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افتتح مركز البحرين العالمي للمعارض نيابة عن الملك المعظم... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

ما يتحقق بفضـل خطى رسمها األمير الراحل الشيـخ 
عيسى بن سلمان وإسهامات األمير خليفة بن سلمان

نيابـــة عـــن عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، تفضـــل ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بافتتاح 
مركـــز البحريـــن العالمـــي للمعـــارض فـــي منطقة الصخيـــر أمس، 
بحضور عدد من كبار المســـؤولين بمملكة البحرين. وأكد ســـموه 
فـــي االفتتـــاح أن تعزيـــز تنافســـية مملكة البحريـــن في مختلف 
المجاالت يســـهم في إبراز وتقوية مقوماتها الجاذبة لالســـتثمار 
ومواصلة تحقيق المنجزات تلو األخرى ورفد مســـارات التنمية 
بمـــا يعـــود بالنفع على الوطن ويخلق مزيـــدا من الفرص النوعية 
للمواطنيـــن، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة الجهـــود المبذولـــة فـــي قطـــاع 
الســـياحة باعتبـــاره أحـــد القطاعـــات االقتصاديـــة ذات األولوية 

وفـــق الخطـــط الموضوعة وإســـهامه فـــي تنفيذ خطـــة التعافي 
االقتصادي بما يدعم تحقيق أهداف المســـيرة التنموية الشاملة 
بقيادة ملك البالد المعظم. وبهذه المناســـبة، رفع ســـموه أســـمى 
آيات التهاني إلى صاحب الجاللة ملك البالد المعظم، معرًبا عن 
تطلعه بأن يكون الصرح إضافة نوعية في مسيرة النماء والبناء 
للوطـــن، الفًتـــا إلى أن ما يتحقـــق اليوم يرتكز إلـــى تاريخ نفخر 
بـــه من األســـس التـــي وضعها والخطـــى التي رســـمها المغفور له 
بإذن هللا تعالى األمير الراحل صاحب الســـمو الشـــيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة )طّيب هللا ثراه( لتحقيق المنجزات الحضارية 
لمملكـــة البحرين، واإلســـهامات الجليلة لصاحب الســـمو الملكي 

)06 - 07(األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.
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 نائب جاللة الملك ولي العهد: استكملنا برنامج الحكومة  
2019 - 2022  الذي بدأ بفترة رئاسة األمير خليفة بن سلمان

المنامة - بنا

تـــرأس نائـــب جاللة الملـــك ولي العهـــد صاحب الســـمو الملكي 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 

األسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
ورفع ســـموه وافر الشـــكر وعظيم االمتنان وخالص الوالء إلى 
عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة على الثقة التي أوالها جاللته ألعضاء الحكومة بحمل 
مســـؤولية العمـــل الحكومـــي، والتـــي استرشـــدت بتوجيهـــات 
جاللتـــه وجعلتهـــا نبراًســـا تقتـــدي به فـــي عملها نحو مســـاعي 
التطويـــر ولضمـــان أن يكون الجهاز الحكومـــي ملبًيا لمتطلبات 

خدمـــة المواطن ومتفاعاًل مع احتياجات الحاضر والمســـتقبل، 
متبنًيا المبادرات التي تفضي لسرعة اإلنجاز وفق أعلى كفاءة 

مع مراعاة جودة األفكار واإلتقان في التنفيذ.
وأكـــد ســـموه أن الحكومـــة عملت علـــى االلتـــزام المخلص في 
تنفيذ التوجيهات الملكية الســـامية لتحقيق تطلعات المواطن، 
كمـــا حرصت على اســـتكمال تنفيـــذ برنامج الحكومـــة 2019 - 
2022، الـــذي بدأتـــه الحكومة في فترة رئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة )رحمـــه هللا( من 

)08(خالل التعاون مع السلطة التشريعية.

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
أمـــر ملكي رقـــم )36( لســـنة 2022 بتعيين 

رئيس مجلس الوزراء. 
وجـــاء في المادة األولى أنه يعين صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلى األمير ســـلمان بن حمد بن عيســـى 
آل خليفة رئيســـا لمجلس الوزراء، ويكلف 
بترشـــيح أعضـــاء الـــوزارة الجديـــدة، بمـــا 
يتوافق مع نص المادة )46( من الدستور.

وصـــدر عن عاهـــل البالد المعظم مرســـوم 
بتشـــكيل   2022 لســـنة   )68( رقـــم  ملكـــي 
الـــوزارة، بنـــاًء على عـــرض رئيس مجلس 

الوزراء.
وجاء فـــي المادة األولى أنـــه ُيعّين محمد 
بن مبـــارك جمعة وزيًرا للتربيـــة والتعليم، 
وعبـــدهللا عـــادل فخـــرو وزيـــًرا للصناعـــة 

والتجـــارة، وروان نجيـــب توفيقـــي وزيًرا 
لشؤون الشباب.

وكان جاللة الملـــك ملك البالد المعظم قد 
استقبل، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، أمـــس بقصـــر الصخيـــر 
بحضـــور الممثل الشـــخصي لجاللة الملك 
المعظـــم ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، وممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، ووزيـــر الديـــوان الملكـــي الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمد آل خليفـــة، والقائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمـــد آل خليفة، ووزير المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 

خليفة آل خليفة.

محمد مبارك وزيرا لـ “التربية”.. وعبداهلل فخرو لـ “الصناعة”.. وروان توفيقي لـ “الشباب”

الملك المعظم يصدر مرسوما ملكيا بتشكيل الوزارة

)05-04-02(

مؤنس المردي )09(وقفة مع األمير سلمان.. الوفاء واإلنجاز فيها عنوان



سمو ولي العهد رئيس الوزراء يرفع كتاب استقالة الوزارة إلى جاللة الملك المعظم
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رفـــع 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، اســـتقالة الـــوزارة إلـــى ملـــك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة، جاء فيها:
ملك مملكة البحرين المعظم حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
لقد كان لي عظيم الشـــرف أن حظيت بثقتكم 
الحكومـــي  العمـــل  أمانـــة  بحمـــل  الســـامية 
خاللهـــا  عملـــت  الـــوزراء،  مجلـــس  برئاســـة 
مـــع أعضـــاء الـــوزارة علـــى اســـتكمال برنامـــج 

الحكومـــة 2019 – 2022، وتحديـــد األولويات 
وصياغـــة السياســـات ووضع المبـــادرات وفق 
رؤى وتطلعـــات جاللتكـــم للمضـــي قدمـــًا فـــي 
كافـــة مســـارات التنميـــة والعمل علـــى تحويل 
التحديات إلى فـــرص واعدة؛ لتحقيق قصص 
نجـــاح ملهمـــة في مختلـــف المجـــاالت، لتكون 
البحريـــن دائمـــًا نموذجـــًا متقدمـــًا فـــي التطور 

والتنمية وفق إرادتكم السامية.
وبفضـــل دعـــم جاللتكـــم أيدكـــم هللا والتزامـــا 
بتوجيهاتكم السديدة، تمكنت مملكة البحرين 
وبإرادة وعزيمة فريق البحرين بكافة الكوادر 

الوطنيـــة من التصدي بنجاح لجائحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، بجانب مواصلـــة تنفيذ 
برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافه بأعلى 
مســـتويات الكفـــاءة بالرغـــم مـــن التحديـــات 
التـــي يواجهها االقتصـــاد العالمي، كمـــا راعينا 
فـــي كافة الخطط والبرامـــج الحكومية ومنها 
أبعـــاد  مختلـــف  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 
التنميـــة ومتغيراتها وما تســـتدعيه من عملية 
ابتكار وتطويـــر دائمين على صعيد التخطيط 
األهـــداف  إلـــى  للوصـــول  المتقـــن؛  والتنفيـــذ 

المرجوة.

إن تحقيق أهداف المســـيرة التنموية الشاملة 
فـــي مملكـــة البحريـــن التـــي أرســـيتم دعائمها 
حفظكـــم هللا ورعاكم، يتطلـــب مواصلة العمل 
بعزم وإخالص وإرادة صلبة من خالل تطوير 
األداء الحكومـــي ومخرجاتـــه وتعزيـــز جـــودة 
الخدمـــة الحكوميـــة، ومواصلـــة ترســـيخ قيم 
التنافســـية واالســـتدامة العدالـــة، بالتعاون مع 
الســـلطة التشـــريعية؛ لتحقيـــق حاضـــر مزدهر 

ومستقبل مشرق للوطن وكافة أبنائه.
إننـــا اليـــوم، يا صاحـــب الجاللة نشـــهد مرحلة 
جديدة في المســـيرة الوطنية المباركة، ووفقا 

لما نص عليه دستور مملكة البحرين في البند 
)هـ( من المادة )33( بإعادة تشكيل الوزارة عند 
بـــدء كل فصل تشـــريعي، فإننا نضـــع بين يدي 
جاللتكـــم أيدكم هللا اســـتقالة الوزارة للتفضل 
باألمـــر بمـــا ترونه جاللتكـــم مناســـبًا؛ من أجل 

مملكة البحرين وأبنائها الكرام.
ودمتم سيدي بحفظ هللا سالمین موفقین،،،

ابنكم المخلص
سلمان بـن حمـد آل خليفـة
ولي العهـد رئيس مجلـس الـوزراء
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اســـتقبل عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، أمـــس 
الممثـــل  بحضـــور  الصخيـــر،  بقصـــر 
المعظـــم  الملـــك  لجاللـــة  الشـــخصي 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
خليفة، وممثـــل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشار 
األمـــن الوطنـــي ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بن حمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر الديوان 
الملكـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل 
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  والقائـــد  خليفـــة، 

البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن 

خليفة آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء، أعـــرب جاللـــة الملك 
المعظم عن شـــكره وتقديره لصاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 

مجلـــس الـــوزراء واعتـــزازه بالجهود 
الدؤوبـــة التـــي يواصـــل ســـموه بذلها 
ودعـــم  البحريـــن  مملكـــة  لخدمـــة 
مبادرات العمـــل الحكومي التي تعزز 
إلنجـــاز  ومتابعتـــه  التنميـــة  عمليـــة 
التنمويـــة  المشـــروعات  مـــن  العديـــد 

الكبرى.

 كمـــا أثنـــى جاللتـــه علـــى المشـــاركة 
اإليجابيـــة من أهـــل البحريـــن الكرام 
بالتصويـــت  الكبيـــر  اإلقبـــال  فـــي 
النيابـــي  المجلـــس  انتخابـــات  فـــي 
عكـــس  والـــذي  البلديـــة  والمجالـــس 
والءهـــم المخلـــص لوطنهـــم، شـــاكرا 
المشـــرف،  الوطنـــي  موقفهـــم  لهـــم 

معربـــا جاللته عـــن تقديره لمشـــاركة 
المـــرأة البحرينيـــة الفاعلـــة فـــي هذه 
االنتخابات ناخبة ومترشحة، مشيدا 
المجلـــس  بعضويـــة  نســـاء   8 بفـــوز 
النيابـــي وثالث للمجالـــس البلدية، ما 
يؤكـــد االعتزاز بدور المرأة البحرينية 
فـــي مســـيرة البنـــاء والتطويـــر وفـــي 

النهـــج الديمقراطـــي المتقـــدم. ووجه 
جاللتـــه الشـــكر إلـــى جميع الـــوزارات 
ســـاهمت  التـــي  المعنيـــة  والجهـــات 
فـــي إنجـــاح العمليـــة االنتخابية التي 

تميزت بالنزاهة والشفافية.
بالنتائـــج  الجاللـــة  صاحـــب  وأشـــاد   
لالســـتضافة  والمثمـــرة  الطيبـــة 
الناجحـــة لمملكـــة البحريـــن لمنتـــدى 
حـــوار المنامـــة، مؤكدا جاللتـــه التزام 
الســـالم  ملتقـــى  البحريـــن  مملكـــة 
بمبـــادئ الســـالم والحـــوار والتعايش 
والحـــرص الدائـــم على دعـــم الجهود 
الراميـــة؛ لتعزيـــز األمـــن واالســـتقرار 
والسلم في المنطقة والعالم وتحقيق 
تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا

نشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء على جهوده المبذولة في خدمة البحرين
اإلقبال الكبير على التصويت يعكس والء أهل البحرين وموقفهم الوطني المشرف...الملك المعظم:

البحريـــن ملتقـــى الســـالم وملتزمـــون بمبـــادئ الســــالم والحــــوار والتعايــــش

مشاركة فاعلة 
للمرأة البحرينية 
في االنتخابات 
ناخبة ومترشحة

نعتز بدور المرأة 
في مسيرة البناء 

والتطوير وفي النهج 
الديمقراطي المتقدم

إشادة ملكية بفوز 
8 نساء بعضوية 

المجلس النيابي و3 
للمجالس البلدية

نشكر الوزارات 
والجهات المعنية 

المساهمة في إنجاح 
العملية االنتخابية

صدر عن ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة أمـــر ملكـــي رقـــم )35( لســـنة 
2022 بقبـــول اســـتقالة الـــوزارة، جاء 

فيه:

المادة األولى:
تاريـــخ  مـــن  الـــوزارة  اســـتقالة  تقبـــل 

صدور هذا األمر.
المادة الثانية:

يكلف رئيس مجلس الوزراء بتصريف 

العاجـــل مـــن أمـــور الدولة حتـــى يتم 
تشكيل الوزارة الجديدة.

المادة الثالثة:
يعمـــل بهـــذا األمر من تاريـــخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

أمر ملكي بقبول استقالة الوزارة
صـــدر عن ملـــك البـــالد المعظم صاحب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفة أمر ملكي رقم )36( لســـنة 2022 
بتعييـــن رئيس مجلـــس الـــوزراء، جاء 

فيه:

المادة األولى:
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  يعيـــن 
العهد نائب القائد األعلى األمير ســـلمان 
بـــن حمد بـــن عيســـى آل خليفة رئيســـًا 
بترشـــيح  ويكلـــف  الـــوزراء،  لمجلـــس 

أعضـــاء الـــوزارة الجديدة، بمـــا يتوافق 
مع نص المادة )46( من الدستور.

المادة الثانية:
يعمـــل بهـــذا األمر مـــن تاريخ صـــدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيسا لمجلس الوزراء

تلقى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة رًدا من ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة على كتاب 

التكليف بتشكيل الوزارة، فيما يلي نصه:
ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الوالـــد العزيز 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المعظم حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
تحية اإلخالص والـــوالء لجاللتكم أيدكم هللا 

وأدام عليكم الصحة والعافية وطول العمر.
يشـــرفني يـــا صاحـــب الجاللـــة أن أرفـــع إلـــى 
مقامكم الســـامي وافر الشكر وعظيم االمتنان 
لمـــا حملـــه كتـــاب جاللتكـــم مـــن تكليٍف ســـاٍم 
بتشـــكيل الـــوزارة، وأســـأل هللا عـــز وجـــل أن 
يوفقنـــي لمواصلـــة حمـــل أمانـــة المســـؤولية، 

والقيام بها على الوجه األكمل واجًبا وشرًفا.
إننا يا صاحب الجاللة، نســـتلهم منكم جســـارة 
المواقف وحكمة األيام ليكون الحاضر والقادم، 
زيـــادة فـــي العـــزة والرفعـــة واالزدهـــار للوطن 

وجميع أبنائـــه المخلصيـــن، التواقين المحبين 
للعمـــل بـــكل شـــغف لتحقيـــق أفـــق وأهـــداف 
مســـيرتكم التنمويـــة الشـــاملة التـــي وضعتـــم 
دعائمهـــا كمنطلقـــات لنهضـــة وطنيـــة مباركة. 
وإننـــي يا صاحب الجاللة أعتز بثقتكم الغالية 
وقبول تكليفكم الســـامي، وأتشـــرف بإخالص 
دون حـــد، ووالء مطلق، بأن أكـــون جنديا في 
كنف جاللتكم أيدكم هللا؛ لمواصلة العمل على 
تحقيق تطلعاتكم حفظكم هللا ورعاكم، ووضع 
توجيهاتكـــم الســـامية نهًجـــا قويًمـــا ونبراًســـا 

ليكـــون اإلنجـــاز المتميز دائًما وأبًدا، شـــعار كل 
مرحلـــة مـــن مراحـــل العمـــل الوطني، لـــكل ما 
فيـــه خيـــر ونماء للوطـــن والمواطـــن. وأجدها 
مناســـبة طيبـــة لتجديد عهد الـــوالء لجاللتكم 
بااللتـــزام  جاللتكـــم  معاهـــًدا  وإخالًصـــا،  بـــًرا 
بتنفيـــذ توجيهاتكم وتحقيـــق ما كلفتموني به 
من مســـؤوليات وطنيـــة وأهـــداف وأولويات، 
وكل مـــا تصبـــون إليه من خير ألبناء شـــعبكم. 
واسترشادا بتوجيهات جاللتكم، فإنني سوف 
أبـــدأ المشـــاورات الختيار األســـماء المرشـــحة 

للوزارة؛ تمهيًدا لعرضها على جاللتكم للتفضل 
بما ترونه مناسًبا أيدكم هللا.

نســـأل هللا المولـــى العلي القديـــر أن يحفظكم 
عًزا وذخًرا وفخًرا وســـنًدا للوطن الغالي ولكل 
األســـرة البحرينية الواحدة، إنه سميع مجيب 

الدعاء.
ودمتم سيدي بعون هللا سالمين موفقين ،،،

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: سأبدأ المشاورات الختيار األسماء المرشحة للوزارة
أتشرف بإخالص دون حد ووالء مطلق ألكون جنديا في كنف الملك المعظم

المملكة بإرادة وعزيمة فريق البحرين بجميع الكوادر الوطنية نجحت في التصدي لكورونا
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تلقـــى عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقية شـــكر من ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بمناســـبة تشكيل 

الوزارة، فيما يلي نصها:
 ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المعظم حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
تحية اإلخالص والوالء لجاللتكم أيدكم هللا وأدام 

عليكم الصحة والعافية وطول العمر.
يشـــرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم الســـامي وافر 
الشـــكر وعظيـــم االمتنان، بصدور المرســـوم الملكي 
بتشـــكيل الـــوزارة، هذا التشـــريف الذي نـــراه تكليفا 
بليًغـــا لمواصلة حمل أمانة المســـؤولية وفق رؤاكم 
ونهجكم الحكيم خدمًة لوطننا الغالي وكافة أبنائه.

إننـــي يا صاحب الجاللة، أعتـــز وأفخر بثقتكم التي 
أوليتمونـــي إياهـــا، وأعاهد جاللتكـــم أيدكم هللا أن 
نســـتمر في العطاء والبذل ترجمـــًة لرؤاكم حفظكم 
وبالجهـــود  الواحـــد  الفريـــق  بـــروح  ورعاكـــم،  هللا 
المخلصـــة، لتعزيز مســـاعي التطويـــر بما يصب في 
تحقيـــق أهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة التي 
نســـتظل بمرتكزاتهـــا فـــي أداء واجبنـــا الوطني كل 

يوم. 
وإننـــي ألجـــدد العهـــد، بـــأن أكـــون على قـــدر ثقتكم 
فـــي تلبية مـــا كلفتموني به جاللتكم مـــن متطلبات 
المســـؤولية الوطنيـــة بالعـــزم واإلرادة واإلخـــالص 
والعطـــاء، وأن أواصل العمل تحت قيادتكم واضًعا 
المواطـــن البحرينـــي دوًمـــا، هدًفـــا وغايـــة للتنمية، 
وفق ثوابت ميثاق العمل الوطني وأسس الدستور 
والتي انبثقت منها مبادئ وتوجهات رؤية البحرين 

االقتصادية 2030. 
سيدي صاحب الجاللة حفظكم هللا..

ونحـــن مقبلـــون علـــى مرحلـــة جديـــدة مـــن العمـــل 
مواصلـــة  علـــى  الحـــرص  لكـــم  نؤكـــد  الوطنـــي، 
والبرامـــج  الخطـــط  تنفيـــذ  إتقـــان  أوجـــه  تعزيـــز 
واالســـتراتيجيات مع كافة أعضـــاء فريق البحرين، 
ليكـــون بنـــاء الوطـــن هدًفـــا مشـــترًكا متســـًقا فـــي 
مســـاراته، وأبناء الوطن فـــي طليعة أولوياته، وفق 
نهـــج جاللتكم الذي نضعـــه نصب األعين في كل ما 
يتم إنجازه، لنســـتنير بقيادتكم ونســـتلهم بخطاكم 
ونسترشـــد بحنكتكـــم، لتكـــون البحرين أمـــاًل وأواًل 

حاضًرا وأمًدا، كما أردتموها دائًما للجميع. 
نســـأل هللا المولـــى العلـــي القديـــر أن يحفظكم عًزا 
وذخـــًرا وفخًرا وســـنًدا للوطن الغالـــي وكافة أبنائه، 

إنه سميع مجيب الدعاء.
 ودمتم سيدي بحفظ هللا سالمين موفقين..

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

أعاهد جاللتكم أن نستمر في العطاء والبذل بروح الفريق الواحد
في برقية شكر إلى الملك المعظم بمناسبة تشكيل الوزارة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

التشريف نراه تكليفا بليغا لمواصلة حمل أمانـة المسؤوليـة وفـق الـرؤى الملكيـة الحكيمـة
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

أشـــادت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
زينـــل بالمرســـوم الصـــادر من لـــدن عاهل 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بتشـــكيل الحكومة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الجديـــدة 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، مثمنة 
الثقة الملكية التي أوالها جاللته ألعضاء 
مســـؤولية  بحمـــل  الجديـــدة  الحكومـــة 
التقـــدم لمســـيرة العمـــل الوطنـــي، حيـــث 
تسترشد خطاها بتوجيهات جاللته، التي 
تمثل نبراســـا لمســـاعي التطوير والتنمية 

خدمة للوطن والمواطن. ونوهت رئيسة 
مجلس النواب بتنامي التعاون والتنسيق 
التشـــريعية  الســـلطة  بيـــن  المســـتمر 
والســـلطة التنفيذية، بفضـــل الدعم الذي 
تحظـــى بـــه من ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، والـــذي يمثـــل الحافـــز 
لتعزيـــز المنجـــزات في الملفـــات الوطنية 
المختلفة خصوصا اإلســـكانية والصحية 
والتعليمية واالقتصادية والبنية التحتية 
وغيرهـــا. وهنأت رئيســـة مجلـــس النواب 
بمناســـبة  الجديـــدة  الحكومـــة  أعضـــاء 
تشـــرفهم بالثقة الملكية السامية، متمنية 
لهـــم التوفيـــق والســـداد فـــي أداء عملهم 
وتحقيـــق تطلعـــات القيادة فـــي االرتقاء 

وتطويـــر  وتحســـين  الحكومـــي  بالعمـــل 
الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشـــارت إلى الجهـــود الوطنية المخلصة 
التـــي بذلها أعضاء مجلـــس النواب خالل 
وســـعيهم  الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل 
المســـتمر للعطـــاء واإلنجاز، عبـــر التعاون 
المثمـــر مـــع الســـلطة التنفيذيـــة، متمنيـــة 
االســـتمرار في هذا النهـــج الوطني خالل 
الفصـــل التشـــريعي الســـادس مـــن أجـــل 
االرتقـــاء بآفـــاق التعاون بين الســـلطتين 
يدعـــم  وبمـــا  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
عملهما التنســـيقي والتكاملـــي نحو مزيد 
مـــن اإلنجاز في مســـيرة البنـــاء والتنمية 

لصالح الوطن والمواطنين.

أشادت بصدور المرسوم الملكي بتشكيل الحكومة الجديدة... رئيسة “النواب”:

التعاون بين السلطتين ركيزة لتنمية اإلنجاز الوطني
المنامة - بنا

أشـــاد رئيـــس مجلـــس الشـــورى علي 
الملكـــي  األمـــر  بصـــدور  الصالـــح، 
الســـامي مـــن عاهـــل البـــالد المعظـــم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، بتعييـــن صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلس 

الوزراء رئيسا لمجلس الوزراء.
وأعـــرب الصالح عن خالـــص التهاني 
وأجمـــل التبريكات لســـمو ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء علـــى تجديـــد الثقة 
ســـموه  بتكليـــف  الســـامية  الملكيـــة 

بحمل مهام رئاســـة مجلـــس الوزراء 
لما يتمتـــع به من حنكة بالغة وقيادة 
واعية، مؤكدا أن عزم سموه وجهده 
ومثابرتـــه وتصميمـــه كان لـــه عظيم 
األثـــر في ازدهار البالد خالل مراحل 
فـــي  أســـهم  الـــذي  الوطنـــي  العمـــل 
اســـتدامة مســـارات التنمية والتقدم 
في جميع المجاالت، وترسيخ أسس 
وركائـــز دولـــة المؤسســـات والقانون 
دعـــم  بمـــا  الديمقراطـــي،  النظـــام 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
المعظـــم،  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
المنجـــزات  فيـــه  تتواصـــل  والـــذي 
المياديـــن كافـــة،  فـــي  والمكتســـبات 

حتـــى وصلـــت مملكـــة البحريـــن إلى 
ومرموقـــة  متقدمـــة  مســـتويات 
المســـتدامة،  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي 
وترســـخت مبادئ األمن واالستقرار، 
والتقـــدم  التنميـــة  جهـــود  وتعـــززت 
الشـــامل، مـــا أدى إلـــى بنـــاء قاعـــدة 
قوية وصلبة، وأســـاس راســـخ لبناء 
الغالـــي  للوطـــن  مشـــرق  مســـتقبل 
عـــّز  داعيـــا هللا  الكـــرام،  ومواطنيـــه 
وجل أن يحفظ ســـموه ويرعاه، وأن 
يوفقـــه لتحقيق مزيد مـــن التطلعات 
والطموحـــات في ســـبيل خيـــر وعزة 
ورفعـــة مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل 

قيادة جاللة الملك المعظم.

أعرب عن عن خالص التهاني والتبريكات لسموه بتجديد الثقة الملكية... رئيس “الشورى”:

أثر كبير لعزم وجهد سمو ولي العهد رئيس الوزراء في االزدهار



 صاحب السمو املليك

 األمري سلامن بن حمد آل خليفة

 ويل العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

ة � ا � � � ا  � � � � � �  � � � � � ا  � � � � � � ا  � � � �

معايل الفريق أول الركن

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

وزيراً للداخلية

معايل الشيخ

خالد بن عبدالله آل خليفة

نائباً لرئيس مجلس الوزراء

سعادة الفريق الركن

عبدالله بن حسن النعيمي 

وزيراً لشئون الدفاع 

سعادة السيد غانم بن فضل البوعينني

وزيراً لشئون مجليس الشورى والنواب

سعادة السيد جميل بن محمد عيل حميدان 

وزيراً للعمل

سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي 

وزيراً للمواصالت واالتصاالت

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة 

وزيراً للنفط والبيئة

سعادة املهندس وائل بن نارص املبارك 

وزيراً لشئون البلديات والزراعة

سعادة السيد يارس بن إبراهيم حميدان

وزيراً لشئون الكهرباء واملاء

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور 

وزيراً للتنمية االجتامعية

سعادة السيد يوسف بن عبدالحسني خلف 

وزيراً للشئون القانونية

سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج 

وزيراً لألشغال

سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي 

وزيراً لإلسكان والتخطيط العمراين

سعادة السيد حمد بن فيصل املاليك 

وزيراً لشئون مجلس الوزراء

سعادة السيد نواف بن محمد املعاودة 

وزيراً للعدل والشئون اإلسالمية 

واألوقاف

سعادة الدكتورة جليلة 

بنت السيد جواد حسن جواد

وزيراً للصحة 

سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي 

وزيراً لإلعالم 

سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصرييف 

وزيراً للسياحة

سعادة السيدة نور بنت عيل الخليف 

وزيراً للتنمية املستدامة

سعادة  الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياين 

وزيراً للخارجية

معايل الشيخ سلامن بن خليفة آل خليفة

وزيراً للاملية واالقتصاد الوطني

سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو

وزيراً للصناعة والتجارة

سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي

وزيراً لشئون الشباب

سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة

وزيراً للرتبية والتعليم
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الشهادات

ماجســـتير في إدارة األعمال من 
كلية بابسون - الواليات المتحدة 

األميركية. 
بكالوريـــوس فـــي إدارة األعمـــال 
الواليـــات   - بابســـون  كليـــة  مـــن 

المتحدة األميركية.

المناصب

مؤســـس ورئيـــس مجلـــس إدارة 
شركة Summit 7 القابضة.

مؤســـس ورئيـــس مجلـــس إدارة 
للخدمـــات   Sawari شـــركة 

البحرية.
مدير شركة فخرو للمطاعم.

مدير بمجموعة شـــركات عبدهللا 
يوسف فخرو.

عضو بمجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة البحرين.

الشهادات

بكالوريوس في المحاســـبة اإلدارية 
مـــن معهـــد نيويـــورك للتكنولوجيا - 

مملكة البحرين.
جمعيـــة  لـــدى  معتمـــد  محاســـب 
المعتمدين  القانونييـــن  المحاســـبين 

.)ACCA( البريطانية
مـــن  واإلدارة  القيـــادة  فـــي  شـــهادة 
City and Guilds of Lon- ”معهـــد 

.”don

المناصب

رئيس مجلس إدارة هيئة المع.

البنـــك   - االئتمـــان  مراجعـــة  مديـــر 
الوطني الكويتي.

بنـــك   - االئتمـــان  مراجعـــة  مديـــر 
البحرين للتنمية.

مســـؤول أول للرقابـــة المالية - بنك 
البحرين للتنمية.

الشهادات

دكتوراه في اللغويات التطبيقية 
وتدريـــب المعلميـــن مـــن جامعة 

شيفيلد - المملكة المتحدة.
ماجســـتير اللغويـــات التطبيقية 
من جامعة البحريـــن بامتياز مع 

مرتبة الشرف الثانية.
الدراســـات  بكالوريـــوس 
التطبيقية فـــي اللغة اإلنجليزية 

من جامعة البحرين.

المناصب

تولـــى مناصـــب حكوميـــة عـــدة 
كان آخرهـــا عملـــه مديـــًرا عاًمـــا 
لشؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعليم، ورئيًســـا لمجلس إدارة 
كلية البحرين للمعلمين، ويرأس 
بـــوزارة  التعليـــم  وكالء  لجنـــة 
وأشـــرف  والتعليـــم،  التربيـــة 
الهيـــكل  علـــى مشـــروع تطويـــر 

المؤسسي للوزارة.
وشغل أيًضا المناصب التالية:

وكيـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم 
للموارد والخدمات.

وكيل مســـاعد للموارد البشـــرية 
بوزارة التربية والتعليم.

اللغـــات  بقســـم  مســـاعد  أســـتاذ 
بجامعـــة  وآدابهـــا  األجنبيـــة 

البحرين.
الحكوميـــة  بالمـــدارس  معلـــم 

بوزارة التربية والتعليم.
حاصـــل على وســـام الكفاءة من 
الدرجـــة األولـــى، ووســـام األمير 
لالســـتحقاق  حمـــد  بـــن  ســـلمان 

الطبي.

السيرة الذاتيــةالسيرة الذاتيــة

السيرة الذاتيــة

محمد مبارك جمعة
وزير التربية والتعليم

عبداهلل عادل فخرو
وزير الصناعة والتجارة

روان نجيب توفيقي
وزيرة شؤون الشباب
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صــدر عــن عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفة 
مرســوم ملكي رقم )68( لســنة 2022 بتشكيل الوزارة، وذلك بناًء على عرض رئيس 

مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعّين معالي الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل 

خليفة نائًبا لرئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية
ُيعّين كل من:

1. معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة وزيًرا للداخلية.

2. سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد 

الزياني وزيًرا للخارجية.
3. معالي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفة وزيًرا للمالية واالقتصاد الوطني.

4. ســـعادة الســـيد جميل بن محمد علي 
حميدان وزيًرا للعمل.

فضـــل  بـــن  غانـــم  الســـيد  ســـعادة   .5
مجلســـي  لشـــئون  وزيـــًرا  البوعينيـــن 

الشورى والنواب.
6. ســـعادة الفريـــق الركـــن عبـــدهللا بـــن 

حسن النعيمي وزيًرا لشئون الدفاع.

7. ســـعادة المهنـــدس وائـــل بـــن ناصـــر 
البلديـــات  لشـــؤون  وزيـــًرا  المبـــارك 

والزراعة.
8. ســـعادة الدكتور محمـــد بن مبارك بن 

دينة وزيًرا للنفط والبيئة.
9. ســـعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي 

وزيًرا للمواصالت واالتصاالت.
10. ســـعادة المهندس إبراهيم بن حسن 

الحواج وزيًرا لألشغال.
11. سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين 

خلف وزيًرا للشئون القانونية.
12. سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف 

العصفور وزيًرا للتنمية االجتماعية.
13. ســـعادة الســـيد ياســـر بـــن إبراهيـــم 

حميدان وزيًرا لشئون الكهرباء والماء.
14. ســـعادة الدكتورة جليلة بنت السيد 

جواد حسن جواد وزيًرا للصحة.
بـــن محمـــد  نـــواف  15. ســـعادة الســـيد 
والشـــئون  للعـــدل  وزيـــًرا  المعـــاودة 

اإلسالمية واألوقاف.
فيصـــل  بـــن  الســـيد حمـــد  ســـعادة   .16

المالكي وزيًرا لشئون مجلس الوزراء.
17. ســـعادة الســـيدة آمنـــة بنـــت أحمـــد 
الرميحـــي وزيـــًرا لإلســـكان والتخطيط 

العمراني.
علـــي  بنـــت  نـــور  الســـيدة  ســـعادة   .18

الخليف وزيًرا للتنمية المستدامة.
19. ســـعادة الســـيدة فاطمـــة بنت جعفر 

الصيرفي وزيًرا للسياحة.
20. ســـعادة الدكتور رمـــزان بن عبدهللا 

النعيمي وزيًرا لإلعالم.
21. ســـعادة الدكتـــور محمـــد بـــن مبارك 

جمعة وزيًرا للتربية والتعليم.
22. ســـعادة الســـيد عبـــدهللا بـــن عـــادل 

فخرو وزيًرا للصناعة والتجارة.
23. ســـعادة الســـيدة روان بنـــت نجيب 

توفيقي وزيًرا لشئون الشباب.

المادة الثالثة
علـــى رئيس مجلس الـــوزراء تنفيذ هذا 
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

الملك المعظم يصدر مرسوما ملكيا بتشكيل الوزارة
محمد مبارك وزيرا لـ “التربية”.. وعبداهلل فخرو لـ “الصناعة”.. وروان توفيقي لـ “الشباب”

الملك المعظم يصدر مرسوما بإنشاء “األرشيف الوطني”
بعد موافقة مجلس الوزراء

صـــدر عن عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
2022 بإنشـــاء  )69( لســـنة  مرســـوم رقـــم 
مركز األرشـــيف الوطني، بناًء على عرض 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وبعـــد موافقـــة 

مجلس الوزراء جاء فيه:
المادة األولى

األرشـــيف  )مركـــز  يســـمى  مركـــز  ُينشـــأ 
الوطني(، ويتبع مجلـــس الوزراء، ويصدر 
بتنظيمـــه مرســـوم، وُيشـــار إليـــه فـــي هذا 

المرسوم بكلمة )المركز(.
المادة الثانية

الوثائـــق  تجمـــع  إلـــى  المركـــز  يهـــدف 
والمحفوظـــات العامـــة والتاريخيـــة التـــي 
تختـــص بتاريـــخ مملكـــة البحريـــن وإبراز 
قيمتها التاريخية واإلشـــراف على حفظها 
فـــي  العلميـــة  لألصـــول  وفًقـــا  وأرشـــفتها 
األرشـــفة، والعمـــل علـــى تنظيـــم تداولهـــا 
فـــي  الراغبيـــن  مـــن  وغيرهـــم  للباحثيـــن 
االســـتفادة منها، وذلـــك بما ال يتعارض مع 
القوانيـــن واألنظمـــة المعمول بهـــا في هذا 

الشأن.

المادة الثالثة
يختـــصُّ المركـــز بمباشـــرة جميـــع األعمال 
َقـــة ألهدافـــه، واتخاذ ما  واألنشـــطة المحقِّ
يتصـــل بذلـــك من إجـــراءات، ومنهـــا على 

األخص اآلتي:
بكافـــة  والمحفوظـــات  الوثائـــق  جْمـــع   .1
وســـائلها وتصنيفهـــا وفهرســـتها، وإعـــداد 
وتنظيـــم  عنهـــا،  واإلرشـــادات  البيانـــات 

تداولها.
2. العمل على حماية الوثائق والمحفوظات 
َلف، وإصالح وترميم ما قد  مـــن عوامل التَّ
يعتريهـــا من تلـــف، واســـتخدام إجراءات 
ووسائل الصيانة والسالمة الالزمة لذلك.

عـــن  والمعلومـــات  البيانـــات  توفيـــر   .3
الوثائـــق والمحفوظـــات وإتاحـــة مجاالت 
البحـــث للباحثيـــن وغيرهم مـــن الراغبين 
في االستفادة من المادة المعلوماتية التي 

يقتنيها المركز.
للوثائـــق  األرشـــفة  معاييـــر  اقتـــراح   .4

والمحفوظات.
5. تنظيم النـــدوات والمؤتمرات والبرامج 
ترتبـــط  التـــي  العمـــل  وورش  التدريبيـــة 
بأهداف المركز، أو المشـــاركة في أيٍّ منها، 

وذلـــك بالتعـــاون والتنســـيق مـــع الجهـــات 
المعنية.

6. أيـــة مهام أخـــرى تتصل بأهداف المركز 
يعهد بها إليه مجلس الوزراء.

م الوثائق والمحفوظات  وُيستثَنى مما تقدَّ
الخاصـــة بالديـــوان الملكـــي وديـــوان ولي 
العهـــد والجهـــات العســـكرية واألمنية في 

مملكة البحرين.
المادة الرابعة

يكون للمركز رئيس ُيعين بمرسوم، يتولى 
تســـيير أعمال المركز فنًيـــا وإدارًيا ومالًيا، 
ولـــه جميع الصالحيـــات الالزمـــة لتحقيق 

أهدافه طبًقا ألحكام هذا المرسوم.
المادة الخامسة

للرئيس أو من يفوضه تحديد ما يتقاضاه 
المركـــز مقابـــل االستشـــارات والدراســـات 

والندوات التي يقوم بها.
المادة السادسة

الكافيـــة  الماليـــة  المـــوارد  للمركـــز  تكـــون 
التـــي تَمكِّنه مـــن تحقيق أهدافـــه والمهام 

المسندة إليه، وتتكون هذه الموارد من:
1. االعتمـــادات الماليـــة التـــي ُتخصص له 

في الميزانية العامة للدولة.
2. التبرعـــات والمعونـــات التطوعيـــة التي 

ر المركز قبولها، وذلـــك ِوْفًقا للقوانين  يقـــرِّ
واألنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة السابعة
تســـري على موظفي المركز أحكام قانون 
الخدمة المدنية الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقـــم )48( لســـنة 2010، وأحـــكام القانـــون 
تنظيـــم  بشـــأن   1975 لســـنة   )13( رقـــم 
لموظفـــي  التقاعـــد  ومكافـــآت  معاشـــات 

الحكومة.
المادة الثامنة

االعتمـــادات  كافـــة  المركـــز  إلـــى  تـــؤول 
المدَرجة لألرشيف الوطني وكافة حقوقه 
والتزاماته، وُينَقل إليه موظفو األرشـــيف 
ومزاياهـــم  حقوقهـــم  بـــذات  الوطنـــي 

الوظيفية.
المادة التاسعة

ُيلغـــى كل نـــص يتعـــارض مع أحـــكام هذا 
المرسوم.

المادة العاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ُكلٌّ 
فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرســـوم، 
وُيعمـــل به اليوم التالي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صدر عـــن عاهل البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
رقـــم )70( لســـنة 2022 بتعييـــن 
رئيس لمركز األرشيف الوطني، 
بنـــاًء على عرض رئيس مجلس 
الـــوزراء، وبعـــد موافقة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعيـــن ســـعادة الدكتـــور ماجـــد 
بـــن علـــي النعيمي رئيًســـا لمركز 
األرشيف الوطني، مع احتفاظه 

بدرجته السابقة.
المادة الثانية

على رئيس مجلـــس الوزراء 

والمعنيين - ُكلٌّ فيما يخصه 
- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل 
صدوره، وُينشر في الجريدة 

الرسمية.

 ماجد النعيمي رئيسا لـ“األرشيف الوطني”

مرسوم بتعيين طرادة أمينا عاما لـ “أمانة العاصمة”
صدر عن عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
 )72( رقـــم  ملكـــي  مرســـوم  خليفـــة 
لســـنة 2022 بتشـــكيل مجلـــس أمانـــة 
العاصمـــة، بنـــاًء علـــى عـــرض رئيـــس 
مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس 

الوزراء جاء فيه:

المادة األولى
ُيشـــكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة 
صالح طاهر محمد طـــرادة، وعضوية 

كل من:
1. خلـــود راشـــد عبدالرحمـــن القطـــان 

نائًبا للرئيس.
2. المهندسة هدى سلطان مبارك فرج.
رضـــي  توفيـــق  محمـــد  المهنـــدس   .3

الشيخ آل عباس.
4. الدكتور عبدالحســـن حســـن عباس 

يوسف.
5. فاطمة فؤاد أحمد الحاجي.

6. الدكتورة وفاء عمران جاسم أجور.
7. مبارك أحمد مبارك النعيمي.

8. الدكتور باشر حبيب محمد أحمدي.
9. ميثم محمد سعيد الحايكي.

وتكـــون مـــدة عضويتهـــم لـــذات المدة 
المقررة للمجالس البلدية األخرى.

المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - 
كٌل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمـــل به من تاريخ صدوره، وُينشـــر 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة

صـــدر عـــن ملـــك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
رقـــم )71( لســـنة 2022 بتعييـــن 
األعلـــى  للمجلـــس  عـــام  أميـــن 
للشـــباب والرياضـــة، وذلك بناًء 
علـــى ترشـــيح رئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، وبعد 
موافقـــة مجلس الـــوزراء، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيعيـــن ســـعادة الســـيد أيمـــن بن 
عامـــا  أمينـــا  المؤيـــد  توفيـــق 
للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس 
احتفاظـــه  مـــع  والرياضـــة، 

بدرجته السابقة.

المادة الثانية
علـــى رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة تنفيـــذ هذا 
المرســـوم، وُيعمل به من تاريخ 
صـــدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

مرسوم بتعيين أيمن المؤيد 
أمينا عاما لـ “األعلى للشباب”

ماجد النعيمي

أيمن المؤيد

وزير التربية والتعليم

وزير الصناعة والتجارة

وزيرة شؤون الشباب



المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  عـــن  نيابـــة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، تفضل ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
البحريـــن  مركـــز  بافتتـــاح  خليفـــة  آل 
العالمي للمعارض في منطقة الصخير 

أصحـــاب  مـــن  عـــدد  بحضـــور  أمـــس، 
الســـمو والمعالـــي والســـعادة مـــن كبار 

المسؤولين بمملكة البحرين.
وأكـــد ســـموه فـــي االفتتـــاح أن تعزيـــز 
تنافســـية مملكـــة البحرين في مختلف 
المجـــاالت يســـهم فـــي إبـــراز وتقويـــة 
مقوماتها الجاذبة لاستثمار ومواصلة 
تحقيـــق المنجـــزات تلو األخـــرى ورفد 

مســـارات التنمية بما يعـــود بالنفع على 
الفـــرص  مـــن  الوطـــن ويخلـــق مزيـــدا 
النوعية للمواطنين، مشـــيًرا إلى أهمية 
الجهـــود المبذولة في قطاع الســـياحة 
باعتباره أحـــد القطاعـــات االقتصادية 
ذات األولوية وفق الخطط الموضوعة 
وإســـهامه فـــي تنفيـــذ خطـــة التعافـــي 
االقتصـــادي بما يدعـــم تحقيق أهداف 

المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك 
الباد المعظم.

وبهـــذه المناســـبة، رفع ســـموه أســـمى 
آيـــات التهانـــي إلـــى صاحـــب الجالـــة 
ملـــك الباد المعظـــم، معرًبا عن تطلعه 
بـــأن يكـــون الصرح إضافـــة نوعية في 
مسيرة النماء والبناء للوطن، الفًتا إلى 
أن ما يتحقق اليـــوم يرتكز إلى تاريخ 
نفخـــر بـــه مـــن األســـس التـــي وضعها 
والخطى التي رســـمها المغفور له بإذن 
صاحـــب  الراحـــل  األميـــر  تعالـــى  هللا 
الســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل 
لتحقيـــق  ثـــراه(  هللا  )طّيـــب  خليفـــة 

المنجزات الحضارية لمملكة البحرين، 
واإلســـهامات الجليلة لصاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 

خليفة )رحمه هللا(.
وقـــال ســـموه إن آفـــاق اإلنجـــاز التـــي 
يســـعى لهـــا فريـــق البحريـــن فـــي كل 
قطـــاع تعكـــس العزائـــم العاليـــة التـــي 
ينطلـــق منهـــا أبنـــاء الوطن نحـــو بناء 
حاضـــر البحريـــن ومســـتقبلها الواعـــد، 
مضيفـــا أن جهود التنميـــة الرامية إلى 
تحقيق رفعـــة المملكة وتعزيز مكانتها 
الفريـــق  عزيمـــة  تدعمهـــا  مســـتمرة، 
البحريـــن  لتكـــون  وطموحـــه  الواحـــد 

دائما متميزة على مختلف األصعدة.
البحريـــن  مركـــز  أن  ســـموه  وأضـــاف 
بـــارزة  محطـــة  للمعـــارض  العالمـــي 
لتعزيـــز مكانـــة البحرين علـــى خريطة 
صناعـــة المعـــارض الدوليـــة بمـــا يفتح 
مجاالت أرحـــب للعملية التنموية على 
كل صعيـــد، مشـــيًرا إلـــى أن المركز من 
شـــأنه تعزيز تنافســـية المملكة كوجهة 
ســـياحية واســـتثمارية لمـــا يوفـــره من 
بنيـــة تحتيـــة الســـتضافة العديـــد مـــن 
الفعاليـــات على المســـتويات اإلقليمية 

والدولية.
واطلـــع صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 

المنامة - بنا

ما يتحقق بفضل خطى رسمها األمير الراحل الشيخ عيســـــــــــى بـن سلمـان وإسهامــات األميــر خليفــة بـن سلمـــان
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المركز يعزز 
تنافسية المملكة 

كوجهة سياحية 
واستثمارية 

جهود التنمية مستمرة 
تدعمها عزيمة الفريق 

الواحد وطموحه لتكون 
البحرين دائما متميزة

تعزيز تنافسية البحرين 
يسهم في إبراز 

وتقوية مقوماتها 
الجاذبة لالستثمار

بنية تحتية 
الستضافة 
الفعاليات 

اإلقليمية والدولية

المركز محطة بارزة 
لتعزيز مكانة المملكة 

بخريطة صناعة 
المعارض الدولية

إنجازات فريق البحرين 
تعكس العزائم العالية ألبناء 

الوطن نحو بناء الحاضر 
والمستقبل الواعد

افتتــــــــح مـــركــــز البحـــريــــــــن العــــالمـــــــي للمعــــــــــــارض نيـــــابــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن الملــك المعظـــم... سمـــو ولـــي العهـــد رئيــــس الوزراء:
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قطــــاع السياحـــة يحظــــى باألولويــــة ويسهـــم فـــي تنفيــــذ خطـــــة التعافـــــي

www.maintcon.org

Industry 4.0 - Industrial Innovation & Technologies in the New Normal

Gulf Society For Maintenance & Reliability
اجلمعيــــة اخلليجية للــصيانة واألعتمــادية

2022 30-27

دعم: تنظيم: الراعي ا�عالمي الشريك
االستراتيجي 

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على

 مؤتمر الشرق ا�وسط السادس
للصيانة واالعتمادية وإدارة ا�صول

نــوفـمـبـر

جــوائــز

فندق الخليج – مملكة البحرين

conference.manager@bse.bhالبريد ا�لكتروني :0733 1781 973+هاتف :

   

 

2022

   

GSMR  EXCELLENCE 
AWARD 2022 

جوائز  املرأة يف الصناعة 
وإدارة األصول: تكرمي املرأة 

يف الصناعة
ركن االبتكار: تقدير للمبدعني 

املتميزين   

جائزة اجلمعية اخلليجية 
للصيانة واالعتمادية للتميز: 

تقدير لقادة الصناعة

جائزة احملرتفات الناشئات

جائزة املرأة لإلجناز املتميز

جائزة متكني املرأة

أحدث االخرتاعات اليت تعود 
بالفائدة على الصناعة

تشجيع املبدعني والباحثني 
واخملرتعني يف املنطقة

جائزة فردية

      جائزة قادة املستقبل

      جائزة املتفوقني

 جائزة الشركات

سجـل
ا�ن 

تحت رعاية
 سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة

وزير النفط والبيئة
 المبعوث الخاص لشؤون المناخ

مملكة البحرين

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، خال 
االفتتـــاح، علـــى عـــرض عـــن أبـــرز مـــا 
اشـــتمل عليه المركز من قاعات رئيسة 
وتقنيـــات  مـــن خدمـــات  تحويـــه  ومـــا 
مبتكرة تتماشـــى مع أفضل الممارسات 
الدوليـــة فـــي مجال صناعـــة المعارض، 
حيـــث أشـــاد ســـموه بالجهـــود المبذولة 
لتنفيـــذ المشـــروع باإلتقـــان المطلـــوب 
والكفاءة العاليـــة التي تعكس الحرص 

على مواكبة الطموح المنشود. 
مـــن جانبهـــا، أكـــدت وزيـــرة الســـياحة 
فاطمـــة الصيرفـــي أن مملكـــة البحرين 
تميـــزت عبـــر تاريخهـــا العريـــق بكونهـــا 
لاســـتثمار  عالميـــة  جـــذب  منطقـــة 
والتجـــارة، ويأتـــي اليوم افتتـــاح مركز 
مواكبـــًة  للمعـــارض  العالمـــي  البحريـــن 
فـــي  المملكـــة  تشـــهده  الـــذي  للتوســـع 

مجـــال صناعـــة المعـــارض والمؤتمرات 
والفعاليـــات واالنفتـــاح علـــى األســـواق 
جـــذب  فـــي  يســـهم  بمـــا  العالميـــة، 
فـــي  المســـتثمرين وتعزيـــز االســـتثمار 
قطاع الســـياحة والمســـاهمة في تنمية 
القطاعـــات األخـــرى ذات الصلة كقطاع 
الفنـــادق والضيافة، والقطـــاع التجاري 
شـــركات  تنشـــيط حركـــة  إلـــى جانـــب 
توســـعية  خطـــوة  ضمـــن  الســـياحة، 
لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة االقتصادية 

المستدامة.
يذكر أن مركز البحرين العالمي للمعارض 
في الصخير يعد األحدث على مستوى 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، واألكبـــر في 
مملكة البحرين، ومن المقرر أن يجذب 
أبـــرز وأكبر الفعاليات المحلية والدولية 
واإلقليميـــة، حيث يتضمـــن 10 قاعات 

تشـــمل جميع الخدمات الفنية الازمة، 
إضافـــة إلى مســـاحات تخزيـــن خاصة 
بكل قاعة، ومخارج ومداخل مســـتقلة، 
مـــا يجعلها المـــكان األنســـب الحتضان 
عـــدد مـــن الفعاليـــات والمعـــارض فـــي 
نفـــس الفتـــرة، ويتكون قلب المشـــروع 
مـــن البهو المركـــزي الذي يعتبـــر موقًعا 
مســـانًدا للفعاليات المقامـــة في المركز، 
مـــن  فيتكـــون  المؤتمـــرات  مركـــز  أمـــا 
صالـــة مؤتمرات رئيســـة تســـع لقرابة 4 
آالف شـــخص يمكـــن تقســـيمها إلـــى 3 
قاعات منفصلة مجهزة بأحدث وسائل 
العـــرض والخدمات الفنية الســـتضافة 
العالميـــة،  والفعاليـــات  المؤتمـــرات 
كمـــا يشـــتمل علـــى عـــدد مـــن القاعـــات 
للمؤتمـــرات واالجتماعـــات المتوســـطة 

والصغيرة.
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تـــرأس نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيـــادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.
وخالل االجتماع رفع ســـموه وافر الشكر 
وعظيـــم االمتنـــان وخالـــص الـــوالء إلـــى 
الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب  البـــالد  ملـــك 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة على 
ألعضـــاء  جاللتـــه  أوالهـــا  التـــي  الثقـــة 
العمـــل  مســـؤولية  بحمـــل  الحكومـــة 
الحكومي والتي استرشـــدت بتوجيهات 
جاللتـــه وجعلتهـــا نبراســـًا تقتـــدي به في 
عملها نحو مســـاعي التطوير ولضمان أن 
يكـــون الجهاز الحكومـــي ملبيًا لمتطلبات 
خدمة المواطن ومتفاعالً مع احتياجات 
الحاضـــر والمســـتقبل، متبنيـــًا المبادرات 
التـــي تفضي لســـرعة اإلنجـــاز وفق أعلى 
كفاءة مع مراعاة جودة األفكار واإلتقان 

في التنفيذ.
وأكـــد ســـموه أن الحكومـــة عملـــت علـــى 
االلتـــزام المخلص فـــي تنفيذ التوجيهات 
تطلعـــات  لتحقيـــق  الســـامية  الملكيـــة 
المواطـــن كمـــا حرصـــت علـــى اســـتكمال 
تنفيـــذ برنامـــج الحكومـــة 2019-2022، 
الـــذي بدأتـــه الحكومـــة في فترة رئاســـة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا مـــن خالل 
التعـــاون مـــع الســـلطة التشـــريعية، الفتًا 
ســـموه إلـــى أنـــه فـــي الســـنوات القليلـــة 
الماضية مر العالم بتحديات صحية ألقت 
بظاللهـــا علـــى االقتصـــاد العالمـــي، ولكن 
أبنـــاء المملكـــة من فريـــق البحرين الذين 
يضعـــون دومـــًا التميـــز واإلبـــداع نصـــب 
أعينهم حولوا هذه التحديات إلى فرص 
للتطوير والبناء ومواصلة مسيرة النماء 
واالزدهـــار، مؤكـــدًا أن الفتـــرة الماضيـــة 
علـــى الرغم مـــن تحدياتهـــا إال أنها كانت 
زاخـــرة باإلنجـــازات، حيث تم اســـتكمال 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  تنفيـــذ 
بتوفيـــر 40 ألف وحدة ســـكنية، وافتتاح 
مبنى المســـافرين بمطار البحرين الدولي 
الجديد، وإنشـــاء مركـــز البحرين العالمي 
محطـــة  مشـــروع  وافتتـــاح  للمعـــارض، 
الدور 2 إلنتاج الكهرباء والماء ومواصلة 
تبني المشـــاريع التي تساهم في التحول 
اإللكترونـــي فـــي الخدمـــات الحكوميـــة، 
وإطالق خطـــة التعافـــي االقتصادي وما 
تضمنتـــه مـــن أولويات وبرامـــج وإطالق 
إستراتيجيات تستهدف قطاعات حيوية 
إلـــى جانـــب فـــرص اســـتثمارية جديـــدة 
بقيمـــة تفـــوق 30 مليـــار دوالر والتي من 
بينها مـــدن جديدة ومناطق اســـتثمارية 
اقتصاديـــة  تنميـــة  لتحقيـــق  وصناعيـــة؛ 
شـــاملة األبعـــاد، كمـــا واصلـــت الحكومـــة 
تحقيق أهـــداف برنامج التـــوازن المالي، 
وتطوير المشاريع اإلستراتيجية للطرق، 
التحتيـــة،  البنيـــة  مشـــاريع  واســـتكمال 
الصحيـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ  ومواصلـــة 

والتعليمية.
وأشار ســـموه إلى الحرص المستمر على 
تحسين الخدمات المقدمة ألبناء الوطن 
والصحيـــة  اإلســـكانية  المجـــاالت  فـــي 
وتعزيـــز  واالجتماعيـــة،  والتعليميـــة 
الخـــاص وزيـــادة  القطـــاع  الشـــراكة مـــع 
مســـاحة إســـهامه فـــي مختلف مســـارات 
العمـــل الوطني، كما أعرب ســـموه حفظه 
الوطنيـــة  بالكـــوادر  اعتـــزازه  عـــن  هللا 
فـــي الحكومة علـــى مختلف مســـتويات 
تحويـــل  علـــى  القـــادرة  المســـؤولية 
التحديـــات إلـــى فـــرص نوعيـــة والفرص 
البحريـــن  فريـــق  بـــروح  إنجـــازات،  إلـــى 
الواحـــد لتكـــون مملكة البحريـــن نموذجًا 
متقدما في البناء والتطور وفق المسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجاللة 

ملك البالد المعظم.
وأعـــرب ســـموه عـــن خالـــص التهاني إلى 
أصحاب الســـعادة أعضاء مجلس النواب 

على الثقة التي منحها إياهم أبناء مملكة 
البحرين، متمنيًا ســـموه لهم كل التوفيق 
والســـداد في االضطـــالع بمســـؤولياتهم 
الوطنيـــة، منوهـــا بالجهـــود التـــي بذلهـــا 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب خـــالل الفصـــل 
علـــى  وحرصهـــم  الخامـــس  التشـــريعي 
التعـــاون المثمـــر مـــع الســـلطة التنفيذية، 
مؤكـــدًا حـــرص الحكومـــة علـــى مواصلة 
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  آفـــاق  تعزيـــز 
التنفيذية والتشـــريعية بما يدعم عملهما 
التكاملـــي نحـــو مزيـــد مـــن اإلنجـــاز فـــي 
مســـيرة البنـــاء والتنميـــة لصالـــح الوطن 

والمواطن.
وبهذه المناسبة، رفع نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة التحتية الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة باألصالـــة 
عن نفســـه ونيابـــة عن أعضـــاء الحكومة 
عظيم الشكر ووافر االمتنان إلى صاحب 
الســـمو الملكـــي نائـــب جاللـــة الملك ولي 
العهـــد على توجيهاتـــه الكريمة ومتابعته 
الدائمـــة التي عززت من قـــدرة الحكومة 
علـــى تجاوز التحديـــات وتحقيق العديد 
من اإلنجـــازات لصالح الوطن والمواطن، 
مؤكـــدًا بأنـــه تشـــرف وأعضـــاء الحكومة 
بالعمل تحت رئاســـة ســـموه الذي حرص 
علـــى أن يقـــود العمـــل الحكومـــي نحـــو 
المزيـــد مـــن االبتـــكار والتطويـــر بما كفل 
تحقيـــق المزيد من النمو والتطور لمملكة 
التنمويـــة  المســـيرة  فـــي ظـــل  البحريـــن 
الشـــاملة بقيادة حضـــرة صاحب الجاللة 

ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه.
إلـــى ذلـــك، فقـــد رفـــع المجلـــس أصـــدق 
التهانـــي والتبريكات إلى صاحب الجاللة 
ملـــك البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه؛ 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  نجـــاح  بمناســـبة 
كأس  مـــن  الرابعـــة  النســـخة  اســـتضافة 
أن  مؤكـــدًا  للخيـــل،  الدولـــي  البحريـــن 
المشـــاركة العالمية المتزايدة في السباق 
مـــن قبـــل اإلســـطبالت العالميـــة والمالك 
تؤكد مكانة مملكة البحرين في سباقات 
الخيل، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الهيئة 
العليـــا لنـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي تنظيم 
هـــذا اللقـــاء الدولـــي الرياضـــي بالشـــكل 
الـــذي يضيف إلـــى نجاحـــات المملكة في 

استضافة األحداث الرياضية الكبرى.
بعدها، أكـــد المجلس أهمية الموضوعات 
التـــي كانـــت موضع نقـــاش فـــي المنتدى 
“حـــوار  اإلقليمـــي  لألمـــن  عشـــر  الثامـــن 
المنامـــة” في تهيئـــة المجال أمـــام تعزيز 
لتحقيـــق  اإلقليمـــي والعالمـــي؛  التعـــاون 
األمن واالستقرار، الفتًا إلى أن المشاركة 
الدوليـــة الواســـعة فـــي المنتـــدى تعكـــس 
التقدير الدولي لمبادرات مملكة البحرين 
التي تدعم الســـالم والحوار الذي يفضي 
لتحقيـــق األمـــن واالســـتقرار الـــذي يعزز 

مسارات التنمية.

المنامة - بنا

استكملنا برنامج الحكومة 2019 - 2022 الذي بدأ بفترة رئاسة األمير خليفة بن سلمان
التزام حكومي مخلص في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتحقيق تطلعات المواطن ... نائب جاللة الملك ولي العهد:

نائب جاللة الملك ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

@BahrainCPNews

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

21 نوفمبر 2022

نـائـب جـاللة المـلـك ولي العهد 
يترأس جـلـسـة مـجـلس الـوزراء

اإلعراب عن االعتزاز بالكـــوادر الوطنية في الحكومة على 
مختلف مستويات المسؤولية القادرة على تحويل التحديات 

إلى فرص نوعية والفرص إلى إنجازات. 

على الثقة  تهنئة أصحاب الســـعادة أعضاء مجلس النواب 
التي منحها إياهم أبناء مملكة البحرين.

 نائب جاللة الملك ولي العهد يرفع الشكر وعظيم االمتنان 
وخالص الوالء إلى جاللة الملـــك المعظم على الثقة التي 
أوالها جاللتـــه ألعضاء الحكومة بحمل مســـؤولية العمل 

الحكومي.

التأكيد أن الحكومة عملت على االلتزام المخلص في تنفيذ 
التوجيهات الملكية السامية لتحقيق تطلعات المواطن كما 

حرصت على استكمال تنفيذ برنامج الحكومة 2022-2019.

للفروسية  راشـــد  لنادي  العليا  الهيئة  بجهود  اإلشـــادة 
سلمان  بن  عيســـى  الشيخ  سمو  برئاســـة  الخيل  وسباق 
بن حمـــد آل خليفة في تنظيم النســـخة الرابعة من كأس 

البحرين الدولي للخيل.

التأكيد على أهميـــة الموضوعات التي كانت موضع نقاش 
في "حوار المنامة".

التنويه بالجهود التي بذلها أعضـــاء مجلس النواب خالل 
الفصل التشـــريعي الخامـــس وحرصهم على التعـــــاون 

المثــمــر مــــع السلطة التنفيذية.

تهنئة صاحـــب الجاللة ملك البالد المعظم بمناســـبة نجاح 
مملكة البحرين في استضافة النسخة الرابعة من كـــــأس 

البحـرين الدولي للخيل.

التأكيد بأن الفترة الماضية على الرغم من تحدياتها إال أنها كانت زاخرة باإلنجازات أهمها:

الملكية السامية  التوجيهات  استكمال تنفيذ 
بتوفير 40 ألف وحدة سكنية.

البحرين  إنشـــاء مركز 
العالمي للمعارض.

المســـافرين  مبنى  افتتـــاح 
بمطار البحرين الدولي الجديد.

مشـــروع  افتتاح 
محطـــة الدور 2 
إلنتـــاج الكهرباء 

والماء.

إطالق خطة التعافي 
ومـــا  االقتصـــادي 
أولويات  من  تضمنته 

وبرامج.

مواصلة تبني المشاريع 
في  تســـاهم  التـــي 
التحول اإللكتروني في 

الخدمات الحكومية.

تستهدف  استراتيجيات  إطالق 
قطاعات حيوية إلى جانب فرص 
استثمارية جديدة بقيمة تفوق 
بينها  من  والتي  دوالر  مليار   30
ومناطـــق  جديـــدة  مـــدن 

استثمارية وصناعية. 

مواصلة تحقيق أهداف 
برنامج التوازن المالي.

المشـــاريع  تطويـــر 
االستراتيجية للطرق.

مشاريع  اســـتكمال 
البنية التحتية.

تنفيـــذ  مواصلـــة 
الصحـية  المشاريـع 

والتعليمية.

والبناء  للتطوير  فرص  إلى  الجائحة  تحديات  وحولوا  أعينهم  نصب  واإلبداع  التميز  وضعوا  البحرين  فريق 
استكمال تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وافتتاح مبنى المسافرين الجديد 
وصناعية استثمارية  ومناطق  جديدة  مدن  بينها  من  دوالر  مليار   30 تفوق  جديدة  استثمارية  فرص 



الرفاع - قوة دفاع البحرين

اجتمع وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبدهللا بن حســـن النعيمي، 
صبـــاح أمـــس اإلثنيـــن، مـــع المدير 
العام لسياسة األمن الدولي الكندي 

اللواء جريج سميث.
وزيـــر  رّحـــب  االجتمـــاع  وخـــال 
العـــام  بالمديـــر  الدفـــاع  شـــؤون 

الكنـــدي  الدولـــي  األمـــن  لسياســـة 
مشـــيًدا  لـــه،  المرافـــق  والوفـــد 
المســـتمرة  الصداقـــة  بعاقـــات 
البلديـــن  بيـــن  القائمـــة  والمتميـــزة 
الصديقين فـــي مختلف المجاالت، 
كما تم بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

وزير الدفاع يشيد بالعالقات المتميزة مع كندا

وقفة مع األمير سلمان.. الوفاء 
واإلنجاز فيها عنوان

بخطـــى ثابتـــة وحـــراك متســـارع تأخـــذ مســـارات التنمية في 
مملكة البحرين منحى جديًدا، في وقت يعاني فيه العالم من 
تحديـــات اقتصادية وخـــروج حديث من أزمة صحية ضربت 
االقتصـــاد العالمي في مقتل، ولكننا فـــي مملكة البحرين ولله 
الحمـــد بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــاد المعظـــم حفظه هللا 
ورعاه ورؤى وطموح الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا، تحولت هذه التحديات إلى فرص للتطور، 
والفـــرص تحولـــت إلـــى إنجـــازات نفخر بهـــا جميًعـــا، وآخرها 
ما شـــهدناه أمـــس بافتتاح مركـــز البحرين العالمـــي للمعارض 
برعاية ملكية سامية وبحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، هـــذا المركـــز الذي ســـينتقل بصناعة المعـــارض نحو 
أفـــق جديد، والذي بضخامته وعصرية تصميمه يقف شـــاهًدا 
على المرحلة التي نعيشـــها اليـــوم، والتي يجوز لنا أن نعنونها 

بمرحلة اإلنجاز وعصر التميز.
ســـموه حرص على جانب هذا االفتتاح أن يشـــرفني وزميلي 
األســـتاذ عيســـى الشـــايجي رئيـــس تحريـــر صحيفـــة “األيام” 
بحديـــث أكـــد فيه أن ما نشـــهده اليـــوم هو امتـــداد إلنجازات 
صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا( 
ولإلســـهامات الجليلة لصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة )رحمه هللا(، ليعطينا سموه درًسا أن البحرين 
ال تنســـى أبًدا مـــن بذل وأعطى في ســـبيل نهضتها وتقدمها.. 

وقفة مع األمير سلمان كان اإلنجاز والوفاء فيها عنوانا.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وكيـــل وزارة الداخلية 
الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل 
خليفة، وكيل العدل والشـــؤون 
العـــدل  بـــوزارة  اإلســـامية 
والشـــؤون اإلسامية واألوقاف 
المناعـــي،  عيســـى  القاضـــي 
بحضـــور المديـــر العـــام لـــإلدارة 
والتأهيـــل  لإلصـــاح  العامـــة 
يوســـف  عبدالســـام  العميـــد 
وزيـــر  ومستشـــار  العريفـــي، 

اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف محمد مجبـــل .وأكد 
الوكيـــل أهمية التعاون والتنســـيق 
بيـــن الجهات الحكومية بما يســـهم 
بتقديـــم خدمـــات رفيعة المســـتوى 

للمواطنين والمقيمين.
وتـــم في اللقاء بحث ســـبل وأوجه 
إضافـــة  الجانبيـــن  بيـــن  التعـــاون 
إلـــى عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.

مناقشة سبل التعاون بين “الداخلية” و “العدل”

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
التعليـــم العالـــي، الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، في 
مكتبها، سفير جمهورية نيبال لدى 

مملكة البحرين تيرثا راج واجل.
 وخال اللقاء، رّحبت األمين العام 
لمجلس التعليم العالي، بتيرثا راج 
واجل، مشـــيدًة بعاقات الصداقة 

التـــي تجمع بيـــن مملكـــة البحرين 
ومـــا وصلـــت  نيبـــال،  وجمهوريـــة 
إليـــه مـــن تقـــدم ونمـــو فـــي شـــتى 
المجـــاالت، مؤكدة أهميـــة المضي 
مجـــاالت  فـــي  قدًمـــا  بالعاقـــات 
التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي، 
وتعزيز التبادل المعرفي المشـــترك 
المشـــتركة  المصالـــح  يحقـــق  بمـــا 

للبلدين.

المضي قدما بالعالقات مع نيبال بمجاالت التعليم العالي

انتهاج الديمقراطية ركيزة أساس في النهج اإلصالحي للملك المعظم
مشيدا بالعالقات بين البحرين واالتحاد األوروبي... الزياني:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
اللقـــاء  فـــي  اإلثنيـــن،  أمـــس  الزيانـــي، 
االتحـــاد  دول  لســـفراء  الدبلوماســـي 
األوروبي لدى مملكة البحرين، بدعوة من 
سفيرة الجمهورية اإليطالية لدى المملكة 
مملكـــة  ســـفير  وبحضـــور  أمـــادي،  بـــاوال 
البحريـــن لـــدى مملكـــة بلجيـــكا واالتحـــاد 

األوروبي عبدهللا الدوسري.
وألقـــى وزيـــر الخارجيـــة بهـــذه المناســـبة 
كلمـــة رحب فيهـــا بالســـفراء دول االتحاد 
األوروبـــي لدى مملكة البحرين، معرًبا عن 
الشـــكر لرئيســـة ممثلي االتحاد األوروبي 
في مملكة البحرين الســـفيرة باوال أمادي، 

على التنظيم المتميز لهذا اللقاء.
وأشاد وزير الخارجية بالعاقات المتميزة 
التـــي تربط مملكة البحرين بدول االتحاد 
األوروبـــي، مؤكـــًدا أهمية تطويـــر وتعزيز 
هـــذه العاقات في مختلف المجاالت، بما 
يسهم في االرتقاء بمستوى العمل الثنائي 

المشترك لكا الطرفين الصديقين.
وتحـــدث وزيـــر الخارجية عـــن المبادرات 
الملكيـــة الســـامية لتكريـــس قيم الســـام 
والحـــوار والتعايـــش في العالم، بتدشـــين 
“إعـــان مملكـــة البحرين” كوثيقـــة عالمية 
الدينيـــة،  والحريـــات  التســـامح  لتعزيـــز 
وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
الســـلمي، وكرســـي الملك حمد لدراســـات 
الحـــوار والســـام والتعايش بيـــن األديان 
فـــي جامعـــة ســـابينزا اإليطاليـــة، وتوقيع 
“اتفـــاق مبادئ إبراهيـــم”؛ لتعزيز التعايش 

بين الديانات اإلبراهيمية الثاث.
وشـــدد وزيـــر الخارجية علـــى أهمية حل 
الصراعـــات الدوليـــة مـــن خـــال الحـــوار 
باعتبـــار  الســـلمية،  وبالطـــرق  المشـــترك 
الســـام والتســـامح والحـــوار والتعايـــش 

مفاتيـــح األمـــن واالزدهـــار فـــي المنطقـــة 
والعالم.

ونوه وزير الخارجيـــة بالزيارة التاريخية 
التي قام بها في وقت سابق من هذا الشهر 
قداســـة البابـــا فرنســـيس بابـــا الفاتيـــكان 
ومشـــاركته مع الشيخ أحمد الطيب، إمام 
األزهـــر رئيس مجلس حكماء المســـلمين، 
الشـــرق  للحـــوار:  البحريـــن  ملتقـــى  فـــي 
والغرب من أجل التعايش اإلنســـاني، وما 
أكدتـــه من مكانة مملكـــة البحرين كواحة 
أمـــن وســـام ومنـــارة عالميـــة للتســـامح 
الديني والحـــوار والتعايش الســـلمي بين 

جميع األديان.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى أن انتهـــاج 
الديمقراطيـــة واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان 
تمثـــان ركيزتيـــن رئيســـتين فـــي النهـــج 

الملـــك  الجالـــة  لصاحـــب  اإلصاحـــي 
المعظـــم، مؤكًدا حـــرص مملكـــة البحرين 
اإلنســـان،  علـــى تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق 
والـــذي تمثـــل مؤخًرا في مشـــاركة مملكة 
البحريـــن البنـــاءة فـــي آليـــة االســـتعراض 
الدوري الشـــامل لمجلس حقوق اإلنســـان 
التابـــع لألمـــم المتحـــدة، وإطـــاق الخطة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان للفترة 2022 - 

2026 في وقت سابق من هذا العام.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالنجـــاح الكبير 
الذي حققته االنتخابات النيابية والبلدية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وبنســـبة تصويـــت 
شـــعب  وعـــي  عكـــس  مـــا   ،% 73 بلغـــت 
البحريـــن الوفي وتمســـكه بقيـــم االنتماء 
والوحـــدة الوطنيـــة وتحملـــه مســـؤوليته 
العمليـــة  فـــي  والمشـــاركة  الوطنيـــة 

الديمقراطية.
السياســـة  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الخارجيـــة لمملكـــة البحريـــن تقـــوم علـــى 
مرتكـــزات أساســـية عدة تحـــرص الوزارة 
على ترســـيخها، ويأتي مـــن بينها تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، الذي يعد أحد 
أهـــم الملفات التي حققت مملكة البحرين 

نجاحات ملموسة من خال تعزيزه.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن أملـــه فـــي 
مواصلـــة الدفـــع بالعاقـــات المتميزة بين 
مملكـــة البحريـــن واالتحـــاد األوروبي بما 
عـــن  معرًبـــا  المتبادلـــة،  المصالـــح  يخـــدم 
تمنياتـــه التوفيـــق والنجـــاح لهـــذا اللقـــاء 
الـــذي يجمـــع ســـفراء دول  الدبلوماســـي 

االتحاد األوروبي لدى المملكة.
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توسيع نطاق المناطق 
المسموح باإلبحار 

فيها على مدار الساعة

في قرار لوزير الداخلية

تيســـيًرا على البحارة ومرتادي البحر، 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  أصـــدر 
الشـــيخ راشـــد بن عبد هللا آل خليفة، 
قـــراًرا بتقليص منطقة الحظر البحري 
واقتصارهـــا علـــى المنطقة الشـــمالية، 
فـــي  األحمـــر  باللـــون  إليهـــا  المشـــار 
الخريطة المرفقة، حيث يسمح لسفن 

الصيـــد والنزهـــة، باإلبحـــار فيهـــا مـــن 
الســـاعة الرابعة صباًحا إلى السادســـة 

مساًء.
ويترتـــب علـــى هـــذا القـــرار، الســـماح 
للســـفن باإلبحـــار والعـــودة علـــى مدار 
منطقـــة  خـــارج  كانـــت  إذا  الســـاعة، 

الحظر.
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البحرين أول دولة على المستوى اإلقليمي تشكل لجان تكافؤ الفرص
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
األعلـــى للمـــرأة هالة األنصـــاري صباح 
المجلـــس  مقـــر  فـــي  اإلثنيـــن  أمـــس 
بالرفـــاع األمين العـــام للتظلمات غادة 
حبيب، حيث باركت لها توليها مهامها 
الجديـــدة، متمنيـــة لهـــا دوام التوفيق 

والنجاح.
األنصـــاري  نوهـــت  اللقـــاء،  وخـــال 
لتشـــكيل  التظلمـــات  أمانـــة  بمبـــادرة 
لجنـــة لتكافـــؤ الفرص مؤخرًا برئاســـة 
األميـــن العام، مشـــيدة بمـــا تضطلع به 
األمانـــة العامـــة للتظلمـــات مـــن مهـــام 
تعكـــس مـــدى تقـــدم مملكـــة البحرين 

في المجـــال الحقوقي واألمني بكافة 
أشكاله؛ كونها من الدول القائل التي 

تعتمد مثل هذا النظام على المستوى 
العالمـــي، وأول دولـــة على المســـتوى 

اإلقليمي بإنشائها لمثل هذا النوع من 
األجهزة الرقابية.

العـــام  األميـــن  ثمنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
األعلـــى  المجلـــس  جهـــود  للتظلمـــات 
للمرأة برئاســـة قرينـــة العاهل المعظم 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة في 
الســـتقرار  المواتيـــة  البيئـــة  ترســـيخ 
وتقـــدم المرأة البحرينيـــة، إضافة إلى 
حرص المجلس على تطوير منظومة 
التشـــريعات والقوانين والتدابير التي 
تكفـــل تمتع المـــرأة البحرينيـــة بكامل 

حقوقها.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تستقبل األمين العام للتظلمات

الوقوف على خطة تفويج الشاحنات عبر جسر الملك فهد
اجتمع رئيس الجمارك الشيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــع الرئيـــس 
التنفيذي للشـــركة السعودية لتبادل 
ـــا )تبادل( ماجد  المعلومات إلكترونيًّ

العتيبي.
رّحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي   
رئيـــس الجمارك بالرئيـــس التنفيذي 
للشركة السعودية لتبادل المعلومات 
ـــا )تبـــادل( والوفـــد المرافق  إلكترونيًّ
االجتمـــاع  خـــال  تـــم  حيـــث  لـــه، 
المقترحـــة  الخطـــة  إلـــى  التطـــرق 
لعمليـــة الربـــط بين مملكـــة البحرين 
والمملكة العربية السعودية لتفويج 

الشـــاحنات عبـــر جســـر الملـــك فهـــد 
ا  والمراحـــل المقترحة للتنفيـــذ حاليًّ
بانتقـــال  يســـمح  ممـــا  ا،  ومســـتقبليًّ
وســـهولة  يســـر  بـــكل  الشـــاحنات 
فهـــد،  الملـــك  جســـر  عبـــر  وســـرعة 

وبناًء على ذلـــك فقد تم اتخاذ عدد 
مـــن القرارات المســـاهمة فـــي تنفيذ 

الخطة بالسرعة الازمة.
وتأتـــي هذه الخطـــوة، ضمن الخطة 
شـــئون  تنتهجهـــا  التـــي  المدروســـة 

الجمـــارك لدعـــم الحركـــة التجاريـــة 
وانتقـــال الســـلع عبـــر منافـــذ مملكة 
البحرين الجوية والبحرية والبرية.

 من جانبه، تقـــّدم الرئيس التنفيذي 
للشركة السعودية لتبادل المعلومات 
ـــا )تبـــادل( بخالـــص الشـــكر  إلكترونيًّ
حفـــاوة  علـــى  الجمـــارك  لرئيـــس 
االســـتقبال، مؤكًدا أهميـــة عقد هذا 
لمتابعـــه  دوري  بشـــكل  االجتمـــاع 
إنجاز مـــا تم االتفـــاق عليه ووضعه 
موضـــع التطبيق، والعمل على بحث 
الحركـــة  وتبســـيط  تســـهيل  ســـبل 

التجارية بين البلدين الشقيقين.
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تســتعد مجوهــرات الزين “االســم العريق في عالــم المجوهرات” لعــرض مجموعة من األطقم 
التــي صممــت بشــكل خــاص للزبائــن الذين يســعون للتفرد فــي مقتنياتها، وســيتم عرض هذه 
األطقــم  خــالل معرض الجواهر العربية في نســخته الثالثين في الجناح الخاص بمجوهرات 

الزين، والمقام على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض بمنطقة الصخير.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة 
مجوهرات الزيـــن، نبيل الزين بأن قصة نجاح 
مجوهـــرات الزيـــن لـــن تنتهـــي ويوجـــد دائمـــا 

الجديد الذي تقدمه لعمالئها.
وأضـــاف الزيـــن “بمناســـبة معـــرض الجواهـــر 
العربيـــة ســـتعرض مجوهـــرات الزيـــن أحـــدث 
اإلصدارات مـــن األطقم التي صممت من أجل 
الســـيدات الالتـــي يرغبن فـــي التميـــز والتألق، 
باإلضافـــة إلى مجموعات حـــب الهيل والمرية 
والمرتعشـــة التـــي اشـــتهرت بهـــا الشـــركة منذ 

سنوات”.
وأوضـــح الزيـــن “نحن شـــركة خليجيـــة بتراث 
عربـــي متنوع وهـــذا التراث ُيقـــدر باعتزاز من 
قبل فريقنا، هذه أصولنا وذلك لن يتغير أبدا”.

وعـــن توســـعة المصنـــع كشـــف الزيـــن “عـــن أن 

أعمال توســـعة المصنع تســـير بخطى ســـريعة 
وســـيكون المبنـــى الجديـــد إضافة إلـــى مصنع 
مجوهرات الزين فـــي المنامة، مردفًا بأن هذه 
التوسعة ستساعد على زيادة الطاقة اإلنتاجية 
لمنتجات الشـــركة من المجوهرات، وسيساهم 
في مزيد من المشـــاركة في المعارض وإضافة 
منتجـــات مجوهرات الزين فـــي مناطق توزيع 

عالمية”.
يذكر أن مجوهرات الزين المتفردة والمتميزة 
قبـــل  مـــن  معشـــوقة  واالســـتمرارية  بالرقـــي 
مجموعة واسعة من عمالئهم األوفياء ألجيال 
عديدة. والسر خلف تلك العالقة الوطيدة بين 
العالمة التجارية وعمالئها يكمن في محافظة 
الزين علـــى قيمها في مهنيـــة الحرفة اليدوية 
والتصميم الدقيق على مّر الســـنين، مستلهمة 

من التـــراث الخليجـــي الغني، جميـــع تصاميم 
الزين الفريدة التي تصّنع في مصنعها المحلي، 
الذي مازال موجوًدا في البحرين، هذه العملية 
الحميمـــة والقريبـــة مـــن الجمهـــور أبقـــت على 

أصالة الزين عبر تاريخها المهني.

الجديـــر بالذكـــر، أن مجوهرات الزين أسســـت 
على مبادئ الجودة، واألناقة والجمال، لتكون 
اســـًما رائـــًدا فـــي عالـــم الرفاهيـــة والموضـــة، 
محتضنًة بشـــغفها بالحرفة، أجيااًل من الزبائن 

الذين يقتنون قطعها ويعتزون بإرثها الممي.

ومؤســـس العائلـــة، الراحل، حســـن الزيـــن، بدأ 
العمـــل كتاجـــر للؤلؤ البحريني فـــي الثالثينات 
من القرن الماضي، حين كانت الآللئ أكثر ُثمًنا 
مـــن األلماس، ويعتبر الراحل من رواد األعمال 
فـــي زمنـــه، حيث تمتـــع بنظـــرة ثاقبـــة وحس 

للجمال، لُِيلِهم كل من حوله.
ومجوهرات الزين بَنت ســـمعتها على مدى 80 
عامًا من العمل والخبرة في صناعة مجوهرات 
متميزة ســـواء كانـــت أطقم خاصة تســـتخدم 
فيهـــا أجـــود األحجـــار الكريمـــة أو مجموعات 

فاخرة للمؤسسات والهدايا الملكية. 
كمـــا فـــازت “مجوهـــرات” الزيـــن بالعديـــد مـــن 
الجوائـــز العالميـــة على تصميماتهـــا وصناعتها 
 Tahitian Pearl للمجوهرات، ومن بينها جائزة
Trophy، وجائزة Gold Virtuous والتي تمنح 

ألفضل 20 تصميمًا من أصل 3000. 
وتشّغل الزين للمجوهرات 14 متجرًا للتجزئة 
والدوحـــة  وأبوظبـــي  ودبـــي  البحريـــن  فـــي 
والريـــاض والخبـــر وعمـــان، كمـــا تعتبر شـــركة 
المجوهـــرات  وتصنيـــع  تصميـــم  فـــي  رائـــدة 

الرفيعة في المنطقة.

مـــن المقرر أن يحتفل معـــرض الجواهـــر العربية، المعرض 
األكثر شـــهرة في منطقة الشـــرق األوسط، بذكرى مرور 30 
عاًمـــا علـــى انطالقه فـــي البحرين من مقـــره الجديد تماًما، 
“عالم المعارض البحرين”، أحدث وأكبر معرض للمجوهرات 
فـــي مملكـــة البحرين، والكائـــن بالصخيـــر. وبصفتها عضوا 
مؤسسا لمعرض الجواهر العربية، تحتفل “ديفجي أوروم” 
بهـــذه الذكرى عبر تدشـــين عالمة بـــارزة وخاصة بها، وهي 
مجموعة المجوهرات األكثر جمااًل وفخامة حتى اآلن، في 
قاعـــة رقـــم 7، بـــوث C 10، في الفترة مـــن 22 - 26 نوفمبر 

.2022
ذات  الجديـــدة  أوروم  ديفجـــي  مجموعـــة  تصميـــم  تـــم 
اإلصـــدار المحـــدود واألكبـــر واألكثر جـــرأة وإشـــراًقا ألول 
مرة باســـتخدام قطع فريدة تتألق زهًوا بألوانها وأشـــكالها 
وقصاتهـــا. وســـيجد الزوار مزيًجا من أثمـــن األحجار، بدًءا 
من األلماس األصفر الفاخـــر والزمرد الكولومبي والملكيت 
والـــالزورد، وجميعهـــا تنســـخ مًعـــا ســـيمفونية رائعـــة تبث 
روعة وجمال الحياة من جديد في شبه الجزيرة العربية.

يأتـــي مصـــدر اإللهـــام لهـــذه المجموعـــة البارزة فـــي تكريم 
المؤســـس شري ديفجي رامجي ساجار، الذي ُتعتبر كلماته 
نبراًســـا ومنارة في رحلة العالمة التجارية الشهيرة، حيث 
تســـعى جاهدة لمواصلة تأصلها وتفردها ورســـم مساراتها 
الناجحة لصياغة كل األحالم نحو الكمال. واليوم، أضحى 
هـــذا االقتنـــاع واألســـلوب المســـتمدان من التـــراث الهندي 
العربي ســـمة مميزة لديفجي أوروم، وهي ســـمة يالحظها 
الـــكل بالفعل. وتأكيًدا لذلك، فإن الجهـــود الدؤوبة للعالمة 
التجاريـــة فـــي تأســـيس هـــذا النمـــط المميـــز قـــد حظيـــت 

باالعتـــراف بالفعـــل مـــن قبـــل المجموعات 
الدوليـــة المراقبـــة لالتجاهـــات الدولية 

في عالم المجوهرات.
حماســـتها  ديفجـــي  وتواصـــل 

للمشاركة في هذا المعرض وتعتزم 
االحتفـــال بـــه بأكثر مـــن طريقة: 

فللمرة األولى سيستمتع الزوار 
فريـــد  بشـــكل  مصمـــم  ببـــوث 
في ضعـــف المســـاحة مقارنة 
وتـــم  الســـابقة،  بالســـنوات 
كذلك إنشـــاء منطقة عرض 
خاصـــة مصممـــة خصيًصا 
لعـــرض مجموعاتهـــا ذات 
مـــا  المحـــدود،  اإلصـــدار 
تجربـــة  للعمـــالء  يوفـــر 
حصريـــة  أكثـــر  تســـوق 
وخصوصية مع االهتمام 

الكامل بهم من ِقَبل موظفينا.
عنـــد الوقـــوف تحت ســـقف بـــوث ديفجـــي أوروم المرصع 
بالجواهـــر، ســـيجد المتســـوقون كذلـــك مجموعـــة روحـــي 
الخالدة، المصنوعة باســـتخدام أعلى درجات الذهب عيار 
21 قيراًطـــا واأللمـــاس واألحجـــار الكريمة وشـــبه الكريمة، 
باإلضافة إلى مجموعة أوباريا بصيحاتها المســـتقبلية، بعد 
أن تم تطويرها وتحسينها. ومن المؤكد أن هذه المجموعة 
ستمنح العمالء خيارات واسعة ورائعة لالختيار من خالل 
المجموعـــات الخاصة بالعنق والزينـــة اليدوية بما في ذلك 
األطواق والسالســـل والسالســـل الطويلة أو حتى األساور 
وأشـــرطة الـــذراع وغيرهـــا الكثيـــر، فضاًل عـــن مجموعات 
الزفاف المذهلة للعام 2023 التي ســـتغري ببذخها وجمالها 
صاحبـــات األذواق األكثـــر تعقيـــًدا وســـتكون مـــن ضمـــن 
األشـــياء التـــي يتعيـــن عليهـــن البحـــث عنهـــا فـــي معـــرض 

الجواهر العربية.
العالمـــة  توجيـــه  بمســـؤولية  أوروم  ديفجـــي  اضطلعـــت 
التجاريـــة نحـــو آفاق جديدة الســـتقطاب العمـــالء األصغر 
ســـًنا، إذ تقـــدم لهـــم اآلن مزيـــًدا مـــن الخيـــارات لتصميـــم 
المجوهـــرات مـــن خـــالل تفهـــم متطلباتهـــن وأذواقهن، مع 
السماح للعمالء األكبر سًنا بالبناء على القطع التي يحبونها 
بشـــكل أكبر، فنحن نعمـــل على أن نوفر لهـــن خيارات عدة 
ليتمكـــّن مـــن تنســـيق مالبســـهن مـــع مجوهراتنـــا وبشـــكل 
يمنحهـــن األناقة الكاملة. ومن خالل مجموعاتنا الواســـعة 
والمحّســـنة، يمكنهن القيام بذلـــك وبكل ثقة: االنطالق في 
أي مناســـبة وهـــن متأكـــدات مـــن أن مجوهراتنـــا 
تكمـــل حالتهـــن المزاجيـــة أو الحالـــة التي 

يرغبن في إبرازها.
ويمكن لعمـــالء ديفجي أوروم 
فـــي  االطـــالع  المميزيـــن 
العربيـــة  الجواهـــر  معـــرض 
لهـــذا العـــام على روائـــع هذه 
العالمة التي لطالما حافظت 
على حرفيتها العالية وبراعة 
تصاميمها وبشـــكل ال تخطئه 
تعيـــد  أنهـــا  الســـيما  العيـــن، 
تعريـــف الفخامـــة مـــن جديد. 
مـــا  لـــكل  مبتكريـــن  وبصفتنـــا 
هـــو فريـــد وجديـــد، نعدكم في 
ديفجـــي أوروم، بتجربـــة مبهـــرة 
مـــن  وجديـــدة تماًمـــا، وانطالًقـــا 
موقـــع المعرض الجديـــد في عالم 

المعارض البحرين.

مجوهرات الزين تعزف سيمفونية ماسية على مسرح المجوهرات العربية

“ديفجي أوروم” تستشرف آفاقا جديدة للرفاهية في معرض المجوهرات العربية

قطع فريدة... آية في الجمال... بحرينية الصنع

بدءا من األلماس األصفر الفاخر والزمرد الكولومبي والملكيت والالزورد
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ميــان جعفـر
تزّيــن جنــاح المجوهــــرات اآلسيـــويــــــة

ساعات نحيفة زاخرة 
بالتفاصيل

مع اســتمرار التحضيرات لمعرض الجواهر العربية 2022، تســتعد ميان جعفر للكشــف عن مجموعتها المرتقبة، والتي 
ســوف ُتعرض في جناح مجوهرات آســيا بين 26-22 نوفمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض وســط توقعات من 

معجبي “ميان جعفر” بأن تحقق مجموعتها الجديدة نجاًحا مذهًل.

طرفــا  بكونهــا  بانيــراي  تشــتهر 
فاعــل فــي مجــال صناعــة الســاعات 
السويســرية، إال أن التراث اإليطالي 
بــه العلمــة ينفــخ فــي  الــذي تتمتــع 

ســاعاتها روًحــا مميــزة. يتحــد هــذان 
الجانبــان مــن هوية بانيراي لتشــكيل 
محفظــة ســاعات ال ُتضاهــى تؤمــن 
الضروريــة  األدوات  خــاص  بشــكل 

ولكــن  المائيــة.  المغامــرات  لخــوض 
التعــاون  قــوة  أيًضــا  تــدرك  العلمــة 
واآلفــاق التــي يحملهــا. وقــد وجــدت 
بانيــراي فــي فريــق لونــا روســا الفائز 

بــكأس بــرادا فــي النســخة األخيــرة 
من كأس أميركا، الشريك المثالي لها 
بصفتــه نظيًرا إيطالًيا يجســد التميز 

في مجاله. 

تأسست مجموعة “إم جى” بالعام 1998 على 
يــد مصممة المجوهــرات البحرينية الموهوبة 
ميــان جعفر. وقد اســتلهمت ميان مجموعتها 
والموضــة  للطبيعــة  حبهــا  مــن  الجديــدة 
والثقافة وســينما الخمســينات، وهي تســتعد 

اليوم إلطالقها ضمن عائلة مجوهرات آسيا.
تتميز مجوهرات “إم جى” بأن كل قطعة منها 
تعكس بســاطة الحياة وجمــال الطبيعة. فمن 
إلــى  الخالبــة  األلــوان  النــادرة ذات  األحجــار 
الذهب الخام، يظل الجمال األخاذ هو الســمة 
الغالبــة علــى جميــع هــذه المجوهــرات. تمثــل 
مجموعــة “إم جــى” تعبيــًرا عــن أنوثــة المــرأة 
وتفردهــا، وهي إلى جانب ذلك تكســر أعراف 
الموضــة المتعــارف عليهــا وتقــّدم مجوهرات 

فريدة ذات طابع شخصي ممّيز.
تقــّدم ميــان جعفــر فــي المعــرض مجموعتين 
تحمــل  حيــث  المجوهــرات،  مــن  جديدتيــن 
وهــي  “كيرفــز”  اســم  األولــى  المجموعــة 
والجمــال  الســاحرة،  األنوثــة  مــن  مســتوحاة 
هــذه  تتميــز  الجذابــة.  والكاريزمــا  األخــاذ، 
المجموعــة المصاغــة يدوًيــا بظاللهــا الخافتة 
التــي تضفــي عليهــا قــدًرا كبيــًرا مــن األناقــة، 
وهــي فــوق كل ذلــك مرصعــة بالذهــب الخــام 
عيــار 18 قيراطــا، والذهب األبيض واألســود، 

واأللماس.
مجوهــرات  مجموعــة  ليســت  “كيرفــز”  إن 
عاديــة، فهــي تحمــل هدًفــا ســامًيا، فمــع كل 
قطعــة ُتبــاع، ســوف يتــم التبرع بـــ 20 % من 
ثمنها لمبادرة “ابتســامة”، التي تنظمها جمعية 
المســتقبل الشــبابية لدعم األطفــال المصابين 

بالسرطان وذويهم في مملكة البحرين.
ميــان  فتقــّدم  األخــرى،  المجموعــة  فــي  أّمــا 
تشــكيلة واســعة مــن األحجــار الكريمــة ذات 
واليشــب،  المينــا،  مثــل  البراقــة،  األلــوان 
والياقــوت األصفــر، هــذا إلــى جانــب األلماس 
والياقــوت والزمرد، وذلك لخلــق تباين ملفت 
اتجاهــات  أحــدث  مــع  ويتماشــى  لألنظــار 

الموضة.

مــن عمالئهــا،  اإللهــام  ميــان جعفــر  وتســتمد 
وتعتمــد علــى تجاربهــم الشــخصية لصناعــة 
هويتهــم،  عــن  تعّبــر  اســتثنائية  مجوهــرات 
نعرفهــا.  التــي  جــى”  “إم  مجموعــة  وتشــّكل 
تتوافــر هذه المجموعة على الموقع الرســمي، 
ويمكــن طلبهــا عبر الواتســاب، علًما أن خدمة 

التوصيل المنزلي متوافرة عند الطلب.

وفــي حيــن أن مجموعــة “إم جــى” لصاحبتها 
ميــان جعفر متوافــرة حصرًيا لدى مجوهرات 
آســيا فــي مجمــع مــودا مــول، إال أن الزبائــن 
باســتطاعتهم االســتمتاع بهــذه المجوهــرات 
فــي  آســيا  مجوهــرات  جنــاح  فــي  المبتكــرة 
العربيــة  الجواهــر  بمعــرض   7 رقــم  الصالــة 

.2022
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بـــانيــراي
تستأنف دورها بصفتها الراعي الرسمي لفريق لونا روسا برادا 

بيريللي بمناسبة الدورة 37 لكأس أميركا

أرنولد آند صن

بوتشيالتي

تطــرح بوتشــيلتي خــلل أســبوع “هــوت كوتــور” الذي ُيقــام بين 5 و8 يوليو مجموعة جديدة تحمل اســم “إل جياردينو دي بوتشــيلتي”، وهي مجموعــة فريدة من نوعها 
يربط بين قطعها االختيار الفريد لأللوان المستوحى من فناني المدرسة االنطباعية.

إن مشاهدة مجوهرات “إل جياردينو دي بوتشيالتي” 
أشــبه بالتنزه في حديقة غّناء مليئة بالزهور الجميلة 
ذات األلوان المبهجة، والتي يفوح منها أجمل العطور، 
فتمــأل العيــن والقلب بالســرور والبهجة، وتضفي على 

النفس شعوًرا باالنسجام والتوازن.

تســتمد مجموعــة “جياردينو دي بوتشــيالتي” اإللهام 
مــن عناصــر الطبيعــة البســيطة ومــن فناني المدرســة 
أكثــر  يرســموا  أن  اســتطاعوا  الذيــن  االنطباعيــة، 

الحدائق واقعية وأكثرها غنى باأللوان والتفاصيل.
وعــن هــذه المجموعة، يقول أندريا بوتشــيالتي: “من 

جديــد، أردت صنــع مجموعــة مجوهــرات رائعة تعيد 
إلــى األذهان ألوان الطبيعة فــي اللوحات االنطباعية. 
لقد كان من الســهل باســتخدام هذه األحجار الكريمة 
أن ننتج تركيبات لونّية ساحرة تثير مكامن الذكريات 

وتعيد إلى األذهان صور الحدائق الغّناء.”

بوتشــيالتي”  دي  جياردينــو  “إل  مجوهــرات  تمثــل 
واالســتخدام  واإلتقــان،  لإلبــداع،  حقيقًيــا  تجســيًدا 
البديــع للتراكيــب اللونيــة، كمــا أنهــا تعّبــر عــن الجمال 
الطبيعــة  ألــوان  علــى  التركيــز  خــالل  مــن  واألناقــة 

الساحرة وعناصرها البسيطة.

مجموعة “إل جياردينو دي بوتشيالتي” في “باريس هوت كوتور”
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تقــّدم أرنولــد آند صــن تصميميــن جديدين 
ضمن مجموعة ســاعات ألتراثن توربيلون. 
نــوع  يتمّيــز هــذان التصميمــان بمينــا مــن 
جديــد، فهــو مغطى برذاذ بــراق من الذهب 
واأللمنيــوم ليالئــم اإلطــارات الفاخرة التي 
أعيــد تصميمهــا أيًضــا. أّمــا حاويــة الســاعة 
نفسها فهي متوافرة بلونين: الذهب األحمر 
)5N( والبالتين )Platinum 950(، وسمكها 
غطــاء  يعلوهــا  فيمــا  ملــم،   8.3 يتعــدى  ال 
مقبب من الياقوت والكريستال. لقد اختير 

التوربيلــون  وفتحــة  المينــا  موقــع 
بذلــك  لتماثــل  الســاعة  طرفــي  فــي 

تصميــم ســاعات الكرونومتــر البحرّيــة 
لمصممها الشــهير جون أرنولد. من ناحية 

أخــرى عملــت أرنولــد آنــد صــن علــى إعادة 
تصميم هيكلية العنصر الدوار في الساعة، 
وبالتالــي أصبــح مخزون الطاقــة ما ال يقل 
عــن 100 ســاعة، وهــو أمــر فريــد وجديــر 
بالمالحظــة خصوًصــا فــي ســاعة شــديدة 

النحافة من ساعات ألتراثن توربيلون.



الزياني يحضر حفل السفارة العمانية بمناسبة العيد الوطني

أكد نائب رئيس البعثة، الســـفير محمد البلوشـــي أن سلطنة 
عمـــان تحتفل كل عـــام بعيدها الوطني المجيـــد في الثامن 
عشـــر مـــن نوفمبـــر في ظـــل العهـــد المتجدد لســـلطان عمان 
الشقيقة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم.

جـــاء ذلـــك خـــالل تصريحـــه لــــ “البـــالد” علـــى هامـــش حفل 
االســـتقبال الذي أقيم تحت رعاية ســـفير سلطنة عمان لدى 
مملكـــة البحريـــن فيصـــل البوســـعيدي صبـــاح أمـــس بفندق 
الخليج؛ بمناســـبة العيد الوطني الثاني والخمســـين المجيد 

لسلطنة عمان.
وأشـــار إلى أن ســـلطنة عمان فرحة بهذه المناسبة المجيدة، 

متمنيـــا أن يديـــم المولـــى ســـبحانه وتعالـــى المســـرات على 
البلدين.

نائب رئيس البعثة يهنئ السلطنة بالعيد الوطني

السفير محمد البلوشي

منال الشيخ

رفع ســـفير ســـلطنة عمـــان لدى مملكـــة البحريـــن فيصل بن 
حارب بن حمد البوسعيدي أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى ســـلطان ســـلطنة عمان صاحب الجاللة الســـلطان هيثم 
بن طارق المعظم بمناســـبة العيد الوطني الثاني والخمسين 
المجيـــد لبـــالده، متمنيـــا لجاللته موفـــور الصحـــة والعافية 
والعمـــر المديـــد. جـــاء ذلـــك خالل تصريحـــه لـ “البـــالد” على 
هامش حفل االستقبال الذي أقيم تحت رعايته صباح أمس 
بفنـــدق الخليج بمناســـبة العيـــد الوطني الثاني والخمســـين 

المجيد لسلطنة عمان.
وقال السفير إن ســـفارة عمان لدى مملكة البحرين تتشرف 

بإقامـــة هـــذا الحفـــل الـــذي حظي بحضـــور وزيـــر الخارجية 
عبداللطيف الزياني وعدد من أصحاب السمو والشيوخ.

السفير العماني يهنئ السلطان هيثم بن طارق بالعيد الوطني

سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين  

منال الشيخ

أكـــدت رئيس جمعية عطاء للمســـؤولية االجتماعية لألفراد 
هالة جمال أن العيد الوطني العماني من المناسبات العزيزة 
علـــى القلب، متمنية أن يديم المولـــى الرقي واالزدهار على 

سلطنة عمان. 
جـــاء ذلـــك خـــالل حديثهـــا لــــ “البـــالد” علـــى هامـــش حفـــل 
االســـتقبال الذي أقيم تحت رعاية ســـفير سلطنة عمان لدى 
مملكـــة البحريـــن فيصـــل البوســـعيدي صبـــاح أمـــس بفندق 
الخليـــج بمناســـبة العيد الوطني الثاني والخمســـين المجيد 
لســـلطنة عمـــان. وأكدت جمـــال أن هذه المناســـبة تدل على 
األواصـــر القوية التي تجمع مملكة البحرين بســـلطنة عمان 

الخليـــج والعالـــم، مختتمـــة  وســـلطنة عمـــان وســـائر دول 
“العمانيون، أصحاب، أشقاء وأحباب”.

جمال: العمانيون أشقاؤنا وأحبابنا

هالة جمال

منال الشيخ

رفع ممثل “سابعة الشمالية” النائب منير سرور أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى ســـلطان عمان الشقيقة 
صاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بن طـــارق المعظم 
وإلـــى شـــعب ســـلطنة عمـــان بمناســـبة العيـــد الوطني 

الثاني والخمسين المجيد لسلطنة عمان.
جـــاء ذلـــك خالل حديثه لــــ “البالد” علـــى هامش حفل 
االســـتقبال الـــذي أقيـــم تحـــت رعايـــة ســـفير ســـلطنة 
عمـــان لدى مملكة البحرين فيصل البوســـعيدي صباح 
أمـــس بفنـــدق الخليج بمناســـبة العيد الوطنـــي الثاني 

والخمسين المجيد لسلطنة عمان.
األفـــراح  وتـــدوم  الخيـــر  يـــدوم  أن  ســـرور  وتمنـــى 

والمسرات على سلطنة عمان وشعبها.

سرور: نتمنى أن تدوم األفراح في ُعمان

النائب منير سرور

منال الشيخ

قال الشيخ جاسم السعيدي إن سلطنة عمان 
هـــي البحريـــن والبحريـــن كذلـــك. جـــاء ذلك 
خـــالل حديثه لــــ “البـــالد” على هامـــش حفل 
االســـتقبال الـــذي أقيـــم تحـــت رعاية ســـفير 
ســـلطنة عمـــان لدى مملكـــة البحريـــن فيصل 
البوســـعيدي صبـــاح أمـــس بفنـــدق الخليـــج؛ 
بمناســـبة العيـــد الوطنـــي الثاني والخمســـين 

المجيد لسلطنة عمان.
وعبر الســـعيدي عـــن فرحته بالعيـــد الوطني 
الثانـــي والخمســـين لســـلطنة عمـــان، ســـائال 

المولـــى عز وجـــل أن تعم هـــذه الفرحة دوما 
سلطنة عمان وشعبها.

السعيدي: ُعمان والبحرين بلد واحد

جاسم السعيدي

منال الشيخ

أعـــرب نائب رئيس مجلس أمناء مركـــز الملك حمد العالمي 
للتعايش الســـلمي عبدالوهاب الحواج عن ســـعادته الكبيرة 
بالعيـــد الوطنـــي الثاني والخمســـين المجيد لســـلطنة عمان 
ولقاء الوزراء والمسؤولين بالحفل. جاء ذلك خالل حديثه 
لــــ “البـــالد” علـــى هامش حفـــل االســـتقبال الـــذي أقيم تحت 
رعايـــة ســـفير ســـلطنة عمان لـــدى مملكـــة البحريـــن فيصل 
البوســـعيدي صبـــاح أمـــس بفنـــدق الخليـــج بمناســـبة العيد 
الوطنـــي الثانـــي والخمســـين المجيد لســـلطنة عمـــان. وأكد 
الحواج أنه ال فرق بين البحرين وعمان للتشابه الكبير الذي 
يجمع البلدين والشـــعبين والشقيقين خصوصا في العادات 

والتقاليد واألخالق.
وتمنى أن يديم المولى العلي القدير العز على سلطنة عمان.

الحواج: تقارب بين التقاليد البحرينية والعمانية

عبدالوهاب الحواج

منال الشيخ

حضـــر وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني حفل 
عمـــان  ســـلطنة  ســـفارة  أقامتـــه  الـــذي  االســـتقبال 
لـــدى المملكـــة أمس بمناســـبة العيد الوطنـــي الثاني 
والخمســـين لســـلطنة عمان الشـــقيقة، بحضور عدد 

من كبار المســـؤولين، وأعضاء الســـلك الدبلوماسي 
المعتمدين لدى المملكة، إذ كان في اســـتقباله سفير 
ســـلطنة عمـــان الشـــقيقة فيصل بن حـــارب بن حمد 

البوسعيدي.
ونقل وزير الخارجية بهذه المناسبة تحيات وتهاني 

ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بهذه المناســـبة الجليلة، وتمنياتهما 
لســـلطنة عمان وشعبها الشقيق دوام العزة والرفعة 

والنمـــاء واالزدهـــار في ظـــل العهد الزاهر لســـلطان 
عمـــان صاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثم بـــن طارق 

المعظم.
وأعرب وزير الخارجية عن خالص التهاني للســـفير 
وأعضاء الســـفارة وشـــعب عمان العزيـــز، معرًبا عن 

التقديـــر واالمتنـــان للجهـــود الطيبة التـــي تقوم بها 
البعثة الدبلوماســـية لســـلطنة عمان في المملكة من 
أجل ترســـيخ عالقات األخوة والمحبة بين البلدين 
الشـــقيقين، متمنيا لســـلطنة عمان وشـــعبها الشقيق 

مزيدا من التقدم والرقي والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية | تصوير: رسول الحجيري

local@albiladpress.com
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غرناطة .. أكبــر
منصة عقــــارية
جميع الخدمات العقارية تحت سقٍف واحد

grnata

www.grnata .com
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التاريخ :16/11/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022- 168479 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيد محمد يوسف محمد نور محمد

االسم التجاري الحالي : ديرتي البحرين الين للعصائر
االســـــم التجـــاري الجديد : ديرتي البحرين للعصائر

قيد رقم:  96623-2

وزارة الصناعة والتجارة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شاورما غريل فاكتوري ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )150211-1(

الساده(  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شاورما غريل فاكتوري ذ.م.م ( المسجلة بموجب القيد رقم )1-150211 بطلب 
تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز 

الذوادي( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الذوادي(
))+973(39604426(

aaziz_althawadi@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة سكاي بحرين للخدمات السياحية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 110779

وتحويلها إلى مؤسسة فردية قائمة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة سكاي البحرين 
الشركة  تصفية  بطلب   ،110779 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  السياحية  للخدمات 
تصفية اختيارية وتعيين السيد حسين علي الشيخ يوسف يعقوب مصفيا للشركة وتحويلها 
القيد رقم  المسجلة بموجب  المنزلية  إلى مؤسسة فردية قائمة والمسماة كشتة لالدوات 

143677 والمملوكة للسيدة حليمة عمار يعقوب يوسف
عنوان المصفي: حسين علي الشيخ يوسف يعقوب
hussain@alshaikhlaw.net - 39533537

وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)الحلول العلمية المتقدمة ذ.م.م( سجل تجاري رقم )125582(

شركة  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)الحلول العلمية المتقدمة ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )125582(، بطلب 
 GULMUHAMMAD( وتعيين السيد )تصفية الشركة تصفية )اختيارية

KHAN( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

GULMUHAMMAD KHAN  :اسم المصفي
رقم هاتف المصفي: 35365909 )973 +(

gul@vsi-intl.com :ايميل المصفي

القيد : 68122  التاريخ : 2022/11/21
وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )164480( لسنة 2022

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة شركة ناس للجرافة ذ.م.م

السادة  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اصحاب شركة ناس للجرافة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 68122، طالبين 

تغيير االسم التجاري
من -شركة ناس للجرافة ذ.م.م

الى الشركة العربية األسيوية للجرافة 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 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف   -   إدارة المحاكم
CS3008382987 : رقم الخطاب

التاريخ:  16/11/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

رقم الملف: 022022166182
 

تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية بأن المدعي: علي عباس جاسم 
حسين العصفور   محامي المدعي : فاطمة منصور عبدعلي خليفة  قد أقاموا 
طالبين  العقاري  والتسجيل  المساحة  عليها: جهاز  المدعى  الدعوى ضد  هذه 
فيها إصدار وثيقة بدل فاقد للعقار الكائن بمنطقة الدراز بموجب الوثيقة رقم 
005670  والمقدمة رقم 1984/5670   لذا، فإن كل من لديه اعتراض على 
وقد  اعتراضه  بأوجه  مشفوع  بطلب  المحكمة  لهذه  يتقدم  أن  المدعين  طلب 

حددت  المحكمة جلسة  01/12/2022 لنظر الدعوى

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة الصحراء الشرقية لالستشارات  ذ م م
سجل تجاري رقم 1 - 135163

شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة الصحراء الشرقية لالستشارات  ذ م م  المسجلة بموجب القيد رقم 1 - 
135163 ، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة محمد عبده 

حسن عبد الجبار  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : محمد عبده حسن عبد الجبار  

Eng_moh@windowslive.com   -   33481234

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة تي أم جي العالمية للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم  92010 

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة تي أم جي العالمية للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  92010  
بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة احمد علي عبدهللا احمد 

يحيى الخباز مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

احمد علي عبدهللا احمد يحيى الخباز
al.khabbaz@hotmail.com   -    )+ 973 ( 37332129 

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن التنازل عن جزء من أصول و موجودات محل تجاري
مؤسسة فردية وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة الفردية 
المسجلة بموجب  البدوي و  السيد  للتجارة والمملوكة للسيد محمد  المسماة جرين جارد 
القيد رقم 73857 - 10 ، بطلب التنازل عن جزء من المحل التجاري المؤسسة الفردية 
المذكور وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، 
وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية  المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك 

والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
السيد محمد السيد البدو ي بنسبة 10 %

ANEESH PLAPPILLY GOPALAN بنسبة 90%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة 110 لمواد البناء ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 VISWANADHAN MANGATTU PARAMBIL السيد / السيدة
باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة 110 لمواد البناء ذ.م.م ، والمسجلة 
بموجب القيد رقم  118908 - 1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
رادييشن سبكتروم لالستشارات  ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
القانوني  المصفي  باعتباره  سخنيني  علي  نمر  السيدة   / السيد  إليها 
رادييشن سبكتروم لالستشارات  ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم  
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا     115766  -  1
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 2001

وزارة الصناعة والتجارة  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة فاني فيشال الدارة المقاهي و المطاعم ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره   KUMAR SARWAN السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  المطاعم  و  المقاهي  الدارة  فيشال  فاني 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)91668(
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة   -      إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله الى )شركة ذات مسٔوولية محدودة(

المٔوسسة  مالك  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الفردية المسماة )بوتيك نعيم للخياطة( والمملوكة للسيدة )ممتاز بيكم حسين خان خان 
)المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)  32179-6( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   )
الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسٔوولية محدودة( برٔاسمال وقدره )1000( 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن جزء من ٔاصول 

وموجودات المحل التجاري
ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:

ممتاز بيكم حسين خان خان بنسبة )34(%
MOHAMMED OJI ULLAH RARHI بنسبة )33(%

NAYEM DULAL بنسبة )33(%

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة شركة تضامن بحرينية
إلى شركة ذات مسئوليه محدوده

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدمت شركة 
فرندشيف اوتو جالس شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب القيد 
رقم  150954 - 1  بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 

من شركة تضامن بحرينية إلى شركة ذات مسئوليه محدوده

Vacancies Available
Fareej Aljamee Laundry 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39882655 or afardan5@health.gov.bh 

MANAHIL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39800028 or MADAN2009@HOTMAIL.COM 

OMAN AND DRY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 32133363 or mesterhammad@gmail.com 

Alsefah Laundry 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39678625 or SALMEEN_10_SALMEEN@HOTMAIL.COM 

Fan alebtikar boutique 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39699388 or ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

ART WOODS FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39685449 or MODERN@BATELCO.COM.BH 

BRAS WELDING & SMTIHERY & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39690001 or JAMES@GCCBAH.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SHAMEEM  HOT SEAFOOD RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17412000 or KING.OF.CARS@HOTMAIL.COM 

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39725445 or MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

ZEKO GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39592942 or zekointl@gmail.com 

CASINO SINA RESTURANT FOR BACHA AND BEVERAGES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33720866 or MDALMANEA66@GMAIL.COM 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM 

SALMIYA PALACE SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39911661 or MKFOUSI@GMAIL.COM 

SAFA AND MARWA TEA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33689921 or MUHAMMEDSHAH338@GMAIL.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 

GULF INTERNATIONAL CENTER FOR LEGAL BUSINESS SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 77341888 or MOHD_BR@HOTMAIL.COM 

ASAD MOHAMMED TAQI SHARAFOOIE SONS CO. (ASAD) WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17222223 or KADHIM007@GMAIL.COM 

Le coiffure beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39696306 or MALOOSAM@GMAIL.COM 

DIGGERS MIDDLE EAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39999527 or hussain.saleh@dar-albinaa.com 

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700680 or ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

CLASSY BOUTIQUE 2 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33326167 or TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM 

ATYAF RUKUN AL-SAEEDA GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33357040 or M_INRAHIM_6@HOTMAIL.COM 

Al-Anzoor Physiotherapy and Rehab Complex 
has a vacancy for the occupation of

 PHYSIOTHERAPIST
 suitably qualified applicants can contact

 17244777 or MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

ELAF TAIBA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34633301 or HAMADALI346333@GMAIL.COM 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM  
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)

 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 or jamil.h@jannaty.co 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

PEARL LAND ICE CREAM - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39867872 or INFOBAHRAIN2@GMAIL.COM 

FIX FAST FOR REPAIRING MOBILE 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

 suitably qualified applicants can contact
 17581709 or BK.KHAN85@GMAIL.COM 

RADIANCE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33707031 or Binhsmb@gmail.com 

NILLS DECOR SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 33394555 or ALI333UAE@GMAIL.COM 

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

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contact

 36635353 or MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 66362228 or jeevangeorge.bh@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Continental interiors w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39660750 or TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

NAYAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33266206 or nayabcontracting40@gmail.com 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 37789755 or ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

SWAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33801802 or Swat.sk89@gmail.com 

Le monde restaurants  management sps 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39873258 or LEMONDE1950@HOTMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36784833 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33444545 or KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

Crunchy Bites Sweets 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39999040 or S-HASHIM86@HOTMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

TAWASEL TALORING AND BOTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 39091994 or ahmed.alkhader139@gmail.com 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17668367 or KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 39335330 or DOMESTONE@GMAIL.COM 

GOLDEN SCISSOR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39699197 or MARIAM.ALDERAZI@GMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 or jamil.h@jannaty.co 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17461033 or shabib@agility.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 or jamil.h@jannaty.co 

TINT VISIONS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36758776 or CITYCANYON7@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 66664555 or SASJSMSN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17280049 or RAFIQELAHI@YAHOO.COM 

Asiana Trading and Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 34644377 or rnzrafeek2018@gmail.com 

Layali style trading 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33767828 or NADEM2411@HOTMAIL.COM 

Layali style trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33767828 or NADEM2411@HOTMAIL.COM 

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66660843 or SYEDHAMEEDBUTTERFLY@GMAIL.COM 

HAMEED ALI SAYED COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37016777 or HAMEEDAL80@GMAIL.COM 

ALAMLAQ BILLIARDS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33491636 or SHIYAS410@GMAIL.COM 

AIN AL MADINA MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39858332 or RIZANATRADING786@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 33141104 or sales@euroexpressintl.com 

BLACK DROP CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or N.ALSHAMMARY@LIVE.COM 

TAHER PALACE CONSTRUCTIION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36008131 or AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

ALAWAL LINE  CONSTRUCTION  co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33888616 or ALAWALLINECONSTRUCTIONEST@GMAIL.COM 

Takween Solutions 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 66355133 or BHTAKWEEN@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DIESEL MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

BAHRAIN KUWAIT UNITED REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact

 17440064 or ALI.HUMAIDAN@GMAIL.COM 

ELKHAIR SONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17622277 or PETERELKHAIR@GMAIL.COM 

KW ELEVATORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39613661 or kw.elevators@gmail.com 

SENORITA CLEANING AND MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 36527021 or SENORITA.BAH@GMAIL.COM 

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

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 16033100 or ABEER@AMWAJ.BH 

Al darwish towers cleaning Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17402651 or DARWISH648@GMAIL.COM 

KAVACA NANO CERAMIC PRO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE POLISHER
 suitably qualified applicants can contact

 17008585 or RENJITHS2394@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 389690470 or JABEREBRHIM1@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or m.vishal@exibah.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

DAR AL Kuwait Real Estate Management 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39888462 or HUSSAINBINSALOOM@GMAIL.COM 

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17661024 or ABU.AG.MOTORWINDING@HOTMAIL.COM 

FBA DESIGN FOR CONTRACTING AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17710999 or FAISAL@FBABH.COM 

SOHAIL AND MOHAMED JEWELRY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36552617 or SOHAIL_SHAIKH786@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ZAIN PROFESSIONAL LOUNGE GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 38786746 or AMEER.SARBAZI33@GMAIL.COM 

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

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33062200 or DR.MAHMOUDLOTFY86@GMAIL.COM 

HAMAD ABDULLATIF YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33709125 or MUNEERBH7412@GMAIL.COM 

ADY BUSINESS SOLUTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35434227 or Adil.pervaiz1988@gmail.com 

EIDAN FURNITURE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33161298 or EIDANFURNITURE@HOTMAIL.COM 

JAZEERA QUILT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39887757 or ALRAYAN.AD@GMAIL.COM 

ANTARCTICA FOR ALUMINIUM & STEEL WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33581709 or KAMAL.STATEWELDING@GMAIL.COM 

ROBLOX SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 17443546 or SHAMEEMCPS@GMAIL.COM 

AL-BISMI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17214714 or BUYUSRA@GMAIL.COM 

COMFORT HAVEN HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34562648 or MASOOD_COOL70@YAHOO.COM 

WAZO BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39456250 or md52525@hotmail.com 

AL ASWAD REAL ESTATE ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY(EXECUTIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 39605184 or ALASWADREALESTATE@GMAIL.COM 

JC WHITE DREAMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34000816 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

AKIBE FOR ORGANIZATION OF CONVENTIONS AND EVENTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact
 33041375 or HYYNANA89@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

NETCARE SOLUTIONS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 35573986 or NETCARESOLUTIONSBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALZAEEM ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36331134 or QHQHISHAM@GMAIL.COM 

GRC360 ARABIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 35645750 or KASHIF@GRC360.NET 

GRC360 ARABIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 35645750 or KASHIF@GRC360.NET 

SARAH MUNEER CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

AL SUWAYRA MANAGEMENT & CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKERS APPLICATIONS CLEARING AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17756061 or JAWAIDMALIK90@YAHOO.COM 

OMAR KHALED CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or UMERKHALIDBH@GMAIL.COM 

HAROON RASHEED BUSINESS SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34096813 or MUSHAN102@GMAIL.COM 

ABU FAYEZ GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66339929 or ADNANALNAWAB@GMAIL.COM 

HADHREEN TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38444055 or EBRAHIMR1958@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17710710 or info@koohejibuildingcare.com 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39667181 or mjmh69@hotmail.com 

HUSSAIN ALI MOHAMMED HUJAIR 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact
 39423130 or ABUALIH60@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33390007 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

SALVADO TAILORING AND GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39989897 or SELVADO2011@GMAIL.COM 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 36990555 or BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17581144 or HAYFA@BFGCOMMERCIAL.NET 

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM 

XPRESS MAJID FAST LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33441347 or SHYAMRAJ8748@GMAIL.COM 

ETERNAL MEMORY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35052764 or 89265667678@MAIL.RU 

ZAFAR IQBAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35590288 

PAK GREEN  PALACE MEAT  CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39001664 or HAROON.RASHEED1664@GMAIL.COM

GRAY ALLIANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37229094 or hello@gray-alliance.com 

SUN LIKE REAL ESTATE MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33801475 or ALEENA.AUGUSTIN66@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

CLOUD3 SERVER INFORMATION TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33178524 or WIN.STAAR10@GMAIL.COM 

ZAFAR IQBAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35590288 

ALSHARAFI ABYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33870232 or SHANYOUSUF.BH@GMAIL.COM

GATE MUSTAFA TRADITIONAL BAKER 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 37791135 or BIGBIN343@GMAIL.COM 

CRYSTAL WORLD FOR BUILDING COMPLETION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35609260 or SARATARFIBH@GMAIL.COM 

JC SNOW WHITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 38881547 or SHEHROZMAQSOOD07@GMAIL.COM 

RAISA FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37275995 or SHAKIL35960582@GMAIL.COM 

SAKOON VISITOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36155102 or MNAUMANMBOOTA406@GMAIL.COM 

ISLAMIC ENLIGHTENMENT SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17696000 or alzaki773@GMAIL.COM 

SAYED SAEED MAHFOODH HASAN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877444 or pc.start4@gmail.com 

ALI HASAN ISA ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39574891 or ALWAHALIVESTOCK@GMAIL.COM 

HAMAD JASSIM ALMUTAWA & MUBARAK ALI ALJOWDER 
has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN APPARTMENT
 suitably qualified applicants can contact

 17290804 or JOWDERM@GMAIL.COM 

FAISAL ALABBASI&AYSHA &MASHAER &FATEMA SONS OF ABDUAZIZ 
has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 39678967 or KHALID.ALABBASI62@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMED MUNASSAR ALHASHEDI 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 39334788 or BANADORAH2@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ABDALI ABDULHUSAIN ABDALI HASAN  ALSANADI (158493) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37772005 or ABDALIALSANADI58@GMAIL.COM 

BRITISH COUNCIL 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17261555 or HASANAIN.ALMOZAYN@BRITISHCOUNCIL.ORG.BH 

REYADH AHMED MOHSEN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17644899 or ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66771177 or INFO@AKBARI-KITCHEN.COM 

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 

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

 TEAM LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 17271333 or hr@ahmadipepsi.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17271333 or hr@ahmadipepsi.com 

Mohamed Mahmood Alkooheji Trading 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact
 17701701 or MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17786363 or ADMIN@AWALPLASTICS.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SUPV -  TRANSPORTATION
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL DALYA CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39458587 or JALIL@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR OF MAINTENANCE

 suitably qualified applicants can contact
 17224214 or SYSCON@BATELCO.COM.BH 

(GEMAC) GENERAL ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN(ELECTRICAL ENGINEERING)
 suitably qualified applicants can contact

 17741020 or QAIS@GEMAC.BIZ 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALHALWAJI GOLDSMITHS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39277797 or awaistariq256@hotmail.com 

UNITED HYDROCLEAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17770966 or HR@AGAGULF.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

ALSAYED SALEH TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36021172 or SST-100@HOTMAIL.COM 

ALKHATAM A/C WORKSSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17611142 or alsafagroup20@gmail.com 



ــار كــاحــل لــيــونــيــل ميسي  ــ أث
ــم وقـــــــائـــــــد مـــنـــتـــخـــب  ــ ــجـ ــ نـ
ــشــكــوك حــول  األرجــنــتــيــن ال
مشاركته أمام السعودية في 
المنتخبين  مــبــاريــات  أولـــى 
يــوم   2022 الـــعـــالـــم  بـــكـــأس 

الثالثاء.

وتدريب ميسي يوم االثنين 
مع منتخب بالده، لكن كاحله 
بدا متورما بشكل غريب، ما 
مشاركة  حــول  الشكوك  أثــار 
أفــضــل العـــب فــي الــعــالــم 7 
االفتتاحية  بالمباراة  مــرات 

لمنتخب بالده.

تورم غريب في كاحل ميسي

راي والزهراوي يتبادالن الفوز بأولى جوالت تحدي الحلبة 2000 سي سي
 انطلقت على مضمار حلبة البحرين 
السيارات  ريــاضــة  “مــوطــن  الدولية 
أولــى جوالت  األوســـط”  الشرق  في 
لموسم  الــوطــنــيــة  الــســبــاقــات  يـــوم 
المحلية  الــبــطــولــة   2023  –  2022
ــيــة  ــبــحــريــن الــدول ”تـــحـــدي حــلــبــة ال
CC 2000“ حيث تمكن كل من معز 
ــزهــراوي وانــدريــو راي مــن تبادل  ال

الفوز.
 وخـــالل مــنــافــســات الــســبــاق األول 
للبطولة المحلية حيث تمّكن اندريو 
راي من خطف السباق األول للبطولة 
 12 منهيا  انــيــغــرا  الــهــونــدا  بسيارته 
ثانية،  دقيقة و38.416   16 في  لفه 
وجاء في المركز الثاني ماجد حمو 
ومحقًقا  سيفيك  الهوندا  بسيارته 
بينما  ثانية،   13.461 وقــدره  فــارًقــا 
حل في المركز الثالث عيسى محمد 
وذلك في 17 دقيقة و01.857 ثانية.

أما السباق الثاني فتقدم من المركز 
الرابع معز الزهراوي وتمكن من الفوز 
بــالــســبــاق الــثــانــي بــســيــارتــه الــهــونــدا 
في  الــســبــاق  لــفــات  ومنهًيا  سيفيك 
وثانًيا  ثانية،  و49.573  دقيقة   16
اندريو  األول  المركز  مــن  متراجًعا 
وجــاء  ثــانــيــة،   7.110 ــفــارق  وب راي 
ثالًثا ماجد حمو ومنهيا السباق في 

17 دقيقة و55.929 ثانية.

ــاقــات  ــســب ــوم ال ــ ــر بـــالـــذكـــر يـ وجــــديــ
حلبة  مــن  بتنظيم  ينطلق  الوطنية 
البحرين الدولية واالتحاد البحريني 
الــمــوســم ينطلق  لــلــســيــارات، وهـــذا 
تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 
بخمس   2023  –  2022 ســي  ســي 
جوالت طوال الموسم، حيث تنطلق 
 ،2023 يناير   20 الثانية في  الجولة 
وتليها  فــبــرايــر   4 الــثــالــثــة  الــجــولــة 

الجولة  25 فبراير، وأما  الرابعة في 
الختامية للموسم فستنطلق في 17 

أبريل وكسباق ليلي للموسم.
لشراء  أو  المعلومات  مــن  وللمزيد 
الوطنية  الــســبــاقــات  لــيــوم  الــتــذاكــر 
على حلبة البحرين الدولية يمكنكم 
www.bah� الرسمي الموقع   زيــارة 
على  االتـــصـــال  أو   raingp.com
الخط الساخن +973�17�450000.

 الصخير- حلبة البحرين الدولية:-

حملة  للرياضة  العامة  الهيئة  أطلقت 
وطــنــيــة لــدعــم الــمــنــتــخــب الــســعــودي 
الشقيق خالل مشاركته المرتقبة في 
وذلــك   ،2022 الــعــالــم  كــأس  نهائيات 
بــالــتــعــاون والــشــراكــة مــع االتــحــاديــن 
الــبــحــريــنــي والــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
ــر..  ــاألخـــضـ تـــحـــت مــســمــى “قـــــــدام يـ

واألحمر معاك”.
عبدالرحمن صادق  أشــار  جانبه،  من   
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  عــســكــر 
ــى أن إطــــالق  ــ إلـ لـــلـــريـــاضـــة  الـــعـــامـــة 
لدعم  المملكة  فــي  الوطنية  الحملة 
المنتخب السعودي في نهائيات كأس 
الــعــالــم 2022، تــأتــي تــعــزيــًزا ألواصــر 
العالقات  عمق  على  وتأكيًدا  األخــوة 
ــاء فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــقـ مـــع األشـ
السعودية، وذلك عبر تحفيز المجتمع 
الــبــحــريــنــي كــكــل لــلــتــفــاعــل وتــقــديــم 
الــمــســانــدة مــع مــشــاركــة األخــضــر في 

المونديال الذي سينطلق بعد أيام.
وأضــــــاف: “تـــربـــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
عالقات  السعودية  العربية  والمملكة 

إلى  التاريخ،  عمق  في  ضاربة  أخــوة 
جانب وحدة العادات والتقاليد، حيث 
تأتي هذه الحملة تعبيًرا عن كل ذلك، 
المشتركة  ــط  ــروابـ الـ عــلــى  وتـــأكـــيـــًدا 
تمثيلهم  خـــالل  لــأشــقــاء  ومــســانــدة 
ــعـــرب فـــي هـــذا الــحــدث  لــلــخــلــيــج والـ

الرياضي الكبير”.
وبّين عسكر أنه تم إطالق هذه الحملة 
على نطاق واسع، وذلك بالشراكة مع 
العديد من الجهات الرسمية والخاصة 
ــارع الــريــاضــي  ــشــ ــ بـــهـــدف تــحــفــيــز ال
في  السعودي  المنتخب  مع  للتفاعل 
ــعــالــمــي، مــثــمــًنــا الــتــعــاون  ــواره ال مـــشـ

العامة  المؤسسات  أبدته  الذي  الكبير 
تحقيق  سبيل  في  الخاص  والقطاع 

أهداف الحملة.
ــدام  ــ ــ ــة شــــعــــار “قـ ــلـ ــمـ ــحـ ــمــــل الـ وتــــحــ
ــر مـــعـــاك” وذلـــك  ــمـ يـــاألخـــضـــر.. واألحـ
ــا مـــع الــحــمــلــة الــوطــنــيــة في  تــمــاشــًي
والــتــي  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
تحمل عنوان “قدام”، وذلك في إطار 
الهيئة  بــيــن  مــا  ــتــعــاون والــشــراكــة  ال
العامة للرياضة واالتحادين البحريني 

تحقيًقا  الـــقـــدم،  لـــكـــرة  ــعـــودي  ــسـ والـ
لــلــتــكــامــل والــتــنــســيــق مـــا بــيــن كــافــة 

األطراف في المملكتين الشقيقتين.
الجماهير  لتحفيز  الحملة  وتــهــدف 
لمساندة المنتخب السعودي الشقيق، 

شـــؤون  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون  ــك  ــ وذل
ــاة الــبــحــريــن الــريــاضــيــة  اإلعــــالم وقــن
لــدعــم األخــضــر فــي اإلعـــالم الرسمي 
الفني  العمل  جــانــب  ــى  إل والــصــحــف، 
“قــدام”،  عنوان  تحت  المميز  الغنائي 

ــائـــل  ــة فــــي وسـ ــعــ ــواســ ــ ــة ال ــلـ ــمـ ــحـ والـ
ــاعـــي بــمــشــاركــة  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
الحسابات الرياضية الخاصة واالندية 
الرياضيين  بــمــشــاركــة  واالتـــحـــادات 

والمؤثرين في الترويج لها.

تحت شعار “قدام” وبالشراكة مع االتحادين البحريني والسعودي

الهيئة العامة تطلق حملة كبيرة لدعم األخضر في المونديال
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قبل  الــوطــنــي  النشيد  تــرديــد  عـــدم  ــران  إيــ منتخب  العــبــو  قـــرر 
إنجلترا  أمام  القدم  لكرة  العالم  كأس  في  االفتتاحية  مباراتهم 

يوم اإلثنين، في إشارة دعم واضحة لالحتجاجات في بالدهم.
 11 المكونة من  األساسية إليــران  التشكيلة  وصمت كل عناصر 

العبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي.

العبو إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني

العبو إيران خالل النشيد الوطني

فازت إنجلترا 2�6 على إيران في 
بداية قوية لمشوارها في نهائيات 
قطر  في  القدم  لكرة  العالم  كأس 

بالمجموعة الثانية يوم اإلثنين.
وحــقــقــت الــمــنــتــخــب اإلنــجــلــيــزي 
أهـــداف  بفضل  الكبير  االنــتــصــار 
بوكايو  وثــنــائــيــة  بلينغهام  جـــود 
ساكا، بواقع هدف في كل شوط، 
ــيــن  ــبــديــل ــيــنــغ وال ــم ســتــرل ــيــ ورحــ
مــــــاركــــــوس راشـــــــفـــــــورد وجـــــاك 
طارمي  مهدي  وأحــرز  جريليش. 
هدفي إيران خالل الشوط الثاني.
واقـــتـــربـــت إنــجــلــتــرا مـــن الــتــقــدم 
ضربة  ارتــدت  بعدما  مبكر  بهدف 
من  ــر  ــوايـ ــاغـ مـ هـــــاري  مـــن  رأس 

العارضة، قبل أن يستغل بلينغهام 
)19 عاما( تمريرة عرضية من لوك 
شــو ويــهــز الــشــبــاك بــضــربــة رأس 

متقنة في الدقيقة 35.
ــق، ارتـــقـــى  ــ ــائـ ــ وبـــعـــد ثـــمـــانـــي دقـ
ومرر  ركنية  لركلة  عاليا  ماغواير 
الثاني  الهدف  ليضيف  ساكا  إلــى 

بتسديدة قوية.
عرضية  تمريرة  سترلينغ  وقــابــل 
مـــن الــجــانــب األيـــمـــن مـــن الــقــائــد 
الثالث  الهدف  هاري كين ليسجل 
االستراحة  قبل  قريب  مــدى  مــن 

مباشرة.
صفر   -  4 الــنــتــيــجــة  وأصـــبـــحـــت 

بواسطة ساكا في الدقيقة 62.

ــران  ــ وقــلــص طـــارمـــي مــهــاجــم إي
ثــالث دقائق،  بعد  لــبــالده  الــفــارق 
لكن البديل راشفورد سجل الهدف 
مشاركته  بعد  إلنجلترا  الخامس 
ــم اخــتــتــم غــريــلــيــش  مـــبـــاشـــرة، ثـ

أهداف بالده في الدقيقة 90.
وفي الدقيقة 13 من الوقت بدل 
ــع، ســجــل طـــارمـــي الــهــدف  ــضــائ ال
الثاني إليران من ركلة جزاء بعد 
العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

أيضا  الثانية  المجموعة  وتــضــم 
الواليات المتحدة وويلز.

وفي الجولة المقبلة تلعب إنجلترا 
وتتنافس  المتحدة  الــواليــات  مع 

إيران مع ويلز يوم الجمعة.

إنجلترا تمزق شباك إيران 
بنصف “درزن” من األهداف
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وال عزاء لمن خذلوا الشعب
إّن التاســـع عشـــر مـــن نوفمبـــر الفائت هو اليـــوم الذي عّبر فيـــه الناخبون عن 
قناعتهـــم وبمـــلء إرادتهم فـــي اختيار ممثليهـــم، وهو اليوم الـــذي مني فيه 
البعض بخيبة األمل بإعادة الترشـــح، ورغم الشـــعارات التـــي رفعوها إال أنها 
لم تشـــفع لهم بكســـب ثقة أحد. المواطنون صبروا كثيرا وانتظروا كثيرا من 
منحوهم ذات يوم الثقة بإنجاز ولو الحد األدنى، لكن كل آمالهم تبخرت. إّن 
مـــن علقوا عليهم اآلمال أثقلوهم بأعباء فوق طاقتهم، وأرهقوهم بما يفوق 
قدرتهـــم علـــى التحمل. وكما عّبر رئيس لجنـــة االنتخابات بإحدى الجمعيات 
السياســـية قائـــا “أثبـــت الشـــعب قدرته علـــى معاقبـــة النواب الذيـــن خذلوا 
ناخبيهم، وصّوت الشـــعب لمن يســـتحق صوته، وهذا يبعث على االطمئنان، 
ويشـــير بـــأّن الديمقراطيـــة يمكن أن يدفـــع بها إلى األمام ونحـــو األفضل، ما 
يفتح أفق التعاون المثمر مع الحكومة نحو الصالح العام لمملكتنا الحبيبة”.
وكنا نتمنى لو أّن لدى الجمعيات السياســـية آلية لمحاســـبة نوابها المقصرين 
الذيـــن فشـــلوا في النهـــوض بالمهمة وإجـــراء تقييمات طـــوال فترة عضوية 
النائـــب في المجلـــس النيابّي والتحقق من تطبيق برنامجـــه االنتخابّي، لكن 
هـــذا لألســـف البالـــغ لم يأخـــذ طريقه علـــى أرض الواقـــع، فالـــذي فعلته هذه 
الجمعيات أنها غضت الطرف عن أخطاء النائب واألدهى أنها أعادت ترشيح 
بعضهم مرة ثانية وكأّنها تكافئهم على أدائهم الهزيل! إّن المواطن الذي منح 
ثقتـــه هـــؤالء انتابتـــه صدمات جـــّراء تخلي النائـــب عن وعـــوده وما تضمنه 
برنامجـــه االنتخابـــّي، وهؤالء النواب لألســـف كانوا يراهنـــون على أّن ذاكرة 
المواطن ربما قد تنسى ما علق بها من آالم وكوارث، وكم كانوا واهمين في 
ظنونهم وحســـاباتهم. البعض برر عـــدم تواصله مع أبناء المنطقة بأّن مهمته 
التشـــريع والرقابة فقط، لكن المحزن أّنهم حتى في هاتين المهمتين فشـــلوا 

فشا ذريعا في النهوض ولو بواحدة منهما.
بقي أّن نّذكر النواب الجدد ومن تمت إعادة ترشحهم لدورة برلمانية جديدة 
بأّن األمانة التي تم منحهم إياها من قبل المواطنين تفرض عليهم النهوض 
بها وال يجب التفريط بها، ويتحتم عليهم التواصل مع أبناء المنطقة بشكل 

دائم والوقوف على متطلباتهم.

* كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

سقوط الجمعيات الدينية كان حتميا
من الطبيعي أن تخســـر الجمعيات الدينية سباق االنتخابات ويتسيد 
المستقلون البرلمان، وتصل 8 نساء أيضا إلى البرلمان في سابقة هي 
األولـــى من نوعها منذ 2002، حيث أطـــاح الناخبون بأكثر من 80 % 
مـــن أعضاء مجلـــس 2018، وخرجت الجمعيات الدينيـــة بتناقضاتها 
التقليديـــة ومناوراتهـــا الفوقيـــة، فـــي عقـــر دارهـــا بعـــد أن أوهمـــت 
الناخبيـــن والرأي العام أنها المســـيطرة وال مجـــال ألية معارك جانبية 
مـــن المســـتقلين، لكـــن يقظـــة الناخب هـــذه المرة منعته من التشـــتت 
والتمزق ورفض كل أشـــكال التبعية والشروط الصارمة المزمنة التي 
وضعتها الجمعيات الدينية، فحتمية التاريخ تمنح إرادة التغيير لدى 
الناخبيـــن وتعطيهم مزيدا من عنفوان التحدي الذي كان صامتا لكنه 

اليوم مدو.
لقد سيطرت الجمعيات الدينية لسنوات على عدد من مقاعد البرلمان، 
علـــى حســـاب النخبـــة التقدميـــة، وكانـــت وباال علـــى الفكـــر والفنون 
والثقافـــة والحريات، ولم تكن برامجها منســـجمة مع متطلبات الفرد 
والمجتمـــع، وكل عمل تقوم به تحـــت قبة البرلمان البد أن يحمل في 

ثنايـــاه هدفـــا لتحطيـــم الثقافة والحريـــات والتلويح المباشـــر أو غير 
المباشـــر بالتصـــادم مع كل من ال يتفـــق مع أجنداتهـــا وتوجهاتها، وال 
أتحـــدث عن الفكـــر والثقافة والفنون فقط، إنمـــا أبعد من ذلك بكثير، 
حيث الظواهر الســـلبية التي خلقتها الجمعيـــات الدينية في البرلمان 

ونسفها أو تجميدها الكثير من الملفات ذات الشأن المعيشي.
التاريـــخ يعيـــد نفســـه اليـــوم، حيث ذكرت قبـــل فتـــرة أن البحث عن 
المصالـــح واالمتيازات حقيقة واقعية للجمعيـــات الدينية، واألخطار 
الحقيقيـــة التـــي تهدد العمـــل البرلماني تمكنها من الوصول وإفســـاح 
المجـــال لمرشـــحيها لتولـــي مناصـــب في مختلـــف اللجـــان البرلمانية 
التـــي يتم تشـــكيلها بعد ذلـــك، فعندما تصـــل الجمعيـــات الدينية إلى 
قبـــة البرلمان فذلك يعني أنها تعيش أزهى عصورها، لكن خاب ظنها 
هذه المرة وكشف الناخب مواقفها ومتطلباتها، ورفضها رفضا نهائيا 
واختار من يجعل مصلحته وسعادته هي األهم ال مصلحة الجمعية.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

الوجه اآلخر
نعلـــم أن الوجه هو أول عامات رســـم االنطباع عـــن اآلخرين، ومنه تنطلق 
انبعاثـــات القبـــول واالرتيـــاح، ومعه تبدأ ذبذبـــات التوافق فـــي صناعة ذاك 
الشـــعور الجميل، وتتعدد دروس علم النفس في تحليل تعابير الوجه التي 
تســـتدعي أن نقـــف أمامهـــا، كمـــا فـــي التحليـــات المتعلقة بمفهـــوم “الوجه 
اآلخر” الذي نردده في الكثير من المواقف، خصوًصا في تلك المواقف التي 
يتعرض من خالها الفرد إلى االستفزاز الناتج عن ضعف التواصل مع اآلخر 

وعدم االستجابة الفورية لرد حازم للمواقف وغيرها من أمور.
وكمـــا يـــرى العديد مـــن الباحثين بـــأن هذا المفهـــوم هو مفتاح الكشـــف عن 
شـــخصية اآلخـــر، مـــن منطلق وجـــود عـــدة شـــخصيات لإلنســـان تظهر من 
خـــال وجـــوه متعـــددة تحكمهـــا التفاعات بيـــن الجينات الوراثيـــة واإلرث 
الحضـــاري وثقافة الشـــخص والظروف البيئية، فكلما تآلفنا نحن البشـــر مع 
بعضنا البعض، حتًما ســـنجد وجًها آخر يمر بيننا في مواقفنا الحياتية، هذا 
الوجه لم نكن نألفه إطاًقا، ألنه غالًبا ما يكون مختفًيا وراء أقنعة متنوعة 
هنـــا وهناك، وحيـــث إنها تختلف أحيانا عن الشـــخصية الحقيقية لكنها وإن 
اعتدنا عليها فقد ال نرتضي بغيرها، وربما ال نألفها مهما كانت نسبة التوازن 
فـــي الصـــورة الحقيقيـــة، وأنا ال أقول ذلـــك عنوة، بل إننـــي مازلت في إطار 
تلـــك التحليات التي جعلتنـــي أتذكر عبارة نرددها كثيـــًرا بقدوم أي مولود 
جديـــد، والتـــي تقول “األطفال لهم أكثر من وجـــه”، أو “األطفال كل يوم لهم 
وجـــه جديد”، لذلـــك من الجلي بنا أن نعي حقيقـــة التأثير الذي نحدثه على 
اآلخريـــن بتعبيـــرات الوجه وامتزاجها مـــع ما نمتلك من خبـــرات كي تكون 

المؤثر الرصين إلحداث األثر المرغوب.
وبما أن الكثير من األشـــياء لها وجهان كما في العمات المعدنية فإننا غالًبا 
وإن لـــم نرتض وجًها منها، فإننا نطالب بالوجه اآلخر، بل ربما نقلب الوجوه 
بحًثـــا عن “الوجـــه اآلخر”، وفي ذلك تأكيد بأن لإلنســـان - منذ الصغر - أكثر 
مـــن وجه. ما أردت اإلشـــارة إليه اليوم أعزائي القـــراء يرتبط بمدى وقوفنا 
وتفاعلنا أمام الوجوه المختلفة، فالعديد من القضايا حولنا تكون لها الكثير 
من التفسيرات والتأويات ومن أكثر من وجه، إذا أردنا أن نتقبل االختاف 
ونبعد الخاف فإن لم يعجبنا وجه علينا األخذ بوجه غيره، وإذا كان الظاهر 

أمامنا ال يامس الحقيقة المعتادة فنعلم أن أمامنا “الوجه اآلخر”.

* كاتبة بحرينية

* د. حورية الديري

كـــرة القـــدم مـــن أكثـــر األلعاب شـــعبية في العالم، قياســـًا علـــى غيرها مـــن األلعاب 
الرياضية، وهي من األلعاب الجماعية التي تحتاج إلى تنســـيق وتفاهم بين جميع 
أفـــراد الفريـــق الواحد، وكلمـــا كان الاعبـــون منضبطين على أرضيـــة الملعب وفق 

الخطة المرسومة، كلما كانت فرصهم بالفوز أكبر.
حالنـــا نحـــن البشـــر في ســـاحات الحيـــاة ال يختلـــف كثيرًا عـــن حـــال الاعبين في 
الملعب، حيث نحتاج نحن أيضًا إلى خطط مدروسة وبشكل جيد، حتى نستطيع 
أن نصـــد الهجمـــات المتتاليـــة التـــي تنهال علينا بيـــن الفينة واألخـــرى من مختلف 
مناحـــي الحيـــاة، وربمـــا دعـــت الحاجـــة إليجـــاد خطـــط بديلـــة أيضًا، فليســـت كل 
الهجمـــات تأتي من العمق، فلربما كانـــت المباغتة من األطراف وكثيرًا ما تأتي من 
الهجمات العكسية وهي أكثرها خطورة. إذا ليس هناك أي مناص من وضع خطط 
واقعيـــة وبدائل مدروســـة لمواجهة تقلبات الدهر ونكبـــات الحياة، ومن أمثلة ذلك 
اللعـــب بطريقـــة 3-3-4 في التصدي للهجمات المفاجئة وإليكم الخطة على ســـبيل 

المثال وليس الحصر.
المربع األول يتكون من أربعة جوانب يجب أن تنال حظها من االهتمام في حياة 
اإلنسان وهي بمثابة خط الدفاع األول: أوال الجانب المادي: تواجد األمان المادي 

لدى الفرد كفيل بأن ُيفشـــل ويكشـــف أية محاولة تســـلل من جانب الاعبين على 
خط اإلغراء، فالكفاف يورث العفاف. ثانيا الجانب االجتماعي: ليس أيسر وأدعى 
من اختراق العمق عندما يفقد األفراد سمة الترابط والتراحم فيما بينهم، فالعناية 
بمتانة الترابط األسري ومد حبل المودة بين أفراد المجتمع الواحد بعنصر الرحمة 
والعطـــف مـــن الضروريـــات. ثالثـــا الجانـــب العاطفـــي: مـــلء الخـــواء العاطفي بما 
يتناســـب مع وضع وعمر اإلنســـان من شـــأنه خلق توازن بين العقل والقلب، تكمن 
الخطـــورة في هذا الجانب عندما يتململ العقل ويجلس على دكة االحتياط تاركًا 
مكانـــه لهوى النفس أن تســـرح وتمرح دون رقابـــة. رابعا الجانب الروحي: من أكثر 
الجوانب أهمية في حياة اإلنســـان وهو بمثابة خط االرتكاز وحامي الجوانب من 
تغلـــل المهاجميـــن، فكلما كانـــت العقيدة الروحية ســـامية والفطرة ســـليمة ومبنية 

على أسس متينة وقوية، كلما كان حائط الصد صعب االختراق.
لـــكل جانـــب مـــن الجوانب المذكـــورة، تفاصيـــل وأدوات وطرق تحصيل وال يســـع 

المجال هنا لبسطها. )وللحديث تتمة(.

* كاتب بحريني

* عصام عبداهلل

اللعب بطريقة 4-3-3...  )1(

يمر الطلبة في مختلف المراحل التعليمية بمرحلة صعبة جًدا، فهم يعانون أشدَّ 
المعاناة من التحديثات التي ُأقرْت في هذا الفصل الدراسي لتعويض ما مضى 
من الفاقد التعليمي جراء التعلم عن بعد، فالقضية تشمل العديد من المتطلبات 
سواء من ناحية الواجبات، والفروض واجبة التسليم في فترات زمنية متقاربة 
جـــدا، بالتزامـــن مـــع االمتحانـــات، وكل ذلـــك يولـــد ضغوطا نفســـية كبيـــرة على 
الطاب، وما زاد الوضع ســـوءا انتشـــار عدوى األمراض الفايروسية بقوة كبيرة 
في الفصول الدراسية، لتخلط وتعّقد المشهد على الطلبة، فالكثير منهم يصاب 
بهذه األمراض أكثر من مرة في الشـــهر الواحد، ما يتســـبب في الغياب المتكرر 
وفقدان التركيز بفعل مضاعفات هذه األمراض، ومن جانب آخر تضغط الخطة 
الدراســـية على الطاب بمتطلباتها الكثيرة، ما يفقد العديد منهم الثقة بالنفس، 
ويســـرب إليها إحساًســـا بالخوف وعدم االســـتقرار األكاديمي، فكيف يمكننا أن 

نواجه هذه العدوى المستشرية لنتمكن من تعويض الفاقد التعليمي؟
يمكن االســـتعانة بأقســـام مكافحة العدوى والصحة العامة بوزارة الصحة، فهم 
جهات خبيرة في مجالها، ويمكنها بكل سهولة دراسة وضع المدارس من ناحية 
توفير أساســـيات الصحـــة العامة، والتحقـــق من مدى توافر المـــواد الازمة في 
مرافق المدرســـة ونوعياتها، وما إذا كان هناك طاب يعانون من الرشح وغيره، 

فإنـــه يجب عليهم عند الحضور اســـتخدام الكمامـــات، والتوقف عن التنقل بين 
الصفوف بشـــكل عشـــوائي، وغير ذلك من اإلجراءات التي من شـــأنها أن توقف 
انتشـــار العـــدوى، فالطـــاب المرضـــى اليـــوم باألمراض الفايروســـية الموســـمية 

يحضرون بشكل اعتيادي، ما يزيد انتشار األمراض.
إن المملكـــة تولـــي اهتمامـــا بالغـــا للجانـــب الصحـــي والتعليمـــي، فمـــن الواجب 
التفكيـــر بجديـــة فـــي توفيـــر أطقم من أقســـام مكافحـــة العدوى بأســـرع وقت 
ممكن، للتقليل من االنتشـــار الواســـع لألمراض الفايروســـية التـــي باتت تضيق 
الخنـــاق علـــى الطلبة، وتعيقهـــم عن تعويض الفاقـــد التعليمي، فمـــن الضروري 
توفير بيانات تبين حجم المشكلة، وأعداد المصابين المتغيبين، لمراقبة تحرك 
انتشـــار العدوى الفايروســـية، ودراســـة سبل الحد من انتشـــارها، ودراسة سبل 
تعويـــض الـــدروس للطاب المرضى جـــراء الغياب المتكرر أليـــام طويلة خال 
الفصل الدراسي، وتعويض من حضر منهم وكان يعاني من األعراض الجانبية 
للمـــرض، والتـــي أضعفـــت قدرته على اســـتيعاب الـــدروس. “المقـــال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

العدوى في المدارس والفاقد التعليمي

*  علي جالل



الشـــركة  “نسبريســـو”،  ســـتطرح 
“نســـتلة”  لمجموعـــة  الفرعيـــة 
السويســـرية كبســـوالت قهوة قابلة 
للتحلـــل العـــام المقبل فـــي محاولة 
لـــدرء المنافســـين الذيـــن يحاولون 
المنزليـــة  القهـــوة  ســـوق  دخـــول 
المربـــح، مـــن خـــال بدائـــل صديقة 

للبيئة.
وســـتطلق “نسبريســـو” التـــي تصنع 
وكبســـوالت  منزليـــة  قهـــوة  آالت 
وإكسســـوارات تابعة لها، كبسوالت 
ورقيـــة يمكـــن تحويلهـــا إلى ســـماد 
فـــي المنزل “في فرنســـا وسويســـرا 
فـــي  تنتشـــر  أن  قبـــل   ”2023 عـــام 
األســـواق األخرى فـــي 2024، وفقا 
لمـــا قاله الرئيس التنفيذي للشـــركة 

ت غيوم لو كانف. ومثل  ال لكبســـو ا

التي أعلنت في وقت سابق من هذا 
الشـــهر من قبل “نســـكافيه دولتشي 
تجاريـــة  عامـــة  وهـــي  غوســـتو”، 
أخـــرى لشـــركة “نســـتلة”، ســـتوضع 
طبقة رقيقة مـــن البوليمير الحيوي 
األختـــام  داخـــل  للتســـميد  القابـــل 
الورقية في القهوة إلبقائها طازجة.

كبســـوالت  أن  كانـــف  لـــو  وأوضـــح 
“نسبريســـو” الجديـــدة التـــي يمكـــن 
الحاليـــة  اآلالت  فـــي  اســـتخدامها 
للعامـــة التجاريـــة، لن تحـــل مكان 
كبســـوالت األلمنيـــوم، بـــل ســـتقدم 
“بديا” لألشـــخاص الذيـــن يرغبون 
في تحويل كبســـوالتهم إلى ســـماد 
بـــدال مـــن االضطـــرار ألخذهـــا إلـــى 
نقـــاط إعادة التدوير أو إعادتها إلى 

المجر.

“نسبـريســو” ستطلــق كبســـوالت 
قهــوة قــابلــة للتحــلـل
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كشـــف بنك الســـام عن أحـــدث خدماته للدفع 
الخاصـــة بالبطاقـــات االئتمانيـــة، والتي ســـتمكن 
الزبائـــن مـــن تقســـيط مشـــترياتهم بشـــكل مرن 
وتفعيـــل الخدمـــة دون أي رســـوم، وذلـــك 
خال معـــرض الجواهر العربية 2022 
بنســـخته الثاثين، والذي تســـتضيفه 
مملكـــة البحريـــن ألول مـــرة في مركز 
البحريـــن العالمـــي للمعـــارض الجديد 
فـــي الفترة مـــن 22 وحتى 26 نوفمبر 
خدمـــة  وتســـتهدف  الجـــاري.  مـــن 
“تســـوق اآلن وادفـــع الحًقـــا” فعاليات 
تطبيـــق  ســـيتم  مختلفـــة  تجاريـــة 

مزاياهـــا فـــي أوقـــات معينة فـــي الفتـــرة القادمة، 
وذلـــك تزامًنـــا مع عدد مـــن المناســـبات واألحداث 
المهمـــة. إن إطـــاق خدمـــة “تســـوق اآلن وادفـــع 
الحًقا” على مراحل مختلفة يهدف إلى دعم بعض 
الفعاليات المهمة في مملكة البحرين وإلى ترشيد 
ســـلوكيات اإلنفـــاق المالـــي لدى الزبائن. وســـتتيح 
هـــذه الخدمـــة فـــي أولـــى مراحلهـــا زوار الحـــدث 
البارز في عالم المجوهرات ميزة الدفع بالتقسيط 
لحاملي البطاقات االئتمانية الخاصة ببنك السام 
لمدة تصل إلى 12 شـــهًرا، مع إمكانية تحديد مدة 
السداد من ِقبل الزبون والتي تتضمن خيار السداد 
علـــى مدى 3 أو 6 أو 9 أو 12 شـــهًرا، باإلضافة إلى 

الحصول على نقـــاط إضافية في برنامج مكافآت 
الوالء.

 وخـــال المعـــرض، ســـيتم إرســـال رســـالة نصيـــة 
قصيرة إلى الزبون على رقم هاتفه النقال المسجل 
في البنك، وذلك لتأكيد أهلية المعاملة. كما وسيتم 
إرفـــاق رابـــط لموقـــع إلكترونـــي مخصـــص لخدمة 
الدفـــع بالتقســـيط، حيـــث ســـيتوجب علـــى الزبون 
االطاع على تفاصيل معاملته المالية والتأكد منها 
واإلقـــرار بالموافقة على أحكام وشـــروط الخدمة، 

باإلضافة لتحديد خطة الدفع الشهري. 
وتعليًقـــا علـــى إطاق هـــذه الخدمة، صـــّرح محمد 
بوحجـــي رئيس الخدمات المصرفية لألفراد قائًا: 

“يســـرنا اإلعـــان عـــن أحـــدث خدماتنـــا المصرفية 
المخصصة لزبائننا من حاملي البطاقات االئتمانية 
والتـــي تقـــدم لهـــم ُحلـــواًل ميّســـرة لتقســـيط تكلفة 
مشـــترياتهم، والتـــي تنطلـــق تزامًنـــا مـــع معـــرض 
الجواهـــر العربيـــة 2022. ونتطلع من خال طرحنا 
لهـــذه الخدمـــة لتعزيز التجربـــة المصرفيـــة للزبائن 
وترشـــيد عـــادات اإلنفاق ومنحهـــم إمكانية تنظيم 
دون  متنوعـــة  لمنتجـــات  وشـــرائهم  مصروفاتهـــم 
اإلخال بوضعهم المادي. ونأمل بأن تساهم خدمة 
“تســـوق اآلن وادفـــع الحًقـــا” في جعل خيـــار الدفع 
ببطاقـــات بنك الســـام االئتمانية الخيار األول لدى 

زوار المعرض”.

كشـــفت شـــركة نيســـان موتور المحدودة 
عن نتائجها المالية لألشهر الستة المنتهية 
تعديلهـــا  وعـــن   2022 ســـبتمبر   30 فـــي 
توّقعات أرباح السنة المالية 2022 الكاملة 
ا. وارتفـــع صافي اإليرادات  تعديًا إيجابيًّ
الموحـــدة بمعـــّدل 715.3 مليار ليبلغ 4.66 
تريليـــون يـــن، ونمـــت األرباح التشـــغيلية 
الموحـــدة بمعـــدل 17.5 مليار ين لتســـجل 
156.6 مليـــار، فيمـــا بلغـــت نســـبة هامـــش 
الدخـــل  وبلـــغ   .% 3.4 التشـــغيلي  الربـــح 

الصافي  64.5 مليار ين.
وتحّققت الزيادة فـــي اإليرادات واألرباح 
التشـــغيلية رغـــم بيئـــة األعمـــال الصعبـــة 
التي ســـادت في النصف األول من الســـنة 
المالية، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام 
بشـــكل حـــاد وانخفـــض حجـــم المبيعـــات 
إلـــى مـــا دون مســـتويات العـــام الســـابق، 

بســـبب نقص إمـــدادات أشـــباه الموصات 
وتأثير عمليات اإلغاق المرتبطة بجائحة 

)كوفيد19-( في شنغهاي، الصين.
وعـــّززت الشـــركة صافـــي اإليـــرادات لكل 
خطـــة  تطبيـــق  مواصلـــة  بفضـــل  وحـــدة 
واالســـتمرار   ،Nissan NEXT التحـــّول 
فـــي تحســـين جـــودة المبيعـــات فـــي كل 
ســـوق والحد مـــن نفقات البيـــع. وأّثر على 
تحّســـن األداء أيًضا مقارنًة بالسنة المالية 
السابقة أسعار الصرف في الفترة األخيرة 
وتراجـــع اليـــن أكثـــر مـــن المتوّقـــع. وعلى 
تتضمـــن  التـــي  اإلدارة  معادلـــة  أســـاس 
المجمـــوع النســـبي للنتائـــج مـــن مشـــروع 
نيسان المشترك في الصين، بلغت األرباح 
التشـــغيلية 212.6 مليار يـــن، أي ما يعادل 
هامش تشغيل بنسبة 4 %. كما بلغ الدخل 

الصافي 64.5 مليار ين. 

أبرز النتائج المالية للربع الثاني

بلغ صافي اإليرادات الموّحدة في األشـــهر 
الثاثـــة المنتهية فـــي 30 ســـبتمبر 2022، 
األربـــاح  وســـّجلت  يـــن،  تريليـــون   2.52
التشـــغيلية الموّحدة ارتفاًعا بنســـبة 44.5 

% لتبلغ 91.7 مليار ين، فيما بلغت نســـبة 
هامش الربح التشـــغيلي 3.6 %. وحّققت 
نيسان أقوى نتائج للربع الثاني على الرغم 
من ظروف األعمـــال الصعبة. وبلغ الدخل 
الصافـــي 17.4 مليـــار يـــن، وهـــو انخفاض 
مقارنـــًة مع العام الماضي بســـبب خســـارة 

واحـــدة بقيمة 24.1 مليار في الربع الثاني 
لها عاقة بانســـحاب الشـــركة من الســـوق 
الروســـي واالنخفاض في أرباح الشركات 
التابعـــة لنيســـان. بالمقابل، ســـّجل التدّفق 
النقدي الحّر من قطاع السيارات في الربع 

الثاني نمًوا بمعّدل 206.6 مليار ين.
حجـــم  فـــي  انخفاًضـــا  نيســـان  تتوّقـــع 
المبيعات بنسبة 7.5 % مقارنًة بالتوّقعات 
السابقة إلى 3.7 مليون وحدة وذلك لفترة 
12 شـــهًرا حتى 31 مارس 2023. وتتوّقع 
الشـــركة فـــي النصـــف الثانـــي مـــن الســـنة 
المالية أن يستمر النقص في توريد أشباه 
الموصـــات وزيادة أســـعار المـــواد الخام. 
لكـــن علـــى الرغـــم مـــن هـــذه التحديـــات، 
ســـتواصل نيســـان طرح طـــرازات جديدة 
وتعزيـــز جـــودة المبيعات. وقامت نيســـان 
بمراجعـــة توّقعاتها لســـعر الصرف بســـبب 

صـــرف  أســـعار  فـــي  األخيـــرة  التقّلبـــات 
العمات األجنبية والضعف الكبير للين.

وبعـــد أخذ هـــذه العوامـــل بعيـــن االعتبار، 
الســـنة  لكامـــل  توّقعاتهـــا  نيســـان  عّدلـــت 
الماليـــة 2022، لتعكـــس زيـــادة بواقع 900 
مليـــار يـــن فـــي صافـــي اإليـــرادات و110 
مليـــار يـــن في األربـــاح التشـــغيلية مقارنًة 

بالتوّقعات السابقة.
وقـــال ماكوتو أوشـــيدا، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة نيســـان: “يعكس أداؤنا القوي في 
النصف األول من العـــام بنية أرباحنا التي 
تواصل التحّســـن، وأســـس أعمالنا المتينة 
الـــذي  اليـــن  وكذلـــك تأثيـــر ســـعر صـــرف 
يبقـــى ضعيًفـــا. لقـــد حققنـــا هـــذه النتائـــج 
المشـــّجعة علـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة بيئة 
األعمال بســـبب النقص المستمر في أشباه 

الموصات وارتفاع أسعار المواد الخام”.

“السالم” يطرح أحدث خدماته للدفع بالبطاقات االئتمانية “تسوق اآلن وادفع الحًقا”

نيسان: ارتفاع عوائد األرباح التشغيلية للنصف األول بنسبة 12.6 %

يقّدم حلوًل ميّسرة لتقسيط المشتريات بمعرض الجواهر العربية 2022

رغم بيئة األعمال الصعبة للسنة المالية 2022

محمد بوحجي

حبيب يثمن قرار بناء 19 ألف وحدة سكنية

نائب رئيس الوزراء يكرم “غرناطة العقارية”
كـــرم نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، مجموعة 
غرناطـــة العقارية وذلك لمشـــاركتها الفاعلة في 
إنجاح معـــرض التمويات العقارية والذي أقيم 
برعايـــة وزيرة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
آمنـــة بنـــت أحمـــد الرميحي وبالتعـــاون مع بنك 
اإلســـكان. التكريم تم خـــال حفل حضره نائب 
رئيـــس الـــوزراء ووزيـــرة اإلســـكان ومديـــر عام 
بنك اإلســـكان وعـــدد من 
ومـــدراء  رؤســـاء 
البنـــوك والمصارف 
وعدد من شـــركات 
التطوير والوساطة 

العقارية. 
ــال  ــــه، قـ ــب ــ ــان مــــن جــ
مــديــر الــتــســويــق 
والــعــاقــات 
الـــعـــامـــة، 
أحـــــمـــــد 
حبيب: 
نحن  “

ونشيد  التكريم  هــذا  نثمن  غــرنــاطــة  عــقــارات 
باهتمام الشيخ خالد بن عبدهللا واطاعه على 
التحديات التي يمر بها السوق العقاري كما نثمن 
اهتمام الحكومة الموقرة وإطاق مشروع بناء 
19 ألف وحدة سكنية بقيمة مليار دينار والذي 
سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على 

الملف اإلسكاني وتلبية حاجة المواطنين”. 
اإلســـكان  وزارة  تعـــاون  أن  حبيـــب  أكـــد  كمـــا 
والتخطيط العمراني وبنك اإلســـكان مع القطاع 
الخاص ســـيخلق فرصـــًا كثيرة لمشـــروعات من 

شـــأنها أن تؤثـــر إيجابـــًا على االقتصـــاد الوطني 
وذلك بانتعـــاش الكثير من القطاعـــات كالقطاع 

المصرفي والعقاري واإلنشائي.
كما أشار حبيب إلى أن إقامة معرض التمويات 
اإلســـكانية هي مبـــادرة فريدة وحققـــت نجاحًا 
كبيـــرًا وقـــد ســـاهمت عقـــارات غرناطـــة خـــال 
هـــذا المعـــرض بتوفير أكثر مـــن 2000 عقار من 
فلل وشـــقق وأراٍض تتناســـب مـــع برامج وزارة 
اإلســـكان، مؤكـــدًا رغبـــة عقـــارات غرناطـــة في 

استمرار هذا النوع من المعارض.

“جي إف إتش” تفتتح مكتبها 
الجديد بضاحية مايفير في لندن

برعاية سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة

أعلنت مجموعة “جي إف إتش” عن افتتاح مكتبها الجديد في ضاحية 
مايفير في لندن، في إنجاز آخر تجاه تحقيق النمو المتواصل ألنشطتها 

إلدارة األصول العالمية.
تم االفتتاح برعاية ســـفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة الشـــيخ 
فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة. ســـوف يكون هذا المكتب هو المقر 
الرئيـــس لشـــركة Roebuck Asset Management التابعـــة لجـــي إف 
إتـــش. وبمناســـبة االفتتاح، قامـــت المجموعة بدعوة جمـــع من الخبراء 
الستكشاف الفرص المتاحة في األسواق العقارية في أوروبا والواليات 

المتحدة.

أحمد حبيب



لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
أميـــن  العقـــاري،  للتطويـــر  “إدامـــة” 
العريـــض، إنـــه ســـيكون مـــن المفيد 
اســـتخدام البلوكشـــين فـــي قطـــاع 
العقـــارات وفـــي تســـجيل ملكيـــات 
األراضـــي. وأوضـــح العريـــض على 
األوســـط  الشـــرق  قمـــة  هامـــش 
العقاريـــة  للتكنلوجيـــا  وإفريقيـــا 
“بروبتـــك”، التـــي انطلقـــت أعمالهـــا 
أمس، أن مؤسسة التنظيم العقاري 
“ريـــرا” لهـــا مبـــادرات مثـــل “الوثائق 
الرقمية” والتي تســـاعد في تسهيل 

الصفقـــات  وتشـــجيع  التـــداول 
وجميعها إيجابية.

وفي معرض رده على ســـؤال بشأن 
دراســـة أجريـــت فـــي البحريـــن عن 
إمكانيـــة اســـتخدام تقنية سالســـل 
الكتل أو ما يعرف بـ “البلوكشين” في 
القطـــاع العقـــاري، أوضـــح  العريض 
“طبعـــا، المســـتندات الورقيـــة تأخذ 
وقـــت وتعيـــق مـــن عمليـــة التداول 
الســـريع، وحينما تتحول إلى وثائق 
إلكترونيـــة ممكن أن تصدر بطريقة 
بصـــورة  االحتفـــاظ  ويتـــم  أســـرع 

سلسلة، وجميع هذه إيجابيات”.
وســـئل العريـــض عن مســـار أســـعار 
العقـــارات ومقارنتهـــا دوليا، فأشـــار 
إلى أن الوضع في البحرين تحســـن 
بشـــكل كبيـــر مقارنة بالوضـــع أثناء 

فترة كورونا.
مؤشـــرات  جميـــع  أن  إلـــى  ولفـــت 
القطـــاع العقاري إيجابيـــة، مبينا أن 
الطلب هو الذي يقود المطورين إلى 
أنـــواع المشـــروعات العقاريـــة التي 
تطرح ســـواء ســـكنية أو ترفيهه أو 

غيرها.

وبخصوص تبني “إدامة” المبادرات 
أن  إلـــى  العريـــض  أشـــار  التقنيـــة، 
إدامـــة تطبق بعـــض األفكار بشـــكل 
إن  حيـــث  المشـــاريع،  فـــي  مباشـــر 
المطـــور يجب أن يأخذ في االعتبار 
موضـــوع التكنولوجيـــا حتـــى فـــي 
مرحلة اإلنشاء والتشطيب النهائي.

التكنولوجيـــا  أن  العريـــض  ورأى 
دخلـــت فـــي جميـــع مناحـــي الحياة 
والقطاع العقاري هو أحد القطاعات 
التكنولوجيـــا  فيـــه  تكتســـب  التـــي 

أهمية كبيرة.

البحريـــن  شـــركة  أن  إلـــى  وأشـــار 
لمواقف الســـيارات “أماكـــن”، والتي 
تمتلك فيهـــا “إدامة” حصـــة مؤثرة، 
لديهـــا توجه أيضـــًا فـــي التطبيقات 
الدفـــع  جانـــب  إلـــى  اإللكترونيـــة، 
للمواقف عن طريـــق النقال، وحجز 
المواقف قبل حتى أن يصل العميل.
وفـــي عرض لهـــا خالل القمة، أشـــار 
إلـــى أن شـــركة واحدة مـــن بين 10 
شـــركات تقنيـــة تعمـــل فـــي مجـــال 
الماليـــة  الخدمـــات  تكنولوجيـــا 

تختص بالعقار.

رئيس “إدامة”: من المفيد استخدام البلوكشين بقطاع العقارات
جميع المؤشرات العقارية لما بعد الجائحة إيجابية

تشهد مملكة البحرين في 27 نوفمبر الجاري انطالق أكبر تجمع عالمي لمهنيي 
ومحترفــي الصيانــة واالعتماديــة وإدارة األصــول، حيــث تنظــم الجمعيــة 
الخليجيــة للصيانــة واالعتماديــة )GSMR( وجمعيــة المهندســين البحرينيــة 
المؤتمــر الســادس للصيانــة واالعتماديــة وإدارة األصــول “مينتكــون 2022” 
ومعرضــه المصاحــب، وذلك تحت رعاية وزير النفط والبيئة بمملكة البحرين 

محمد بن مبارك بن دينه.

ومعرضـــه  الكبيـــر  المؤتمـــر  هـــذا  وحـــول 
التنظيميـــة  الهيئـــة  أكـــدت  المصاحـــب، 
للمؤتمـــر على أن هـــذا المؤتمـــر والمعرض 
المصاحب له والذي تســـتمر فعالياته لمدة 
4 أيـــام وســـيقام تحـــت شـــعار “الصناعـــة 
4.0. االبتـــكار الصناعـــي والتقنيـــات فـــي 
الوضع الطبيعي الجديد”، سيشهد حضور 
نخبـــة مـــن أقطـــاب الصناعة حـــول العالم 
تجاربهـــم  عـــن  للمؤتمـــر  وســـيتحدثون 
الصيانـــة  مجـــال  فـــي  واســـتراتيجياتهم 
واالعتماديـــة وإدارة األصـــول، كما ســـيتم 
عـــرض أكثـــر مـــن 70 ورقـــة بحثيـــة فـــي 
هـــذا المجـــال من قبـــل كبريات الشـــركات 

أحـــدث  لعـــرض  الخدمـــات  ومقدمـــي 
مـــع  والتفاعـــل  وخدماتهـــم  منتجاتهـــم 
المندوبين والمشـــاركين في المؤتمر الذي 
يتوقـــع مشـــاركة أكثـــر من 2000 مشـــارك 
وإقليميـــة  خليجيـــة  مختلفـــة  دول  مـــن 
وعالمية، إضافة إلى األنشـــطة والفعاليات 
المتنوعـــة في المؤتمـــر والمعرض، وهو ما 
يجعـــل مـــن هـــذا المؤتمـــر العالمـــي منصة 
مثاليـــة للمهنييـــن الدولييـــن واإلقليميين، 
الخدمـــات  ومقدمـــي  والباحثيـــن 

والمستخدمين النهائيين.
وأضافـــت الهيئـــة التنظيميـــة للمؤتمـــر أن 
النســـخة السادســـة من مؤتمـــر )مينتكون( 

MAINTCON 2022 ســـيتم فيـــه اإلعالن 
عـــن جائـــزة الجمعيـــة الخليجيـــة للصيانة 
الثـــالث  بفئاتهـــا  للتميـــز  واالعتماديـــة 
للمؤسســـات واألفراد ومقدمي الخدمات، 
مشـــيرًا أن هذه الجائزة الرائـــدة للمهنيين 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي 
والتـــي أعلـــن عنهـــا ألول مـــرة فـــي العـــام 
2018م تعتبـــر تقديـــرًا وتكريمـــًا لألفـــراد 
والمؤسســـات الملتزميـــن بدعـــم االبتـــكار 
وأفضل الممارســـات فـــي الصناعة، وتوفر 
فريـــدة  منصـــة  والفائزيـــن  للمرشـــحين 
للتواصل ولفرص العمل، وســـيتم اإلعالن 
عن الفائزيـــن خالل انعقـــاد المؤتمر وذلك 
بعـــد أن تـــم اختيـــار المترشـــحين من قبل 
لجنـــة جائـــزة التميـــز المخصصـــة، والتـــي 

فحصـــت التطبيقـــات بنـــاًء علـــى معاييـــر 
مختارة بعناية.

وأعربت الهيئة التنظيمية لمؤتمر الشـــرق 
وإدارة  واالعتماديـــة  للصيانـــة  األوســـط 
هـــذا  الهتمـــام  ســـعادتها  عـــن  األصـــول 
المعـــرض بمناقشـــة موضـــوع المـــرأة فـــي 
الصناعـــة وإدارة األصـــول، حيـــث ســـيتم 

تنظيـــم فعاليـــة خاصـــة لهـــذا الموضـــوع، 
مشيرًا إلى أن هذه الجائزة قد تم إطالقها 
في فـــي العـــام 2018م بعد تشـــكيل لجنة 
األصـــول  وإدارة  الصناعـــة  فـــي  المـــرأة 
)WIAM( لتعزيز النمو الشـــامل والمســـاواة 
بين الجنســـين، والتي تحتـــل مكانة عالية 
فـــي جـــدول أعمـــال المؤتمر، معتبـــرًا هذه 
المبـــادرة فريدة مـــن نوعها فـــي المنطقة، 
حيـــث تقدم لجنـــة WIAM للمـــرأة الرائدة 
والمبتكـــرة منصـــة لتســـليط الضـــوء على 
المجـــال  فـــي  وإســـهاماتها  إنجازاتهـــا 
وإدارة  واالعتماديـــة  للصيانـــة  المتنامـــي 
األصـــول، وتكريـــم أولئـــك الذيـــن يظهرن 
التميـــز والريـــادة في مؤسســـات الصناعة 
وإدارة األصـــول، وتنقســـم فئـــات الجائزة 
إلـــى فئتيـــن وهمـــا فئـــة )المؤثـــرات( وفئة 
)المتميـــزات(، وتقـــوم لجنـــة هـــذه الجائزة 
المرموقة بتقييم الترشـــيحات ويتم منح 
كل ترشـــيح درجـــات وفًقـــا ألدائهـــا خالل 
العامين الماضيين، ويغطي نطاق الجائزة 

الشركات والمهنيين الخليجيين فقط.
وأضافـــت الهيئـــة التنظيميـــة أنـــه وعلـــى 
للمؤتمـــر  المصاحـــب  المعـــرض  هامـــش 
ســـتقام زاوية خاصة باالبتـــكار وغير ذلك 
مـــن الفعاليـــات المتنوعـــة، المتوافقـــة مـــع 
االبتـــكار   .4.0 “الصناعـــة  المؤتمـــر  شـــعار 
الصناعي والتقنيـــات في الوضع الطبيعي 
الجديـــد”، ســـيركز هذا المؤتمـــر والمعرض 
على التكنولوجيا والتطورات في التحول 
الرقمـــي الحاصـــل فـــي مجـــاالت الصيانة 
واالعتماديـــة وإدارة األصـــول، داعيـــًا إلى 
المشاركة الواســـعة واالستفادة من وجود 
قادة وأقطاب الصناعة حول العالم، السيما 
والجامعـــات  الصناعيـــة  المـــدارس  طلبـــة 
لمـــا لهذا المؤتمر ومعرضـــه المصاحب من 
أهمية باعتباره حدثـــًا احترافيًا فريدًا من 
نوعه وتجمعًا كبيرًا؛ نظرًا لحجم الشركات 
المشـــاركة وقادة الصناعة والمتخصصين 
المعنييـــن بالصيانـــة واالعتماديـــة وإدارة 

األصول من مختلف أنحاء العالم.
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قال رئيس الجمارك الشــيخ أحمد بن حمد آل خليفة إن جهاز الجمارك ينوي 
توســيع اســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل تطويــر الخدمــات 

المقدمة.

وأبلغ الشـــيخ أحمد “البـــالد” أن الجمارك 
ســـتعمل على االســـتمرار والتوســـع في 
المبـــادرات التـــي قامـــت بها فـــي الفترة 
الماضيـــة، ومـــن بينهـــا المبـــادرة األولى 
التـــي تتعلـــق بزيادة عدد الشـــركات في 
“المســـار األخضـــر”، حيث إن الشـــركات 
التـــي وقعـــت ضمـــن المبادرة اســـتوفت 

الشروط وأظهرت التزامها.
وهـــي  الثانيـــة  المبـــادرة  أن  وأوضـــح 
“القائمـــة  فـــي  إدخالهـــا  تـــم  منتجـــات 

معتمـــدة  منتجـــات  وهـــي  البيضـــاء”، 
وتـــم فحصهـــا، حيـــث إن هـــذه القائمـــة 
فـــي ازدياد مـــع وجود تعـــاون مع وزارة 

الصناعة والتجارة.
وأكـــد الشـــيخ أحمد بن حمـــد آل خليفة 
وأن  البيضـــاء”  “القائمـــة  فـــي  التوســـع 
هنـــاك ارتفاعـــا واضحـــا في نســـب عدد 
دخلـــت  التـــي  والشـــركات  المنتجـــات 
فـــي هـــذه البرامـــج، مـــا خفـــض نســـب 
الفحوصـــات التـــي تقـــوم بهـــا الجمـــارك 

القائمـــة  إطـــالق  وتـــم  كبيـــر.  بشـــكل 
والمصدريـــن  للمســـتوردين  البيضـــاء 
لجنـــة  لتوصيـــات  ترجمـــة   ،2019 فـــي 

التخليـــص الجمركي المشـــكلة بقرار من 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بالسماح لشـــركات مســـتوردة ومصدرة 
انتظـــار  بضائعهـــا دون  عـــن  باإلفصـــاح 
الفحـــص الجمركـــي، بعد اســـتيفاء تلك 

الشركات لمعايير الثقة وااللتزام.
وبخصـــوص المشـــروعات المســـتقبلية، 
قـــال الشـــيخ أحمـــد “مـــن ضمـــن خطتنا 
اإلســـتراتيجية لألعـــوام 2021 - 2024، 
المقبلـــة  بالســـنة  أنـــه  فيهـــا  مـــا  وأهـــم 
المرحلـــة  أفـــق  نظـــام  تدشـــين  ســـيتم 
الثانيـــة، إذ ســـيتمتع نظام أفـــق الجديد 
بتقنيات حديثة أهمها خصائص الذكاء 
االصطناعي التي تساعدنا على تحسين 

االســـتهداف  ناحيـــة  مـــن  الخدمـــات 
والتعامـــل مـــع البيانـــات الكبيـــرة التـــي 

تخرج يوميا من الجمارك”.
وأشـــار الشـــيخ أحمـــد إلـــى أنها ليســـت 
المـــرة األولـــى التـــي تدخـــل فيهـــا إدارة 
االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــة  الجمـــارك 
فـــي عمـــل اإلدارة، فقد تم اســـتخدامها 
في أجهزة األشـــعة، فأي شـــاحنة تدخل 
البحريـــن وترجـــع للبحريـــن، إذا حـــدث 
على الشاحنة أي تغيير من خالل الذكاء 

االصطناعي نستطيع معرفة ذلك.
وتوقـــع الشـــيخ أحمـــد أن يتـــم إطـــالق 
حيـــث  المقبـــل،  العـــام  نهايـــة   ”2 “أفـــق 
سيعمل على تسريع وتحسين الخدمات 

المقدمة.
يذكر أنه تماشـــيا مع الرؤية االقتصادية 

2030 لمملكـــة البحرين، أطلقت شـــؤون 
الجمـــارك نظـــام أفـــق فـــي ســـنة 2011 
ليغطي جميع المنافذ الجمركية وجميع 
عمليات االســـتيراد والتصدير في ســـنة 
2013، بمعـــدل 500 بيـــان جمركـــي في 
المنافذ الجمركية. واســـتطاعت شؤون 
الجمـــارك مـــن خالل نظـــام “أفـــق” جمع 
العديـــد من الجهـــات الرقابية في نافذة 
العمليـــات  لتســـهيل  للتجـــارة  واحـــدة 
وحركة البضائع، ويتميز النظام بالعديد 
مـــن الوحـــدات المتكاملـــة التـــي تســـهم 
فـــي تســـهيل اســـتخدامه بيـــن مختلف 
الشـــرائح المعنية وهم ضباط الجمارك، 
الجمركييـــن،  المخلصيـــن  المشـــرفين، 
الجهات الرقابية، التجار وشركات النقل 

السريع.

رئيس الجمارك لـ “^”: إطالق “أفق 2” العام المقبل بتقنية الذكاء االصطناعي
توسع في المنتجات ضمن “القائمة البيضاء”

وزير النفط والبيئة 

الشيخ أحمد بن حمد

أمين العريض

CamScanner

علي الفردان

علي الفردان من خليج البحرين

فـــاز الطالـــب حســـين أبوصقـــر مـــن كليـــة 
علـــى  األول  بالمركـــز  للضيافـــة  فاتيـــل 
فـــي مســـابقة  البحريـــن  مســـتوى مملكـــة 
 Italian Master“ ماســـتر شـــيف اإليطالي
Chef” فـــي موســـمه الســـابع مـــن بيـــن 18 

متنافسا ومتنافسة.
وحصـــل الطالـــب أبوصقـــر علـــى الجائـــزة 
دوالر   1000 عـــن  عبـــارة  وهـــي  األولـــى، 
ومئـــزر الطاهـــي األســـود الحصـــري ودرع 

“ماستر شيف” التذكاري. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب المديـــر العـــام لكليـــة 
“فاتيل” للضيافة الشـــيخ خالـــد بن خليفة 
الطالـــب  بفـــوز  ســـعادته  عـــن  خليفـــة  آل 
يمثـــل  الفـــوز  هـــذا  أن  مؤكـــدًا  أبوصقـــر، 
دليـــالً علـــى أن مخرجـــات الكليـــة توائـــم 
مختلف التخصصات فـــي قطاع الضيافة 

والســـياحة والفندقة، ومن بينها 
فنون الطهي.

كمـــا عبـــر الشـــيخ خالـــد بن 
عـــن  خليفـــة  آل  خليفـــة 
واالعتـــزاز  الفخـــر  عظيـــم 
بمـــا قدمـــه الطالب حســـين 

مســـتويات  مـــن  أبوصقـــر 
عالية ومهـــارات احترافية بروح 

تنافســـية خالل المســـابقة والتي تعكس 
مـــا تصبـــو إليـــه الكليـــة خاصـــًة بـــأنَّ هذه 
للكليـــة  األول  التمثيـــل  تعتبـــر  المشـــاركة 

بتحدي “ماستر شيف اإليطالي”.
بدوره، أعرب الطالب حســـين أبوصقر عن 
سعادته بالفوز بالمركز األول في المسابقة 
علـــى مســـتوى البحريـــن، مؤكـــدًا أن هـــذا 
الفـــوز يدفعـــه إلـــى المزيـــد مـــن اإلصـــرار 

والتفـــوق  النجـــاح  علـــى 
الكليـــة  وأن  خصوصـــا 
كل  للطـــالب  توفـــر 
أجـــل  مـــن  الوســـائل؛ 
وإعـــداد  التميـــز 
بحرينيـــة  كـــوادر 
قـــادرة علـــى التميـــز في 
والفندقة  الســـياحة  مجـــال 

والضيافة.
وأشـــاد أبوصقر بالدعم الذي قدمته إدارة 
الكليـــة له خالل خوضه مراحل المســـابقة 

المختلفة.
الموســـم  هـــذا  المســـابقة  شـــهدت  ولقـــد 
18 متســـابًقا علـــى مـــدار شـــهر  مواجهـــة 
أكتوبر الماضي، حيث تأهل 6 متســـابقين 
للنهائيـــات يوم 25 أكتوبـــر. وكان التحدي 

الـــذي واجهه المتســـابقون فـــي النهائيات 
اختـــار  حيـــث  الغامـــض،  الصنـــدوق  هـــو 
الشيف مكونات الصندوق الغامض، وكان 
للمتســـابقين خيار اختيار أحـــد الصناديق 

الغامضـــة. كان التحدي بعد ذلك هو إعداد 
طبـــق رئيســـي إيطالـــي فـــي غضـــون 45 
دقيقـــة باســـتخدام المكـــون الموجود في 
الصنـــدوق. عـــالوة علـــى ذلـــك، كان علـــى 

المتســـابقين إعـــداد المقبـــالت اإليطاليـــة 
قبـــل الطبـــق الرئيس؛ لذلك تـــم تخصيص 
30 دقيقة للطهي والتقديم. وبمجرد فتح 
الصنـــدوق الغامض، كان لديهـــم 5 دقائق؛ 
للحصـــول علـــى مكوناتهـــم لـــكل من طبق 
المقبالت والطبق الرئيس. وبمجرد انتهاء 
عليهـــم  كان  أعمالهـــم،  مـــن  المتســـابقين 

تقديم أطباقهم إلى لجنة التحكيم. 
وقـــد تـــم اختيار لجنـــة التحكيـــم من قبل 
بالمطعـــم،  والتســـويق  العمليـــات  مديـــر 
والتي تألفت من الشـــيف أنيســـة الحواج،  
باإلضافة إلى إيزيل، وهو مدير الحسابات 
الرئيســـة بشركة جلف براندز إنترناشونال 
التابعـــة لمجموعة فنادق الخليج، وفرانك 
نورمـــن، وهـــو الرئيـــس التنفيـــذي لفنـــدق 

وسبا ذي دومين بالبحرين.

طالب بحريني من “فاتيل” يحصد جائزة “ماستر شيف اإليطالي”
ضمن 18 متنافساً ومتنافسة على مستوى المملكة



ــة  ــ ــرك أعـــــلـــــنـــــت شــ
ــارات الــســيــف  ــ ــقـ ــ عـ
حملة  ــــاق  إطـ عـــن 
“تــســّوق واربــح في 
الــجــمــعــة الــبــيــضــاء” 
السيف  مجمع  فــي 
ــمــحــرق، وذلـــك  ال  –
لــلــعــام الــثــانــي على 

التوالي. 
ــم تــنــظــيــم  ــ ــت ــ ــي وســ
الــحــمــلــة الــجــديــدة 
خـــال الــفــتــرة -24
الجاري  نوفمبر   26
ــد  ــهـ ــشـ والــــــــتــــــــي تـ
تــخــفــيــضــات كــبــرى 
في مختلف متاجر 
ومـــحـــال الــمــجــمــع، 
حــــــيــــــث يـــحـــصـــل 

الفترة على فرصة  تلك  فأكثر في  ديناًرا   20 ينفقون  الذين  المتسوقون 
دخول السحب للفوز بمبلغ نقدي قدره 1,000 دينار.

وســـيتم السحب على خمســـة فائزين أواخر شـــهر نوفمبر الجاري 
بعد انتهاء اإلجازة األسبوعية في فترة الجمعة البيضاء، ليحصل 

كل فائز على مبلغ نقدي قدره 1,000 دينار بحريني.  
 وصّرح محمد القائد الرئيس التجاري باإلنابة في شـــركة عقارات 
الســـيف “نحن مسرورون بإطاق النسخة الثانية من حملة تسوق 
واربـــح في الجمعة البيضـــاء في مجمع الســـيف – المحرق والذي 
يقـــدم لـــزواره مـــن ســـكان المحـــرق وضواحيهـــا تشـــكيلة متنوعة 
مـــن خيارات التســـوق المتنوعـــة ضمن الموســـم األكثـــر ترقًبا من 
قبل شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين والمقيمين وحتـــى الزوار من 
خـــارج المملكـــة. ونتوقـــع أن يكون موســـم الجمعـــة البيضاء هذه 
الســـنة فريًدا من نوعه مع نشـــاط الحركة التجارية وازدياد أعداد 

المتسوقين”. 
وتعتبر الجمعة البيضاء ظاهرة عالمية ومناســـبة سنوية ينتظرها 
المواطنـــون والمقيمـــون طويـــًا فـــي نهاية كل عام على مســـتوى 
المملكة، مع شروع جميع متاجر التجزئة والمحال التجارية بطرح 

تخفيضات وعروض ترويجية هي األكبر على مدار السنة.

“السيف - المحرق” يطلق “تسّوق 
“البريد المصري” و“Beyon Connect” يطلقان حل البريد اإللكتروني المسجل “بريدي”واربــح فــي الجمعــة البيضــاء”

”COP27“ خالل مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغّير المناخ

أعلنـــت الهيئة القوميـــة للبريد المصري 
فـــي   Beyon Connect وشـــركة  
البحريـــن عـــن إطـــاق “بريـــدي” خـــال 
مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة المعنـــي بتغّير 
فـــي  ُعقـــد  والـــذي   ،)COP27( المنـــاخ 
مصـــر في الفتـــرة 18-6 نوفمبر. ويأتي 
إطـــاق “بريـــدي” بعـــد توقيـــع اتفاقيـــة 
بيـــن الطرفيـــن فـــي مـــارس 2022 في 
البحرين؛ بهدف إنشاء حلول وخدمات 
صناديق بريد رقمية في مصر تماشـــًيا 

مع أهدافها الخاصة باالستدامة.
ســـيتم اســـتضافة حل صنـــدوق البريد 
الرقمـــي “بريـــدي”، المقـــدم مـــن شـــركة 
Beyon Connect، بالكامـــل فـــي مصر 
وهـــو يمّكـــن خدمات اتصـــاالت وطنية 
بيـــن القطاع العام والشـــركات الخاصة 
والمقيميـــن فـــي منصـــة رقميـــة آمنـــة 
وسلســـة باإلضافة إلى كونها مستدامة 

وخالية من البريد العشوائي. 
يذكـــر أن منصة “بريدي” ستســـاعد في 
تبســـيط االتصـــاالت الرقميـــة اليوميـــة 
الخصوصيـــة  قوانيـــن  مـــع  وتتوافـــق 

وحماية البيانات الشخصية الدولية.
بمؤتمـــر  “بريـــدي”  اســـتعراض  وتـــّم 
األمـــم المتحـــدة المعنـــي بتغّيـــر المناخ 
 Greenzone ركـــن  فـــي   )COP27(
ومناقشـــته بشـــكل أكبـــر خـــال حلقـــة 
البريـــد  تطـــورات  حـــول  حواريـــة 
التكنولوجية وأهداف االستدامة التي 
تدعمهـــا في 17 نوفمبر، وقام بتقديمها 
ممثلـــي الهيئة القوميـــة للبريد المصري 
Beyon Con- شـــركة مـــن   وأعضـــاء 
nect واالتحـــاد العالمي للبريد والمركز 

الرقمي الدنماركي.

الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
القومية للبريد المصري، شريف فاروق 
“نحن مســـرورون باإلعـــان عن إطاق 
“بريـــدى” من خـــال تعاوننا مع شـــركة 
Beyon Connect في مملكة البحرين، 
التـــي مـــن شـــأنها توفير منصـــة اتصال 
آمنـــة بيـــن القطـــاع العـــام والشـــركات 
الخاصـــة والمواطنيـــن فـــي مصـــر مـــن 
خـــال التقنيات المتطورة التي تقدمها 

.”Beyon Connect شركة
وتابـــع “تركـــز رؤيـــة مصـــر 2030 علـــى 
التحـــول الرقمـــي ومـــن خـــال انشـــاء 
خدمـــات صناديق بريد رقمية للرســـائل 
االلكترونية المسجلة مع خاصية تأكيد 
االســـتام ســـتدعمنا في تحقيـــق دورنا 
الوطني. كما أن حلول “بريدي” الجديدة 

تدعم سياســـة الحكومـــة المصرية نحو 
االســـتدامة مـــن خـــال المســـاهمة فـــي 
تقليـــل البصمـــة الكربونيـــة الناتجة عن 
الفـــرد واالســـتغناء عن حاجـــة توصيل 
والوثائـــق  الرســـائل  ماييـــن  وتســـليم 

المرسلة عبر البريد الفعلي”.
بـــن خليفـــة آل  وقـــال الشـــيخ محمـــد 
خليفـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
Beyon Connect، الـــذي حضـــر حفـــل 
اإلطاق: “يســـعدنا أن نرى شراكتنا مع 
البريد المصري تؤتي ثمارها مع إطاق 
“بريدي”. كما نتطلع أن نكون جزءا من 
رحلة التحول الرقمي لجمهورية مصر، 
جنًبـــا إلى جنب مع البريد المصري، من 
خـــال إضافة خدمات صنـــدوق البريد 
الرقميـــة المبتكـــرة التي ستســـاهم في 

بنـــاء بنيـــة تحتية رقميـــة آمنـــة وأكثر 
استدامة لمصر”.

واختتم كريستيان راسموسن، الرئيس 
 ،Beyon Connect لشـــركة  التنفيـــذي 
قائـــًا: “مـــن المتوقـــع أن يؤدي إنشـــاء 
حلـــول صناديـــق البريـــد الرقميـــة إلـــى 
تقليـــل حجم البريـــد الفعلـــي في مصر 
بشـــكل ملحـــوظ، حيـــث تســـّلم البريـــد 
المصـــري أكثـــر مـــن 3.7 مليـــار رســـالة 
ووثيقـــة محليـــة فـــي عـــام 2021؛ لـــذا 
فإن فرصة اســـتبدالها بصناديق البريد 
الرقميـــة ســـتؤدي إلى انخفـــاض معدل 
استخدام الورق واالحتياجات الازمة 
لتوصيل الرسائل البريدية الفعلية، مما 
يســـاهم في تقليـــل البصمـــة الكربونية 

الناتجة عن الفرد”.

الشيخ محمد بن خليفة كريستيان راسموسنشريف فاروق

611.4
ألــــــف ديــنــــــار

تنافســـت 4 شـــركات في جلسة 
مجلس المناقصات والمزايدات 
لـــوزارة  مناقصـــة  علـــى  أمـــس 
واالتصـــاالت  المواصـــات 
لدراسة مشروع المطار الجديد، 
وكان أقل عطاء لشـــركة هولندا 
بنحـــو  المطـــارات  الستشـــارات 
611.4 ألـــف دينار، في حين بلغ 

أكبرها قرابة 1.6 مليون دينار.
الشـــركات  الـــوزارة  ودعـــت 
المؤهلـــة لصياغة إســـتراتيجية 
وخارطة طريق لتنفيذ مشروع 
مطـــار دولي جديـــد يحل مكان 
مطـــار البحريـــن الدولـــي عندما 
غيـــر  الحالـــي  المطـــار  يصبـــح 
احتياجـــات  تلبيـــة  علـــى  قـــادر 
البنية التحتيـــة واطراد الحركة 

الجوية.
وأوضحت الوزارة أن الدراســـة 
متعـــدد  طابـــع  ذات  المطلوبـــة 
تشـــمل  حيـــث  التخصصـــات، 
العامـــة  السياســـة  الدراســـة: 
وإستراتيجية التنمية والتحليل 
الفنـــي واالقتصـــادي  والتقييـــم 
كمـــا  والتنظيمـــي.  والمالـــي 
الشـــركة  علـــى  يتوجـــب 
االستشـــارية العمـــل كمستشـــار 
االستشـــاريين  إلدارة وتنســـيق 
فـــي  المتخصصيـــن  الفرعييـــن 
هذا المجال. إن الدراسة لها آثار 
بعيـــدة المـــدى علـــى القطاعات 
اإلســـتراتيجية وعلى االقتصاد 

الكلي لمملكة البحرين.
كمـــا تنافســـت 3 شـــركات علـــى 
المعلومـــات  لهيئـــة  مناقصـــة 
والحكومـــة اإللكترونيـــة إلبرام 
اتفاقية حكومة مملكة البحرين 
لخدمـــات  أمـــازون  شـــركة  مـــع 
الحوسبة الســـحابية، وكان أقل 
عطاء لشـــركة بييون سولوشنز 
ووفـــق  دينـــار،   2.200 بقيمـــة 
وصـــف المناقصـــة، فـــإن الهيئة 
اتفاقيـــة  فـــي  الدخـــول  تعتـــزم 
مؤسســـية مـــع شـــركة أمـــازون 
لخدمـــات الحوســـبة الســـحابية 
نيابـــة عـــن الحكومـــة، وســـيتم 
اعتبـــار هـــذه االتفاقيـــة بمثابـــة 
اتفاقيـــة إطاريـــة يتـــم بموجبها 

دعوة جميع الشـــركاء المحليين 
المؤهليـــن لتقديم عروضهم من 

خال المناقصة.
وتـــم إجماال، فتـــح 9 مناقصات 
لــــ 8 جهـــات  ومزايـــدات تابعـــة 
حكوميـــة بإجمالـــي 34 عطـــاء، 
في حين تم تعليق عطاء وحيد 
لوزارة المواصات واالتصاالت. 
وبلـــغ مجمـــوع أقـــل العطاءات 
المقدمة نحو 1.9 مليون دينار.

مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
لحلبة البحريـــن الدولية، أولهما 
لتعييـــن مقاول لشـــراء عروض 
للفعاليـــات  الناريـــة  األلعـــاب 

القادمـــة  والدوليـــة  الوطنيـــة 
لألعوام )2022 - 2023( تقدمت 
إليها شـــركة وحيدة هي شـــركة 
بيكـــو إنترناشـــيونال )البحرين( 
بقيمة 369 ألـــف دينار، والثانية 
لتعييـــن مقـــاول لتجهيز منطقة 
البيـــع لجائـــزة البحريـــن الكبرى 
لألعـــوام  الخليـــج  لطيـــران 
تنافســـت   )2025  -  2023(
عليهـــا 3 عطـــاءات، وكان أقـــل 
عطـــاء لشـــركة شـــعاع الشـــمس 
للديكورات الداخلية والمعارض 
بنحـــو 339.5 ألـــف دينـــار، فـــي 
حيـــن بلـــغ أكبرهـــا 534.6 ألـــف 

دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
والتســـجيل  المســـاحة  لجهـــاز 
العقاري؛ لتوفير خدمات الدعم 
الفنـــي لتكنولوجيـــا المعلومـــات 
تنافست عليها 7 شركات، وكان 
لشـــركة مايندتـــك  أقـــل عطـــاء 
المحـــدودة،  األوســـط  الشـــرق 
بقيمـــة 3.3 ألـــف دينـــار، حيـــث 
المســـاحة  جهـــاز  يســـعى 
والتســـجيل العقاري إلى توفير 
البيانـــات  قاعـــدة  مســـؤول 

المكانية الجغرافية.
وكذلك فتـــح المجلس مناقصة 

لشـــركة طيران الخليـــج لتعيين 
وكالـــة ترجمة وكتابـــة نصوص 
مناسبة لمدة 4 سنوات تنافست 
أقـــل  وكان  شـــركات   3 عليهـــا 
عطـــاء بنحـــو 85.2 ألـــف دينار، 
ومناقصة لشركة مطار البحرين 
إدارة  لتجديـــد  عقـــد  إلبـــرام 
خدمـــات تكنولوجيا المعلومات 
تنافســـت عليها شـــركتان، وكان 
أقـــل عطـــاء بقيمـــة 97.9 ألـــف 

دينار.
وأيًضـــا فتح المجلـــس مناقصة 
لشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو(؛ 
لتوفيـــر خدمـــات نقل الرســـائل 

ســـنوات   5 لمـــدة  والطـــرود 
شـــركات،   4 عليهـــا  تنافســـت 
وكان أقل عطاء لشـــركة ريفيرا 
لتأجيـــر الســـيارات بنحـــو 70.3 

ألف دينار.
إضافة إلـــى ذلك، فتح المجلس 
مزايـــدة لبلدية المحـــرق لتأجير 
مواقـــع   4 وصيانـــة  وتشـــغيل 
“يونيبـــول”  نـــوع  مـــن  إعانيـــة 
فـــي محافظـــة المحـــرق وذلـــك 
لمـــدة 5 ســـنوات بنحـــو 329.7 
ألف دينار لشـــركة فـــاالي ميديا 
انترناشـــونال، وكان قـــد تقـــدم 

إليها 7 شركات.

لــدراســـة مشـــروع المطـــار الجـــديـــد
مناقصة إلبرام اتفاقية الحكومة مع “أمازون للحوسبة السحابية”

369 ألــــــف دينــــــار لعــــــروض األلعــــــاب النـــاريـــة للعـــامــــــين 2022 - 2023
صياغـــة إســـتراتيجية وخارطـــة طريـــق لتنفيـــذ مشـــروع مطـــار دولـــي جديـــد
ـــار ـــف دين ـــوص بــــ 85.2 أل ـــة نص ـــة وكتاب ـــة ترجم ـــن وكال ـــج”: تعيي ـــران الخلي “طي
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زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

 

 

  

 

 

  

 



يمكن للمتســـوقين فـــي لولو هايبرماركت الحصـــول على أفضل 
الصفقـــات فـــي المدينة حيث يســـتعد الســـوبر ماركـــت المفضل 
لديهم لعرض الجمعة المذهلة الســـنوي الذي يأتي نهاية نوفمبر. 
هـــذا العـــام، يمكنك التســـوق في جميـــع منافذ لولو التســـعة في 
البحرين من 22 إلى 29 نوفمبر - مع خصومات، وأســـعار خاصة 
للحـــدث الكبيـــر، مبيعـــات مخفضـــة، المزيـــد على جميع الســـلع - 
اإللكترونيـــات، أجهـــزة الكمبيوتر المحمولـــة، األلعاب، الطاوالت، 
األجهزة المنزلية، الهواتف المحمولة، األزياء، المنتجات األخرى 

من فئات البقالة واألطعمة الطازجة.
يعد تخفيض الجمعة المذهلة العالمي تقليًدا في صناعة التجزئة 
يمنـــح المتســـوقين تنبيًها لموســـم األعيـــاد، كما نظم لولـــو أيًضا 
فعالية تسوق كبيرة لخصومات منتصف الليل في مجمع الرملي 
في 24 نوفمبر وأيًضا في 27 نوفمبر في الحد. ســـيبقى المتجر 

والمجمـــع مفتوحيـــن حتـــى الســـاعة 3 صباحـــًا في هـــذه األيام. 
وســـيحصل المتسوقون عبر اإلنترنت الذين يدفعون باستخدام 
بطاقـــة ماســـتركارد االئتمانية على خصم إضافي بنســـبة 20 % 

على جميع المشتريات، إضافة إلى سعر البيع المحدد.
ســـتكون العـــروض متاحـــة أيضًا في جميـــع متاجر لولـــو وبوابة 
 www.Luluhypermarket.com ،لولـــو للتســـوق عبـــر اإلنترنـــت

وتطبيق لولو للتسوق.

أقـــام مستشـــفى اإلرســـالية األميركيـــة فعاليات صحية 
وتوعوية في كالً من مدرســـة التضامن الثانوية للبنات 
ومدرســـة مدينـــة حمـــد الثانويـــة للبنات وجمعية ســـار 
الخيريـــة كجـــزء من برامـــج الخدمـــة المجتمعية حيث 
قدم العديـــد من الفحوصات األساســـية كقياس الطول 
والوزن وحساب كتلة الجسم، إضافة إلى قياس ضغط 
الدم وقياس الســـكر فـــي الدم. ومن ناحيـــة أخرى أقام 
المستشـــفى العديد من المحاضرات الصحية التوعوية، 

إذ شملت التوعية بسرطان الثدي والصحة العامة.
وصّرح مدير العالقات العامة وخدمة المجتمع  «

علي طرادة أن المستشفى “في خدمة المجتمع 
منذ أمد بعيد ونسعى لتقديم خدماتنا للجميع 

خصوصا الفئة الكادحة وذوي االحتياجات 
الخاصة”.

المستشفى يقدم العديد من الفحوصات األساسيةيمكن التسوق في جميع المنافذ بالبحرين من 22 إلى 29 نوفمبر

“اإلرسالية األميركية” ينظم فعاليات صحية وتوعويةعودة عروض “لولو” الجمعة المذهلة بخصومات تصل إلى 75 %

أعلـــن بنك البحرين الوطني عـــن تقديم الدعم إلى 
جمعيـــة الحكمة للمتقاعديـــن، وذلك لصالح مبادرة 
الرقميـــة.  منصتهـــا  بتطويـــر  المتعلقـــة  الجمعيـــة 
وتهـــدف المنصـــة إلـــى تعزيـــز جهـــود الجمعية في 
تحقيق التحـــّول الرقمي، من خـــالل إصدار بطاقة 
العضويـــة الخاصة بهـــا، باإلضافة إلى بطاقة خصم 

“تستاهل” عبر المنصة المطّورة.
 وتماشـــًيا مـــع التزام بنـــك البحريـــن الوطني بدعم 
مختلـــف فئـــات المجتمـــع المحلـــي، ســـيعمل البنك 
علـــى تعزيـــز المنصة الرقميـــة للجمعيـــة كجزء من 
شـــراكته االســـتراتيجية. كمـــا تهدف المبـــادرة إلى 
إظهـــار التقديـــر لفئـــة المتقاعديـــن فـــي البحريـــن، 
الذيـــن أمضـــوا ســـنين عمرهم في الخدمـــة في كل 
القطاعـــات العـــام والخـــاص والعســـكري. وتســـعى 
المنصـــة أيًضـــا إلـــى دفـــع عجلـــة النمـــو والتطـــّور 
مـــن خالل إنشـــاء العديـــد مـــن المبـــادرات الرقمية 

المتنوعـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، بالتعـــاون مـــع 
كل مـــن هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
والهيئة العامة للتأمين االجتماعي، مما يساهم في 

تعزيز مختلف القطاعات في البحرين.
ا بتنفيذ   وتعمـــل جمعية الحكمة للمتقاعديـــن حاليًّ
المؤسســـة  تزويـــد  إلـــى  يهـــدف  متمّيـــز  مشـــروع 
بالقدرات الكافية لتأمين التمويل بشـــكل مســـتدام 
بعـــد عاميـــن مـــن اإلطـــالق. وســـيتألف المشـــروع 
مـــن عدة مبـــادرات، بمـــا في ذلـــك مبـــادرة المنصة 
الرقمية، بدعم من بنك البحرين الوطني وشـــركاء 

استراتيجيين آخرين.
 وصـــّرح الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة رئيس المجلـــس األعلى للصحة ورئيس 
مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين: “يسعدنا 
أن نتعـــاون مـــع بنك البحرين الوطنـــي، أحد البنوك 
الرائـــدة فـــي المملكـــة، مـــن أجـــل تطويـــر خدماتنا 

اإللكترونيـــة. منـــذ إنشـــائها فـــي عـــام 1991، تولت 
الجمعيـــة مســـؤولية إعـــادة توظيـــف المتقاعديـــن 

فـــي المجتمـــع البحريني، من خالل االســـتثمار في 
خبراتهـــم وضمان بقائهم أعضاء مســـاهمين ضمن 

المجتمـــع. وعبر تعاوننا مع بنـــك البحرين الوطني، 
نأمـــل فـــي تطويـــر منصـــة رقميـــة تســـهل وصـــول 

الخدمات لكافة أعضائنا”.
وصرح فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس 
نقـــدم  “يســـّرنا أن  الوطنـــي:  البحريـــن  بنـــك  إدارة 
دعمنا لجمعيـــة الحكمة للمتقاعدين، تقديًرا لجميع 
المتقاعديـــن الذيـــن أفنـــوا عمرهـــم فـــي مختلـــف 
مؤسســـات القطاعيـــن العـــام والخاص فـــي مملكة 
البحريـــن. يلتـــزم البنك بدعم كافة أفـــراد المجتمع 
المحلـــي، كجزء من الجهود المســـتمرة التي تصب 
لصالـــح االرتقـــاء باالقتصـــاد الوطنـــي واالســـتثمار 
فـــي مبـــادرات المســـؤولية المجتمعيـــة على جميع 
المستويات. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مجموعة 
من الجمعيات الخيرية والمنظمات المحلية، وعلى 
وجـــه الخصوص تلـــك التي لها تأثيـــر إيجابي على 

مجتمعنا”.

أعلن بنك البحرين الوطني عن تقديم الدعم إلى 
جمعية الحكمة للمتقاعدين، وذلك لصالح مبادرة 
الجمعيـــة المتعلقـــة بتطويـــر منصتهـــا الرقميـــة. 
وتهـــدف المنصـــة إلى تعزيز جهـــود الجمعية في 
تحقيق التحّول الرقمي، من خالل إصدار بطاقة 
العضويـــة الخاصـــة بهـــا، باإلضافـــة إلـــى بطاقـــة 

خصم “تستاهل” عبر المنصة المطّورة.
 وتماشـــًيا مع التزام بنك البحرين الوطني بدعم 
مختلـــف فئـــات المجتمع المحلي، ســـيعمل البنك 
علـــى تعزيز المنصة الرقميـــة للجمعية كجزء من 
شـــراكته االســـتراتيجية. كما تهدف المبادرة إلى 
إظهـــار التقديـــر لفئـــة المتقاعدين فـــي البحرين، 
الذين أمضوا ســـنين عمرهم في الخدمة في كل 
القطاعـــات العام والخاص والعســـكري. وتســـعى 
المنصـــة أيًضـــا إلـــى دفـــع عجلـــة النمـــو والتطّور 
من خالل إنشـــاء العديد من المبـــادرات الرقمية 

المتنوعـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، بالتعاون مع 
كل من هيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية 
والهيئـــة العامة للتأمين االجتماعي، مما يســـاهم 

في تعزيز مختلف القطاعات في البحرين.

ا بتنفيذ   وتعمل جمعية الحكمة للمتقاعدين حاليًّ
مشـــروع متمّيـــز يهـــدف إلـــى تزويـــد المؤسســـة 
بشـــكل  التمويـــل  لتأميـــن  الكافيـــة  بالقـــدرات 
مســـتدام بعـــد عاميـــن من اإلطـــالق. وســـيتألف 
المشـــروع من عدة مبادرات، بما في ذلك مبادرة 
المنصة الرقمية، بدعم من بنك البحرين الوطني 
وشـــركاء اســـتراتيجيين آخرين.  وصّرح الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
رئيس المجلس األعلـــى للصحة ورئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة الحكمة للمتقاعدين: “يســـعدنا أن 
نتعـــاون مع بنـــك البحرين الوطني، أحـــد البنوك 
الرائـــدة فـــي المملكة، مـــن أجل تطويـــر خدماتنا 
اإللكترونية. منذ إنشـــائها في عـــام 1991، تولت 
الجمعية مســـؤولية إعادة توظيـــف المتقاعدين 
فـــي المجتمـــع البحرينـــي، مـــن خالل االســـتثمار 
فـــي خبراتهم وضمان بقائهم أعضاء مســـاهمين 

ضمـــن المجتمـــع. وعبر تعاوننا مـــع بنك البحرين 
الوطنـــي، نأمل فـــي تطوير منصة رقمية تســـهل 

وصول الخدمات لكافة أعضائنا”.
 وصـــرح فـــاروق يوســـف خليـــل المؤيـــد، رئيس 
مجلـــس إدارة بنك البحرين الوطني: “يســـّرنا أن 
نقدم دعمنا لجمعية الحكمة للمتقاعدين، تقديًرا 
لجميـــع المتقاعديـــن الذيـــن أفنـــوا عمرهـــم فـــي 
مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في 
مملكـــة البحريـــن. يلتزم البنك بدعـــم كافة أفراد 
المجتمـــع المحلي، كجزء من الجهود المســـتمرة 
التي تصـــب لصالح االرتقـــاء باالقتصاد الوطني 
واالســـتثمار في مبادرات المسؤولية المجتمعية 
إلـــى  نتطلـــع  المســـتويات. ونحـــن  علـــى جميـــع 
التعـــاون مـــع مجموعة مـــن الجمعيـــات الخيرية 
والمنظمات المحلية، وعلى وجه الخصوص تلك 

التي لها تأثير إيجابي على مجتمعنا”.

“الوطني” يدعم مبادرة تطوير المنصة الرقمية لـ“الحكمة للمتقاعدين”

ديار المحرق تقّدم طقم مجوهرات للراغبات بشراء فيال بـ “النسيم”

لتعزيز جهود الجمعية في تحقيق التحّول الرقمي

بالتعاون مع آللئ آل محمود احتفاًء بيوم المرأة

اختتـــم صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” أســـبوًعا حافـــاًل 
النســـخة  ضمـــن  وذلـــك  والفعاليـــات،  باألنشـــطة 
الخامســـة مـــن احتفـــاء مملكـــة البحرين باألســـبوع 
العالمـــي لريـــادة األعمـــال، وذلك في الفتـــرة من 14 
إلى 20 نوفمبر 2022 بحضور أكثر من 750 مشارًكا 

ا. ا وعالميًّ و28 متحدًثا محليًّ
مـــن   وأقيمـــت فعاليـــات هـــذا األســـبوع بتنظيـــم 
 - األعمـــال  لريـــادة  العالميـــة  والشـــبكة  “تمكيـــن” 
البحريـــن” والتـــي تضمنت العديد مـــن ورش العمل 
والمحاضـــرات التفاعليـــة والتـــي شـــكلت منصـــات 
تجمـــع بيـــن رواد األعمال مـــن مختلـــف القطاعات 
بهدف تبادل األفـــكار المبتكرة والخبرات ومعالجة 
التحديات التي تواجه منظومة ريادة األعمال. كما 
شـــارك في تقديم الفعاليات عدًدا من رواد األعمال 
والمؤثرين والخبراء واالقتصاديين الذين شاركوا 
بخبراتهـــم وتجاربهـــم وقصـــص نجاحهـــم، وذلـــك 
ضمـــن المحاور الرئيســـية لهذا العام والتي تشـــمل 
التعليـــم والنظم الريادية والشـــمولية والسياســـات 

الداعمة.
 حيث انطلقت أول فعالية بعنوان “قمة مســـتثمري 
رواد األعمـــال” بالتعـــاون مـــع “تنمـــو” والتي هدفت 
إلى جذب المستثمرين المالئكة والشركات الناشئة 
مـــن منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا إلى 

مملكة البحرين لبحث فرص االســـتثمار والتوســـع. 
وتطرقت الفعاليات األخرى إلى عدد من المواضيع 
المثريـــة مثـــل كيفيـــة تعزيـــز اإلنتاجية إلـــى جانب 
أبـــرز التحديات لرواد األعمـــال والحلول المحتملة. 
وتضمنـــت الفعاليـــات وورش العمـــل مواضيع حول 
التحول الرقمـــي والتكنولوجيا والتعرف على عالم 

الميتافيرس. 
 إلى جانب ذلك، فقد تمّيز األســـبوع العالمي لريادة 
األعمـــال باحتوائه على عدد من الفعاليات المتعلقة 
بالمســـؤولية االجتماعيـــة للمؤسســـات كدمج ذوي 

الهمم في ســـوق العمل والتنوع والشـــمولية إضافة 
إلـــى المواضيـــع حـــول ريـــادة األعمـــال االجتماعية 
وفـــرص النمـــو فـــي ظـــل التغيـــر المناخـــي. كمـــا تم 
تخصيص جلسات حوارية وورش عمل للمؤسسات 
التي تســـعى للنمو والتوسع في األسواق السعودية 
وتطوير سالســـل التوريد في دول مجلس التعاون 
الخليجـــي إلى جانـــب التعرف علـــى رحلة أصحاب 
االمتياز وطرق التسويق الرقمي وتعزيز اإلنتاجية.
المديـــر  أعـــرب عصـــام حمـــاد،  المناســـبة،  وبهـــذه   
التنفيـــذي لالتصـــاالت التســـويقية ودعـــم العمـــالء 

فـــي صندوق العمـــل “تمكيـــن” ومدير فرع الشـــبكة 
العالميـــة لريـــادة األعمـــال فـــي مملكـــة البحرين عن 
أهميـــة هذه الفعاليـــة العالمية قائـــاًل: “يأتي احتفاء 
تمكيـــن باألســـبوع العالمـــي لريـــادة األعمـــال للمـــرة 
الخامســـة تماشـــًيا مـــع توجهـــات المملكـــة في دعم 
البيئـــة الرياديـــة وتعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن 
علـــى الخريطـــة الرياديـــة العالميـــة عبـــر المشـــاركة 
فـــي الفعاليـــات الدوليـــة المعنيـــة بريـــادة األعمـــال. 
حيـــث القت هـــذه الفعاليـــات استحســـاًنا كبيًرا من 
قبـــل رواد األعمـــال واألفراد الذين وجـــدوا الفرصة 

في االســـتفادة مـــن تجارب وخبـــرات رواد األعمال 
المختصيـــن والبارزيـــن، إلى جانب تنوع وشـــمولية 
المواضيع المطروحة والذي بدوره يسهم في إثراء 
منظومـــة ريادة األعمال ودفـــع عجلة النمو والتقدم 

االقتصادي المستدام”.
وتقـــام خالل هذا األســـبوع أكثر من 35 ألف فعالية 
يحتفـــي بها أكثر مـــن 10 ماليين شـــخص في أكثر 
مـــن 170 دولـــة حول العالم، ويتـــم تنظيمه من قبل 
الشبكة العالمية لريادة األعمال والمدعومة من قبل 

مؤسسة إوينغ ماريون كوفمان.

“تمكين” تختتم فعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال
بحضور أكثر من 750 مشارًكا و28 متحدًثا محليًّا وعالميًّا
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يعــد التمويــل كلمــة الســر وراء نجاح األفــكار التجاريــة البارعــة، إذ يوفر للمؤسســين الوقود 
الــازم لدفــع األعمــال إلــى النــور وتســويق الفكرة لــدى الجمهور، وحتــى تطويرها وتحســينها 
عنــد مرحلــة مــا، لكــن تأمين هــذا التمويل عادة ما يحتــاج لقدر أكبر من البراعــة. وتوجد عدد 
مــن أنــواع التمويات الموجهة لرواد األعمال من بينها “االســتثمار المائكي”، وهو أحد طرق 
التمويل التي قد تكون البديل المناسب الذي يائم األفراد مقارنة ببعض القنوات التقليدية، 

والتي تناسب الراغبين في القفز على موجات الشركات الناشئة ذات اآلفاق الواعدة.

ووقد استضافت حلقة برنامج البالد “البحرين 
فـــي أرقـــام” التـــي تبـــث كل يوم أحد مباشـــرة 
مـــن قاعـــة بورصـــة البحريـــن، رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة “تنمـــو” ســـهيل القصيبـــي إللقـــاء 
الضوء على االســـتثمار المالئكـــي والتحديات 
التي تواجه الشـــركات الناشـــئة ورواد األعمال 
وعمليـــة توفيـــر التمويـــل الـــالزم لمشـــاريعهم، 
وللحديث ايضا عن مفهوم التمويل المالئكي.

مشاركة المستثمر في صنع القرار

وقال رئيس مجلس إدارة شـــركة تنمو، سهيل 
القصيبي، إن التمويل البنكي هو القرض والذي 
يتطلـــب الحصول عليه العديد مـــن الضمانات 
مثـــل العقـــار أو األرض، موضحـــًا بـــأن معظـــم 
رواد األعمـــال ال يملكـــون مثـــل هـــذه األصول 
للحصـــول علـــى  القـــرض لتمويل مشـــاريعهم، 
وهنا يأتي دور المســـتثمر المالئكي. واستطرد 
القصيبـــي شـــارحًا “بمعنـــى آخـــر هنـــاك أوجـــه 
مختلفة لتمويل المشـــروعات في مهدها، غالبا 
ال يكـــون االقتراض منها؛ ألنـــه يمثل عبئا على 
الشـــركات الناشـــئة التي لم تحقـــق أرباحا بعد 
وال تـــزال تبحـــث عـــن التوســـع، لكـــن التمويل 
القائم على المشاركة، أي الحصول على حصة 

في األعمال يبدو أكثر رواجا. 
ويضيـــف القصيبـــي “لعـــل إحـــدى أشـــهر طرق 
التمويل لرواد األعمال والتي شـــهدت نشـــاطا 
كبيرا في الســـنوات الماضية، هي “رأس المال 
المغامـــر”  أو باســـم آخـــر “ التمويـــل المالئكي “ 
الـــذي ينطـــوي علـــى ضـــخ أمـــوال ضخمة في 
الشركات الناشـــئة ذات اآلفاق الواعدة، مقابل 
الحصـــول علـــى حصة فـــي الشـــركة، والتي ال 
تضمن نســـبة من األرباح المستقبلية فحسب، 
وإنمـــا أيضـــا المشـــاركة فـــي صنـــع القـــرار في 

الوقت الحالي.
وأوضـــح القصيبـــي أن االســـتثمار المالئكي ال 
يقتصـــر علـــى ضـــخ األمـــوال والحصـــول على 

نســـبة من األســـهم في المشـــروع  فقط، ولكن 
يتســـع ليشـــمل النصائـــح والتوجيهـــات وخلق 
فـــي  والمســـاعدة  للمشـــروع  إســـتراتيجية 
التســـويق وخدمـــات أخـــرى كثيـــرة ال توفرها 
التمويـــالت األخرى، فهـــو بالفعل كالمالك الذي 

يشمل أوجه التفاصيل الخاصة بالمشروع.

تأثير الجائحة على األعمال والشركات الناشئة 

قـــال القصيبـــي “إن  جائحـــة كوفيـــد 19 أثرت 
بكافـــة  الشـــركات  أعمـــال  مـــن   %  90 علـــى  
أشكالها؛ كونها ريادية أو كبيرة، ولكن بالدرجة 
األكبر على الشـــركات الناشـــئة، ولكـــن الجانب 
عجلـــة  ســـرعت  الجائحـــة  أن  هـــو  اإليجابـــي 
االبتـــكار في بعـــض المجـــاالت، وجعلت بعض 
الشـــركات تعيد التمحـــور وتفكر في أســـاليب 
األربـــاح،  وجلـــب  األمـــوال  لتوفيـــر  جديـــدة؛ 
مضيفًا “الشـــركات الناشئة التي استطاعت أن 
تتعـــدى هـــذه المرحلة الصعبـــة أصبحت قوية 
جـــدًا ونجحت فـــي الدخول إلى ســـوق العمل 

بقوة”.
وأضـــاف القصيبـــي “عـــن تغيـــر نمـــوذج العمل 
متطلبـــات  حســـب  متغيـــرا  يكـــون  أن  البـــد 
الســـوق، والعامـــل األهـــم هو ضرورة أن تنشـــأ 
عالقة قوية بين الشـــركة والمستخدم النهائي 
أو العميـــل حتـــي تســـتطيع هـــذه العالقـــة أن 
تتخطـــى الســـلبيات أو األزمـــات التـــي تمر بها 
المنظومة الريادية في الســـوق وتحقق أرباحا 
أسرع وافضل. وبين القصيبي بأنه يجب على 
الشركة الناشئة أن تبني عالقة مع المستخدم 
المســـتمر  التواصـــل  طريـــق  عـــن  النهائـــي 
المســـتخدمين  تحديـــات  الـــى  واالســـتماع 
ومشـــاكلهم واحتياجاتهـــم وحلحلتها بطريقة 
ســـريعة وســـليمة، الفتا إلى أن عملية االبتكار 
تبـــدأ باإلنصـــات إلـــى المســـتخدم النهائـــي أو 
العميل أو الزبون حتى لو كانت الشركة ناشئة 

أو كبيرة.

جهود شركة تنمو في تمويل الشركات 

وتابع القصيبي أن “شركة تنمو تم تأسيسها 
منـــذ أكثـــر مـــن 10 ســـنوات مـــن مجموعـــة 
مـــن رجـــال األعمـــال فـــي البحريـــن والذيـــن 
قرروا االســـتثمار في هذه الشركة لمساعدة 
البيئـــة والمنظومـــة الرياديـــة فـــي المملكـــة 
ومـــن ضمن المســـتثمرين شـــركة “ألبا” وبنك 
البحريـــن للتنميـــة وبعـــض رجـــال األعمـــال 
ومنـــذ التأســـيس “اســـتثمرنا فـــي أكثـــر مـــن 
30 شـــركة فـــي عـــدة مجـــاالت، أخفقنـــا في 
بعـــض األمـــور وتعلمنا دروســـا كثيرة، حيث 
اســـتثمرنا في شركات لم تكن مالئمة، ولكن 
في الســـنوات األخيرة تم التركيز فقط على 
التكنولوجيـــا  أصحـــاب  الناشـــئة  الشـــركات 
العاليـــة التـــي لديها قابلية للتوســـع الســـريع 
مثـــل شـــركات التقنيـــة الماليـــة، وبرمجيات 
كان  بدأنـــا  “عندمـــا  وأضـــاف  الخدمـــة”. 
التركيـــز علـــى البحريـــن كـــون تنمـــو شـــركة 
محلية تحاول مســـاعدة االقتصاد الوطني، 
موضحا “نعتبر أنفسنا جزءا من رؤية 2030 
للنهـــوض بمملكـــة البحريـــن، فنحن نســـتثمر 
في شـــركات يكون المؤســـس فيهـــا بحرينيا 
ســـواء داخل أو خارج البحرين أو الشـــركاء 

الذيـــن لهم صلـــة بالبحرين، وفـــي حال أنهم 
يملكون جنســـية أخرى نطلب منهم التواجد 
بالمملكـــة”، مبينـــا أن نســـبة تصـــل ألكثر من 
50 % من الفئة العمرية ألصحاب الشـــركات 

الناشئة من الشباب.
واستطرد القصيبي بالقول “ال نهتم أو ننظر 
للعمـــر، ولكن ننظر إلـــى الفئة التي تطمح أن 
تبـــدأ مشـــروعها الريادي ونبـــدأ معهم حينما 

نقتنع بالفكرة وبوجود سوق واعدة لها”.

ماذا تضم محفظة تنمو القادمة؟

وكشـــف رئيس مجلـــس إدارة شـــركة تنمو أنه 
“سيكون لشركة تنمو التخارج األول في الربع 
األول مـــن العـــام المقبـــل بأربـــاح جـــدًا ممتازة 

وننظر إلى التوسع خارج البحرين”.
وأوضح القصيبي “أن تنظيم الندوات وورش 
العمل من أساســـيات مشـــاريعنا”، واسترســـل 
شـــارحًا أهمية القمة التي نظمتها شركة تنمو 
مؤخـــرًا والتـــي حضرهـــا عـــدد كبير مـــن رواد 
األعمـــال من عدة دول، مؤكـــدا “أهمية انعقاد 
هـــذه القمة ضمن هذه المرحلة من التغييرات 
التـــي يشـــهدها العالـــم فـــي القطـــاع التقنـــي 
وتشـــغيل المؤسســـات فـــي ظـــل المعطيـــات 

االقتصاديـــة الحاليـــة”. وتابـــع “منطقتنـــا، بما 
فيها الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، تزخر 
بالعديـــد مـــن رواد األعمـــال الذين يســـاهمون 
فـــي إثراء القطاع التقني من خالل أعمالهم”، 
مشـــيدًا بدور هـــذه القمة في إتاحـــة الفرصة؛ 
مـــن أجـــل دعم النمو فـــي أعمال المؤسســـات 
فـــرص  وتحقيـــق  المنطقـــة  فـــي  الناشـــئة 

االستثمار الواعدة فيها.
وقال القصيبي “شملت القمة ألول مرة جلسة 
نقاشـــية ضمت خبـــراء من المنطقـــة في هذا 
المجال شارك فيها كل من: الشريك المؤسس 
لــــ “تبليســـي فينشـــر بيلـــدر”، جورج شيشـــوا، 
ورئيـــس المنتجـــات في ســـبرينغ ســـتوديوز ، 
ســـام يرزلـــي، ومروة اإلســـكافي مديـــر إدارة 
تطوير برامج األفراد والمؤسســـات بصندوق 

العمل )تمكين(”.
يذكر أن “تنمو” أول شـــركة في المنطقة تقدم 
خدمـــات التمويـــل للمشـــروعات التجارية من 
دون قروض بهدف دعم الشباب وفتح أبواب 
العمـــل لرواد األعمال الذيـــن تنقصهم األموال 
الالزمة لبدء مشـــروعات تمكنهـــم من تطوير 
قدراتهم وابتكاراتهم، والمســـاهمة في تقديم 

قيمة مضافة إلى االقتصاد المحلي.

التمويل المالئكي هو ضخ أموال ضخمة 
بالشركات الناشئة مقابل حصة بالمشروع

القصيبي متحدثا في برنامج البحرين في أرقام

إعداد وتقديم: هبة محسن | تصوير: رسول الحجيري

مـمـتــــــــــازة بــأربــــــــاح   2023 األول  بالـــربـــــــع  “تنمـــــــو”  لــــ  األول  التخـــــــــارج 

يتسع ليشمل التوجيهات وخلق إستراتيجية والمساعدة بالتسويق ... القصيبي:

القصيبي: تنظيم الندوات 
وورش العمل من 

أساسيات مشاريعنا

قمة “تنمو” حضرها عدد 
كبير من رواد األعمال 

بأنحاء العالم
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استثمــارات جديــــدة
في القطـاع السياحي بالبحريـن 

بقيمــة 291 مليــون دوالر

خالل أول تسعة أشهر من العام الجاري 2022

تمكــن مجلــس التنميــة االقتصاديــة بدعم من “فريــق البحرين” من اســتقطاب اســتثمارات في 
القطاع السياحي بقيمة 291 مليون دوالر أميركي )110 مليون دينار بحريني( وذلك خالل أول 

تسعة أشهر من العام الجاري 2022.

وشملت االســـتثمارات الســـياحية شركات 
قـــام بعضهـــا بتوســـعة أعمالهـــا فـــي حيـــن 
أقامـــت الشـــركات األخـــرى أعمـــاالً جديدة 
في المملكة. ومن المتوقع أن تســـاهم هذه 
االســـتثمارات فـــي خلـــق أكثـــر مـــن 1090 

وظيفة خالل السنوات الثالث المقبلة.
وبلغ مجموع االستثمارات التي استقطبها 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة خـــالل هذه 
الفترة ما قيمته 921 مليون دوالر أميركي 
)348 مليـــون دينار بحريني( ممثلة في 66 
شـــركة في أهـــم القطاعـــات الحيوية ومن 
وتكنولوجيـــا  الماليـــة،  الخدمـــات  ضمنهـــا 
والخدمـــات  االتصـــاالت،  معلومـــات 

اللوجستية، والتصنيع، والسياحة. ويتوقع 
أن تساهم هذه االستثمارات في خلق أكثر 
مـــن 4700 وظيفة خالل الســـنوات الثالث 

المقبلة.
تطويـــر  تنفيـــذي  لمديـــر  تصريـــح  وفـــي 
األعمال - قطاع الســـياحة بمجلس التنمية 
االقتصاديـــة، منـــذر عبداللطيـــف المداوي، 
قـــال فيه: “نشـــهد زخمـــًا في االســـتثمارات 
الســـياحية في مرحلة ما بعد )كوفيد19-(، 
القطـــاع  إســـتراتيجية  نـــرى  أن  ويســـعدنا 
الســـياحي ضمن خطة التعافي االقتصادي 
تثمـــر عـــن المزيـــد مـــن االســـتثمارات مـــع 
توقعـــات المملكـــة باســـتضافة 14 مليـــون 

سائح بحلول العام 2026”.
وتركـــز اإلســـتراتيجية على أربعـــة أهداف 
رئيســـة تتمثل في زيادة مســـاهمة القطاع 
الســـياحي فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
ليصـــل إلـــى 11.4 % فـــي 2026 وتســـليط 
كمركـــز  البحريـــن  مكانـــة  علـــى  الضـــوء 
ســـياحي، وزيادة أعداد الدول المستهدفة 
لجذب المزيد من السياح إلى جانب تنويع 

المنتجات السياحية.
اإلحصائيـــات  تضمنـــت  أنـــه  إلـــى  ويشـــار 
األخيرة تســـجيل 6.9 مليـــون زائر للمملكة 
بنهاية شهر سبتمبر 2022، في حين سجل 
قطـــاع الضيافـــة والفنـــادق قضاء الســـياح 
وبلغـــت  البحريـــن  فـــي  ليلـــة   5.9 معـــدل 
إجمالـــي اإليـــرادات الســـياحية قرابـــة 1.7 
مليـــار دوالر أميركـــي )622.4 مليون دينار 

بحريني( خالل النصف األول من العام.

أعلـــن مصـــرف البحرين المركـــزي أنه تّمت تغطية اإلصدار رقم 1939 مـــن أذونات الخزانة الحكومية 
األسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة هذا 
اإلصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوًما تبدأ فـي 23 نوفمبر 2022 وتنتهي في 22 
فبراير 2023، كما بلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه األذونات 5.30 % مقارنة بســـعر الفائدة 5.18 % 
لإلصدار السابق بتاريخ 9 نوفمبر 2022. وقد بلغ معدل سعر الخصم  98.679 % وتم قبول أقل سعر 

للمشاركة بواقع 98.653 %، علًما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 196 %.
 كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.01

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.351

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.320

بنك السالم 
SALAM BD 0.097

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.27

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.487

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.26

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.601

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.468

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.126

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.755

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

االستثمارات تساهم 
بخلق أكثر من 1090 

وظيفة

مجموع االستثمارات 
يتضمن 66 شركة في 

أهم القطاعات

1.025216,189.30 دوالر0.9756 يورو21: 18.6 دينار
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33,745.69

7,395.34

11,146.06

27,944.79

3,085.04 6.369 دوالر

87.11 دوالر
79.59 دوالر
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تـم افتتـاح معـرض
سيتي سكيب البحرين رسميًا

22 – 24 نوفمبر 2022
مركز البحرين العالمي للمعارض

معرض سيتي سكيب البحرين

cityscapebahrain.com
سّجل اآلن 

تحت رعاية صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 



2022 العربيــة  الجواهــــر  معرض  في  جنــــاح  بأضخـــم  يشــارك 
مــــــــركــــــــز الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن لـــــلـــــمـــــجـــــوهـــــرات 

مــع انطــاق الحدث األكبر لهذا اليوم وهو افتتاح معرض 
العالمــي  البحريــن  مركــز  فــي  األول  العربيــة  الجواهــر 
جمهــور  للمجوهــرات  البحريــن  مركــز  يدعــو  للمعــارض، 

المعــرض وعشــاق التميــز والجمــال واألناقة الستكشــاف 
الجديد والملهم في عالم الساعات والمجوهرات الفريدة 
لدى زيارتهم جناح المركز، الذي يعد األضخم في المعرض 

علــى مســاحة 4000 متــر مربع، مــا يعادل ضعف مســاحة 
الجناح في العام الماضي؛ بهدف االرتقاء بخدمة الزبائن 
وزوار المعــرض الذيــن يحرصــون علــى زيــارة الجناح في 

فترة المعرض المزمع إقامته بين 22 و26 نوفمبر الجاري، 
إذ ســيجد محبــو التســوق والمــاركات العالميــة الثمينــة 

ضالتهم ليستمتعوا بأفخم وأرقى المعروضات.

معرض الجواهر العربية 2022  -  من 22-26 نوفمبر
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BIG BANG 
SANG BLEU II

 GREEN CERAMIC

Robeto Coin من ”ART DECO“ مجموعة

“سكوير بانغ”
ســـاعة بشـــكل جديـــد تعـــرض للمـــرة 
ــدرز” ــد وانـ ــز آنـ ــي “واتشـ ــى فـ األولـ

هوبلو تكشف عن تصميمها الجديد للساعات المربعة، 
وتقــدم ســاعة تعــد قطعــة هندســية ال نظيــر لهــا فــي 

مجال صناعة الساعات.

تســتقي الدار وحيها من ســاعة بيغ بانغ الشــهيرة في 
صنعها، لتقدم ســاعة ســكوير بانغ ضمن مجموعة “ذا 
شــايد كوليكشــن”، لتنضم ٕالى تشــكيلة سبيريت ٔاوف 

بيغ بانغ.

أشارت إدارة المركز، خالل لقاء الصحافي مع صحيفة “البالد”، إلى أن زوار المعرض 2022 تنتظرهم فرص نادرة وعروض حصرية في فترة المعرض على الماركات الفاخرة، كما أنها فرصة 
.”Gerald Charles“, ”Jahan“, ”Chaumet“, ”lateliernewbar“ :للتعرف إلى العالمات التجارية الجديدة التي من بينها

وكمــا تعــود زوار مركــز البحريــن للمجوهــرات، 
الذي تأســس منــذ عقود ويعتبــر الوكيل ألفخر 
أنواع الســاعات والمجوهرات في البحرين، أن 

المشــاركة فــي النســخة 30  لمعــرض الجواهــر 
العربية بمساحة الجناح ستكون هي األكبر في 
المعرض وبطابع “ البوتيكات “ وبديكور يتســم 

بالتصميــم الراقــي والفاخــر مع إضفاء الشــعور 
بالخصوصيــة لمرتــادي الجنــاح؛ ليتمكنــوا مــن 
معاينة القطع الفاخرة واتخاذ قرار الشراء بكل 

راحة واستمتاع بالتجربة. 
هــو  للمجوهــرات  البحريــن  مركــز  أن  يذكــر 
الشريك المؤسس للمعرض سنة 1992والراعي 

البالتيني، الذي يحرص على استمرار المشاركة 
فيــه لمــا يشــكله مــن حــدث عالمي واألبــرز في 
المنطقــة مــن حيــث حجــم العالمــات الفاخــرة 
والتجــار  المتســوقين  واهتمــام  المعروضــة 
القتنــاص الفــرص التــي ال تخلــو مــن الصفقات 

وتبادل االستثمار في القطاع.

معرض الجواهر العربية 2022  -  من 22-26 نوفمبر

مركــز البحريــــــن للمجوهـــــرات
ــي ــنـ ــيـ ــاتـ ــبـ الـ والــــــــراعــــــــي   1992 ســــنــــة  ــرض  ــ ــع ــ ــم ــ ــل ــ ل ــس  ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ الـ ــك  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ

ساعة تاغ هوير موناكو 
األســطورة تعود مــن جديد
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عــادت الســاعة األكثــر ترقبــا مــن منتوجــات ســاعات تــاغ هوير في 
إصــدار راق جديــد، يعمــل للمــرة األولى على اإلطــالق بمحرك هوير 

02 الذي تم تصنيعه داخليا.

مــرة  تبهرنــا  هويــر،  تــاغ  شــركة 
أكثــر  تصميــم  بإصــدار  أخــرى، 
قلــف  موناكــو  لموديــل  روعــة 
إيديشــن، يجمــع بيــن األناقة في 
المظهــر والدقة العالية في األداء 
من خــالل المحرك األوتوماتيكي 
هويــر02  الشــركة  فــي  المصنــع 
فــي علبــة مــن الفــوالذ، المصقول 
المقــاوم للصــدأ، ما يجعل ســاعة 
تــاغ هويــر موناكو قلف إيديشــن 

الساعة الخاطفة لألنظار حقا.

بالطبــع، مــا يزال تصميم الســاعة 
“قلــف”  ألــوان شــعار  علــى  قائمــا 
الثالثــة األيقونية، ولكن مع دمج 
حداثــة  أكثــر  ألــوان  مجموعــة 
وهــي األزرق الداكــن والفيــروزي 
هــذه  إضافــة  ومــع  والبرتقالــي، 
مدعومــة  الجديــدة  العناصــر 
بلمســة من التطور، تصبح ســاعة 
تاغ هوير موناكو غولف المبتكرة 
وأناقــة  تميــزا  أكثــر  الجديــدة، 

بألوان شعار “قلف” المميزة.



يتقـدم رئيـس وأعـضاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيـذية وجميع منتسبـي
مــركـز الـبـحـريـن لـلـمـجـوهــرات

بأسمى آيات الشكر وعظيم االمتنان
إلى حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك البالد املعظم حفظه اهللا ورعاه
 على رعايته السامية حلفل

 افتتاح مركز البحرين العاملي للمعارض مبنطقة الصخير

وإلى صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهللا
 على تفضله نيابًة عن جاللة امللك املعظم

بافتتاح مركز البحرين العاملي للمعارض
 سائلني املولى عّز وجل أن يدمي على حضرة صاحب اجلاللة ملك البالد املعظم،
 وصاحب السمو امللكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والعافية،

ويسدد على طريق اخلير خطاهم
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