
جاللة الملك المعظم

في مرسوم ملكي ... سحر المناعي وكيال في “التنمية االجتماعية”
المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملك البـــاد المعّظـــم صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفـــة، مرســـوم رقم )73( لســـنة 2022 
بتعييـــن وكيل ووكيلين مســـاعَدين في 
وزارة التنميـــة االجتماعيـــة، بنـــاء علـــى 
عـــرض وزير التنميـــة االجتماعية، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
ـــن الســـيدة ســـحر  المـــادة األولـــى: ُتعيَّ
راشد عبدالرحمن المناعي وكياً لوزارة 

التنمية االجتماعية.
ن في وزارة التنمية   المادة الثانية: ُيعيَّ

االجتماعية ُكٌل من:
1 - الســـيدة إيناس محمد الماجد وكيًا 

مساعًدا لتنمية المجتمع.
2 - الســـيدة زينـــب ســـلمان العويناتـــي 
والتأهيـــل  للرعايـــة  مســـاعًدا  وكيـــًا 

االجتماعي.
التنميـــة  وزيـــر  علـــى  الثالثـــة:  المـــادة 
االجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدروه، وُينشـــر فـــي 

الجريدة الرسمية.
المعّظـــم  البـــاد  ملـــك  عـــن  صـــدر  كمـــا 
مرســـوم رقـــم )74( لســـنة 2022 بتعيين 

اإلســـكان  وزارة  فـــي  مســـاعد  وكيـــل 
والتخطيـــط العمراني، بنـــاًء على عْرض 
وزيـــر اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

ـــن الســـيدة بلســـم  المـــادة األولـــى: ُتعيَّ
علـــي عبدعلي الســـلمان وكيًا مســـاعًدا 
لمشـــاريع اإلســـكان في وزارة اإلســـكان 

والتخطيط العمراني. 
المـــادة الثانيـــة: علـــى وزيـــر اإلســـكان 
هـــذا  تنفيـــذ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

بلغ مجموع مستخدمي “الباصات 
البحريـــن  فـــي مملكـــة  الحمـــراء” 
 2015 العـــام  مـــن  فبرايـــر  منـــذ 
الماضـــي،   2022 أكتوبـــر  ولغايـــة 
بلـــغ  فيمـــا  راكبـــا،   75,549,035
متوســـط عدد الركاب اليومي في 
الباصـــات الحمـــراء خـــال أكتوبر 
32,279 راكبا، بحسب إحصاءات 

فـــي  العـــام  النقـــل  مســـتخدمي 
البحريـــن. وتعتبر حافـــات النقل 
أنظمـــة  أحـــد  الجماعـــي  العـــام 
المواصـــات العامة فـــي المملكة، 
حيث تـــم تطويـــر شـــبكة باصات 
 % 77 لتغطـــي  الجماعـــي  النقـــل 
من المســـاحة الكلية في المناطق 

المأهولة بالسكان.

75.5 مليون مستخدم لباصات 
“النقــل العــام” في 8 سنــوات
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شوارع المدن الكردية في إيران تتحول إلى ساحة حرب

عواصم ـ وكاالت

علـــى  تطلـــق  مجموعـــة  دعـــت 
نفســـها “الشـــباب الثوار فـــي إيران” 
واألعمـــال  المحـــات  إغـــاق  إلـــى 
التجارية، اليوم، فـــي عموم إيران، 
تضامنـــا مع المـــدن الكرديـــة غربي 
البـــاد التي تتعرض للقمِع الشـــديد 

هذه األيام.

كمـــا طالـــب “مركز تعـــاون األحزاب 
المنظمـــات  إيـــران”  فـــي  الكرديـــة 
المدنييـــن  والنشـــطاء  السياســـية 
اإليرانـــي  الشـــعب  فئـــات  وكافـــة 
بتنظيم إضراب عـــام اليوم؛ لتعزيز 
الوحـــدة والتضامن ودعم الشـــعب 

الكردستاني.

دعوة إلضراب عام في إيران اليوم

)18(

عواصم ـ وكاالت

أمـــس  األوروبـــي،  البرلمـــان  قـــّرر 
األربعـــاء، تصنيـــف روســـيا دولـــة 
خلفيـــة  علـــى  لإلرهـــاب  راعيـــة 

الحرب في أوكرانيا.
إن  األوروبـــي  البرلمـــان  وقـــال 
الضربات العســـكرية التي تنفذها 
مدنيـــة  أهـــداف  علـــى  موســـكو 
للطاقـــة  التحتيـــة  البنيـــة  مثـــل 
ومستشـــفيات ومدارس وماجئ 
القانـــون  تنتهـــك  أوكرانيـــا  فـــي 

الدولي.
األوربـــي  البرلمـــان  وتصنيـــف 
لروســـيا كدولـــة راعيـــة لإلرهـــاب 
خطـــوة رمزيـــة إلـــى حد كبيـــر، إذ 
ليـــس لدى االتحاد األوروبي إطار 

عمل قانوني يدعم ذلك.
يذكـــر أن االتحاد األوروبي فرض 
علـــى  مســـبوقة  غيـــر  عقوبـــات 
روسيا بســـبب عمليتها العسكرية 

في أوكرانيا.

البرلمان األوروبي 
يصّنف روسيا “دولة 

راعية لإلرهاب”

)١٨(

لـــدى  أشـــاد ســـفير المملكـــة المتحـــدة 
درامونـــد  رودي  البحريـــن  مملكـــة 
شـــهدتها  التـــي  االنتخابيـــة  بالتجربـــة 

البحرين حديثا. 
ووصف السفير البريطاني، لدى زيارته 
“البـــاد”، أمـــس العمليـــة االنتخابيـــة بــــ 
“المشجعة في ظل بيئة من التنوع في 

التوجهات والرؤى السياسية”. 
“المشـــاركة  بــــ  الســـفير  أشـــاد  كمـــا 
الفعالـــة للمـــرأة البحرينيـــة فـــي عملية 
االســـتحقاق االنتخابـــي، حيـــث بلغـــت 

نسبة مشاركتها 48 %”.
وأعـــرب عـــن اهتمامـــه بتنوع أنشـــطة 
مملكـــة البحريـــن المتمثلة باســـتضافة 
فعاليـــات كبيرة وعلى مســـتوى عالمي 
كزيـــارة بابا الفاتيكان البابا فرانســـيس 
الذي استمتع بإقامته في المملكة التي 
تحتضن تنوعا دينيا واجتماعيا فريدا.

“مركـــزا  البحريـــن  درامونـــد  واعتبـــر 
لتبـــادل  ديناميكيـــة  وبيئـــة  تجاريـــا، 

البضائع بين مختلف دول العالم”.

مـــن جهة أخـــرى، أكد الســـفير دراموند 
فـــي مواجهـــة  بـــاده ألوكرانيـــا  دعـــم 
مختلـــف  فـــي  الروســـي  االعتـــداء 

المجاالت االقتصادية والعسكرية.
مشـــاركة  البريطانـــي  الســـفير  وانتقـــد 

إيران في االعتداء.

رئيس التحرير ورئيس مجلس اإلدارة والسفير البريطاني بـ “البالد”

يعتزم بنك اإلسكان تطوير 8 أراٍض 
فـــي مدينـــة ســـلمان تبدأ بمســـاحة 
إجماليـــة من 1.087 متـــر مربع إلى 
6.526 متـــر مربـــع وتبلغ المســـاحة 
الكليـــة للبنـــاء 11.734 متـــر مربـــع، 
ويعتبـــر نطـــاق العمل لبنـــاء مرافق 
تجاريـــة كالمطاعـــم علـــى الواجهة 
محـــات  لياقـــة،  مراكـــز  البحريـــة، 
ســـوبرماركت،  خدميـــة،  تجاريـــة 
وتقتصر المناقصـــة على المقاولين 

المؤهلين مســـبًقا إصدار المناقصة 
مـــن درجة “B” أو أعلـــى لدى وزارة 
اإلســـكان كمقاول لبنـــاء المنازل أو 
لـــدى وزارة  الدرجـــة “A” أو أعلـــى 
األشـــغال كمقـــاول لبناء المشـــاريع، 
المقاوليـــن  علـــى  يتوجـــب  كمـــا 
الراغبيـــن بدخول المناقصـــة ببناء 
مشاريع، قيمة بناء 3 مايين دينار 
أو أكثر خال الـ 5 سنوات الماضية، 

وإال سيتم استبعادهم.

تعيين مقاول لبناء مرافق تجارية 
علــى 8 أراٍض بمدينــة سلمـــــان

)٠٤(

البحرين تحتضن تنوعا دينيا واجتماعيا فريدا
مشيدا بالتجربة االنتخابية والمشاركة الفعالة للمرأة... السفير البريطاني لـ “^”:

حسن عبدالرسول

محرر الشؤون المحلية

ريناتا عزمي

قال مســـؤول في شركة “دانة البحرين”، 
التـــي تطور مشـــروًعا كبيـــًرا بالقرب من 
“درة البحريـــن”، كان يطلـــق عليـــه “درة 
مارينـــا”، إن الشـــركة تمّكنـــت مـــن إنقـــاذ 
“درة بريز” المتعثر حينما تسلمت تطوير 

المشروع.
 وأبلـــغ رئيـــس مجلـــس اإلدارة والعضـــو 
البحريـــن”،  “دانـــة  لمشـــروع  المنتـــدب 
نواف المرزوق “الباد”، أن إدارة الشركة 
قامت بالتدخل إلنقاذ مشـــروع عمارتين 
ســـكنيتين ضمـــن منطقة التطويـــر التي 

تشرف عليها، وكان قد تولى تشييدهما 
أحد المطورين وذلك تحت اسم “بريز”.

وتبلغ قيمة المشروع التقديرية بنحو 12 
مليـــون دينار، حيث بلغ عدد المشـــترين 
الذين اســـتفادوا من انتشـــال المشـــروع 

من قائمة التعثر نحو 82 أسرة.

“دانة البحرين” تنقذ مشروعا عقاريا متعثرا
علي الفردان

)٢٠(



سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى التهنئة بالحكومة الجديدة من أحمد نواف الصباح

العالقات مع البحرين وصلت لمستويات متقدمة على كافة األصعدة
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
اتصاال هاتفيا من أخيـــه رئيس مجلس الوزراء 
بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الجابر الصبـــاح، حيث أعرب عن تهانيه 
بمناسبة صدور المرسوم الملكي عن ملك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
ونقل ســـموه خالل االتصال تحيـــات أمير دولة 
الكويت الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ نواف 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح وولـــي العهـــد بدولـــة 
الكويـــت ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد الجابـــر 
دوام  البحريـــن  لمملكـــة  وتمنياتهمـــا  الصبـــاح، 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة صاحب الجاللة 

ملك البالد المعظم.
وأعـــرب ســـموه عـــن شـــكره ألخيه ســـمو رئيس 
مجلـــس الوزراء بدولـــة الكويت الشـــقيقة على 
مشـــاعره الطيبـــة، التـــي تعكـــس عمـــق ومتانـــة 

العالقـــات األخويـــة التاريخية التـــي تربط بين 
الشـــقيقة،  الكويـــت  ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة 
منوهـــا ســـموه بمـــا وصلت إليـــه هـــذه العالقات 

مـــن مســـتويات متقدمـــة علـــى كافـــة األصعدة، 
متمنيا ســـموه لدولة الكويـــت المزيد من التقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

صــدر عــن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة قرار رقم )61( لســنة 2022 بتعيين مديرين في وزارة التنمية 

االجتماعية، وذلك بناًء على عْرض وزير التنمية االجتماعية، جاء فيه:

 المادة األولى:
ُيعّيـــن فـــي وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 

كل من:
إســـماعيل  ناصـــر  محمـــد  هنـــاء   -  1
مديـــًرا إلدارة المراكـــز وتنميـــة األســـرة 

والطفولة.
2 - فاطمـــة عبدالرضـــا محمـــد الديلمي 

مديًرا إلدارة التأهيل االجتماعي.

3 - فيصـــل علي محمـــد العجالن مديًرا 
إلدارة اإلرشاد األسري.

 -4 أحمـــد علـــي أحمـــد عجـــاج مديـــًرا 
إلدارة الموارد البشرية والمالية.

المادة الثانية:
علـــى وزيـــر التنميـــة االجتماعية تنفيذ 
أحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

صــدر عــن ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )60( لسنة 2022 بتعيين مدير في الجهاز 

اإلداري للنيابة العامة، وذلك بناًء على عْرض النائب العام، جاء فيه:

المادة األولى
صالـــح  أحمـــد  ســـلطان  الســـيد  ُيعيـــن 
جبارة آل بوفـــالح مديًرا إلدارة الموارد 
البشـــرية والماليـــة فـــي الجهـــاز اإلداري 

للنيابة العامة.

المادة الثانية
علـــى النائـــب العـــام تنفيـــذ أحـــكام 
هـــذا القـــرار، وُيعمـــل به مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينَشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

أقيم بقوة دفاع البحرين، أمس األربعاء، 
حفل تخريج دورة لألفراد المســـتجدين، 
بحضـــور مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان 
للقوى البشـــرية اللواء الركن الشيخ علي 
بـــن راشـــد آل خليفـــة. واســـتهل الحفـــل 

بتـــالوة آيـــات عطرة مـــن الذكـــر الحكيم، 
ثـــم ُألقيـــت كلمة بهـــذه المناســـبة وإيجاز 
عن الدورة وما اشتملت عليه من مراحل 
وتطبيقـــات  نظريـــة  ومـــواد  تدريبيـــة 
عملية عســـكرية، بعدها قـــدم الخريجون 
عرضًا عســـكريًا ميدانيًا للمشـــاة، ثم أدى 

الخريجون القسم القانوني.

تعييـــن 4 مـديرين فــي “التنميــة”

بوفالح مديًرا في الجهاز اإلداري للنيابة العامة

قوة الدفاع تحتفل بتخريج إحدى دورات المستجدين
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سمو الشيخ أحمد نواف األحمد سمو ولي العهد رئيس الوزراء

الرفاع - قوة الدفاعالرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
الملحق العسكري بسفارة الواليات 
المتحدة األميركيـــة الصديقة لدى 
مملكة البحرين العقيد كريســـتوفر 
فلويـــد والوفـــد المرافق لـــه، وذلك 

صباح أمس األربعاء.
 وخـــالل اللقاء، رّحـــب القائد العام 
بالملحـــق  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 

الواليـــات  بســـفارة  العســـكري 
المتحدة األميركيـــة الصديقة لدى 
مملكة البحرين والوفد المرافق له، 
مشيًدا بعالقات الصداقة المتميزة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
وســـبل تعزيزهـــا ومـــا تشـــهده من 
األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  تطـــور 
بالتنســـيق  يتعلـــق  مـــا  خاصـــة 

العسكري والتعاون الدفاعي.

األركان  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق الركن ذياب النعيمي، وفًدا 
من كليـــة الدفـــاع الوطنـــي بوزارة 
الدفـــاع بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشـــقيقة برئاســـة العميد 
الركن محمد سعيد غافان الجابري، 

وذلك صباح أمس األربعاء.
وخـــالل اللقاء، رّحـــب رئيس هيئة 
األركان بوفـــد كلية الدفاع الوطني 
اإلمـــارات  بدولـــة  الدفـــاع  بـــوزارة 

العربيـــة المتحـــدة، مشـــيًدا بمتانة 
العالقـــات األخوية الوطيـــدة التي 

تربط البلدين الشقيقين.
حضـــر اللقاء مســـاعد رئيـــس هيئة 
الركـــن  اللـــواء  للعمليـــات  األركان 
غانـــم الفضالـــة، ومديـــر التدريـــب 
العسكري اللواء الركن صالح راشد 
آل ســـعد، ومدير التعاون العسكري 
اللواء ركن طيار الشـــيخ محمد بن 

سلمان آل خليفة.

النعيمي: العالقات مع اإلمارات متينةتقوية التنسيق العسكري مع أميركا
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المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

يزور ممثالن من مركـــز التقييم والتعليم 
الدولـــي في جامعة كامبريدج البريطانية 
العريقـــة هيئة جودة التعليـــم والتدريب، 
في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 نوفمبر 
والشـــراكة  التعـــاون  لمواصلـــة  الجـــاري؛ 
الممتـــدة بيـــن الطرفين منـــذ العام 2013، 

بشأن االمتحانات الوطنية.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة طارق 
السندي، بالشراكات اإلســـتراتيجية التي 
المؤسســـات  أعـــرق  مـــع  الهيئـــة  تعقدهـــا 
الدوليـــة الرصينـــة؛ لضمـــان تحقيق أعلى 
معاييـــر الجـــودة أثنـــاء عقـــد االمتحانات 
الوطنيـــة، وبخاصة فيما يتعلـــق بتحليل 
ا على  النتائـــج، وهـــو مـــا ينعكـــس إيجابيًّ
مستويات أبنائنا وبناتنا، طالب وطالبات 
مدارس مملكة البحرين، الذين يتقدمون 

لهذه االمتحانات.
وأكد الســـندي علـــى أن إدارة االمتحانات 
الوطنيـــة فـــي الهيئـــة، ســـتقوم بالتعـــاون 
مع جامعـــة كامبريـــدج البريطانيـــة، على 
تحليـــل نتائـــج الطلبـــة؛ لتقييـــم مســـتوى 
أدائهـــم وفـــق معاييـــر محـــددة، وتتالءم 

ومتطلبـــات تطوير النظـــام التعليمي في 
مملكـــة البحريـــن، باالســـتعانة بالتقاريـــر 
ســـتقوم  إذ  التحليـــل،  بعمليـــة  المتعلقـــة 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب - وهي 
الجهة المنوطة بها مســـئولية االمتحانات 
الوطنيـــة - بإصـــدار تقارير نتائـــج الطلبة 
فـــي المدارس، التي توضح مواطن القوة 
فـــي  التـــي بحاجـــة لتطويـــر  والجوانـــب 
أدائهـــم، إضافة إلى التوصل إلى الطرائق 
طلبـــة  بمســـتويات  لالرتقـــاء  المناســـبة؛ 

البحرين في هذه االمتحانات.
أن  إلـــى  التنفيـــذي،  الرئيـــس  أشـــار  كمـــا 
وفـــد  مـــع  التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  لقـــاء 
جامعـــة كامبريـــدج، يهـــدف إلـــى تنـــاول 
األســـئلة،  مســـتويات  تحليـــل  طريقـــة 
وذلـــك بحضور فريـــق التقييم فـــي إدارة 
االمتحانات الوطنية، إذ ســـيتم االجتماع 

مـــع موظفـــي اإلدارة، إلعطائهـــم تغذيـــة 
راجعة شاملة بشـــأن فقرات االمتحانات، 
وتحليـــل إجابـــات الطلبة، وهـــو ما يحقق 
االحترافيـــة والمهنيـــة فـــي عمـــل الهيئة، 
حيث تســـعى لتطبيـــق المعاييـــر الدولية، 
ُل أبناء وبنات البحرين لدخول  التـــي ُتَؤهِّ

الحياة الجامعية بكل كفاءة واقتدار.
يذكـــر أن هيئة جودة التعليـــم والتدريب 
وقعت مذكرة تفاهم مع قسم االمتحانات 
الدوليـــة فـــي جامعـــة كامبريـــدج، حـــول 
التعاون في مجـــال االمتحانات الوطنية 
منذ العام 2013، وذلك ضمن أكثر من 20 
اتفاقيـــة ومذكـــرة تفاهـــم، مع مؤسســـات 
وطنية ودولية في مجال جودة التعليم؛ 
وهـــو مـــا كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي تحقيق 
التميـــز لهـــا، وتعزيز مكانتها بيـــن نظرائها 

خليجيا وإقليميا ودوليا.

تقارير لتوضيح مواطن القوة والجوانب المراد تطويرها في أداء الطلبة

وفد من جامعة كامبريدج البريطانية يحلل نتائج االمتحانات الوطنية

المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت المحافظة الشـــمالية بالتعاون مع 
مركز تاج الطبي ورشة تدريبية لعدد من 
الممرضات المتخرجات حديثًا من أهالي 

المحافظة.
وبهذه المناســـبة، أعرب محافظ الشمالية 
علي العصفور عن شكره وتقديره لمديرة 
العمليـــات فـــي مركـــز تـــاج الطبـــي رملـــة 
برامـــج  فـــي  الدائـــم  لتعاونهـــا   Pالحـــداد
هـــذه  أن  المحافظـــة، مؤكـــدًا  وفعاليـــات 
 hتتويـــج ســـتكون  التدريبيـــة  الورشـــة 
لتعاون مســـتمر بيـــن المحافظـــة والمركز 
والتـــي نســـعى مـــن خاللهـــا إلـــى تأهيـــل 
المتدربـــات لالنخـــراط في ســـوق العمل، 
موضحـــًا أنه ســـيتم إقامة معـــرض للمهن 
بحضـــور أربـــاب العمل في نهاية الورشـــة 
بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الطبي 

الخاص في المحافظة الشمالية.

وأشار محافظ الشمالية إلى أن المحافظة 
تعمـــل بالتعاون مع مركز تاج الطبي على 
وضـــع الترتيبـــات لالحتفال بيـــوم المرأة 
البحرينيـــة في األول من ديســـمبر المقبل 
وتكريـــم مجموعة مـــن المتدربات الالتي 
انخرطـــن فـــي البرنامج التدريبـــي، داعيًا 
اكتســـاب  علـــى  العمـــل  إلـــى  المتدربـــات 
مـــن  واالســـتفادة  الالزمـــة  المهـــارات 

الخبـــرات التـــي تمكنهـــن مـــن االنخـــراط 
فـــي ســـوق العمـــل، متمنيـــًا لهـــن التوفيق 
والنجاح في مستقبلهن العلمي والعملي.

عمليـــة  تدريبـــات  الورشـــة  وتضمنـــت 
ونظريـــة فـــي توفيـــر الرعايـــة الصحيـــة 
مهـــارات  إلـــى  باإلضافـــة  للمرضـــى، 
وأخالقيـــات التعامل مع المرضى وزمالء 

العمل والمؤسسة الصحية.

“الشمالية” تنظم ورشة تدريبية بالتعاون مع “تاج الطبي”

افتتح محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
“مهرجان )وين وبكم( الترفيهي العائلي” 
والـــذي يعـــد األول من نوعه فـــي نطاق 
نائـــب  بحضـــور  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
الدوســـري  عيســـى  العميـــد  المحافـــظ 
ومديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة الجنوبية 
عاصـــم عبداللطيـــف، وعـــدد مـــن كبـــار 
المســـؤولين والجهة المنظمة للمهرجان 

وذلك بحلبة البحرين الدولية.
وتفضل ســـمو محافـــظ الجنوبية بقص 
الشـــريط إيذانـــا ببدء المهرجـــان، حيث 
أكد ســـمو محافظ المحافظـــة الجنوبية 
أن المحافظة مستمرة في دعم ورعاية 
جملة من األنشطة والفعاليات المتنوعة 
أهالـــي  قبـــل  مـــن  إقبـــاالً  تشـــهد  التـــي 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  المحافظـــة، 
مختلـــف القطاعات الواعـــدة، باإلضافة 
إلى تشـــجيع أصحاب المشـــاريع الرائدة 
لألفـــراد ودعـــم رواد األعمال من األســـر 
اإلنتـــاج  فـــي  والمســـتثمرين  المنتجـــة 
المحلـــي ومـــا يقدمونـــه مـــن منتجـــات 
تخـــدم  ومتميـــزة  إبداعيـــة  وخدمـــات 
شـــريحة واســـعة مـــن أهالـــي المحافظة 

الجنوبية.
بعـــد ذلـــك قـــام ســـمو المحافـــظ، بأخـــذ 
بجولة اطلع خاللها على المشاركين في 
المهرجـــان والـــذي يضـــم أكثر مـــن 100 
مشـــروع محلـــي وعالمـــي مـــن البرامج 
والمقاهـــي،  والمطاعـــم  والفعاليـــات، 
ومســـتلزمات مبتكرة إلـــى جانب ألعاب 
ترفيهية لألطفال، باإلضافة إلى عروض 
ثقافية وفنية محلية ودولية، واســـتمع 
الحســـاب  إدارة  مـــن  الجولـــة  خـــالل 
اإلعالمي “وين وبكم” إلى شـــرح مفصل 

حول المشاريع والمحالت المشاركة.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  أشـــاد  كمـــا 

الجنوبية، بالمســـتوى المتميز للمهرجان 
لمـــا تضمه مـــن برامج وأنشـــطة ومحال 
متنوعة تناســـب مختلف األذواق تحت 
ســـقف واحـــد بمـــا يخـــدم ذلـــك جميـــع 
المحافظـــة  بـــأن  ســـموه  مبينـــًا  الـــزوار، 
تحظى بالعديد من المكتسبات الوطنية 

التي تجعلهـــا مركزًا هامًا الحتضان أبرز 
الفعاليات والمناسبات المختلفة.

المنظمـــة  الجهـــة  مـــن جانبهـــا، أعربـــت 
وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  للمهرجـــان 
الفتتـــاح ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 

الجنوبيـــة هذا المهرجان المتميز، مثمنة 
إلنجـــاح  الجنوبيـــة  المحافظـــة  تعـــاون 
هـــذه الفعالية التي تســـهم في تشـــجيع 
االستثمار للمشـــاريع المحلية والوطنية 
ودعـــم رواد األعمـــال إلقامـــة مثل ھذه 
الفعاليات واألنشطة الفاعلة التي تسھم 

فـــي توفير جـــو ترفيهي وعائلـــي لزوار 
المهرجان من المواطنين والمقيمين.

يذكـــر أن المهرجان شـــهد إقباال واســـعا 
مـــن قبـــل أهالـــي المحافظـــة فـــي اليوم 
لوجـــود  وذلـــك  انطالقـــه،  مـــن  األول 
أكثـــر مـــن 100 مشـــاركة مـــن المشـــاريع 

المحليـــة والعالميـــة وقطاعـــات منوعة، 
والتي تســـتقطب مختلف أفراد األسرة 
وتحظـــى بأعجـــاب الجميـــع، كمـــا يقـــام 
المهرجـــان مـــن الفتـــرة مـــن 23 نوفمبـــر 
الحالي ولغاية 3 ديســـمبر المقبل، من 4 

مساًء حتى الساعة 12 صباحا.

تشجيع أصحاب المشاريع الرائدة ودعم األسر المنتجة والمستثمرين في اإلنتاج المحلي
مستمرون في دعم ورعاية جملة من األنشطة والفعاليات المتنوعة... سمو محافظ الجنوبية:

سمو محافظ الجنوبية يفتتح المهرجان الترفيهي العائلي )وين وبكم( بحلبة البحرين الدولية

المنامة - بنا



أن  البريطانـــي  الســـفير  وأكـــد 
“التبـــادل التجـــاري مـــع مملكة 
البحرين يشهد نمًوا متصاعًدا 
مـــع نمـــو االقتصـــاد البحريني 

مقارنة بالسنوات الماضية”.
البحريـــن  درامونـــد  واعتبـــر 
وبيئـــة  تجارًيـــا،  “مركـــًزا 
ديناميكية لتبادل البضائع بين 

مختلف دول العالم”.
وتطرق رئيس التحرير مؤنس 
المردي إلى “أهمية االســـتماع 
إلـــى رواية اآلخر في اإلعالم”، 
الصحافـــة  تركيـــز  منتقـــًدا 
البريطانية على رواية واحدة 

للقصة.
ودعـــا المردي إلى “مد جســـور 
مـــن التواصـــل بيـــن الصحافة 

البحرينية والبريطانية”.
أوضـــح  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
الســـفير درامونـــد أن “اإلعـــالم 
الغربـــي ال ينظـــر بعمـــق تجـــاه 
عـــن  المتداولـــة  االدعـــاءات 

قصة أو موضوع ما”.
وأكد مسؤولية اإلعالم الغربي 
في التحقق من طبيعة ما يتم 

تداوله.
ودعـــا الســـفير البريطانـــي إلى 
تســـليط الضـــوء علـــى نمـــاذج 
التقـــدم والنجاح التـــي حققها 
الشعب البحريني في مجاالت 
االقتصـــادي،  كالتطـــور  شـــتى 

والسياحي.
عندمـــا  الســـياح  أن  وذكـــر 
التطـــور  مظاهـــر  يشـــاهدون 
الحاصلة في البحرين ينقلون 
إلـــى  المبهجـــة  الصـــورة  هـــذه 
اآلخـــر، وهـــذا يعـــد مـــن أبـــرز 
األســـاليب التي تستخدم للرد 

على مثل هذه االدعاءات.
ونفى الســـفير البريطاني كون 
اتفاق بريكســـت مساًرا خاطًئا 

لبريطانيا.
وقال “ال أرى أي مســـار للعودة 
إلـــى االتحـــاد األوروبـــي، نحن 
ننشـــد االســـتقرار مع شـــركائنا 

في أوروبـــا، ونســـعى للتعاون 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
وهـــذا أمـــر مهم في السياســـة 

البريطانية”. 
وعـــن اتفاقية التجـــارة الحرة 
بيـــن المملكة المتحـــدة ودول 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس 

قـــال الســـفير البريطانـــي إنـــه 
“متفائـــل لقـــرب التوصـــل إلى 
اتفـــاق بين الطرفيـــن في ظل 
الـــدؤوب  العمـــل  مـــن  أجـــواء 
والمستمر لمواجهة التحديات 
المتعلقة بالتوصل إلى االتفاق 

المشترك”.

وذكـــر أنـــه مـــن المحتمـــل مـــع 
“بداية العـــام المقبل أن تجري 
محادثات مشـــتركة بشأن هذا 

الشأن”. 
مـــن جهة أخـــرى، أكد الســـفير 
دراموند دعم بـــالده ألوكرانيا 
في مواجهة االعتداء الروسي 

المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
االقتصادية والعسكرية.

البريطانـــي  الســـفير  وانتقـــد 
مشـــاركة إيران فـــي االعتداء، 
متطرًقـــا إلـــى تبعـــات الحـــرب 
الذيـــن  األوكرانييـــن  علـــى 
سيشهدون شتاًء صعًبا، فضالً 
عـــن تبعـــات الحـــرب وتأثيرها 
على أمن الغـــذاء والطاقة في 

العالم. 
ولفـــت إلى أن روســـيا تتحمل 

مسؤولية االعتداء. 
وأعرب الســـفير عـــن اهتمامه 
بتنوع أنشطة مملكة البحرين 
المتمثلـــة باســـتضافة فعاليات 
كبيـــرة وعلى مســـتوى عالمي 
كزيـــارة بابـــا الفاتيـــكان البابـــا 
اســـتمتع  الـــذي  فرانســـيس، 
التـــي  المملكـــة  فـــي  بإقامتـــه 
دينًيـــا  تنوًعـــا  تحتضـــن 

واجتماعًيا فريًدا.
البريطانـــي  الســـفير  وتجـــول 
برفقـــة رئيس مجلـــس اإلدارة 
ورئيـــس  الشـــعلة،  عبدالنبـــي 
المـــردي،  مؤنـــس  التحريـــر 
ورئيـــس  التحريـــر  وســـكرتير 
المحليـــة  الشـــؤون  قســـم 
والمحتـــوى اإللكتروني راشـــد 
الغائـــب فـــي أقســـام ومرافـــق 

الصحيفة.
مجلـــس  رئيـــس  واســـتعرض 
الشـــعلة  عبدالنبـــي  اإلدارة 
فـــي  البـــالد  تجربـــة صحيفـــة 
ومواكبـــة  الرقمـــي  التحـــول 
فـــي  المختلفـــة  التطـــورات 

المشهد الصحافي.

الــعــالــم ــبــضــائــع بــيــن دول  ال ــادل  ــب ــت ل ــز تــجــاري وبــيــئــة ديــنــامــيــكــيــة  ــرك ــبــحــريــن م ال

ــن ــي ــي ــاء األوروب ــرك ــش ــشــد االســـتـــقـــرار مـــع ال ــن ــيــس مـــســـارا خـــاطـــئـــا... ون ــت” ل ــس ــك ــري “ب

ريناتا عزمي

العمليـة االنتخابيـة في البحريـن مشجعـة 
في ظـل بيئـة متنوعـة التوجهـات

انتقد مشاركة إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا... السفير البريطاني لـ ”^”:

رئيس التحرير، رئيس مجلس االدارة، السفير البريطاني، مساعد الشؤون السياسية واالتصال بالسفارة، سكرتير التحرير، والمحررة ريناتا عزمي

local@albiladpress.com
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من جولة السفير البريطاني في استيديو “البالد” 

هدية تذكارية من “البالد” للسفير البريطاني

أشــاد ســفير المملكــة المتحــدة لــدى مملكــة البحريــن رودي درامونــد 
بالتجربة االنتخابية التي شهدتها البحرين حديثا. 

العمليــة  أمــس  “البــاد”،  زيارتــه  لــدى  البريطانــي،  الســفير  ووصــف 

االنتخابية بـ “المشجعة في ظل بيئة من التنوع في التوجهات والرؤى 
السياسية”. 

كمــا أشــاد الســفير بـــ “المشــاركة الفعالــة للمــرأة البحرينيــة فــي عملية 

االستحقاق االنتخابي، حيث بلغت نسبة مشاركتها 48 %”.
واتفق الســفير البريطاني مع ما ذكره رئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي 

الشعلة بشأن ما تميزت به العملية االنتخابية من شفافية.

ــًدا  ــاع ــص ــت ــًوا م ــمـ ــد نـ ــه ــش ــن ي ــري ــح ــب ــع ال ــاري مـ ــجـ ــتـ ــادل الـ ــبـ ــتـ الـ
متفائـــل بشـــأن اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بيـــن المملكـــة المتحـــدة ودول الخليـــج
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MOIC/PC/21847/21864/10870/10861/2022العروض متوفرة أيضًا في

*تطبق الشروط واألحكام: 
تسري العروض من ٢٤ نوفمبر إلى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ 
أعلى حد للخصم هو ١٠ دنانير لعملية شراء واحدة.

يحق فقط لمستخدمي بطاقة ماستركارد اإلئتمانية االستفادة من الخصم. 
يصلح هذا العرض على البطاقات الصادرة من مملكة البحرين فقط.

استمتعوا بخصم إضافي ٢٠٪
عند التسوق أونالين في لولو مع بطاقة
ماستر كارد االئتمانية.
تسوق اآلنالحد األدنى للشراء هو ٢٠ دينار
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*تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام*تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام

احصل على خصم
بنسبة ٣٣٪ على العطور 

يسري العرض لغاية
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ 

احصل على قسيمة خصم بنسبة ٥٠٪ على
الفور عند شرائك بقيمة ٣ دنانير أو 
أكثر من قسم المشويات والتندور 

٢٤، ٢٥، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢

أنفق ٥ دنانير أو أكثر في قسم
األكالت البحرية واحصل على قسيمة 

خصم بنسبة ٣٠٪ على الفور 

٢٤، ٢٥، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢

 على العدسات و اإلطارات
٥٠

خصم مباشر

يسري العرض لغاية ٥ ديسمبر  ٢٠٢٢

 على منتجات مختارة *
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يسري العرض لغاية ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢

ب
د.

ب
د.

39،99٠
59.99٠

أبل إيربودس ٢
محول أبل يو إس بي 

بنوع سي
د.

ب
د.

6،49٠
9.99٠

ب
د.

ب
د.

4،45٠
8.9٠٠

حقيبة ظهر بياليت متنوع / 
للقطعة

دجاج مجمد لولو 
١٢٠٠ غرام × العدد ٢

٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢

ب
د.

ب
د.

2،99٠
3.72٠

ب
د.

أرز بسمتي محسن 
٢١  ٢٠ كيلو

ب
د.

9،99٠
13.99٠

أرز بسمتي أبو شيبة 
١٠ كيلو

ب
د.

ب
د.

4،99٠
6.99٠

نودلز إندومي متنوع 6 قطع

٧أيام فقط

ب
د.

ب
د.

1،29٠
1.56٠

ب
د.

ب
د.

2،69٠
3.58٠

زيت الطهي صني ١.5 لتر × 
العدد ٢

٧أيام فقط

كاجو مشوي ماي فاينيست 
ب٤5٠ غرام

د.

ب
د.

1،99٠
2.79٠

BD3.180

ب
د.

ب
د.

1،99٠
3.18٠

قطع الدجاج أمريكانا األصلي 
٤٠٠ غرام × العدد ٢

مناديل الوجه زميل المنزل 
١5٠ ورقة × العدد 6

ب
د.

1،29٠
1.69٠

ب
د.

ب
د.

٠،89٠
2.18٠

شاور جل أنشانتر ٢5٠ مل × 
بالعدد ٢ متنوع

د.

زبدة غير مملحة / مملحة 
لورباك ٤٠٠ غرام × العدد ٢

ب
د.

3،99٠
5.46٠

•6.6” Screen
•Octa Core
•4GB Ram | 64GB Rom
•8MP Front Camera
•50MP + 5MP + 2MP
 Rear Camera
•5000 mAh Battery

سامسونج جالكسي ام ١3 6٤ جي بي

ب
د. 59،99٠

ب
د. 79.9٠٠

٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٢٥ ، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ٢٤ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٤ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٤٢٠٢٢ ، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢

٪٥٠

 

BD10

• Intel® Core™ i5-1135G7
• 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 
• 8 GB DDR4-2666 MHz RAM  
• Intel® Iris® Xᵉ Graphics 
• 15.6”FHD (1920 x 1080) Screen
• HP True Vision 720p HD camera
• Windows 11

كمبيوتر محمول إتش بي

ب
د.

BD 254.990

2٠9،99٠

• 10.4” [1200 x 2000 pixels]
   Multi Touch Screen
• Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73   
  & 4x1.7 GHz Cortex-A53)
• 64GB ROM microSD upto 512GB
• 4GB RAM
• Dual Camera
• Android 10, upgradable to   
  Android 11
• Nano-SIM,With Stylus, 4G LTE
• Li-Po 7040mAh, non-removable

تاب سامسونج ١٠.٤ إنش 
6٤ جي بي

ب
د.

BD 159.990

119،99٠

٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢

ثالجة إل جي 5٠٠ لتر

ب
د.

ب
د.

169،99٠
2٠9.٠٠٠

٢٦ إلى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢

٪٢٥

ب
د.

ب
د.

179،99٠
282.75٠

تلفزيون سامسونج 5٠ بوصة

٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢

يسري العرض لغاية ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢



 باسكال بيتشو:

شــاركت ماركــة ARNOLD AND SON  بعــرض أحــدث الســاعات وأندرهــا فــي 

جناح  آســيا للمجوهرات وذلك في معرض الجواهر العربية، وعرضت  ســاعات 
ارنولد اند ســون ســاعات عالمية، إذ شــاركت بمجموعة من التصاميم الحصرية 

لزوار معرض الجواهر العربية.
وقال  باســكال بيتشــو نائب قسم المبيعات 
في ساعات ارنولد اند سون قائاًل:” نحرص 
على المشاركة في معرض الجواهر العربية 
بأنــه  العــام  مــا يميــز هــذا  إال إن  عــام،  كل 
يقــام فــي مركــز البحرين الدولــي للمعارض 
نعــرض  لــذا  الصخيــر،  فــي  والمؤتمــرات 
لــزوار  فقــط  حصريــة  ســاعات  العــام  هــذا 
وأضــاف  البحريــن”.  مملكــة  فــي  المعــرض 
بعــرض قطــع  العــام  هــذا  نشــارك  نحــن    ”:
متميــزة وفريــدة والتي تــم إطالقها مؤخًرا 
كمــا نعــرض مجموعة جديدة من الســاعات 
النســائية، إضافــة إلــى عــرض بعــض القطع 
النــادرة والتــي يتم توفير ثــالث قطع منها، 
ونقدم أيضًا  هذا العام بعض الساعات التي 
تــم توفيرها كقطــع نادرة في العام الماضي 
فــي معــرض الجواهــر العربيــة الســابق، إذ 

نوفر منها قطع محدودة لزوار المعرض”.
وعــن جديــد ســاعات ارنولــد اند ســون قال 

باســكال بيتشــو :” تقــّدم أرنولــد آنــد ســون 
تصميمين جديدين ضمن مجموعة ساعات 
التصميمــان  ويتمّيــز  توربيلــون.  ألتراثــن 
بوضــع مينــا مــن نــوع جديــد، فهــو مغطــى 
بــرذاذ بــراق مــن الذهــب واأللمنيــوم ليالئم 
تصميمهــا  أعيــد  التــي  الفاخــرة  اإلطــارات 
أيًضــا”. وتحــدث عــن الســاعة نفســها فهــي 
متوافــرة بلونيــن الذهب األحمــر والبالتين 
فــي حيــن إن ســمكها ال يتعــدى 8.3 ملــم، 
الياقــوت  فيمــا يعلوهــا غطــاء مقبــب مــن 
والكريســتال. وذكــر بأنــه تــم اختيــار المينا 
الســاعة  طرفــي  فــي  التوربيلــون  وفتحــة 
لتماثــل بذلــك تصميــم ســاعات الكرونومتر 

البحرّية لمصممها الشهير جون أرنولد.
ولفت إلى أن  أرنولد آند سون  عملت على 
إعــادة تصميــم هيكليــة العنصــر الــدوار في 
الســاعة، وبالتالــي أصبــح مخــزون الطاقــة 
مــا ال يقــل عــن 100 ســاعة، وهــو أمــر فريد 

فــي ســاعة  بالمالحظــة خصوًصــا  وجديــر 
ســاعات  مــن  والدقــة  النحافــة   شــديدة 

ألتراثن توربيلون.
فــي   تقــع  ســون   آنــد  أرنولــد  بــأن  وذكــر 
سويســرا حيــث يتــم بتصنيــع جميــع قطــع 
عشــاق  علــى  وبيعهــا  وعرضهــا  الســاعات، 
الســاعات فــي مختلــف الــدول، مشــيرًا إلى 
أن مؤســس الشــركة يعــد مــن أبــرز صانعي 
حياتــه  قضــى  أذ  المشــهورة،  الســاعات 
فــي صناعــة الســاعات وذلــك بهــدف زيادة 
الجودة والدقة في الســاعات المســتخدمة 
فــي ذلــك الوقــت، وقــد اســتطاع تحقيــق 
ذلك، كما أنه قضى معظم وقته في صناعة 
األدوات اإللزاميــة للبحــارة في ذلك الوقت 
بهــدف تســهيل عمليــة التنقل بيــن القارات 

وفي المالحة البحرية.

 ARNOLD AND SON
يشارك بعرض أحدث الساعات وأندرها 

في جناح مجوهرات آسيا

تعرض في معــرض الجواهــر 
العربية جناح مجوهرات آسيا

Visit us at Asia Jewellers Pavilion,  Hall 7 . Jewellery Arabia 22-36 November 2022.

CHEVALIER هي تكریم لكل امرأة 
تتمتــع بالتمكيــن والتــي عارضت  
الصعــاب إلحــداث فــرق وخلق إرث 

خاص بها.
مجموعة مــن القالئد وقطع األیادي 
المميزة، تســمح لكل نمط بالتقدم 

والتعبير تدریًجيا عن بيان مشــابه 
إلرادة امرأة قویــة في القرن الحادي 

والعشرین.

YEPREM

 مجموعة ميان جعفر

قالئد “أومبيليكالي”      من “بوتشيالتي”

“مارینا بي”

بالتزامــن مع إطالق دار النشــر “أســولين” لكتــاب یحتفي بمرور مائة عام على تأســيس شــركة 
“بوتشــيالتي”، أعادت الشــركة تصميم مجموعــة قالئدها الرائعــة “أومبيليكالــي” والتي اعتاد 

األدیب اإلیطالي “غابریيل دانونزیو” تقدیمها كهدایا لمحبوباته.

كانــت “مارينا بولغاري” مــن الجيل الثالث 
لألشــقاء وأبنــاء العمومــة الذيــن التحقوا 
بشــركة العائلــة “بولغــاري”، وهــي شــركة 
فــي  المجوهــرات  بصناعــة  مشــهورة 
العاصمــة اإليطاليــة “رومــا”. وقــد شــغلت 
“بولغــاري”  فــي  عملهــا  خــال  “مارينــا” 
مناصــب متعــددة فــي الجانــب المالي من 
الشــركة، وكذلــك فــي الجانــب اإلبداعــي 
المتعلــق بتصميــم وصناعــة المجوهــرات، 

وهو ما أكسبها خبرة كبيرة. وقد ساعدتها 
هــذه الخبــرة عنــد مغادرتهــا للشــركة عام 
1976 إلنشــاء شــركتها الخاصــة فــي عــام 

.1978
هــذا العــام، تطــرح “مارينــا بــي” مجموعــة 
اســم  تحمــل  المجوهــرات  مــن  جديــدة 
لمجموعــة  باإلضافــة  “تريانغولــي”، 
العمليــة  نظيرتهــا  وهــي  “تريانغولينــي” 

لالرتداء اليومي.
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 التقت “البالد” أعضاء مجلس إدارة مجوهرات الزين فيصل نبيل الزين ومريم نبيل الزين اللَذين كشفا في حديثهما 
عن رؤيتهما الحديثة لتطوير منتجات الشركة وإضفاء الطابع الحديث مع االحتفاظ بالتصاميم التراثية التي تحفظ 

هوية مجوهرات الزين وفي نفس الوقت تتماشى مع كل ما هو جديد.

 وقال فيصل “نفتخر بأننا موجودون 
وأننا  عاًما،   90 من  ألكثر  السوق  في 
نسعى  مصنًعا  تمتلك  بحرينية  شركة 
فروع  وفتح  وتوسعته  تحديثه  إلــى 
بحرينيون  مصممون  ولدينا  جديدة، 

تمزج  وأفكاًرا  عالية  مهارة  يمتلكون 
بين الحاضر والقديم”.

وأضاف فيصل أن صناعة الحلي مهنة 
عــمــل متجانس،  فــريــق  إلـــى  تــحــتــاج 
مــؤكــًدا أن مــجــوهــرات الــزيــن قــّررت 

النجاح لتصل إلى  أن تتخطى حدود 
أن  إلـــى  ــا  الفــًت عليها  وتستقر  الــقــمــة 
الشركة أمضت 20 عاًما لتصل إلى لون 
اقترن  الــذي  ا،  حاليًّ الموجود  الذهب 
باسم الزين للمجوهرات، وتقّدم الزين 
الــذهــب األصــفــر والــــوردي واألبــيــض.  
ــارك  ــشـ ــًا “تـ ــ ــائ واســـتـــطـــرد فــيــصــل قــ
مجوهرات الزين في معرض 
الجواهر العربية بمجموعة 
والرقي،  باألناقة  تتميز 
اعــتــدنــا على  فــقــد 
االبــتــكــار والــتــفــرد 
فـــي مــعــروضــاتــنــا 
ــيـــم  ــعـ ــتـــطـ مـــــــع الـ
بـــــــــاألحـــــــــجـــــــــار 
والــــــــــــــمــــــــــــــاس، 
وتطورنا ليس له 
مثيل كوننا نصنع 
ــن  ــريــ ــحــ ــ ــب ــ فـــــــي ال
ــبـــحـــريـــن  ألهـــــــل الـ
ونجحنا  والــخــلــيــج، 
للعالمية  االنطاق  في 
وشــاركــنــا فــي عـــدد من 
ــيــة الــتــي  ــدول ــمــعــارض ال ال
ــا بــصــمــة مــتــمــيــزة،  ــن أضـــافـــت ل
الــبــحــريــن في  نــمــثــل  واســتــطــعــنــا أن 

منتجات متميزة ومتفردة”.

مجوهرات  رؤيــة  إلــى  فيصل  ولفت   
ــزيـــن وســعــيــهــا ألن تــنــشــئ مــعــهــًدا  الـ
عــلــى صناعة  الــبــحــريــنــيــيــن  لــتــدريــب 
والمنتجات  االسم  ليمتد  المجوهرات 
ــه األجــيــال  ــتــوارث فــي الــمــســتــقــبــل، وت
متحف  إنشاء  أن  إلى  ولفت  المقبلة، 
من ضمن أهداف ورؤية الشركة ليضم 
كل تراثها القديم ويكون مزاًرا يجمع 

بين الحاضر الممزوج بعبق الماضي.
“تخرجت  الزين  قالت مريم  بدورها،   
إلى  بعدها  ألنــضــم  ســنــوات  أربـــع  منذ 
فريق العمل بمجوهرات الزين وأكون 
جزًءا من هذا التراث العريق، ورغبت 
أن يكون هناك قصة وراء كل تصميم 
وقــطــعــة يــتــم تــصــنــيــعــهــا فـــي مصنع 
مجوهرات الزين، وبدأنا بزيارة السوق 
أيــدي  على  أفــكــارنــا  وســّطــرنــا  القديم 
إلضــفــاء  مصنعنا  ــل  داخــ المصنعين 
الــلــمــســة الــعــصــريــة عــلــى مــجــمــوعــات 
االحتفاظ  مع  والمرمرية  الهيل  حب 
عماء  عشقها  التي  التراثية  بالصبغة 

مجوهرات الزين”. 
 وأضــــافــــت مـــريـــم قـــائـــلـــة “مـــعـــرض 
الجواهر العربية ومشاركتنا المستمرة 
فيه كل عام هو نافذة نطل منها على 
إلى  الجديد، الفته  لهم  لنقدم  عمائنا 
أن المعرض بالنسبة لمجوهرات الزين 
البحرينية  الــصــنــاعــة  لــعــرض  واجــهــة 
إلى  الــزيــن  بــلــون  المصبوغ  والــذهــب 
البحرين،  ــارج  خـ مــن  الــمــعــرض  زوار 
البحرين  عراقة  تترجم  ومعروضاتنا 
ــذه الــصــنــاعــة وســمــعــة الــذهــب  فــي هـ
المنطقة”،  فــي  التاريخية  البحريني 
المعارض  هذه  مثل  أهمية  إلى  الفتًة 
عن  إيجابية  صــورة  خلق  في  الكبرى 
وتجديد  ــا،  وعــالــمــيًّ ا  إقليميًّ الــقــطــاع 
كعاصمة  البحرين  قـــدرات  فــي  الثقة 

للذهب الخليجي.
ــذكــر، أن مــجــوهــرات  ــال الــجــديــر ب

مبادئ  على  تأّسست  قد  الزين 
ــجــمــال،  ــاقــــة وال ــ ــــجــــودة، واألن ال

ــا رائــــــًدا فـــي عــالــم  ــًمـ ــتــكــون اسـ ل
محتضنًة  ــمــوضــة،  وال الــرفــاهــيــة 
من  أجـــيـــااًل  بــالــحــرفــة،  بشغفها 

الزبائن الذين يقتنون قطعها 
المميز.  بإرثها  ويعتزون 
مؤسس العائلة، الراحل، 
العمل  بــدأ  الــزيــن،  حسن 
البحريني  للؤلؤ  كتاجر 
فــــي الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات مــن 

ــمــاضــي، حين  الــقــرن ال
ــــئ أكــثــر  ــــآل ــانـــت ال كـ

األلماس.  من  ثمًنا 
الراحل  ويعتبر 

رواد  مـــــــــن 
األعمال في 
زمنه، حيث 
بنظرة  تمتع 

وحسٍّ  ثاقبة 

للجمال، لُِيلِهم كل من حوله.
بالعديد  الزين”  كما فازت “مجوهرات 
العالمية على تصميماتها  الجوائز  من 
بينها  ومــن  للمجوهرات  وصناعتها 
 ،Tahitian Pearl Trophy جــائــزة 
وجائزة Gold Virtuous والتي تمنح 
 .3000 أصل  من  تصميًما   20 ألفضل 
وتشّغل الزين للمجوهرات 14 متجًرا 
للتجزئة في البحرين ودبي وأبوظبي 
وعمان.  والخبر  والــريــاض  والــدوحــة 
تصميم  فــي  رائـــدة  شركة  تعتبر  كما 
في  الــرفــيــعــة  الــمــجــوهــرات  وتصنيع 

المنطقة.

عائلـة الزيـن تـروي أسطـورة الذهـب البحرينــي
فيصل الزين: تخطينا حدود النجاح لنستقر على القمة

مريـــم الزيـــن: هنـــاك قصــــــة 
وراء كــــل قطعـــة تصميـــم 

هبة محسن | تصوير: عبدالرسول الحجيري وخليل إبراهيم



مجموعة دار ديفجي أوروم في معرض الجواهر العربية ٢٠٢٢ 

)L’Heure du diamant(
ساعة نفيسة مفعمة باألنوثة 

تلتقــط دار شــوبارد العريقــة فــي صناعــة الســاعات والمجوهــرات جمــال 
 ،)L’Heure du Diamant( األلمــاس لتوظفــه ببراعــة في ســاعات مجموعــة
حيــث جمــع الحرفيــون المهــرة فــي الــدار بين التصميــم العصــري واأللماس 
باعتباره ملك األحجار الكريمة. واليوم تنضم إلى المجموعة ساعة مجوهرة 
جديــدة مصنوعــة مــن الذهــب األخالقــي بقطر 26 ملــم وتزخــر بترصيعات 
األلمــاس، كمــا زودت بســوار ذو وصــالت معدنيــة. وتعمــل الســاعة بحركــة 
ميكانيكيــة يدويــة التعبئة بالطاقة، لتكون هذه التحفة النفيســة خير مثال 

على الطاقة النابعة من مزيج خيميائي مثالي يجمع بين الشكل والمادة. 
وبفضــل التــوازن الدقيــق بين فــن صناعة 
المجوهــرات وخبــرات صناعــة الســاعات، 
 )L’Heure du Diamant( تمكنــت ســاعة
مــن الجمــع بيــن البراعــة والجمــال، لتقــدم 
بذلــك أســمى تعبيــر عــن األنوثــة بطابعهــا 
العصري. وتســلط المجموعــة الضوء على 
نقــاء األلمــاس مــن خــال تقنيــة ترصيــع 
رمزيــة تســمى "الترصيــع التاجــي" تتيــح 
المجال لكل حجر كريم ليتألق بكامل بهائه 
عبــر إفســاح المجــال للضــوء لينســاب من 
خالــه. ويتكــون هــذا األكليل الماســّي من 
أكثــر من قيراطين من األلماس المســتدير 
القطــع الذي يحيــط العلبة بهالــة متوهجة 
تضــيء ميناهــا الناعم المصنــوع من عرق 
اللؤلــؤ والمرّصــع بـــ 12 حجر ألمــاس بقطع 

بريليانت. 

L’Heure du Dia�(  صنعــت علبــة ســاعة
األخاقــي  الذهــب  مــن  الجديــدة   )mant
قيــراط،   18 عيــار  الــوردي  أو  األبيــض 
وزودت بســوار مــرن ذو وصــات معدنيــة 

يتخذ شكل المعصم. بينما تنبض في قلب 
علبتهــا حركــة ميكانيكيــة يدويــة التعبئــة 
الســاعات  عقربــّي  لتقــود حركــة  بالطاقــة 

والدقائق. 

تراث صناعة الساعات في معمل شوبارد
تخصصــت عائلــة شــوفوليه التــي تترأس 
دار شــوبارد منذ عقــود طويلة في صناعة 
الســاعات المجوهرة بما تشــكله من مزيج 
مثالــي يجمع بيــن الجمال والدقة، وتجني 
 )L’Heure du Diamant( بذلك مجموعة
المكرســة  التقنيــة  البراعــة  هــذه  فوائــد 
إلبــداع تحف فنية عصريــة ورائعة. وعلى 
هذا األســاس، خرجت هذه اإلبداعات إلى 
النــور بفضــل المواهب الزاخــرة التي يبرع 
بها الحرفيون العاملون في ورشــات الدار، 
مــن المصمــم إلــى صانــع الســاعات، ومــن 
صانــع المجوهــرات إلــى حرفــّي الترصيــع 
باألحجــار الكريمــة، ومــن حرفــي الصقــل 

والتلميع إلى صانع الساعات.
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المنامة - وزارة الداخلية

والتثقيـــف  المتابعـــة  إدارة  نظمـــت 
بالمركـــز الوطنـــي لألمن الســـيبراني 
بالتعاون مع قســـم التربية الكشفية 
بـــوزارة التربية والتعليم، ومدرســـة 
ابن النفيس االبتدائية للبنين ورشة 
األمـــن  “مفهـــوم  بعنـــوان  تثقيفيـــة 
مـــن طلبـــة  لمجموعـــة  الســـيبراني” 
المرحلـــة االبتدائيـــة مـــن المـــدارس 
وبمشـــاركة  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
ذوي  مـــن  الدمـــج  صفـــوف  طلبـــة 

االحتياجات الخاصة.
اســـتعراض  تـــم  الورشـــة  وخـــال 
مجموعـــة من المفاهيم الســـيبرانية 
بشـــكل مبســـط، مصاحب بأنشـــطة 
توعويـــة تهـــدف إلى تعزيـــز مفهوم 
واالســـتخدام  الســـيبراني،  األمـــن 
اآلمـــن لمواقـــع االنترنـــت، وكيفيـــة 
حماية األطفال أنفسهم من المخاطر 
الســـيبرانية بطريقـــة تتناســـب مـــع 

الفئة العمرية المشاركة.

توعية األطفال بطرق الحماية من المخاطر السيبرانية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس األمن العام الفريق 
طـــارق بـــن حســـن الحســـن، أمـــس، 
غادة حميد حبيب، وذلك بمناســـبة 
صـــدور المرســـوم الملكي الســـامي 
من لدن ملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
عامـــا  أمينـــا  بتعيينهـــا  خليفـــة،  آل 

للتظلمات.

وخـــال اللقـــاء، هنـــأ رئيـــس األمن 
العـــام غادة حميد حبيب على نيلها 
الثقة الملكية السامية بتعينها أمينا 
عاما للتظلمات، متمنيا لها التوفيق 
والســـداد فـــي تحمل المســـؤوليات 
الموكلـــة لهـــا، مشـــيدا بـــدور األمانة 
العامـــة للتظلمات فـــي تعزيز العمل 

الحقوقي.

رئيس األمن العام يهنئ غادة حبيب بالثقة المكلية

غرس 3383 شجرة على امتداد 945 متًرا في شارع الميثاق الوطني
بدعم كريم من المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية، دّشنت المبادرة الوطنية لتنمية 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الزراعـــي،  القطـــاع 
األعلـــى  والمجلـــس  والزراعـــة،  البلديـــات 
أمـــس األربعـــاء مشـــروع  للبيئـــة، صبـــاح 
غرس 3383 شجرة وشجيرة على امتداد 
الميثـــاق  شـــارع  فـــي  ـــا  طوليًّ متـــًرا   945

الوطني بالمحافظة الجنوبية.
موقـــع  ألول  التدشـــين  عمليـــة   وجـــرت 
فـــي المحافظـــة الجنوبية ضمـــن المرحلة 
الثانية مـــن حملة “دمِت خضراء” بحضور 
كل مـــن مصطفـــى الســـيد األميـــن العـــام 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
ويوســـف اليعقوب األمين العام المســـاعد 
الخيريـــة  المـــواد  وتنميـــة  للتخطيـــط 
بالمؤسســـة، وأمين عـــام المبادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي الشـــيخة مـــرام 
بنـــت عيســـى آل خليفـــة، ونائـــب محافظ 
الجنوبية العميد عيسى الدوسري، ومدير 

عام بلديـــة الجنوبية عاصـــم عبداللطيف، 
ورئيس قســـم متابعة الخدمات والبحوث 
بالمحافظـــة محمـــد النعيمـــي وعـــدد مـــن 
بالقطـــاع  المهتميـــن  المســـؤولين  كبـــار 
الزراعـــي والبيئـــي.  ويأتـــي هـــذا الدعـــم 
الوطنيـــة  األهـــداف  مـــع  مّتســـًقا  الكريـــم 
لمملكة البحرين لتوسعة الرقعة الخضراء 

وزراعة األشجارالتي تتناسب مع الطبيعة 
فـــي  تســـهم  والتـــي  للمملكـــة  المناخيـــة 
امتصـــاص االنبعاثـــات الكربونية وتخفف 

من آثار التغير المناخي.
الملكيـــة  المؤسســـة  بـــأن  الســـيد  وصـــرح 
لألعمال اإلنســـانية تحرص على الشـــراكة 
الجهـــات  مـــن  العديـــد  مـــع  المجتمعيـــة 

والمؤسسات لخدمة المجتمع، وتأتي هذه 
المبـــادرة الزراعية تماشـــًيا مـــع توجيهات 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة باالهتمام بالبيئـــة لتقليل انبعاثات 
الكربـــون، وضمـــن اســـتراتيجيتها بقيـــادة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب في دعم جميع المشاريع 
التـــي تعود بالمفـــع والفائدة علـــى مملكتنا 
الحبيبـــة ومشـــاركة أبنـــاء المؤسســـة في 
األعمـــال الوطنيـــة ودمجهم فـــي المجتمع 

من خال مختلف الفعاليات.
 كمـــا أعربت الشـــيخة مـــرام بنت عيســـى 
آل خليفـــة األمين العام للمبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي عن بالغ شـــكرها 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  وتقديرهـــا 
اإلنســـانية علـــى دعمهـــم الكريـــم للحملـــة 
وعلـــى كل جهودهـــم الخيـــرة فـــي مملكة 

البحرين وخارجها.

المنامة - المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

تطوير التعاون مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب
إشراك أبناء الشهداء في مختلف البرامج والفعاليات ... وزير اإلعالم:

اســـتقبل وزير اإلعام رمزان النعيمي 
مدير الجهاز اإلداري للصندوق الملكي 
لشـــهداء الواجـــب الشـــيخ خالـــد بـــن 
سلمان بن خالد آل خليفة، حيث جرى 
بحث ســـبل تعزيز الشـــراكة والتعاون 

بين الجانبين.
وخال اللقاء، أشاد وزير اإلعام بدور 
الصنـــدوق الملكـــي لشـــهداء الواجـــب 
فـــي رعايـــة أســـر الشـــهداء وأبنائهـــم، 
وبما يتماشى مع التوجيهات السامية 
لملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ومســـاندة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق 

صاحـــب  الواجـــب  لشـــهداء  الملكـــي 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
علـــى  اإلعـــام  وزارة  حـــرص  وأكـــد 
تطويـــر التعـــاون القائم مـــع الصندوق 

الملكي لشهداء الواجب في كل ما من 
شـــأنه أن يســـهم في تحقيق األهداف 
اإلنسانية للصندوق، من خال العديد 
تقديـــًرا  تأتـــي  التـــي  المبـــادرات  مـــن 
وعرفاًنـــا بتضحيات شـــهداء الواجب 

من أجل الوطن.
الجهـــاز  مديـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
لشـــهداء  الملكـــي  للصنـــدوق  اإلداري 
الواجـــب عن شـــكره وتقديـــره لوزارة 
اإلعـــام علـــى حرصهـــا الدائـــم لدعـــم 
مختلـــف المبـــادرات والبرامـــج التـــي 
يتبناها الصنـــدوق، منوًها بما تضطلع 
بـــه الـــوزارة مـــن دوٍر مهـــم فـــي دعـــم 
الفعاليـــات التـــي يقـــوم بهـــا الصندوق 
إعامًيـــا وتعزيـــز أوجـــه الشـــراكة مع 
إشـــراك  علـــى  والحـــرص  الصنـــدوق 
أبنـــاء الشـــهداء في مختلـــف البرامج 
والفعاليـــات التـــي تقـــوم بها الـــوزارة؛ 
تقديـــًرا لمـــا قدمـــه شـــهداء الواجـــب 
مـــن تضحيـــات نبيلة من أجـــل مملكة 

البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

التقـــى وزيـــر الصناعة والتجـــارة عبدهللا 
فخرو، زايـــد الزياني؛ وذلك لتســـلم مهام 
وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــال  الـــوزارة. 
المخلـــص  بالعطـــاء  والتجـــارة  الصناعـــة 
للزيانـــي ومـــا حققـــه خـــال فتـــرة توليه 
الـــوزارة مـــن تنفيـــذ لألهـــداف المرجـــوة، 
حيـــث شـــهد قطـــاع الصناعـــة والتجـــارة 
تقدمـــا ملحوظـــا فـــي شـــتى الصعـــد بمـــا 
يواكـــب مســـيرة النمـــاء والتطـــور لمملكة 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة  البحريـــن 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكـــد الوزيـــر حرصـــه علـــى مواصلـــة مـــا 
تحقق من جهـــود حثيثة في هذا القطاع 
الخطـــط  مـــن  المزيـــد  وإطـــاق  الواعـــد 

والمبادرات التي تسهم في تنفيذ البرامج 
المســـتوى  بتعزيـــز  الكفيلـــة  والمشـــاريع 
المتقـــدم لمملكـــة البحريـــن كبيئـــة داعمة 
للتنميـــة المســـتدامة، وبما يدعـــم أهداف 
الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  وغايـــات 
والتطلعات المنشـــودة؛ مـــن أجل تحقيق 

الخير والنماء للوطن والمواطن.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الزيانـــي عـــن خالص 

التهانـــي لفخـــرو بمناســـبة حصولـــه على 
الثقة الملكية الســـامية، معربا عن شـــكره 
الصناعـــة  وزارة  فـــي  العامليـــن  لكافـــة 
والتجارة على الجهود التي بذلوها طوال 
الفترة الماضية في تحقيق أعلى درجات 
العمـــل،  لتطويـــر  واالحترافيـــة  المهنيـــة 
فـــي  التوفيـــق والســـداد  للوزيـــر  متمنيـــا 

مهامه ومسؤولياته في الفترة المقبلة.

وزير الصناعة: إطالق مزيد من المشاريع الداعمة للنمو االقتصادي
المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الـــوزارة، أمـــس، قائـــد  الزيانـــي بمقـــر 
جنـــاح الدراســـات والبحـــوث في كلية 
اإلمـــارات  بدولـــة  الوطنـــي  الدفـــاع 
العربيـــة المتحـــدة العميد الركن محمد 
مـــن  الجابـــري، وعـــدد  ســـعيد غافـــان 
الدارســـين في الكلية؛ وذلك بمناســـبة 

زيارتهم مملكة البحرين.
وخـــال اللقـــاء رحب وزيـــر الخارجية 
والوفـــد  الجابـــري  الركـــن  بالعميـــد 
العاقـــات  بعمـــق  مشـــيدا  المرافـــق، 
األخويـــة التاريخيـــة التـــي تربـــط بين 
اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، وما تتميز 
به من رسوخ ونمو متواصل في كافة 
المجـــاالت وعلى كافة الصعـــد، منوها 

بجهـــود كلية الدفاع الوطني في دولة 
اإلمارات؛ لارتقاء بقدرات منســـوبيها 
مـــن خـــال برامـــج تدريبيـــة متنوعـــة 
ومكثفـــة، متمنيا للكلية وإدارتها العليا 
ومنســـوبيها دوام النجـــاح والتوفيـــق 

في تحقيق أهدافها المنشودة.
حضـــر اللقاء الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  خليفـــة  آل 
بنـــت  ومنيـــرة  السياســـية،  للشـــؤون 
العـــام  المديـــر  خليفـــة  آل  خليفـــة 
ألكاديميـــة محمد بـــن مبارك آل خليفة 
للدراســـات الدبلوماســـية، وعبدالعزيز 
محمـــد العيـــد رئيـــس قطـــاع شـــؤون 

مجلس التعاون.

العالقات البحرينية اإلماراتية تتسم بالرسوخ والنمو

المنامة - بنا

والتعليـــم محمـــد  التربيـــة  وزيـــر  التقـــى 
جمعـــة، رئيـــس مركـــز األرشـــيف الوطني 
مهـــام  لتســـلم  وذلـــك  النعيمـــي،  ماجـــد 
الـــوزارة.  وخـــال اللقـــاء، تقـــّدم محمـــد 
جمعة بخالص التهاني إلى ماجد النعيمي 
الملكيـــة  الثقـــة  بمناســـبة حصولـــه علـــى 
الســـامية بتعيينه رئيًســـا لمركز األرشيف 
الوطنـــي، مشـــيًدا بالجهـــود الطيبـــة التي 
بذلهـــا ماجد النعيمـــي أثناء توليـــه قيادة 
الوزارة طوال األعـــوام الماضية وتنفيذه 
ســـاهمت  التـــي  المبـــادرات  مـــن  للعديـــد 
فـــي تطوير قطـــاع التعليم علـــى مختلف 
أن  إلـــى  الفًتـــا  واألصعـــدة،  المســـتويات 
النعيمـــي لـــه بصمـــات بـــارزة فـــي العطاء 
واإلخـــاص بالقطاع التعليمي والذي يعد 
من أهم القطاعات التي تسهم في تدعيم 

مسيرة المملكة في كافة المجاالت.
 كمـــا أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم عزمه 
مواصلـــة الجهـــود بـــكل تفـــان وإخـــاص 
والبنـــاء علـــى مـــا تحقق من تقـــدم ونماء 

في قطـــاع التعليم بروح فريـــق البحرين 
برامـــج  مـــن  عنـــه  انبثـــق  ومـــا  الواحـــد، 
اســـتراتيجية ومبادرات تطويرية عززت 
المكانـــة التعليمية الرائـــدة التي تتبوؤها 
ـــا، بما يتماشـــى مع  مملكـــة البحريـــن دوليًّ
الـــرؤى والتطلعـــات المنشـــودة فـــي ظـــل 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

من جانبه، تقّدم النعيمي بخالص التهاني 
إلـــى جمعة بمناســـبة حصوله علـــى الثقة 
الملكية الســـامية، معرًبا عن شـــكره لكافة 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  فـــي  العامليـــن 
علـــى الجهود التـــي بذلوها طـــوال الفترة 
التعليميـــة  الخدمـــات  الماضيـــة لتطويـــر 
المقدمـــة للمواطنين وفـــق درجات عالية 
مـــن المهنية واالحترافية، ومتمنيا للوزير 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهامـــه لمـــا فيـــه 

الخير للوطن والمواطن.

وزير التربية يتسلم مهماته من النعيمي:

تعزيز المكانة التعليمية بروح الفريق الواحد

وزير التربية والتعليم يتسلم مهمات الوزارة

المنامة - بنا

روان  الشـــباب  شـــؤون  وزيـــرة  التقـــت 
توفيقـــي، أميـــن عـــام المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد، وذلك 

لتسلم مهام الوزارة.
شـــؤون  وزيـــرة  هنـــأت  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الشـــباب، أيمن المؤيد، بمناســـبة حصوله 
علـــى الثقـــة الملكية الســـامية من حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملـــك البـــاد المعظـــم حفظـــه 
هللا ورعـــاه بتعيينـــه أمينا عامـــا للمجلس 
األعلى للشباب والرياضة، مثمنة الجهود 
المخلصـــة التـــي بذلها أثنـــاء توليه قيادة 
الـــوزارة فـــي الفترة الماضيـــة، منوهة بما 
تحقـــق مـــن مشـــاريع ومبـــادرات متنوعة 
عززت تنمية القطاع الشـــبابي والرياضي 
فـــي مملكة البحرين، بما يعود بالنفع على 
الوطن والمواطن. وأكدت وزيرة شـــؤون 
فـــي  االســـتمرار  علـــى  الشـــباب حرصهـــا 
تحقيـــق المزيد مـــن المنجـــزات المتنوعة 
لتطويـــر هذا القطاع الحيـــوي، بما يحقق 

األهـــداف المنشـــودة فـــي ظـــل المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة صاحب الجالة 
ملـــك البـــاد المعظـــم، وبدعم ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

علـــى  الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وأكـــدت 
اســـتمرار البنـــاء علـــى اإلنجـــازات التـــي 
تحققـــت للقطـــاع الشـــبابي وفقـــا لرؤيـــة 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة والراميـــة إلى اكتشـــاف 

وصقل وإبراز المواهب.

 ومـــن جهتـــه، أعـــرب المؤيد عـــن خالص 
التهانـــي إلـــى توفيقي بمناســـبة حصولها 
علـــى الثقة الملكية الســـامية من صاحب 
الجالـــة ملـــك البـــاد المعظـــم، معربا عن 
شـــكره لكافـــة العاملين في الـــوزارة على 
طـــوال  بذلوهـــا  التـــي  المميـــزة  الجهـــود 
الفترة الماضية ومســـاهمتهم الكبيرة في 
تطويـــر قطاع الشـــباب والرياضة وتعزيز 
متمنيـــا  للمواطنيـــن،  خدمـــة  مخرجاتـــه 
لوزيرة شؤون الشباب بالتوفيق والنجاح 
في مهامها لما فيه الخير للمملكة وأبنائها 

الكرام نحو المزيد من التطور والرفعة.

توفيقي تتسلم حقيبتها الوزارية من المؤيد ... وتؤكد:

مبادرات لتنمية القطاع الشبابي والرياضي

وزيرة شؤون الشباب والرياضة تتسلم مهمات الوزارة
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في إطار الخبر المفاجئ لوفاة الغواص البحريني قاسم العلي في دولة 
الكويـــت الشـــقيقة، حاولت “البـــاد” معرفة تفاصيل الحادث المؤســـف، 
وكذلك موعد وصول جثمان الشاب من الكويت من خال التواصل مع 

أهل الفقيد، وكان ذلك صعبا بعد نظرا لحالة األهل النفسية.
تم التواصل مع سفارة مملكة البحرين في الكويت ولكن ُأبلغنا بأنهم ال 
يملكـــون معلومات دقيقة حـــول الحادثة، منوهين بأن القنصلية ال تزال 
تقـــوم بواجبها من أجل معرفة تفاصيل الحادثة وكذلك إرســـال جثمان 

قاسم ودفنه في مقبرة النعيم أو الحورة.
الغـــواص البحريني قاســـم العلي من ســـكنة منطقة النعيـــم ويعيش مع 
والـــده في الكويت ويتنقل بين الكويـــت ومملكة البحرين، وال تفاصيل 
حتـــى اآلن حول الحادثة إال أن الغواص الكويتي نواف الصقر نعى عبر 
حســـابه في االنســـتغرام الغواص البحريني متهما المقاول الذي يشتغل 
لديه العلي بالتقصير في توفير اشـــتراطات األمن والســـامة للغواصين 

وقد تكررت تلك الحادثة أكثر من مرة لدى نفس المقاول.
بيانا  أصــدرت  الكويتية  والماء  الكهرباء  وزارة  أن  بالذكر  الجدير   
مقتضبا حول الحادثة 
ــه  ــ ــه أن ــ ــي ــ وذكـــــــــــرت ف
ــام الـــســـاعـــة  ــ ــم ــ ــي ت ــ فـ
السبت  صــبــاح   9:15
ــام أحـــد  ــيــ ــاء قــ ــ ــنـ ــ وأثـ
الــمــقــاولــيــن بــأعــمــال 
البحر  لمأخذ  الصيانة 
الــدوحــة  محطة  فــي 
ــلـــقـــوى  ــة لـ ــ ــي ــ ــرق ــشــ ــ ال
وتقطير  الــكــهــربــائــيــة 
ــمــيــاه، تــعــرض أحــد  ال
أثناء  المقاول  عمال 
لحادث  عمله  تــأديــة 
غــــرق وتــــم إســعــافــه 
للمستشفى  ونــقــلــه 
المحطة  إبـــاغ  وتــم 

بوفاته.

أنجـــز قســـم الرقابة والتفتيـــش بأمانـــة العاصمة خال الربـــع األخير 
مـــن العام الجـــاري 3111 معاملة، منها 900 معاملة لطلب اســـترجاع 
التأميـــن، وأكثر مـــن 300 معاملة لعدد مـــن المخالفات المرصودة في 
محافظـــة العاصمة، و300 معاملة للمخالفات قيـــد اإلجراءات، وأقل 
من 100 معاملة تم حلها، وأكثر من 300 معاملة حول إصدار شهادات 
إتمام البنـــاء، وأكثر من 400 مخالفة لإلعانات المخالفة، ونحو 400 

معاملة لعدد اإلعانات المنتهية المستلمة من قبل القسم المختص.
ورصـــد قســـم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمـــة أكثر من 100 منزل 

آيل للسقوط في المحافظة.
وبلغ مجموع إنجاز المعامات لقسم تراخيص البناء في الربع األخير 
مـــن العـــام الجـــاري، 1135 معاملـــة بنســـب مختلفة، منهـــا 43.52 % 
للحفريـــات، 14.10 % ترميـــم البنـــاء، 11.89 % بناء وهدم، 4.14 % 
إجازة مبدئية، 2.56 % تحويط، 23.61 % إضافات كبيرة وبسيطة.

النعيم تنتظر وصول جثمان العلي من الكويت

استكمال 3111 معاملة بينها 1135 لتراخيص البناء

قال عالم الفيزياء الفلكية نضال قســـوم 
إن “الصـــدام بيـــن العلـــم والديـــن متوقع 
طالمـــا يوجـــد مـــن ينكـــر، علـــى أســـاس 
دينـــي، بعض النتائج والنظريات العلمية 
المثبتـــة كنظريـــة التطـــور”، داعًيـــا إلـــى 
أهميـــة “الحـــوار والتقـــارب واالســـتماع 
المتبـــادل بيـــن الجميع”. جـــاء ذلك على 
هامش المحاضـــرة العلميـــة التي قدمها 
د. قســـوم فـــي مركز الشـــيخ إبراهيم بن 
والبحـــوث  للثقافـــة  خليفـــة  آل  محمـــد 
بعنـــوان )أحـــدث االكتشـــافات الكونيـــة 

وحالة علم الفلك العربي(. 
وأكد على االختاف بين وظيفتي العلم 
والديـــن، الفًتا إلـــى أن “الديـــن ليس من 
طبيعته تفســـير الظواهر العلمية، بل هو 
فـــي جوهره رســـالة روحيـــة تجيب عن 

أســـئلة الوجود اإلنســـاني، وبالنســـبة لي 
ال يوجد ما يســـمى باإلعجاز العلمي في 
القرآن الكريم”، مشيًرا إلى نقطة خطيرة 
تلتبس على كثيريـــن حيث قال: “يوجد 
فرق بين اإلشـــارات الكونيـــة الموجودة 
في اآليات، وبيـــن زعم وجود معلومات 
علميـــة دقيقـــة تحتويهـــا هـــذه اآليـــات؛ 
فالقـــرآن الكريم يدعو إلى النظر والتدبر 
فـــي الظواهـــر المحيطـــة بنـــا، ولكنـــه ال 
يحتوي أي تفسير علمي لهذه الظواهر”، 
واصًفـــا نهـــج البعض بتلقي هـــذه اآليات 
ونســـج تفاســـير علمية مزعومـــة حولها 

بـ”قفزة ذاتية في غير محلها”.
ومـــع إطـــاق وكالـــة الفضـــاء األميركية 
)ناسا( رحلة الفضاء الجديدة )ارتيميس 
1( فـــي 16 مـــن نوفمبـــر الجـــاري والتـــي 
مثلـــت بدايـــًة لعـــودة البشـــر إلـــى القمر، 

دعا قســـوم إلـــى تضافـــر جهـــود العلماء 
“لمقاومـــة  واإلعـــام  الديـــن  ورجـــال 
المغالطات المنتشـــرة بين الشـــباب فيما 
يتعلق بالعلوم واالكتشـــافات الحديثة”، 
مضيًفـــا “هذه الفئـــة لديها قابليـــة لتلقي 

األفـــكار المؤامراتيـــة التي تتهـــم الغرب 
بســـعيه لمعاداتنا، واستغالنا، وسرقتنا”، 
مؤكًدا أن “االســـتمرار في التوعية ونشر 
الحقائق العلمية لـــه أثر فعال في ذوبان 

هذه األفكار المغلوطة”.

محاضرتـــه  خـــال  قســـوم  واســـتعرض 
آخـــر  إلـــى  الفلـــك وصـــوالً  تاريـــخ علـــم 
االكتشـــافات العلميـــة الفلكيـــة الحديثة 
متمثلـــة بتصويـــر الثقـــب األســـود عـــام 
التقطـــه  مـــا  إلـــى  باإلضافـــة   ،2019
تليســـكوب جيمس ويب من صور مهمة 
عام 2022 كما تطرق د. قسوم إلى حال 
علـــم الفلك في العالـــم العربي، معبًرا عن 
تفاؤلـــه “بمســـتقبل هـــذا العلـــم فـــي ظل 
تزايد االهتمام به خاصة مع نشـــاط فئة 

الهواة”.
وعلـــى هامـــش المحاضـــرة، لفت أســـتاذ 
الخليـــج  التطبيقيـــة بجامعـــة  الفيزيـــاء 
العربـــي الدكتـــور وهيب الناصـــر إلى أن 
خصـــب  البحرينـــي  العلمـــي  “المجتمـــع 
ا، حيث يبلـــغ عدد البحـــوث العلمية  جـــدًّ
مختلـــف  قبـــل  مـــن  ا  ســـنويًّ المنتجـــة 

الجامعـــات البحرينيـــة حوالـــي 700 إلى 
800 بحـــث”، معتبًرا هذه النســـبة “عالية 
قياًســـا إلى عدد الســـكان فـــي البحرين”، 
وبالتالـــي وبناًء على هذه المقاربة اعتبر 
الناصـــر “اإلنتـــاج العلمـــي فـــي البحريـــن 
يفـــوق نظيـــره فـــي الواليـــات المتحـــدة 
الدولـــة  الناصـــر  د.  وحـــث  األميركيـــة”. 
على رفـــع الميزانية المخصصة لألبحاث 
المختلفـــة،  األجهـــزة  وتوفيـــر  العلميـــة، 

واصًفا الدعم الحالي بـ”المتواضع”.
وأشـــار د. الناصر إلى أن “اإلعام ال يركز 
علـــى العلمـــاء كمـــا يركـــز على مشـــاهير 
وســـائل  داعًيـــا  والرياضـــة”،  الترفيـــه 
اإلعـــام المختلفـــة إلى “تســـليط الضوء 
على أنشـــطة المجتمع العلمـــي؛ لتقليص 
الفجـــوة بين الباحثين، وصـــوالً إلى حل 

المشاكل العلمية المختلفة”.

الناصر: اإلنتاج العلمي في البحرين يفوق نظيره في أميركا
قسوم يستعرض تاريخ علم الفلك وصوالً إلى آخر االكتشافات 

ال حسم مسبق للمناصب القيادية بالمجالس البلدية
“بلدي المحرق” يحتضن أول االجتماعات األحد

تســـتعد المجالس البلدية ومجلـــس أمانة العاصمة 
النطـــاق الـــدورة البلدية السادســـة، حيـــث يفتتح 
مجلـــس المحرق البلدي أولى االجتماعات بجلســـة 
أداء القسم يوم األحد الموافق 27 نوفمبر الجاري، 
ثـــم مجلس أمانة العاصمة بيـــوم اإلثنين، ومجلس 
بلـــدي المنطقـــة الشـــمالية بيوم الثاثـــاء، ومجلس 
بلـــدي المنطقة الجنوبية يـــوم األربعاء الموافق 30 

نوفمبر.
وحيـــث يحـــدد المرســـوم الملكي بتشـــكيل مجلس 
أمانة العاصمة هيـــكل المجلس ومناصبه القيادية، 
والـــذي أفضى إلى تجديد الثقة في الرئيس صالح 
طـــرادة، وتعيين البلديـــة الســـابقة بالمجلس خلود 
القطـــان نائبـــًا لـــه، يقود األعضـــاء األكبر ســـنا أولى 
اجتماعـــات المجالـــس بلديـــة والتـــي يجـــري فيهـــا 

انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي.

ويقود أولى اجتماعات المجالس البلدية عبدالعزيز 
النعار عن مجلس المحرق البلدي، وجاسم هجرس 
عن مجلـــس بلدي المنطقة الشـــمالية، ومبارك فرج 
عـــن مجلـــس بلـــدي المنطقـــة الجنوبيـــة، فـــي حين 
األولـــى  المجالـــس  اجتماعـــات  تشـــهد  أن  يتوقـــع 
منافســـات مثيـــرة علـــى منصبـــي الرئيـــس ونائـــب 
الرئيـــس، تبلغ ذروتها في الشـــمالية، حيث يتداول 

عدة أسماء تنوي الترشح لهذه المناصب.
ويتصدر ذوو الخبرة والتجربة من البلديين مشهد 
المؤهلين لشـــغل المناصـــب القيادية، ففي المحرق 
يتصدر اســـم البلدي الســـابق أحمد المقهوي وكبير 
المجلس النعار أسماء المرشحين للرئاسة، وأسماء 
كل من البلدي صالح بوهزاع وفاضل العود لمنصب 

نائب الرئيس.
وفـــي المحافظـــة الجنوبيـــة مـــازال المشـــهد بعيدًا 
عـــن التوافقات المعهودة، حيـــث تتجه األنظار إلى 

البلدييـــن الســـابقين عبـــدهللا بوبشـــيت وعبـــدهللا 
عبداللطيف، وتطلعات رئيس الســـن إلى البقاء في 

أحد المناصب القيادية.
ويتوقع أن يشـــهد مجلس بلدي المنطقة الشـــمالية 
أكثر المنافســـات إثارة، فـــي ظل احتفاظ 5 أعضاء 
ســـابقين علـــى األقـــل بمقاعدهم إلى جانـــب عودة 
جديـــدة للعضـــو الســـابق عبـــدهللا عاشـــور، والذين 
يتصدرون مشهد المنافسة على المناصب القيادية 

إلى جانب رئيس السن جاسم هجرس.
وتنـــص المـــادة 10 مـــن قانـــون البلديـــات علـــى أن 
“يـــؤدي عضـــو المجلـــس البلـــدي في جلســـة علنية 
برئاســـة أكبـــر األعضاء ســـنًا أمـــام المجلـــس وقبل 
ممارســـة أعمالـــه اليميـــن :”أقســـم باللـــه العظيم أن 
أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدســـتور 
باألمانـــة  أعمالـــي  أؤدي  وأن  الدولـــة،  وقوانيـــن 

والصدق”.

جاسم هجرس صالح طرادة عبدالعزيز النعار مبارك فرج

المقهوي تقارع رجلين على رئاسة بلدي المحرق
قالـــت العضـــو البلدي عن ثانيـــة المحرق 
دالل المقهـــوي لــــ “البـــاد”: إن لهـــا النيـــة 
بالترشح لرئاســـة مجلس بلدي المحرق، 
الـــذي كان يشـــغله ســـابقًا العضـــو غـــازي 

المرباطي.
وأشـــارت المقهـــوي إلى أن لديهـــا الرغبة 
في تســـجيل حضور وطني مميز للمرأة 
البحرينيـــة فـــي ميـــدان العمـــل البلـــدي؛ 
لكي تكـــون أول امـــرأة بحرينية تترأس 

جالـــة  إطـــاق  منـــذ  البلـــدي  المجلـــس 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم 

لمشروعه اإلصاحي الزاهر.
وأضافـــت المقهـــوي التـــي حققت 2134 
باعـــا  لهـــا  أن  االنتخابـــات،  فـــي  صوتـــا 
طويـــا في األعمـــال التطوعية، وخدمة 

المواطنين.
البلـــدي  للمجلـــس  ترأســـها  أن  وأكـــدت 
ســـيحفزها بالتعـــاون مـــع بقيـــة زمائهـــا 

لتحقيـــق الكثير من الخدمات المباشـــرة 
للمواطنين الكرام في محافظة المحرق.
ولفتت إلـــى أهمية العمـــل الجماعي في 
مبينـــة  الوطنيـــة،  المكتســـبات  تحقيـــق 
أنهـــا ســـتحرص دائمًا علـــى توحيد صف 
األعضـــاء لتعظيـــم النفع العـــام بالتعاون 

المثمر مع الجهات الحكومية الخدمية.
وأعلـــن بلديـــون نيتهـــم أيضـــا للترشـــح 
دالل المقهويوهم: أحمد المقهوي وعبدالعزيز النعار.

75 مليون مستخدم لباصات “النقل العام” في 8 سنوات
متوسط مستخدمي “الحافالت الحمراء” 32 راكًبا بأكتوبر

بلــغ مجمــوع مســتخدمي “الباصــات الحمــراء” فــي مملكــة البحريــن منذ شــهر 
فبراير من العام 2015 ولغاية شهر أكتوبر 2022 الماضي، 75,549,035 راكبا، 
فيمــا بلــغ متوســط عدد الــركاب اليومي في الباصــات الحمراء خــال أكتوبر 

32,279 راكبا، بحسب إحصاءات مستخدمي النقل العام في البحرين.

وتعتبـــر حافات النقل العام الجماعي 
أحـــد أنظمـــة المواصـــات العامـــة في 
شـــبكة  تطويـــر  تـــم  حيـــث  المملكـــة، 
باصـــات النقـــل الجماعـــي لتغطـــي 77 
% من المســـاحة الكلية فـــي المناطق 

المأهولة بالسكان.
إلى ذلك بلغ المجموع اإلجمالي لحركة 
المسافرين عبر مطار البحرين الدولي 
خال شـــهر أكتوبر الماضي 651,925 
منهم 328,841 مســـافر قادم للمملكة 
عبر المطـــار الدولي و323,084 مغادر 

مـــن األراضـــي البحرينيـــة عبـــر حركة 
الركاب والطيران.

لحركـــة  اإلجمالـــي  المجمـــوع  وبلـــغ 
رحـــات الطائـــرات 7527، منها 3756 
طائـــرة قادمة للمنامـــة و3762 طائرة 
مغادرة من األراضي البحرينية، بينما 
بلغ عدد الطائـــرات العابرة في أجواء 

المملكة 33,017 طائرة.
الطيـــران  شـــؤون  إحصـــاءات  وعـــن 
المدني الصادرة عن وزارة المواصات 
حـــول  أكتوبـــر  لشـــهر  واالتصـــاالت 

الشـــحن والبريد الجوي، بلغ المجموع 
الكلـــي للشـــحن والبريـــد 31,496 طن 
و5,886  وارد  شـــحن   11,029 منهـــا 

شحن قادم للمملكة، بينما بلغ إجمالي 
الشـــحن العابـــر 14,581 طـــن “شـــحن 

عابر”.

ريناتا عزمي

وهيب الناصرنضال قسوم

سيدعلي المحافظة

ابراهيم النهام

حسن عبدالرسول

بدر الحايكي

حسن عبدالرسول
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 وســط حضور حاشــد امتد إلى خارج قاعة االحتفال التي تســع ألكثر من 500 شــخص،  احتفل النائب 
أحمــد صبــاح الســلوم وســط أنصــاره ومؤيديــه مــن أهالــي الدائــرة بعد  فــوزه فــي االنتخابــات النيابية 
األخيرة بمقعد الدائرة الخامســة محافظة العاصمة، واســتهل  الســلوم االحتفال بحمد المولى عز وجل 
والثناء عليه والحديث القدسي “ يا ابن ادم لو  اجتمع اإلنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك 
إال بشــيء قــد كتبــه هللا عليــك..  ولو اجتمع اإلنس والجن على أن ينفعوك بشــيء لن ينفعوك إال بشــيء 
قد كتبه هللا لك..  رفعت األقالم وجفت الصحف”، متوجها بالشكر إلى أبناء الدائرة وفريق عمل الحملة 
 االنتخابيــة وفريــق عمــل مكتــب النائــب، وإلــى أســرته وأهلــه مشــيرا إلــى أنهم تحملــوا الكثيــر  في هذه 

االنتخابات بشكل خاص. 

 وفـــي حديثه خـــال اللقاء، قال الســـلوم “انتخابات 
هـــذه المـــرة كانت مختلفـــة كل االختـــاف،  وبفضل 
هللا وحمـــده اســـتطعنا اجتيـــاز العديد مـــن العقبات 
الصعبـــة والعراقيل المقصودة  واإلشـــاعات المضللة 
ومـــن  صنـــف،  كل  مـــن  واالفتـــراءات  واألكاذيـــب 
كل صـــوب بشـــكل لـــم  يســـبق لـــه مثيل فـــي تاريخ 
انتخابات البحرين، إذا كانت المنافســـة في الدوائر 
األخرى قد  شـــهدت كما كبيرا من المتنافســـين، فإن 
الدائرة الخامســـة وبعض دوائر البحرين األخرى قد 
 شهدت كما من األفعال الا تنافسية وغير الشريفة 
أو النزيهـــة والتـــي لـــم تعبـــر أبـــدا عـــن  أخاقيـــات 
الشـــعب البحرينـــي، وشـــاهدنا الذبـــاب اإللكترونـــي 
والفيديوهـــات مجهولة المصدر  وانتشـــار األكاذيب 
والصوتيات وغيرها، ونلت أنا شـــخصيا ما نلت من 
افتـــراءات وأكاذيـــب  حتـــى اعتقدوا أنهـــم نالوا من 
شخصي وسمعتي، فكان هللا لهم بالمرصاد، وكانت 
وقفتكم  معي التي لم أنســـاها خير دليل على كذب 

ادعائهم وفشل مخططهم”. 
وتابع السلوم مخاطبا أنصاره ومؤيديه “نحن دائما 
نقـــول يذهـــب الَزَبـــد ويبقـــى العمـــل  الصالـــح النافع 
للنـــاس، وقد بقي بالفعل العمل الصالح الذي عملناه 
معا طوال 4 ســـنوات،  فانهارت على جدرانه الصلبة 

التـــي بنيناهـــا ســـويا بالعـــرق والجهـــد كل أكاذيبهم 
وشـــائعاتهم،  وســـقطت افتراءتهم تحـــت أصواتكم 
النزيهـــة التـــي صدعـــت بالحـــق، وقالـــت كلمتها في 

 صناديق االقتراع. 
إن سعادتي عظيمة بالفوز هذه المرة؛ ألنها ستكتب 
فـــي تاريـــخ الدائـــرة،  ولكـــم الفضل من بعـــد هللا عز 
وجـــل أن أكـــون أول نائب فـــي تاريخ هـــذه الدائرة 
يتولـــى  دورتين متتاليتيـــن ممثا عن أهالي الدائرة 
في البرلمان البحريني، وأتمنى إن أراد هللا لنا  العمر 
أن نحقـــق خالهـــا كل مـــا وعدنـــا بـــه فـــي خدمتكم 
ومصالـــح  الشـــعب  الوطـــن  ولمصالحكـــم وخدمـــة 
البحرينـــي كلـــه، وإني ألتمنى مخلصـــا من كل قلبي 
أن تختفـــي تماما هذه المظاهر  الســـلبية من واجهة 
االنتخابـــات البحرينيـــة وتبقـــى صورتنـــا األصيلـــة 
وأخاقنـــا النبيلـــة تعبـــر  دائمـــا عـــن أصالـــة وعراقة 

الشعب البحريني الكريم”. 
وأضاف الســـلوم قائا: “4 سنوات قضيناها معا من 
الفكر والعمل والجهـــد المتواصل..  و4 مثلها أعدكم 
في هذا اليوم الطيب وهذا الجمع الطيب أن تكون 
مثلهـــا وخيرا منها،  ســـنعمل إن شـــاء هللا ونكرر كل 
ما هو إيجابي ونتافى السلبيات مهما كانت قليلة، 
 وسنحاول معا بإذن هللا ومشيئته أن تكون الدائرة 

الخامســـة بمحافظـــة العاصمـــة “أنموذجـــا  يحتذى” 
على مســـتوى جميـــع الدوائر البحرينية، أشـــهد هللا 
وأشـــهدكم أنني لم أدخر جهـــدا وال  وقتا في خدمة 
أهلـــي وإخواني وأخواتي من أبنـــاء الدائرة الكرام، 
كان هاتفـــي متاحـــا ليـــا  ونهـــارا وشـــيظل إن شـــاء 
هللا. وبـــاب مكتبي مفتوحا با موعد لم أغلقه يوما 
ولـــن أغلقه أبدا  في وجه أحـــد، ومن قبل هذا وذاك 
قلبـــي مفتوح لكم دائما وأبـــدا. أنتم أهلي وأخواني 
 بالفعـــل وشـــعوري بالتواصـــل معكم كعائلـــة واحدة 
هو الشـــعور الحقيقي لهذه التجربة  االنتخابية على 
مـــدار 4 ســـنوات كاملـــة، لـــم أتاخر يوما عـــن نجدة 
مســـتغيث أو واجب عزاء  أو مواســـاة، ولـــم أتباطأ 
يوما في مشـــاركتكم األفراح والمســـرات واألعياد، 

أحزانكم أحزاني  وأفراحكم أفراحي”. 
وتابع “ومن اليوم سنطوي صفحة االنتخابات ونبدأ 
العمل بإذن هللا، لدينا العديد من  ملفات العمل التي 
ننوي إنجازها ســـويا ومئـــات المطالب لألهالي التي 

نسعى جادين في  حلها. 
بـــا  للجميـــع وطريقنـــا مســـتقيم  منهجنـــا واضـــح 

اعوجاج، نحن ســـويا ســـنعمل ونعمل  ونعمل بفضل 
هللا والثمـــار نجنيها معا من دون شـــعارت زائفة وال 
دغدغة مشـــاعرال تســـمن  وال تغني مـــن جوع، وفي 
هـــذا اليوم يســـعدني أن أتقدم بخالص الشـــكر لكل 
فـــرد منكـــم ســـاهم  في هذا الفـــوز ولـــو بكلمة طيبة 
ذكرها في حقي، لكل شخص منكم حارب األكاذيب 
أتقـــدم  بالوعـــي،  المغرضـــة  واإلشـــاعات   بالصـــدق 
بخالص الشـــكر إلى كل األصدقاء الذين لم  يدخروا 
جهـــدا في حشـــد أقاربهـــم وأصدقائهـــم وجيرانهم، 
األصدقـــاء الذين بذلوا مـــن وقتهم  وجهدهم الكثير 
حبا في أحمد صباح السلوم اإلنسان وليس النائب، 
وتقديـــرا لســـنوات طويلـــة  مـــن الصداقة والعشـــرة 
والمحبـــة وعاقـــات العمـــل، بذلـــوا الكثيـــر دون أن 
ينتظـــروا شـــيئا إال  الفـــوز، خالص شـــكري وتقديري 
إلـــى أهلـــي فـــي الدائرة إلـــى رجالها ونســـائها .. إلى 

الشيوخ  واألمهات.. إلى الشباب والفتيات”. 
وأضاف الســـلوم قائا “إلى فريق عمل حملة النائب 
الســـلوم الذي قام بجهد كبير فـــي فترة االنتخابات 
لخدمـــة  إمكاناتـــه  كل  وســـخر  جهـــده  كل  وبـــذل 

أهدافنـــا فـــي الفوز، تحية لطاقـــم  العمل في مكتبي 
“مكتب النائب السلوم” الذي بذل جهدا خرافيا بكل 
المقاييـــس فـــي هـــذه  االنتخابات لحشـــد األصوات 
وتذكير الناخبيـــن بالجهود الكبيرة التي بذلت على 
مدار 4  ســـنوات، وأتقدم لهـــم جميعا فردا فردا بكل 
الشـــكر أيضا، فقد تابعوا على مدار 4 سنوات  مئات 
بل آالف الرســـائل ســـواء في الواتســـاب أو اإليميل 
وردوا على أكثر من 42 ألف  مكالمة هاتفية و60 ألف 
رســـالة واتساب، ورفعوا  4314 طلبا من المواطنين 
عمومـــا، وأهالـــي الدائرة خصوصا للجهـــات المعنية 
مـــن بينهـــا 3414  لـــوزارات ومؤسســـات حكوميـــة 
 وتســـعمئة طلبا للقطاع الخاص؛ بهدف حل مشاكل 
أبنـــاء  الدائرة، وبالطبع تم متابعة الردود  التي بلغت 
نحـــو 80 % فـــي المتوســـط ألغلـــب هـــذه الجهات، 

فـتحية مني لهم لجهودهم  الكبيرة المثمرة”. 
وتابـــع قائـــا “تحية ألمي بارك هللا فـــي عمرها التي 
أحيـــا ببركـــة دعائها وأنجـــح وأتميـــز  برضاها عني، 
تحيـــة إلـــى زوجتـــي وبناتـــي وإخوانـــي وأخواتـــي 
وأسرتي وجميع أهلي الذين  تحملوا الكثير والكثير 
ليس في فترة االنتخابات فقط بل طوال 4 سنوات 
كاملـــة، نالهـــم  الكثير من التوتر والقلـــق وربما بعضا 
مـــن اإليذاء، وأتقـــدم لهم من كل قلبي بكل الشـــكر 
 والحـــب والتقديـــر واالمتنان، لقد كانـــوا حقا الدرع 
الذي احتمي به في الشـــدائد، والســـكن الذي  أسكن 
إليـــه عند االحتياج وما أكثره، فلهم مني جميعا كل 

الحب والتقدير”. 
واختتـــم خطابـــه قائـــا “أكرر شـــكري لكـــم جميعا.. 
وأدعوكـــم للوقـــوف بجانبـــي فـــي الفتـــرة المقبلـــة؛ 
لتحقيـــق كل مـــا ســـعينا ألجلـــه وكل مـــا وعدنـــا بـــه 
مـــن أجل حياة كريمـــة تليق بأهـــل  البحرين الكرام، 
اللهم أرزق البحرين قيادة وشعبا التوفيق والسداد 
واألمـــن واألمـــان،  ووفقنـــا هللا وإياكم لمـــا فيه خير 

هذا البلد الطيب”. 

قــال مديــر إدار التفتيش والســالمة بــوزارة العمل مصطفى الشــيخ إن هيئة 
تنظيــم ســوق العمل تعد الجهــة المعنية بالتعامل مع العمالــة الوافدة، والتي 
تشــمل العمالة المنزلية، مشــيرًا إلى أنها تســعى لدراســة أســباب ارتفاع كلفة 
اســتقدام العمالــة المنزلية، والعمل علــى توفير الحلول التي تقلل من تكاليف 
االســتقدام، كتقليــل الوســطاء الــذي يعــد أحــد أبــرز أســباب ارتفــاع كلفــة 

االستقدام. 

وأضاف الشـــيخ خال مشـــاركته بمؤتمر 
المنزليـــة  للعمالـــة  االجتماعيـــة  الحمايـــة 
الـــذي نظمـــه االتحاد العـــام لنقابات عمال 
البحرين في 26 أكتوبر الماضي، أن دولة 
الكويت الشـــقيقة عمـــدت في هذا اإلطار 
إلى إنشـــاء شـــركة عامة تعنى بمسؤولية 
اســـتقدام العمالة المنزلية، مما ساهم في 
خفـــض تكاليف االســـتقدام، الفتًا إلى أن 
تطبيـــق هذه التجربة في مملكة البحرين 

ســـيعود بالضـــرر على مكاتب االســـتقدام 
التي يصل عددها إلى نحو 90 مكتبًا. 

وأوضح أن الهيئة تدرس في هذا االطار 
عـــددًا من الخيـــارات، كإتاحة االســـتقدام 
المباشر عبر المواقع اإللكترونية العالمية 
المتخصصة في هذا الشـــأن، بما يســـاهم 
فـــي تقليـــل الوســـاطات غيـــر القانونيـــة، 
م  وخفـــض تكاليف االســـتقدام التـــي ُيقدَّ

جزء كبير منها دون مقابل. 

وأشـــار إلى أن نظام الساعات الذي يعمل 
بموجبـــه  خـــدم المنـــازل هو مـــن األنظمة 
المخالفـــة وغيـــر القانونية، مبينـــًا أن دور 
مكاتب التوظيف يتمحور حول استقدام 
العمالة المنزلية للعمل لدى صاحب العمل 

المنزلـــي، فيما يتركـــز دور وكاالت توريد 
العمـــال علـــى كونـــه تنظيمـــًا إداريـــًا قائمًا 
علـــى اســـتقدام العمالـــة المنزليـــة للعمل، 
وتعهـــد لطـــرف ثالـــث اســـتخدام العامـــل 

وليس العمل المنزلي. 

مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الجهـــات المعنـــي نفـــذت حمـــات لضبط 
هـــذا النوع مـــن المخالفات فـــي مختلف 
مناطـــق مملكـــة البحريـــن، حيـــث أثمرت 
هذه الحمات بضبط المخالفين، وإيقاع 
الجـــزاءات القانونيـــة الرادعـــة بحقهـــم، 
مســـتدركًا أن رصد المخالفـــات ليس هو 
األصل لكن األصل هو في االلتزام وعدم 

المخالفة. 
ولفت مصطفى الشـــيخ إلـــى أن أصحاب 
العمـــل يكتســـبون قوتهـــم من قـــوة رأس 
العمـــل  صاحـــب  بيـــن  فالعاقـــة  مالهـــم، 
والعمـــال غير متوازنة بشـــكل كامل، وهو 
مـــا تهـــدف إلـــى تحقيقـــه قوانيـــن العمل، 
مردفـــًا، أن تطبيـــق اتفاقيـــة العمل الائق 
تتطلـــب وجـــود ممثلين ألصحـــاب العمل 
فـــي القطـــاع المنزلـــي كونـــه يمثـــل أحـــد 

أطراف اإلنتاج الثاثة في العقد الثاثي. 
وبّيـــن أن خـــروج العمالـــة المنزليـــة يمثل 
هاجسًا لدى أرباب األسر، لما يترتب عليه 
من تحمل مسؤولية خروجهم، وما يمكن 
أن ينتج عنها من قضايا وتكاليف مالية. 
واختتـــم مديـــر إدار التفتيش والســـامة 
بـــوزارة العمل مصطفى الشـــيخ بأن عدم 
انســـجام مهـــارات العمالـــة المنزليـــة مـــع 
مســـتوى توقعـــات أصحـــاب العمل يؤدي 
إلى إلغـــاء العاقة التعاقدية، وذلك يعود 
إلى اعتقاد ســـائد لدى العديـــد من أرباب 
األســـر بأن العمالة المنزلية ليست بحاجة 
لمســـتوى معين من المهـــارات؛ بما يضمن 
اســـتمرار العاقة التعقادية، ومشيرًا إلى 
أن بعـــض الـــدول تفـــرض معاييـــر مهنية 
علـــى العمالة المنزلية كأي نشـــاط تجاري 

آخر.

هذه االنتخابات “مختلفة أخالقيا”.. تعرضت لكل صنوف اإليذاء النفسي وانتصرت بفضل اهلل

حلول لخفض كلفة استقدام “الخادمات” وإتاحته عبر المواقع

السلوم يحتفل بالفوز وسط حشود غفيرة من أنصاره بالدائرة الخامسة

مؤكداً أن “خدم الساعات” مخالف للقانون... مسؤول بـ“العمل”:

 المحامي محمود ربيع

المســـتقر عليـــه فـــي قضـــاء التمييز فـــي مملكـــة البحريـــن أن النص 
في المادة الرابعة من المرســـوم بقانون رقم 26 لســـنة 2000 بشـــأن 
تنظيم إجراءات دعاوى اكتســـاب األســـماء واأللقـــاب وتعديلها من 
أنه يشـــترط في إثبات اكتساب األلقاب أو تعديلها شهادة ثاثة من 
العائلة المراد االنتســـاب إليها ممن ال يقل عمر كل منهم عن 40 سنة 
ميادية، ولم يسبق لهم اكتساب اللقب بحكم قضائي أو قرار إداري 
أو تزكيـــة معرف لهـــذه العائلة، وهذا مفاده أن المشـــرع حدد طريًقا 
واحًدا إلثبات اكتســـاب اللقب وهو شـــهادة ثاثة شهود بمواصفات 
محددة وذلك رغبًة من المشـــرع في حماية وصون نســـيج العوائل 

البحرينيـــة مـــن أن ينتســـب إليهـــا أحـــد أجنبي دون حـــق، فا يجوز 
اللجـــوء إلـــى طريـــق آخـــر إلثبـــات اكتســـاب اللقـــب أو تعديلـــه، ولم 
يترك المشـــرع للقضاء ســـلطة تقديرية في اللجـــوء إلى طريق آخر 
أو الخروج عما اســـتلزمه من شـــروط في هؤالء الشـــهود من حيث 

عددهم وسنهم وطبيعة انتسابهم األصيل للعائلة.
وال يلزم في الشهود أن يكونوا من مواطني مملكة البحرين، فتصح 
شهادة األجنبي متى توافرت باقي الشروط واطمأنت لها المحكمة.
كذلك رأت محكمة التمييز البحرينية ولئن كان المشـــرع قد اشترط 
اكتســـاب األلقـــاب أو تعديلها بشـــهادة ثاثة شـــهود بصفات محددة 

فإنه ليس شـــرًطا شـــكلًيا مقصود لذاته وإنما هو طريق لإلثبات 
يقوم مقامه أي طريق آخر له ذات القوة في اإلثبات، ومن قبيل 
ذلك االستناد إلى شهادة المياد التي ُتعد وسيلة صالحة إلثبات 

اللقب متى ُذكر اسم العائلة بها في نهاية أسمائهم الكاملة.
كذلك من القرائن حمل شـــقيق للقب العائلة دون 

شـــقيقيه اآلخر فيكون لألخير طلب إضافة 
اللقب، إذ ال ُيسوغ في المنطق القانوني أن 
يكـــون لكل مـــن األخويين المشـــتركين في 

األب والجد لقب ُمختلف.

ما إجراءات ومتطلبات وضع لقب للعائلة؟ «

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا 
بالموافقــة علــى اإلجابــة عــن استفســارات القــراء، التــي وصلت لبريــد معــد الزاويــة )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات 

“^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللسائل ذكر اسمه ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   المحامي محمود ربيع

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أشكال االبتزاز
الـــدول الكبرى تمارس أســـلوب االحتالل غير المباشـــر، وذلك للســـيطرة 
علـــى الـــدول األقل قوة منهـــا، وباحتاللها هـــذه الدول تحقـــق مصالحها 
السياســـية واالقتصاديـــة واألمنيـــة، ومـــن ضمـــن وســـائل االحتالل غير 
المباشـــر سياســـة االبتـــزاز بـــكل أنواعه، فهنـــاك ابتزاز سياســـي كما فعل 
الغـــرب مثـــال بمحاولة إجبـــار الدول للوقوف ضد روســـيا فـــي حربها أو 
عمليتهـــا الخاصة في أوكرانيا. وال يقف هذا األمر على مســـألة الوقوف 
ضد موســـكو، بل أيضا نرى ذلك االبتزاز السياســـي ضد هذه الدول في 
مســـألة الضغط عليها بعدم التعاون مـــع الصين العمالقة التي تهدد قوة 

الغرب، لكن هذه االبتزاز السياسي الغربي فشل.
أيضـــا هناك ابتزاز اقتصادي كما حدث بين الغرب - خصوصا واشـــنطن، 
وبيـــن الســـعودية فيما يتعلق بأوبـــك. فالرياض ومعها بقيـــة دول أوبك 
رأت أن مسألة المعروض من النفط يفوق الطلب العالمي، وهذا كان من 
صالح الغرب، وقد حاولت واشنطن تهديد أوبك بشكل غير مباشر بعدم 
خفـــض اإلنتـــاج. ورأينـــا بزيارة بايدن للســـعودية خير مثـــال على ابتزاز 
الغـــرب للســـعودية من خالل التلميح بوقف مبيعات األســـلحة وتحريك 
قضيـــة خاشـــقجي ودعم دكاكين حقوق “الشـــواذ” ضد الريـــاض، إال أنه 
وبالنهاية تم تخفيض إنتاج البترول وفشل االبتزاز االقتصادي الغربي.

أمـــا النـــوع الثالث مـــن االبتزاز فهو االبتـــزاز العســـكري أو األمني، وخير 
مثـــال الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة، فأوكرانيـــا حاولت تحدي روســـيا 
مـــن خـــالل رغبتها باالنضمام إلى حلـــف الناتو، وواشـــنطن ولندن أرادتا 
محاصـــرة روســـيا ووضـــع أوكرانيـــا حديقة خلفيـــة للناتـــو. وعليه، فإن 
موســـكو حاولت ابتـــزاز أوكرانيا من خالل الســـيطرة على شـــبه جزيرة 
القرم. واســـتمرت في ابتزاز كييف من خالل العملية الخاصة لها داخل 
أوكرانيا، واســـتمرت موســـكو أيضا في االبتزاز مـــن خالل ضم المناطق 
األوكرانيـــة األربعـــة ذات العالقـــة التاريخية مـــع روســـيا. بالمقابل عمل 
الناتو على ابتزاز أوكرانيا التي ستقدم له كل ما يريد في سبيل سحب 

آخر جندي روسي من أراضيها.

* كاتب سعودي

tariq@carinter.org

* د. طارق آل شيخان

المجلس الجديد
الشك أن فترة االنتخابات في البحرين تعد فترة مميزة وحيوية، حيث 
تتضافـــر فيها الجهـــود الوطنية مـــن كل الجهات الحكوميـــة منها وعلى 
مســـتوى األفـــراد مـــن مواطنين ومترشـــحين من أجـــل إنجـــاح العملية 
االنتخابية حتى تفرز نوابًا وأعضاء مجالس بلدية اعتبرهم المواطنون 
األفضل لتحمل المســـؤولية الكبيرة كعناصر أساســـية في البناء والنماء 

لما فيه خير البحرين.
وقـــد تعاقبـــت علـــى البحريـــن منـــذ 2002 خمســـة مجالـــس علـــى مـــدار 
العشـــرين عامًا الماضيـــة، كان األداء النيابي بها متفاوتًا، فمشـــجع تارًة، 
ومخيـــب لآلمـــال تـــارًة أخرى، لكـــن يبدو أن تلك الســـنين أفـــرزت اليوم 
بالشـــكل العـــام والمبدئـــي نتائج قد تبشـــر بالخير، وتدعو إلـــى التفاؤل، 
وذلك لما انتهت عليه النتائج األخيرة لالنتخابات يوم الســـبت الماضي، 
فمـــن المالحظ وجـــود الكثير من الوجـــوه الجديدة، )33( نائبـــًا برلمانيًا، 
ومنهـــا بعض الوجوه الشـــابة، وهناك آخـــرون يمتلكون الخبرة الســـابقة 
ســـواء فـــي العمل النيابي أو البلـــدي، فضالً عن الحضـــور المميز للعنصر 

النسائي الذي بلغ )8( مقاعد نيابية، و)3( بلدية.
نتمنـــى أن يكـــون المجلـــس الســـادس في تاريـــخ البحرين منـــذ انطالق 
المشروع اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك المعظم - حفظه هللا ورعاه 
- فـــأل خير على البحريـــن، وأن يكون الجميع ممن اختارهم المواطنون 
في التصويت النتخابات 2022 على قدر من المســـؤولية والكفاءة، وأال 
يخيبـــوا الظنون واآلمـــال، وأن يعينهم هللا علـــى أداء واجبهم الوطني، 

ويوفقهم لما فيه الصالح. 
وهنا يستوقفني أمر يتكرر قوالً في الكثير من المناسبات والتصريحات، 
وهـــو عبارة مصلحة الوطـــن والمواطن؛ فالمواطن هـــو الوطن، والوطن 
بـــال مواطـــن ال وجـــود لـــه، وعندمـــا نقـــول البحريـــن فإننـــا نتحـــدث عن 
ناســـها، وعندمـــا نقـــول البحرينيين فإننـــا نتحدث عن وطنهـــم، فال فرق 
بيـــن مصلحـــة الوطن ومصلحة المواطن، وذلك أمـــر ال يقبل النقاش وال 
الفصل أو االختالف، فحفظ هللا لنا البحرين من كل شر ومكروه، ووفق 

كل محب إلى ما فيه الخير لها.

* كاتب ومؤلف بحريني

dr.ali.saegh@gmail.com

* د. علي الصايغ

وصل إلى البرلمان وتغيرت الشخصية
الرباط المشـــترك بين النائب والمواطن الثقـــة المتبادلة، وليس ورقا مكتوبا 
ينتهـــي بعـــد فـــوز األول فـــي االنتخابـــات ودخولـــه البرلمـــان، ومن ثـــم يبدأ 
المنـــاورات والتهـــرب مـــن المواطـــن وعـــدم الرد علـــى اتصاالتـــه وغيره من 
المواطنين البسطاء الذين صوتوا له، واالحتمال األكبر هو تغيير رقم هاتفه 
واالبتعـــاد عـــن التعقيد والتشـــابك حتى تختفـــي حدود معرفتـــه بالمواطن 

والناس، وهي الطريقة المضمونة لعدم اإلزعاج والفرار من االتصاالت.
لم أكن أريد كتابة هذه الواقعة، لكن من حق الرأي العام معرفة ما قد يحصل 
مـــن مواقف من قبل بعض المرشـــحين بعد فوزهم فـــي االنتخابات وتغيير 
نمـــط الشـــخصية، من شـــخصية كانت مغطـــاة بقطعة مـــن المخمل األبيض 
“قبل االنتخابات طبعا” إلى شخصية غريبة منعزلة بقوانينها وبروتوكوالتها 
وتتحدث من الســـماء وال يمكن الوصول إليها، إال بقطع مســـافة كذا مليون 

سنة ضوئية أو التحدث عبر مليون مكبر صوت “بعد االنتخابات”.
قبـــل أن يفـــوز ويصبـــح نائبـــا فـــي مجلـــس النـــواب الجديـــد، كان يـــرد على 
اتصاالتـــي ورســـائلي بشـــكل دائـــم، وفـــي أي وقـــت، أمـــا اليوم وبعـــد فوزه 
اختلفـــت الســـطور وتغيـــر اتجاه البوصلـــة، حيث أصبح ال يرد على رســـائل 

التهنئـــة والمســـجات علمـــا أنه ليس مـــن دائرتي وليس مـــن المحافظة التي 
أقيـــم فيهـــا، وأنا على ثقة أن صوتي ورســـائلي اختلطت مع أصوات آخرين 
غيري وربما أكثرية ســـاحقة تهز رأســـها هزات متواصلـــة من هول المفاجأة 

بكل اللهجات واللغات.
إنهـــا ليســـت ضجة مـــن الكتابات النارية رغبة في شـــيء، إنمـــا أنقل حقيقة 
وصدمة قاسية يتعرض لها الناخب من بعض النواب – أقول بعض - الذين 
ما إن يصلوا إلى مقعد البرلمان حتى تتغير األهازيج والمواويل إلى قطيعة 
قـــد تمتد إلى أربع ســـنوات، وحصـــل هذا مع أحد النـــواب قبل 2018، حيث 
قفـــل أبوابـــه ونوافذه عن أهالـــي الدائرة لمدة أربع ســـنوات وكأنه يقيم في 

سيبيريا النائية.
باختصـــار.. أمامي شـــخصية جديدة تختلف كليا عن الشـــخصية الســـابقة، 
وكأنـــي أشـــاهد ممثـــال بثيـــاب زاهيـــة يصعـــد على خشـــبة المســـرح بصمت 

وهدوء.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

في الوضع الحالي، عندما كان الناس في جميع أنحاء إيران على مدى شـــهرين 
يصرخـــون الموت للديكتاتور في الشـــوارع لياًل ونهاًرا، فـــإن موضوع البيان هو 

التضامن مع الشعب اإليراني إلسقاط النظام االستبدادي الحاكم.
كل شعب إيران، من خاش وزاهدان إلى مهاباد وبوكان ومريوان وسقز والمدن 
الكبرى في إيران مثل طهران وتبريز ومشهد وكرج وشيراز وأصفهان واألهواز 
ورشـــت وغيرها من المدن المنتفضة، یســـتهدفون خامنئي بصفته الولي الفقيه 
ورمز النظام على قمة هرم السلطة، ويريدون اإلطاحة بنظامه.. الموت لخامنئي 
والموت للديكتاتور والموت للطاغية ســـواء كان شـــاهًا أو مرشدًا هي الشعارات 
الرئيســـية لجميع المتظاهرين في الشوارع. لذلك، فإن المحامين الذين أقسموا 
على الدفاع عن الحرية والعدالة وحمايتها، إذا لم نقل يجب علیهم أن يتحركوا 
أمـــام الناس وفـــي مقّدمتهم، يجب علیهـــم أن يقفوا إلى جانبهـــم ويدافعوا عن 

مطالبهم المشروعة، على أقل تقدير.
البيان الذي وقعه المحامون دافع عن هذه المطالب المشروعة للشعب اإليراني 
فـــي إطـــار القانون، فإصـــدار هذا البيان يأتي في وضع اســـتغل فيـــه النظام كل 
جهـــوده مـــن خالل مؤسســـة تســـمى “مركـــز محامي الســـلطة القضائيـــة” لفرض 
أكبـــر عدد ممكـــن من القيود علـــى المحامين ومهنـــة المحاماة. هـــذا على الرغم 

من حقيقة أن نقابة المحامين معروفة أساًســـا باســـتقاللية ممارستها، والسجل 
التاريخـــي الســـتقاللها يعـــود إلى عهـــد الراحـــل الدكتور محمد مصـــدق كرئيس 
وزراء وطنـــي وحقوقـــي بـــارز، والـــذي أراد اســـتقالل ممارســـة المحامين، حتى 
يتمكنـــوا مـــن الدفاع بحرية فـــي المحاكم والســـلطات القضائيـــة والوقوف إلى 

جانب الحقيقة والعدالة.
لكـــن فـــي حكم واليـــة الفقيه، ُجـــردت نقابة المحاميـــن من اســـتقالليتها وغدت 
مرتبطة كليًا بالســـلطة القضائية وأصبحت جـــزءًا منها، وحيثما يتخذ المحامي 
إجراًء للحصول على حقوقه المشروعة، يتم القبض عليه والحكم عليه بالسجن 
لمـــدد طويلـــة في المحاكم الصورية، ويتم إلغـــاء ترخيصه للمحاماة. إن حضور 
المحامين وتضامنهم مع الشـــعب ومع االنتفاضة والثورة له تاريخ ال ُينسى وله 
جـــذور تاريخيـــة تعود لثـــورة )1979( واإلطاحة بنظام الشـــاه، حيـــث كان قصر 
العدل ونقابة المحامين مكاًنا للدفاع عن حقوق السجناء السياسيين والتضامن 
مـــع عائالتهـــم. وفي طهـــران والعديد من المـــدن دافع المحامون عـــن المعتقلين 

والسجناء السياسيين، وقاموا بواجباتهم ومسؤولياتهم.

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن اإليراني

* نظام مير محمدي

دور المحامين في انتفاضة الشعب اإليراني )2(

أســـدل الســـتار على االنتخابات النيابية والبلدية ٢٠٢٢، لكن ما حققته هذه المحطة 
الوطنية من مشـــاركة شعبية واســـعة في عملية االقتراع، والتي تجاوزت ٧٣ بالمئة 

ستظل صفحة مضيئة في سفر الوطن.
مشـــاركة حملت في طياتها العديد من المعاني الســـامية التي تؤكد على المســـتوى 
المتقدم من الوعي لدى المواطن البحريني بأهمية دوره الفاعل في صياغة مستقبل 
الوطن عبر صناديق االقتراع، باإلضافة إلى حقيقة أن التجربة البرلمانية البحرينية 
أضحـــت أكثـــر نضوجا وأقوى رســـوخا بعـــد عقدين مرا مـــن عمر المشـــروع التنموي 

الشامل الذي يحمل لواءه جاللة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه.
ولعل من أبرز ما يميز النســـخة األخيرة من االنتخابات باإلضافة إلى نســـبة االقتراع 
العاليـــة، هـــو العـــدد الكبير مـــن المترشـــحين الذين خاضـــوا غمار هـــذه التجربة، وما 
أفضى إليه ذلك من منافســـة محتدمة في الجولتين األولى والثانية، فؤجل حســـم 
الظفـــر ألغلـــب المقاعـــد النيابيـــة والبلديـــة حتـــى اللحظـــة األخيرة، وأجريـــت جولة 
اإلعـــادة نيابيـــا فـــي ٣٤ دائرة من أصـــل أربعين، وبلديـــا في ٢٣ من بيـــن ٣٠. أجواء 
ديمقراطية بامتياز عاشتها مملكة البحرين منذ األمر الملكي السامي بتحديد ميعاد 
االنتخابات والترشـــح، حتى إعالن النتائج النهائية، تجلت بمظاهر انتخابية وحراك 
اجتماعي نشـــط عبر مختلف وســـائل التواصل الواقعـــي واالفتراضي، والبد هنا من 

اإلشـــادة بالتنظيم المحكم للعملية االنتخابية برمتها، وســـالمة إجراءاتها، والنزاهة 
والشفافية التي تمتعت بها مختلف مراحلها.

فـــي نهايـــة المطـــاف قـــال الناخبـــون كلمتهم، ورجحـــت صناديـــق االقتـــراع كفة 70 
مترشـــحا نيابيـــا وبلديا من بين ما يربـــو على 500 مترشـــح، لتكتمل مالمح مجلس 

النواب، والمجالس البلدية في محافظات المحرق والجنوبية والشمالية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة الـــدور الذي تضطلـــع بـــه المجالـــس البلدية فـــي الجوانب 
الخدميـــة والبنيـــة التحتية، إال أن األنظار تتجه نحو مجلس النواب الذي ســـيمضي 
األعضـــاء فيـــه أربـــع ســـنوات هـــن عمـــر الفصل التشـــريعي الســـادس، وذلـــك ألهمية 
المرحلـــة، وطبيعـــة أدواره التشـــريعية وأدواتـــه الرقابيـــة، وفـــي الواقع ان تشـــكيلة 
المجلـــس تبعـــث على التفاؤل، وهكذا يرى الكثير مـــن المواطنين، ففيه من أصحاب 
الخبـــرة المخضرميـــن الذين ســـبق لهم وكانوا أعضاء خالل الـــدورة األخيرة أو التي 
سبقتها، وفيه كذلك من ثبتت فاعلية أدائهم في العمل العام من خالل شغل عضوية 
أحد المجالس البلدية، إضافة إلى النساء اللواتي وصل عددهن إلى ثماني سيدات، 

كذلك الحضور الشبابي الالفت. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

* سالم الشوبكي

محطة مضيئة في ِسفر الوطن
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FATINAT SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38044168 or EDRAZI459@GMAIL.COM 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.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 

ALTHABIT REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 33041111 or ALTHAABET@GMAIL.COM 

MANAR ALOMRAN SCAFFOLDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 36992388 or BH.HR@MANAR.COM.SA 

MULTI STYLE PLASTIC CARDS DESIGN AND PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17591299 or MULTI.STYLE.ADV@GMAIL.COM 

RAAS OILFIELD SERVICES & SUPPLIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 39492627 or SALES@RAASSERVICES.COM 

ROTI SHOTI MEALS ON WHEELS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36322425 or JD.CLEAR2016@GMAIL.COM 

AlOraibi Vegetables and Fruit Trading Co 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17262113 or TAWEELAHMED@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or proffice@almoayyedcg.com 

ANWAR ALHUDA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33733289 or Alooy_saa@hotmail.com 

CHICKI EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 33600501 or VIVAALI24@GMAIL.COM 

DARJELING RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33840744 or FATEMAAHMED2030@GMAIL.COM 

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

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

GOODS LAND CORPORATION FOR LIVESTOCK AND AGRICULTURAL PRODUCTS TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33004181 or SHAFI13111983@GMAIL.COM 

GHAREEB HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17728630 or a.s.ghareeb60@gmail.com 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17811757 or INFO@PROCOAT.CO 

ANWAR ALSADIQ BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33703444 or ALI.ABEDALI1980@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 

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  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

) CR2022-169672 ( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري 

تقدم إلينا السيدة/ منى عبدالغني علي محمد مرهون بطلب تحويل المحل التجاري التالي 

133030 إلى السيد رجائي عبدالجليل سلمان محمد العالي فعلى كل من لديه أي اعتراض 

قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 138966-1

االسم التجاري :  الفيس ميديا 

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة كوباه ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )103656(

إليها شركة كوباه  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )103656(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 

وتعيين السادة )محمد احمد رمضان صلغي الجسمي( مصفيا للشركة. عنوان المصفي:
)محمد احمد رمضان صلغي الجسمي(

 39846887 )973 +( 
fadhelali5@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
زينث بروجكت مانجمنت سيرفيسيس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السيد انس 
العدوي باعتباره المصفي القانوني زينث بروجكت مانجمنت سيرفيسيس ذ.م.م 
والمسجلة بموجب القيد رقم 140883 - 1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة إينج للتسويق واالستشارات ذ.م.م  
سجل تجاري رقم 126792

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة 
القيد رقم 126792 بطلب تصفية  إينج للتسويق واالستشارات ذ.م.م  المسجلة بموجب 
السادة عنوان  الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين    JEJO JACOB .للشركة مصفيا 

المصفي:
JEJO JACOB

33123900
jejojacob@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

دلفيريكس بي 2 بي سيرفيسس ذ.م.م
 سجل تجاري رقم   144346

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة دلفيريكس 
بي 2 بي سيرفيسس ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم 144346 بطلب تصفية الشركة 
مصفيا  رانا  محمد  عنايت  عبدالستار  خالد  محمد  خالد  بالل  وتعيين   اختيارية   تصفية  

للشركة. عنوان المصفي:
بالل خالد محمد خالد عبدالستار عنايت محمد رانا

35615033
infobkr@bkrgroup.co

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة شركة تضامن إلى شركة
شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدمت شركة 
صالون تحسونه - شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب القيد رقم 
من   المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل  بطلب   1  -  128399

شركة تضامن  إلى شركة  شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  صيدلية التمني ذ.م.م  

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / محمود محمد حسن تميم باعتباره المصفي القانوني لشركة  صيدلية 
انتهاء  إشهار  طالبا   ١١٢٤٠٠ رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  التمني 
وذلك  التجاري،  السجل  من  اختيارية وشطبها  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال 
بقانون رقم21لسنة  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  وفقا ألحكام 

. 2001

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 )CR2022- 171392( إعالن رقم

تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :علي السيد محمد علي احمد

االسم التجاري الحالي : فكسبرتز لصيانة المباني
االســـــم التجـــاري الجديد : فكسبرتز لتصميم الحدائق

قيد رقم : 129771-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في )شركة دريم مان للمواد الغذائية ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة 
دريم مان للمواد الغذائية ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 95370 طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم )2 ( من:
)شركة دريم مان للمواد الغذائية ذ.م.م(

) DREAMMAN FOODSTUFF CO WLL (
الى:

)مطعم دريمان ومواد غذائية ذ.م.م (
) DREAMMAN RESTAURANT AND FOOD STUFF W.L.L (

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

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة ايكسس للخدمات الفنية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 111777  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة ايكسس 
للخدمات الفنية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 111777 بطلب تصفية الشركة تصفية  
اختيارية  وتعيين السيد حسن علي حسن عبدهللا يوسف السنكيس  مصفيا للشركة. عنوان 

المصفي :
حسن علي حسن عبدهللا يوسف السنكيس

36087765 ) 973 (+
hah@silverstarglobal.com

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 170098( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيدطاهر جعفر محمد هاشم حسين

االسم التجاري الحالي : نور القريه للحام والحدادة
االســـــم التجـــاري الجديد : نجمة نور القرية لأللمنيوم

قيد رقم : 4-84451

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

)170105-CR2022( إعالن رقم

معاملة مشتركة

اعتراض  ٔاي  لديه  من  كل  فعلى   ، مشتركة  معاملة  بطلب  ٔادناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 

قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :السيدطاهر جعفر محمد هاشم حسين

االسم التجاري الحالي : نور القرية للحام والحدادة
االســـــم التجـــاري الجديد : اسين نور القرية لأللمنيوم

قيد رقم : 6-84451

إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت إليها مالك المٔوسسة 
الفردية المسماة ستار واي لالكسسوارات والمملوكة للسيد/السيدة ندى عبدالمجيد مال 
هللا محمد والمسجلة بموجب القيد رقم 5-67251 ، بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة 
 1000 وقدره  محدودة(برٔاسمال  مسٔيولية  ذات  )شركة  إلى  وتحويله  المذكور  الفردية( 
ٔاصول  كافة  الفردية( عن  )المٔوسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
MAPPUTHOOR ASHRAF بنسبة 90 %

عبير عبدهللا ابراهيم خليفه غدير بنسبة 10 %

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

)CR2022 171616-( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : فيصل عدنان احمد احمد مبارك الضليعي

االسم التجاري الحالي : هلثي كالوري لخدمات التوصيل
االســـــم التجـــاري الجديد : هلثي كالوري لصيانة المعدات الكهربائيه

قيد رقم : 77024-14

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 171620( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : فيصل عدنان احمد احمد مبارك الضليعي

االسم التجاري الحالي : هلثي كالوري لخدمات التوصيل
االســـــم التجـــاري الجديد : هلثي كالوري لبيع التجزٔئة

قيد رقم : 77024-17

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 171623( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عدنان احمد احمد مبارك الضليعي

االسم التجاري الحالي : كالوري لخدمات التوصيل
االســـــم التجـــاري الجديد : كالوري للتجارة العامة

قيد رقم : 89129-5

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 171628( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عدنان احمد احمد مبارك الضليعي

االسم التجاري الحالي : كالوري دايت لخدمات التوصيل
االســـــم التجـــاري الجديد :كالوري لمراكز االتصال

قيد رقم : 89129-6

التاريخ :23/11/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022- 171663 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اســـــــم التاجـــــــــــر : وحيدة جان حسن رضا ميرزا علي بنكش
االسم التجاري الحالي : برادات عزت

االســـــم التجـــاري الجديد : عزت لتٔاجير المعدات ومواد البناء
قيد رقم :82328-1

الخميس 24 نوفمبر 2022 - 30 ربيع اآلخر 1444 - العدد 145154



15 الخميس 24 نوفمبر 2022 - 30 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5154  Vacancies Available
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

 MECHANICAL TECHNICIAN
 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

 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

 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

 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

 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 

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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39888462 or HUSSAINBINSALOOM@GMAIL.COM 

Beard Trimmer Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39874614 or BALAL_AMAN@HOTMAIL.COM 

KONE ELEVATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17749271 or KONEBAH@BATELCO.COM.BH 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact

 17822223 or dredco.gp@gmail.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

CACTUS ADVERTISING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17252683 or jpd@cactus.bh 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39337396 or CHANDLAUNDRY@YAHOO.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

Easy Bake W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17691212 or modbake@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 

SWAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33801802 or Swat.sk89@gmail.com 

JALAL ALAALI & Sons BSC C 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17646666 or M_JAFFER9@HOTMAIL.COM 

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

 ACCOUNT EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39111313 or info@eatco.me 

Usmans tin fabricator 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 39133187 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

ROUGE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17744990 or LAWAZON@GMAIL.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or JOSE@ALGHANAH.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 17551364 or siegfried.gruber@sms-group.com 

TCIG - LTD - W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 17001638 or ali@mailcohen.com 

Lulu International Exchange B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CABIN SALE CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17641290 or mohideen.kader@luluexchange.com 

DOHAT ALARAD STATIONERY AND PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37366610 or dohatalhidd@gmail.com 

CRIB construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636333 or CRIBC.BH@GMAIL.COM 

S.JAFFAR MAJEED ELECTROMECHANICAL ENGINEERING BUREAU 
has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contact

 39699718 or info@sjmmep.com 

Meer auto services 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)
 suitably qualified applicants can contact

 39614272 or awan.lexus@gmail.com 

ISA TOWERS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33483028 or ESSATOWERS@GMAIL.COM 

Tanawal auto services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33982655 or GHULAMJAN57@GMAIL.COM 

Oriental Rugs and Home Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33363711 or Hori.bahrain@gmail.com 

Mayar property company wll 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33090228 or ZEROONEUAE@GMAIL.COM 

East generations Construction 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39449348 or est_wshop_j@hotmail.com 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

ALESSAWEYAH MENS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 39473772 or HUHUN888@YAHOO.COM 

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

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39659325 or INFO@CENTRALCAFES.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.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 

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 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

AL RAOOF FOR  MOTOR CYCLES AND BICYCLES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33320022 or DAR-ALZAIN-SWEET@HOTMAIL.COM 

MOROOJ MAY CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66677733 or FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

ALSARAB TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33542628 or ALI1988JUMA@GMAIL.COM 

LUXURY GATE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33775500 or HASSAN21@LIVE.COM 

Circuit fitness 973 w l l 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
 suitably qualified applicants can contact

 66660006 or ALHASAN.FAHAD@GMAIL.COM 

Enlist Resources Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39526589 or SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

Alkanafany alasley 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39325444 or alanood@alshammarygroup.com 

DESIGN ARABIA FOR Publicity & Advertising Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 66922881 or MD@DESIGNARABIA-BH.COM 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK(PERSONNEL)
 suitably qualified applicants can contact
 17300616 or karim.eissa@falghanim.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 

M . a  trading for import and export co w l l 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33192228 or MUNEER@DARALSHAI.COM.SA 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

Master Kitchen Equipments 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33349008 or ANAMNASIR.91@GMAIL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

 PLANNING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Aryam beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36226215 or om_ahmed100@hotmail.com 

NEXTOP RETAILS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39641360 or MARGHOOBADIL@GMAIL.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact
 39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact
 36500089 or Hozaifaqasaby@yahoo.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

TRANSWORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 36361331 or ALOMARGAHANIM@YAHOO.COM 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 34006930 or TURNKEYCONTRACTING.BH@GMAIL.COM 

KRISHNA LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39667592 or JKCHAUDHARY989@GMAIL.COM 

THE GROOMING ART BARBER 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33077881 or MAHMOOD7.HELAL@GMAIL.COM 

Experts for certified translation.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 TRANSLATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33830302 or OSAMAZAR@HOTMAIL.COM 

TRENDFULL Cafes and Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF OF COOK(CHEF)
 suitably qualified applicants can contact

 36311671 or RAEF@TRENDFULL.NET 

Al Zahrawi Medical Supplies Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 32322200 or info.bahrain@zahrawigroup.com 

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

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17581144 or HAYFA@BFGCOMMERCIAL.NET 

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 

AN DREAM CAFE AND RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33352595 or NASSERALMOSAWI82@GMAIL.COM 

Rawafed Rema Trading Est 
has a vacancy for the occupation of

 CANVASSER
 suitably qualified applicants can contact

 33864666 or WALEED20008@GMAIL.COM 

Breathe Pilates & Yoga Studio 
has a vacancy for the occupation of

 SPORTS TRAINER
 suitably qualified applicants can contact

 39611396 or HASAN.ALTOUBAJI@GMAIL.COM 

ALEASTUR MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33634409 or Control@ALEASTURME.COM 

RELIANCE FOR FURNITURE CURTAINS AND UPHOLSTERY Co.W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39625000 or BUTALAL1953@YAHOO.COM 

EQAA DESIGNS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 36453031 or ISHTIAQ@EQAADESIGNS.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 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

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

TOOBA CONTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34092592 or NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

ABDULLA M.ALI E.EDHRABOOH(AMIR ALDHALAM-10954) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39403141 or ABDULLA.101@HOTMAIL.COM 

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17625462 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35004921 or PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM 

NADANS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SANBUSA MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 36355440 or BHPANORAMA87@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36944475 or INFO@RUBBERTECHBAHRAIN.COM 

IHOB Mobesories Co. WLL. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66937000 or RASAK@TACHORBIT.NET 

TURKISH HOUSE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66336370 or devicecare.bh@GMAIL.COM 

TECHNO LINK TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (TELECOMMUNICATION SERVICES OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 33600506 

Chocolala - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33246663

PERFECT KEY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33188708 or PARADISEKEY1786@GMAIL.COM

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

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 33202933 or RIAZ@FSSIME.COM 

SKY LAND PRINTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39217696 or KURIANJIJO@GMAIL.COM 

LA BREZZA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 36000230 or SAWAD3@HOTMAIL.COM 

HOUSE OF MUHARRAQ MATHAI & SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33262671 or WPARKAR.79@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

KHALIFA ABDULLA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39237771 or ABDULLAHAMADA8933@GMAIL.COM 

TASTE OF INDIA. RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 39676747 or LAKME.BH@GMAIL.COM 

RED EAGLES GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36761777 or OMALDONYA75@GMAIL.COM 

FISH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17710271 or MISHAL@ALGHALIA.COM 

POWERHAND TOOLS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 66643447 or DOCZMANAMA123@GMAIL.COM 

UNIQUE FACILITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33306469 or CHIRIVELLAHARIKZ@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36182987 or MEHRANKHAN213@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 

FABBRICA DE TESSUTI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 35138304 or INFO@DEFABBRICA.COM 

PRO  KLEEN  SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 36845820 or PADAM1739@GMAIL.COM 

ALSANHORI FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
 suitably qualified applicants can contact

 33440418 or OMARAHMEDEISA2020@HOTMAIL.COM 

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

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17295879 or ABU.NADA.1986@ICLOUD.COM 

RICE AND RIBS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact
 32116996 or GOOZYNA.BH@GMAIL.COM 

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 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38734606 or zawraqalalwan@hotmail.com 

SHAMEEM  HOT SEAFOOD RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17412000 or KING.OF.CARS@HOTMAIL.COM 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

JANA FOR MARKETING & CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKET RESEARCHES)
 suitably qualified applicants can contact

 33666765 or KAMELSLM@HOTMAIL.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 

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 

SAJJAD DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35415676 or TABOEVENTS@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 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 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.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 

QUALITY ENGINEERING BUREAU 
has a vacancy for the occupation of

 SURVEYOR
 suitably qualified applicants can contact

 17404368 or QUALITYSURVEY_BH@YAHOO.COM 

NAJIYA MOHAMMED ABDULLA ALASHAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39557333 or RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

AL HUBAIL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36122296 or ehsanhubail@gmail.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

ALHIDD CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact
 17680296 or ya-zayed-09@hotmail.com 

FLORIDA ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39522889 or SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

ABU FAIZAN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33933816 or jaffarhabibjaffar@gmail.com 

ALZAHIRAH GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39697876 or ABOZAINAB78@GMAIL.COM 

FUJI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17641616 or HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

DAREIK TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39606062 or ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

AL JANOOB SECOND HAND EQUIPMFNTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17772239 or YUSUFHUSAIN999@GMAIL.COM 

ALKHAWAJA ABAYAT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17414126 or KHAWAJAK@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.com 

SOHAR INDUSTRIAL MAINTENCE EST 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN (INSTRUMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 36612922 or SAYED.ABDULLA@YAHOO.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

QUEBEC BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 39755200 or Quebecgroup9@gmail.com 

ALOQHOWAN COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17323882 or ahmed05@hotmail.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 

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 

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 

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 

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 MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

RUQAIYAT ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36776376 or alabasi31@hotmail.com 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39402028 or AAJA1970@GMAIL.COM 

Unichem Chemicals & Asphalt W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17830830 or arun.a@unichembahrain.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 PORTER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

MINDS UNITED PC 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECT LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 36360904 or JALAL3155@GMAIL.COM 

STYLISTA GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.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 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com 

NOOR ALDAIH SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 35529505 or HH123HU@GMAIL.COM 

NASS MARINE SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

ALBUROOJ BUILDING EQUIPMENT HIRING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 39104449 or ALBUROOJHIRING@GMAIL.COM 

AL RABEAH SON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33080191 or alrabeahson@gmail.com 

SUN FLOWER MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 33247474 or FINECO@BATELCO.COM.BH 

BLOOM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17710506 or MZH75@HOTMAIL.COM 

Hisham arif trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 39849548 or HISHAMRAZZAQ@GMAIL.COM 

AL MAHAD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39449583 or TAWEELJAMAL@GMAIL.COM 

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

HASAN GHULAM MURTAZA COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17244041 or HASSAN.MURTADHA@GMAIL.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

NUTS BOX FOR NUTS AND SWEET 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 33022259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

AL ASSMI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39588030 or ALASMIAUTOSERVICE@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 

Manhaj alkhaleej  gate coldstore 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 77199011 or EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

Wadi Al Safa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36900332 or alialattar67@yahoo.com 

AIN ALRAHA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 34093446 or aasjs7070@gmail.com 

AL-MANSOUR FOR CLEARING TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33302785 or ALIAOADSAHD@GMAIL.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36363936 or daytona@daytonabh.com 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33802366 or club88bah@yahoo.com 

One and only marketing and business consultancy wll 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 38432005 or SADAA2004@GMAIL.COM 

Sara Images Promotion 
has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39288259 or SAYED.AMIR33@GMAIL.COM 

JANNATUL NOYEM BICYCLES 
has a vacancy for the occupation of
 BICYCLE REPAIRER/ASSEMBLER

 suitably qualified applicants can contact
 38884380 or taher.abdulaziz@gmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 DRIVER
 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 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

Hypo grapgics 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 17226656 or hypo@batelco.com.bh 

SKY TECH CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66719370 or skytechbah@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

JOHADIA FRESH FRUITS & VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33060461 or FAHADSELABEEKH@GMAIL.COM 

AHBAB AL HOOT TILECOM CO. PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17556771 or alamalrealestate7@gmail.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MIRAI ARCHITECTURE AND ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17879114 or taheriadel@yahoo.com 



المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي 

الجوجيتســـو  رياضـــة  واصلـــت 
اإلنجـــازات  حصـــد  البحرينيـــة 
الخارجية وهذه المرة على مســـتوى 
رياضـــة  تدريـــب  ومراكـــز  األنديـــة 
كعبهـــا  علـــو  لتؤكـــد  الجوجيتســـو، 
ومســـتوياتها المتطورة. حيث تمكن 
العبـــو األنديـــة والمراكـــز البحرينيـــة 
من حصـــد 6 ميداليات ملونة موزعة 
ذهبيـــات وميداليـــة فضيـــة   2 علـــى 
و3 ميداليـــات برونزية فـــي مهرجان 
وبطولـــة  للجوجيتســـو  أبوظبـــي 
أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بفئة 
األســـاتذة، الـــذي أقيـــم فـــي العاصمة 
اإلماراتيـــة أبوظبي وســـط مشـــاركة 
نخبـــة مـــن العبـــي األنديـــة والمراكـــز 

على مستوى العالم.
  وســـجلت الجوجيتســـو البحرينيـــة 
المهرجـــان  فـــي  إيجابيـــة  مشـــاركة 
كان  أن  بعـــد  المحترفيـــن  وبطولـــة 
العبـــو أنديتنـــا محـــط األنظـــار بعدما 
البـــارزة طـــوال  المســـتويات  قدمـــوا 

النزاالت.
  واســـتطاع العب أكاديمية اليمنتس 

عبدهللا الشـــيخ من حصـــد الميدالية 
الذهبيـــة فـــي مهرجـــان أبوظبـــي عن 
كيلوجراًمـــا   55 لـــوزن  الصغـــار  فئـــة 
مســـتويات  بعـــد  األبيـــض،  للحـــزام 
بـــارزة قدمها طوال النـــزاالت وصواًل 
إلـــى النـــزال النهائـــي الذي تألـــق فيه 
وحصـــد الميداليـــة الذهبيـــة بجدارة 

واستحقاق.
العبـــي  نتائـــج  مســـتوى  وعلـــى    
فـــي  البحرينيـــة  المراكـــز  األنديـــة 
بطولـــة المحترفيـــن بفئـــة األســـاتذة، 
فقد اســـتطاع الالعب ســـينا منفردي 

العـــب أكاديمية اليمنتـــس من حصد 
الميداليـــة الذهبية في فئة األســـاتذة 
- أســـاتذة 4 - في وزن 62 كيلوغراًما 
فـــي الحزام األســـود، حيث تمكن من 
إبراز قدراته العالية وحصد الميدالية 

الذهبية.
  وحـــاز أحمـــد العـــرادي العـــب نـــادي 
الميداليـــة  القتاليـــة  للفنـــون  رضـــا 
الفضية في فئة أســـاتذة 3 لوزن 120 
كيلوغراًمـــا للحـــزام البنفســـجي، قبل 
أن يحصد الالعب عيســـى عبدالعزيز 
العـــب نادي رضا للفنـــون القتالية من 
حصـــد الميداليـــة البرونزيـــة في فئة 
أساتذة 2 لوزن 69 كيلوغراًما للحزام 
الالعـــب  تمكـــن  فيمـــا  البنفســـجي، 
هشـــام نور العـــب أكاديمية اليمنتس 
مـــن الفـــوز بالميداليـــة البرونزية في 
فئـــة أســـاتذة 4 لـــوزن 77 كيلوغراًما 
للحزام األسود، وحاز الالعب حسين 
للفنـــون  رضـــا  نـــادي  مـــن  إســـماعيل 
القتالية الميداليـــة البرونزية في فئة 
أساتذة 2 لوزن 62 كيلوغراًما للحزام 

البني.

6 ميداليات ملونة حصيلة الجوجيتسو 
البحرينية في مهرجان أبوظبي

سينا منفردي

االتحاد البحريني للجولف

 24 الخميـــس  اليـــوم  صبـــاح  تنطلـــق   
نوفمبـــر فعاليـــات الجولة األولـــى لبطولة 
الرابعـــة  الدوليـــة  حمـــد  الملـــك  جاللـــة 
عشـــرة للجولف التي يســـتضيفها االتحاد 
البحرينـــي للجولـــف، وتقـــام على مالعب 
النـــادي الملكي خالل الفترة من 24 لغاية 
الحالـــي، وبمشـــاركة دوليـــة  نوفمبـــر   26
واســـعة، حيـــث سيشـــارك فيهـــا 96 العًبا 
يمثلون 20 دولة، بينهم 35 العًبا محترًفا 
مـــن دول متقدمـــة في هـــذا المجال مثل 
واســـبانيا  والســـويد  وفرنســـا  بريطانيـــا 
إلـــى  باإلضافـــة  وباكســـتان،  واليابـــان 
الالعبيـــن المحترفين العـــرب من المغرب 
تضـــم  كذلـــك  ولبنـــان،  ومصـــر  وتونـــس 
البطولـــة العبين هواة على مســـتوى عال 
ومن أصحاب التصنيف العالمي المتقدم.
 هـــذا، وســـوف تبـــدأ الجولـــة األولـــى في 
اليـــوم  صبـــاح  الســـابعة  الســـاعة  تمـــام 
ويتـــم  عصـــًرا،  الرابعـــة  حتـــى  وتســـتمر 
تقســـيم الالعبيـــن إلـــى مجموعـــات، وكل 
مجموعـــة ســـوف تتكـــون مـــن 3 العبين، 
وســـتكون مالعب النادي الملكي للجولف 
مفتوحة للجمهـــور الكريم، حيث يمكنهم 

مشاهدة البطولة وتتبع نتائج الالعبين.
وقـــد أشـــاد اللـــواء الركـــن علي بـــن صقر 

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  النعيمـــي 
المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للجولـــف 
العليـــا باإلقبـــال المتزايـــد مـــن الالعبيـــن 
المحترفيـــن والهـــواة للمشـــاركة في هذه 
البطولة المتميزة والتي أصبحت من أهم 
البطـــوالت التي تقام فـــي المنطقة، وذلك 
نظـــًرا إلـــى الســـمعة الطيبة التـــي تحظى 
بهـــا البطولـــة بيـــن االتحـــادات اإلقليميـــة 
والدوليـــة، إضافـــة إلـــى قـــوة المشـــاركة 
التي ســـاهمت بشـــكل مباشـــر فـــي جذب 
الالعبين الدوليين ودخول البطولة ضمن 
البطـــوالت التـــي اعتمـــدت مـــن االتحـــاد 
الدولي للجولف ضمن التصنيف العالمي.

البحرينـــي  االتحـــاد  قـــام  وقـــد  هـــذا،   

المنتخـــب  العبـــي  بإشـــراك  للجولـــف 
الوطنـــي للجولف بهذه البطولة المتميزة 
لتكون لهم فرصة في مشـــاركة الالعبين 
المريســـي،  خليفـــة  وهـــم  المحترفيـــن 
خليفـــة دعيج، ســـلطان الحكـــم، عبدهللا 
الزايـــد  أحمـــد  الحكـــم،  فهـــد  اليعقـــوب، 
باإلضافـــة إلـــى أبطال المنتخب الســـابق 
حمـــد العفنـــان، ناصر يعقـــوب، وعبدهللا 
ســـلطان الحكـــم. وتأتي هذه المشـــاركة 
مـــن  الهـــواة  الالعبيـــن  مـــع  للمنافســـة 
دول مجلـــس التعـــاون والـــدول العربية 
والالعبين األوربيين واالسيويين الذين 
ســـوف تكون لهم كلمتهم في منافســـات 

البطولة لالعبين الهواة.

اليوم انطالق بطولة جاللة الملك حمد الدولية للجولف

عادل منتخب المغرب، الذي لعب بين 
عـــدد كبيـــر من مشـــجعيه في اســـتاد 
كرواتيـــا،  مـــع  أهـــداف  دون  البيـــت، 
وصيفـــة بطلة النســـخة الماضية، في 
مبـــاراة قليلـــة الفـــرص بأولى جوالت 
المجموعـــة السادســـة بـــكأس العالـــم 

لكرة القدم في قطر يوم األربعاء.
بعـــض  فـــي  الفاعليـــة  وغابـــت 
المحاوالت، وتألـــق الحارس المغربي 
ياســـين بونـــو في التصدي لتســـديدة 

نيكـــوال فالشـــيتش، كمـــا ســـّدد لـــوكا 
مودريتـــش فوق العارضـــة قبل نهاية 

الشوط األول.
وكانـــت أقرب محـــاوالت المغرب في 
الشوط الثاني لكن الحارس دومينيك 
رأس  لضربـــة  تصـــدى  ليفاكوفيتـــش 
نصيـــر مزراوي، ثم تســـديدة أشـــرف 

حكيمي القوية بعد ركلة حرة.
وأبعد العب الوســـط ســـفيان أمرابط 
كـــرة قبـــل تجـــاوز خـــط المرمـــى بعد 

تسديدة منخفضة من المهاجم إيفان 
بريشيتش.

وشـــارك المهاجـــم عبـــد الـــرزاق حمـــد 
هللا، العائـــد للمباريـــات الدوليـــة بعـــد 
غيـــاب طويـــل ألســـباب انضباطيـــة، 
في الدقائق األخيرة بداًل من يوســـف 
النصيري غير الموفق، لكن لم تســـنح 
لـــه فرصـــة لتهديـــد المرمـــى. وتلعب 
بلجيكا مع كندا في وقت الحق اليوم 

بنفس المجموعة.

 الصخير- حلبة البحرين الدولية:

الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  تدعـــو 
فـــي  الســـيارات  رياضـــة  “موطـــن 
الشـــرق األوســـط” عشـــاق رياضـــة 
الســـيارات وجماهيرها لالســـتفادة 
مـــن خصومـــات العـــروض المبكرة 
التـــي تـــم طرحهـــا مؤخـــًرا لتذاكـــر 
الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة  ســـباق 
لطيـــران الخليج للفورمـــوال1 للعام 
2023، مع بقاء أســـبوع واحد فقط 
علـــى انتهـــاء المرحلـــة األولـــى من 
العـــروض المبكرة التـــي تصل لـ 20 

.%
نظًرا للطلب االستثنائي، يتم طرح 
تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليج للفورمـــوال1 للعام 
2023 علـــى مراحـــل، حيـــث تنتهي 
المرحلـــة األولـــى بعـــد أيـــام فقـــط 
وذلك يوم األربعاء المقبل الموافق 

30 نوفمبر الساعة 11:59 مساًء.
حجـــز  بســـرعة  الجماهيـــر  ندعـــو 
تذاكرهـــم للحصـــول علـــى أفضـــل 
العـــروض  بأســـعار  المقاعـــد 
المبكـــرة المخفضـــة، وذلـــك للجولة 
الفورمـــوال1  لبطولـــة  االفتتاحيـــة 

والتي ستنطلق من 3 إلى 5 مارس 
فـــي “موطن رياضة الســـيارات في 

الشرق األوسط”.
وتنطلـــق حملـــة العـــروض المبكـــرة 
بتخفيـــض يصـــل إلـــى 20 % علـــى 
تذاكـــر الســـباق للمنصـــة الرئيســـية 
المنصـــات  تذاكـــر  علـــى   % و15 
األخـــرى كمنصـــة المنعطـــف األول 

ومنصة بتلكو ومنصة الفوز. 
بينمـــا تختتـــم بطولـــة الفورمـــوال1 
فـــإن   ،2022 لعـــام  موســـمها 
استعدادات حلبة البحرين الدولية 
لسباق 2023 تنطلق من اآلن، ومن 
المتوقـــع أن يكـــون ســـباق جائـــزة 
البحرين الكبرى أكبر حدث رياضي 
وترفيهي فـــي البحريـــن والمنطقة 
وأفضـــل من أي وقت مضى، حيث 
يقـــدم للجماهيـــر مزيًجـــا فريًدا من 
أفضـــل الســـباقات والترفيـــه خارج 

المضمار.
وتتشـــّرف البحرين أيًضـــا بافتتاح 
موســـم 2023 مـــرة أخـــرى، لذلـــك 
ســـيكون جماهيرنـــا فـــي البحريـــن 
أول من يشـــهد انطالقة الســـيارات 

الجديـــدة، والســـائقين الجـــدد، لـــذا 
سارعوا لحجز مقاعدكم اآلن.

وسيشـــهد ســـباق جائـــزة البحريـــن 
نســـخته  المقبـــل  للعـــام  الكبـــرى 
التاســـعة عشـــرة والســـباق العاشـــر 
األضـــواء  تحـــت  ليلـــي  كســـباق 
الكاشـــفة األكثر حداثة في “موطن 
الشـــرق  فـــي  الســـيارات  رياضـــة 

األوسط”.
شـــراء  اآلن  للجماهيـــر  يمكـــن 
تذاكرهـــم اليـــوم من خـــالل الموقع 
www.bah-  اإللكترونـــي الرســـمي

الســـاخن  والخـــط   raingp.com
 ،450000-17-973+ للحلبـــة 

ومرفق األسعار المخفضة:
كمـــا يوجد هناك عـــدد من العروض 
ســـباق  تذاكـــر  علـــى  المخفضـــة 
حصـــول  وأبرزهـــا  الفورمـــوال1 
األطفال من 3 وحتى 12 عاًما على 
خصـــم يصل إلى 50 %، إلى جانب 
خصـــم للطلبـــة وذوي االحتياجات 
وللمزيـــد  الســـن،  وكبـــار  الخاصـــة، 
الموقـــع  علـــى  المعلومـــات  مـــن 

اإللكتروني.

تبّقى أسبوع على انتهاء المرحلة األولى من العروض المبكرة

أسعـــار مخفضة على تــذاكــر الفــورمـــوال 2023
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لـــن يحصـــل الدولـــي البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو على بقية مســـتحقاته مـــن ناديه 
اإلنجليـــزي مانشســـتر يونايتد بعد اتفاق الطرفين على إنهـــاء العقد الذي يربطهما 

بأثر فوري. وكشفت صحيفة “التليغراف” أن رونالدو ومسؤولي فريقه السابق 
اتفقـــا على رحيلـــه من دون حصوله على مســـتحقاته المتبقية لدى النادي. 

ويتبقى في عقد رونالدو 8 أشـــهر، وهو ما يســـاوي نحو 17 مليون جنيه 
إسترليني أو ما يقرب من 20 مليون يورو.

“طالق فوري” بين رونالدو ومانشستر يونايتد

السعر بعد التخفيضالتخفيض السعر )شامل الضريبة(األيام المنصة 

136 دينار بحريني20 %170 دينار بحرينيكل األيام المنصة الرئيسية 

110.5 دينار بحريني15 %130 دينار بحرينيكل األياممنصة بتلكو 

59.5 دينار بحريني15 %70 دينار بحرينيالجمعة فقط منصة بتلكو 

97.750 دينار بحريني15 %115 دينار بحرينيالسبت – األحد منصة بتلكو 

102 دينار بحريني15 %120 دينار بحريني كل األيام منصة المنعطف األول

55.250 دينار بحريني15 %65 دينار بحرينيكل األيام منصة الفوز 

المغرب ينتزع نقطة ثمينة من كرواتيا



قائده  إصــابــة  السعودي  المنتخب  أعلن 
سلمان الفرج في عظمة الساق.

ــال مـــبـــاراة  ــ ــم ــ ــرج إك ــ ــف ــ ولـــــم يــســتــطــع ال
بفوز  انتهت  التي  واألرجنتين  السعودية 
شوطها  وغادر  لهدف،  بهدفين  “األخضر” 

األول مصاًبا.
عبر  الــســعــودي  المنتخب  حــســاب  ــر  وذكـ
“تــويــتــر” أن اإلصــابــة جـــاءت في  منصة 

عظمة الساق.
المؤتمر  فــي  الفني  المدير  ريــنــارد  وقــال 
الــصــحــافــي يـــوم الــثــاثــاء: “ســيــكــون من 
الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة 
سألته  وعندما  البطولة”،  هذه  في  أخرى 

إذا  ما  مغادرته  لدى  برس  فرانس  وكالة 
ــفــرج عن  ال غــيــاب  تــأكــيــد  كـــان يستطيع 
التالية في البطولة فقال “كا،  المباريات 
لكن ذلك سيكون صعبا )خوض مباريات 

أخرى(.
ركائز  مــن  عــامــا(   33( المخضرم  ويعتبر 
المنتخب السعودي، وكان تخطى إصابة 
في الكتف تعرض لها مؤخرا ليشارك في 
لكنه  األرجنتين،  ضــد  القوية  المواجهة 
تعرض إلصابة في الركبة بعد مرور نصف 
ساعة ثم عولج وأكمل المباراة، ثم سقط 
أرضا في الوقت بدل الضائع في الشوط 

األول ليتم استبداله بنواف العابد.

إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق

بــحــثــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــــدورة األلــعــاب 
الدولي  االتحاد  وفــد  مع  الدولية  المدرسية 
آخر  البحرين  مملكة  يــزور  والـــذي  للرياضة 
تطورات استعدادات الباد الستضافة الدورة 
المدرسية المزمع إقامتها في شهر أكتوبر من 
من  سامية  ملكية  رعاية  تحت   ،2024 العام 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك الباد المعظم. 
ــاق عــبــد هللا  ــحـ ــارك فـــي االجـــتـــمـــاع إسـ ــ وشــ
لأللعاب  التنفيذية  اللجنة  رئــيــس  إســحــاق 
الرحمن  عبد  بــن  أحمد  والشيخ  المدرسية، 
اللجنة،  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل  سلمان  بــن 
مريم توراني رئيس فريق التنسيق، إبراهيم 
وزينب  الــمــواصــات،  فريق  رئيس  العريفي 
ومــن جانب  االتــصــال،  فريق  رئيس  النشيط 
من  كــل  المدرسية  لأللعاب  الــدولــي  االتــحــاد 
واالتصال،  التسويق  مدير  العطوشي  رياض 
وماريا لوزانتشتش مدير االتصال والعاقات 

العامة. 
 وقـــــّدم إســـحـــاق عــبــد هللا إســـحـــاق رئــيــس 
لوفد  المدرسية،  لأللعاب  التنفيذية  اللجنة 

االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــريــاضــة الــمــدرســيــة في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن شـــرًحـــا مــفــّصــًا عـــن آخــر 
تحضيرات اللجنة التنفيذية الستضافة دورة 
األلعاب المدرسية خال االجتماع، كما تمت 
مناقشة االستعدادات الستقبال وفد االتحاد 

الــقــادم  زيــارتــه شهر ديسمبر  الــدولــي خــال 
الفنية  ــور  لــاطــاع على األمـ يــهــدف  ــذي  والـ
الستضافة  األولية  والترتيبات  والتشغيلية 
يشهد  أن  والمتوقع  الكبير  العالمي  الحدث 
مشاركة واسعة تعد األكبر في تاريخ األلعاب 

المدرسية. 
ــي  ــدول ــاد ال ــرب وفـــد االتـــحـ ــبــه، أعــ  مـــن جــان
بقدرة  التامة  ثقته  عن  المدرسية  للرياضة 
النجاح  عوامل  توفير  على  البحرين  مملكة 
مشيًرا  المدرسية،  األلعاب  دورة  لمنافسات 

المملكة  تحتلها  الــتــي  الطيبة  السمعة  ــى  إل
على خريطة الرياضة العالمية وتحديًدا فيما 
من  للكثير  المتميزة  استضافتها  في  يتصل 

الفعاليات والبطوالت الرياضية الكبيرة. 
تستعد  البحرين  مملكة  أن  بالذكر  الجذير   
الدولية  المدرسية  األلعاب  دورة  الستضافة 
خال أكتوبر 2024 والتي تقام على مدى 10 
أيام متتالية بمشاركة أكثر من 80 دولة حول 
مختلفة،  رياضة  و25  طالب،  و5000  العالم، 
ألعاب  لتنفيذ  14 موقًعا  حيث تم تخصيص 

الدورة وبرامجها المتنوعة. 
والسباحة  القوى،  ألعاب  البطولة  وستشمل 
والــمــبــارزة  الثاثية  السلة  وكـــرة  والــجــمــبــاز 
والماكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه 
والـــجـــودو وتــنــس الــطــاولــة وتــنــس الــريــشــة 
الطائرة  وكــرة  اليد  وكــرة  األرضـــي  والتنس 
ــرمــح  الــســيــاحــيــة والـــرقـــص والــشــطــرنــج وال
السباحة   – البارالمبية  واأللــعــاب  والــســهــام 
اإليقاعي  والجمباز  القوى  وألعاب  والجودو 

والجمباز الفني وجمباز األيروبيكس.

“االتحاد الدولي” يطلع على استعدادات البحرين الستضافة “األلعاب المدرسية”
بمشاركة 5000 طالب من 80 دولة حول العالم

منتخبنا الوطني يشارك في بطولة العالم للترايثلون بأبوظبي
يشارك المنتخب الوطني للترايثلون 
في بطولة العالم للترايثلون المقامة 
اإلمارات  بدولة  أبوظبي  إمارة  في 
من  الفترة  خال  المتحدة  العربية 
الـــجـــاري،  نــوفــمــبــر   26 ــغــايــة  ول  23
حيث غادر وفد المنتخب يوم أمس 
األول متوجًها إلى أبوظبي برئاسة 
االتحاد  رئيس  عبدالسام  عبدهللا 
ــلــتــرايــثــلــون وعــبــاس  الــبــحــريــنــي ل
موسى بوحسان نائب الرئيس الذي 
رئيس  منصب  البطولة  في  يشغل 

لجنة الحكام.
ضمن  المنتخب  مــشــاركــة  وتــأتــي   
ــي الـــتـــواجـــد  ســـيـــاســـة االتــــحــــاد فــ
للعبة،  والقارية  العالمية  بالبطوالت 
بهدف المنافسة على المراكز األولى 
الاعبين  بأفضل  االحتكاك  وزيــادة 
مشاركتهم  يتوقع  الذين  العالمين 
في هذه البطولة العالمية، خصوًصا 
في ظل الجوائز المرصودة لألبطال 

التصنيف  في  أهميتها  إلى  إضافة 
العالمي لاعبين.

المشاركة  المنتخب  وفد  ويتكون   
فــي الــبــطــولــة مــن الـــمـــدرب مــبــارك 
محمد مبارك باإلضافة إلى 5 العبين 

هم عمر عبدهللا حمزة، عبدالرحمن 
حسن  عبدالرحمن  محمد،  مــبــارك 
ــن، عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــصــطــفــى  ــسـ ــحـ الـ

عبدالعزيز وأحمد طارق الحاق.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس االتــحــاد 

البحرين للعبة رئيس الوفد عبدهللا 
عبدالسام أهمية المشاركة في مثل 
المتماشية  العالمية  البطوالت  هذه 
ــاد فـــي تــواجــد  مـــع ســيــاســة االتـــحـ
مختلف  فــي  الوطنية  المنتخبات 
ــة،  ــقــاري االســتــحــقــاق الــعــالــمــيــة وال
وقـــال عــبــدالــســام “الــمــشــاركــة في 
ــة الــعــالــم الــحــالــي الــمــقــامــة  بــطــول
في  إضافية  خطوة  تعد  بأبوظبي 
ــوار الــمــنــتــخــب بــالــمــشــاركــات  ــشـ مـ
تطوير  إلــى  تــهــدف  الــتــي  العالمية 
بأفضل  احــتــكــاك  ــادة  ــ ــ وزي الــلــعــبــة 
المتواجدين في  العالمين  الاعبين 
ــذه الــبــطــوالت، ونــأمــل أن  مــثــل هـ
المنتخب في تحقيق مراكز  يوفق 
الصعود  فــي  والمنافسة  متقدمة 
على منصة التتويج، خصوًصا وأن 
مثالي  توقيت  فــي  تأتي  البطولة 
بــعــد خــــوض الــاعــبــيــن لــســبــاقــات 

الدوري العام”.

زيارة رئيس االتحاد الدولي للبحرين
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قطر  مونديال  سجلها  جديدة  صدمة 
“مقاتلي  بــأقــدام  ــمــرة  ال هـــذه   ،2022
الياباني،  المنتخب  فــي  الــســامــوراي” 
بانتصاره على  الكرة  الذي صدم عالم 
المجموعة  مــنــافــســات  ضــمــن  ألــمــانــيــا 

الخامسة، األربعاء.
استاد  على  المرتقبة  المباراة  وخــال 
خــلــيــفــة الــــدولــــي، ســجــل الــمــنــتــخــب 
ــزاء في  ــة جــ ركــل مـــن  أوال،  األلــمــانــي 
ــاب حـــارس  ــكـ ارتـ بــعــد   ،33 الــدقــيــقــة 
واضحا  خطأ  غوندا  شويشي  اليابان 

على األلماني دافيد روم.
وسجل العب وسط مانشستر سيتي، 
إلكاي غوندوغان، الركلة بهدوء محرزا 

الهدف األول “للماكينات”.
ــمــتــواصــل  ــم مــــن الـــضـــغـــط ال ــرغـ ــالـ وبـ
“الــســامــوراي”  صمد  ألمانيا،  لمنتخب 
الــمــبــاراة  ليقلب  عــاد  حتى  الــيــابــانــي، 
من  ربــع ساعة  قبل  على عقب،  رأســا 

النهاية.
ألمانيا،  فــي  الــيــابــان  محترفا  وسجل 
وتــاكــومــا  )فـــرايـــبـــورغ(  دوان  ريــتــســو 

في  “قاتان”  هدفان  )بوخوم(،  أسانو 
صدمة  ليحققا  و83،   75 الدقيقتين 

بين صفوف األلمان.
ــاريـــخـــي” عــزز  ــتـ انـــتـــصـــار الـــيـــابـــان “الـ
ــمــفــاجــآت فـــي مــونــديــال  ســيــنــاريــو ال
على  الــســعــوديــة  انــتــصــار  بعد   ،2022

األرجنتين الثاثاء.
وفــــي بــقــيــة مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة 
إسبانيا  منتخب  يــاقــي  الــخــامــســة، 
نظيره الكوستاريكي مباشرة بعد لقاء 

ألمانيا واليابان.

اليابان تفعلها في األلمان

فــي زيــــارة مــرتــقــبــة وفـــريـــدة من 
اتحاد  مرئيات  الستعراض  نوعها 
خطط  لتفعيل  الذهنية  ــعــاب  األل
العمل االسترايجية لصالح مملكة 
الرياضية  الكيانات  مــع  البحرين 
الدولية ذات الثقل النوعي، وعلى 
للشطرنج،  الدولي  االتحاد  رأسها 
االتحاد  رئيس  عمل  فريق  أوفــى 
دفوركوفايتش  للشطرنج  الدولي 
أطلقها  الــتــي  بــتــعــهــداتــه  ــادي  ــ أركـ
فـــي خــضــم انـــتـــخـــابـــات االتـــحـــاد 
ــي لــلــشــطــرنــج والـــتـــي فــاز  ــ ــدول ــ ال
ثانية  رئاسية  بفترة  أركـــادي  بها 
وألربع  كبيرة  وأغلبية  باستحقاق 
سنوات مقبلة، بوضع اسم مملكة 
الــبــحــريــن ضــمــن قــائــمــة الــــدول 
الــجــديــرة بــالــزيــارة وتــعــزيــز سبل 

االسترايجي  والتنسيق  التعاون 
مع قيادتها الرياضية، ووضع اسم 
الشطرنج  خــارطــة  على  البحرين 
ــفــرص  ــراض ال ــعـ ــتـ الــعــالــمــي، واسـ
المرتقبة  والــمــكــاســب  الــمــواتــيــة 
وانعكاس  الشطرنج  لعبة  لــدعــم 
المملكة  السم  الترويج  على  ذلك 
في  الملوك  للعبة  إقليمي  كداعم 
احتضان  واســتــعــراض  المنطقة، 
أكاديمية  تدشين  لفكرة  البحرين 
دولية للشطرنج بدعم من االتحاد 
الدولي، تعمل بمستوى مهني يعّزز 
والقيمة  االقتصادية  الجدوى  من 
ا،  ا ومعنويًّ المضافة المتوقعة ماديًّ
المالية  لاستقالية  يؤهلها  بما 
ــي في  ــ ــذات ــ وتــحــقــق الــتــمــويــل ال
التأسيس  بعد  لما  الحقة  مرحلة 

ــطــــاق الــتــشــغــيــلــي، كــمــا تم  ــ واالن
استعراض فكرة اعتماد استضافة 
في  كبرى  دولية  لبطولة  المملكة 
الشطرنج سنوية مفتوحة برعاية 

االتحاد الدولي للشطرنج. 
جانب  مــن  حضر   االجتماع  وقــد   
االتـــــحـــــاد الـــبـــحـــريـــنـــي لـــأللـــعـــاب 
الــذهــنــيــة،   الــدكــتــور   طـــارق   أحــمــد  
 الــشــيــبــانــي، وأمـــيـــن الــســر جــمــال 
حضره  فيما  عبدالغفار،  إبراهيم 
من جانب وزارة الشباب والرياضة 
والتسويق  االتــصــال  إدارة  مــديــر 
ــد ضــــم وفـــد  ــ ــول وقـ ــ حــســيــن رســ
للشطرنج  الدولي  االتحاد  رئيس 
لاتحاد  التنفيذي  الــمــديــر  أيــًضــا 

الدولي فيكتور بولوجان.     
 يذكر   أنه   قد   أعيد   انتخاب   أركادي  

 دفوركوفيتش   الـــذي   كــان   يشغل  
 مــنــصــب   نـــائـــب   رئـــيـــس   الـــــــوزراء  
ــا   ــًس ــي ــيــة   رئ ــان ــة   ث ــواليـ ــــروســــي   لـ  ال
كما   لــاتــحــاد   الــدولــي   للشطرنج، 
قـــام بــإصــاحــات جــذريــة عــديــدة 
ــي  ــدولـ فــــي هــيــكــلــيــة االتــــحــــاد الـ
للشطرنج وآلياته نالت استحسان 
ــاد  ــحـ الـــــــدول اإلعــــضــــاء فــــي االتـ
وعــّزز  مشاربها  بمختلف  الــدولــي 
بشكل  األداء  فــي  الــفــاعــلــيــة  مــن 

ملحوظ.                    
 كما قــام بــإصــاحــات عــديــدة في 
للشطرنج  الدولي  االتحاد  هيكلية 
الدول  استحسان  نالت  وقياداته 
ــي االتـــحـــاد الـــدولـــي  األعـــضـــاء فـ
بــمــخــتــلــف مـــشـــاربـــهـــا وعـــــــّزز مــن 
الفاعلية في األداء بشكل ملحوظ.

مناقشة مقترحات استراتيجية دعم الشطرنج في البحرين
رئيس االتحاد الدولي يصل المملكة ويجتمع مع اتحاد األلعاب الذهنية
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القدس المحتلة ـ وكاالت

شهدت مدينة القدس، أمس األربعاء، انفجارين وقعا قرب محطتي حافالت بفارق 
زمني 30 دقيقة.

ورجح بيان للشرطة اإلسرائيلية أن يكون االنفجاران ضمن هجوم فلسطيني.
وقالت أجهزة الطوارئ، إن ما يصل إلى 15 شخًصا أصيبوا في التفجيرين اللذين 

وصفتهما الشرطة اإلسرائيلية بأنهما هجوم لنشطاء فلسطينيين على ما يبدو.
وذكرت الشرطة أن أحد المصابين في االنفجارين توفي.

فــي محطة  زرعـــت  ناسفة  عــبــوة  مــن  نــاتــج  األول  التفجير  أن  الــشــرطــة  وأعــلــنــت 
للحافالت بالقرب من مخرج المدينة، في حين وقع التفجير الثاني بعد فترة وجيزة 

في محطة للحافالت في حي بمستوطنة في شرق المدينة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية حطاًما متناثًرا حول مكان االنفجار األول الذي طوقته 

أجهزة الطوارئ.
الغربية، جاءا  القدس  اللذين وقعا في  التفجيرين  اعتبرت فصائل فلسطينية، أن 
في إطار “الرد المستمر والطبيعي على الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب واألرض”.

قتيل و15 جريًحا بانفجارين في القدس

أنقرة ـ وكاالت

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  قــال 
ــاء، عن  ــ ــعـ ــ أردوغـــــــــان، أمــــس األربـ
إمكانية لقائه نظيره السوري بشار 
هذه  خطوتنا  سنتخذ  “إنــنــا  األســد 

في النهاية”.
اجتماع  انتهاء  بعد  تصريح  وفــي 
ــة وحـــديـــثـــه  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ ــلـــة الـ ــتـ ــكـ الـ
من  الـــخـــروج  خـــالل  للصحافيين 
أردوغــــان على ســؤال  الــقــاعــة، رد 
“هـــل مــمــكــن أن يــلــتــقــي بــالــرئــيــس 
قائال  ليرد  األســد؟”،  بشار  السوري 
“من الممكن أن ألتقي مع األسد، فال 
توجد خصومة دائمة في السياسة، 

وســنــتــخــذ خــطــواتــنــا هــــذه في 
النهاية”.

ــادر  ــ ــصـ ــ وذكـــــــــــــرت مـ
لقاء  أن  إخــبــاريــة 
الــرئــيــس الــتــركــي 
مـــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 

ــا  ــيـ ــم فــــي روسـ ــتـ الـــــســـــوري قــــد يـ
بــوســاطــة مـــن الــرئــيــس الـــروســـي 

فالديمير بوتين.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس” قد 
أفادت، نقال عن سياسي لبناني لم 
اإليــرانــي  الجانب  أن  اســمــه،  تذكر 
ــة  ــقــل مـــؤخـــرا إلــــى األســـــد رســال ن
مـــن أردوغــــــــان حــــول اســـتـــعـــداده 
إلرســـــــال مـــســـؤولـــيـــن أتـــــــراك إلـــى 
رفض  الــوكــالــة،  وبحسب  دمــشــق. 
أردوغــان  اقتراح  السوري  الرئيس 
باالجتماع في دمشق، قائال إنه من 
الممكن أن يجتمعا في دولة ثالثة. 
مسؤول  نفى  نفسه،  الوقت  في 
التركية  الــحــكــومــة  فــي  رفــيــع 
وساطة  عــن  معلومات  أي 
إيرانية، وقال إن طهران 
“مــعــاديــة” لــتــركــيــا في 

سوريا.

أردوغان: من الممكن أن ألتقي األسد
الرباط/باريس - وكاالت

الدولي”  واألمن  “الدفاع  مجلة  أكدت 
اقتنى  المغرب  أن  األخير  عددها  في 
قتالية  قــدرات  ذات  مسيرة  طائرات 
“وينغ  طــراز  من  الصنع  عالية صينية 
لكنها  إسرائيلية،  ومسيرات  لــونــغ2” 
لـــم تــحــدد عـــددهـــا، فــيــمــا يــأتــي ذلــك 
لقدراتها  المملكة  تعزيز  سياق  ضمن 
الدفاعية في مواجهة تحديات أمنية 
االضطراب  شديدة  باتت  منطقة  في 
اإلرهابية  الجماعات  نفوذ  تنامي  مع 
وأيضا  اإلفريقي  الساحل  منطقة  في 
ــة تــحــديــثــيــة لــتــرســانــتــهــا  فـــي مــواكــب

العسكرية.
السفارة  الوقت ذاته ذكرت  وفي 

على  الرباط  في  الفرنسية 
حــســابــهــا بــتــويــتــر أن 

مغربية  فــرقــاطــة 
فرنسية  وأخـــرى 
تـــــشـــــركـــــان فـــي 

 ”2022 “شيبيك  البحرية  الــمــنــاورات 
التي تجرى سنويا بشكل دوري، بينما 
يــأتــي ذلــك فــي إطـــار تــدريــبــات على 

مواجهة طوارئ بحرية.
“وينغ  طـــراز  مــن  المسيرات  وتتمتع 
المناورة  على  عالية  بقدرات  لونغ2” 
والــقــتــال الــهــجــومــي عــلــى ارتــفــاعــات 
ــر عــلــى مــيــزات  ــوافـ ــتـ مــنــخــفــضــة وتـ
تقنية وقادرة على حمل 12 صاروخا 
والطيران دون توقف لمدة 20 ساعة 

بسرعة 370 كيلومترا في الساعة.
السنوات األخيرة  المغرب في  وكثف 
الدفاعية،  قــدراتــه  تعزيز  جــهــود  مــن 
ــن تــنــامــي  بــيــنــمــا حــــــّذر مـــــــرارا مــ
التحديات األمنية ومن ضمنها 
الساحل  منطقة  تشهده  مــا 
اإلفريقي من تنامي لنفوذ 

الجماعات اإلرهابية.

المغرب يعزز سالحه بمسيرات من الصين وإسرائيل
بكين ـ وكاالت

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية 
يجب  بأنه  جيان،  لي  تشاو  الصينية، 
حــدوده  يحترم  أن  الناتو  حلف  على 
الجغرافية وأال يحاول فرض قواعده 

الخاصة وتجاوز صالحياته.
صحفي،  مؤتمر  فــي  جيان  لــي  وقــال 
أمــس األربـــعـــاء: “بــعــد انــتــهــاء الحرب 
البادرة نمت مخالب توسع الناتو بشكل 
ــنــاتــو ليس  أعــمــق وأوســـــع. وشــمــل ال
والفضاء،  اإللــكــتــرونــي  الفضاء  فقط 
المفترض  مــن  كــان  اللذين  المجالين 
في األصل أن يتم التعامل معهما من 
قبل األمم المتحدة والوكاالت الدولية 

الخاصة، كما أنه قام بتوسيع نطاق 
واسعة  في مجموعة  تدخله 

المدنية  الــمــجــاالت  مــن 
بما فيها تغير المناخ 
ــيــة الــتــحــتــيــة  ــن ــب وال
واالبتكار  األساسية 

التكنولوجي وسالسل التوريد وموارد 
الطاقة والصحة”.

منظمة  بكونه  “الــنــاتــو  أن  إلــى  ــار  وأشـ
حــدوده  مــراعــاة  عليه  يجب  إقليمية، 
ــجــغــرافــيــة وعـــــدم مـــحـــاولـــة فــرض  ال
قـــواعـــده الــخــاصــة والــســعــي لــتــجــاوز 

صالحياته.
وأضــــــــاف: “يـــعـــد تــشــكــيــل وتــطــويــر 
العالمية وسالسل  اإلنتاجية  السالسل 
التوريد نتيجة للعمل المشترك لقواعد 

السوق واختيار المصانع.
ــع أن اســتــخــدام األيــديــولــوجــيــة  ــاب وت
ونــظــام الــقــيــم لــرســم خــطــوط فاصلة 
فـــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون االقــتــصــادي 
ــرارا  ــ ــن يــلــحــق أضـ ــاري لـ ــجـ ــتـ والـ
للمجتمع  المشتركة  بالمصالح 
ــب، بــل  ــســ ــحــ الـــــــدولـــــــي فــ
ــار  وســيــصــبــح إطـــــالق ن

على قدمك”.

الصين تطالب الناتو باحترام حدودها الجغرافية

قتلى بإطالق نار داخل 
وول مارت في فرجينيا

قالت بلدية مدينة تشيسابيك بوالية فرجينيا 
إن إطالق نار في أحد متاجر وول مارت في 
المدينة، فجر األربعاء، أسفر عن سقوط عدة 

قتلى، وإن المهاجم لقي حتفه.
وكتبت مدينة تشيسابيك على تويتر: “تؤكد 
نار  شرطة تشيسابيك وقــوع حــادث إطــالق 
مــارت في  إلى سقوط وفيات في وول  أدى 
سامز سيركل. الشخص الذي أطلق النار لقي 
حتفه”. وذكرت وسائل إعالم محلية أن عدد 
القتلى والجرحى ال يزال غير واضح، لكن ما 

ال يزيد عن 10 أشخاص لقوا حتفهم.

المدن الكردية تتحول لساحات حرب والتظاهرات مستمرة

“الشباب الثوار في إيران” يدعون إلضراب عام اليوم
ــلـــق عــلــى  ــة تـــطـ ــوعـ ــمـ ــجـ دعــــــت مـ
إيــران”  في  الثوار  “الشباب  نفسها 
ــمــحــالت واألعـــمـــال  ــالق ال إلـــى إغــ
ــيــوم الــخــمــيــس، في  الــتــجــاريــة، ال
مع  تضامنا  وذلـــك  إيــــران،  عــمــوم 
التي  البالد  غربي  الكردية  المدن 
تتعرض للقمِع الشديد هذه األيام.

األحــزاب  تعاون  “مركز  طالب  كما 
المنظمات  إيـــــران”  فـــي  ــكــرديــة  ال
المدنيين  والــنــشــطــاء  الــســيــاســيــة 
وكـــافـــة فــئــات الــشــعــب اإليـــرانـــي 
ــوم  ــيـ ــام الـ ــ ــظــيــم إضــــــــراب عــ ــن ــت ب
ــيــــس؛ مـــــن أجـــــــل تـــعـــزيـــز  ــمــ ــخــ ــ ال
الشعب  ودعــم  والتضامن  الوحدة 

الكردستاني.
وتـــزامـــنـــا، نــقــلــت وكـــالـــة “فــــارس” 
لــأنــبــاء عــن نــائــب قــائــد الــحــرس 
ــي عـــلـــي فــــدوي  ــ ــرانـ ــ ــوري اإليـ الــــثــ
قوله، أمس األربعاء، إن السلطات 
ستتعامل بحزم مع كل من ارتكب 
جريمة أو شارك في االحتجاجات 
واعــتــدى  اآلخــريــن  بتهديد  ــام  وقـ

على الممتلكات العامة والخاصة.
وأضـــاف: “نــؤمــن بــضــرورة الفصل 
ــوا إلـــى الـــشـــوارع،  ــزل ــذيــن ن بــيــن ال
بين  الــفــصــل  يــجــب  الحقيقة  فــي 
المناوئين واألعداء الذين خططوا 
بهم  تأثر  من  وبين  الــعــداوة،  لهذه 
ولم يرتكب عمال مجرما وتخريبيا 

ولم يهدد أحدا”.
الكردية  الــمــدن  شـــوارع  وتحولت 
ــة حـــرب  ــاحــ ــى ســ ــ ــ فــــي إيــــــــران إل
ــال الــســلــطــات اإليــرانــيــة  بــعــد إرســ
ــوات حــربــيــة وتـــعـــّرض األهــالــي  قــ
تتواصل  وقــت  فــي  قمع  لحمالت 
في  الشعبية  االحــتــجــاجــات  فــيــه 
ــرود وبـــرانـــشـــهـــر ومـــهـــابـــاد  ــ ــوانـ ــ جـ
في  الــمــدن  مــن  وغيرها  وسنندج 
الــتــي تشهدها  الــتــظــاهــرات  إطـــار 
الشابة  وفـــاة  خلفية  عــلــى  ــبــالد  ال
مهسا أميني في منتصف سبتمبر.

ــاريــــر إلــــــى مــنــع  ــقــ ــتــ ــ وأشــــــــــارت ال
الـــنـــظـــام اإليــــرانــــي إيـــصـــال الـــدم 
مدينتي  فــي  المستشفيات  إلـــى 
لموقع  وفقًا  وبرانشهر،  جــوانــرود 

“إيران إنترناشيونال”.
الواردة  وأظهرت الصور والتقارير 
كرمانشاه  بمحافظة  جوانرود  من 
ومــداهــمــات  متقطع  ــار  نـ ــإطــالق  ب
على منازل األهالي من قبل قوات 
القمع؛ من أجل اعتقال المحتجين 
في هذه المدينة وغيرها من المدن 
الــكــرديــة، كــمــا حــالــت اإلجــــراءات 
المدن  مــداخــل هــذه  األمــنــيــة عند 
دون إيصال المساعدات للجرحى.

ــدة فـــي مــنــاطــق  ــدن عــ وتــشــهــد مــ
ــران،  ــ ــ ــرب إي ــ يــســكــنــهــا األكــــــــراد غـ
تشمل مهاباد وجوانرود وبرانشهر 

تــظــاهــرات واســعــة، غــالــبــًا مــا تبدأ 
بجنازات ضحايا قمع التحركات.

وتشهد خدمة اإلنترنت في إيران 
بدء  منذ  وانقطاعات  اضطرابات 
االحتجاجات في سبتمبر الماضي.
المحتجون  هاجم  فيما  ذلك  يأتي 
ــل  مـــقـــرا لــلــبــاســيــج فـــي مــنــطــقــة ُب
غردن بمدينة ساري شمالي إيران، 
ــام  ــوا مــكــتــب إمــ ــمـ ــاجـ ــــك هـ ــذل وكــ
في  قوتشان  مدينة  فــي  الجمعة 

محافظة خراسان رضوي.
وفـــــــي األســــــبــــــوع الــــعــــاشــــر مــن 
االحــتــجــاجــات الــتــي عــّمــت المدن 
اإليرانية، كانت المدن الكردية في 
وكرمانشاه  كردستان  محافظات 
ــن مــحــافــظــة  والـــجـــزء الـــكـــردي مـ

فـــي طليعة  الــغــربــيــة  أذربـــيـــجـــان 
معها  وتــضــامــنــت  االحــتــجــاجــات 
وطهران  بوشهر  منها  عــدة،  مــدن 

ومشهد وكرج وإيذج وقم.
ــعــت احــتــجــاجــات فــي عــدة  وانــدل
وسط  شهرين  منذ  إيــرانــيــة  مــدن 
اتــهــامــات لــلــشــرطــة بــقــتــل الــشــابــة 
مــهــســا أمـــيـــنـــي بـــعـــد احــتــجــازهــا 
بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير 
اإليرانية  السلطات  أن  رغم  الئــق، 
على  للضرب  أميني  تعرض  تنفي 

يد الشرطة.
وقـــالـــت مــنــظــمــة حــقــوق اإلنــســان 
ــة يــــــوم الــــثــــالثــــاء إن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
قتيال   416 خلفت  االحــتــجــاجــات 

على األقل منهم 51 طفال.

عواصم ـ وكاالت

شوارع المدن الكردية في إيران تتحول إلى ساحة حرب

عواصم ـ وكاالت

دولة  روسيا  األربــعــاء، تصنيف  أمــس  ــي،  األوروبـ البرلمان  قــّرر 
راعية لإلرهاب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

تنفذها  التي  العسكرية  الضربات  إن  األوروبــي  البرلمان  وقــال 
للطاقة  التحتية  الــبــنــيــة  مــثــل  مــدنــيــة  أهــــداف  عــلــى  مــوســكــو 
القانون  تنتهك  أوكرانيا  في  ومالجئ  ومــدارس  ومستشفيات 

الدولي.
وتصنيف البرلمان األوربي لروسيا كدولة راعية لإلرهاب خطوة 
رمزية إلى حد كبير، إذ ليس لدى االتحاد األوروبي إطار عمل 

قانوني يدعم ذلك.
على  مسبوقة  غير  عقوبات  فرض  األوروبــي  االتحاد  أن  يذكر 

روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوًتا مقابل 
النواب  التصويت، وصف  عن   44 وامتناع  58 صوًتا،  معارضة 
األوروبيون “روسيا بأنها دولة راعية لإلرهاب ودولة تستخدم 
وسائل إرهابية”. ودعا البرلمان األوروبي دول االتحاد األوروبي 
الــــ27 إلــى أن تحذو حــذوه فــي تصنيف روســيــا كــدولــة راعية 
لإلرهاب. وفي آخر التطورات الميدانية، تعرضت منشآت للبنية 
التحتية في كييف للقصف، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة 

مراسلو  دويها  سمع  انفجارات  سلسلة  بعد  كليتشكو،  فيتالي 
وكالة “فرانس برس” في العاصمة األوكرانية.

على  “ضربات صاروخية  “تليغرام”:  على  البلدية  رئيس  وكتب 
المالجئ  في  ابقوا  كييف.  مدينة  في  الحيوية  التحتية  البنية 
التفاصيل.  من  مزيد  دون  الجوي”  التأهب  حالة  انتهاء  حتى 
وبعد دوي سلسلة انفجارات، انقطع التيار الكهربائي عن شمال 

ووسط كييف، بحسب مراسلي الوكالة.

انفجارات في كييف.. قصف يستهدف منشآت للبنية التحتية

البرلمان األوروبي يصّنف روسيا “دولة راعية لإلرهاب”

شتاء صعب يلوح بأفق أوكرانيا

عواصم ـ وكاالت

دمشق ـ وكاالت

سوريا  لقوات  ا  مقرًّ األربعاء،  أمس  تركية،  مسّيرة  استهدفت 
الديمقراطية في قاعدة روسية تقع شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، 
تقع  قاعدة روسية  التركي طال  القصف  إن  بــرس”:  لـ”فرانس 
شمال تل تمر في محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل عنصر 

من قوات سوريا الديمقراطية وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وفق  القصف،  واستهدف   
الروسية،  القاعدة  داخــل  الديمقراطية  سوريا  لقوات  مكتًبا 
وأسفر كذلك عن إصابة جندي روسي بجروح، األمر الذي لم 

يؤكده أو ينفه المتحّدث الكردي.
وتــتــواجــد الــقــوات الــروســيــة فــي بعض الــمــواقــع فــي مناطق 
نفوذ القوات الكردية في شمال شرق سوريا منذ عام 2019، 
التركية  القوات  حيث تسّير دوريــات وتعمل كقوة فصل بين 

والكردية.
في  االســتــقــرار”  “زعــزعــة  من  الثالثاء  تركيا  الكرملين  وحــذر 

المنطقة.
الجوية  القوات  أن  أكــار  خلوصي  التركي  الدفاع  وزيــر  أعلن 
للمقاتلين األكراد  500 هدف  التركية قصفت نحو  والمدفعية 

في شمال العراق وسوريا منذ األحد.
الرسمية:  “األنــاضــول”  وكالة  عنه  نقلت  ما  وفق  الوزير  وقــال 
ا حتى اآلن في إطار  “تم ضرب 471 هدًفا وتحييد 254 إرهابيًّ

عملية المخلب السيف ضد مواقع المقاتلين األكراد”.
“قسد”  الديمقراطية  سوريا  قــوات  قائد  صــّرح  السياق،  وفي 
التي يقودها األكراد في شمال شرق سوريا بأنهم مستعدون 

للتصدي “لغزو بري تركي”.

أسفر انفجار في سوريا عن مقتل مسؤول بالحرس 
موقعها  على  القوة  ذكرت  حسبما  اإليراني،  الثوري 
ــقــت بــالــلــوم على  ــاء، وأل ــعـ اإللــكــتــرونــي، أمـــس األربـ

إسرائيل في مقتله.
الكولونيل  وهــو  القتيل،  هــويــة  الــقــوة  كشفت  كما 
الحرس  أعضاء  إنه من  قالت  الــذي  داوود جعفري، 

الثوري.
ما  إيــران سترد على  أن  إسرائيل من  البيان  وحــذر 

أسماه الحرس الثوري بـ “الجريمة”.
الحرب  فــي  اإليــرانــيــة  الــقــوات  مــن  العشرات  وقتل 
السورية، رغم أن طهران تقول منذ فترة طويلة إن 

دورها في سوريا استشاري عسكري فقط.

ونادرًا ما تؤّكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكّنها تكّرر 
إيران  بمحاوالت  تصفها  لما  التصّدي  أّنها ستواصل 

ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
تسّبب   2011 العام  منذ  داميًا  نزاعًا  سوريا  وتشهد 
بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائالً 

بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ماليين السكان.

استهداف تركي يطول قاعدة روسية شمال شرقي سوريا

“المخلب السيف”.. قصف نحو 500 هدف بسوريا والعراق

قصف تركي باتجاه شمال حلب

مقتل عقيد في “الثوري” اإليراني بانفجار قرب دمشق

فرجينيا ـ رويترز
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قــال الرئيــس التنفيــذي لمنصــة “بحرين فاينــدر” الرقميــة العقارية 
جابر النشابة إن “هذه أول مشاركة لبحرين فايندر كمنصة رقمية 
تجمع الشركات العقارية، أول مشاركة لها على مستوى المعارض 
العقارية، في أكبر معرض عقاري على مستوى الشرق األوسط أال 

وهو معرض ستي سكيب العقاري.

 وتابع “أهمية المشاركة تنعكس 
بشـــكل  فاينـــدر  بحريـــن  علـــى 
كبيـــر، إذ يســـلط معرض ســـيتي 
ســـكيب الضـــوء علـــى كبريـــات 
الشركات العقارية والمستثمرين 
واســـتقطابهم لمملكـــة البحريـــن 
وهو أحد أهداف بحرين فايندر 
والركيـــزة األساســـية عن طريق 
الرقميـــة  المنصـــة  هـــذه  نشـــر 
ُتعتبـــر  إذ  نوعهـــا،  مـــن  الفريـــدة 
منصة بحرين فايندر أول منصة 
عقاريـــة رقميـــة بحرينيـــة تركـــز 
علـــى العقـــارات المعروضة للبيع 
في الســـوق، إذ تساعد المواطن 
والمقيـــم على العثور على العقار 
أمكانيـــة  إتاحـــة  مـــع  المناســـب 
تقديـــم  إلـــى  إضافـــة  المقارنـــة، 
والمســـاعدة  الكاملـــة  الخدمـــة 

باالختيار الصحيح للعقار.
بحريـــن  منصـــة  “أن  وأضـــاف 
فايندر تســـعى لتحقيق تطلعات 

العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة 
“ريـــرا”، ومشـــاركتها فـــي عملية 
وجـــود  عبـــر  العقـــاري  التنظيـــم 
كافة الشـــركات الموجـــودة على 
“بحريـــن فاينـــدر” مرخصـــة مـــن 
قبل مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
وهـــي بالتالـــي شـــركات موثوقة 

برخصة ريرا”

“بحرين فايندر” تشارك للمرة األولى في 
أكبر معرض عقاري على مستوى المنطقة

“درة البحرين” تعكف على تطوير الجزيرة 
الخامسة قبل األخيرة لـ “المرجان”

كشـــف الرئيس التنفيذي لمشـــروع 
محمـــد  ياســـر  البحريـــن،  درة 
الحمـــادي، أن درة البحريـــن تعكف 
فـــي الوقـــت الراهـــن علـــى تطويـــر 
الجزيرة الخامســـة وهـــي الجزيرة 
قبـــل األخيـــرة مـــن جـــزر المرجان، 
اســـتعداًدا لطرحهـــا للتســـويق في 

الربع األول من العام 2023.
جاء ذلك، خـــال حديثه لصحيفة 
معـــرض  هامـــش  علـــى  “البـــاد” 
الـــذي  العقـــاري،  ســـكيب  الســـيتي 
انطلـــق يـــوم الثاثـــاء الموافق 22 

نوفمبر الجاري.
وواصل الرئيـــس التنفيذي حديثه 
عـــن الجزيـــرة الخامســـة لمشـــروع 
يتـــم  أن  “نأمـــل  قائـــًا:  المرجـــان 
االنتهـــاء مـــن المشـــروع وتســـليمه 
بحلـــول العـــام 2025”، منّوًهـــا بأنه 
علـــى  يقـــوم  إذ  ضخـــم،  مشـــروع 
مســـاحة تبلغ 490 ألـــف متر مربع، 

وتضم 200 فيا. 
 وأشـــار إلى أن الجزر السكنية في 
درة البحرين تنقســـم إلى قســـمين، 
جـــزر الفيروز المصممة على شـــكل 
ســـمكة وهـــي 5 جزر تـــم تطويرها 
بالكامـــل وبيعهـــا، وجـــزر المرجـــان 
المصممة على شكل حدوة الفرس 

وهي 6 جزر، إذ تم تطوير الجزيرة 
األولى إلى الرابعة في هذا القســـم، 
أمـــا فـــي الوقـــت الراهن فإنـــه يتم 
الخامســـة  الجزيـــرة  علـــى  العمـــل 
وهـــي قبـــل الجزيـــرة األخيـــرة في 

جزر المرجان.
البحريـــن  الحمـــادي أن درة  وأكـــد 
مـــن  عـــدد  علـــى  بالعمـــل  تعكـــف 
المشاريع المســـتقبلية مثل جزيرة 
المرجـــان 6، باإلضافة إلـــى العديد 
مـــن المشـــاريع الســـكنية التي يتم 
العمل فيها بالتعاون مع مستثمرين 

خارجيين.
بالتوجهـــات  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 
والجهـــود الســـاعية إلـــى الخـــروج 
مـــن بوتقة النفـــط كمورد أساســـي 
فـــي االقتصـــاد والتوجـــه إلى خلق 
مـــوارد أخـــرى، وجـــد الحمـــادي أن 
هـــذا الموضـــوع غاية فـــي األهمية 
ويحتـــاج إلـــى تكاتف وجهـــود من 
قبل كافة الجهات، منوها أنهم في 
درة البحريـــن ينظـــرون إلى قطاع 
السياحة بعين االعتبار واالهتمام، 
ال ســـيما وأن أكثـــر مـــن 85 % مـــن 
بحرينييـــن،  البحريـــن  درة  مـــاك 
وأكثر من 90 % منهم يستخدمون 
الفلل الســـكنية كمســـكن أســـبوعي 
عـــن صخـــب  والبعـــد  لاســـتجمام 

الـــدرة  فـــي  أنهـــم  مؤكـــًدا  المـــدن، 
ينصـــب تركيزهـــم على هـــذا النوع 
الســـياحة  وهـــي  الســـياحة  مـــن 
الداخلية من حيث التطوير، وقال: 
“نرغـــب فـــي أن نصـــل بالســـياحة 
الداخلية إلى مســـتويات نســـتطيع 
من خالها تقديـــم الخدمات لكافة 
النـــاس، لـــذا فإننـــا نعمـــل علـــى أن 
تكـــون هـــذه الفلـــل بيـــوت دائمة ال 
ســـيما وأن المملكـــة ســـهلت البنـــى 
التحتية، إذ نســـتطيع أن نتكلم عن 
شـــارع الملك حمد والذي يمتد من 
المنامـــة إلـــى الـــدرة وكذلـــك هناك 
شـــارع جديد آخر تعمـــل الحكومة 
علـــى االنتهـــاء منـــه من شـــأنها أن 
تسهل أكثر عملية الذهاب واإلياب 

إلى درة البحرين”.
أســـعار  تذبـــذب  أســـباب  وعـــن 
العقارات ومـــواد البناء بين هبوط 
وصعـــود أرجـــع الرئيـــس التنفيذي 
لدرة البحرين، ياسر الحمادي، ذلك 
إلى عـــدة عوامل وقـــال: “ال أعتقد 
أن أســـباب تذبذب أسعار العقارات 
أو مـــواد البنـــاء يعـــود إلى تفشـــي 
األزمـــة الصحيـــة جائحـــة كوفيـــد 
19 فقـــط، بـــل هناك عوامـــل أخرى 
ســـاهمت بهذا التذبذب كالتوترات 
المنطقـــة والحـــرب  التـــي تضـــرب 

الروسية األوكرانية، باإلضافة إلى 
مشـــكلة الغاز في أوروبـــا، والصين 
ودورهـــا في نقـــل البضائع وغيرها 
إذ تأثـــرت الصين بكوفيد 19 األمر 
الذي أدى إلى تأخر خروج البضائع 

منها”.
وعلى صعيد متصل، أكد الحمادي 
أن  األمـــر  حقيقـــة  “فـــي  بالقـــول: 
كوفيد 19 لم يؤثر علينا كمشـــروع 
وللـــه  كبيـــر  بشـــكل  البحريـــن  درة 
الحمـــد وذلك بفضـــل هللا عز وجل 
فيمـــا  الرشـــيدة  القيـــادة  وجهـــود 
يتعلـــق بخطـــة التعافـــي ومكافحة 
تقديـــم  حيـــث  مـــن  الجائحـــة 
التســـهيات للمواطنين والشركات 
“درة  بالعكـــس  والمســـتثمرين 
البحرين” في فترة كوفيد 19 كانت 
متنفسا للناس، إذ رغب الناس في 
االبتعاد عن التجمعات الكبيرة في 
المناطق السكنية فكانت تلجأ إلى 
درة البحرين ال سيما مع المساحات 
درة  بهـــا  تتميـــز  التـــي  المفتوحـــة 
البحريـــن، باإلضافـــة إلـــى حرصنـــا 
توفيـــر  علـــى  البحريـــن  درة  فـــي 
إلـــى  المطلوبـــة،  الخدمـــات  كافـــة 
جانب تعـــاون األفراد فيمـــا يتعلق 
االجتماعـــي  التباعـــد  بإجـــراءات 

وتقليل الزيارات”.

 أمل العرادي

 ياسر الحمادي

جابر النشابة

أثنى الرئيس التنفيذي لشركة Infracorp ماجد عبدهللا الخان على الجهود المبذولة لولي العهد 
رئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، في جعل مملكة 

البحرين محل أنظار المستثمرين.

وقـــال الخان “إن هـــذا اإلنجاز الذي نحن بصدده 
ليـــس مســـتغربا من ســـموه، الســـيما وأنـــه يأتي 
ضمـــن سلســـلة مـــن اإلنجـــازات لســـموه والتـــي 
تتســـارع يوما بعـــد يوم، فالمركـــز الذي يحتضن 
ســـيتي ســـكيب بحد ذاتـــه إنجاز جديـــد يضاف 
للمملكـــة، وليس حصرا علـــى القطاع العقاري بل 
لكافة القطاعات التجارية في مملكة البحرين”.

وأوضح “أن الرؤية التي نتشـــارك فيها مع ســـمو 

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء هـــي فتح 
البحرين للعالمية، إذ من الماحظ أنه في الفترة 
الماضيـــة كان هنـــاك تركيز أكبر على اســـتقطاب 
الفعاليـــات التـــي لهـــا عاقـــة بالشـــركات الدولية 
والتـــي مـــن شـــأنها فتح الســـوق أمام المســـتثمر 
األجنبـــي، األمـــر الذي يؤدي إلى تســـليط الضوء 
أكثـــر علـــى الســـوق البحرينيـــة والذي من شـــأن 
علـــى  لاســـتثمار  المســـتثمرين  تشـــجيع  ذلـــك 

البحريـــن  ســـوق  وأن  الســـيما  المملكـــة،  أرض 
سوق واعدة ومســـتقرة والهيكل التشريعي في 
القطاع البحريني من أفضل الهياكل التشريعية، 
خصوصـــا فـــي القطـــاع العقـــاري، إذ يعـــد صـــك 
الملكيـــة مـــن أفضل الصكـــوك من حيـــث األمان 

واالستقرار”.
وعـــن مســـاهمة القطـــاع العقاري فـــي االقتصاد، 
قـــال الخـــان “نـــرى القطـــاع العقـــاري داخـــل في 
كل جـــزء مـــن االقتصـــاد، بعكـــس البعـــض الذي 
يراه مقتصـــرا على المباني الســـكنية والمكاتب، 
كما أن رؤية شـــركتنا نعتمد على االســـتثمار في 

البنية التحتية االجتماعية التي تشمل المشاريع 
الجميـــع  التوجـــه  والتعليميـــة، وهـــذا  الصحيـــة 
منجذب نحوه السيما مع دخول كبرى الشركات 
وتحـــول العمـــل في الســـوق العقارية من ســـوق 
أفراد إلى ســـوق مؤسساتي، األمر الذي أدى إلى 
ضـــخ مبالغ ضخمة في المشـــاريع كما أن نوعية 

المشاريع تغيرت تماما”.
وتوقـــع الخـــان أن تكون ســـنة 2023 ســـنة خير 
خصوصـــا فـــي المشـــاريع المعلـــن عنهـــا أو التـــي 
سيتم اإلعان عنها والمتعلقة بالقطاع السياحي 

الذي يستحوذ على الجزء األكبر من التركيز.

الخان: استقطاب كبرى الفعاليات يفتح أسواق البحرين للشركات المتخصصة
المملكة أصبحت محل أنظار المستثمرين

ماجد الخان

والعاقـــات  التســـويق  مديـــر  قـــال 
غرناطـــة  مجموعـــة  فـــي  العامـــة 
العقارية، أحمد حبيب، إن “السيتي 
تســـتضيف  عالميـــة  جهـــة  ســـكيب 
بلـــدان  فـــي  العقاريـــة  المعـــارض 
محـــددة، واختيار مملكـــة البحرين 
ســـكيب  الســـيتي  معـــرض  إلقامـــة 
يعتبـــر إنجـــاز كبيـــرا جـــدا، وبصفـــة 
شـــخصية شـــاركت فـــي عـــدد مـــن 
معارض ســـيتي ســـكيب ممثا عن 
مجموعـــة غرناطة العقاريـــة، اليوم 
بمناسبة االفتتاح أرى أن استضافة 
المعـــرض  لهـــذا  البحريـــن  مملكـــة 
بهـــذا الحجم مـــن التنظيم واالتقان 
مـــن حيـــث اختيـــار الموقـــع ونـــوع 
الخدمات الموجودة، باإلضافة إلى 
الخدمـــات المحيطـــة بهـــذا المكان، 
لمملكـــة  إنجـــاز  عناصـــر  جميعهـــا 

البحرين”.
القطـــاع  “تأثـــر  حبيـــب:  وأضـــاف 
العقـــاري باألزمـــة الصحيـــة كوفيـــد 
19، لكـــن هـــذا التأثيـــر معتمـــد على 
هـــذا  فقـــد كان  المعطيـــات،  بعـــض 
التأثيـــر فـــي بلـــدان معينـــة بشـــكل 
ســـلبي جـــدا، وفي أخـــرى قد يكون 

إيجابيا”. 
وتابـــع “بالنســـبة لمملكـــة البحريـــن 
لـــن أتحـــدث عـــن هـــذه النقـــاط، بل 
سأتحدث عن القوانين المستحدثة 
بعـــد أزمـــة كوفيـــد 19 العالميـــة، إذ 
الســـمو  صاحـــب  تعاطـــي  أن  نـــرى 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة مع هـــذا القطـــاع، خصوصا 
المســـتحدثة  األخيـــرة  بالقـــرارات 
حاليا، تعتبر نظرة ممتازة والســـوق 
كبيـــر  بشـــكل  التعافـــي  طـــور  فـــي 
خصوصا فيما يتعلق بقوانين الفرز 

والقوانيـــن المســـتحدثه فـــي وزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني، مثل 
المشروع األخير الذي أطلقته وزارة 
اإلســـكان، وهـــو عبارة عـــن بناء 19 
ألف وحـــدة ســـكنية بميزانية تصل 
إلـــى مليـــار دينـــار، وهذا أمـــر كبير، 
كذلك بعض التوجهات التي تحدث 
مثل اســـتحداث البرامج اإلسكانية 
مثـــل مزايـــا وبرامـــج تســـهيل مـــن 
شـــأنها فتـــح اآلفـــاق بشـــكل كبيـــر 
علـــى  فقـــط  ليـــس  تؤثـــر  وســـوف 
القطـــاع العقاري، بل على المصرفي 
واإلنشائي، وهي مرتبطة بقطاعات 

أخرى بدأت بالتعافي أيضا”.
ويـــرى أحمـــد حبيـــب أن مســـتقبل 
القطاع العقاري مشرق جدا، فاليوم 
البحريـــن تنافس الدول في منطقة 
الشرق األوســـط في استضافة هذا 
النـــوع من المعارض، فـــإذا تحدثُت 
عـــن ســـتي ســـكيب كتجربـــة أولـــى 
ومع وجود هذا الكم من الشـــركات 
العقاريـــة، فنحـــن علـــى ثقـــة تامـــة 
أن ســـيتي ســـكيب الـــدورة المقبلة 
هـــذا  أضعـــاف   4 إلـــى   3 ســـيكون 

المعرض.

المعرض سيتطور إلى 3 أو 4 أضعاف في دورته المقبلة .. حبيب:

استضافة “سيتي سكيب” بهذا الحجم من التنظيم ُيعد إنجازا للبحرين

العمرانـــي  للتطويـــر  رتـــال  شـــاركت 
البحريـــن  ســـكيب  ســـيتي  بمعـــرض 
أحـــد  العاشـــرة،  الســـنوية  بنســـخته 
العالميـــة  العقاريـــة  المعـــارض  أكبـــر 
والـــذي انطلـــق الثاثـــاء 22 نوفمبـــر 
ويســـتمر حتـــى 24 نوفمبـــر الجـــاري. 
مـــن  مجموعـــة  رتـــال  وتســـتعرض 
أمـــام  القادمـــة  المتميـــزة  مشـــاريعها 
الـــزوار والمســـتثمرين، بمـــا فـــي ذلك 
بـــرج رتـــال رايـــز الخبـــر وتســـعى من 

خال المشاركة للتواصل المباشر مع 
العماء والتعريف بالمزايا التنافسية 

لمشروعات الشركة.
وصـــرح الرئيـــس التنفيـــذي، عبدهللا 
بـــن فيصـــل البريـــكان: “أننـــا ســـعداء 
بمشـــاركتنا فـــي هـــذا المعـــرض الذي 
يســـاهم فـــي تحقيـــق رؤيـــة مملكـــة 
البحرين 2030، ويمثـــل نقطة التقاء 
وإمكانـــات  المرحلـــة  تطلعـــات  بيـــن 
رواد المجـــال، وتفخر رتال بأنها جزٌء 

رئيس من مشـــهد التطويـــر العمراني 
في المملكة العربية السعودية؛ كونها 
تعمـــل دائمًا لتقديم مشـــاريع متميزة 
الرفاهيـــة  لتعزيـــز  تهـــدف  وفريـــدة 
ودعم جودة الحياة”. وأضاف: “تأتي 
مشـــاركتنا فـــي توقيٍت هام بالنســـبة 
لرتـــال؛ كونهـــا تتـــوج إنجـــازات العام 
بإطاق عدد من المشـــاريع المتزامنة 
مرحبًة بكافة المستثمرين والمهتمين 

بشراء العقارات في المملكة”.

من ضمنها برج رتال رايز الخبر

“رتال للتطوير العمراني” تستعرض مشاريعها المتميزة بـ “سيتي سكيب”

أحمد حبيب

تأمل طرحها 
للتسويق في 

الربع األول من 
العام 2023



أعــلــنــت جــامــعــة ســتــانــفــورد، في 
إنــجــاز جــديــد ألســاتــذة وباحثي 
قائمتها  عــن  األهــلــيــة،  الــجــامــعــة 
ألفضل 2 % من الباحثين األكثر 
اشتملت  وقـــد  ــعــالــم،  بــال تــأثــيــرًا 
النتائج على أسماء ثالثة باحثين 
أمينة  وهم  األهلية  الجامعة  من 
بوعالي خريجة الجامعة األهلية، 
وعالم حمدان عميد كلية العلوم 
وعبدالمطلب  ــة،  واإلداريـ المالية 
السرطاوي رئيس قسم المحاسبة 

والعلوم المالية والمصرفية.
 وبهذه المناسبة، عبر عبدهللا بن 
يوسف الحواج الرئيس المؤسس 
مجلس  رئيس  األهلية  للجامعة 
ــغــامــرة  األمـــنـــاء عـــن ســعــادتــه ال
ــعــلــمــي  ــمــســتــوى الــبــحــثــي وال ــل ل

الجامعة  به  تتميز  الــذي  المتقدم 
جــامــعــة  أول  بــصــفــتــهــا  األهـــلـــيـــة 
هذا  إدراج  يتم  بحرينية  خاصة 
وخريجيها  أساتذتها  مــن  الــعــدد 
ــمــي  ــعــال ــيــف ال ــتــصــن ــي هـــــذا ال فــ

المرموق. 
وبــيــن الــحــواج بــأن هــذا اإلنــجــاز 
يعد استجابة عملية لرؤية مملكة 
إلى  تسعى  التي   2030 البحرين 
مستوى  على  التنافسية  تحقيق 
ــمــنــطــقــة واســتــجــابــة  الـــعـــالـــم وال
العالي   التعليم  مجلس  لتوجهات 
تشجيع  فـــي  الـــعـــامـــة  ــه  ــتـ ــانـ وأمـ

البحث العلمي الرصين.
الجامعة  رئيس  أكد  جهته،  ومن 
مملكة  أن  العالي  األهلية منصور 
تكون  بأن  فعالً  جديرة  البحرين 

متقدمًا  وبــحــثــيــًا  عــلــمــيــًا  مـــركـــزًا 
والــشــرق  المنطقة  مستوى  على 
األوسط عموما، منوهًا في الوقت 
األهلية  الجامعة  أن  إلــى  نفسه 
تعليمية  مؤسسة  مــجــرد  ليست 
وأكاديمية، وإنما هي صرح علمي 
أجــيــال  بخلق  يعنى  وأكــاديــمــي 
قادرة على اإلبداع واالبتكار ورفد 
سوق العمل بكوادر مؤهلة قادرة 
المطلوبة،  التنمية  إحـــداث  على 
الجامعة  فــإن  أخـــرى،  ومــن جهة 
األهلية تمثل مركزًا علميًا وبحثيًا 
التحديات  مختلف  يالحق  رائــدًا 
التي تواجهها مسيرة التنمية في 
والخليجي  البحريني  المجتمع 
ويبحث عن الحلول واالبتكارات 

المناسبة لها.

“األهلية” في صدارة الجامعات البحرينية بمجال العلوم االقتصادية واإلدارية
ثالثة من منتسبي الجامعة بأعلى 2 % للباحثين األكثر تأثيرا

أشــاد عــدد من أصحاب المشــاريع العقارية بما توفره مملكــة البحرين من بنية تحتية 
متطورة ومقومات لوجيســتية لجذب االســتثمارات بأنواعها المختلفة، خصوصا في 
القطــاع العقــاري، مؤكديــن أن حزمــة اإلجــراءات التــي اتخذتها المملكــة منذ جائحة 
كورونــا وصــوال إلــى مرحلــة التعافــي، أســهمت فــي أن يحقــق القطــاع عوائــد جيــدة، 
منوهين بما يمثله معرض )ســيتي ســكيب( العقاري من منصة مهمة لعرض المشــاريع 
اإلســكانية والعقاريــة المتنوعــة فــي المملكــة، ومــا يشــكله مــن فرصة ســانحة لتبادل 
اآلراء والصفقات بين المعنيين في القطاع العقاري، واالطالع على أحدث المشاريع 

العقارية.

الــمــرزوق رئيس  نــواف  أكــد  فمن ناحيته، 
في  الــمــنــتــدب  والــعــضــو  اإلدارة  مــجــلــس 
شركة )دانة البحرين( أن فرص االستثمار 
السيما  ومتعددة،  متاحة  المعرض  داخل 
الذي  الكبير  والدعم  التسهيالت  ظل  في 
الــقــطــاع مــن حــضــرة صاحب  بــه  يحظى 
آل خليفة  الملك حمد بن عيسى  الجاللة 
ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، وما 
يناله من دعم واهتمام من صاحب السمو 
خليفة  آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
الــوزراء حفظه  ولي العهد رئيس مجلس 

هللا.
مبادرات  لعبته  الــذي  الكبير  الــدور  وثمن 
الحكومة في مرحلة التعافي االقتصادي، 
واستقرار  دعــم  في  أثرها  لها  كــان  والتي 
في  واالستثمارية  االقتصادية  القطاعات 

المشروعات  بعض  مستعرًضا  المملكة، 
ــة عـــلـــى تــنــفــيــذهــا  ــركـ ــشـ الـــتـــي تــعــمــل الـ
والــمــطــروحــة مــن خـــالل الــمــعــرض، ومــن 
إلى  الفًتا  البحرين”،  “درة  مشروع  بينها 
أنه يعد أول مشروع بالمملكة يعمل 100 
% على الطاقة المتجددة بما يتماشى مع 

الرؤية االقتصادية للبحرين 2030.
كانت  البحرين  مملكة  أن  الــمــرزوق  وأكــد 
وال تزال سباقة في المبادرات الرامية إلى 
البيئة  الخاص وتهيئة  القطاع  تعزيز دور 

المالئمة الستقطاب االستثمارات.
الرئيس  من جانبه، أوضح أحمد العمادي 
ــار الــمــحــرق( بــأن  ــ الــتــنــفــيــذي لــشــركــة )ديـ
معرض )سيتي سكيب( يعد فرصة جيدة 
والــوحــدات  الــجــديــدة  المشاريع  إلطـــالق 

السكنية.

أما ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة 
ــراكــــورب(، فــأكــد أهــمــيــة الــمــشــاركــة  ــفــ ــ )ان
يمثله  لما  ســكــيــب”،  “سيتي  مــعــرض  فــي 
في  المعارض  لقطاع  نوعية  إضــافــة  مــن 
افتتاح  أنه يترافق مع  المملكة، خصوصا 
مشيرا  للمعارض،  العالمي  البحرين  مركز 
إلى أن المعرض يستقطب اهتماًما واسًعا 
من العديد من المؤسسات والشركات من 

مختلف أنحاء العالم.
العقاري  بالقطاع  لالرتقاء  “نتطلع  وقــال: 
العامين  وخـــالل  أفــضــل،  مستويات  إلــى 
جذرية  تغييرات  القطاع  شهد  الماضيين 

ــمــشــاريــع ونــوعــيــتــهــا  مـــن خـــالل حــجــم ال
المطورة  المؤسسات  مــن  مزيد  ودخـــول 

وهو ما انعكس إيجابا على ذلك”.
يعد  العقارية  المشاريع  أن تطور  وأضاف 
أمــرا غاية فــي األهــمــيــة، إذ إنــه ال يخدم 
فقط القطاع العقاري، بل يشمل قطاعات 
حــيــويــة أخـــرى مــثــل، الــقــطــاع اإلســكــانــي 
الخدمي  والــقــطــاع  الــســيــاحــي  والــقــطــاع 

وتطوير المرافق والتعليم.
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب مــحــمــد عــبــدالــغــفــار 
ــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــرئ الــكــوهــجــي ال
فخره  عن  العقاري(  للتطوير  )الكوهجي 

القطاع  حققه  الـــذي  الــكــبــيــر  بــالــمــســتــوى 
يتمخض  أن  آمــال  البحرين،  في  العقاري 
التي  الصفقات  من  العديد  المعرض  عن 
في  العقارية  السوق  تطوير  في  تساهم 

البالد.
فريدة  فرصة  يوفر  المعرض  “إن  وقــال: 
العقاري  القطاع  أقطاب  من  العديد  للقاء 
سقف  تحت  المنطقة  وفــي  البحرين  في 
واحد، واليوم نتبادل الرؤى ونتطلع على 

أحدث المستجدات في هذا المجال”.
ــا فــيــصــل فــقــيــه رئــيــس مــجــلــس إدارة  أمـ
ــن فــقــيــه( لــالســتــثــمــار الــعــقــاري،  شــركــة )بـ

فأعرب عن سعادته بالمشاركة في معرض 
منصة  بوصفه  العقاري  سكيب”  “سيتي 
التنمية  بعجلة  الدفع  في  تساهم  جيدة 

االقتصادية.
هذا  في  بمشاركتنا  سعداء  “نحن  وقــال: 
المعرض العقاري الكبير واألول من نوعه 
والـــذي  الــبــحــريــن،  مــســتــوى مملكة  عــلــى 
بعجلة  الــدفــع  فــي  نوعية  نقلة  سيحقق 
االقــتــصــاد الــوطــنــي، بــاإلضــافــة إلــى كونه 
فرصة حقيقية لعرض مشاريعنا العقارية 
نوعه  والفريد من  المهم  الحدث  في هذا 

على مستوى المملكة”.

مشاركون في “سيتي سكيب”: المعرض إضافة نوعية لقطاع المعارض بالبحرين
المملكة توفر بنية تحتية متطورة ومقومات لوجيستية لجذب االستثمارات

business@albiladpress.com

الخميس 24 نوفمبر 2022 - 30 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5154
20

علي الفردان  | تصوير: خليل ابراهيم

ـــا متعثـــًرا “دانـــة البحريـــن” تنقـــذ مشروًعـــا عقاريًّ
أســـرة  82 ــه  مــن وتــســتــفــيــد  ديـــنـــار..  ــون  ــي مــل  12 قــيــمــتــه 

 قــال مســؤول فــي شــركة “دانــة البحريــن” والتــي تطــور مشــروًعا كبيــًرا 
بالقــرب مــن “درة البحريــن”، كان يطلــق عليــه “درة مارينــا”، إن الشــركة 

تمّكنت من إنقاذ “درة بريز” المتعثر حينما تسلمت تطوير المشروع.

اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــغ  ــ ــل ــ وأب  
ــة  “دان لــمــشــروع  المنتدب  والــعــضــو 
“البالد”،  المرزوق  نــواف  البحرين”، 
بالتدخل  قامت  الشركة  إدارة  أن 
سكنيتين  عمارتين  مشروع  إلنقاذ 
التي تشرف  التطوير  ضمن منطقة 
تشييدهما  تولى  قــد  وكــان  عليها، 
اسم  تحت  وذلـــك  المطورين  أحــد 

“بريز”.
ظــّل  بـــريـــز”  “درة  أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ  
في  تقريًبا،  6 سنوات  لمدة  متعثًرا 

ــمــشــروع “ســيــف  قــضــيــة مــشــابــهــة ل
ولنفس  السيف،  منطقة  في  بريز” 
رجل  يملكها  شركة  وهــي  المطور، 
أعــمــال مــن أصـــول آســيــويــة، حيث 
ــفــات الـــمـــشـــروع الــلــجــنــة  تــنــظــر مــل

القضائية للمشروعات المتعثرة.
قاموا  الشقق  مشتري  أن  وأوضــح 
المشروع،  لمطوري  أموال  بتسديد 
الشقق  هــذه  يتسلموا  لــم  أنــهــم  إال 
بفضل  ثـــم  الــعــالــمــيــن  رب  “بــفــضــل 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء 

والرئيس  عبدهللا  بن  خالد  الشيخ 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – 
البحرين عبدالحكيم الخياط، حيث 
شققهم  الــمــالك  نسلم  أن  استطعنا 
وسكنوا  مشروعهم  نـــّوروا  والــيــوم 

المشروع وهذا شرف كبير”.
المشروع من  أنــه تم إخــراج  وأكــد 
حل  وتــم  المتعثرة  المشاريع  لجنة 

التعثر بطريقة سريعة.
الشقق  ببيع  السابق  المطور  وقــام 
رهن  تــم  التسجيل،  يتم  أن  وقبل 
وهو  البنوك،  أحد  لصالح  العقارات 
ــع نفس  ــدث مـ ــمــا حــ ــر مــشــابــه ل أمــ
كما  الــســيــف،  منطقة  فــي  الــمــطــور 

يشير المرزوق.
التقديرية  الــمــشــروع  قيمة  وتبلغ 
بلغ  حيث  ديــنــار،  مليون   12 بنحو 

عدد المشترين الذين استفادوا من 
التعثر  قائمة  من  المشروع  انتشال 

نحو 82 أسرة.
المرزوق عن فخره واعتزازه  وعّبر 
بانتشال المشروع من قائمة التعثر 
نــرجــع الحق  لــنــا أن  ــرف  قــائــاًل “شــ
ألصحابه، رغم أن شركتنا ليس لها 
عالقة بالموضوع، وهو يتبع لشركة 
أن  يرضينا  يكن  لــم  ولــكــن  أخـــرى، 
المنطقة  ضمن  متضرر  هناك  يكون 

أو المشروع الذي نطوره”.
وبخصوص مشروع “دانة البحرين” 
التطويري، أوضح أنه تم بناء 5 % 
منه فقط، حيث ضخت استثمارات 
ــار  ــن دي ــيــون  مــل  160 بــنــحــو  ــّدر  ــقـ تـ
بحريني، في حين يتوقع أن تصل 
حتى  االســتــثــمــارات  قيمة  إجمالي 

نهاية تطوير المشروع بالكامل نحو 
350 مليون دينار بحريني.

تغيير  جانب  إلــى  المشروع  وشهد 
ــتــجــاري، تــغــيــيــرات طالت  اســمــه ال
األمــر  الموظفين،  وطــاقــم  اإلدارة 

الذي أدى للمضي قدًما فيه.
قطاع  إلـــى  بثقة  الـــمـــرزوق  ــار  وأشــ
الـــعـــقـــارات فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
على  عاكفة  الشركة  أن  إلــى  الفــًتــا 
المضي قدًما في استكمال مكونات 
مـــشـــروع “دانـــــة الــبــحــريــن” حيث 
تشهد المنطقة الجنوبية من مملكة 

البحرين حركة عمرانية متواصلة.
الـــشـــركـــة  ــة  ــيـ مـــســـؤولـ أن  ــيــــن  ــ وب  
التحتية  البنية  تهيئة  فــي  تتركز 
لتطوير  المستثمرين  واستقطاب 
أراضي المشروع الذي تبلغ مساحته 

أكثر من 420 ألف متر مربع. وقال 
إن الشركة تستعد إلطالق مشروع 
مساحات تجارية ستقوم بتطويره 
ــة، حــيــث تـــم حجز  ــيــ ــ بـــصـــورة ذات
“دوز”،  مقهى  من  المساحات  أولــى 
18 قطعة أرض لشركة  بيع  كما تم 
على  مطلة  فلاًل  لتشيد  “تــامــكــون” 
البحر، وتم بيع 52 أرًضا على تطل 
تتعدى  بقيمة  المائية  القناة  على 
ــعـــة مــاليــيــن ديـــنـــار بــحــريــنــي،  األربـ
ســـــوف تــخــصــص لـــبـــنـــاء مـــنـــازل. 
وتساهم في شركة “دانة البحرين” 
كل من شركة “أنوفست” بنسبة 60 
بنسبة  الكويتي  التمويل  وبيت   %
20 % وشركة إدامة بنسبة 20 %.

ــن” ــري ــح ــب ال “دانــــــة  مـــشـــروع  فـــي  ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ ــة  ــم ــي ق ديـــنـــار  مــلــيــون   350

نواف المرزوق فيصل فقيهأحمد العماديمحمد الكوهجي



بدائـــرة  المســـاعد  المهنـــدس  حصـــل 
هندســـة مراقبة العمليات عبدالرحيم 
محمـــد، على درجـــة الماجســـتير في 
“علـــوم وتحليـــل البيانـــات الضخمـــة” 
وذلـــك مـــن جامعـــة ليفربـــول جـــون 
موريـــس بالمملكـــة المتحـــدة. وبهذه 
المناسبة، اســـتقبل الرئيس التنفيذي 
)بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط  لشـــركة 
عبدالرحيـــم  جواهـــري،  عبدالرحمـــن 
هـــذا  تحقيـــق  علـــى  وهنـــأه  محمـــد 
المتميـــز، مثنًيـــا  األكاديمـــي  اإلنجـــاز 
علـــى الجهـــود التي بذلها أثنـــاء فترة 
الدراســـة وااللتزام الذي أظهره حتى 
حصـــل علـــى هـــذه الدرجـــة العلميـــة 
واعتـــزازه  فخـــره  مؤكـــًدا  الرفيعـــة، 
الشـــركة  موظفـــي  أعـــداد  بتزايـــد 
الحاصليـــن علـــى الدرجـــات العلميـــة 
الرفيعـــة، األمر الذي ُيعـــزز من مهنية 
فريق العمل ويضاعف من إمكاناتهم 
في االرتقاء بأعمالهم ومسؤولياتهم.

مـــن جانبـــه، أعـــرب عبدالرحيـــم عـــن 
الهتمـــام  وتقديـــره  شـــكره  خالـــص 
لجواهري باســـتقباله، مشـــيًدا بالدعم 
التنفيذيـــة  اإلدارة  تقدمـــه  الـــذي 
خصوصا مدير عام الشؤون الهندسية 
محمود ميرزا ومدير هندســـة مراقبة 
العمليـــات بالوكالة أحمد عبدالرحمن، 
الذين حرصا على متابعته وتشجيعه 
طوال فترة دراسته بالخارج. واعتمد 

عبدالرحيـــم فـــي بحثـــه علـــى إجراء 
تحليل متعدد المتغيرات للكشف عن 
التســـربات فـــي المبـــادالت الحراريـــة 
بوحـــدة تقطيـــر الخام فـــي المصفاة. 
وأســـفرت الدراسة عن نتائج متميزة 
حيث ســـيتم االســـتفادة مـــن البحث 
بتطبيق نظام الكشـــف عن التسربات 
على نطاق أشـــمل في مصفـــاة بابكو 

لمراقبة المبادالت الحرارية.

قدمها مهندس مساعد بدائرة مراقبة العمليات لإلدارة التنفيذية

رسالة ماجستير بـ “بابكو” تدعم نظام الكشف عن التسربات
البحرينيـــة  المقاوليـــن  جمعيـــة  تشـــارك 
اليوم الخميس فـــي اجتماعات الجمعية 
العمومية التأسيســـية التحـــاد المقاولين 
تســـتضيفها  التـــي  اإلســـامية  بالـــدول 
بنـــك  برعايـــة  الســـعودية  جـــدة  مدينـــة 
التنمية اإلســـامي؛ للتباحث حول آليات 
تطويـــر وتمكيـــن قطـــاع المقـــاوالت مـــن 
التنميـــة  مشـــروعات  علـــى  االســـتحواذ 
الشاملة والمســـتدامة بالدول اإلسامية 
وبمـــا يدعـــم تحقيـــق التعـــاون والتكامل 

االقتصادي العربي اإلسامي. 
ويضـــم وفد جمعية المقاولين البحرينية 
فـــي هـــذا الحـــدث االقتصـــادي المهم كاً 
من: محمد الحوسني، عبدالعزيز الماجد، 
للمشـــاركة  الجشـــي؛  نـــواف  نـــور،  علـــي 
وهيئـــات  اتحـــادات  ممثلـــي  بجانـــب 

وشركات 26 دولة عربية وإسامية. 
جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  ومـــن 
المقاوليـــن البحرينيـــة خلـــف حجيـــر أن 
هـــذه االجتماعـــات تمثـــل فرصـــة مهمـــة 

لتدارس التطورات الجديدة واستشراف 
قطـــاع  فـــي  العاقـــات  توطيـــد  آفـــاق 
المقـــاوالت بين الدول األعضاء خصوصا 
فـــي ظـــل المتغيـــرات العالميـــة الطارئـــة، 
التـــى أحدثتهـــا جائحة فيـــروس كورونا 
وتســـببت فـــي العديـــد مـــن التداعيـــات 
الســـلبية على كافة القطاعات ومن بينها 
قطـــاع المقـــاوالت، باإلضافـــة لمـــا توفره 
هـــذه االجتماعـــات مـــن فـــرص للتباحث 

المشـــاركة  التمويـــل  مؤسســـات  مـــع 
وتعظيـــم اســـتفادة الـــدول األعضـــاء من 
الخدمـــات والتمويات التي تقدمها هذه 

المؤسسات.
ولفت إلى أن قطاع المقاوالت في مملكة 
ونمـــوًا  تحســـنًا  حاليـــًا  يشـــهد  البحريـــن 
مدفوعـــا بالمشـــروعات المزمـــع إطاقها 
التعافـــي  ومســـتهدفات  خطـــة  ضمـــن 
بقيـــادة  الحكومـــة  وجهـــود  االقتصـــادي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
الـــوزراء، مؤكدًا بذل الجمعية كل الجهد؛ 
مـــن أجـــل معالجـــة التحديـــات ومجابهة 
مواطـــن القصـــور التـــي تواجـــه القطـــاع 
بالتنســـيق مع الجهات الرســـمية المعنية، 
لمـــا فيـــه صالح دعـــم االقتصـــاد الوطني 
وتنمية حركة القطاع الذي يشـــكل جزءًا 
كبيرًا من اهتمام المســـتثمرين المحليين 
واألجانـــب باعتبـــاره مـــن أهـــم مكونـــات 

جذب الحركة االستثمارية في الباد.

“المقاولين” تشارك في اجتماع “العمومية التأسيسية” بجدة .. حجير:

فرصة لتوطيد العالقات مع قطاعات المقاوالت بالدول اإلسالمية

خلف حجير

نظمت شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس 
في مملكة البحرين، مسابقة تويوتا ولكزس الوطنية للمهارات، وهي مسابقة 
تنافســية عالية المســتوى تســلط الضــوء على مهــارات الموظفين ومعرفتهم 

التقنية وخبراتهم العملية في المجاالت التي يعملون بها. 

للمـــرة األولـــى ضمـــت المســـابقة هـــذا 
العام مشـــاركين من قســـمي المبيعات 
وقطـــع الغيار لينضموا إلى متســـابقي 
قسم خدمات ما بعد البيع، األمر الذي 
جعل هذه النسخة األكبر على اإلطاق 
منذ تاريخ إطاق المســـابقة في العام 
1992. تم ترشيح 42 موظفًا للمرحلة 
النهائيـــة وذلـــك من بين 250 مشـــاركًا 
موزعيـــن على 7 فئـــات مختلفة تضم 
التنفيذييـــن،  المبيعـــات  مســـؤولي 
اختصاصيي الخدمـــات، اختصاصيي 
قطـــع الغيـــار، فنيي الخدمـــات العامة، 
فنيـــي تقدير الحـــوادث، فنيي صيانة 
فنيـــي  وأخيـــرًا  الســـيارات  هيـــاكل 

الصباغة. 
أقيمـــت المســـابقة فـــي مركـــز تويوتا 
الـــذي  الجديـــد،  التجاريـــة  للمركبـــات 
يعتبـــر أكبـــر مركز مختـــص بالمركبات 
التجاريـــة فـــي المملكـــة وفـــي مركـــز 

إبراهيـــم خليـــل كانـــو للتدريـــب، وهو 
لتدريـــب  المخصـــص  الشـــركة  مركـــز 
الكفاءات وتطوير المواهب والمصمم 
وفق أحدث معايير وتجهيزات مراكز 

التدريب. 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  وشـــّدد عضـــو 
إبراهيم خليل كانو لشؤون العمليات، 
إبراهيـــم محمـــد كانـــو، علـــى أهميـــة 
تنظيـــم مثـــل هـــذه المســـابقات قائـــاً 
“نحـــرص فـــي شـــركة إبراهيـــم خليل 
كانـــو باســـتمرار علـــى تحقيـــق رضـــا 
العماء ســـواء فـــي مجـــال المبيعات، 
خدمـــات مـــا بعد البيع أو قطـــع الغيار، 
ونعتبـــر ذلك جـــزءا مهما من مســـيرة 
نجاحنـــا. وفـــي إطـــار فلســـفة تويوتا 
العالميـــة “كايـــزن”، تـــم تصميـــم هـــذه 
علـــى  الموظفيـــن  لتحفيـــز  المســـابقة 
التطوير المستمر للوصول إلى أفضل 
الطرق وأنجح الحلول الممكنة لتنفيذ 

مهـــام العمـــل. كمـــا تهـــدف المســـابقة 
إليجـــاد أجـــواء تنافســـية صحية بين 
فـــرق العمل وتكريـــم أفضل الكفاءات 
فـــي الشـــركة ليكونوا قـــدوة لزمائهم 
فـــي التميز وإتمام مهـــام العمل بتفاٍن 

وإتقان”.
بدوره، أشـــاد المديـــر العـــام التنفيذي 
للمبيعـــات في شـــركة إبراهيـــم خليل 
كانـــو إســـماعيل أكبـــر بهذه المســـابقة 
قائاً “تمثل هذه المســـابقة اســـتثمارًا 

مهمـــًا لمهـــارات فريقنـــا، إذ إنها تضمن 
امتاكهـــم أعلـــى مســـتويات المعرفـــة 
التقنية والمهارات الضرورية لمواصلة 
القطـــاع.  فـــي  الصـــدارة  مركـــز  تبـــوأ 
كما تعزز المســـابقة من مســـتوى رضا 
وراحـــة العمـــاء وذلـــك بفضل خفض 
وقـــت التعطل ورفـــع الكفـــاءة لجميع 
عمائنا وشركائنا في قطاع األعمال”.

نقديـــة  جوائـــز  الفائـــزون  اســـتلم 
وكـــؤوس وشـــهادات تقديريـــة. كمـــا 

أضيفـــت فئـــة جديـــدة للفائزيـــن فـــي 
نســـخة هـــذا العـــام وهـــي فئـــة أفضل 
موهبـــة بحرينيـــة فـــي كل قســـم. في 
تعليـــق له قـــال مديـــر إدارة المواهب 
كانـــو،  خليـــل  إبراهيـــم  شـــركة  فـــي 
جـــون ماثيـــو “تضـــع شـــركة إبراهيـــم 
خليـــل كانـــو فـــي مقدمـــة أولوياتهـــا 
تطويـــر الكفاءات البحرينية المتميزة 
األولـــى.  مراحلهـــا  منـــذ  ورعايتهـــا 
وفـــي كل نســـخة تتوالـــى نجاحـــات 

الشركة باكتشاف وتطوير المزيد من 
المواهـــب البحرينيـــة الواعـــدة وذلك 
الثاقبـــة  المســـتقبلية  الـــرؤى  بفضـــل 
لمجلـــس إدارة الشـــركة، التـــي تضـــم 
وتوظيـــف  تدريـــب  تطويـــر،  برامـــج 
الخريجيـــن البحرينييـــن، إضافة إلى 
حرص الشركة على توثيق الشراكات 
التربيـــة  وزارة  مـــع  االســـتراتيجية 
والتعليـــم وأبـــرز الجهـــات التعليميـــة 

والتدريبية في البحرين”.

“إبراهيم كانو” تنظم مسابقة تويوتا ولكزس للمهارات للعام 2022
ضمت للمرة األولى مشاركين من قسمي المبيعات وقطع الغيار

مــع قــرب دخول موســم الشــتاء، طرحــت محــات الخياطة وبيع األقمشــة 
الرجاليــة خدماتهــا بشــكل أوســع مــن حيــث توفيــر المســتلزمات الرجاليــة 
المناســبة مــع هــذا الموســم وبأســعار تنافســية مــع المحــال األخــرى بجانب 
العــروض المبهــرة للزبون، إذ بدأت في اســتقبال الطلبــات منذ هذه اللحظة 

وسط إقبال ملحوظ وتعدد األلوان. 

خيارات متعددة

بـــدوره، أوضـــح راشـــد عيســـى وهـــو 
الخياطـــة  محـــات  أحـــد  صاحـــب 
الرجالية بمنطقة ســـار، خال حديثه 
االقمشـــة  يســـتورد  أنـــه  “البـــاد”  لـــــ 
الصيفية والشتوية باختاف أنواعها 
من دولة الكويت الشـــقيقة؛ نظرًا إلى 
جودتهـــا وتعـــدد الخيـــارات واأللوان 

أمامه كتاجر.
ولفـــت عيســـى إلـــى أن  كثيـــرا مـــن 
محـــات الخياطـــة الرجاليـــة ال توفر 
الخامات مـــن دولة الكويـــت الرتفاع 

سعر الشحن والفرق في العملة.  
وأوضح أن هناك أنواعا عدة لألقمشة 
ومنها الياباني، الصيني، الكشـــميري، 
الطلبـــات  الكشـــميري يتصـــدر  إال أن 
دائمًا لحســـن جودتـــه واحتوائه على 

الصوف.
الثقيـــل  بالشـــماغ  يتعلـــق  وفيمـــا 
“الشال”، فذكر أن ســـعره يتراوح من 
15 إلـــى 25 دينارا وهـــو بذاته يحوي 

على صوف.

وأشـــار إلـــى أن اإلقبـــال متجـــه فـــي 
الوقت الحالي نحو الشال الكشميري 
والذي يتراوح ســـعره بين 15 إلى 25 

دينارا.
أمـــا عـــن الشـــماغ األحمـــر، فذكـــر أنه 
متوفر بأنواع عديدة ومنها الصيني، 
واالنجليـــزي  الكويتـــي  الســـعودي، 
وأســـعاره تبـــدأ مـــن 8 دنانيـــر وتصل 
إلى 42 دينارا تقريبًا، الفتًا أن اإلقبال 
متجه نحو الصينـــي؛ لجودته العالية 

باإلضافة إلى السعودي والكويتي.
وفيمـــا يتعلق باألثواب، أشـــار إلى أن 
أكثـــر مـــن 20 لونـــا متوفرا وبأشـــكال 
المخطـــط  الســـادة،  منهـــا  عديـــدة 
مـــا  عـــادة  وأنـــه  والمنقـــش وغيرهـــا 
يســـتخدم القمـــاش اليابانـــي للثـــوب 
الصيفي والصوف الكشميري للصوب 

الشتوي.
وأكـــد أن اإلقبال في الوقـــت الحالي 
مرتكز علـــى اللون الكحلي، األســـود، 

البني والرمادي.
أمـــا عن ســـعر التفصيل، ذكر عيســـى 
أنـــه يتـــراوح مـــن 25 إلـــى 35 دينـــارا 

للكبـــار بينمـــا مـــن 10 إلـــى 15 دينـــارا 
لألطفال وفقًا للطول.

أسماء المعة

أحـــد  صاحـــب  أرجـــع  جانبـــه،  مـــن 
المحات المتخصصة ببيع األقمشـــة 
خـــال  الـــدرازي  صـــادق  الرجاليـــة، 
حديثـــه لـــــ “البـــاد” اســـتيراده غالبية 
األقمشـــة من دولة الكويت الشـــقيقة 
إلى جودة االقمشـــة وتعدد الخيارات 

واأللوان.
وكشـــف عن تدشينه خدمة الخياطة 

والتفصيل في قادم األيام.
وفيما يخص األثواب الشـــتوية، ذكر 
أن القماش المتاح والمناســـب لها هو 
الكشـــميري لجودته العالية واحتوائه 

على 20 % من الصوف.

ولفـــت الدرازي إلـــى أن بحوزته أكثر 
مـــن 15 “كاتالوجـــا”، وكل واحـــد منه 
يحتوي على 8 ألوان مناسبة ألجواء 

الشتاء.
وذكـــر أن محله يبيع ســـعر متر واحد 
مـــن القمـــاش الكشـــميري بــــ  3.600 
دينـــار، وأنـــه يحاول قـــدر اإلمكان أن 
تكـــون أســـعار تفصيـــل ثـــوب واحـــد 
نفس أســـعار محـــال الخياطـــة بدولة 
الكويت الشقيقة أي بقيمة 12 دينارا.
ولفـــت إلـــى أنـــه يبيع مـــن 30 إلى 50 
قطعـــة تحـــوي علـــى 3 أمتـــار ونصف 
المتـــر من القماش الكشـــميري باليوم 
فـــي  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي  الواحـــد 
حين تـــزداد الكمية في إجـــازة نهاية 

األسبوع.
وأشـــار إلى أن كانت له تجربة منذ 3 

سنوات تقريبًا مع القماش اإلنجليزي 
الـــذي يبلـــغ ســـعر المتـــر الواحـــد منه 
يقـــدر بـــــ 45 دينـــارا، إال أنـــه ارتأى أال 
يواصـــل معه كـــون أن الصـــوف الذي 
يحتويـــه حـــار وال يتناســـب مـــع جـــو 

مملكة البحرين الرطب.
وذكـــر أنـــه يقـــدم األشـــمغة “األحمـــر 
واألبيـــض” بــــ 4 أنـــواع تتلخـــص في 
بيـــور  دينـــارا،   12 وقيمتـــه  آشـــتاق 
وقيمتـــه 14 دينارا، الفنـــار وقيمته 5 
دنانيـــر وغتـــرة العطـــار التـــي بثاثـــة 

دنانير ونصف الدينار.
وقـــال الدرازي: “هذه األســـماء المعة 
فـــي الكويـــت وأنـــا الوحيـــد بالمملكة 
التـــي حرصـــت علـــى اســـتيرادها لما 
تتميـــز بـــه خامتهـــا من شـــكل جميل 

وجودة عالية”.

وكشـــف الـــدرازي عـــن نيتـــه بتوفيـــر 
القريـــب،  فـــي  الكشـــميرية  الشـــاالت 
موضحـــًا أن أســـعارها ســـتتراوح مـــا 
بيـــن 8 دنانير إلى 65 دينارا بناًء على 

نسبة الصوف والشكل.
أما عـــن “الصديري بو قلبتين”، أشـــار 
إلى أنه متاح بـ 6 ألوان ومنها األزرق، 
الكحلـــي، البني، الرصاصي واألســـود 

وبقيمة 22 دينارا. 
ولفت أنه يحوي على جلد من الخارج 

وصوف كشميري من الداخل. 
وأكد أن االقبال على األقمشة وبقية 
المستلزمات الرجالية الشتوية طيب 
جـــدًا، مردفـــًا أنـــه يركز علـــى اإلعان 
بطريقتـــه الخاصـــة عبـــر حســـابه في 
الشـــماغ  “السوشـــيل ميديـــا” كلبـــس 

وعرضه وهكذا.

محالت األقمشة تستعين بالكويت لتدفئة رجال البحرين
شاالت كشميرية تصل أسعارها لـ 65 دينارا وتفصيل الثوب بـ 35 دينارا
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 )BisB( أعلـــن بنـــك البحريـــن اإلســـامي 
عـــن إطاق حملة ترويجية لمســـتخدمي 
الفتـــرة  فـــي  االئتمانيـــة  فيـــزا  بطاقـــات 
الممتـــدة مـــن 23 حتـــى 26 مـــن نوفمبـــر 
“الجمعـــة  مـــع  تزامًنـــا  وذلـــك  الجـــاري، 
البيضـــاء” الواقعـــة خـــال عطلـــة نهايـــة 
أســـبوع. ويعتـــزم البنـــك خـــال الحملـــة 
تدشـــين منصة ترويجية خاصة بعروض 
هـــذه الحملة تضم ألعاب تفاعلية وجوائز 
بمجمـــع  الرئيســـة  الســـاحة  فـــي  فوريـــة 

سيتي سنتر البحرين.
وتهدف الحملة الترويجية إلثراء تجربة 
تســـوق زوار المجمع مـــن زبائن البنك عبر 
منحهم فـــرص االســـترداد النقدي إضافة 
إلى نقـــاط المكافآت. وســـيحظى الزبائن 
علـــى اســـترداد نقـــدي يصـــل حتـــى 100 
دينار بحريني مقابل تسوقهم في متاجر 
المجمع بمبلغ 25 دينارا وأكثر باستخدام 
بطاقات فيزا االئتمانية من بنك البحرين 
اإلسامي الخاصة بهم خال عطلة نهاية 
أســـبوع الجمعـــة البيضـــاء، إذ ســـيتلقون 

تســـوقهم  فـــور  قصيـــرة  نصيـــة  رســـالة 
لدعوتهـــم للحضـــور إلـــى منصـــة الحملـــة 
الموجـــودة بالطابـــق األرضي والمشـــاركة 
جائزتهـــم  الســـتام  تفاعليـــة  لعبـــة  فـــي 
الفوريـــة. وتمنـــح الحملـــة الزبائـــن الجدد 
فرصـــة الحصول على ما يصل إلى 5000 
نقطـــة إضافيـــة فـــي مكافآت اإلســـامي 
عند تقديمهـــم لطلب إصـــدار بطاقة فيزا 
االئتمانيـــة الخاصـــة بالبنـــك مـــن منصـــة 

الحملة أو عبر تطبيق اإلســـامي الرقمي، 
وحصولهـــم على الموافقة في غضون 10 

أيام. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال القائـــم بأعمـــال 
رئيس الخدمـــات المصرفية لألفراد ببنك 
البحرين اإلسامي فيصل حامد العبدهللا 
“يســـرنا إطـــاق حملـــة “تســـوق واربـــح” 
المتزامنة مع الجمعـــة البيضاء، التي تعد 
من أبرز فترات ومواسم التسوق. ونتطلع 
مـــن خـــال هـــذه الحملـــة لمكافـــأة زبائننا 
الحاليين والجدد وإثراء تجربة تسوقهم 
االئتمانيـــة  فيـــزا  بطاقاتهـــم  باســـتخدام 
مـــن بنك البحريـــن اإلســـامي، وذلك عبر 
منحهم فرص االســـترداد النقدي والعديد 
مـــن الجوائـــز المجزية ونقـــاط المكافآت. 
داعيـــن الجميـــع لاســـتفادة مـــن عروض 
هـــذه الحملـــة الحصريـــة وزيـــارة منصـــة 
الحملـــة بمجمـــع ســـيتي ســـنتر البحريـــن 
الجمعـــة  أســـبوع  نهايـــة  عطلـــة  خـــال 
البيضـــاء، ليحظوا بتجربة تســـوق مميزة 

ومجزية مع بطاقاتنا االئتمانية”.

تزامًنا مع الجمعة البيضاء وإلثراء تسوق زبائنه عبر بطاقاته االئتمانية

“البحرين اإلسالمي” يطلق “تسوق واربح” للفوز بجوائز نقدية ونقاط مكافآت
 A.M. أعلنــت ســوليدرتي البحريــن ش.م.ب.، أن وكالــة التصنيــف العالميــة
Best، قــد أكــدت تصنيفهــا االئتمانــي عنــد “bbb+” وكذلك تصنيفهــا للقدرة 
الماليــة عنــد B++“ )Good( “، حيث إن المنظور المســتقبلي لكال التصنيفين 
هــو مســتقر. كمــا أن هــذا التأكيــد اإليجابــي لتصنيــف ســوليدرتي البحريــن 
يعكــس جــودة واســتقرار أعمالهــا، وأهميتهــا االســتراتيجية للشــركة األم 
مجموعــة ســوليدرتي القابضة، حيث تعتبر المجموعــة المزود الرائد لحلول 

التأمين اإلسالمية في المنطقة.

إن  العالميـــة   A.M. Best وذكـــرت 
ُمنحـــت  التـــي  التصنيفـــات  هـــذه 
لســـوليدرتي البحريـــن تعكـــس قوة 
تصّنفـــه  والـــذي  المالـــي،  مركزهـــا 
الوكالـــة علـــى أنـــه “عالـــي الجـــودة” 
ويســـتند علـــى مرونـــة ماليـــة ذات 
مســـتوى عاٍل مقارنة بمخاطر رأس 
المال، وذلك كما تم قياســـه من قبل 
AM Best، ويتضـــح من تأكيد هذه 
التصنيفات أن سوليدرتي البحرين 
تتمّتع بمســـتوى ممتاز من الســـيولة 
ُمدرجـــة  كونهـــا  الماليـــة  والمرونـــة 
فـــي بورصـــة البحريـــن وتعتبـــر من 

كبـــرى شـــركات التأمين فـــي مملكة 
البحرين. 

 وبهذه المناسبة، علق جواد محمد، 
الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي 
البحريـــن: “نحـــن فخـــورون لتمكـــن 
ســـوليدرتي البحريـــن مـــن الحفاظ 
علـــى تصنيفها واعتمادهـــا العالمي، 
على الرغم من األوضاع االقتصادية 
غير المستقرة في األسواق المحلية 
والعالميـــة. إن #فريق_ســـوليدرتي 
كان على قـــدر المســـؤولية للحفاظ 
األداء  مـــن  عـــاٍل  مســـتوى  علـــى 
علـــى مختلـــف األصعـــدة “. وأضاف 

االســـتحواذ  خـــال  “ومـــن  قائـــًا: 
األخيـــر علـــى شـــركة تـــآزر، نجحت 
ســـوليدرتي البحريـــن فـــي تحقيـــق 
الهـــدف االســـتراتيجي المتمثل في 
االرتقاء بخدماتها وتصنيفها ضمن 
الشـــركات الرائدة في قطاع تأمين، 
علـــى  التركيـــز  خـــال  مـــن  وذلـــك 
الجـــودة واالبتكار الرقمـــي وخدمة 

العماء المميزة”.

تتمّتع بمستوى ممتاز من السيولة والمرونة المالية

“A.M. Best” تؤّكد التصنيف االئتماني لسوليدرتي البحرين
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جواد محمد

شــاركت “جنيــد للعطــور” هــذا العــام فــي معــرض البحريــن للعطــور، والــذي يقام 
ضمن فعاليات معرض الجواهر العربية بنسخته الثالثين، من 22 إلى 26 نوفمبر 
الجــاري، فــي مركــز البحريــن الدولــي للمعارض والمؤتمــرات الجديد فــي منطقة 

الصخير.

وفي هذا الصـــدد، قال المدير التنفيذي 
للعمليات في شركة جنيد للعطور، علي 
العربيـــة  الجواهـــر  معـــرض  “إن  جنيـــد 
البحريـــن  مملكـــة  جعـــل  فـــي  يســـاهم 
محطـــة رئيســـية علـــى خريطـــة العالـــم 
االقتصـــادي، فنحن في مملكة البحرين 
أصبحنـــا قادريـــن علـــى منافســـة دول 

ا”. ا وتجاريًّ العالم اقتصاديًّ
تتشـــّرف  للعطـــور  “جنيـــد  وأضـــاف: 
بالمشـــاركة فـــي هـــذا المعـــرض، فنحـــن 

فـــي جنيـــد نســـعى ألن تكـــون البحرين 
واجهة إنمائيـــة واقتصادية يحتذى بها 
في جميع أنحـــاء العالم، وهذا المعرض 
هـــو دليـــل علـــى نجـــاح خطـــة التعافي 
التـــي أطلقتها حكومة مملكـــة البحرين 

بتوجيه من القيادة العليا”.
وأوضح أن هذا المعرض سيضع مملكة 
البحريـــن على خارطة تنظيم المعارض 
أيًضـــا خصوًصـــا أن هـــذا المعـــرض في 
مـــرة  وألول  يقـــام  الثاثيـــن  نســـخته 

فـــي مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعارض 
منطقـــة  فـــي  الجديـــد  والمؤتمـــرات 

الصخير.
 وأكـــد جنيد أن مشـــاركة جنيد للعطور 

فـــي هـــذا المعـــرض تأتـــي بعـــد توقـــف 
اســـتمر 15عاًمـــا، مشـــيًرا إلى أنـــه جنيد 
بأهميتهـــا  إيماًنـــا  العـــام  هـــذا  تشـــارك 
بالنســـبة لمملكـــة البحريـــن ومـــا تمثلـــه 
جنيـــد كعامـــة تجاريـــة بحرينيـــة منـــذ 

تأسيسها في العام 1910.
 وأضـــاف: “المعـــرض هذا العام يشـــّكل 
فرصة أمام جنيد للعطور لعرض تاريخ 
هـــذه  أن  خصوًصـــا  جنيـــد  ومســـتقبل 
العامة التجارية موجودة منذ أكثر من 
100 ســـنة، إضافة إلـــى ذلك فإن تاريخ 
جنيـــد واالزدهار والتطـــور الذي حققته 
في عالم العطورات يجعلها في مصاف 

العامة التجارية الكبرى”.
 وعن خطة التوســـع لـــدى جنيد أكد أن 
خطـــة التوســـع دائًمـــا موجـــودة، إال أن 

الهدف الرئيســـي الذي تسعى له مملكة 
الفريـــق  علـــى  التركيـــز  هـــو  البحريـــن 
البحريني والشركة البحرينية، فالهدف 
األكبـــر هو تمثيـــل مملكـــة البحرين في 
الداخـــل والخـــارج لتكـــون جنيـــد مـــن 
أكبر العامـــات التجارية البحرينية في 

مجال العطور.
واختتم المديـــر التنفيذي للعمليات في 
شـــركة جنيد للعطور علي جنيد بأهمية 
هـــذه الفعاليات موجًها شـــكره وتقديره 
لدعـــم الحكومة على الخطوات الجدية 
التـــي تتخذهـــا نحـــو التميـــز خصوًصـــا 
علـــى الصعيـــد االقتصـــادي، وموضًحـــا 
أن المعـــرض مـــا هـــو إال دليـــل علـــى أن 
ســـياحية  وجهـــة  أصبحـــت  البحريـــن 

تجارية واقتصادية مميزة.

“جنيـد للعطـور” تشـارك في معـرض الجواهـر العربية
عالمة بحرينية تجارية تحتفي بقرن من اإلنجازات

نظمــت شــركة خدمــات مطــار البحريــن “باس” زيــارة إلى مركــز العناية بمتالزمــة داون التابــع للجمعية 
البحرينية لمتالزمة داون؛ وذلك بهدف مناقشة مشاريعها المشتركة المتمثلة في دمج شريحة األفراد 
ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمجتمــع وذلــك عبــر تدشــين منصة تســجيل الوصــول check-in لمحاكاة 
إجــراءات الســفر والتــي تهــدف إلــى تدريــب الموظفيــن وتهيئتهــم لالنخــراط بســوق العمــل. يأتــي ذلك 
كجزء من توجهات “باس” المستمرة والرامية لدعم جميع فئات المجتمع عموما، وسعيها لتعزيز جهود 

التكامل المجتمعي عبر توظيف األفراد من ذوي الهمم على وجه الخصوص.

 21 الموافـــق  اإلثنيـــن  يـــوم  الزيـــارة  تنظيـــم  وتـــم 
نوفمبـــر 2022، وذلـــك بحضـــور كل مـــن نبيـــل كانو 
والرئيـــس  “بـــاس”،  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
التنفيـــذي محمـــد خليـــل، إلـــى جانـــب أحمـــد العلي 
بالجمعيـــة  داون  بمتازمـــة  العنايـــة  مركـــز  مديـــر 
البحرينيـــة لمتازمة داون، وعـــدد من األعضاء من 
كا الجهتيـــن. وكجـــزء مـــن االتفاقيـــة المبرمة بين 
الطرفين، تم تدشـــين منصة تســـجيل الوصول في 
الجمعية لتكون بمثابة وسيلة محاكاة تدعم تدريب 
الموظفين. ومن المقرر أن يخضع عدد من منتسبي 
الجمعية لبرنامج تدريبي يستهدف صقل مهاراتهم 

وتأهيلهـــم للعمـــل بنجاح في مجـــال خدمة العماء 
لمـــدة ثاثـــة أشـــهر، وفور اســـتكمال مـــدة التدريب 
بنجـــاح، ســـيتمكن الموظفـــون الجـــدد من ممارســـة 
وتنفيـــذ مهـــام خدمـــة العمـــاء علـــى أرض الواقـــع 
بمطار البحرين الدولي، وذلك بإشـــراف ميداني من 

ِقبل مدربين مختصين في هذا المجال.
وفـــي تعليقـــه حـــول هـــذه المبـــادرة، صـــّرح نبيـــل 
كانـــو رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة “بـــاس” “تشـــهد 
هـــذه المبـــادرة المنضويـــة تحـــت مظلـــة مبـــادرات 
المســـؤولية االجتماعيـــة التي نســـعى لتفعيلها على 
الدوام في الشركة، وهي انعكاس لجهودنا الحثيثة 

والمتواصلة الموجهة نحو دمج وتدريب الكفاءات 
البحرينيـــة مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة وصقل 
مهاراتهـــم وإمكاناتهـــم عبـــر توفير البيئة المناســـبة 

وتقديـــم برامـــج تدريبيـــة مخصصـــة. كما أنهـــا ُتعد 
خطوة مواتية لخلق مزيد من فرص العمل لمختلف 

فئات المجتمع، بما في ذلك فئة متازمة داون”.

وأضـــاف قائـــاً: “نؤمن بأن هـــذه المبادرة ستســـهم 
فـــي تعزيز مفهوم التكامل المجتمعي وتفعيله على 
أرض الواقـــع، كمـــا ســـتلعب دورا مهمـــا فـــي تطوير 
المهـــارات المهنيـــة واالجتماعيـــة ألبطـــال متازمة 
داون؛ وذلـــك لكونهـــا تضمـــن تفاعلهـــم المباشـــر مع 
زمائهـــم في بيئة العمل إلـــى جانب تعاملهم الدائم 

والمباشر مع العماء”.
ومـــن جانبـــه، علق أحمـــد العلي مدير مركـــز العناية 
بمتازمة داون بالجمعية البحرينية لمتازمة داون 
قائـــاً: “إنـــه ليســـرنا أن نكون في شـــراكة مثمرة مع 
“باس”، وكم يســـعدنا أن نرى مثيل هذه المؤسسات 
المرموقـــة في المملكة، وهي تســـعى بجهود حثيثة 
لدعـــم أبنائنا من فئـــة متازمة داون، وتوفير فرص 
العمـــل والتدريـــب المائمـــة النخراطهم في ســـوق 
العمـــل، وتيســـير اندماجهـــم في المجتمـــع المحلي. 
ونطمح من خال تدشـــين منصـــة المحاكاة لتزويد 
الموظفيـــن الجـــدد بالمهارات الازمة لبناء مســـيرة 

مهنية واعدة في قطاع الطيران”.

“باس” تؤكد التزامها بمواصلة جهود تعزيز التكامل المجتمعي
في إطار مذكرة التفاهم المبرمة مع “البحرينية لمتالزمة داون”

فيصل العبدالله

فاطمة عبداهلل من الصخير

علي جنيد

مشاركة الشركة 
بالمعرض تأتي بعد 

توقف استمر 15عاًما
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افتتاح “البحرين للمعارض” يترجم التزام 
المملكة بتعزيز مكانتها كوجهة عالمية

طرح مناقصة لخدمات التنظيفات 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

في قطاع المعارض وسياحة األعمال ... قائدي:

لمدة سنتين ابتداًء من 1 يناير 2023

رفع الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســـياحة والمعارض، ناصر 
قائدي، خالص الشـــكر وفائق التقديـــر واالمتنان لحضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــاد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه علـــى الرعايـــة الكريمـــة لحفـــل افتتـــاح مركز 
البحريـــن العالمـــي للمعارض فـــي منطقة الصخيـــر، وإلى صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

الوزراء الفتتاح سموه مركز البحرين العالمي للمعارض.
وأكـــد قائـــدي أن مركـــز البحريـــن العالمـــي للمعارض فـــي منطقة 

الصخيـــر ســـيعزز موقع مملكـــة البحرين فـــي ريادة 
تنظيـــم أكبـــر المؤتمـــرات والمعـــارض اإلقليمية 

والعالمية على مستوى المنطقة، باعتباره أحد 
أكبـــر وأحـــدث المراكـــز على مســـتوى منطقة 
الشـــرق األوســـط، مســـاهمًا بذلك فـــي إنجاح 
أهداف استراتيجية السياحية 2022-2026 

ضمن خطة التعافي االقتصادي.
البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وبيـــن 

للسياحة والمعارض، أن مركز البحرين العالمي 
لقاعـــدة  نوعيـــة  إضافـــة  للمعـــارض سيشـــكل 

االســـتثمارات فـــي المملكـــة، وســـيعظم 
فـــي  الســـياحي  القطـــاع  مســـاهمة 
االقتصاد الوطني، مما ســـيكون له 
أثـــر ملموس على إنعاش ســـياحة 
األعمال، إضافة إلى ما يقدمه من 
مرافق عصريـــة كصرح معماري 
الهندســـية  بتصاميمـــه  فريـــد 
مـــن  والمســـتوحاه  المميـــزة 

التاريخ العريق لمملكة البحرين.  
ولفـــت قائـــدي إلـــى أن مركز البحريـــن العالمي للمعـــارض يترجم 
التـــزام مملكـــة البحريـــن بتعزيـــز مكانتهـــا كوجهة عالميـــة مميزة 
ذائعـــة الصيـــت في قطاع المعارض وســـياحة األعمال، معربًا عن 
تطلعه لموســـم حافل بالفعاليـــات الضخمة بمختلف التخصصات 
والقطاعات التي ستقام تحت سقف مركز المعارض الجديد كليا.

يذكـــر أن مركز البحريـــن العالمي للمعارض يحتضـــن حاليًا ثاثة 
معـــارض دفعـــة واحـــدة لتكـــون باكورة تدشـــينه الرســـمي وهي: 
معـــرض الجواهر العربية 2022 الـــذي يحتفل بمرور 30 عامًا 
على انطاقته األولى، ومعرض العطور العربية الذي يقام 
ألول مرة في المملكة، ومعرض ســـيتي سكيب البحرين 
2022 الذي يقـــام ايضا للمرة األولى على أرض البحرين 

كأحد أكبر المعارض العقارية على مستوى المنطقة. 
للمركـــز  المســـتوية  األرض  مســـاحة  إجمالـــي  ويبلـــغ 
مختلـــف  احتياجـــات  لتلبيـــة  مربـــع؛  متـــر   308,700
الفعاليـــات، ويضـــم 10 قاعات عـــرض بمختلف األحجام 
بمســـاحة إجمالية 95,000 متـــر مربع، مجهزة بأحدث 
الخدمـــات التكنولوجية ومســـاحات التخزين 
ومخـــارج  مداخـــل  مـــع  قاعـــة،  لـــكل 
مســـتقلة، بما يتيـــح المجـــال إلقامة 
العديـــد من المعـــارض والمؤتمرات 
التـــي يمكـــن إقامتهـــا فـــي نفـــس 
الوقـــت، حيـــث تتجاوز مســـاحة 
المركـــز الجديـــد ســـتة أضعـــاف 
المســـاحة التـــي يوفرهـــا مركـــز 

أرض المعارض بالمنامة.

والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  أعلـــن 
عن طرحـــه مناقصـــة للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة وذلـــك فـــي نظـــام المناقصات 
االلكترونـــي الخـــاص بمجلـــس المناقصـــات 
لقـــرار  تنفيـــذًا  يأتـــي  والـــذي  والمزايـــدات، 
مجلـــس الـــوزراء الموقـــر بتخصيص حصة 
المناقصـــات  قيمـــة  مـــن   %  20 نســـبتها 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  الحكوميـــة 
الثانيـــة  الحزمـــة  وضمـــن  والمتوســـطة، 
مـــن مبـــادرات دعـــم المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة فـــي الخطـــة المحدثة لمجلس 
تنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 

لألعوام )2022 – 2026(.
وذكر المجلـــس أن المناقصة خاصة بتعيين 
شـــركة للقيام بخدمـــات التنظيفات لمكاتب 

المجلـــس وذلك لمدة ســـنتين ابتـــداًء من 1 
يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2024.

وفي هذا الســـياق، حث مجلس المناقصات 
الصغيـــرة  المؤسســـات  والمزايـــدات 
نظـــام  فـــي  التســـجيل  علـــى  والمتوســـطة 
تســـجيل المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي لـــوزارة الصناعـــة 
والتجـــارة؛ للحصـــول على شـــهادة تصنيف 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
والتسجيل في نظام المناقصات اإللكتروني 
لمجلس المناقصات والمزايدات، وليتســـنى 

لهم المشاركة في المناقصة.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.008

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 0.353

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 0.095

 

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 $ 0.27

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 0.141

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.157

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.77

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

1.032016,565.60 دوالر0.9696 يورو18.650 دينار
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 34,098.10

7,473.85

11,174.41

28,115.74

3,096.91 7.311 دوالر

85.44 دوالر
78.52 دوالر

ناصر قائدي
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رئيس التحريرمؤنس المردي

حصل كل واحد منهم على جائزة قدرها 65,000 دوالر

أعلـــن بنـــك البحرين الوطني )NBB( عن الفائزين العشـــرة 
المحظوظين بجوائز برنامج “ادخار الوطني” لشهر أكتوبر 
2022، إذ حصل كل فائٍز منهم على جائزة قدرها 65,000 
دوالر. ويستعد البنك لسحوبات جوائز نهاية العام، والتي 
يبلـــغ مجموعها 1,300,000 دوالر، إذ ســـيتم في ديســـمبر 
الكشـــف عـــن الفائزين المحظوظين بفرصـــة الفوز بجائزة 

الحلم الكبرى.
وتماشًيا مع التزامه بوعده بالبقاء أقرب لعمالئه، يواصل 
بنك البحرين الوطني ترســـيخ ثقافـــة االدخار عبر تفعيل 
مبادراتـــه القائمـــة على مبـــدأ مكافأة العمالء لتشـــجيعهم 

على زيادة مبالغهم المدخرة والمودعة في حساب التوفير 
الســـريع والــــ SaveWave. واحتفـــاء بالذكـــرى الســـنوية 
الخامسة والستين لتأسيسه، قام البنك بمضاعفة جهوده 
الراميـــة لنشـــر الثقافـــة المالية عبـــر تعزيز حزمـــة الجوائز 
المخصصـــة لبرنامج “ادخـــار الوطني” ومكافـــأة عدد أكبر 
مـــن العمـــالء من فئة األفراد، حيث تـــم منح جوائز نقدية 
لــــ 130 فائـــًزا محظوًظا حتـــى اآلن بقيمـــة إجمالية بلغت 
2,600,000 دوالر، مـــع فـــرص متبقية للفوز بجوائز الحلم 

المرتقبة خالل العام 2022. 
تنفيـــذي  رئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليقـــًا 

الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد في بنك البحريـــن الوطني 
صبـــاح الزياني “لطالما كان برنامج “ادخار الوطني” جزًءا 
ال يتجزأ من مبادرتنا المتواصلة والهادفة لمكافأة عمالئنا 
األوفيـــاء بجوائـــز نقديـــة مجزيـــة. ونحـــن نحـــث عمالئنا 
الكرام على زيادة مبالغهم المدخرة في حســـابات التوفير 
الخاصـــة بهم في بنـــك البحرين الوطني، وذلك حرًصا منا 
على ترســـيخ ثقافة االدخار في المجتمـــع المحلي، ودعم 
العمـــالء فـــي تحقيـــق أهدافهم الشـــخصية، ســـواء كانت 
قصيـــرة أم بعيـــدة المـــدى. كما ونتطلـــع إلثـــراء تجربتهم 
قريًبا خالل نهاية العام الجاري بالسحب عن جائزة الحلم 

المرتقبة”.
يذكر أن برنامـــج “ادخار الوطني” يتيح للعمالء مجموعة 
كبيـــرة مـــن المزايا، بمـــا في ذلك ســـهولة تحويـــل الودائع 
عبـــر القنـــوات المصرفيـــة دون الحاجـــة للحصـــول علـــى 
شـــهادات اإليداع، إضافـــة إلى ميزة الســـحب الالمحدود 
والمرونـــة فـــي اســـتخدام المبالـــغ المودعة في حســـابات 
التوفيـــر الخاصـــة بهم إلجـــراء مدفوعاتهـــم اليومية. كما 
يستفيد العمالء من كسب أرباح مجزية مقابل مدخراتهم 
 ،)SaveWave( و )المودعة في حســـابي )التوفير الســـريع

عالوة على مضاعفة فرصهم في الفوز.

1,300,000 دوالر 
قيمة مجموع الجوائز

 تم منح جوائز نقدية لـ 130 
فائًزا محظوًظا حتى اآلن 
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أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه تمـــت 
تغطية اإلصدار رقم 1940 من أذونات الخزانة 
الحكوميـــة الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصـــرف 
البحريـــن المركـــزي نيابـــة عن حكومـــة مملكة 
البحرين.تبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 35 مليون 
دينار بحريني لفترة اســـتحقاق 182 يومًا تبدأ 
فــــي 27 نوفمبـــر 2022 وتنتهـــي فـــي 28 مايو 
2023، كمـــا بلغ معدل ســـعر الفائـــدة على هذه 

األذونات 5.84 % مقارنة بســـعر الفائدة 5.67 
% لإلصدار السابق بتاريخ 6 نوفمبر 2022.

وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 97.133 % وتـــم 
قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 97.013 %، 
علمـــًا أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 122 

.%
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 
اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

35 مليون دينار أذونات الخزانة الشهرية

10 فائزين محظوظين يحصدون
جوائز “ادخار الوطني” ألكتوبر 2022

صباح الزياني

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان



A L P I N E  E A G L E
Handcrafted in Ethical Gold

With its pure and sophisticated design, Alpine Eagle offers a contemporary reinterpretation  
of one of our iconic creations. Its 41 mm case houses the Chopard 01.01-C chronometer-certified  

automatic movement. Proudly developed and handcrafted by our Artisans, this exceptional  
timepiece showcases the finest expertise and inventiveness cultivated within our Manufacture.

مركز البحرين للمجوهرات يواصل استقبال الزبائن بمعرض الجواهر العربية
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LOVE IN VERONA
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Vacheron Constantin تعرض أفخم ساعاتها في “الجواهر العربية”
راميل: نحن األقدم وخبرتنا في الساعات ألجيال تمتد منذ 267 عاماً

ــاهــيــة ــن الـــتـــيـــتـــانـــيـــوم الــمــتــيــن وبـــخـــفـــة مــتــن ــ ــون ســكــيــلــيــتــون” م ــ ــي ــ ــورب ــ ســـاعـــة “ت

أكد مدير دار فاشــرون كونســتنتان )Vacheron Constantin ( اإلقليمي لمنطقة الشــرق األوســط،  وهي أقدم دار متخصصة في صناعة الســاعات منذ 267 عامًا، كريســتوف 
راميل، أن منطقة الخليج والشرق األوسط تعد من األسواق الرئيسية للعالمة السويسرية الفارهة للساعات.

وأكــد راميــل لـــ “البــاد” حــرص الــدار علــى 
العربيــة  الجواهــر  معــرض  فــي  المشــاركة 
للتواصل مــع عمائها والتعرف على أحدث 
التعــاون  إلــى  مشــيرًا  الشــركة،  إصــدارات 
الوثيق والشــراكة القوية مع مركز البحرين 

للمجوهرات.
“فاشــرون  اســم  يميــز  مــا  وبخصــوص 
كونســتنتان” عــن العامات المناقســة قال “ 
إن مــا يميزنــا أننــا األقــدم في هــذا القطاع، 
ومــا يميزنــا ليــس التاريخ فقط، بــل خبرتنا 
العريقة في صناعة الســاعات، حيث تناقلنا 

الخبرة جياً بعد جيل”.
وتابــع “مــا يميزنا كذلك أننــا ال نقوم بتقديم 
العاليــة  الجــودة  ذات  الفاخــرة  المنتجــات 
ولكــن أيضــًا تقديم الخدمات لمــا بعد البيع، 

نحن فخورين بأننا قريبين من عمائنا” .
وأشار إلى فتح مركز أعمال في دبي حيث 
يقدم الخدمة ويتواجد فيه صانع للساعات 
بدوام كامل، ما يتيح للعماء اإلطاع على 

صناعة الساعات وتاريخ الشركة.

وتصنع دار “فاشــرون كونســتنتان” ساعات 
للرجــال  جــودة  بأعلــى  فاخــرة  سويســرية 
والنســاء منذ عام 1755، حيث أن ســاعاتها 
للجيب عرفت على مر التاريخ، فقد تم بيع 
الســاعة التي كان يملكهــا الملك فؤاد األول 
ملــك مصــر ، كواحــدة مــن أغلــى الســاعات 
التي تم بيعها على اإلطاق في مزاد بقيمة 
فــي جنيــف  أميركــي   دوالر  مليــون   2.77
في العام 2005 ، حيث تصنع الشــركة أكثر 

الساعات الميكانيكية تعقيدًا.
صالــون  أول  وهــو   1755 جنــاح  وعــن 
مســتوى  علــى  الطلــب  حســب  مخصــص 
العالــم يقــول راميل، إن الدار أرادت إنشــاء 
يمكــن  حيــث  فريــدة  شــخصية  مســاحة 
لهــواة الجمــع التواصل مــع الدار ومشــاركة 
شغفهم بها وبابتكاراتها، والذهاب أيضًا في 
رحلــة إلــى الماضي من خــال المحفوظات 
المرئيــة ناهيــك عن تعلم المزيد عن صناعة 
الساعات واالنغماس في الفخامة المطلقة.

معــرض  فــي  الفارهــة  العامــة  وعرضــت 

أوڤرســيز   “ إصــدار  العربيــة  الجواهــر 
توربيــون ســكيليتون”، حيــث تشــيد هــذه 
مــن  التيتانيــوم  مــن  المصنوعــة  الســاعة 
الدرجة 5 بروح السفر وتحتوي على حركة 
هيكلية فائقة الرقة تبلغ ســماكتها 5.56 مم 
فقط وقفص توربيون مســتوحى من شعار 
مالطا. وتكشــف الكتلــة الجانبية المصنوعة 
مــن الذهــب 916/1000 عن الحركة بأكملها 
ويكتســي  المفتوحــة.  العلبــة  خلفيــة  عبــر 
العيــار االســتثنائي المعالج بطــاء التحليل 
الكهربائــي NAC لون األنثراســيت الرمادي 
ويتمّتــع باحتياطــي طاقــة يكفــي أكثــر من 
3 أيــام. ويمكــن أن تكتســي الســاعة طابًعــا 
ا اســتناًدا إلى رغبات مالكها بفضل  شــخصيًّ
تبديــل  إمكانيــة  يســّهل  ونظــام  إبزيمهــا 
أســاورها الثاثة المصنوعة مــن التيتانيوم 

من الدرجة 5 والجلد والمطاط.
وعــن ذلــك يقــول راميــل إن هــذه الســاعة 
تتميــز بخفــة الــوزن ومتانــة الصنــع حيــث 

تستغرق صناعة هذه الساعة عدة أشهر.

كونســتنتان”  فاشــرون  عرضــت”  كمــا   
 ، Historiques 222 إصدارهــا األســطوري
الــذي تــم إطاقه فــي عــام 1977 لاحتفال 
شــهرة  ذاعــت  وقــد  للــدار،   222 بالذكــرى 
ســاعة “جومبــو” 222 البالــغ قطرهــا 37 مــم 
فــي ســبعينيات القــرن العشــرين وعــاد هذا 
الطــراز التاريخــي اليوم في حّلــة معاصرة. 
وتتمّيــز هــذه الســاعة بعلبــة أحاديــة الكتلة 
شبيهة بشكل البرميل وإطار مخّدد وحزام 
مدمــج لاســتمرار في تســليط الضوء على 
والرياضــي  والوظيفــي  المتيــن  تصميمهــا 
بأناقة كبيرة من خال نقاء خطوطها ودقة 
انحناءاتهــا. وتتألــف العلبــة المنّمقة بشــعار 
5 مــن خلفيــة  مالطــا عنــد عامــة الســاعة 
مفتوحــة تتيــح إطالــة كاملــة علــى عيــار 
الــدار وكتلــة التذبــذب المصّممــة خّصيًصــا 
لهــذا الطراز.كما شــهد المعــرض عرض عدد 
مــن الســاعات الفارهــة ومختلــف الخيارات 

لزوار الجناح الذي شهد إقباالً كثيفًا.

إعداد: علي الفردان
تصوير: خليل ابراهيم
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Visit us at Hall No. 8
Jewellery Arabia
www.bjc.com.bh 

GRAND CENTRALCINTREE CURVEX
Franck Muller  من

Grand Central هي مجموعة جديدة ومذهلة 
الضــوء،  دائــرة  فــي   Tourbillon يقــع  حيــث   ،

ويوضع في وسط الساعة.
تكمــن إحــدى تعقيــدات المجموعــة فــي حقيقة 
أنــه كان علينــا إعــادة التفكير تماًما في الســاعة 
مــن أجل نقــل Tourbillon من موضعها األصلي 
عند الســاعة 6 إلى مركز الســاعة. باإلضافة إلى 
علــى  ، كان  والمفاجــئ  الجــذاب  التراجــع  هــذا 

مصممــي فرانك مولر وصانعي الســاعات إيجاد 
نظــام مبتكــر لعرض الوقت في وســط الســاعة. 
وهكــذا ، وجــدوا طريقــة مبتكــرة لوضع عقارب 
الســاعة وعقرب الثواني حول قفص توربيون ، 

إلبراز جمال القطعة.
 Franck Muller نــادًرا جــًدا بالنســبة لمجموعــة
ذاتيــة  بحركــة  الســاعة  تتميــز   ،  Tourbillon
المــلء بفضــل دوار صغير غريــب األطوار يوفر 

احتياطًيا للطاقة لمدة 4 أيام.
يوجد هذا التوربيون المركزي الجميل في علبة 
Cintree Curvex ™ المعــاد تصميمهــا حيــث 
يمتــد الكريســتال الياقوتــي على طــول الطريق 
إلــى الســوار ، ممــا يعطــي رؤيــة أكبــر للمينــاء. 
عــاوة علــى ذلك ، يســمح اإلطــار المنفصل عن 
العلبــة بعاجــات بدرجتين جميلتيــن. يغير هذا 
 ™  Cintree Curvex تماًمــا مظهــر  التصميــم 

األصلــي ويســلط الضوء تماًما علــى المنحنيات 
الجميلــة للســاعة. كمــا أنــه يعطــي رؤيــة كاملــة 
المــواد  كميــة  مــن  الحــد  خــال  مــن  للقــرص 
يصعــب  والتــي  الجوانــب  علــى  المســتخدمة 
تحقيقهــا تقنًيــا ومنح العلبة نمــط حياة عصري 

جديًدا.
بالزخــارف  باإلعجــاب  المفتــوح  الظهــر  يســمح 

.Cote de Geneve التقليدية النقية مثل
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