتيـــة ونطـــاق حضورهـــا عالميـــا. 
حلـــول  الُمقدمـــة  خدماتهـــا  تتضمـــن 
Eth�  اتصاالت متنوعـــة مثل خدمات

خدمـــات  العالميـــة،   DWDMو  ernet
Inter� العالميـــة الخاصـــة  (الخطـــوط 
خدمـــات   ،)national Private Line
البيانـــات،  اســـتضافة مراكـــز تجميـــع 
خدمات منصات الترابط، وكذلك حل 
 ”Cloud Connect“ االنتقال للسحابة

 IP“ وخدمة عبور بروتوكول اإلنترنت
Transit” وغيرها.

لقطـــاع  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
األعمـــال العالميـــة لدى شـــركة بتلكو، 

الـــذي  بالـــدور  “ُنشـــيد  عســـكر  هانـــي 
للشـــرق   Capacity مؤتمـــر  يؤديـــه 
مـــزودي  اســـتضافة  فـــي  األوســـط 
الصوتيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
والبيانـــات، حيـــث يتيـــح لهـــم فـــرص 
التجاريـــة  لعقـــد االتفاقيـــات  ســـنوية 
باإلضافة إلى تكوين شراكات جديدة 
ومـــزودي  االتصـــاالت  شـــركات  بيـــن 
خدمـــة اإلنترنـــت ومـــزودي المحتوى 
والخدمـــات الســـحابية، وكذلك مراكز 
اإلنترنـــت.  تبـــادل  ونقـــاط  البيانـــات 
وُيمثـــل هـــذا المؤتمـــر منصـــة مهمـــة 
الُمميـــزة  مجموعتنـــا  الســـتعراض 
والواســـعة من منتجـــات بتلكو لقطاع 
األعمال العالميـــة، والتي تم تطويرها 
لُتقدم تجربة رقمية سلســـة للشركات 

اإلقليمية والعالمية”.

التعاونيـــة  المجموعـــة  اســـتثمرت 
األوروبيـــة لأللبان “آرال فودز” ما قيمته 
63 مليـــون دوالر أميركـــي )21 مليـــون 
دينار بحريني(؛ وذلك لتوســـعة إنتاجها 
البحريـــن ضمـــن خطتهـــا  مملكـــة  فـــي 
طويلة األمد. واعتبر الرئيس التنفيذي 
لــــ “آرال فـــودز”، بيديـــر توبـــورغ، هـــذه 
الخطـــوة بمثابـــة نقلة مهمـــة في أعمال 
الشـــركة علـــى مســـتوى منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، وذلـــك منذ 
تملكهـــا المصنع الكائن في منطقة الحد 
الصناعية فـــي 2018 وأتبعته بعدد من 
الخطـــط لزيـــادة إنتاجهـــا مـــن األجبان 
والقشـــدة انطالقا مـــن مملكة البحرين. 
ويعد اســـتثمار الشـــركة هذا هـــو األكبر 

لها خارج أوروبا.
وقـــد زادت الشـــركة اإلنتـــاج الســـنوي 
مـــن 20 ألف طـــن ليقـــارب 80 ألف طن 
مـــن منتجات أجبـــان “بـــوك” و”كرافت” 

ومنتجـــات األلبان المبســـترة، إذ يجرى 
توزيـــع مـــا يقـــارب 95 % مـــن اإلنتـــاج 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيا.
وحـــول ذلـــك يقـــول الرئيـــس التنفيذي 
لــــ “آرال فـــودز” “لقد قمنا بتنميـــة أعمالنا 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيا التي تعتبر إحدى أهم أسواقنا 

فـــي خطتنـــا اإلســـتراتيجية الخمســـية 
األخيرة. ويلعـــب مصنعنا في البحرين 
دورًا مهمـــًا ضمـــن خططنـــا هـــذه. كمـــا 
يســـرنا أن نشـــهد عمـــل المصنـــع بكامل 
طاقتـــه، وأود بهذه المناســـبة أن أتقدم 
بالشـــكر الجزيل لجميـــع أعضاء الفريق 
والشـــركاء ضمـــن هـــذا المشـــروع الذي 

حقق تطلعاتنا”.

توزيع 95 % من اإلنتاج بالشرق األوسط وشمال إفريقيا

ضمن خطتها طويلة األمد

“آرال فودز” توسع إنتاجها باستثمار 63 مليون دوالر

أثناء توقيع االتفاقية

هاني عسكر

أثناء تقديم شيك التبرع

استقبال القائم باعمال سفارة النيبال



اجتمع الرئيس التنفيذي لشـــركة نفط 
البحرين ) بابكو ( عبدالرحمن جواهري، 
انطالقـــًا من رؤية ممثـــل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
رئيس مجلس إدارة الشـــركة القابضة 
للنفـــط والغـــاز ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، القائمة علـــى أهمية 
ومنحهـــم  البحرينـــي،  الشـــباب  دعـــم 
تتناســـب  التـــي  الفـــرص  مـــن  المزيـــد 
مـــع إمكانياتهـــم وقدراتهـــم الواعـــدة، 
ســـموه  جهـــود  مســـاندة  إطـــار  وفـــي 
التـــي أســـفرت عن تخصيـــص يوم 25 
مارس من كل عام لالحتفاء بالشـــباب 
البحريني، بالشـــباب البحريني العامل 
بالشـــركة وذلك احتفاالً بهذه المناسبة 

السنوية.  
وشـــهدت الفعاليـــة حضـــورًا كثيفًا من 
شـــباب الشـــركة إلـــى جانـــب أعضـــاء 
عمـــال  ونقابتـــي  التنفيّذيـــة  اإلدارة 
قـــّدم  حيـــث  والمســـؤولين،  الشـــركة 
جواهـــري فـــي مســـتهل اللقاء شـــكره 
الجزيل لســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة علـــى االهتمام البالـــغ الذي 
يبديه ســـموه لدعم الشباب البحريني 
بصـــورة عامـــة وشـــباب الشـــركة على 
رؤيتـــه  علـــى  مثنيـــًا  خـــاص،  نحـــو 
علـــى جيـــل  االعتمـــاد  فـــي  الحكيمـــة 
الشـــباب لتنفيـــذ الطموحـــات الواعدة 
لقطـــاع النفـــط والغاز. كمـــا نقل رئيس 
الشـــركة تحيـــات عبدهللا جهـــاد الزين 
وكاّفـــة أعضاء مجلس إدارة الشـــركة، 
مؤكـــدًا تقديرهم لاللتـــزام الكبير الذي 

يبديه شـــباب الشـــركة وعملهـــم الجاد 
والمخلص لخدمة األهـــداف وتحقيق 

التطلعات.
وأوضح خـــالل االجتماع الـــذي انعقد 
مؤخـــرًا بمقر نـــادي )بابكو( بأن شـــركة 
إســـتراتيجيها  ضمـــن  تســـعى  بابكـــو 

لتكريـــس المزيد من التمكين للشـــباب 
العادلـــة  الفـــرص  ومنحهـــم  والمـــرأة، 
لالضطـــالع بالمزيد مـــن األدوار وذلك 
انطالقـــًا من الثقـــة الكبيرة بمـــا لديهم 

من إمكانيات وقدرات.
لشـــباب  الدعـــوة  جواهـــري  ووجـــه 

العمـــل  بســـلوكيات  لاللتـــزام  الشـــركة 
وقواعـــده، وإظهـــار االحتـــرام للجميع 
والحـــرص على العمل ضمـــن منظومة 
لمواجهـــة  والســـعي  الواحـــد،  الفريـــق 
التحديات التي تفرضها ظروف العمل 
مع الحفاظ على والجدّية واســـتدامة 

التعّلـــم واالطالع على الكتب المفيدة؛ 
الشـــخصية  وتطويـــر  لتحســـين 
والمهارات السلوكية. وأكد بأن الشركة 
تعتبر الشـــباب ثروتها الحقيقية؛ ألنهم 
مـــن يصنعـــون اإلنجـــازات ويحققـــون 
المكتســـبات، موضحًا بأن الثقة كبيرة 

بهـــم واآلمـــال معقـــودة عليهـــم وعلى 
جهودهم سُيبنى مستقبل الشركة.

ونـــّوه رئيـــس الشـــركة بالدعـــم الكبير 
للجوانـــب  )بابكـــو(  تقدمـــه  الـــذي 
اإلبداعيـــة لدى الشـــباب، مشـــيرًا على 
نحـــٍو خـــاص للمشـــروع الضخـــم الذي 
تنفّذه الشركة في الوقت الراهن، وهو 
مشروع تحديث مصفاة بابكو، مؤكدًا 
بأنه سيكون للشباب البحريني العامل 
بالشـــركة دور كبير ومهم في تشـــغيل 
هذا المشروع الذي يعتمد على أحدث 

التقنيات المتاحة في هذا الشأن.
وأشـــار إلى أن شـــركة بابكو تشهد في 
هـــذه المرحلة منعطفـــًا جديدًا يتضمن 
إجـــراء العديـــد مـــن التعديـــالت فـــي 
هيكلها وفي إســـتراتيجياتها ورؤيتها 
وذلـــك اســـتجابة للرغّبة الســـامية في 
تحديـــث وتعظيـــم الـــدور المهـــم الذي 
تلعبه هذه الشـــركة وســـعيًا الستدامة 
فـــي  المهـــم  االقتصـــادي  تأثيرهـــا 

االقتصاد الوطني لوطننا الغالي.
من جانب آخر، أعرب عدد من شـــباب 
الشـــركة عـــن امتنانهـــم الكبيـــر لرئيس 
الشـــركة الهتمامـــه بااللتقـــاء بهـــم في 
هذه المناســـّبة، معربيـــن عن تقديرهم 
وتفهمهـــم الكبيـــر للنقـــاط المهمة التي 
بـــكل وضـــوح  الرئيـــس  إليهـــا  تطـــرق 
وشفافية خالل االجتماع، معربين عن 
أملهم بأن تتواصل مثل هذه اللقاءات 
المباشـــرة التـــي مـــن شـــأنها أن ُتعـــزز 
التواصـــل بينهم كشـــباب وبيـــن إدارة 

الشركة.

عقد بنـــك ABC  اجتمـــاع الجمعية العامة 
العاديـــة إلكترونًيا أمس 23 مارس 2022. 
وباإلضافة إلى هـــذا االجتماع، عقد البنك 
اجتمـــاع الجمعية العامـــة غير العادية هذا 
العـــام، وقد تـــرأس كال االجتماعين رئيس 
مجلـــس إدارة المجموعـــة الصديـــق عمـــر 

الكبير.
اجتمـــاع  خـــالل  المســـاهمون  واعتمـــد 
الجمعيـــة العامـــة العادية – مـــن بين أمور 
أخـــرى – القوائـــم المالية الموحدة للســـنة 
الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2021، 

صافيـــة  أربـــاح  تحقيـــق  شـــهدت  والتـــي 
عائدة إلى المســـاهمين بقيمة 100 مليون 
دوالر أميركـــي، مدعومـــة بنمـــو فائـــق في 
اإليرادات وثبات قيمة الخسائر االئتمانية 
المتوقعـــة. كمـــا وافـــق المســـاهمون علـــى 
التوصيـــة بتوزيع أرباح بقيمـــة 31 مليون 
مـــن   % 30 نحـــو  يعـــادل  مـــا  أي   - دوالر 
األربـــاح الســـنوية لـــدى لمجموعـــة - ممـــا 
يضمـــن احتفاظ المجموعة بأســـهم كافية 
لدفع النمو المستقبلي دون استنفاد نسب 

رأس المال.

وقـــد حصـــل بنـــك ABC خـــالل اجتمـــاع 
الجمعية العامـــة غير العادية على موافقة 
المســـاهمين إلصـــدار ســـندات رأس المال 
من الفئة األولـــى بقيمة 390 مليون دوالر 
أميركي، مما ســـيزيد من نســـبة رأس مال 
البنـــك من الفئـــة األولى بنحـــو 130 نقطة 
 ،%  17 نســـبة  حاجـــز  لتتعـــدى  أســـاس، 
باإلضافة إلى حصـــول البنك على موافقة 
المساهمين على زيادة رأس ماله المصرح 
بـــه من 3.5 مليـــار دوالر أميركـــي إلى 4.5 
مليـــار دوالر أميركـــي، ممـــا سيســـهم فـــي 

توفيـــر الدعـــم ألي إجـــراءات رأس ماليـــة 
ضروريـــة لدعـــم النمـــو المســـتقبلي. ومـــن 
النتائج الرئيسة األخرى الجتماع الجمعية 
العامـــة العاديـــة انتخاب وتعييـــن أعضاء 
مجلـــس إدارة المجموعـــة خـــالل دورتـــه 

الرابعة عشرة لمدة ثالث سنوات.
 ،ABC وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك
الصديـــق عمـــر الكبير: “بينمـــا نحن نرحب 
البنـــك  إدارة  لمجلـــس  الجـــدد  باألعضـــاء 
ونشـــكر أعضاء مجلس اإلدارة الســـابقين 
أيًضـــا  نحتفـــل  فإننـــا  إنجازاتهـــم،  علـــى 

بالنتائـــج القوية التـــي حققها البنك بأرباح 
صافيـــة قدرها 100 مليون دوالر أميركي، 
ممـــا يعكـــس قـــوة ومرونة إســـتراتيجيتنا 
قـــوة  إن  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة  الطموحـــة. 
الميزانيـــة العمومية لدينا، والنهج الحكيم 
المخاطـــر،  وإدارة  للحوكمـــة  والمنضبـــط 
إلـــى جانـــب اســـتثماراتنا فـــي بنـــاء “بنـــك 
بالتكنولوجيـــا  المدفـــوع  المســـتقبل” 
الرقمية، واالستحواذ التاريخي في مصر، 
يضعنـــا في موقع جيـــد لتحقيق مزيد من 

النمو البارز في العام 2022”.

عمومية “ABC” تقر توزيع أرباح بقيمة 31 مليون دوالر
تعتمد إجراءات لتعزيز رأس المال لدعم النمو المستقبلي

برعاية “وزير العمل” ودعم “تمكين” و“التنمية” ويوفر 1000 وظيفة للمواطنين

جواهري: “بابكو” تعتمد على الشباب لمواصلة مسيرة التطوير واإلنجازات
انطالًقا من الثقة الكبيرة بإمكاناتهم وقدراتهم ومنحهم الفرص العادلة بالشركة
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ا  أعلنت “طلبات”؛ الشـــركة التقنية الرائـــدة محلًيا وإقليميًّ
في مجال توصيل الطعام والتجارة الســـريعة، في مؤتمر 
صحافي برعايـــة وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميـــدان، عن إنشـــائها أحـــد أكبر المراكـــز اإلقليمية لدعم 
عمـــالء طلبات في المنطقة، والذي ســـيتخذ من البحرين 
مقـــًرا لـــه، بدعـــم من صنـــدوق العمـــل البحرينـــي )تمكين( 

وصندوق التنمية االقتصادية. 
وحضـــر المؤتمر الصحافي  كاًل من وزيـــر العمل والتنمية 
االجتماعيـــة، و خالد حميدان الرئيـــس التنفيذي لمجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة، وحســـين رجب الرئيـــس التنفيذي 
لتمكين، و توماســـو رودريغيز الرئيـــس التنفيذي لطلبات 
الشرق األوسط، و شام الساعاتي المدير التنفيذي لطلبات 
البحرين، وسيقوم المركز بتقديم الخدمة الالزمة لعمالء 
“طلبات” ومباشـــرة جميع استفســـاراتهم باللغتين العربية 
واإلنجليزيـــة وتقديم الدعم الفني على مدار الســـاعة لهم 

وللمتاجر المتاحة على المنصة. 
ويوفـــر المركـــز  1000 وظيفـــة  ســـيتم طرحهـــا على عدة 
مراحـــل ابتداًء بأربعمائـــة وظيفة في يوليو القادم، حيث 
ستشـــمل عـــدة وظائـــف قياديـــة وإشـــرافية  إضافـــة إلى 
خدمـــة العمالء في مجاالت مختلفـــة منها ضمان الجودة 

والتدريب ودعم العمالء وغيرها. 
و هنـــأ وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية شـــركة طلبات 
لتأسيســـها مركزًا اقليميًا لدعم العمالء، الذي يوفر العديد 
مـــن الوظائف النوعيـــة للمواطنين، مؤكدًا ان اســـتحداث 
هـــذا المركـــز يعكـــس نجـــاح مملكـــة البحريـــن للمزيـــد من 
االســـتثمارات الخارجيـــة بمـــا تمتلكـــه مـــن بيئة اســـتثمار 
محفزة خاصة في مرحلة ما بعد التعافي االقتصادي، كما 
يأتي انشاء هذا المركز ضمن حرص الشركة على التوسع 

في العمل داخل البحرين ويوفر المزيد من الوظائف في 
ســـوق العمـــل، خاصة انه ســـيوفر 400 وظيفة هـــذا العام 
مـــن أصل 1000 وظيفـــة خالل العامين الجـــاري والمقبل 
)2022/2023( في مختلف األقســـام اإلدارية واالشرافية 
التـــي تبذلهـــا الشـــركة فـــي  والفنيـــة، مشـــيدًا  بالجهـــود 
اســـتقطاب وتوظيف المواطنين،  منوهًا في هذا السياق 
بارتفاع نسبة البحرنة في الوظائف القيادية لدى الشركة 

إلى 100%. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لطلبـــات في الشـــرق األوســـط، 
توماســـو رودريغيز: “لقد تم اختيار البحرين إلنشـــاء هذا 
المركـــز لمـــا تتميز بـــه المملكة من بيئة جاذبة لالســـتثمار، 
وموارد بشـــرية مؤهلة ومبدعـــة، وقوانين وأنظمة تدعم 
التطـــور والنمـــو باإلضافـــة إلـــى اهتمـــام حكومـــي بالبيئة 

االستثمارية”. 
من جانبه، صرح  الســـاعاتي: “ يســـرنا أن ننشئ أحد أكبر 

مراكـــز المنطقة لدعم العمـــالء، والتابع لطلبات في مملكة 
البحرين لالستفادة من الكم الهائل من الطاقات الشبابية 
البحرينية القادرة على اإلبداع في المجال التقني، ونحن 
علـــى ثقـــة تامة مـــن أن هذه الخطوة ستســـهم في تقديم 

أفضل الخدمات لعمالئنا وشركائنا على المنصة”. 
كما أّكد حســـين رجب الرئيس التنفيـــذي لـ”تمكين” التزام 
تمكين الكامل بتحقيق أهدافها الرئيســـية والتي تتضمن 
دعـــم البحرينييـــن ليكونوا الخيار األفضـــل للتوظيف في 
القطاع الخاص، وتطويـــر القطاع الخاص ليكون المحرك 

الرئيس للنمو االقتصادي في المملكة”.
من جانبه، قال  خالد حميدان “يتواكب هذا المشروع مع 
خطة التعافي االقتصادي وأساســـياتها، والتي من شـــأنها 
أن تخلـــق الفرص الوظيفية والتدريبية في البحرين، كما 
أنه يعكس مقدرتنا في المملكة على توفير خدمات مهنية 

فائقة الجودة على المستويين اإلقليمي والعالمي”.

“طلبات”: إنشاء أحد أكبر المراكز اإلقليمية لدعم العمالء بالبحرين

الصديق عمر الكبير

عبدالرحمن جواهري

خالل المؤتمر الصحافي 

وزير العمل:  اإلدارة العليا في 
“طلبات” من البحرين بنسبة 100 %

أكـــد وزير العمل والتنميـــة االجتماعية، جميل حميدان أن هناك مبادرات 
متواصلـــة يقوم بها مجلـــس التنمية االقتصادية و”تمكيـــن” وزارة العمل 
لجعـــل البحرين تســـتقطب وتجذب المزيد من االســـتثمارات وتأســـيس 
المزيد من المكاتب اإلقليمية مثل مكتب طلبات الذين اختاروا البحرين 
لتكـــون المركـــز اإلقليمـــي الرئيســـي في الشـــرق األوســـط، والـــذي يخدم 

مجموعة من الدول وليس فقط مملكة البحرين.
وأوضح الوزير - للصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي لإلعالن عن 
تأســـيس مركز دعم العمالء الخاص بشـــركة طلبات - أن المركز اإلقليمي 
الرئيســـي لشـــركة طلبات يخلق تقريًبـــا  ألف وظيفة مثلمـــا أعلن الرئيس 
التنفيـــذي ســـيبدأ مـــن الشـــهر القادم فـــي توظيـــف المئات مـــن البحرين 
فـــي وظائـــف نوعية ورائـــدة ومختلفة.وأشـــار إلـــى أن اإلدارة العليا في 
شـــركة طلبـــات جميعها مـــن البحرين بنســـبة 100 %، وتختلف الوظائف 
بيـــن تســـويق ووظائـــف تقنية وتقنيـــة معلومات ومحاســـبة وإدارة عليا 
وخدمـــات، معرًبـــا عـــن ســـعادته بأن تكـــون البحريـــن تعطي اليـــوم مثال 
بنجاحهـــا فـــي مجـــال جـــذب االســـتثمار وإنعـــاش الوظائف خاصـــة بعد 

انحسار جائحة كورونا.
وعن سبل التوظيف في شركة طلبات، أوضح الوزير أن سيتم التوظيف 
عن طريق جميع الســـبل المعرض اإللكترونـــي الدائم للتوظيف وتقنيات 
دعم “تمكين” كل الجهود  ستتضافر لجذب المزيد من البحرينيين األكفاء 
الراغبيـــن في االلتحاق في هـــذه الوظائف المختلفة، ونتفائل  الخير في 

جذب المزيد من الوظائف النوعية المطلوبة من المواطنين.

أمل الحامد



أقيم مســـاء أمس، برعاية وزيـــر الصناعة والتجارة 
الزيانـــي، حفـــل تدشـــين عالمـــة  والســـياحة زايـــد 
Hongqi الصينيـــة الفاخـــرة وذلـــك بمعرض شـــركة 
الزيانـــي للســـيارات، إذ كان فـــي مقدمـــة مســـتقبلي 
الوزيـــر كالً من رئيس مجلس إدارة شـــركة الزياني 
للســـيارات نواف الزياني وعدد من كبار المسؤولين 
في الوزارة والشـــركة.  وأثناء حفل إطالق العالمة 
التجاريـــة، اســـتمع الوزيـــر إلـــى شـــرح مفصل حول 
عالمة Hongqi الصينية الفاخرة، باعتبارها العالمة 
التجارية األولى للســـيارات في الصين، والتطورات 

التي تمت إضافتها عليها وعملية توزيعها عالمًيا. 

وبهذه المناســـبة، أكد الوزير علـــى حرص الحكومة 
علـــى دعم القطـــاع التجاري وتعزيـــزه ورفده بكافة 
المتطلبـــات التـــي تســـهم فـــي االرتقـــاء بـــه ليؤكـــد 
بـــدوره الســـمة المتقدمـــة لمملكـــة البحريـــن كموقع 
تجـــاري وإســـتراتيجي متميـــز في عمـــوم المنطقة، 
مثمًنـــا التطـــورات والجهـــود التي تبذلها الشـــركات 
الوطنيـــة والقطـــاع الخـــاص فـــي إضافـــة خيـــارات 
متعددة أمام الجمهور، معرًبا عن إعجابه بالمستوى 
المتميز لهذه العالمة Hongqi الصينية التي قدمت 
نموذًجـــا متجدًدا ومتطوًرا بشـــكل كبير في صناعة 

السيارات.

برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة

هبة محسن

ــرف  ــ ــصـ ــ أعـــــــلـــــــن مـ
الــبــحــريــن الــمــركــزي 
ــه تـــمـــت تــغــطــيــة  ــ أنـ
اإلصدار رقم 1905 
من أذونات الخزانة 
الشهرية  الحكومية 
ــا  ــدرهــ ــصــ ــ الـــــتـــــي ي
مـــصـــرف الــبــحــريــن 
عن  نيابة  الــمــركــزي 

حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 35 
مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوًما تبدأ 
فـي 27 مارس 2022 وتنتهي في 25 سبتمبر 2022، 
كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه األذونــات 2.34 
السابق  لــإصــدار   %  1.96 الفائدة  بسعر  مقارنة   %

بتاريخ 27 فبراير 2022.
وبلغ معدل سعر الخصم 98.833 % وتم قبول أقل 
تمت  قد  أنه  علًما  بواقع 98.751 %.  للمشاركة  سعر 
تغطية اإلصدار بنسبة 120 %. كما بلغ الرصيد القائم 
قيمته 2.110  ما  اإلصــدار  هــذا  مع  الخزانة  ألذونــات 

مليار دينار بحريني.

35 مليون دينار ألذونات 
الخزانة الشهرية

اإلعالن عن المشروعين الجديدين “مرجان 5 و6” في درة البحرين
الحسن: اكتمال الحياة اليومية بالجزر التسع بشكل نهائي

كشـــف المديـــر التنفيـــذي للعمليات فـــي درة البحرين معاذ جاســـم 
الحســـن، فـــي تصريـــح خاص لـ “البـــالد االقتصـــادي “، على هامش 
معـــرض الخليج العقاري، عن تســـليم الفيـــالت الخاصة في 9 جزر 
بالمشـــروع قائاًل “اكتملت الحياة اليومية في الجزر التســـع بشكل 
نهائـــي، إضافـــة إلى االنتهاء من المرافق وتوفير الخدمات بنســـبة 
100 % لســـكان هذه الجـــزر”. وأضاف الحســـن “نحن بصدد طرح 
مشـــروع المرجان وهو في الجزيرتين المتبقيتين لجزيرة مرجان 
5 ومرجـــان 6 “، موضحـــا أن تصميم الجزيرتين جديد وتم تالفي 

كل المالحظات التي قدمت في المشروعات السابقة”. 
وأردف “إضافـــة لذلـــك حرصنـــا علـــى مراعـــاة كل الخصوصيـــات 
الدقيقة للزبون البحرينـــي خصوصا والخليجي والزبائن اآلخرين 

عموما”. 
وتابع الحسن “معرض الخليج للعقار من أهم المعارض الموجودة 
حالًيـــا فـــي البحريـــن، ودرة البحريـــن حريصـــة علـــى المشـــاركة 
خصوصـــا بعـــد انقطـــاع عاميـــن عـــن تنظيم هـــذا المعرض بســـبب 

جائحة كورونا”.
وعن توقعاتهم في اإلقبال على المشـــروعين، قال الحسن “نتوقع 

أن تلقـــى اهتماما مـــن المطوريـــن والراغبين في شـــراء الوحدات 
المتميـــزة”، موضًحـــا أن المعـــرض للترويـــج المبدئي للمشـــروعين 
لتعريـــف الزبائن على الخصائص والمميزات للراغبين في الشـــراء 

والسكن في درة البحرين “.
وأضـــاف الحســـن “مشـــروع درة البحريـــن من أقدم المشـــروعات، 
ويعتبـــر ثانـــي مشـــروع عقـــاري بالبحرين بـــدأ في 2003 بشـــراكة 
إســـتراتيجية بيـــن الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص ممثلـــة فـــي بيت 

التمويل الكويتي”. 
يذكـــر أن درة البحريـــن، مـــن أهـــم المشـــاريع التـــي تضـــع البحرين 
علـــى الخريطـــة العالميـــة، وتقـــع علـــى بعـــد 40 كيلومتـــرا جنـــوب 
العاصمـــة المنامة، وهي مجموعة مكونة مـــن 15 جزيرة صناعية، 
بلغـــت تكلفـــة تطويرها اإلجمالية حوالي 7 مليـــارات دوالر وتصل 
مســـاحتها اإلجماليـــة إلى نحو 21 كيلو متـــر مربع، ما يجعلها ثاني 

أكبر جزيرة اصطناعية في المملكة.

الحسن مصرحا لـ” البالد” الشيخ خالد بن عبدالله في جناح الشركة بالمعرض

أقــرت الجمعية العامة العادية للشــركة البحرينيــة الكويتية للتأمين في االجتماع، 
الذي انعقد افتراضًيا باستخدام تقنية االتصال المرئي وبنصاب قانوني بلغ 85.83 
% فــي الســاعة العاشــرة والنصــف مــن صباح يــوم اإلثنين 21 مــارس 2022 توزيع 
أربــاح نقديــة علــى المســاهمين المســجلين بســجالت الشــركة بتاريــخ االســتحقاق 
بنســبة 20 % مــن رأس المــال المدفــوع أي مــا يعــادل 20 فلًســا للســهم الواحــد ما مجموعــه 2,987,569 

دينارا )بعد خصم أسهم الخزينة(. كما أقرت الجمعية العامة بقية بنود جدول أعمال هذا االجتماع.

واســـتعرض رئيـــس مجلس اإلدارة مـــراد على مراد 
فـــي تقريره التحديات التي مرت بها األســـواق في 
الفتـــرة الماضيـــة خصوًصـــا االضطرابـــات الالحقـــة 
التـــي ســـببتها المتحـــورات الفيروســـية الجديـــدة، 
إذ أوضـــح أن مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة 
للشـــركة واصال مـــن خـــالل تنفيذ اإلســـتراتيجيات 
الســـليمة االلتزام بشـــكل ثابت بالتوجيه واإلشراف 
لتحقيـــق قيمـــة طويلـــة األمـــد للمســـاهمين، إضافة 
إلـــى إيجاد الطرق والســـبل التي تســـاعد في توفير 

وتقديم أفضل الخدمات لجميع عمالء الشركة.
وأضـــاف مـــراد أنـــه علـــى الرغـــم مـــن بيئة الســـوق 
المتقلبـــة في أغلب فترات العام، إال أنها تمكنت من 
تحقيق ربح صاٍف عائد إلى مســـاهمي الشـــركة بلغ 
4.15 مليون دينار مقارنة مع 3.81 مليون دينار في 
نهايـــة العام 2020، بزيـــادة قدرها 9 %، على الرغم 
مـــن انخفاض حصة الشـــركة التابعة بنســـبة 19 % 
من الربح المنســـوب لمســـاهميها. كمـــا بلغت ربحية 
الســـهم الواحـــد 28 فلســـا مقارنـــة مع 25 فلســـا في 
نهايـــة العام الســـابق. وبلغ مجموع الدخل الشـــامل 
العائـــد إلى مســـاهمي الشـــركة بنهاية العـــام الجاري 
3.99 مليـــون دينـــار مقارنـــة مع 4.28 مليـــون دينار 
بنهايـــة العام الســـابق، أي بانخفاض قدره 7 %. كما 
توضح البيانات الماليـــة ارتفاًعا في حقوق الملكية 
بنسبة 5 % من 39.6 مليون دينار في العام السابق 

إلى 41.46 مليون دينار بنهاية العام الحالي.

ويعـــزو مـــراد الزيـــادة في أربـــاح الشـــركة بالمقارنة 
مـــع العـــام الماضي إلـــى الزيـــادة الكبيرة فـــي أرباح 
االكتتاب بنســـبة 28 % الناتجة من أعمال الشـــركة 

الرئيسة.
كمـــا تطـــرق فـــي تقريـــره إلـــى المبـــادرات الرئيســـة 
المتضمنة في اســـتراتيجية الشـــركة 2020 2022- 
والمتمثلـــة فـــي التحـــول الرقمي في جميـــع أعمال 
الشركة لالرتقاء بخدمة العمالء، إضافة إلى التركيز 
على زيادة وتنويع معدالت النمو ونســـب االحتفاظ 
الكبيـــرة وترشـــيد المصروفـــات في الشـــركة، حيث 
تحقـــق المجلـــس من مـــدى تنفيذها حســـب الخطة 

الموضوعة.
وعـــالوة علـــى ذلـــك، قـــال مـــراد إن الشـــركة تولـــي 
تطويـــر مبـــادئ حوكمة الشـــركات أهمية كبـــرى، إذ 
بـــادر مجلـــس اإلدارة بإعداد اإلفصاحـــات المطلوبة 
حســـب ما نص عليه المرســـوم الملكـــي الصادر في 
9 ســـبتمبر 2021 بتعديل عدد من البنود في قانون 
الشـــركات التجاريـــة البحريني بما فـــي ذلك تعديل 
المكافـــآت  تفاصيـــل  لتتضمـــن   )188( رقـــم  المـــادة 
واالســـتحقاقات األخرى باالســـم والطبيعة ألعضاء 
مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء اإلدارة التنفيذيـــة، وذلك 
بهدف رفع مســـتوى الشفافية وتعزيز قيمة الكشف 

عن المعلومات الحيوية لكل األطراف المعنية.
وأخيـــًرا، أشـــار رئيـــس المجلس أن مؤسســـة أي.أم 
بست للتصنيف االئتماني قامت خالل العام بتأكيد 

التصنيف االئتماني للشركة والشركة التابعة بدرجة 
)A- ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة( بعد مراجعة 
أعمال الشـــركة. وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل 
عليـــه شـــركة تأميـــن مباشـــر محليـــة فـــي البحرين، 
حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة 

لمواجهة التزاماتها المستقبلية.
مـــن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي عبدهللا ســـلطان، 
في تقريره “على الرغم من التحديات التي واجهت 
الشـــركة في العام 2021، إال أن الشـــركة استطاعت 
تحقيق أداء قياسي من خالل التركيز على تحسين 
وزيـــادة  البيـــع  قنـــوات  وتنويـــع  االكتتـــاب  عمليـــة 
اإلنتاجيـــة والكفـــاءة ومراعـــاة الجودة فـــي تقديم 
الخدمـــات للعمالء. كما أن هـــذا األداء المتميز الذي 
تم تحقيقه يرسخ دور البحرينية الكويتية للتأمين 
القـــوي كشـــركة تأميـــن رائدة فـــي الســـوق المحلية 

وحضورها الفاعل في سوق التأمين الكويتي”. 

أما بالنسبة للنتائج المالية، فأفاد سلطان أن الشركة 
حققـــت زيـــادة فـــي إجمالـــي الدخـــل من األقســـاط 
بنســـبة قدرهـــا 9 % إذ بلـــغ 92.72 مليون دينار في 
نهايـــة العـــام 2021 بالمقارنـــة مـــع 85.43 دينار في 
العـــام 2020. كمـــا زادت أرباح االكتتاب بنســـبة 28 
%، مـــن 3.48 مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2020 إلـــى 
4.47 مليون دينار في العام 2021 بســـبب سياســـة 
االكتتاب الحصيفة، إضافة إلى السياسة المتحفظة 
التي تنتهجها اإلدارة في إدارة استثماراتها واللتين 

صاغتا معادلة النجاح والتطور للشركة.

تدشين النظام اآللي الجديد 

من جانب آخر، قال عبدهللا سلطان إن الشركة قامت 
خالل العام وبالتنســـيق مع الشركة التابعة بالتوقيع 
علـــى اتفاقية تعاون مع شـــركة رائدة في الخدمات 

االستشـــارية وتقنيـــة المعلومات لتدشـــين نظامهما 
اآللـــي الجديـــد لتقديـــم تجربـــة تأمينيـــة متكاملـــة 
وُمعـــززة بأحدث التقنيـــات والحلـــول التكنولوجية 
التـــي تضمـــن راحـــة ورضـــا جميـــع األطـــراف ذات 
الصلـــة. وحـــول المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركة، 
الحوكمـــة  إن ممارســـات  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والمؤسســـية تحظى بأهمية 
متزايـــدة فـــي عالـــم األعمـــال، وأن الشـــركة بـــادرت 
فـــي تعييـــن شـــركة استشـــارية رائـــدة ومتخصصة 
مـــن أجـــل مســـاعدتها في إعـــداد إطار عمل شـــامل 
لتطبيـــق ممارســـات الحوكمة البيئيـــة واالجتماعية 
والمؤسسية في جميع جوانب األعمال في الشركة.
وأضـــاف ســـلطان أن الشـــركة تولـــي أهميـــة كبـــرى 
إلـــى تطويـــر العمل داخل الشـــركة من خـــالل إعداد 
وتدريـــب فريـــق العمل. وشـــهد العـــام 2021 إطالق 
أول برنامـــج تدريبي للخريجين لتؤكد الشـــركة من 
خاللـــه التزامهـــا واهتمامها بموضـــوع البحرنة. إلى 
جانب هذا البرنامج، قامت الشـــركة بمراجعة خطة 
التعاقـــب الوظيفـــي واإلداري في الشـــركة وتحديد 
البـــدالء الجدد والمحتملين في جميع األقســـام، بما 
فيهـــا مكتبنا بدولـــة الكويت من أجل زيـــادة كفاءة 

وتطوير القوى العاملة في الشركة.
وعن التطلعات المســـتقبلية، قال الرئيس التنفيذي 
“إننا ســـنقوم بتحديد واغتنام الفرص الجديدة في 
المجـــال الـــذي نعمـــل فيه مـــن خالل رســـم الخطط 
االســـتراتيجية لرؤية واضحـــة المعالم والعمل على 
تنفيـــذ مبادرات متطـــورة متمثلة فـــي تطبيق البيع 
الذكـــي مـــن خـــالل إيجـــاد قنـــوات توزيـــع جديـــدة 
والدخـــول في شـــراكات جديـــدة واقتنـــاص فرص 
االســـتثمارات اإلســـتراتيجية من أجـــل تعزيز مركز 
حقـــوق  علـــى  للعوائـــد  وتنميـــة  الريـــادي  الشـــركة 

مساهميها”.

“البحرينية الكويتية للتأمين” تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.9 مليون دينار
زيادة في إجمالي الدخل من األقساط بنسبة 9 % ليبلغ 92.72 مليون دينار

جانب من االجتماع

business@albiladpress.com

الخميس 24 مارس 2022 - 21 شعبان 1443 - العدد 4909
22

تـدشــين عالمـــة “Hongqi” الصينــيــة الفــاخـــرة



علي الفردان من المنامة | تصوير: خليل ابراهيم

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

كشــف رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج فاروق المؤيد، صباح أمس للمســاهمين عن دخول 
المجموعــة لســوق الســياحة فــي جورجيــا، مــن خالل تشــغيل أحــد الفنادق الفخمــة المطل علــى إحدى 

البحيرات في العاصمة تبليسي.

وأبلـــغ المؤيـــد الصحافييـــن علـــى هامـــش اجتمـــاع 
الجمعيـــة العموميـــة للمجموعـــة أن الفنـــدق الـــذي 
ســـيقام فـــي جورجيا ســـيضم أكثر مـــن 200 غرفة، 
األمـــر الـــذي سيشـــكل مـــردودا إضافيـــا للمجموعة. 
وبخصـــوص مشـــروع نـــادي بحـــري علـــى “خليـــج 
البحريـــن”، أوضـــح المؤيـــد أن المجموعـــة بانتظـــار 
الموافقـــات النهائيـــة دون الخـــوض فـــي مزيـــد من 
التفاصيل. وبشـــأن كلفة االســـتثمار قال المؤيد إنها 

قد تصل إلى 3 ماليين دينار.
وتحـــدث المؤيد عـــن فندق مطـــار البحرين الدولي 
فتـــرة  أن  إلـــى  وأشـــار  المجموعـــة،  تديـــره  الـــذي 
التشـــغيل األولية جاءت في خضم جائحة كورونا، 
وأن األمـــور بـــدأت تتحســـن، مشـــيًرا إلـــى أن فكرة 
الفندق ناجحة وتوفر خيارات لإلقامة للمســـافرين 

عبر المطار.
وعبـــر المؤيد عن تفاؤله بعودة نســـب اإلشـــغال مع 
فتـــرة التعافـــي مـــن الجائحة، مشـــيًرا إلى أن شـــهر 
رمضـــان المبـــارك وفترة الصيف عموًمـــا تكون فيها 
نســـبة الحجوزات أقل من الفترات األخرى، لكن مع 
عودة المؤتمرات واألنشطة وحفالت الزفاف بصور 

تدريجية فإن التوقعات ستكون إيجابية.
الثانيـــة  الســـنوية  العموميـــة  الجمعيـــة  وانعقـــدت 
والخمســـين للمجموعـــة أمس في قاعـــة الدانة في 
فنـــدق الخليـــج البحريـــن تحـــت إشـــراف مندوبـــي 

مقاصة البحرين.
وترأس المؤيد االجتماع، إذ حضره أعضاء مجلس 
والتجـــارة  الصناعـــة  عـــن وزارة  اإلدارة وممثلـــون 
والســـياحة ومصـــرف البحريـــن المركـــزي وبورصة 

البحرين ومدققو الحسابات “كي بي إم جي”.
االجتمـــاع  خـــالل  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأعلـــن 
تشـــغيلية  إيـــرادات  إجمالـــي  المجموعـــة  تحقيـــق 
بلغت 22.918 مليون دينار للســـنة المنتهية في 31 
ديســـمبر 2021 مقارنة بــــ 19.735 مليون دينار في 
العـــام 2020 بزيـــادة قدرها 3.182 مليـــون دينار أو 
16.13 %. وحققـــت المجموعـــة صافـــي ربح قدره 
3.396 مليـــون دينـــار مقارنة بصافي خســـارة بلغت 
8.128 مليون دينار في العام 2020، مســـجلة زيادة 

قدرها 11.524 مليون دينار.
أمـــا العوامـــل المســـاهمة فـــي زيـــادة صافـــي الربح 
فتضمنت زيادة في بـــدالت اإلدارة بمبلغ 121.884 

دينـــارا مقارنـــة بالعام 2020، وزيـــادة في الربح من 
الشـــركات الزميلـــة بمبلـــغ 315.239 دينـــارا، كما تم 
عكس االنخفاض الســـابق من قيمـــة الممتلكات بما 
يـــوازي 1.731.989 دينـــارا في العـــام 2021 مقارنة 
بانخفاض التقييم الســـوقي ما قيمتـــه 5.064.680 

دينارا العام الماضي.
 كذلك ســـجل انخفاضا في مخصص الذمم المدينة 
التجاريـــة من 608.895 دينـــارا في العام 2020 إلى 
37.135 دينـــارا فـــي العـــام 2021 وانخفاضـــا فـــي 
االستهالك مقارنة بالعام الماضي بمبلغ 1.063.779 
دينـــارا. وقابل ذلك انخفاض فـــي المنح الحكومية 
بمبلغ 557.733 دينارا، وانخفاض في دخل الفوائد 
فـــي  وانخفـــاض  بحرينًيـــا،  دينـــاًرا   56.455 بمبلـــغ 
إيرادات توزيعات أرباح المجموعة بمبلغ 130.733 

دينارا مقارنة بالعام 2020.
وبلغـــت أربـــاح المجموعة قبـــل الفوائـــد والضرائب 
واالســـتهالك باســـتثناء أي انخفـــاض فـــي التقييـــم 
الســـوقي 7.924 مليون دينـــار مقابل 4.260 مليون 
دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 

3.664 دينار أو 86 %.
وأقرت مجموعة فنادق الخليج توزيع أرباح بنسبة 
%20  ) 4,519,898 دينـــار بحرينـــي ( بما يعادل 20 

فلس بحريني للسهم الواحد.
ونقل بيان عن رئيس مجلس اإلدارة فاروق المؤيد 
امتنانه للمبادرات االستباقية للحكومة في التعامل 
مـــع أزمة جائحـــة كوفيـــد وعملية التطعيـــم الفعالة 
التـــي تمكـــن الحياة من العودة إلـــى طبيعتها. وقال 
“علـــى الرغم من التأثير على األداء المالي للشـــركة، 

تظـــل أولويـــة المجموعـــة دعـــم جهـــود الحكومـــة 
لمكافحـــة كوفيـــد - 19 كما صحة وســـالمة عمالئنا 
وموظفينـــا”. وأكـــد كذلـــك أنه “خالل هـــذا العام من 
التعافـــي، حققـــت نتائـــج الشـــركة تقدًمـــا إيجابًيـــا، 
وإدارة  اإلدارة  لمجلـــس  الهائلـــة  الجهـــود  إن  إذ 
المجموعـــة في خفـــض التكاليف قد عـــززت نتيجة 
الزيـــادة فـــي اإليـــرادات، والتـــي انعكســـت على كل 
مـــن قيمة األربـــاح قبل إطفـــاء الفائـــدة والضريبية 

واالستهالكات EBIDTA وعلى صافي األرباح”. 
وعلـــق الرئيـــس التنفيذي غارفيلـــد جونز “في حين 
ان تركيـــز اإلدارة في العام 2021 كان على الحفاظ 
على رقابـــة صارمة على التكاليف وتوجيه األعمال 
خـــالل الوباء، فقد شـــهدنا أيًضا افتتاح فندق مطار 
البحريـــن الجديد، وهو فنـــدق داخل مطار البحرين 
الدولـــي يحتـــوي على 84 وحدة. مـــع اقتراب نهاية 
العام، تحول التركيز على استعادة فنادقنا لمستوى 
التشـــغيل كمـــا كان قبـــل الجائحة، وذلك مـــع إعادة 

فتح منافذ البيع”.

“فنادق الخليج”  تقر توزيع 20 % أرباحا نقديًة  للعام 2021
المجموعة تتوسع وتدخل سوق السياحة في جورجيا

اجتماع الجمعية العمومية لفنادق الخليج فاروق المؤيد
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استثمار ماليين الدنانير 
بمشروع ناٍد على “خليج 

البحرين”

وصول القوية “هافال دارغو” لمعارض التسهيالت للسيارات
إضافــة جديــدة أعلنت عنها شــركة التســهيالت للســيارات، الوكيل والمــوزع المعتمد 
والحصــري لعالمــة هافــال الرائدة في مملكــة البحرين، وذلك بعد كشــفها النقاب عن 
أحــدث طــرازات هافــال الجديــدة كلًيا دارغو، وذلــك عن طريق حفل التدشــين الذي 
أقيم في معرضها الكائن في منطقة العكر، بحضور الهيئة التنفيذية ومجلس إدارة 

شركة البحرين للتسهيالت التجارية، إضافة إلى وسائل اإلعالم المحلية.

وفـــي تصريح خاص لــــ “البالد” أكد رئيس 
مجلس إدارة شـــركة البحرين للتسهيالت 
التجاريـــة عبدالرحمـــن فخرو، أن شـــعبية 
سيارات هافال وجريت وال، تزداد يوميا 
فـــي البحريـــن مـــن خـــالل مـــا تقدمـــه من 
اعتماديـــة جعلت منها نقطة اختيار مهمة 
في قطاع الســـيارات فـــي البحرين، حيث 
تبذل جريت وال جهود لتصبح واحدة من 
أفضـــل 3 عالمات تجارية في العالم ومن 
أفضـــل العالمـــات فـــي صناعة الســـيارات 
التـــي تبهـــر الجميع مـــن خـــالل منتجاتها 
من الســـيارات العائلية والتجارية، وتقدم 
يطلبهـــا  التـــي  المواصفـــات  فيهـــا جميـــع 
الزبائـــن فـــي البحريـــن، مع االعتمـــاد على 
التسهيالت للســـيارات بخبرتها وجهودها 
لتوفيـــر جميـــع هـــذه الســـيارات وتقديـــم 

خدمات مصاحبة راقية.
هافـــال  لعالمـــة  المبيعـــات  مديـــر  وأكـــد 
الوداعـــي  حســـين  ســـيد  وال،  وجريـــت 

في تصريـــح خاص لـ “البالد” أن الســـيارة 
الجديـــدة المتوافـــرة حاليـــا فـــي معارض 
هافـــال بالعكر تقدم لعشـــاق االنطالق في 
البحريـــن ســـيارة كاملـــة المواصفـــات من 
جميـــع النواحي، إذ تقدم نفســـها بتصميم 
خارجي أنيق يعكس الطابع الرياضي لها، 
وتتمتع بمقدمة شرســـة ومصابيح دائرية 
تدعم تقنية ال اي دي انيقة بشكل دائري 
وشبكه تهوية أمامية مكونة من عدد من 
الخطـــوط األفقيـــة، وفي منتصفه شـــعار 

الشركة المصنعة.
وزودت الســـيارة الجديـــدة بعـــدد من من 
الخطـــوط الرياضيـــة على غطـــاء المحرك 
وجوانب الســـيارة، ومصـــد أمامي يوحي 
بأنهـــا ســـيارة جاهـــزة ومخصصـــة للطرق 
الوعـــرة واالنطـــالق بفخامـــة عاليـــة فـــي 
الداخل وســـعة بحجمهـــا الممتاز، وداخليا 
حصلـــت دارغـــو الجديدة علـــى مقصورة 
أنيقـــة يغلـــب عليهـــا الطابـــع الرياضي، إذ 

تتمتع بعجلـــة القيادة الرياضيـــة الثالثية 
األذرع ولوحـــة عـــدادات رقميـــة بالكامل، 
مع شاشـــة ترفيهية وســـطية كبيرة تعمل 
الســـيارة  هـــذه  وتأتـــي  اللمـــس،  بتقنيـــة 

مـــزودة بشـــاحن الســـلكي للهاتـــف الذكي 
وفتحـــات تهويـــة أفقيـــة ونظـــام صوتـــي 
ترفيهـــي بعـــدد 10 ســـماعات، إضافة إلى 
المقاعد الرياضية والبانوراما والعديد من 

األنظمة الذكية.
مـــن جانبهـــا، جـــددت شـــركة التســـهيالت 
للســـيارات دعوتها للزبائن لزيارة معرضها 
الكائـــن فـــي منطقـــة العكـــر للتعـــرف عـــن 

قـــرب على أحـــدث طرازاتها واالســـتفادة 
عـــن  أو  األولـــى  الدفعـــة  عـــروض  مـــن 
علـــى  أب  الواتـــس  أو  االتصـــال  طريـــق 
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التغييرالسعر 0.0940.000 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.3210.004 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.07+1.560 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.90+0.355 دينار
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.08+0.564 دينار
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  صـــرح 
أن  عطيـــة  أحمـــد  للتدريـــب،  البحريـــن 
الجمعية انتهت من االستعدادات لتنظيم 
الفعالية الســـنوية حول قصة نجاح قائد، 
إذ ســـتكون نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
معهد البحرين للتنمية السياســـية ورئيس 
البحريـــن  بيـــان  أمنـــاء مدرســـة  مجلـــس 
ســـليمان  بنـــت  مـــي  الشـــيخة  الدكتـــورة 
العتيبي متحدًثا رئيًسا في هذه األمسية، 
تـــروي خاللهـــا أهم المحطات فـــي حياتها 
القطـــاع  تطويـــر  فـــي  المتميـــز  ودورهـــا 
التربـــوي والتوعـــوي، مـــا أســـهم بصـــورة 

كبيرة في تنمية الثروة البشرية. 
وســـتحتوي األمســـية على أهـــم التجارب 
والخبـــرات والـــدروس والمهـــارات والقيم 
الشـــخصية لها، إضافة لمجموعة النصائح 
التي ســـيحملها اللقاء لمن يتطلع إلى بناء 

حياة مهنية حافلة باإلنجازات.
وأكـــد عطيـــة أن األمســـية ســـتقام مســـاء 
يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 29 مـــارس 2022 
فـــي فنـــدق الســـوفيتيل بمشـــاركة عـــدد 
كبير من الرؤســـاء التنفيذيين والمديرين 
والرؤســـاء والموظفين مـــن القطاع العام 
والخـــاص الذيـــن يحرصـــون بشـــكل دائم 
علـــى المشـــاركة في هذه األمســـيات التي 
تشـــتمل على نقل الخبرات المباشـــرة، كما 
من المتوقع مشاركة عدد كبير من األفراد 

الذيـــن يتطلعـــون إلـــى اكتســـاب الخبرات 
وتحسين اإلنتاجية، إذ يتوقع حضور أكثر 
من 200 شـــخصية من مختلف القطاعات 
المميـــز  الحـــدث  لهـــذا  والمؤسســـات 
للتعـــرف علـــى أبـــرز الشـــخصيات تأثيـــًرا، 
وأضـــاف عطيـــة: إن اإلقبـــال الكبيـــر مـــن 
قبل المؤسســـات للمشـــاركة في األمســـية 
دليـــل علـــى الســـمعة الطيبة للشـــيخة مي 
وهـــي مـــن القيـــادات البحرينيـــة الملهمـــة 
والمتميزة ومن الشـــخصيات البارزة التي 
ساهمت بجد وإخالص في تطوير العديد 
من القطاعات ولهـــا العديد من اإلنجازات 
على الصعيـــد المحلي والدولي، مؤكًدا أن 
مضامين األمســـية تعادل خبرات سنوات 

نتطلـــع  إذ  والعطـــاء،  العمـــل  مـــن  طـــوال 
إلـــى أمســـية مميزة بـــكل المقاييس. ومن 
ضمن المؤسســـات المشاركة في األمسية 
نفـــط  شـــركة  الكويتـــي،  التمويـــل  بيـــت 
البحرين )بابكو(، شـــركة البحرين الوطنية 
العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  للتأميـــن، 
ألمنيـــوم البحريـــن، تطوير للبتـــرول، بنك 
البحريـــن للتنمية، شـــركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويـــات )جيبـــك(، بنـــك الســـالم، 
شـــركة الخليج لدرفلة األلمنيوم، الجامعة 
البحريـــن  شـــبكة  ســـنتر،  الريـــم  األهليـــة، 
اإللكترونيـــة الوطنيـــة للمعامـــالت المالية 
)ِبِنِفت(، وعدد من الشـــخصيات المعروفة، 

إضافة لعدد كبير من أعضاء الجمعية.
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وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحرين، سمير ناس أن مجلس اإلدارة 
الجديـــد لبيـــت التجـــار بدورته الــــ )30( 
سيباشـــر العمـــل علـــى تنفيـــذ األهـــداف 
المعلن عنهـــا ضمن اســـتراتيجية قائمة 
“تجـــار 22” ومبادراتهـــا الــــ 22 لتحقيـــق 
واالنطـــالق  واالســـتدامة  الحمايـــة 

والنماء، مشيًرا إلى انه لن يكون هنالك 
برنامـــج عمل “100 يـــوم” كما هو الحال 

بمجلس إدارة الدورة السابقة )29(.
وأوضح نـــاس لـ “البالد االقتصادي” في 
أول تصريـــح له بعد فـــوز قائمته “تجار 
22” الكاســـح في انتخابات بيت التجار 
وحصدها لجميع المقاعد ألول مرة في 
تاريـــخ الغرفة، أن بيت التجار ســـيكون 
في الواجهة للتصـــدي لكافة التحديات 

التي ستواجه القطاع الخاص بمختلف 
مكوناتـــه ومســـاعدة األعضـــاء للتعامل 
المتســـارعة،  المتغيـــرات  مـــع  باقتـــدار 
وتعزيز دورها مع الحكومة في فترة ما 

بعد الجائحة إليجاد حلول ناجعة لها.
وأضاف ناس “نحـــن مقبلون على فترة 
حبلى بالتحديات نذكر منها على سبيل 
المثـــال ال الحصـــر التضخـــم الحاصـــل 
نتيجـــة  الســـلع  مـــن  الكثيـــر  بأســـعار 

انعكاســـات الحرب الروسية األوكرانية 
والخدمـــات  التوريـــد  سالســـل  علـــى 
اللوجستية والشحن والتوزيع بمختلف 
أنحـــاء العالـــم وتأثيرها على انســـيابية 
البضائـــع  وتصديـــر  اســـتيراد  حركـــة 
األساســـية،  والغذائيـــة  االســـتهالكية 
إضافة إلـــى اقتراح فرض ضريبة دخل 

على الشركات”. 
مؤخـــرا  شـــهدنا  “لقـــد  نـــاس  وتابـــع 

االرتفاعـــات القياســـية ألســـعار الحديد 
واأللمنيوم وغيرها من مواد الصناعات 
التحويليـــة واإلنشـــائية والتـــي ســـتؤثر 
ســـلبا علـــى المشـــهد االقتصـــادي علـــى 
المدى المتوسط والطويل، كذلك الحال 
بالنســـبة للقمـــح الـــذي قفـــزت أســـعاره 
عالميـــا ألعلـــى مســـتوى فـــي 14 عاًمـــا، 
إلـــى جانـــب الـــذرة والحبـــوب وغيرها، 
ممـــا يحتم علينـــا تعزيز األمـــن الغذائي 

للمملكـــة حتـــى ال تكـــون عرضـــة لهـــذه 
التقلبات اإلقليمية والعالمية”. 

وذكـــر نـــاس أن المملكـــة بحاجة ماســـة 
إلى تنشيط السياحة التعليمية لتصبح 
رافدا مهما من روافد االقتصاد الوطني 
جميـــع  مـــن  الطلبـــة  اســـتقطاب  عبـــر 
أنحـــاء العالـــم وإقامة جامعـــات خاصة 
اإلقليميـــة  الســـاحة  علـــى  صيتهـــا  لهـــا 

والعالمية.

محمد الجيوسي

سمير ناس
لن يكون هناك برنامج عمل “100 
يوم” لتنفيذ مبادرات مجلس اإلدارة

المملكة بحاجة ماسة لتنشيط 
 السياحة التعليمية لتصبح 
من روافد االقتصاد الوطني

مقبلون على فترة حبلى بتحديات التضخم واألمن الغذائي وضريبة الدخل
مؤكًدا جاهزية مجلس إدارة “الغرفة” الجديد للتصدي لها... ناس لـ “^”:

العتيبي تستعرض أهم محطات حياتها وتطوير القطاع التربوي والتنمية البشرية
“البحرين للتدريب” تستضيفها بأمسية حول “قصة نجاح قائد” الثالثاء

أحمد عطية   الشيخة مي بنت سليمان العتيبي

ارتفعت أســـعار النفط في تعامالت مضطربة أمس األربعاء، 
بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان عبر خط 

أنابيب بحر قزوين.
وزادت العقود اآلجلة للنفط مكاســـبها، حيث قفز خام برنت 
القياســـي العالمـــي 5 دوالرات إلـــى 120.50 دوالر للبرميـــل. 
وكان ســـعر العقـــود اآلجلـــة لخـــام برنـــت ارتفـــع 3.13 دوالر 

أي 2.7 %، ليســـجل 118.61 دوالر للبرميل بحلول الســـاعة 
1100 بتوقيت غرينتش. وكان السعر قد انخفض في وقت 

سابق إلى 114.45 دوالر للبرميل.
ظلـــت األســـواق قلقـــة من احتمـــال فرض عقوبـــات إضافية 
على روســـيا، ثاني أكبر مصـــدر للنفط في العالم، بعد غزوها 

ألوكرانيا.

النفط يقفز فوق 120 دوالًرا بعد تعّطل صادرات روسية


