
الدرازي أول سيدة تترشح لرئاسة “البلدي الشمالي”
أعلنت عضـــو مجلس بلـــدي المنطقة 

زينـــب   12 الدائـــرة  عـــن  الشـــمالية 

الـــدرازي ترشـــحها لرئاســـة المجلـــس 

البلدي للفصل التشـــريعي الســـادس، 
معتبـــرة أن المرحلـــة المقبلـــة بحاجة 
إلـــى العمـــل الجـــاد لتحقيـــق تطلعات 
المواطنيـــن الخدميـــة، وذلـــك ضمـــن 
وأهـــداف  مختلفـــة  إســـتراتيجيات 

الحـــراك  تفعيـــل  تضمـــن  وآليـــات 
المجلـــس  أن  إلـــى  الفتـــة  الخدمـــي، 
البلـــدي الشـــمالي يتطلـــع إلـــى الدفـــع 
بتنفيذ جميـــع الملفـــات والمقترحات 

التي تم رفعها.

صدر عن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
أمر ملكي رقم )38( لســنة 2022 بتعيين أعضاء المجلس األعلى للمرأة لدورة 

عمله الثامنة.

وجاء فـــي األمر الملكـــي أنه يعّين 
عضـــوًا بالمجلس األعلى للمرأة كلٌّ 
من: الدكتورة الشـــيخة مريم بنت 
حســـن آل خليفة، هالة محمد جابر 
األنصـــاري، ســـمو الشـــيخة حصـــة 
بنت خليفـــة آل خليفـــة، المحامية 
لولـــوة صالـــح العوضـــي، نـــور بنت 
محمـــد  فاطمـــة  الخليـــف،  علـــي 
البلوشـــي، الدكتـــورة بهيـــة جـــواد 
رنـــا  الشـــيخة  الدكتـــورة  الجشـــي، 
بنـــت عيســـى آل خليفـــة، القاضية 
معصومة عبدالرسول عيسى، دانة 
خميس الزيانـــي، العميد منى علي 

عبدالرحيـــم، مريم أحمـــد جمعان، 
أفنان راشد الزياني، الشيخة حصة 
بنـــت خالـــد آل خليفـــة، الدكتـــورة 
الشـــيخة هيفـــاء بنـــت إبراهيم آل 

خليفة، هدى إبراهيم الشروقي.
كمـــا صـــدر عـــن صاحـــب الجاللـــة 
رقـــم  أمـــر ملكـــي  المعظـــم  الملـــك 
بإعـــادة تعييـــن   2022 لســـنة   )39(
هالـــة محمـــد األنصاري أمينـــًا عامًا 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة لمـــدة 3 
ســـنوات، وبذات الدرجة الوظيفية 
والمنصـــوص عليها في أمر إنشـــاء 

المجلس وتعديالته.

5 وجوه جديدة في عضوية “األعلى للمرأة”
إعادة تعيين هالة األنصاري أمينا عاما للمجلس... أمر ملكي:

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

صـــدر عـــن قرينة ملـــك البـــالد المعظم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرار رقم 
)2( لســـنة 2022 بإعادة تعيين الشـــيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبا 

لرئيس المجلس األعلى للمرأة لـ 3 سنوات.

إعادة تعيين مريم بنت حسن 
نائبا لرئيس “األعلى للمرأة”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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وزير التجارة الهندي: دول الخليج شريك موثوق لتأمين احتياجاتنا من الطاقة

“مجلس التعاون الخليجي” يطلق مفاوضات التجارة الحرة مع الهند
أعلنـــت دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية 
إعـــادة إطـــالق مفاوضـــات  أمـــس،  الهنـــد، مســـاء 
التجـــارة الحـــرة بيـــن الجانبيـــن فـــي خطـــوة مـــن 
شـــأنها تعزيـــز العالقات االقتصادية بيـــن الطرفين 

واستقطاب االستثمارات المشتركة.
وفـــي مؤتمر صحافي عقـــد في العاصمـــة الهندية 
نيودلهـــي، لإلعـــالن عن بدء المفاوضـــات، حضرته 
صحيفـــة بحرينيـــة وحيدة هي ”البـــالد”، أكد وزير 

التجـــارة والصناعة وشـــؤون المســـتهلك واألغذية 
الحكومـــة  فـــي  والمنســـوجات  العـــام  والتوزيـــع 
الهندية، بيوش جويال، على الشـــراكة االقتصادية 
القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند، 
مشـــيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين 

يصل إلى نحو 145 مليار دوالر.
وأشـــار الوزير الهندي إلى أن دول مجلس التعاون 
الخليجـــي شـــريك موثـــوق فـــي تلبيـــة احتياجات 

دول الخليـــج من الطاقـــة، حيث تؤمن نحو 35 % 
من حجم اســـتيراد الهند مـــن الوقود ونحو 70 % 
من الغـــاز. وقال “أنا متأكد أن الجانبين ســـيضعان 

أهدافًا مشتركة”.
مـــن جانبه، أكد األمين العام لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي نايـــف الحجـــرف التـــزام دول الخليـــج 
بالذهـــاب بالعالقـــات بين الجانبين إلى مســـتويات 

أعلى.

المنامة - بنا

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  أّكـــد 
والتســـجيل العقـــاري رئيس مجلس 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  إدارة 
الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا بن حمد 
آل خليفة، أنه تم تمديد يوم اختتام 
البحريـــن  ســـكيب  ســـيتي  معـــرض 
العقـــاري، والـــذي يقـــام برعاية ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي معـــرض 

البحرين العالمـــي للمعارض بمنطقة 
الصخير، إلى اليـــوم )الجمعة(؛ نظرًا 
لإلقبال الكبير الذي يشهده المعرض 
منذ افتتاحه في 22 نوفمبر 2022. 
ُيشـــار إلى أّن معرض سيتي سكيب 
البحرين العقـــاري، ُيقام بتنظيم من 
شـــركة إنفورمـــا ماركتـــس العالمية، 
ومـــن شـــأنه أن يعـــزز مكانـــة مملكة 
البحريـــن علـــى خريطـــة الفعاليـــات 

العقارية العالمية.

تمديد “سيتي سكيب” إلى اليوم
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جاللة الملك المعظم

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

علي الفردان
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نور الخليف

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى ملـــك البـــالد المعّظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
برقية شكر جوابية من أخيه  سلطان عمان الشقيقة صاحب الجاللة السلطان 
ا على برقيـــة التهنئة التي بعث بهـــا جاللته ألخيه  هيثـــم بـــن طارق، وذلـــك ردًّ

سلطان عمان بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان.
وأعـــرب ســـلطان عمان في البرقية عن خالص شـــكره وتقديـــره لجاللة الملك 
المعّظـــم علـــى مشـــاعر جاللتـــه األخويـــة النبيلـــة ودعواتـــه الصادقـــة، متمّنًيا 
لجاللتـــه موفـــور الصحة والســـعادة ولمملكة البحرين وشـــعبها تحقيق المزيد 

من التقدم والرخاء واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

المعّظـــم  البـــالد  عاهـــل  عـــن  صـــدر 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
ملكـــي  أمـــر  خليفـــة  آل  عيســـى 
بإعـــادة   2022 لســـنة   )39( رقـــم 
ا  تعييـــن هالـــة األنصـــاري أميًنـــا عامًّ
للمجلـــس األعلى للمـــرأة لمدة ثالث 
ســـنوات، وبذات الدرجـــة الوظيفية 

والمنصـــوص عليهـــا في أمر إنشـــاء 
المجلـــس وتعديالتـــه. حيـــث ينص 
األمر األميري رقم )55( لسنة 2001 
واألمر الملكي رقم )36( لسنة 2004 
األعلـــى  للمجلـــس  يكـــون  أن  علـــى 
للمـــرأة أمانـــة فنيـــة برئاســـة األمين 
العـــام “بدرجة وزير”، تتولى معاونة 

أعمالـــه،  مباشـــرة  فـــي  المجلـــس 
الخاصـــة  االقتراحـــات  وتقديـــم 
المجلـــس،  اختصاصـــات  بتفعيـــل 
وتحقيـــق أهدافـــه ووضـــع الخطط 
والبرامـــج المتعلقـــة بذلـــك، وإبـــالغ 
قـــرارات المجلـــس وتوصياتـــه إلـــى 

الجهات المختصة.

الملك المعّظم  يتلقى شكر سلطان عمان

ا لـ “األعلى للمرأة” بدرجة وزير إعادة تعيين األنصاري أميًنا عامًّ

فعاليات مشتركة مع “الصندوق الملكي”... وزيرة الشباب:

مبادرات الكتشاف وصقل مواهب ذوي شهداء الواجب
أكـــدت وزيرة شـــؤون الشـــباب روان 
علـــى  الـــوزارة  حـــرص  توفيقـــي، 
الواجـــب  شـــهداء  أبنـــاء  احتضـــان 
ضمـــن برامجهـــا وفعالياتهـــا والعمـــل 
علـــى تنميـــة مهاراتهـــم فـــي مختلف 
المجـــاالت، مؤكـــدة أن وزارة شـــؤون 
آليـــات  تعزيـــز  ســـتواصل  الشـــباب 
الملكـــي  الصنـــدوق  مـــع  التعـــاون 
لشهداء الواجب عبر تنظيم فعاليات 
أهـــداف  تلبـــي  ومبـــادرات مشـــتركة 
الجانبيـــن والرامية إلـــى توفير البيئة 
الحاضنـــة والمحفزة لمبـــادرات أبناء 

الشهداء. 
جـــاء ذلـــك، أثناء لقاء وزيرة شـــؤون 
اإلداري  الجهـــاز  مديـــر  مـــع  الشـــباب 
للصنـــدوق الملكـــي لشـــهداء الواجب 

الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة. 
 وأشـــادت وزيرة شـــؤون الشباب بما 
لشـــهداء  الملكـــي  الصنـــدوق  يوليـــه 

بأســـر  كبيـــر  اهتمـــام  مـــن  الواجـــب 
وذوي الشـــهداء األبطـــال تقديـــًرا لما 
قدمـــوه مـــن تضحيـــات جليلـــة، فـــي 
إطـــار الرعاية الملكية الســـامية لملك 
البـــالد المعّظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي 
الســـمو  صاحـــب  الواجـــب  لشـــهداء 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة.

وخـــالل اللقاء، بحثت وزيرة شـــؤون 
اإلداري  الجهـــاز  ومديـــر  الشـــباب 
للصنـــدوق الملكـــي لشـــهداء الواجب 
الجانبيـــن  بيـــن  التعـــاون  فـــرص 
ومبـــادرات  برامـــج  تنظيـــم  فـــي 
اكتشـــاف  شـــبابية مشـــتركة هدفهـــا 
الشـــبابية  المواهـــب  وإبـــراز  وصقـــل 

واالرتقـــاء بمشـــروعاتهم وإبداعاتهم 
وابتكاراتهم. 

 مـــن جانبـــه، أكـــد الشـــيخ خالـــد بـــن 
أن  خليفـــة  آل  خالـــد  بـــن  ســـلمان 
التعاون المشترك بين الجهاز اإلداري 
الشـــباب  شـــئون  ووزارة  للصنـــدوق 
مـــن  المزيـــد  تفعيـــل  نحـــو  مســـتمر 
الشـــراكة وفتـــح آفـــاٍق أوســـع بـــروح 
الفريق الواحد، منّوًها بالحرص الذي 
توليه وزارة شئون الشباب واهتمامها 
ألســـر  المشـــتركة  البرامـــج  بطـــرح 
الشـــهداء وأبنائهـــم تقديـــًرا وعرفاًنـــا 
لشـــهداء الواجب نظير ما قدموه من 
تضحيـــات مـــن أجـــل الوطـــن، معرًبا 
عن تهنئتـــه لتوفيقي بالثقـــة الملكية 
الســـامية متمّنًيـــا لهـــا بالتوفيـــق فـــي 
أداء مهامها ومواصلة تعزيز التعاون 
بيـــن الصنـــدوق والـــوزارة مـــن أجـــل 

تحقيق التطلعات المشتركة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب

الرفاع - مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

قـــام القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة بزيـــارة تفقديـــة لعـــدد مـــن 
وحـــدات قوة دفاع البحرين، واســـتمع 
إلـــى إيجاز عـــن الجاهزية العســـكرية، 
واطلـــع علـــى االســـتعدادات اإلداريـــة 
بالوحـــدات، وذلك صبـــاح أمس. وأكد 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين أن 
اســـتمرار المســـيرة الوطنيـــة المباركة 
لمملكتنـــا جاءت بفضـــل من هللا تعالى 
ثم بفضل الـــرؤى الحكيمة لملك البالد 
المعّظم القائد األعلى للقوات المسلحة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

األكبـــر  الدافـــع  لهـــا  التـــي  خليفـــة  آل 
والملهـــم في تطور قوة دفاع البحرين 

وتحقيقها األهداف المنشودة.
 وأشـــار إلى أن قـــوة الدفاع مســـتمرة 
أســـلحتها  كل  لتجهيـــز  عطائهـــا  فـــي 
ووحداتهـــا وفـــق كل مـــا هو مســـتجد 
ومتقدم في المجال العسكري، موّجًها 
النهـــج  فـــي هـــذا  الجميـــع لالســـتمرار 
القويم مما يســـهم فـــي أداء الواجبات 
الموكلـــة لهـــم فـــي الدفاع عـــن الوطن 
وقيمـــه األصيلة، متمّنًيا لهـــم التوفيق 

في أداء واجباتهم الوطنية.

تسليح “الدفاع” بالتجهيزات العسكرية المتطورة
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صدر عن عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة أمـــر ملكـــي رقـــم )38( لســـنة 
2022 بتعيين أعضاء المجلس األعلى 

للمرأة لدورة عمله الثامنة.
وجـــاء فـــي األمـــر الملكـــي أنـــه يعّيـــن 
عضوًا بالمجلس األعلى للمرأة كل من 
الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل 
خليفـــة، هالـــة محمد جابـــر األنصاري، 
بنـــت خليفـــة  الشـــيخة حصـــة  ســـمو 
آل خليفـــة، المحاميـــة لولـــوة صالـــح 
العوضـــي، نـــور بنـــت علـــي الخليـــف، 
الدكتـــورة  البلوشـــي،  فاطمـــة محمـــد 
بهية جواد الجشي، الدكتورة الشيخة 
رنـــا بنت عيســـى آل خليفـــة، القاضية 
معصومـــة عبدالرســـول عيســـى، دانة 
خميـــس الزيانـــي، العميـــد منـــى علـــي 
عبدالرحيم، مريم أحمد جمعان، أفنان 
راشـــد الزيانـــي، الشـــيخة حصـــة بنت 
خالـــد آل خليفـــة، الدكتـــورة الشـــيخة 
هيفـــاء بنت إبراهيـــم آل خليفة، هدى 

إبراهيم الشروقي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

5 وجـــوه جديـــــدة في عضويــة “األعلـــى للمـــرأة”
بينها وزيرة التنمية المستدامة... أمر ملكي:

عاهل البالد المعظم

الشيخة رنا بنت عيسىهالة األنصاري

دانة الزياني

الشيخة مريم بنت حسن

بهية الجشي

الشيخة هيفاء بنت إبراهيمفاطمة البلوشي

أفنان الزياني

منى عبدالرحيم لولوة العوضي هدى الشروقي مريم جمعان

معصومة عبدالرسول

الشيخة حصة بنت خالدسمو الشيخة حصة بنت خليفة

المنامة - بنا

تلّقـــى ملـــك البالد المعّظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية تركيا الصديقة رجب 
ا علـــى برقية التهنئة التـــي بعث بها جاللته  طيـــب أردوغـــان، وذلك ردًّ

إليه بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية لبالده.

الملك المعّظم  يتلقـى شكـــــر أردوغـــان

المنامة - بنا

بعـــث ملـــك البالد المعّظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ســـورينام تشـــان ســـانتوخي بمناسبة ذكرى 
اســـتقالل بـــالده. وأعـــرب جاللته في البرقية عـــن أطيب تهانيـــه وتمنياته له 

بهذه المناسبة الوطنية.

الملك المعّظم  يهّنئ سورينام

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعـــث ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى أنور إبراهيم 
بمناســـبة تعيينه رئيســـا للوزراء في ماليزيا، أعرب ســـموه فيها 
عـــن خالص تهانيـــه وتمنياته له بالتوفيـــق والنجاح في مهمات 
عملـــه رئيســـا للـــوزراء، ولماليزيـــا وشـــعبها الصديـــق المزيد من 

التقدم واالزدهار.

بعـــث ملـــك البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيســـة مجلس رئاســـة البوســـنة والهرسك 

زيليكا شفيجانوفيتش بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.
وأعـــرب جاللته وســـموه في البرقيتين عن أطيب تهانيـــه وتمنياته لفخامتها 

بهذه المناسبة الوطنية.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء برقية 

مماثلة إلى رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك زوران تيغلتيا.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئ أنور إبراهيم

البحرين تهنئ البوسنة والهرسك

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير اإلعالم رمـــزان النعيمي 
أمس،  قائد جناح الدراسات والبحوث 
بدولـــة  الوطنـــي  الدفـــاع  كليـــة  فـــي 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 
العميـــد الركـــن محمد الجابـــري، وعدًدا 
مـــن الدارســـين فـــي الكليـــة بمناســـبة 

زيارتهم لمملكة البحرين.
ورحـــب الوزيـــر بزيـــارة الوفد، مشـــيًدا 
األخويـــة  والروابـــط  العالقـــات  بعمـــق 
التـــي تجمع بين مملكة البحرين ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، 

ومـــا يتميـــز بـــه التعـــاون بيـــن البلدين 
الشـــقيقين من تطور مستمر في شتى 

المجاالت.
وتم فـــي اللقاء مناقشـــة دور وفاعلية 
وســـائل اإلعـــالم فـــي أولويـــات األمـــن 
الوطني، ودور وسائل اإلعالم الخاصة 
فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 
قضايـــا األمـــن الوطنـــي، إذ أكـــد وزيـــر 
اإلعالم أهمية دور اإلعالم في ترسيخ 
دعائم األمن واالستقرار وتعزيز جهود 

النماء والتقدم.

مناقشة دور اإلعالم في أولويات األمن الوطني
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ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

أعلنـــت المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
المتأهلـــة  الفـــرق  عـــن  اإلنســـانية 
للمرحلة الثانية من مسابقة )مبادرات 
المؤسســـة  أطلقتهـــا  التـــي  إنســـانية( 
مؤخـــًرا، حيـــث عقدت لجنـــة تحكيم 
اجتماعاتهـــا  بالمســـابقة  الخاصـــة 
برئاســـة المديـــر التنفيـــذي لمجموعة 
المؤيـــد،  هـــا  للمقـــاوالت  المؤيـــد 
والرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك البحريـــن 
للتنميـــة دالل الغيـــص، ومديـــر إدارة 
المشـــاريع في مكتـــب رئيس مجلس 
الوزراء خالـــد المرزوقي، حيث أنهت 
اللجنة اعتماد تقييم جميع الُمبادرات 
الُمشاركة في المسابقة، وأعلنت على 
ضوئهـــا أســـماء الُمبـــادرات المتأهلـــة 

للمرحلة قبل النهائية من المسابقة.
 وذكر مدير إدارة الرعاية االجتماعية 
بالمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
رئيس المســـابقة بدر قمبر، أن اللجنة 
أنهـــت تقييم جميـــع الُمبـــادرات التي 
بلغ عدد المتقدمين لها )154 مشارًكا( 
تنوعـــت  ُمبـــادرة(   125( يمثلـــون 
أفكارهـــم في مجال العمل اإلنســـاني 
واالجتماعي، وذلك وفق عدة معايير 
والتـــي تركـــزت على حاجـــة المجتمع 
للُمبـــادرة، وشـــموليتها ألكبـــر عدد من 
المســـتفيدين، واســـتدامتها، وقياس 
أثرهـــا وقابليتهـــا للتنفيـــذ، وتحقيـــق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة، وجودة 

استمارة التقييم. 
 وأشار قمبر إلى أنه وبحسب مراحل 
المســـابقة وشـــروطها، فقد تم اختيار 
)15 ُمبـــادرة( تأهلـــت بصـــورة تلقائية 
المســـابقة،  مـــن  الثانيـــة  للمرحلـــة 
حيث ســـيتم تقديم الفرق المشـــاركة 

لمبادرتهـــا بالحضـــور الشـــخصي أمام 
تصويـــر  وســـيتم  التحكيـــم،  لجنـــة 
الحلقات وعرضها من خال تلفزيون 
البحريـــن خـــال األســـبوع األول من 
ســـيتم  كمـــا  القـــادم،  ديســـمبر  شـــهر 
تصوير المبادرات وعرضها من خال 
وســـائل التواصـــل االجتماعي، حيث 
سيتم إتاحة الفرصة لتقييم الجمهور 
للمبـــادرات، وتم تخصيص 20 % من 
نســـبة التقييـــم فـــي المرحلـــة الثانية 
 %  80 ونســـبة  الجمهـــور،  لتقييـــم 
تختـــص بهـــا لجنة التحكيم، وســـيتم 
علـــى ضـــوء ذلـــك تأهل )6 مبـــادرات( 
للمرحلة النهائية التي ســـيتم عرضها 
الســـادس  الســـنوي  المنتـــدى  فـــي 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
ديســـمبر   12 بتاريـــخ  ســـيقام  الـــذي 

القادم.
 وأشـــاد قمبـــر بإقبـــال الجمهـــور على 
الشـــباب  فئـــة  وبخاصـــة  المشـــاركة 
الذين يمثلـــون الداعـــم الرئيس لمثل 
هـــذه األفـــكار التي ســـيكون لهـــا األثر 
الكبيـــر فـــي المجتمع، مؤكـــًدا حرص 
الجهـــات  مســـاهمة  علـــى  المؤسســـة 
الداعمـــة للمؤسســـة في دعـــم األفكار 
المتميـــزة لتنفيذها على أرض الواقع، 
مشـــيًدا ببعـــض الجهـــات التـــي أبدت 
المبـــادرات  هـــذه  دعـــم  فـــي  رغبتهـــا 
ضمـــن مســـؤوليتها االجتماعيـــة، كما 
حّث الجمهور الكريم على المســـاهمة 
فـــي التصويت فـــي المرحلـــة الثانية 
واختيـــار الُمبادرات المتأهلة للمرحلة 
متابعـــة  خـــال  مـــن  وذلـــك  النهايـــة 
حساب المؤسســـة @rhfbahrain في 

االنستغرام.

إعالن المتأهلين للمرحلة الثانية من 
مسابقة “مبادرات إنسانية”

تعزيز التعاون بين “اإلسكان” و“الملكية لإلنقاذ والسالمة المائية”

تزويد مشروع “تطوير البالج” بالكهرباء والماء

مناقشة خطط تطوير السواحل في مدن سلمان وشرق الحد وشرق سترة

تشغيل محطتين للنقل بجهد 66 كيلوفولت

اســتقبلت وزيرة اإلســكان والتخطيط آمنة الرميحي العمراني بمكتبها، رئيســة 
المؤسســة الملكيــة لإلنقــاذ والســامة المائيــة، ســمو الشــيخة نيلة بنــت حمد بن 
إبراهيم آل خليفة، حيث جرى خال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخـــال اللقـــاء، رّحبـــت وزير اإلســـكان 
والتخطيـــط العمرانـــي بســـمو الشـــيخة 
نيلـــة بنـــت حمد بن إبراهيـــم آل خليفة، 
مشـــيدة بدور المؤسسة الملكية لإلنقاذ 
بـــه  تضطلـــع  ومـــا  المائيـــة،  والســـامة 
مـــن خطـــط وبرامـــج تهدف إلـــى تعزيز 
الســـامة والوقايـــة من حـــوادث الغرق 
واإلصابـــات المختلفـــة أثنـــاء ممارســـة 
الســـباحة  بـــرك  فـــي  المائيـــة  الرياضـــة 
والشواطئ، وبناء مجتمعات متماسكة 
القطاعـــات  مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون 

الحكوميـــة والخاصـــة المعنيـــة لضمان 
وســـامتهم  المجتمـــع  أفـــراد  حمايـــة 
وإنقـــاذ  االقتصاديـــة  التنميـــة  وتعزيـــز 

حياة المواطنين.
كما شهد اللقاء مناقشة خطط التطوير 
بمـــدن  الســـواحل  لتطويـــر  المشـــتركة 
الطبيعـــة  ذات  اإلســـكانية  البحريـــن 
الســـاحلية، وهـــي مدن ســـلمان وشـــرق 
الحد، باإلضافة إلى مدينة شرق سترة، 
وهـــي الخطط التـــي تهدف إلـــى توفير 

السامة للمرتادين.

 من جانبها، نّوهت ســـمو الشـــيخة نيلة 
بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة بأهمية 
المؤسســـة  بيـــن  والتعـــاون  التواصـــل 
والوزارات والهيئات الحكومية، مشيدة 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  بجهـــود 

الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  العمرانـــي 
اإلســـكانية للمواطنيـــن، وحرصهـــا فـــي 
الوقـــت ذاتـــه علـــى االهتمام بالشـــراكة 
التـــي تخـــدم  المجتمعيـــة والمبـــادرات 

مصالح المواطنين.

 وّقــع رئيــس هيئــة الكهرباء والماء كمال بن أحمد والرئيس التنفيذي لشــركة 
البحرين لاســتثمار العقاري )إدامة( أمين العريض أمس، على مذكرة تفاهم 
ثنائية لتزويد مشروع “تطوير باج الجزائر” بخدمتي الكهرباء والماء، وذلك 
فــي مركــز البحريــن العالمــي للمعــارض فــي منطقــة الصخيــر والــذي يصادف 
فيــه افتتــاح معرض ســيتي ســكيب 2022 في مملكة البحريــن، بحضور نائب 

الرئيس للتخطيط والمشاريع إبراهيم الكعبي.

هـــذه  أن  إلـــى  أحمـــد  بـــن  وأشـــار   
وتشـــغيل  لبنـــاء  تهـــدف  االتفاقيـــة 
محطتيـــن لنقـــل الكهربـــاء بجهـــد 66 
أعمـــال  إلـــى  باإلضافـــة  كيلوفولـــت، 
ربطهما بالشـــبكة الحالية، كما وسيتم 
تزويـــد المشـــروع بالميـــاه مـــن خـــال 
شـــبكة نقل المياه الرئيسية، وستقوم 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بتنفيذ أعمال 
بناء وتشـــغيل المحطتين، ومن خال 
المشـــروع وســـيتم توفيـــر مـــا مقداره 

الطاقـــة  مـــن  أمبيـــر  ميجافولـــت   92
مكعـــب  متـــر  و10,000  الكهربائيـــة 
ـــا من الميـــاه بجـــودة واعتمادية  يوميًّ
وموثوقيـــة عالية، وذلـــك عبر مراحل 
وســـتقوم  2030م.  بحلـــول  متعـــددة 
شـــبكات  وصيانـــة  بتشـــغيل  الهيئـــة 
نقـــل وتوزيـــع الكهرباء والمـــاء داخل 

المشروع بعد بنائها.
 مـــن جانبـــه، شـــكر الرئيـــس التنفيذي 
لشركة إدامة أمين العريض، بن أحمد 

علـــى دفع عجلـــة تطوير بـــاج جزائر 
مؤكًدا أهمية هذه الخطوة. 

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تأتي 
تماشًيا مع رؤية البحرين االقتصادية 
2030 والتـــي تهـــدف لتطويـــر البنيـــة 

الكهربـــاء والمـــاء  لشـــبكات  التحتيـــة 
االعتماديـــة  مســـتويات  بأعلـــى 
التطـــور  دعـــم  بهـــدف  والموثوقيـــة 
مملكـــة  فـــي  واالقتصـــادي  العمرانـــي 
البحرين لتحقيق التنمية المستدامة.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

) اإنا هلل واإنا اإليه راجعون (

بـقـلـ�ب مــ�ؤمـنـة بقـ�ضــاء اهلل وقــدره

يـــنـــعــى

�لـفـريـق �أول مـعـالـي �لـ�شـيـخ ر��شـد بـن عـبد�لـلـه �آل خـلـيـفـة
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة

وجــمــيــع مــنــتــ�ضــبــي الــ�زارة

الـمـغـفـ�ر لـه بـاإذن الـلـه تـعـاىل

�لـعـمـيـد مـتـقـاعـد خـالـد عـبـد�هلل �لـمـعـيـلـي
واإذ يـتـقـدم وزيـر الـداخـلـيـة وجـمـيـع مـنـتـ�ضـبـي الـ�زارة اإلـى اأ�ضـرة الـفـقـيـد وذويـه بـاأحـر الـتـعـازي 

و�ضـادق الـمـ�ا�ضـاة، لـيـدعـ�ن الـمـ�لـى الـعـلـي الـقـديـر اأن يـتـغـمـده بـ�ا�ضـع رحـمـتـه ور�ضـ�انـه 

واأن يـ�ضـكـنـه فـ�ضـيـح جـنـاتـه واأن يــلــهــم اأهــلــه وذويــه الــ�ضــبــر والــ�ضــلــ�ان.



“مارينا بي” 

ساعة )Happy Sport – 33mm lk( من  “شوبارد”

ROBERTO COIN

كانــت “مارينا بولغاري” من الجيل الثالث لألشــقاء وأبناء العمومة الذين التحقوا بشــركة العائلة “بولغاري”، وهي شــركة 

مشــهورة بصناعة المجوهــرات في العاصمة اإليطالية “روما”. وقد شــغلت “مارينا” خالل عملها فــي “بولغاري” مناصب 

متعــددة في الجانب المالي من الشــركة، وكذلك فــي الجانب اإلبداعــي المتعلق بتصميم وصناعــة المجوهرات، وهو ما 

أكسبها خبرة كبيرة. وقد ساعدتها هذه الخبرة عند مغادرتها للشركة عام 1976 إلنشاء شركتها الخاصة في عام 1978.

ُيرفع الســتار عن عرض مذهل للوقت ضمن ســاعة شــوبارد الرمزية )Happy Sport( التي تســتعرض رقصتها الساحرة 

في حّلة ذهبية. بعلبتها المصنوعة من الذهب األخالقي الوردي عيار 18 قيراط وفقًا للنســبة الذهبية بقطر 33 ملم، تجســد 

هــذه الســاعة ذروة األناقة الرياضية حيث تضم خمس ألماســات متراقصة تطــوف في أرجاء المينــاء الذهبي المصقول 

بتشــطيبات المعة. ويرافق ســاعة )Happy Sport( ســوار من الذهب األخالقي الوردي عيار 18 قيــراط، بينما تنبض على 

إيقاع حركة )C-09.01( المصنوعة ضمن ورشات شوبارد، وتضمن للساعة احتياطي من الطاقة لمدة 42 ساعة. 

وحيــث إنهــا تنحــدر مــن عائلــة مشــهورة بصناعــة 
ـا أن تتشــرب “مارينــا” بعض  المجوهــرات، كان حتميًـّ
تقاليدهــا، مثــل اســتخدام األحجــار الكريمــة الملونة 
والعمــات المعدنيــة - وهــو تقليــد رومانــي قديــم - 
الدقيــق  واالســتخدام  التوبوغــاز  تقنيــة  واســتعمال 
للمقاييــس، ولكنها طورت فــي الوقت ذاته أســلوبها 
الخاص الذي يركــز على جعل المجوهرات مريحة وبارزة 
في آٍن واحد، لتعّبر عنن اســتقالية النساء المتزايدة من 
الناحية الماليــة، وكذلك في حرية اختيــار المجوهرات 

التي يردن ارتداءها.
لطالمــا اعتقدت “مارينا” أن الطوق الضّيق )تشــوكر( هو 

أروع أشكال القائد، حيث يمكن رؤية هذا الشكل بكثرة 
في مجموعات “أوندا”، و”تريسوال”، و”تريسولينا”، و”لونا”. 
تأتي قائد )تشــوكر( الخاصة بـ“مارينــا بي” مزودة في 
الغالــب بآليــات داخلية تتيح تحويلها مــن قادة ذات 
صف واحد إلــى قادة ذات ثاثة صفوف. ومازالت هذه 
القائد الفريدة تشــكل جــزًءا من المجوهــرات الخاصة 
بـ“مارينــا بي”، األمر الذي تجلى مؤخًرا عبر قادة “مالين” 

ضمن مجموعة “أوندا”، وقادة “إريفيرسابل”.
هــذا العــام، تطــرح “مارينا بــي” مجموعــة جديدة من 
المجوهرات تحمل اسم “تريانغولي”، باإلضافة لمجموعة 

“تريانغوليني” وهي نظيرتها العملية لارتداء اليومي.

يعتبر الذهب في دار شــوباردأكثر 
مــن مجــرد معــدن نفيــس، فهو 
أجيــال  التــزام  لتــوارث  تجســيد 
عائلة شوفوليه. فمنذ عام 2018، 
أصبحت دار شوبارد رائدة في مجال 
الترف المستدام من خال التزامها 
األخاقي 100  الذهب  باســتخدام 

% في صنع جميــع إبداعاتها من 
الساعات والمجوهرات.

األخاقي  الــوردي  الذهــب  يتألــق 
عيار 18 قيــراط ببريقه المتقد في 
Hap- )الموديل الجديد من ســاعة 
py Sport( مــن خال رؤية يطغى 
فيهــا الذهــب علــى كامــل حّلــة 

الســاعة، ســواء في العلبة والميناء 
الســوار المصقول  والعقارب وحتى 
وتنطلــق  المعــة.  بتشــطيبات 
لتســتهل  الخمــس  األلماســات 
العــرض على هــذا المســرح الرائع 
الــذي يفســح لهــا المجــال لتقدم 

استعراضها الماسي الراقص. Visit us at Asia Jewellers Pavilion,  Hall 7 . Jewellery Arabia 22-36 November 2022.
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احتفــاًل بمــرور 100 عــام على تأسيســها، شــرعت “بوتشــياتي” خــال عام 2019 بتنفيذ سلســلة من النشــاطات 
المكثفــة، مــن بينهــا إطــاق مجموعــة كاســيكية تضــم سلســلة مــن الجواهــر والقطــع الفضيــة التــي صممتهــا 
“بوتشــياتي” علــى مــدار 100 عــام، علًمــا أن هــذه المجموعــة ســوف تكــون حاضرة فــي العديد مــن الحتفالت 

المزمع إقامتها.

وقــد اختيــرت مكونــات هــذه المجموعة بعناية فائقة، وذلك إّما لقيمتها الفنيــة التي تمثلها، أو لرتباطها بثقافة 
وتقاليــد الفتــرة الزمنيــة التــي أنتجــت فيهــا، وجميع هــذه القطــع معروضة للبيــع لمعجبي “بوتشــياتي” ومحبي 

تاريخها العريق. ولكن بعض القطع التاريخية المعروضة ليست للبيع لكونها ملًكا لبعض أفراد العائلة.
وبفضــل األرشــفة الرقميــة المكثفــة للوثائــق القديمــة، تفتخــر 
مجموعة “بوتشــيالتي” اليوم بأرشــيف تاريخي يضم أكثر من 
20,000 رســمة أصلية، بما في ذلك رســومات بناًء على طلبات 
العمــالء الخاصــة، باإلضافة إلى أكثر مــن 500 فهرس للقوالب، 
وأكثــر مــن 6,000 صــورة، ناهيــك عــن الجهــد الهائــل المســتمر 

ألرشفة المزيد من األعمال.
وبفضل هذا األرشيف، فإن كل قطعة في المجموعة الكالسيكية 
سوف تكون مصحوبة بشهادة ضمان خاصة تتضمن صورة لها، 

ونسخة من رسمتها األصلية.
وسوف تأتي هذه القطع بصناديقها األصلية في حال كان ذلك 
ممكًنــا، أو فــي صناديق جديدة ولكنها مطابقــة تماًما للصناديق 

األصلية.
إن هذه المجموعة الكالسيكية التي نحتفي من خاللها بالذكرى 
المئوية لـ “بوتشيالتي” ليست في الحقيقة سوى نتيجة لعملية 
ترميــم دقيقــة إلعــادة إنتــاج اإلرث اإلبداعــي للشــركة وتقديمه 

لمحبيها ومعجبيها في جميع أنحاء العالم.

ــي مــجــمــوعــة كــاســيــكــيــة ــ وإرثــــهــــا اإلبـــــداعـــــي ف

تقّدم بانيراي قّمة البتكار في مجال استحداث أروع األدوات لمغامرات با قيود. ولتحقيق هذه الغاية، تدأب بانيراي على 
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي كل ابتكاراتهــا، كما ترّكز على تلبيــة الحاجات الجمالّية والبراغماتية لألشــخاص الذين 

يختارون منتجاتها.
فمــع إطــاق ســاعة Panerai Submersible QuarantaQuattro، ســتصبح العلبــة البالــغ قطرهــا 44 مــم حجــر أســاس في 
مجموعــة Submersible لســاعات الغطــس األســطورية، أســوًة بســابقاتها البالغ قطرهــا 47 مم و42 مم. ويأتــي هذا الخيار 

الجديد بغرض تأمين متطلبات جميع العماء مهما كان حجم الساعة الذي يفّضلونه.

عرضــت IWC فــي جنــاح آســيا للمجوهرات بمعــرض الجواهر العربية مجموعــة مميزة وفريدة من الســاعات التي تتميز بها، 
ومــن ضمنهــا ســاعات Watch Pilot’s Big التــي تتميــز بتاريــخ عريــق يمتــد منــذ أكثــر من 85 عامــًا، وقد عرضت أول ســاعة 
للعامــة مــن قبــل IWC، والتــي تم عرضها في العام 1936، وكانت الســاعة اســتثنائية وخاصة ومصنوعــة خصيصًا إلى أبناء 
مالــك العامــة التجاريــة، والتي أصبحت بشــكل ســريع جزءًا ل يتجزأ من هوية IWC، وفــي العام 1940 تم عرض المزيد من 

تصاميم الساعات.

 Submersible ســاعة  تضــّم 
QuarantaQuattro كل المزايا 
التــي تشــتهر بهــا  الرئيســية 
فهي   .Submersible مجموعة 
مقاومــة للمــاء حتــى 300 متر، 
وتضّم جهــاز حماية التاج الحائز 

على بــراءة اختراع والمســتوحى 
الحافــل  بانيــراي  تاريــخ  مــن 
بالمغامــرات المائية. عاوة على 
ذلك، ُتعتبر الســاعة أداة غطس 
ال غنــى عنهــا بفضــل إطارهــا 
الدّوار أحادي االتجاه لقياس وقت 

المعدنية  ومؤشــراتها  الغطــس 
بمادة ســوبرلومينوفا™.  المملوءة 
علــى   P.900 معايــرة  تحتــوي 
قرص فرعي للثواني عند الساعة 
9، وتؤّمن احتياطــي طاقة لمّدة 

ثاثة أيام.

وعلــى هامــش معــرض الجواهــر الذي 
المعــارض  مركــز  أرض  علــى  يقــام 
والمؤتمــرات فــي الصخير أكــد المدير 
الشــرق  لمنطقــة   IWCلـــ اإلقليمــي 
مهــدي  وإفريقيــا  والهنــد  األوســط 
يشــكل  المعــرض  هــذا   ”  : أن  راجــان 
فرصــة رائعة لنا للتعــرف على عمالئنا 
عــن  وأذواقهــم  متطلباتهــم  ومعرفــة 
قــرب، فنحــن نتمنــى دائمــًا أن نكــون 

قريبين منهم:

وأضــاف: ”نشــهد زيــادة هــذا العام في 
عدد الزوار وربما يعود ذلك إلى إقامة 
المعــرض علــى أرض مركــز المعــارض 
فالموقــع  الصخيــر،  فــي  والمؤتمــرات 
وســعة المــكان ســاهمت في اســتقبال 
أعــداد مضاعفــة من الزوار هــذا العام. 
خــالل األيــام الماضيــة اســتقبلنا عددًا 
كبيــرًا مــن الــزوار وهــذا مــا يــدل على 

نجاح المعرض”.
وتابــع: ” إن معرض الجواهر فرصة لنا 

أيضــًا للقاء مع شــركائنا ولبحث أوجه 
التعــاون معهم من أجــل تطوير العمل 
فيما بيننا، ومن هنا أشيد بالدور الذي 
تقــوم بــه مجوهرات آســيا فــي مملكة 
البحريــن مــن دعــم للعالمــة التجاريــة 
IWC، فهــي جــزء ال يتجــزأ مــن نجاح 
IWC فــي المنطقة”. مؤكدًا أن معرض 
الجواهر فرصة من أجل تطوير العمل 
التــي  الجديــدة  التصاميــم  وطــرح 

.IWC يبحث عنها عمالء

“بانيراي ” 

 IWC

ُبعـــــــداً  ُتضفــــــي   QuarantaQuattro ساعـــــــة 
Submersible علـــى مجموعــــــــــــة جديــــــــــــداً 

مـــهـــدي راجـــــــــان: هـــــذا الـــمـــعـــرض يــشــكــل 
ــة رائــعــة لــلــتــعــرف عــلــى عــمــائــنــا عــن قــرب  ــرص ف

ــار 18 قــيــراط ــي ــوردي ع ــ الـ ــب األخـــاقـــي  ــذه ال ــن  م
ــة تـــفـــيـــض بـــهـــجـــة وحـــيـــويـــة ــيـ ــبـ ــة ذهـ ــ ــّل ــ ح

ـــة  ـــاركات العالميــ ـــى الم ـــتعرض أرق ـــرات يس ـــن للمجوه ـــركز البحري مــ
العــربيــــــة الجـــواهـــــر  بمعـــرض  والمجـــوهـــــرات  للســاعـــــات 

“بوتشيالتي ” 

إعداد: دليلة أرناؤوط     |     إخراج: كوثر جاسم
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المنامة - وزارة الداخلية

العـــام  األمـــن  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
آل  محمـــد  بـــن  حمـــد  الشـــيخ  اللـــواء 
التوجيـــه  هيئـــة  وفـــد  أمـــس،  خليفـــة، 
وكليـــة الدفـــاع الوطني بـــوزارة الدفاع 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة، برئاســـة العميـــد الركن محمد 
الجابري. وتم اســـتعراض إســـتراتيجية 
التطويـــر والتحديث التـــي أطلقها وزير 
الـــوزارة،  قطاعـــات  بجميـــع  الداخليـــة 
والجهـــود األمنية المبذولة لحفظ األمن 
الســـامة  وتأميـــن  االســـتقرار  وتعزيـــز 

العامـــة لجميـــع المواطنيـــن والمقيمين، 
واالســـتمرار فـــي تطويـــر األداء األمني 
واالحترافي لشرطة البحرين من خال 
التدريب واســـتخدام التقنيات الحديثة 
فـــي تقديم الخدمـــات األمنيـــة.  كما تم 
بحث عدد من الموضوعات، التي تسهم 
فـــي دعـــم وتطويـــر عاقـــات التعـــاون 
األمنـــي، بما يحقق المصالح المشـــتركة. 
وتـــم عرض فيلم عـــن الخدمات األمنية 
المتطـــورة واإلنجـــازات التـــي حققتهـــا 

وزارة الداخلية في مجاالت عديدة.

تطوير التعاون األمني مع اإلمارات

local@albiladpress.com
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نظمـــت شـــعبة اإلعـــام الجنائـــي 
باإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
إدارة  مـــع  بالتعـــاون  الجنائيـــة 
الشـــؤون الصحيـــة واالجتماعية 
واالتحـــاد  الداخليـــة  بـــوزارة 
الرياضـــي لألمـــن العـــام، فعاليـــة 
اليـــوم الصحـــي، وذلـــك بالتزامن 

مع اليوم العالمي للسكري.
وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للمباحث واألدلـــة الجنائية الدور 
الـــذي تقـــوم بـــه اإلدارة في دعم 
المبادرات الصحيـــة تعزيزًا لمبدأ 
المجتمعيـــة واالنتمـــاء  الشـــراكة 
البرامـــج  وإقامـــة  الوطنـــي، 
االجتماعيـــة والصحيـــة الهادفة، 
موضحـــا أن اإلدارة تهتـــم بدعـــم 
والفعاليـــات  األنشـــطة  مختلـــف 
االجتماعية والتنموية التي تعزز 
والشـــراكة  التواصـــل  نهـــج  مـــن 

المجتمعية، وتحرص على تنفيذ 
المبادرات التوعوية لنشر الوعي 
الصحي لدى أفراد المجتمع كافة، 
مشـــيرا إلى أهمية تعزيز الصحة 
مـــن  اإلدارة  لمنتســـبي  العامـــة 
خـــال زيادة التوعيـــة والتثقيف 
بأكثـــر األمـــراض انتشـــارا والتي 

منها مرض السكري.
معرضـــا  الفعاليـــة  وتضمنـــت 
صحيـــا تم من خاله اســـتعراض 
الطـــرق الصحيحـــة فـــي التغذية 
والتوعوية حول مرض السكري، 
محطـــات  علـــى  اشـــتمل  كمـــا 
صحيـــة وتوعوية مختلفـــة منها 
والســـكر  للضغـــط  فحوصـــات 
وتوعية بالقدم الســـكرية وأنماط 
إلـــى  إضافـــة  الصحيـــة،  الحيـــاة 
التثقيفيـــة  المحاضـــرات  تقديـــم 

لمنتسبي اإلدارة.

معرض لزيادة التوعية بالسكري

إنجــاز 84 % من مشــروع تطويـــر جسـر 17
بقيمة إجمالية تقّدر بنحو 793 ألف دينار... األشغال:

للطـــرق  المســـاعد  الوكيـــل  صـــّرح 
بوزارة األشـــغال المهندس كاظم عبد 
اللطيف بأنه تم إنجاز نحو 85 % من 
مشـــروع تطوير جسر 17 على شارع 
أم السعد جنوب جزيرة سترة، حيث 
تم االنتهاء من أعمال إنشـــاء الجسر 
المروريـــة  الحركـــة  وتحويـــل  األول 
الجســـر  إنشـــاء  إعـــادة  ليتـــم  عليـــه، 

الثاني.
اســـتبدال  إلـــى  المشـــروع  ويهـــدف   
الجســـر الحالـــي بجســـر جديـــد آخـــر 
الجســـر  إنشـــاء  إعـــادة  خـــال  مـــن 
بمســـارين فـــي كل اتجـــاه مـــع مســـار 
للطـــوارئ لتعزيـــز الحركـــة المروريـــة 
على الشـــارع ورفع مســـتوى السامة 

الســـامة  علـــى  حفاًظـــا  المروريـــة 
العامـــة ومســـتخدمي الجســـر، نظـــًرا 
لوصـــول الجســـر الحالـــي إلـــى عمره 
لتوســـعته  والحاجـــة  االفتراضـــي 

لزيـــادة الطاقة االســـتيعابية، وكذلك 
بســـبب اســـتخدامه من قبل مركبات 
ثقيلة تمر بشـــكل مكثف على شـــارع 

ام السعد.

للطـــرق  المســـاعد  الوكيـــل  وأشـــار 
أيًضـــا  تتضّمـــن  األعمـــال  أن  إلـــى 
تحويـــل عـــدد من خطـــوط الخدمات 
وتحســـين اإلنـــارة، وتوفيـــر القنوات 
وتركيـــب  األرضيـــة،  للخدمـــات 
والخرســـانية  الحديديـــة  الحواجـــز 
وتوفير العامـــات المرورية وصباغة 
مســـتوى  لرفـــع  األرضيـــة  الخطـــوط 

السامة المرورية.
وأردف أن المشروع تضّمن مرحلتين، 
المرحلـــة األولـــى تضمن إنشـــاء أحد 
هذين الجســـرين ليتم تحويل حركة 
المـــرور بالكامل إلى الجســـر المشـــيد 
حديًثا، ومن ثم إنشـــاء الجسر الثاني 
)المرحلة الثانية( لكي ال تتأثر الحركة 

المرورية بالمنطقة.

المنامة - وزارة األشغال

مشروع تطوير جسر 17 على شارع أم السعد جنوب جزيرة سترة

تمديد “سيتي سكيب” 2022 إلى الجمعة
بسبب اإلقبال الكبير على المعرض منذ افتتاحه ... سلمان بن عبداهلل:

أّكد رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقاري رئيس مجلس إدارة 
مؤسســة التنظيــم العقــاري الشــيخ ســلمان بــن عبدهللا بــن حمد آل 
خليفــة، أنــه تــم تمديد يــوم اختتام معرض ســيتي ســكيب البحرين 
العقــاري، والــذي يقــام برعاية من ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في معرض 
البحريــن العالمــي للمعــارض بمنطقــة الصخيــر، إلــى اليــوم الجمعــة 
الموافق 25 نوفمبر 2022؛ نظرًا لإلقبال الكبير الذي يشهده المعرض 

منذ افتتاحه في 22 نوفمبر 2022. 

وقال الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا 
إّن المعرض يحتضن تحت سقف 
واحد أكثر من 60 شركة من أبرز 
شركات التطوير العقاري المحلية 
أفضـــل  لتســـتعرض  والعالميـــة 
المحليـــة  العقاريـــة  المشـــاريع 
و التـــي   والعالميـــة  واإلقليميـــة 
 تحتـــوي   علـــى   نحـــو    10   آالف  

 عقـــار،  لجمهـــور من المســـتثمرين 
والعمـــاء والمشـــتركين، ومنوهًا 
ســـكيب  ســـيتي  معـــرض  بـــأّن 
األحـــداث  أكثـــر  يعـــّد  العقـــاري 

العقارية تأثيرًا في المنطقة.
ســـيتي  معـــرض  أّن  إلـــى  ُيشـــار 
ســـكيب البحريـــن العقـــاري، ُيقام 
إنفورمـــا  شـــركة  مـــن  بتنظيـــم 

ماركتـــس العالميـــة، ومـــن شـــأنه 
أن يعـــزز مكانـــة مملكـــة البحرين 
علـــى خارطة الفعاليـــات العقارية 
العالميـــة، حيـــث إنـــه يعـــد   أكبـــر  
 معـــرض   عقـــاري   فـــي   المملكـــة     
 ويشـــتمل   علـــى   مشـــاريع   عقارية  

 بقيمة   893   مليون   دينار   بحريني،  
 وتـــم   خالهـــا   إطـــاق   7   مشـــاريع  
 عقارية   كبرى   ستعزز   من   مستوى  
 تنافســـية   القطـــاع   العقـــاري  

 بالمملكة.
وتّم في المعـــرض، إعان العديد 
من الشركات عن توقيع مجموعة 
من االتفاقيات، وإطاق مشاريع 
عقارية تلبـــي جميع االحتياجات 

وأذواق الراغبين في التملك. 
كمـــا تـــّم بالتزامـــن مـــع احتضـــان 
المملكـــة لمعرض ســـيتي ســـكيب 
البحرين العقاري 2022، إتاحة 8 
فرص استثمارية جديدة بمنصة 
الحكوميـــة  األراضـــي  اســـتثمار 
إلنشـــاء  القطاعـــات؛  بمختلـــف 
وتجاريـــة  تعليميـــة  مشـــاريع 

وعاّمة.

الشيخ سلمان بن عبدالله

المنامة - بنا

تنسيق المواقف في التصدي للتدخالت الخارجية ونبذ الفكر المتطرف
تعزيز التعاون في المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية ...لجنة التنسيق السياسي السعودي البحريني:

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أشـــاد 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
التاريخيـــة  األخويـــة  بالعاقـــات  خليفـــة، 
والدبلوماســـية  السياســـية  والشـــراكة 
الوطيدة والنموذجية بين مملكة البحرين 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، فـــي ظـــل 
الُمعظـــم  البـــاد  لملـــك  الحكيمـــة  القيـــادة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيه عاهـــل المملكة العربية 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  الســـعودية 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وزارة  اســـتضافة  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
الخارجيـــة أمس، االجتمـــاع الثاني لفريق 
عمـــل لجنـــة التنســـيق السياســـي المنبثقة 
عن مجلس التنســـيق السعودي البحريني، 
واالجتمـــاع األول لألمانة العامة للمجلس، 
برئاسة الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
للجانـــب البحرينـــي، فيمـــا تـــرأس الجانب 
الســـعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية ســـعود الســـاطي. وتـــم خـــال 
االجتماعين، اســـتعراض مجاالت التعاون 

والشـــراكة  والدبلوماســـي  السياســـي 
ضـــوء  فـــي  الشـــاملة  االســـتراتيجية 
المبـــادرات المنبثقة عن مجلس التنســـيق 
الســـعودي البحرينـــي برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وأخيـــه ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود، ، حفظهما هللا.
وركز فريق عمل لجنة التنســـيق السياسي 
مناقشـــة  علـــى  الثانـــي  اجتماعـــه  فـــي 
التقـــدم المحرز فـــي مجاالت المشـــاورات 
السياسية، وتنسيق المواقف في التصدي 
للتدخات الخارجية ونبذ الفكر المتطرف، 
وتنفيذ الدورات التدريبية إلعداد وتأهيل 
الكوادر الدبلوماســـية الشابة، وغيرها من 
أوجـــه التعـــاون الدبلوماســـي والقنصلـــي 

والتنسيق السياسي في المحافل الدولية.
لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  تابعـــت  فيمـــا 
التنســـيق الســـعودي البحرينـــي توصيـــات 
الخمـــس،  الفرعيـــة  اللجـــان  ومبـــادرات 
واإلنجـــازات المحققـــة على صعيـــد تعزيز 
فـــي  االســـتراتيجية  والشـــراكة  التعـــاون 
مختلـــف المجـــاالت السياســـية واألمنيـــة 
واالســـتثمارية  والتجاريـــة  واالقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة  واإلعاميـــة  والثقافيـــة 
المتعلقـــة  الترتيبـــات  وأبـــرز  والبيئيـــة، 
باالجتمـــاع المقبل للمجلس بما يســـتهدف 
تحقيـــق المصالح المشـــتركة لـــكا البلدين 

والشعبين الشقيقين.
مملكـــة  ســـفير  االجتماعيـــن،  فـــي  شـــارك 
البحرين لـــدى المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن آل 
خليفـــة، والقائـــم بأعمـــال ســـفارة المملكة 
العربيـــة الســـعودية لـــدى مملكـــة البحرين 
المستشار صالح فاح العتيبـي، إلى جانب 
العديد من المسؤولين ورؤساء القطاعات 
والمستشـــارين بوزارتـــي خارجية البلدين 

الشقيقين.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

ُكّرمـــت مملكـــة البحريـــن فـــي 
االجتمـــاع البلداني 31 لمديري 
برنامج التمنيع الموسع، والذي 
ُعقد في القاهرة في الفترة من 
21 وحتـــى 23 نوفمبـــر 2022، 
وزارة  مـــن  فريـــق  بحضـــور 
الصحـــة برئاســـة رئيـــس لجنة 
توثيق إجـــراءات التخلص من 
الحصبـــة والحصبـــة األلمانيـــة 
ورئيـــس  الفتـــح،  أبـــو  نجـــاة 
برنامج التمنيع الموســـع بسمة 
الترصـــد  ومســـؤولة  الصفـــار، 
للحصبـــة والحصبـــة األلمانيـــة 

بـــإدارة الصحة العامـــة فتحية 
الســـطيح؛ تقديرًا الســـتمرارية 
الحصبـــة  مـــن  التخلـــص 
والحصبـــة األلمانيـــة المتوطنة 
في مملكة البحرين وباعتراف 
مـــن اللجنـــة اإلقليميـــة لشـــرق 
الصحـــة  لمنظمـــة  المتوســـط 
إنجـــازًا  يعـــد  والـــذي  العالميـــة 
مميـــزًا ُيضاف إلـــى اإلنجازات 
فـــي  المملكـــة  حققتهـــا  التـــي 
المختلفة  المجـــاالت الصحيـــة 
الصحـــة  فـــي  وخصوصـــًا 

الوقائية. 

االجتماع البلداني يكرم البحرين

أعلنـــت عضـــو مجلـــس بلـــدي المنطقـــة 
الشـــمالية عن الدائرة 12 زينب الدرازي 
ترشحها لرئاسة المجلس البلدي للفصل 
التشريعي السادس، معتبرة أن المرحلة 
الجـــاد؛  العمـــل  إلـــى  بحاجـــة  المقبلـــة 
لتحقيق تطلعـــات المواطنين الخدمية، 
إســـتراتيجيات مختلفـــة  وذلـــك ضمـــن 
وأهـــداف وآليات تضمـــن تفعيل الحراك 
الخدمي، الفتـــة إلى أن المجلس البلدي 
الشـــمالي يتطلع إلى الدفـــع بتنفيذ كافة 

الملفات والمقترحات التي تم رفعها.
لرئاســـة  ترشـــحها  إن  الـــدرازي  وقالـــت 
المجلـــس يأتـــي لتعزيـــز الرقـــي بالعمـــل 
البلـــدي علـــى مســـتوى جميـــع مناطـــق 
المحافظة الشـــمالية، والنهـــوض بالعمل 

البلـــدي برؤيـــة مغايـــرة ومرحلة جديدة 
تؤســـس لفصـــل آخر مـــن العمـــل البلدي 
لنقل المملكة إلـــى العالمية كدولة رائدة 
في العمـــل البلدي وفق أهـــداف التنمية 

المستدامة.

وذكـــرت بـــأن هنـــاك حاجـــة إلى دراســـة 
التجربـــة البلديـــة والفصول التشـــريعية 
مـــن  االســـتفادة  أجـــل  مـــن  الســـابقة؛ 
المعوقات وتطويرها؛ لتجنب المعوقات 
بتوصيـــات هادفـــة وحلـــول  والخـــروج 
مـــن  المزيـــد  تحقيـــق  ألجـــل  ناجحـــة 
اإلنجـــازات مـــن خـــال تكاتـــف الجهود 
لـــكل  المحققـــة  الطاقـــات  وتفعيـــل 
التطلعات التي يأملها الوطن والمواطن.

المحافظـــة  أن  الـــدرازي،  وتابعـــت 
محافظـــات  أكبـــر  مـــن  تعـــد  الشـــمالية 
المملكـــة من حيث المســـاحة الجغرافية 
واألكثـــر كثافة ســـكانية، وأغلب مناطق 
“الشـــمالية” بحاجـــة إلـــى تطويـــر البنية 
التحتيـــة، وهـــو األمـــر الـــذي ســـيتحقق 

برعاية واهتمام.

الدرازي تترشح لرئاسة “البلدي الشمالي”

زينب الدرازي

على بعـــد أيام قليلـــة من انطاق 
الـــدورة البلدية لمجلـــس المحرق 
المجلـــس  عضـــو  أعلـــن  البلـــدي، 
فاضـــل العـــود عـــن نيته الترشـــح 
لمنصـــب نائـــب رئيـــس المجلـــس 
فـــي دورتـــه الجديـــدة، وذلك بعد 
نجاحـــه في حســـم مقعـــد الدائرة 
للمـــرة الثانية مـــن الجولة األولى 

بواقع 2011 صوتا.
وبين العود أن نيته في الترشـــح 
بدافـــع  يأتـــي  المنصـــب  لهـــذا 
تحقيـــق المزيد مـــن التطوير في 
للمجلـــس،  اإلداريـــة  المنظومـــة 

المهنيـــة  خبراتـــه  وتوظيـــف 
والعلميـــة والبلديـــة فـــي االرتقاء 
بمؤشـــرات أداء المجلس والواقع 

الخدمـــي في محافظـــة المحرق، 
بما يلبي تطلعات أبناء المحافظة 
التنميـــة  أهـــداف  مـــع  وينســـجم 

المستدامة.
االجتمـــاع  يشـــهد  أن  وينتظـــر 
األول للمجلـــس والمقـــرر انعقاده 
يـــوم األحـــد الموافـــق 27 نوفمبر 
منصـــب  علـــى  منافســـة  الجـــاري 
أحمـــد  بيـــن  المجلـــس  رئاســـة 
المقهوي وعبدالعزيز النعار ودالل 
علـــى  يتنافـــس  فيمـــا  المقهـــوي، 
فاضـــل  الرئيـــس  نائـــب  منصـــب 

العود وصالح بوهزاع.

3 متنافسين على منصب الرئيس

ن منافسات المناصب القيادية لـ “بلدي المحرق” العود يسخِّ

فاضل العود

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة



إبراهيم النهام

أســقطت المحكمــة الصغــرى الشــرعية األولــى حضانــة أم منذ العــام 2003م، مــع النفقات بأثر رجعــي وبقيمة 12 ألف 
دينار؛ بسبب زواجها من أجنبي منذ حينها، وبقاء األوالد عند األب )الحضانة الفعلية( وإنفاقه عليهم بشكل مباشر.

وأشـــار وكيـــا المدعـــي، وهمـــا المحاميـــان فيصـــل العلـــي، 
ويوســـف حافـــظ لـ “الباد” بأن المدعيـــة قامت برفع دعوى 
شـــرعية مســـتعجلة نظرتهـــا المحكمـــة الصغـــرى الشـــرعية 
الثانية، وطالبت المدعي عليها في ختامها من تمكينها من 
أخـــذ األوالد لرعايتهم، وحضانتهـــم، على أن يدفع المدعي 

، نفقـــه لهـــم، وعليـــه، وبتاريـــخ 24 مـــارس  2م 0 0 3
المحكمة  أصدرت 

فـــي  حكمهـــا 
لدعـــوى  ا

الشـــرعية بتمكينها مـــن أخذ األبناء، والحصـــول على نفقه 
شهرية ستين دينارا.

وفـــي غضـــون شـــهر أبريـــل مـــن نفـــس العـــام، تـــم تحريـــر 
اتفاقيـــة صلح بيـــن الطرفين، نص في أحـــد بنوده على أن 
تكـــون حضانـــة األبناء لدى المدعـــي، وأن تكون حضانتهما 

مشتركة، مع تحديد أوقات الزيارة.
وحيث إن هذا البند استحال تنفيذه لكون المدعي 
عليها، قد تزوجت بآخر، وأن األبناء أصبحا في 
حضانـــة المدعـــي، وتحت يده طـــوال الوقت، 
وتولى تربيتهما، واإلنفـــاق عليهما، باإلضافة 
إلـــى وجود أســـباب ترجع للمدعـــي عليها، 

وظروف عملها.
وفـــي العام 2020 

جـــأ  تفا

المدعي عليه، بتراكـــم مبالغ مالية في ذمته، بموجب ملف 
التنفيذ التابع للدعوى الشرعية المشار إليها، وبمبلغ 12125 
دينـــارا، متمثلة في النفقـــات الواجبة عليه، بموجب الحكم 

الصادر بحقه في العام 2003.
وحيـــث إن المدعـــي لجـــأ إلـــى المحاكم الشـــرعية لتحريك 
دعـــوى شـــرعية تتعلق ببـــراءة الذمة من المبالـــغ المتراكمة 
بموجـــب ملـــف التنفيذ؛ لكـــون المدعي عليهـــا تزوجت من 

شـــخص أجنبـــي، باإلضافة إلى أن ظـــروف وطبيعة عملها، 
لم تكن مائمة ألن تكون الحضانة لألبناء، ورعايتهم.

وكل ذلـــك ثابت من خال إقرارها أمـــام المحكمة الصغرى 
الشـــرعية األولـــى، التـــي كانت تنظـــر للقضية في ســـبتمبر 
2020م، الخاصـــة ببـــراءة الذمـــة، وبعـــد تداول الجلســـات 
حكمـــت المحكمـــة بإبراء ذمـــة المدعي عليـــه، من متخلف 
مبلـــغ النفقة البالغة 12125 دينـــارا، وألزمت المدعي عليها 

بالمصروفات، ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة”.
إلـــى ذلك، وحيث إن مبالغ النفقة المحكوم بها في الدعوى 
الشـــرعية التـــي تعود للعـــام 2003م، مازالت تحتســـب في 
ملـــف التنفيـــذ التابع لها، تم رفع دعوى إلســـقاط حضانة 
المدعـــي عليها منذ تاريـــخ الطاق الحاصل في العام 

2003م.
وحيـــث تنص المـــادة رقم 127 من قانون األســـرة 
على أن )مع مراعاة الشـــروط المنصوص 
مـــن   126 المـــادة  فـــي  عليهـــا 
هـــذا القانـــون، فـــإن يتعيـــن 
الحاضـــن  فـــي  يتوافـــر  أن 
للفقـــه  وفقـــًا   1- يلـــي:  مـــا 
امـــرأه  كانـــت  إذا  الســـني، 
بأجنبـــي  متزوجـــة  تكـــون  أال 
عـــن المحضـــون، إال إذا قـــدرت 
المحكمـــة خـــاف ذلـــك لمصلحـــة 

المحضون(.
وبناء عليه، وحيث إن الثابت بأن المدعي 
قـــد تزوجت بأجنبـــي، فضـــاً أن الثابت من 
خـــال مطالعـــة حيثيـــات الحكم الصـــادر في 
الدعـــوى الشـــرعية للعـــام 2020م، بـــأن األبناء 
األمـــر  الفعليـــة،  المدعـــي  حضانـــة  فـــي 
الذي يســـتوجب معه القضاء 
بســـقوط الحضانة عن 
عليهـــا،  المدعـــي 
منذ تلـــك الفترة 
التي حصل فيها 
طاق األطراف.

الحكــم بتبـرئــة ذمـة األب مـن نفقـات 12 ألـف دينــار
إسقاط الحضانة عن األم لزواجها من أجنبي
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رفضت محكمة التمييز دعوى وسيطة عقارية، حصولها على عمولة 1 % نظير بيع عقار؛ بسبب أن 
العقد موضوع الدعوى، لم يوثق لدى موثق وزارة العدل.

وتشــير الوقائــع إلــى أن الطاعنــة أقامت الدعوى لســنة 2021 أمــام المحكمة الصغــرى المدنية ضد 
المطعــون ضــده األول، بطريــق أمــر األداء الــذي رفــض، بطلــب الحكــم بإلزامه بمبلــغ 2340 دينارا، 

والفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ االستحقاق، وحتى تمام السداد.

وعلـــى ســـند من أنـــه بموجب عقد البيـــع المبدئي 
المؤرخ في 2020، اشـــترى المطعون ضده األول 
مـــن المطعـــون ضده الثانـــي العقار المبيـــن وصفًا 
وقيمة باألوراق، بوســـاطة الطاعنـــة، ونص العقد 
علـــى اســـتحقاقها لعمولـــة 1 % من قيمـــة العقار، 
فـــي حـــال إنفـــاذ البيع، علـــى أن تكـــون العمولة 2 
% يتحملهـــا المخـــل بالتزامـــه التعاقـــدي، إال أن 
المطعون ضده األول، أنكر عمولتها، ولم يسددها، 

فكانت الدعوى.
وأقـــام المطعون ضده األول دعـــوى متقابلة ضد 
الطاعنـــة، والمطعون ضده الثانـــي، بطلب الحكم 
إلزامهـــا متضامنيـــن بـــرد المبلـــغ العربـــون 1000 
دينـــار، وســـداد مثلـــه، والتعويـــض األدبـــي بواقع 
مبلـــغ 500 دينـــار، علـــى ســـند أنهما تعمـــدا إخفاء 
عـــدم وجـــود الصرف الصحـــي في العقـــار المبيع، 
وأخا بذلك بالتزاماتهما التعاقدية، فأقام دعواه.

بعـــدم  وحكمـــت  الدعوييـــن،  المحكمـــة  ضمـــت 
اختصاصها، قيميـــًا بنظرهما، وإحالتهما للمحكمة 
المدنية الكبرى، التي حكمت بعدم اإلحالة برفض 
الدعـــوى األصليـــة، وفي الدعـــوى المتقابلة بإلزام 
الطاعنـــة، والمطعـــون ضـــده الثانـــي بمبلـــغ 1000 

دينار، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
واستأنفت الطاعنة ذلك، باالستئناف لسنة 2021، 
كمـــا اســـتأنفه المطعـــون ضـــده الثانـــي، وقضـــت 
المحكمـــة برفض اســـتئناف الطاعنـــة، والمطعون 

ضـــده الثانـــي، وفـــي االســـتئناف الثانـــي 
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، 

مـــن إلزام الطاعنـــة، والمطعون ضده 
الثاني بمبلغ 1000 دينار.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم، 
بطريق التمييز، وأودع المكتب 
الــفــنــي مـــذكـــرتـــه بـــرأيـــه في 

الطعن.
وإذ تلزم المحكمة المطعون 
ــذا الـــنـــظـــر، فــإنــه  ــ ــه هــ ــيـ فـ
يــكــون قـــد طــبــق الــقــانــون 
ــح، وال  ــيـ ــحـ ــصـ بــشــكــلــه الـ
يـــعـــيـــبـــه اشـــتـــمـــالـــه عــلــى 
خاطئة،  قانونية  تقريرات 
إلـــى  انـــتـــهـــى  ــد  قــ دام  ــا  مــ
إنــه  نــتــيــجــة صــحــيــحــة، إذ 
تصوب  أن  المحكمة،  لهذه 

تقريراته، ويكون النعي على 
غير أساس.

لـــــذلـــــك، قــــــــررت الـــمـــحـــكـــمـــة - 
ــدم  ــورة - عـ ــشــ ــمــ ــ ال ــة  ــرفــ فــــي غــ

ــزمـــت الــطــاعــنــة  قــبــول الــطــعــن، وألـ
مقابل  دينار   100 ومبلغ  المصروفات، 

ضد  للمطعون  تــدفــع  الــمــحــامــاة،  أتــعــاب 
الثاني، مع مصادرة الكفالة.

وسيطة تخسر عمولتها العقارية لعدم توثيق العقد
“التمييز” رفضت الدعوى

إبراهيم النهام

المحامي فيصل العليالمحامي يوسف حافظ
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جدة ـ وكاالت

هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة 
أدى  مــا  الخميس،  أمــس  الــســعــوديــة، 
رحالت  وتأخير  المدارس  تعليق  إلى 
إلى  المؤدية  الطريق  وإغــالق  جوية 
أوردت وسائل  المكرمة، حسبما  مكة 

إعالم سعودية.
المكرمة  مكة  منطقة  إمــارة  وأعلنت 
ــدة(  ــالق طـــريـــق )مـــكـــة - جـ ــ ــن “إغــ عـ
ــرازي؛ نــظــرا  ــ ــت الـــســـريـــع، وبــشــكــل احــ

لهطول األمطار”.
وأظــهــرت صـــور نــشــرت عــلــى مــواقــع 
الخميس  أمس  االجتماعي  التواصل 
تــأثــر حــركــة الــمــرور فــي جـــدة بفعل 

تساقط األمطار الغزيرة.
وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي 
فــي جـــدة عــلــى حــســابــه عــبــر تويتر: 
“نـــظـــرا لـــظـــروف األحــــــوال الــجــويــة، 
الرحالت  بعض  إقالع  تأخير  تم  فقد 
للتواصل  المسافرين  داعيا  الجوية”، 
ــيـــران؛ لــلــتــأكــد من  مـــع شـــركـــات الـــطـ

مواعيد الرحالت الجديدة.
وذكرت وكالة األنباء السعودية فجر 
الخميس “حفاظا على سالمة الطالب 
الدراسة  تعليق  تقرر  فقد  والطالبات، 
ــي جــمــيــع مـــــــدارس جـــــدة ورابـــــغ  فــ

وخليص”.

أمطار جدة.. طوارئ وتعطيل للدراسة وإلغاء رحالت

بيروت ـ وكاالت

الخميس  أمس  اللبناني  البرلمان  فشل 
لــلــمــرة الــســابــعــة فـــي انــتــخــاب رئــيــس 
منذ  الــمــوقــع  شــغــور  رغــم  للجمهورية، 
انقسامات  جــّراء  الحالي،  الشهر  مطلع 
ســيــاســيــة عــمــيــقــة فـــي خــضــم انــهــيــار 
اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن 

احتوائه.
فيما  بيضاء،  بورقة  نائًبا   50 واقترع   
حصل النائب ميشال معوض المدعوم 
سمير  بــزعــامــة  اللبنانية  الــقــوات  مــن 
وليد  كتلة  بينها  أخــرى  وكتل  جعجع 

جنبالط، على 42 صوًتا.
وتعارض كتل بينها حزب هللا، معّوض، 

 ،” ــه مــرشــح “تـــحـــدٍّ ــأن وتــصــفــه ب
ــق  ــوافـ ــتـ ــة إلــــــى الـ ــ ــيـ ــ داعـ

ــا عــلــى مــرشــح  ــًف ســل
ــه  ــوجــ ــ ــت ــ ــل ال ــ ــبـ ــ قـ
ــمـــان  ــبـــرلـ الــــــى الـ

النتخابه.

ــر نـــظـــام الــتــســويــات  ــؤّخـ ــا يـ ــادة مـ ــ وعــ
ــم بـــيـــن الـــقـــوى  ــائـ ــقـ والـــمـــحـــاصـــصـــة الـ
السياسية والطائفية، القرارات المهمة، 
انتخاب  أو  الحكومة  تشكيل  وبينها 

رئيس.
بري مطلع  نبيه  البرلمان  وحــّدد رئيس 

الشهر المقبل موعًدا لجلسة جديدة.
قرار  في  الدستوري  المجلس  وأبطل 
أمس، نيابة رامي فنج وفراس السلوم، 
المقعد  عن  كرامي  فيصل  فــوز  وأعلن 
الــســنــي فـــي طــرابــلــس وحـــيـــدر آصــف 

ناصر عن المقعد العلوي.
يــتــزامــن الـــفـــراغ الــرئــاســي مــع وجــود 
حكومة تصريف أعمال عاجزة عن 
قـــرارات ضــروريــة، وفي  اتخاذ 
وقت يشهد لبنان منذ 2019 
ــا صّنفه  اقــتــصــاديًّ انــهــيــاًرا 
بين  من  الــدولــي  البنك 

األسوأ في العالم.

للمرة السابعة.. لبنان يفشل في انتخاب رئيس
فرانس24/ أ ف ب

ــيـــة، أمــس  أوقـــفـــت الــســطــات اإليـــرانـ
الشهير  الــقــدم  كــرة  العــب  الخميس، 
“إهانة وتشويه  بتهمة  فوريا غفوري، 
واالنخراط  الوطني  المنتخب  سمعة 

في الدعاية” ضّد الدولة.
ــرى تــوقــيــف غــفــوري بــعــد حصة  وجــ
ــوالد خــوزســتــان  تــدريــبــيــة لــفــريــقــه فــ
بناء على قرار من السلطة القضائية، 
حسبما أفـــادت وكــالــة أنــبــاء “فــارس” 
ــيــة. أتـــى ذلـــك بــعــد أيـــام على  ــران اإلي
الدعم  إيـــران  منتخب  العبي  تقديم 
النشيد  يــرددوا  لم  حيث  للمحتجين، 

االفتتاحية  مباراتهم  قبل  الوطني 
القدم  لكرة  العالم  كــأس  في 

أمام إنجلترا.
وصــــــــــمــــــــــت كــــل 

عــــــــــنــــــــــاصــــــــــر 
ـــة  الـــتـــشـــكـــيـــل
األســـــاســـــيـــــة 

أثناء  العــبــًا   11 مــن  المكونة  إليـــران 
ــوطــنــي فـــي اســتــاد  عـــزف الــنــشــيــد ال

خليفة الدولي، وفق رويترز.
فيما حجب التلفزيون اإليراني صور 
الــالعــبــيــن خـــالل الــبــث الــحــي لعزف 

النشيد الوطني قبل المباراة.
ــي في  ــ ــران ــ واســـتـــدعـــى الــقــضــاء اإلي
الماضية شخصيات سينمائية  الفترة 
وســيــاســيــة وريــاضــيــة، اُتــهــمــوا بنشر 
“اســـتـــفـــزازي” دعــمــا لحركة  مــحــتــوى 
ــدم  ــي إيــــــران. وأقــ االحـــتـــجـــاجـــات فـ
والرياضيات  الرياضيين  من  العديد 
إلى تبني مبادرات للتعبير عن دعمهم 
االمتناع  عبر  ســـواء  للمحتجين، 
ــد الــنــشــيــد الــوطــنــي  ــرديـ ــن تـ عـ
بــاالنــتــصــارات  أو االحــتــفــال 
حــتــى  أو  الــــريــــاضــــيــــة، 
بالظهور بال حجاب في 

مسابقات دولية.

توقيف العب إيراني شهير بتهمة “الدعاية ضد الدولة”
طرابلس ـ وكاالت

التي  والتوتر  االنقسام  حالة  وســط 
رئيس  أشهر، حذر  منذ  ليبيا  تعيشها 
ــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح من  مــجــلــس الـ
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  اســتــمــرار 
بــرئــاســة عــبــدالــحــمــيــد الــدبــيــبــة في 

السلطة.
ــقــاهــا  ــمــة صـــوتـــيـــة أل ــي كــل وقــــــال فــ
المنطقة  أعــيــان  مــع  اجتماعه  خــالل 
الجنوبية، فجر الخميس، إن حكومة 
الدبيبة فشلت في إنجاز المهام التي 
انتخبت من أجلها في مدينة جنيف 
 ،2019 عام  فبراير  شهر  السويسرية 
الــمــؤســســات وتوفير  تــوحــيــد  وهـــي 

وإجراء  المواطنين  حاجيات 
والمصالحة  االنتخابات 

الوطنية، وتمسكت 
بـــــالـــــبـــــقـــــاء فـــي 
ــلـــطـــة رغـــم  الـــسـ
ــاء مــدتــهــا  ــهـ ــتـ انـ

ــتــاريــخ 24  الــقــانــونــيــة والـــمـــحـــددة ب
ديسمبر 2021 وسحب البرلمان الثقة 

منها.
كــمــا اعــتــبــر أن عــمــل الــحــكــومــة من 
إال  ــون  ــكـ يـ أن  يــمــكــن  ال  الـــعـــاصـــمـــة 
بطريقتين، إما بالقوة المسلحة، وهو 
ما يرفضه أو باالتفاق مع المجموعات 

المسلحة في المنطقة الغربية.
الـــحـــكـــومـــة فــي  وأضـــــــاف أن عـــمـــل 
واعتبر  الفوضى”.  “غرضه  طرابلس 
صــالحــيــاتــه  مــــــارس  ــان  ــمـ ــرلـ ــبـ الـ أن 
ــدة بــاتــفــاق  ــديـ بــتــكــلــيــف حــكــومــة جـ
والمجلس  البرلمان  بين  سياسي 
فتحي  برئاسة  للدولة،  األعلى 
بــاشــاغــا، مــضــيــفــًا أن الـــدول 
التي ال تريد استقرار ليبيا 
تمسكت بأن يكون عمل 
هــــذه الــحــكــومــة من 

العاصمة.

البرلمان الليبي يحذر من استمرار حكومة الدبيبة

أحكام باإلعدام على 48 
متهما بـ “حرائق الجزائر”

الجزائر ـ أ ف ب

بإعدام  الخميس،  جــزائــريــة،  محكمة  قضت 
مواطن  إحـــراق  بتهمة  إلدانتهم  شخصا   48
والتنكيل بجثته في منطقة القبائل في عام 
الحبس  إلــى  ستخّفض  األحــكــام  لكن   ،2021
ــف تــنــفــيــذ أحــكــام  ــدى الــحــيــاة بــســبــب وقــ مــ

اإلعدام في البالد، وفق الوكالة الرسمية.
اندلع  الــمــاضــي،  أغسطس  شهر  بــدايــة  ومــع 
نحو 150 حريقا في الجزائر أتت على مئات 

الهكتارات من الغابات واألحراج.
ــغ عـــدد قــتــلــى الــحــرائــق األخـــيـــرة، الــتــي  ــل وب
اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال 

شرقي الجزائر، 43 قتيال.

تسعى إلى تشكيل لجنة توثق االنتهاكات الحاصلة بحق المتظاهرين

األمم المتحدة: إيران تشهد أزمة حقوق إنسان متكاملة األركان
قــال مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان فولكــر تــورك، أمــس 
الخميــس، إنــه طلــب من الســلطات اإليرانية الســماح لــه بزيارة البــالد، لكنه لم 
يتلَق ردًا. وشــدد على أن هناك أزمة شــاملة لحقوق اإلنســان في إيران، عموما، 

داعيًا السلطات إلى وقف االستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة.

وأضـــــاف لــلــصــحــافــيــيــن عــلــى هــامــش 
اإلنسان حول  اجتماع مجلس حقوق 
إيران، “عقدت اجتماعين مع السلطات 
إيران.  إلى  الذهاب  اإليرانية. عرضت 
كــذلــك، عــرضــت تــعــزيــز وجـــودنـــا في 
لدينا مكتب هناك. ولكن  إيــران. ليس 

حتى اآلن، لم أتلَق أي جواب”.
للسلطات  مــلــحــًا  ــداًء  ــ ن ــورك،  ــ ت ــه  ووجـ
ــوقــف اســتــخــدامــهــا “غــيــر  اإليـــرانـــيـــة ل
الــمــبــرر وغــيــر الــمــتــنــاســب” لــلــقــوة ضد 
ــالل جلسة  ــك خــ ــ ــمــتــظــاهــريــن، وذلـ ال
لمجلس حقوق اإلنسان سيقرر خاللها 
إذا ما كان سيباشر تحقيقًا دوليًا بشأن 
التجاوزات التي ُتتهم طهران بارتكابها 

في حق المتظاهرين.
وقــال تــورك فــي أول خطاب لــه أمــام 
المجلس المؤلف من 47 عضوًا، “نشهد 
متكاملة  إنـــســـان  حــقــوق  أزمــــة  اآلن 

من  تمكنا  “مــمــا  وأضـــــاف،  األركــــــان”. 
تــم حــتــى اآلن اعــتــقــال نحو  جــمــعــه، 
أطــفــال، في  بينهم  ألــف شــخــص،   14
سياق االحتجاجات. هذا رقم صادم”. 
وتــابــع، “يــجــب وضــع حــد لالستخدام 
للقوة.  المتناسب  الضروري وغير  غير 
الحصانة  وعقلية  القديمة  األساليب 
لدى من يمارسون السلطة ببساطة ال 
تجعل  فقط  هــي  الــواقــع،  فــي  تنجح. 

الوضع أسوأ”. 
الــدول  طــهــران  انتقدت  المقابل،  فــي 
اجتماع  عقد  إلــى  دعــت  التي  الغربية 
ــان؛  ــســ ــ ــمــجــلــس حـــقـــوق اإلن عـــاجـــل ل
االحتجاجات،  على  حملتها  لمناقشة 
“الــصــدقــيــة  ــى  إلـ تفتقر  أنــهــا  مــعــتــبــرًة 

األخالقية”.
وبحث مجلس حقوق اإلنسان، أمس، 
منذ  إيــران  تهز  التي  التظاهرات  قمع 

أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي 
إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي في 

شأن الوضع في البلد.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما ال 
يقل عن 416 شخصًا بينهم 51 طفالً، 
وفقًا لمنظمة حقوق اإلنسان في إيران 

التي تتخذ في أوسلو مقرًا.
إلى  الوقت  مع  التظاهرات  وتحولت 
احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة 
الــثــورة  مــنــذ  وطبيعتها  حجمها  فــي 

اإلسالمية عام 1979.
السلميين،  المتظاهرين  آالف  واعتقل 
الــنــســاء واألطــفــال  مــن  عــديــد  بينهم 
والمحامين والناشطين والصحافيين، 
بحسب خبراء في حقوق اإلنسان في 

حتى  القضاء  وأصدر  المتحدة.  األمم 
اآلن ستة أحكام باإلعدام على ارتباط 

بالتظاهرات.
تشكيل  مسألة  في  المجلس،  وسيبت 
فريق محققين إللقاء الضوء على كل 
المرتبطة  اإلنسان  لحقوق  االنتهاكات 

بالتظاهرات.
والهدف هو جمع أدلة على االنتهاكات 
الستخدامها  تحسبًا  عليها  والحفاظ 

في مالحقات محتملة.
بإيران،  ورأى المحقق األممي الخاص 
ينذر  الكردية  المناطق  في  الوضع  أن 
قدمت  السلطات  أن  معتبرًا  بالخطر، 
تقارير “ال أساس لها من الصحة” حول 

االحتجاجات.

جنيف ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

أو حوار مع  مــراًرا رفضها ألي تسوية  أوكرانيا  تأكيد  مع 
روسيا، قبل انسحاب قواتها من أراضيها، جدد الكرملين 

التأكيد على أن الحل بيد األوكرانيين.
بيسكوف  ديــمــتــري  الكرملين  بــاســم  الــمــتــحــدث  واعــتــبــر 
للقيادة  يمكن  أنــه  الخميس  أمــس  صحافية  إحاطة  في 

األوكرانية “إنهاء المعاناة” عبر تنفيذ مطالب بالده.
أما رًدا على سؤال حول ما إذا كانت بالده قلقة من تأثير 
األوكرانية،  الطاقة  ومــواقــع  التحتية  للبنية  استهدافها 
وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر على السكان المدنيين، 
مالئمة،  عسكرية  أهــدافــا  فقط  هاجمت  بـــالده  أن  فــأكــد 

وليس اجتماعية أو مدنية، وفق تعبيره.
وانقطع أمس الخميس التيار الكهربائي والمياه عن مناطق 
أوكرانية عدة، بينها العاصمة كييف، غداة ضربات روسية 

جديدة كثيفة استهدفت منشآت الطاقة األوكرانية.
نــهــار الخميس مــن دون  وأمــضــى مــاليــيــن األوكــرانــيــيــن 
تحسن  في  تأمل  السلطات  لكن  البرد،  ظّل  وفي  كهرباء 

الوضع قريبا.
أن  ميتسوال  روبيرتا  األوروبـــي  البرلمان  رئيسة  وأفــادت 

البرلمان وافـــق على حــزمــة دعــم ألوكــرانــيــا مــن االتــحــاد 
األوروبي بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو للعام 2023.

أن  األوكــرانــي  البرلمان  في  سابق  نائب  كشف  حين  في 
الرئيس فالديمير زيلينسكي طلب من الواليات المتحدة 

أسلحة كيمياوية الستخدامها الحقا في دونباس.
“نظام كييف في حالة ذعر،  ذاتــه، فإن  المصدر  وبحسب 
إرهابي على محطة  األمر قد ال يقتصر على هجوم  وإن 

الطاقة النووية في زابوريجيا”.

ماليين األوكرانيين ما زالوا غارقين في الظلمة والبرد

الكرملين: يمكن لكييف إنهاء الحرب بتلبية مطالبنا

روسيا تعلن إحباط هجوم على خط أنابيب غاز “السيل الجنوبي”

أنقرة ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

شّنت طائرات تركية مسيرة ضربات استهدفت منشآت نفطية 
تديرها “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا.

وقالت “قوات سوريا الديمقراطية”، إن عشرات من بينهم 11 
من مقاتليها لقوا حتفهم في الضربات، علما أن هذه هي المرة 

األولى التي تستهدف فيها تركيا حقول النفط في المنطقة.
مــن جــانــبــه، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود جاويش 
أوغلو، إن عمليات القوات المسلحة التركية في شمال العراق 

وسوريا ستستمر.
وبحسب بيان الخارجية التركية، أكد الوزير أوغلو “أن حربنا 
المخلب  اإلرهــاب سوف تستمر بحزم كجزء من عملية  ضد 

السيف”.
عسكرية  عملية  أي  من  الروسية  التحذيرات  تعالت  وبعدما 
برية تركية في الشمال السوري، أعلنت تركيا أنها ستواصل 

عملياتها الجوية.
سيرجي،  ــروســي  ال ــدفــاع  ال ــر  وزيـ بين  هاتفي  اتــصــال  ففي 
ونظيره التركي خلوصي أكار، أكد األخير أن بالده ستواصل 
التي  المسلحة  الكردية  المجموعات  ضد  العسكرية  عملياتها 

تتهمها باإلرهاب.

كما شدد على أن “أولوية بالده تكمن في منع خطر اإلرهاب 
من شمال سوريا بشكل نهائي دائم”، بحسب ما أفادت رويترز.

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوزيرين ناقشا الوضع 
في سوريا واتفاق حبوب البحر األسود.

ماريا  الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  بــاســم  المتحدثة  وكــانــت 
ألكسندر  سوريا  إلى  الروسي  المبعوث  عن  فضال  زاخــاروفــا، 
اجتياح  أي  مخاطر  من  سابق  وقــت  في  حــذرا  الفرينتييف، 
في  التوتر  سيزيد  أنه  مؤكدين  السوري،  للشمال  تركي  بري 

المنطقة.

مع اســتمرار االحتجاجات في إيران منذ وفاة الشــابة مهسا أميني في 
ســبتمبر الماضــي، وتضامًنــا مع المــدن الكردية التي شــهدت مواجهات 
عنيفة مع قوات األمن خالل األيام الماضية، تجددت اإلضرابات، أمس 

الخميس، في عدة مدن.

فــقــد واصــــل أصـــحـــاب الــمــتــاجــر في 
رغم  إضرابهم  إيــران،  غرب  جوانرود 
ــواء األمــنــيــة بــالــمــديــنــة، وأبــقــوا  ــ األجـ
التي  للدعوات  تلبية  مغلقة  محالتهم 
وجهت يــوم األربــعــاء من أجــل تنفيذ 
إضرابات عامة في كافة أنحاء البالد.
بمحافظة  مدينة سميرم  انضمت  كما 
أصفهان، ومدينة بوكان في محافظة 
ــيــجــان الــغــربــيــة إلـــى اإلضــرابــات  أذرب

نشطاء  أطلقها  دعــوات  بعد  الواسعة، 
الشعبية،  االنــتــفــاضــة  مــع  لــلــتــضــامــن 

واحتجاجا على قمع المتظاهرين.
ــركـــة “نــيــرو  ــمـــال شـ ــلـــن عـ كـــذلـــك، أعـ
مــحــركــة” فـــي قـــزويـــن شــمــال إيـــران 
الخميس،  أمس  العمل،  عن  اإلضــراب 
استجابة لدعوات اإلضراب في البالد.
أظهر مقطع فيديو من مدينة  وأيًضا 
“أورومية”، شمال غربي البالد إضرابا 

ــمــديــنــة بــالــتــزامــن مع  ــا فـــي ال ــعـ واسـ
إضرابات لمدن أخرى، وبدت الشوارع 

خالية تماما من المارة.
ــة لـــدعـــوة من  يـــأتـــي ذلـــــك، اســتــجــاب
“الشباب  نفسها  على  تطلق  مجموعة 

الثوار في إيران” إلى إغالق المحالت 
الخميس،  اليوم  التجارية،  واألعمال 
المدن  مــع  تضامنا  ــران،  إيـ عموم  فــي 
الشديد  للقمع  تتعرض  التي  الكردية 

هذه األيام.

مسّيرات تركية تستهدف منشآت نفطية في شمال شرق سوريا

رغم التحذيرات.. أنقرة تواصل عملية “المخلب السيف”

إضرابات تتجدد في إيران.. محالت مغلقة وشوارع خالية

استهداف منشآت نفطية تديرها “قسد” في شمال شرق سوريا 

إضرابات في إيران تضامنا مع االحتجاجات



17564404 Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

GRNATA  has a proven track record in the field of plant 
and machinery valuation and has handled complex 
valuations for clients in both private and public sectors, 
our professionals provide timely and accurate results 
that meet valuation standards of the RICS. Our qualified 
experts have performed plant and machinery valuation 
on assets in a number of industries. 

تتمتع غرناطة بسجل حافل في مجال تقييم اآلالت والمعدات، 
ــيــرة لــلــعــمــاء في  وقـــد أنـــجـــزت عـــدة تــقــيــيــمــات مــعــقــدة وكــب
دقيقة  نتائج  المقيمون  ويــقــدم  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
بالمعهد  الــخــاصــة  التقييم  معايير  مــع  منسجمة  وواقــعــيــة 
مصانع  بتقييم  قــامــوا  وقــد  المعتمدين،  للمساحين  الملكي 

وآالت بمختلف القطاعات.

grnata

www.grnata .com
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Vacancies Available
Falcon Express Maintenance Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17790090 or vibin@onebahrainhospitality.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32046472 or Sandhusahib143@gmail.com 

RAS ZUWAYED RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39847080 or BB12BB@HOTMAIL.COM 

PALM PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36603331 or ISEYADI@GMAIL.COM 

SNOWFALL AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17701545 or SNOWFALL.AC@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 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

OLD CHEF RESTAURANT  For traditional dishes and falafel 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39788869 or KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

SAQR ALRIFFA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33999975 or AAMER6060@HOTMAIL.COM 

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

 SALES SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17749111 or info@elitetechno.com 

BE SPORT SWEAR 
has a vacancy for the occupation of

 MASTER CUTTER(GENTS)
 suitably qualified applicants can contact

 39886050 or MOHAMMED_13_17@HOTMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

DAR AL SHIFA PHARMACEUTICALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17601616 or KTMALI1954@GMAIL.COM 

DAR AL SHIFA PHARMACEUTICALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17601616 or KTMALI1954@GMAIL.COM 

SANAD AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39581507 or BAHLOVE6@GMAIL.COM 

ALAMEER PASTA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 37774847 or ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AL KAWTHAR RIVER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36363667 or OFFICE.LAWYERNEZAR@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER
 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

Uranus travel and tourism Industrial Establishments 

has a vacancy for the occupation of

 TRANSPORTATION OPERATIONS MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 33993380 or HALKISHRI@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net  

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

 )CR2022- 171159( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مظهر اقبال ميرزا خان جالل دين خوشي محمد خان

االسم التجاري الحالي : ام 6 للعقارات والتجارة العامة
االســـــم التجـــاري : ام 6 للتجارةالعامة

رقم القيد:  2-115837

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدمت إليها مالك المٔوسسة الفردية 
المسماة لمسة اعمار الفنية للمقاوالت والمملوكة للسيد/السيدة السيد تاج ملي خان الياس 
والمسجلة بموجب القيد رقم 1-114201 ، بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( 
المذكور وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسٔوولية محدودة( برٔاسمال وقدره 1000 دينار 
ٔاصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني، 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
SAJAN THOMAS JOHN بنسبة 49 %

TAJ MALI KHAN ILYAS KHAN BAHRAM بنسبة 51 %

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -   إدارة التسجيل
)CR2022-172333( 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 :  صالح مهدي مكي الخباز

االسم التجاري الحالي : التقنية االيطاليه لتلميع الرخام
االســـــم التجـــاري الجديد : صالح مهدي مكي كاظم الخباز

رقم القيد:  53449-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة روني للعقارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 MOHAMMED MOHIUDDIN RONY MIRU السيد / السيدة
MIA باعتباره المصفي القانوني لشركة روني للعقارات ذ.م.م ، والمسجلة 
بموجب القيد رقم )1-142769 (، طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويل القيد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة الفردية 
جمعه  عدنان  احمد  للسيدة/سلمى  والمملوكة  للسيدات  غيرل  سمايل  صالون  المسماة 
بلوش والمسجلة بموجب القيد رقم 93348 بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية 
المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 100 دينار بحريني، 
وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن كافة أصول وموجودات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا الى الشركاء هم :
  در بي بي نور محمد محمد حسن عبدهللا بنسبة 1%

  AMEER ALI بنسبة 99%

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  مارفن ريل استيت ذ.م.م

السيد/  إليها   تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
البنعلي    جاسم  عبدالرحمن  نجله  والسيدة/  البنعلي  عبدهلل  جاسم  عبدالرحمن 
باعتباره المصفي القانوني لشركة مارفن ريل استيت ذ.م.م  والمسجلة بموجب 
تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا     140282 رقم    القيد 
اختيارية  وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام . قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في   ابل للتجارة  ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
1 - 96983 طالبين  القيد رقم  المسجلة بموجب  للتجارة  ذ.م.م    ابل  شركة 

تغيير االسم التجاري
للفرع رقم   1   من: ابل للتجارة  ذ.م.م  
ABUL TRADING CO W.L.L

الى: حلويات بطول ذ.م.م
  BATHOOL SWEETS 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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ويسق ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها  السيد/  
شركة  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  حسن    ميرزا  الرزاق  عبد 
طالبا        1  –  141166 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م   ويسق 
من  وشطبها  اختيارية   تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام . قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل مؤسسة دومينيون العقارية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
العقارية  دومينيون  مؤسسة  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك  إليها 
والمملوكة للسيد عماد عبدهللا عبدالرحمن حسن والمسجلة بموجب القيد 
رقم 67512 - 1 ، بطلب من المالك بتحويل المؤسسة الفردية المذكور 
دينار بحريني،   50 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 

وذلك بكافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة    -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مالفا
وتحويل القيد الى مؤسسة فردية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها  مالفا
 المسجلة بموجب القيد رقم 1 - 49790 ، بطلب تصفية الشركة تصفية  
للشركة  مصفيا  هاشم   علي  عدنان  جواد  محمود  وتعيين  اختيارية   
.وتحويل قيدها بما فيه من اصول وموجودات الى مؤسسة فردية باسم 

محمود جواد عدنان علي هاشم
عنوان المصفي : محمود جواد عدنان علي هاشم

MAHMOOD@ALLSEABH.COM  -    39766666

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 
شركة   شيز كافيه اند آرت جاليري - شركة تضامن بحرينية   المسجلة 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل  بطلب     45800 رقم    القيد  بموجب 
مسئولية  ذات  شركة   إلى  بحرينية    تضامن  شركة  من    المذكورة 

محدودة  
 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم مطعم شرمب تب ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
مطعم شرمب تب ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 141774، بطلب تغيير اسم 

الشركة من: مطعم شرمب تب ذ.م.م
SHRIMP TUB RESTAURANT W.L.L

الى: تو بيكري ذ.م.م
TOO BAKERY 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 والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري مٔوسسة فردية
وتحويل القيد إلى ذات مسٔيولية محدودة

إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
كميل  للسيد/السيدة  والمملوكة  كفيه  سجنتشر  المسماة  الفردية  المٔوسسة  مالك 
عبدالعظيم عبدالهادي عبدالرسول رجب والمسجلة بموجب القيد رقم 110590، 
بطلب بيع المحل التجاري المٔوسسة الفردية المذكور وتحويل القيد بكامل فروعه 
إلى ذات مسئولية محدوده برٔاسمال وقدره 10000 دينار بحريني، وذلك لتصبح 

الشركة مملوكة للمالك نفسه .

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

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

 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

 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

 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

 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 

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
 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 

ALJANOOB CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39446099 or ALJANOOBCBH@GMAIL.COM 

UNIQUE STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34001598 or citi20000@hotmail.com 

DANA GARDENS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36383555 or hassan@emaar.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

Al salam traditional baker 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17280833 or MURADNAQAH@HOTMAIL.COM 

SABRE TRAVEL NETWORK MIDDLE EAST CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact
 17201027 or Raed.AlNasaa@sabre.com 

SABRE TRAVEL NETWORK MIDDLE EAST CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 17201027 or Raed.AlNasaa@sabre.com 

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

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39989897 or SELVADO2011@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 

SAKINA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com 

4U GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 39900148 or shatha197070@hotmail.com 

AYURLIFE AYURVEDIC CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 17552393 or AHMEDALQATTAN2012@GMAIL.COM 

SHAGARDI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34671517 or MINHAS1965@GMAIL.COM 

INTERIOR ART 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

RAJBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39711494 or NINTHMARCH@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz 

ALI ABDULLATIF CONSTRICTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 39457838 or SAAED-321@HOTMAIL.COM 

MARSA ALBUSAITEEN COLD STORES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39867872 or HASH2H2@HOTMAIL.COM 

BELADI SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66921770 or SIM20122013@HOTMAIL.COM 

DAR ALARAB CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17478287 or ISAALI1956@GMAIL.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 36361228 or alijmaa16@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com 

RED LINE CAR CLEANING AND UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39222343 or al-shabak@live.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 

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 

LEENAZ DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39793332 or info@leenaz.net 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17822123 or metee@meteebah.com 

SUBS AND MORE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 66706010 or info@eatco.me 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

LAVANDA SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33246611 or lavandaspa@yahoo.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

Doha Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39412502 or alwahadc2013@gmail.com 

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

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

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17710271 or MISHAL@ALGHALIA.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 

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LINESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17718033 or BHABANI.MISHRA@rayoman.COM 

NAMA TOYS CENER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13651199 or 007ALMAHRIN@GMAIL.COM 

FUTURE GENERATIONS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34339005 or FUTURE.STATIONERY@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@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 

LASH DOLLS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 34114798 or SAMI999AMR@GMAIL.COM 

Uniontech computers and technology 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39182771 or MS.USMANO@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

FLOW BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36353633 or AYDNOOR@GMAIL.COM 

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

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

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

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact
 37774616 or ABBAS33901@GMAIL.COM 

HYGIENE TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38488088 or 121221212@HOTMAIL.C 

FIORENTINA MENS SALOON CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 66356021 or MADNAN6021@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 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

Cuba Garage Auto Repair 
has a vacancy for the occupation of
 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 33354499 or CUBA.GARAGE1@GMAIL.COM 

Deli-Gulf Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 34529228 or OSMAN.KHAN@DELIGULF.COM 

A.LATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17223527 or layla@alaujan.com.bh 

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 

SHARM EL SHEIKH FOR EGYPTIAN FOOD 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact
 17442887 or jas7112@gmail.com 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 77707070 or adam.mohamed@fairmont.com 

Sara Naveed Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39543523 or AYADSHAHIDLATIF@GMAIL.COM 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 34130996 or sayed.atlasaluminum@gmail.com 

SUBHAN PALACE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17600003 or MAHMOOD.ALBAQALI1996@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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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 

ALSHARAFI ABYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33870232 or SHANYOUSUF.BH@GMAIL.COM 

MS2 MARINE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 37100180 or MSTWOMARINE@GMAIL.COM 

HAROON MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33032025 or HAROON.MANAGMENT@YAHOO.COM 

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 

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 

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 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FIXER(PICTURES FRAMES)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

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

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

MY BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39614800 or ADMIN.HR@MYBAKERY.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 

Le coiffure beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

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

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700680 or ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34456676 or KADEROMAR008@GMAIL.COM 

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

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

AZIAN FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36360595 or ALKOOHEJI92@GMAIL.COM 

MICA MARKETING AND MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 35050684 or ELLEMICA0586@GMAIL.COM 

ABU AHMED PLASTIC RECYCLE WORKSHOP CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37007786 or AHMEDPLASTICCO@GMAIL.COM 

ESSAB COMPUTER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33401580 or ESSABCOMPUTER.BH.PK@GMAIL.COM 

LAHORE GRIFFIN PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35576972 or LAHOREGRIFFIN157@GMAIL.COM 

MUHAMMAD SAJJAD IQBAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35059393 or MSAJJAD875@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 

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

 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 

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 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 DIESEL MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ASHA’S SWEETS & NAMKEEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17200091 or SANDEEP16JUNE85@GMAIL.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 

SALEH ALI AHMED ALTASHANI 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 35507826 or FATAT.ONTHA@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ERTIHA CO. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39461185 or MEEC@BATELCO.COM.BH 

ALRISALAH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39464691 or ALRASALAH6@GMAIL.COM 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of
 ASSISTANT GENERAL MANAGER

 suitably qualified applicants can contact
 39649922 or HR.S@EKKANOO.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 

ALSAHWA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33000044 or Kabdulla2009@hotmail.com 

AL SAHWA WORLD AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33444404 or KABDULLA2009@HOTMAIL.COM 

KAMALI TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 STORING MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33358903 or KAMALITRADINGEST1013@GMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39978883 or BUY3KOOB@HOTMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39600070 or SAADJS.505@GMAIL.COM 

Castillo Trading & Construction 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17717474 or ramiazadi1972@gmail.com 

Braas Workshop w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17701006 or HR@ACTBH.COM 

IN FOCUS FOR PRODUCATION & ART DISTRBUTION . 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17795512 or mem-117@hotmail.com 

KATANA BEACH JAPANESE CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 38080801 or INFO@KATANATORII.COM 

ALSEDAIR CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39696220 or HUSSAINABDULLA946@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 

ENFINITY SHOES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39604480 or HASAN.396@HOTMAIL.COM 

RAFIE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39656245 or NAEEMARAFIA@GMAIL.COM 

AL HEJARAH RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33880261 or MAQBOOLALHARAM2017@GMAIL.COM 

ZOORO FOR FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39455773 or WADEEAH23@HOTMAIL.COM 

SHAY MADHBOOT CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33665947 or ALNAHEA.BOUTIQUE@GMAIL.COM 

JANOOB ALGHARBI EST 
has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17730786 or PAMBAVASANNAIR@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com 

NAWAB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39654547 or AKRAMHUSSAIN22@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@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 

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 

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

 SUPERVISOR
 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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LIGHT VEHICLES DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ABDULMAJEED ALMDAR ZAINAL / DAFER ALBHAR - 8810 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33355528 or ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

BANATI LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17556776 or MARAWI_911@HOTMAIL.COM 

WHITE HOUSE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39822984 or E.ALSAEED68@GMAIL.COM 

KATALINA SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35347989 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17321753 or AHMEDGA@BAS.COM.BH 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39743974 or abdulrodakadhom8822@hotmail.com 

AMEENA LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 17414252 or BA_590@HOTMAIL.COM 

ALBUHAIRA LANUDRY 
has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 39179077 or JAFFARALI333@GMAIL.COM 

AL RAYAH BUILDING & CARPENTRY TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39400123 or alkaser7001@gmail.com 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33366038 or ABEERALSHARQ5@GMAIL.COM 

KHADEEJA ABDULLRAHIM AHMED JUMA 
has a vacancy for the occupation of
 WASHING MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact
 33720667 or HOOB667766@GMAIL.COM 

JAWZ WA LAWZ FOR ALL FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17689427 or ALAKLAH.EST@GMAIL.COM 

CONVERGE GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 33721349 or tazforcarracing@gmail.com 

EY Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38899982 or sara.ebrahim@bh.ey.com 

ALAHAL COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 34228931 or helplinebh888@gmail.com 

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39222337 or arabspalacecleaning@gmail.com 

REHAB CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33244441 or YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SYSTEM ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

NEW ADYAN AUTO PAINTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33196600 or EYMANAC2012@GMAIL.COM 

ATLAS COPCO SERVICES -MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 SALES SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 33533315 or MOHAMED.REDA@ATLASCOPCO.COM 

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

 ASSISTANT PROFESSOR
 suitably qualified applicants can contact

 39669704 or ahims@batelco.com.bh 

FALAFEL CANADIAN TOWER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36511997 or ALMAHRIN4364@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 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17467477 or amin.hameed@unirol.com 

MAZARI FOR AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33447756 or SAUDA2917@GMAIL.COM 

AL MANSOORI PACKING AND SHIP  MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39966665 or ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17826007 or hrg.bh@rameehotels.com 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

MILANO GATE FOR BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39994192 or M999SAEED@GMAIL.COM 

Seven Plus Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39411622 or AM.KAM99@GMAIL.COM 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com 

Prism gents salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39658966 or AISHA.JALAL88@GMAIL.COM 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33556920 or naziamalik692@gmail.com 

CLAREMONT  CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36558869 or WALID.HUSSEINI@GMAIL.COM 

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

 SALES ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17215555 or INFO@EBIT.COM.BH 

GOLDEN CARE CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17642844 or goldencareco.bh@gmail.com 

Al Khidaiwi Trading EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39846014 or ebrahimalkhidiwi2020@gmail.com 



 االتحاد البحريني لكرة القدم: 

 أجريـــت في مقـــر االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القدم، قرعة دوري االتحاد لكرة 
2022- الرياضـــي  للموســـم  الصـــاالت 

 .2023
حضـــور  القرعـــة  مراســـم  وشـــهدت   
ممثلـــي الفرق الســـبعة التي ستشـــارك 
في منافسات الدوري، وهي: المعامير، 
ســـار، المنامة، توبلي، عالي، القادسية 

والحد. 
علـــى  الـــدوري  منافســـات   وســـتلعب 
قســـمين بحســـب ما أفرزته القرعة، إذ 
ســـتكون مباريـــات الجولـــة األولى من 
القسم األول كالتالي: المعامير مع سار، 

المنامة مع توبلي، عالي مع القادسية، 
وســـيخضع الحـــد للراحـــة اإلجباريـــة 
في الجولـــة األولى. وأجريـــت القرعة 
تباًعـــا بناًء علـــى األرقـــام التي وقعت 
فيها الفرق. وســـتبدأ مباريات القســـم 
الثاني كالتالي: سار مع عالي، الحد مع 
المعامير، توبلي مع المنامة، وسيخضع 

القادسية للراحة اإلجبارية. 
آليـــة   وقـــدم المنظمـــون شـــرًحا عـــن 
ونظـــام الدوري في الموســـم الرياضي 
أتيـــح  كمـــا   ،2022-2023 الجديـــد 
لتقديـــم  الفريـــق  لممثلـــي  المجـــال 

االستفسارات كافة.

سحب قرعة دوري االتحاد لكرة الصاالت انطالق النسخة الرابعة من بطولة كأس السفير الكوري للتيكواندو.. اليوم
منافســـات  “الجمعـــة”  اليـــوم  تنطلـــق 
كأس  بطولـــة  مـــن  الرابعـــة  النســـخة 
السفير الكوري للتيكواندو، وذلك على 
صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة.

 ويشارك في هذه البطولة 110 العبين 
والعبـــات مـــن فئـــة الشـــباب والعمـــوم 
يمثلـــون 12 نادًيا مســـجًل تحت مظلة 
االتحـــاد البحريني للتيكواندو، والذين 
القتـــال  نـــزاالت  فـــي  سيتنافســـون 
والبومســـي. حيث تـــم اعتماد 5 أوزان 
و4  وذكـــور،  إنـــاث  للشـــباب  أولمبيـــة 

أوزان أولمبية للعموم إناث وذكور.
 وبحسب جدول المنافسات، ستنطلق 
البطولـــة عنـــد الســـاعة 7.30 باجتمـــاع 
لممثلي الفرق المشـــاركة، على أن تبدأ 
النزاالت عند الســـاعة 8 صباًحا بإقامة 
منافسات فئة الشباب والتي ستستمر 
حتـــى 1 ظهـــًرا. فـــي حيـــن تنطلق عند 
الســـاعة 1 ظهًرا منافســـات فئة العموم 

والتي تستمر حتى 6.30 مساء.
 وبهذه المناســـبة، قـــال رئيس االتحاد 
البحرينـــي للتيكواندو عبدهللا عيســـى 
الـــدوي: “إن إقامـــة هـــذه البطولة تأتي 
ضمـــن روزنامـــة المســـابقات المحليـــة 
العـــام،  لهـــذا  االتحـــاد  وضعهـــا  التـــي 
وفـــق الخطـــط والبرامج التي يســـعى 
لتنفيذها على الشـــكل الذي يســـهم في 
تطوير رياضة التيكوانـــدو البحرينية، 

بالصـــورة التي تتماشـــى مع سياســـات 
العمل التي رســـمها المجلس البحريني 
ســـمو  برئاســـة  القتاليـــة  لأللعـــاب 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة 
نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة، 
والتـــي ترتكـــز علـــى مواصلـــة الجهود 
القتاليـــة  األلعـــاب  بمســـتوى  للرتقـــاء 
وجميـــع منتســـبيها، والـــذي يدفع نحو 
تحقيقها لمزيد من النجاحات للرياضة 

البحرينية”.

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وأشـــار   
البطولـــة  هـــذه  أن  إلـــى  للتيكوانـــدو 
قبـــل  مـــن  كبيـــرة  مشـــاركة  ستشـــهد 
اللعبين واللعبـــات من أندية ومراكز 
التدريـــب المعتمدة في المملكة، والتي 
ووفـــق  المســـابقات  فـــي  ســـتتنافس 
األوزان األولمبيـــة، متمّنًيـــا في الوقت 
لجميـــع  والنجـــاح  التوفيـــق  كل  ذاتـــه 
المشـــاركين فـــي الظهـــور بمســـتويات 

مشرفة وتحقيق المراكز األولى.

 المجلس البحريني لأللعاب القتالية- المركز اإلعالمي:

حلبة البحرين الدولية، الصخير

الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  أمـــس  أعلنـــت 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق 
الرياضـــي  الترويـــج  وشـــركة  األوســـط” 
“ســـي بي إكس” CBX عـــن بدء بيع تذاكر 
بطولـــة البحرين ماســـترز للدارتس 2023 
هيئـــة  مـــع  بالشـــراكة  األولـــى،  بنســـختها 
البحرين للســـياحة والمعارض ومشـــاركة 
أفضـــل العبـــي رمي الســـهام فـــي الجولة 

العالمية.
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وســـتحتضن 
الحـــدث العالمي في الفتـــرة 13-12 يناير 
2023 ضمـــن افتتاحيـــة الجولـــة العالمية 
لموســـم 2023. وستشـــتمل الفعالية على 
يوميـــن من المنافســـات بمشـــاركة أفضل 
العالـــم،  مســـتوى  علـــى  العبيـــن  ثمانيـــة 
أبرزهم بطل العالم في بيتر رايت الملقب 
بـ “ســـنيك بايت”، واللعب رقم واحد في 
العالم جيروين برايس الملقب بـ “آيسمان” 
إلى جانب عـــدد من المواهـــب البحرينية 

في رياضة الدارتس. 
خلل يومين من عمر الفعالية، ســـتتحول 
حلبـــة البحرين الدوليـــة وخيمة القبة إلى 

ســـاحة دارتـــس، مســـتلهمة تصميمهـــا من 
مركز الترفيه الشـــهير “أليكساندرا باالس” 
فـــي لنـــدن، موطـــن البطـــوالت العالميـــة. 
وســـيكون جماهير رياضـــة الدارتس على 
موعـــد مـــع أجواء مثيـــرة اســـتثنائية في 
المملكـــة، مـــع تقديـــم خدمـــات الضيافـــة 

وترفيه ممتع وأزياء فاخرة. 
وتبدأ أســـعار التذاكر لهـــذا الحدث من 25 
دينـــارا بحرينيا للتســـجيل لعامة الجمهور 
لمدة يومين. كما تتوافر مقاعد خاصة مع 
خيـــارات ضيافة لتجربـــة يومين حافلين 
ويمكـــن  ضيافـــة.  خدمـــة  مـــع  باإلثـــارة 
عبـــر  التذاكـــر  تفاصيـــل  علـــى  الحصـــول 
 ،Bahraingp.com اإللكترونـــي  الموقـــع 
كما يمكن شراء جميع التذاكر عبر الموقع 
مركـــز  أو   Bahrangp.com اإللكترونـــي 
االتصـــال لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة رقم: 
الجماهيـــر  علـــى  17450000. ويتوجـــب 
الراغبـــة بحضور الحدث شـــراء تذاكرهم 
سريعًا لتوفر سعة محدودة من المقاعد. 

وكجـــزء مـــن تدشـــين الفعاليـــة، ســـتكون 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض شريكا 

رئيســـيا للبطولـــة ضمـــن عقـــد مدته ثلث 
سنوات لجولة الدارتس العالمية، وستبرز 
الشـــراكة قصة نجـــاح مملكة البحرين في 
الرياضيـــة  البطـــوالت  كبـــرى  اســـتضافة 
التلفـــزة  قنـــوات  جمهـــور  لـــدى  العالميـــة 
العالميـــة كجـــزء مـــن التغطيـــة اإلعلمية 

الواسعة لهذا الحدث الكبير. 
وســـيتم بـــث فعاليـــات البطولـــة مباشـــرة 

عبر قنـــوات التلفزة ألكثر من 200 مليون 
مشـــاهد فـــي أكثـــر مـــن 185 دولـــة حـــول 
العالـــم. وتعتبـــر رياضـــة الدارتـــس ثانـــي 
أكبـــر رياضة فـــي معدالت المشـــاهدة في 
المملكة المتحدة بعد كرة القدم، وتشـــتهر 
لبطولـــة  باســـتضافتها  كذلـــك  بريطانيـــا 
الدارتـــس العالمية والتي تســـتقطب أكثر 
“أليكســـاندرا  فـــي  مشـــاهد   90,000 مـــن 

بـــاالس” فـــي المملكـــة المتحـــدة كل عـــام 
خلل موسم األعياد )الكريسماس( ورأس 

السنة الميلدية الجديدة. 
وبهـــذه المناســـبة، صّرحت مريـــم توراني 
فـــي  والترويـــج  التســـويق  ادارة  مديـــر 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة 
بالقـــول: “نحن ســـعداء بهذه الشـــراكة مع 
حلبة البحرين الدولية وشـــركة “ســـي بي 

إكـــس” لتنظيـــم البطولـــة المرتقبـــة والتي 
تترجم مسعى الهيئة وتوجهها للشراكات 
اإلســـتراتيجية لدعـــم الفعاليـــات المقامة 
في المملكـــة، والتي من شـــأنها ان ترتقي 
بمســـتوى أداء القطـــاع الســـياحي وزيادة 

مساهمته في االقتصاد الوطني”. 
بـــدوره، قـــال المديـــر التنفيـــذي للشـــؤون 
التجارية بحلبة البحرين الدولية شـــريف 
بيـــع  لبـــدء  متحمســـون  “نحـــن  المهـــدي: 
التذاكر لبطولة البحرين ماسترز للدارتس 
2023 األولـــى مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى 
المملكة. ستســـتقطب هذه الفعالية نخبة 
مـــن كبار اللعبيـــن العالميين فـــي رياضة 
الدارتس في مكان رياضي أيقوني ضمن 
تجربة استثنائية للجماهير. نحن واثقون 
واســـعا  انتشـــارا  ســـتلقى  البطولـــة  بـــأن 
وقاعدة عريضة من محبي هذه الرياضة. 
عـــن  لنعـــرب  الفرصـــة  هـــذه  ننتهـــز  كمـــا 
شـــكرنا وتقديرنا لهيئة البحرين للسياحة 
الفعاليـــة  هـــذه  لدعمهـــم  والمعـــارض؛ 
الجديـــدة كليـــا كشـــريك رئيس، والشـــكر 

أيضا لـ  DSV على دعمهم اللوجستي”.

بمشاركة أفضل العبي العالم في حلبة البحرين الدولية

بــدء بيـــع تذاكــر بطولــة البحريــن ماسترز للدارتس
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سّجل المهاجم السويسري، بريل إمبولو، المولود في ياوندي، هدًفا أمام بلده األصلي 
الكاميـــرون ورفـــض االحتفـــال خلل مبـــاراة في المجموعـــة الســـابعة بنهائيات كأس 
العالـــم لكرة القدم يوم الخميس. وولـــد إمبولو البالغ عمره “25 عاًما” في ياوندي لكنه 
نشأ في بازل وسجل من أول تسديدة لسويسرا على المرمى.  وبدا وكأن إمبولو يريد 
االعتذار بعدما ركض نحوه باقي العبي سويســـرا للحتفال بهدف التقدم -1صفر في 

بداية الشوط الثاني.

عبدالله عيسى الدوي

بلغ سعر قميص األرجنتيني ليونيل 
ميســـي الـــذي خســـر وهـــو يرتديـــه 
أمـــام المنتخـــب الســـعودي بهدفين 
لهـــدف يـــوم الثلثـــاء فـــي واحـــدة 
مـــن أكبـــر المفاجآت بتاريـــخ بطولة 
كأس العالم أكثر من 200 ألف ريال 

سعودي.
وقلـــب المنتخـــب الســـعودي تأخره 
بهدف إلى فوز مثير على األرجنتين 
فـــي أولى مباريات اليـــوم الرابع من 
كأس العالم 2022، إذ ســـجل ميسي 
هدًفا في الدقيقة العاشرة من ركلة 
جـــزاء قبـــل أن يـــرد صالح الشـــهري 
وسالم الدوسري عند الدقيقتين 48 

و53 تباًعا.
 ”AC Momento“ شـــركة  وأعلنـــت 
التـــي تعقـــد مـــزادات علـــى قمصان 
العبـــي كرة القـــدم عن بيـــع قمصان 
الذيـــن  األرجنتيـــن  العبـــي  بعـــض 
خاضـــوا اللقـــاء، يتقدمهـــم ميســـي 
الذي بلغ سعر قميصه 57 ألف يورو، 
أي ما يعادل تقريًبا 222 ألف ريال.

ووصل ســـعر قميـــص دي ماريا إلى 
2390 يـــورو )9300 ريال(، وقميص 
زميلـــه الوتارو مارتينيـــز إلى 1650 
يـــورو )6500 ريـــال(، بينمـــا ُيعـــرض 
بألـــف  بـــول  دي  رودريغـــو  قميـــص 
يـــورو )3800 ريـــال( وباريديـــس بــــ 

800 يورو )3100 ريال(.
وينتهي المزاد علـــى قمصان مباراة 
الســـعودية واألرجنتين يوم السبت 

26 نوفمبر 2022.
ويلقي المنتخب الســـعودي نظيره 
البولنـــدي يوم الســـبت، فيمـــا تلعب 
مســـاء  المكســـيك  مـــع  األرجنتيـــن 

اليوم ذاته.

محمد والي ينطلق من الصف األمامي في البرتغالقميص هزيمة ميسي يصل لـ 222 ألف ريال سعودي
قدم الســـائقان البحرينيـــان أداًء الفًتا 
لنهائيـــات  التأهيليـــة  التصفيـــات  فـــي 
الكبـــرى،   2022 ماكـــس  روتاكـــس 
بورتيمـــاو  مدينـــة  فـــي  والمقامـــة 
البرتغاليـــة حتـــى الســـبت 26 نوفمبـــر 

الجاري.
وســـجل الســـائق الناشـــئ محمد والي 
)14 عاًمـــا( األداء األفضـــل في الفريق 
فـــي  الثانـــي  المركـــز  احتـــل  أن  بعـــد 
تصفيـــات جونيـــور ماكـــس، وبالتالـــي 

االنطلق من الصف األول للسباق.
وشـــهدت المنافســـات ظـــروف صعبـــة 
خـــلل األيـــام القليلـــة األولـــى بعـــد أن 
خفيـــف،  بشـــكل  األمطـــار  تســـاقطت 
ممـــا أدى إلـــى بلل المضمـــار في بعض 
األحيـــان مـــا زاد مـــن عوامـــل التحدي 
للسائقين غير المعتادين على الظروف 
األوروبيـــة. ومـــع ذلـــك نجـــح ســـائقو 
فريـــق البحرين فـــي التأقلـــم والظهور 

بصـــورة جيـــدة أمـــام 394 ســـائًقا مـــن 
60 دولـــة ممثلة في هذه النســـخة من 
الحدث الذي استمر ألكثر من عقدين.

وجـــاءت نتيجـــة أداء فريـــق البحرين 
وضمن فئة المايكرو والسائق المشارك 
بهـــا يوســـف الغيث فـــي المركـــز الـ 33، 
فئـــة الميني وخالد النجـــار محققا 23، 

فئـــة الجونيوز محمد والي ثانيا، وفئة 
الســـينيور نجاشـــي رشـــدان فـــي 28، 
وفئـــة دي دي 2 ســـليمان الكندري في 

.35
 ومن جانبه، أكد حســـن الشهابي مدير 
البحريـــن  لحلبـــة  التجاريـــة  الشـــؤون 
الدولية للكارتنج قائًل عن التصفيات: 

“كنـــا نعلـــم أن ســـائقي فريـــق البحرين 
يجـــب عليهـــم بـــذل مجهود أكثـــر هذا 
الطقـــس دوًرا  لعـــب  األســـبوع حيـــث 
ـــا، وربمـــا سيســـتمرون فـــي القيام  مهمًّ
العمـــل  للســـائقين اآلن  بذلـــك. يمكـــن 
لمـــا قبـــل النهائيـــات مـــع إمكانيـــة رفع 

الترتيب في سباقات المقبلة.
وأضـــاف الشـــهابي: “كان محمـــد والي 
األفضـــل أداًء حتـــى اآلن، حيث أظهر 
ا ودائًما بين األســـرع أثناء  إيقاًعـــا قويًّ
التمريـــن، ثـــم قـــدم أداًء رائًعـــا عندمـــا 
ا في التصفيات ليحظى  كان األمر مهمًّ
بأعلـــى مراكـــز االنطلق على الشـــبكة 

للسباقات المقبلة”.
بعـــد ظهر يوم األربعاء في كارتدرومو 
دو ألجـــارف، تشـــهد بدايـــة التصفيات 
التمهيديـــة لتحديـــد مواقـــع مـــا قبـــل 
النهائـــي يـــوم الجمعـــة، مـــع النهائيات 

الكبرى يوم السبت.

الصخير- حلبة البحرين الدولية:-

السويسري إمبولو يرفض االحتفال بهدفه



قـــال هانـــزي فليـــك، المديـــر الفنـــي 
لمنتخـــب ألمانيا لكرة القـــدم “لدينا 
الكثيـــر لنفعلـــه خـــال لقـــاء الفريق 
إســـبانيا”  منتخـــب  ضـــد  المرتقـــب 
وذلـــك فـــي نهائيـــات كأس العالـــم، 

ا بقطر. المقامة حاليًّ
ويخـــوض منتخـــب ألمانيا مواجهة 
اإلســـباني،  نظيـــره  ضـــد  مصيريـــة 
فـــي الجولـــة  القـــادم،  يـــوم األحـــد 
الثانيـــة بالمجموعـــة الخامســـة من 
لمونديـــال  المجموعـــات  مرحلـــة 
قطر، حيث يسعى لتجنب الخروج 
المبكر مـــن مرحلة المجموعات في 
كأس العالـــم، للنســـخة الثانية على 

التوالي.
الفائـــز  ألمانيـــا،  منتخـــب  وافتتـــح 
مـــرات، مشـــواره   4 العالـــم  بـــكأس 
فـــي المونديـــال القطـــري بخســـارة 
منتخـــب  أمـــام   2  -  1 مفاجئـــة 
اليابـــان، يوم األربعاء، فـــي الجولة 
األولـــى بالمجموعة، حيث يســـتعد 
لماقـــاة منتخـــب إســـبانيا، حامـــل 
لقـــب البطولـــة عـــام 2010 بجنوب 
نظيـــره  ســـحق  الـــذي  أفريقيـــا، 
الكوســـتاريكي 7 - صفـــر في بداية 

مسيرته بمونديال 2022.
وربمـــا يـــوّدع منتخـــب ألمانيا هذه 
مبّكـــًرا،  المونديـــال  مـــن  النســـخة 
فـــي  أعـــوام   4 مثلمـــا حـــدث قبـــل 
التـــي  للبطولـــة  الماضيـــة  النســـخة 

جرت بروســـيا، حال خســـارته أمام 
إســـبانيا، وتجنـــب منتخـــب اليابان 
فـــي  كوســـتاريكا،  أمـــام  الخســـارة 
المبـــاراة التي ســـتجرى بينهما يوم 

األحد أيًضا.
يـــوم  للصحفييـــن  فليـــك  وصـــرح 
الخميس: لم يتبق لدينا شـــيء بعد 
خسارتنا هكذا يجب أن نتعامل مع 

األمر.
أوضـــح فليـــك أنـــه رأى العديـــد من 
اإليجابيـــات علـــى مـــدى 70 دقيقة 
أن  قبـــل  اليابـــان،  مواجهـــة  مـــن 
يتراجـــع األداء بشـــدة فـــي آخر 15 
دقيقة، لكنه شـــّدد علـــى أنه يتعّين 
على كل العب اآلن أن يتطلع “لبذل 

أقصى الجهد” أمام إسبانيا.
وأكـــد فليك: يتعّيـــن علينا أن نقلب 
القيـــام  ونحـــاول  المعطيـــات  تلـــك 
باألشياء بشكل أفضل. لدينا الكثير 

من العمل لنقوم به.
وحافـــظ المنتخـــب اإلســـباني على 
سجله خالًيا من الهزائم أمام نظيره 
األلماني في البطوالت الكبرى، منذ 
الخسارة في كأس األمم األوروبية 
)يـــورو 1988(، الـــذي أقيـــم بألمانيا 
الغربية، علما بأنه اكتســـح منتخب 
آخـــر  فـــي  صفـــر   -  6 )الماكينـــات( 
مواجهة جرت بيـــن المنتخبين في 
بطولـــة دوري األمـــم األوروبية عام 

.2020

بعد فضيحة اليابان.. فليك يتوّعد منتخب اسبانيا

للفروســـية وســـباق  راشـــد  نـــادي  ينّظـــم   
اليـــوم  ظهـــر  مـــن  الواحـــدة  فـــي  الخيـــل 
الجمعـــة الســـباق الســـادس لهـــذا الموســـم 
والذي ســـيقام على كؤوس شركة الخليج 
لصناعـــة البتروكيماويـــات “جيبك”، وذلك 
علـــى مضمار ســـباق النـــادي بمنطقة الرفة 
بالصخير. وسيشهد السباق مشاركة كبيرة 
بلغت 86 جواًدا وسط توقعات بمنافسات 
قوية متكافئة في ظل تقارب مســـتويات 
الجيـــاد المرشـــحة للمنافســـة فـــي أغلـــب 
األشـــواط، بـــدًءا مـــن الشـــوط األول الذي 
ســـيقام لخيـــل البحريـــن العربيـــة األصيلة 
“الواهو” لمســـافة 1400 متر وبمشـــاركة 6 
جيـــاد أبرزها الحصـــان “الصقاوي 1807” 
الـــذي ظهر بصورة قويـــة وحقق المركزين 
هـــذا  مشـــاركتيه  خـــال  والثانـــي  األول 
الموســـم، والحصان “مصنـــان 1811” الذي 
ســـبق تفوق علـــى “الصقـــاوي 1807” في 

السباق االفتتاحي.
 ويقـــام الشـــوط الثاني للجيـــاد المبتدئات 
متـــر   1800 لمســـافة  محلـــي”  “إنتـــاج 
وبمشـــاركة 13 جواًدا تبحـــث عن تحقيق 

فوزها األول، مما يجعل المنافسة مفتوحة 
مع أفضليـــة للحصان “أمـــواج” على ضوء 
مســـتواه الجيـــد وتحقيقـــه المركـــز الثاني 
خال مشـــاركتيه هذا الموســـم. وسيتكرر 
الســـيناريو في الشوط الثالث الذي سيقام 
للجيـــاد المبتدئات “إنتاج محلي” لمســـافة 
1000 متـــر مســـتقيم حيث سيشـــهد أكبر 
مشـــاركة فـــي أشـــواط ســـباق اليـــوم بـ 17 
جواًدا تســـعى لتحقيق الفوز األول وتميل 

األفضلية للحصان “صخر”.
جميـــع  لجيـــاد  الرابـــع  الشـــوط  ويقـــام   
الدرجـــات “مســـتورد” لمســـافة 1200 متر 
وبمشـــاركة 6 جياد بينهـــا 3 جياد جديدة، 
وأبـــرز المرشـــحين الجوادين “إنســـتنكتف 
مـــوف – ســـهارا ســـبير” نظـــًرا ألفضليتهما 
على بقية جياد الشوط وتكافؤ مستواهما 
وتحقيقهما المركز الثاني في مشـــاركتهما 

األولى هذا الموسم.
 ويقام الشـــوط الخامس على كأس شركة 
“جيبـــك” لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” 
لمســـافة 1200 متـــر مســـتقيم وبمشـــاركة 
10 جياد، حيث سيســـعى الحصان “فايتر 
وبقيـــادة  ريســـنغ  إســـناد  ملـــك  بايلـــوت” 

ســـتيفن الدجـــج لتحقيق انتصـــاره الثاني 
علـــى التوالي هذا الموســـم وتكرار تفوقه 
على منافسه الحصان “تشيمغان” إلسطبل 
المحمدية الســـاعي لرد اعتباره بعدما حل 
ثالًثـــا فـــي مشـــاركته األولى هذا الموســـم 
واســـتعادة انتصاراته التي حققها الموسم 

الماضي.
ويقام الشـــوطان الســـادس والسابع لجياد 
ســـباق التوازن “مســـتورد” لمســـافة 1600 
متـــر وبمشـــاركة 10 جيـــاد في كل شـــوط 

منهما، حيث ســـتكون المنافســـة مفتوحة 
في الشـــوطين لتقارب مســـتويات ونتائج 
ظهـــرت  التـــي  الجيـــاد  مـــن  مجموعـــة 
خـــال  متفاوتـــة  ونتائـــج  بمســـتويات 

مشاركاتها السابقة.

صراع كؤوس “جيبك”
 ويقـــام الشـــوط الثامن على كأس شـــركة 
“جيبـــك” لجيـــاد جميـــع الدرجـــات “إنتـــاج 
متـــر وبمشـــاركة   1600 لمســـافة  محلـــي” 

8 جيـــاد، حيث ينتظر أن يشـــهد منافســـة 
قويـــة بيـــن الحصان “فان هيلن” إلســـطبل 
العاديـــات وبقيـــادة هـــاري ديفيـــز والـــذي 
يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه 
الثالـــث علـــى التوالـــي في موســـمه األول 
وهـــو ســـيواجه اختبـــاًرا أمام جيـــاد أقوى 
من مشاركتيه الســـابقتين وأبرز منافسيه 
الفرس “صفوه” ملك ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا بن عيســـى آل خليفـــة والتي 
تسعى لتحقيق فوزها الثالث على التوالي 

هـــذا الموســـم بعدمـــا كســـبت مشـــاركتيها 
األولييـــن بقيـــادة نفـــس الفـــارس المتألـــق 
إبراهيم نـــادر، كما ستســـعى بعض الجياد 
للدخول على خط المنافسة مثل الحصان 
فيكتوريـــوس  إلســـطبل  هـــورن”  “كيـــب 
والذي حقق الفوز في مشـــاركته األخيرة. 
ويقام الشوط التاســـع واألخير على كأس 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  “جيبـــك”  شـــركة 
“مســـتورد” لمســـافة 2200 متر وبمشاركة 
“ويســـت  الحصـــان  منهـــا  يبـــرز  جيـــاد   6
ســـوفولك” ملك سمو الشيخ خالد بن علي 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وبقيـــادة جيـــروم 
موتـــارد، والحصان “تول أوردر” إلســـطبل 
المـــاح بعـــد ظهورهما الجيـــد وتحقيقهما 
الثالـــث فـــي مشـــاركتهما األولـــى  المركـــز 
هـــذا الموســـم، وكذلـــك الحصـــان “آركتـــك 
فيغـــا” إلســـطبل المحمديـــة وبقيـــادة نيـــل 
كاالن الســـاعي الســـتعادة انتصاراتـــه في 
مشـــاركته األولى هذا الموســـم، والحصان 
“روال جـــام” إلســـطبل فيكتوريـــوس الذي 
ظهـــر بصورة قويـــة في مشـــاركته األولى 
في الســـباقات البحرينية بتحقيقه المركز 

الثاني خال السباق الثالث هذا الموسم.

 الصخير.. نادي راشد الفروسية وسباق الخيل

كؤوس شركة “جيبك” تشعل صراع الجياد ومنافسات متكافئة
اليوم في السباق السادس للخيل

المهندس ياسر العباسي رئيس شركة البتروكيماويات

اليوم انطالق أولى جوالت “أوتوكروس البحرين”
 تنطلـــق عصر اليوم الموافق 25 من شـــهر 
نوفمبر الجاري أولى جوالت )أوتوكروس 
البحريـــن( فـــي الموســـم الجديـــد بمواقف 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة موطـــن رياضـــة 
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط، وينتظر 
مشـــاركة  الجـــوالت  أولـــى  تشـــهد  أن 
واســـعة ومنافســـات قوية، حيث بلغ عدد 
المتسابقين الذين تم تسجيلهم حتى يوم 

أمس 36 متسابًقا في جميع الفئات.
األوتوكـــروس  ســـباقات  لجنـــة  وكانـــت   
والدريفـــت المنضوية تحت مظلة االتحاد 
كافـــة  أنهـــت  قـــد  للســـيارات  البحرينـــي 
االســـتعدادات النطـــاق الموســـم الجديد 
اليـــوم وتجهيز المضمار الخاص بالســـباق، 
كمـــا وجهت لجنـــة ســـباقات األوتوكروس 

والدريفت الدعـــوة للمتســـابقين الراغبين 
بالمشـــاركة والتنافس فـــي أولى الجوالت 
الحضور اليوم في األوقات المعلنة والتي 
تـــم اعتمادهـــا فـــي وقـــت ســـابق لمواعيد 
التســـجيل والفحص والتجارب والســـباق 
الرئيس، كما دعت اللجنة محبي وعشـــاق 

بالحضـــور  واإلثـــارة  الســـيارات  ســـباقات 
واالســـتمتاع بالمنافســـات، ودعـــت لجنـــة 
المتســـابقين  والدريفـــت  األوتوكـــروس 
المشـــاركين اليوم لالتزام بكافة القوانين 
واألنظمـــة المعمول بها في عالم ســـباقات 
جميـــع  لتحقيـــق  وبطوالتهـــا  الســـيارات 

عوامـــل األمـــن والســـامة ومن أجل ســـير 
برنامج الســـباق بساســـة وتحقيـــق أعلى 

درجات النجاح فيه.
ويتضمن موســـم بطولة البحرين الوطنية 
لسباقات األوتوكروس على أربع جوالتها، 
الجولـــة األولـــى تنطلق اليـــوم الجمعة 25 
نوفمبر الجاري، الجولة الثانية 9 ديســـمبر 
القـــادم، الجولـــة الثالثـــة 17 فبرايـــر 2023 

والجولة الرابعة 31 مارس 2023.
الراغبـــون  المتســـابقون  وســـيتمكن   
بالمشـــاركة اليوم مـــن دخول المنافســـات 
من خـــال الحضـــور للتســـجيل والفحص 
الفنـــي، وذلك عند الســـاعة 1 ظهًرا وحتى 
عنـــد  التجـــارب  تنطلـــق  أن  علـــى   ،2:30

الساعه الرابعة عصًرا تليها المنافسات.

 الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

Sports@albiladpress.com13
الجمعة 25 نوفمبر 2022 - غرة جمادى األولى 1444 - العدد 5155

أكد عثمان ديمبلي مهاجم المنتخب الفرنسي، 
يوم األربعاء، أن خســـارة ألمانيا أمام اليابان 
بعـــد يوم واحـــد مـــن المفاجأة التـــي فجرتها 
السعودية أمام األرجنتين بكأس العالم لكرة 
القـــدم تثبت أنه ال مجال لاســـتهانة أمام أي 

منافس بالبطوالت الكبرى.
وعلى غرار ما فعلته السعودية يوم الثاثاء، 
 2-1 لتفـــوز  بهـــدف  تأخرهـــا  اليابـــان  قلبـــت 
علـــى ألمانيـــا في ختـــام مثيـــر للمبـــاراة التي 
أقيمت ضمن منافســـات المجموعة الخامسة 

بالبطولة.
وقـــال ديمبلـــي في مؤتمر صحافي بمعســـكر 

فرنسا عندما علم بخسارة ألمانيا “حقا؟!”.
وأضاف الاعب البالغ عمره 25 عاما أن الفرق 
الكبرى تحتاج إلى تقديم أفضل مســـتوياتها 
مـــن البداية وحتـــى النهاية بغـــض النظر عن 
المنافـــس، بعدما قلبت فرنســـا تأخرها بهدف 

للفوز 1-4 على أستراليا.
وتابع ديمبلي: ال يوجد فرق صغيرة في كرة 
القـــدم الحديثـــة، إذا تراجـــع مســـتواك، فأنت 

فـــي ورطـــة. اآلن يـــؤدي الكل عمـــا خططيا 
وفنيـــا كبيـــرا. رأينـــا األداء الخططـــي الرائـــع 
الذي قدمته الســـعودية، رأينا نحن أيضا هذا 

بأنفسنا أمام الدنمارك.
أمـــام  متتاليتيـــن  مرتيـــن  فرنســـا  وخســـرت 
الدنمـــارك فـــي دوري األمـــم 2022؛ لـــذا فـــإن 
المنتخب حامل اللقب سيكون متحفزا عندما 
يلتقي الفريقان يوم السبت في ثاني جوالت 
المجموعة الرابعة رغم تعادل الدنمارك سلبيا 

أمام تونس في الجولة االفتتاحية.

ال يوجد فرق صغيرة في كرة القدم الحديثة

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

التحضيرات مستمرة لسباق كأس جاللة الملك للتجديف الشعبي
 أكـــد أحمـــد الخلفـــان عضو مجلـــس إدارة 
المـــوروث  لرياضـــات  البحرينيـــة  اللجنـــة 
الشـــعبي رئيـــس لجنـــة المـــوروث البحري 
أن التحضيـــرات جاريـــة على قدم وســـاق 
لتنظيم سباق التجديف الشعبي الختامي 

على كأس جالة الملك المعظم.
كأس  علـــى  الختامـــي  الســـباق  ويأتـــي   
فعاليـــات  ضمـــن  المعظـــم  الملـــك  جالـــة 
موســـم ناصر بن حمـــد لرياضات الموروث 
البحـــري فـــي نســـخته الخامســـة بتنظيـــم 
من اللجنة البحرينيـــة لرياضات الموروث 
الشـــعبي التابعة للمجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة.
وقال الخلفان إن اللجان المنظمة للنسخة 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  موســـم  مـــن  الخامســـة 
لرياضات الموروث البحـــري تعمل بجدية 
كـــؤوس  ألغلـــى  تحضيراتهـــا  الســـتكمال 

سباقات التجديف الشعبي.
وكان خليفـــة بـــن عبـــدهللا القعـــود رئيـــس 
المـــوروث  لرياضـــات  البحرينيـــة  اللجنـــة 
الشـــعبي قـــد اجتمـــع مـــع الخلفـــان وبقيـــة 
رؤساء اللجان المنظمة للوقوف على آخر 
االســـتعدادات ألغلـــى ســـباقات التجديف 

الشعبي.
ويقـــام ســـباق قـــوارب التجديف الشـــعبي 
فئـــة 31 قدًمـــا خـــال الشـــهر المقبـــل على 
وذلـــك  المعظـــم،  الملـــك  جالـــة  كأس 
بمشـــاركة محلية وخارجيـــة من قبل فرق 

دول مجلس التعاون الخليجي. 
الختامـــي  الســـباق  الخلفـــان أن  وأوضـــح 
علـــى كأس جالـــة الملك المعظم ســـيكون 
مخصًصا لفئتـــي النخبة والعموم، مشـــيًرا 
إلـــى أن ســـباق النخبـــة ســـيكون للفريـــق 
البحرينية المتأهلة من الســـباقين األولين، 
باإلضافـــة إلـــى الفـــرق الخليجيـــة، بينمـــا 
ســـيكون ســـباق العمـــوم مخصًصـــا للفـــرق 

المحليـــة. ويقـــام الســـباق لمســـافة 3000 
متـــر انطاًقا من جســـر خليفة بن ســـلمان 
وصـــواًل لخط النهاية عند متحف البحرين 
المبـــادرات  الخلفـــان  وثّمـــن  الوطنـــي. 
المتميـــزة لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة والتي من شأنها 
الحفـــاظ علـــى الموروث البحـــري وإدامته 
لألجيـــال الصغير في ســـبيل صون الهوية 

الوطنية البحرينية.
 كما أشـــاد الخلفان بدعم ومســـاندة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 

األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية، منّوًها 
بالدور البارز الذي يقوم به سموه في دعم 

أنشطة الموروث البحري.
وكان موســـم ناصـــر بـــن حمـــد لرياضـــات 
المـــوروث البحـــري انطلق بســـباق قوارب 
التجديف الشعبي فئة 31 قدًما على كأس 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة. 
كمـــا أقيم الســـباق الثاني على كأس ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
وفاز فريق “ســـموم” بالمركز األول في كا 

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

للتواصل: 17111483

رجال سطروا ببساطتهم أروع أناشيد العظمة
خالل وقوفي في طابور صيدلية المركز الصحي، ألخذ الدواء 
بعد طعنة ســـكين “الضغط” الســـريعة كما يفعـــل اللصوص في 
مدينـــة شـــيكاغو، دار حديث عفوي بينـــي وبين رجل كبير في 
الســـن، لكنه.. ثقافة وإلمام بكل شيء، حاله حال معظم رجال 
البحرين الذين يتمتعون بتجارب استثنائية في الحياة، حينها 
تذكـــرت عمـــي والـــد زوجتي “علـــي بن حمـــد الرويعـــي” رحمه 
هللا الـــذي كان يمتلـــك حيويـــة حـــادة، ومظهرا خارجيا يتســـم 
بالهـــدوء، وهو قـــادر على أن يظل صامتا وســـط مجموعة من 
الناس مدة طويلة، كما يستطيع أن يمأل غرفة مزدحمة بالناس 
بمرحه وســـحره.. علي بن حمد كان يعتبر موســـوعة سياســـية 
بحـــق رغـــم أنه لم يدخـــل أية جامعة وال يملك أية شـــهادة في 
السياسة، إنما يمتلك ذاكرة قوية وثقافة عالية كسائر “شياب” 

أهل البحرين.
كان مبهـــرا رحمه هللا بـــكل ما تحمله الكلمة مـــن معنى، عالوة 
علـــى أنـــه شـــخصية محبوبة في ســـائر أنحـــاء منطقـــة الرفاع 

الشـــرقي، واســـم معروف في كل مجالســـها، فإن تحدثت معه 
عن أية قضية سياســـية ســـتجد إجابة فورية، وإن حدثته عن 
أزمة مالية وأوضاع الدوالر، فســـيخبرك بأن الدوالر األميركي 
ســـبق وأن مر بمطبات عســـيرة في الســـبعينات، وعندما تسأله 
عـــن ردة فعـــل األمـــة العربيـــة عندما ســـمعت خطاب اســـتقالة 
الزعيـــم الخالد جمال عبدالناصر، ســـيجيبك وعلى الفور وكأنه 
يعيـــش تلـــك اللحظة.. لقد شـــعرت األمة العربيـــة بكاملها بأنها 
كمن ألقي في فراغ كبير ليس له أي قرار.. لقد أخذ الناس في 
ذلك اليوم، وكان يوم “جمعة” ما يشبه الدوار، فال اآلذان تسمع 

وال األعين ترى من حولها شيئا.
إننا أشـــد ما نكون اليوم إحساســـا بقيمة هـــؤالء الرجال الذين 
ســـطروا ببســـاطتهم وعفويتهم أروع أناشـــيد التميز والعظمة، 

وأجزم بالمليون بأنهم هم صانعو مجد الوطن.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

مـــا هو العقـــد الذكي؟ العقـــد الذكي هو عقـــد ذاتي التنفيـــذ مع كتابة 
شـــروط االتفاقيـــة بين المشـــتري والبائع مباشـــرة فـــي مجموعة من 
التعليمـــات البرمجية واالتفاقيات الواردة فيـــه، ويكون موجودا في 
شـــبكة البلوكتشـــين الموزعة والالمركزية.. حيـــث يتحكم الكود في 

التنفيذ، والمعامالت قابلة للتتبع وغير قابلة إللغاء المعامالت.
تســـمح العقود الذكيـــة بتنفيذ المعامالت واالتفاقيـــات الموثوقة بين 
أطـــراف معروفة أو مجهولة الهوية دون الحاجة إلى ســـلطة مركزية 

أو نظام قانوني أو آلية مراقبة تنفيذ خارجية.
فوائـــد العقـــود الذكيـــة.. أوال الحكـــم اآللـــي، حيـــث ال تحتـــاج العقود 
الذكية إلى وســـطاء أو وســـطاء آخريـــن لتأكيد االتفاقيـــة؛ وبالتالي، 
فإنها تقضي على مخاطر التالعب من قبل أطراف ثالثة. ثانيا توفير 
التكاليـــف، فيؤدي عدم وجود وســـيط في العقـــود الذكية إلى توفير 
التكاليـــف. ثالثـــا النســـخ االحتياطـــي، يتم تكـــرار جميع المســـتندات 
المخزنة على البلوكتشين عدة مرات، وبالتالي، يمكن استعادة النسخ 
األصلية في حالة فقدان أية بيانات. رابعا السالمة، حيث يتم تشفير 
العقود الذكية، ويعمل التشـــفير على الحفاظ على جميع المســـتندات 

في مأمن من التســـلل. خامســـا الســـرعة، وتعمل العقـــود الذكية على 
أتمتة المهمات باســـتخدام بروتوكوالت وشـــبكات الكمبيوتر، وتعمل 
على مدار الساعة وغير مرتبطة بساعات عمل رسمية. خامسا الدقة، 
ويـــؤدي اســـتخدام العقـــود الذكيـــة إلـــى التخلص من األخطـــاء التي 

تحدث بسبب المراجعة البشرية لها.
إمكانات العقود الذكية: أوال صعب التغيير: يكاد يكون تغيير عمليات 
العقود الذكية أمرا مســـتحيال، ويمكن أن يســـتغرق تصحيح أي خطأ 
فـــي الكود وقتـــا طويال ومكلفـــا. ثانيا إلغاء األطـــراف الثالثة: تتولى 
األطـــراف الخارجية أدوارا مختلفة عن تلك التي تأخذها في العقود 
التقليدية. على سبيل المثال، لن تكون هناك حاجة للمحامين إلعداد 
العقـــود الفردية، ولكن ســـيحتاج المطورون إلى فهم شـــروط إنشـــاء 
شـــروط وتحويلها إلى أكواد في العقود الذكية. ثالثا حدود جغرافية 
غيـــر محدودة، فال تخضع العقود الذكية ألنظمـــة وقوانين أية دولة، 
لكن ُيســـتند إلـــى االلتزامات والواجبـــات الموجودة بالعقـــد للطرفين 

فقط.

* كاتب بحريني وخبير في تقنيات البلوك تشين

* محمد قمبر

العقود الذكية في البلوك تشين.. بداية نهاية العقود التقليدية

fatin.hamza 
@gmail.com

انطلقت قبل أيام فعاليات معرض البحرين الدولي الخامس للطيران، نبارك 
لجاللتـــه وشـــعب البحريـــن وكل القائمين على المعرض الذيـــن عملوا طوال 
الفتـــرة الماضيـــة إلنجاح هذا الحـــدث العالمي، وتحقيق النجـــاح الباهر رغم 
أيامه المعدودة، معرض يعد األكبر في تاريخه حيث حقق نســـبة مشـــاركة 

فعالة.
لقـــد حقـــق المعـــرض وللـــه الحمد مـــا هو مطلـــوب منه فـــي اســـتقطاب أكبر 
عـــدد من الزوار عاكســـًا الموقع االســـتراتيجي للمملكة فـــي تنظيم المعارض 
العالميـــة، وإبرام االتفاقيات خالل األيام الثالثة، ما يبشـــر بالخير لالقتصاد 

الوطني وصناعة الطيران المحلية واإلقليمية.
حـــدث منـــح للبحريـــن فرصـــا عالميـــة اقتصاديـــة زاخـــرة، وأبـــرز إمكاناتهـــا 

وقدراتها في فعالية كبيرة ومهمة. 

إنها رؤية ثاقبة من جاللة الملك تسهم في تنشيط حركة السياحة والتجارة 
والطيران في البحرين خالل السنوات المقبلة.

أي حدث يحقق النجاح للبحرين ويعود عليها بالنفع والعوائد المثمرة حتمًا 
ســـيثلج الصـــدور ويبعث الســـرور، فكل إنجـــاز هو مبعث فخـــر واعتزاز لكل 

مواطن محب وغيور.
نأمل أن يحصد المعرض في النسخ المستقبلية زخما أكبر وعوائد متدفقة، 
آن األوان للنهوض وربط األحزمة لالنطالق واســـتغالل الفرص االستثمارية 
إلنعـــاش جميـــع القطاعات الخدماتية واللوجســـتية، لينعكـــس تأثيرها على 

الوطن والمواطن.

* كاتبة بحرينية

* فاتن حمزة

معرض الطيران.. نجاح باهر رغم أيامه المعدودة

الحكومة البحرينية الجديدة
تقـــوم الـــدول بين فترة وأخرى بتشـــكيل حكومة جديدة، مـــن حيث الوجوه أو 
تدويـــر مناصب الـــوزراء، والحكومـــة البحرينية الجديدة هـــي الحكومة الثانية 
التي شـــكلها ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء بعد تقلده هـــذا المنصب. 
وجاء التشـــكيل الجديد بعد اكتمال تشـــكيل مجلس النواب 2022م، وهو ُعرف 

سياسي تسير عليه بعض الدول.
تختلف معايير اختيار الوزراء بين دولة وأخرى، فالدول الحزبية يكون المعيار 
انتماء الوزير إلى الحزب ذي األغلبية، أو من خالل تأسيس تحالف بين مجموعة 
مـــن األحـــزاب، وبعضها يتـــم عن طريق المحاصصـــة الطائفيـــة. دول أخرى يتم 
اختيار الوزراء فيها من قبل القيادة السياسية كالبحرين ووفًقا لمعايير ُمعينة. 

وتم تشكيل الوزارة الثانية بعدد )25( وزيًرا مع سمو رئيس الوزراء.
تم اختيار أشـــخاص هذه الوزارة كما في سابقتها على معيار الكفاءة، وبالقدرة 
علـــى تحمـــل عبء المســـؤولية الوطنية فـــي أداء المهمات الموكلـــة إليهم، وبما 
يملكونـــه مـــن المؤهالت، مـــن سياســـية واقتصاديـــة وعلمية وقانونيـــة وطبية 
واجتماعيـــة، وال فرق بأن يكون الوزيـــر رجال أو امرأة بقدر ما يعتمد األمر على 
القـــدرة علـــى أداء مهمـــات منصبه وتحســـين إنتـــاج الوزارة وتحقيـــق األهداف 
التـــي وضعـــت لها خـــالل األربع ســـنوات القادمة وخدمـــة المواطنيـــن. فاختيار 
السيدات وزيرات لبعض الوزارات ليس تحديا للسادة الرجال بل إليمان القيادة 
السياســـية بكفاءة نســـاء البحرين وتمكينهن لنيل دورهن في هذا المجال، وقد 
أثبتت التجارب ُحسن أداء السيدات بالمناصب الوزارية الالتي أدْيَن واجباتهن 

بشرف وامتياز.
تتســـم الحكومة الثانية بأن أغلبية أعضائها في ِســـن الشـــباب، وباحتوائها على 
كبار الِســـن، حيث يســـتفيد من حكمتهم ورأيهم، وال تمييز في ســـنين الُعمر بل 
الكفـــاءة المعيـــار الحاســـم في اختيـــار الوزراء وتحقيـــق التناغم بينهـــم كفريٍق 
واحٍد لتنفيذ برنامج الحكومة الذي ســـيتم اإلعالن عنه الحًقا، والذي سينعكس 
أثـــره علـــى تحقيـــق التنمية االقتصاديـــة واالجتماعية والسياســـية واإلنســـانية 
والتربويـــة، وســـيعمل علـــى رفـــع مســـتوى معيشـــة المواطنيـــن وقدراتهـــم. ُكُل 

التوفيق والسداد للحكومة الموقرة.

* كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

المؤسسات المستدامة
تعتبـــر الواليـــات المتحـــدة األميركية من أقـــوى دول العالـــم على جميع 
األصعدة، ويرجع ذلك لعدد من السياســـات الناجعة التي ارتكزت عليها 
وأرســـتها كقواعـــد ثابتـــة ال مجال ألن تحيـــد عنها، ما كفل لهـــذه الدولة 
أن تتبـــوأ مركـــز الصـــدارة الدوليـــة، وتتربـــع علـــى عـــرش أقـــوى الـــدول 
الديمقراطية، فسياســـة الواليات المتحـــدة الداخلية ال تعول على أفراد 
بل على نظام مؤسسي متكامل قائم على أركان وثوابت من الصعب أن 
تتغير، ذلك ما يفســـر عدم اهتزاز أو تراجع النظام األميركي على الرغم 

من تغير الرئيس واإلدارة التابعة له كل أربعة أعوام.
الســـر في النظام المؤسســـي هـــو التكامل واالســـتدامة فجميع اإلدارات 
األميركية تبني على عمل اإلدارات السابقة بحيث تعزز مكامن نجاحها 
وتجبـــر النواقص وتصحـــح األخطاء إن وجدت، ذلك مـــا كان محصلته 
نظـــام قـــوي فـــي الداخل انعكس علـــى الخارج. وعلـــى النقيض من ذلك 
في العديد من الدول األخرى نرى أنه وعلى الرغم من أن المشـــهد العام 
يكرس سياســـة دولة المؤسســـات مازالت صبغة الفردية المستندة على 
الشـــللية وهدم ما قام بتشييده األسالف بمعول النرجسية سمة سائدة، 
ذلـــك أن ثقافة العمل للمؤسســـة نفســـها ثقافـــة غائبة، فالســـواد األعظم  
يعمل بهدف تلميع اسمه وتخليد عمله قبل أن يأتي من بعده من يمحيه 

لتبدأ ملحمة تسطير إنجازاته هو، والخاسر األكبر هنا الدولة.
لربما استشهدت في بداية مقالي هذا بالنموذج األميركي كونه النموذج 
األعرق واألبرز عالميًا، لكن ما ألهمني لكتابة هذه الســـطور مقطع فيديو 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان، وزيـــر الطاقة 
الســـعودي، رد فيه على فتاة شـــابة طلبت من سموه أن يتبناها شخصيًا 
لمســـتقبل أكبر، سموه وبسرعة بديهة تعكس إيمانه بما تفضل به سموه 
أجاب الشـــابة بأنه يؤمن ويثق بمنظومة العمل التي تتبناها، فليس من 
المفترض أن يعول الفرد على أشـــخاص بل على نظام العمل المؤسســـي 
المســـتدام، موضحـــًا ســـموه أنـــه ال يجـــب أن يفخـــر الفـــرد بإنجازاتـــه 
الشخصية بل أن اإلنجاز الحقيقي هو بناء مؤسسات مستدامة. كلمات 
ســـموه كانت نبراســـا يجب أن يضعها أمامه كل فرد ومسؤول ويعي أن 

مصلحة الوطن فوق أية مصلحة شخصية تحول دون االرتقاء به.

* كاتبة بحرينية

* بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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اختتام مسابقة “النور العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده”
تحت رعاية وحضور وزير العدل والشؤون اإلسالمية

يـــوم  العالميـــة  النـــور  مدرســـة  أقامـــت 
 2022 نوفمبـــر   23 الموافـــق  األربعـــاء 
الحفل الختامي لمســـابقة” النور العالمية 
لحفظ القـــرآن الكريم وتجويـــده”، تحت 
رعايـــة وحضـــور وزيـــر العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف نـــواف المعـــاودة، 
والتـــي قدمها رئيس مجلس اإلدارة علي 
حســـن، للطلبـــة مـــن الصـــف األول حتـــى 
الصف الثاني عشـــر من المرحلة الثانوية 

لجميع األقسام بالمدرسة.
ومديـــر  مشـــهود  محمـــد  الحفـــل  حضـــر 
المدرســـة أميـــن حليـــوة وعـــدد مـــن كبار 
العـــدل والشـــؤون  مـــن وزارة  الضيـــوف 
التربيـــة  ووزارة  واألوقـــاف  اإلســـامية 
والتعليـــم، إضافـــة إلـــى مديري األقســـام 
األمـــور  وأوليـــاء  المعلميـــن  مـــن  وعــــدد 

والطلبة.
وألقى مدير المدرســـة أمين حليوة كلمة 
ترحيبيـــة. وتـــا كل مـــن الطلبـــة فاطمـــة 
جنـــات وفاطمـــة الحلوجـــي مـــن الصـــف 
التاسع، وزياد األعظم من الصف العاشر، 
ومحمـــد ابراهيـــم وعبـــد هللا عـــزام مـــن 
الصف الثاني عشر آيات عطرة من الذكر 

الحكيم بأصواتهم الندية.
بعدها قـــام راعي الحفـــل بصحبة رئيس 
مجلـــس اإلدارة علي حســـن بتكريم 250 
طالـــب وطالبة من حفظـــة القرآن الكريم 

وتوزيع الجوائز عليهم.
وشـــارك في هذه المســـابقة 5000 طالب 
التصفيـــات  إلـــى  منهـــم  صعـــد  وطالبـــة، 
النهائية 800، وفـــاز فيها 250. وتضمنت 
المسابقة فروعا عدة، هي “حفظ سور” و 

“حفظ أجزاء” و “أصوات جميلة”.

“المدرســة البريطانيــة” بالبحريـن تفـوز بالشراكــة مع 
“الخرسانة المسبوكة” بالجائزة الدولية للمبادرة البيئية

فـــي  البريطانيـــة  المدرســـة  فـــازت 
البحرين بالشـــراكة مع شـــركة البحرين 
للخرسانة المســـبوكة بالجائزة الدولية 

للمبادرة البيئية.
البحريـــن  فـــي  البريطانيـــة  المدرســـة 
بمبادراتهـــا  المملكـــة  داخـــل  معروفـــة 
الخاصـــة بالبيئـــة، ويســـر المدرســـة أن 
تتعاون مع شـــركة البحرين للخرســـانة 
المســـبوكة مـــن أجـــل المصالـــح العامة 
مشـــروع  حصـــل  والمجتمـــع.  للبـــاد 
مبتكـــر بيـــن المنظمتين هذا األســـبوع 
وذلـــك  الدوليـــة   GESS جائـــزة  علـــى 
 ”H“ خال حفل عشـــاء أقيم في فندق

في دبي.
لتحســـين  المشـــتركة  القيـــم  حفـــزت 
بالبيئـــة كا مـــن  المجتمـــع واالعتنـــاء 
شـــركة البحرين للخرســـانة المســـبوكة 
والمدرســـة البريطانيـــة فـــي البحريـــن 
بتشـــكيل الوالء من أجل الصالح العام 
للمجتمـــع. ففـــي أول يـــوم ســـبت مـــن 
كل شـــهر يتجمع الموظفـــون، الطاب، 
المدرســـة  وأصدقـــاء  األمـــور  أوليـــاء 
البريطانية في البحرين إلزالة القمامة 
مـــن أحـــد شـــواطئ مملكـــة البحريـــن 
 BSB Big“ شـــعار  تحـــت  المختـــارة 
أخـــرى،  أيـــام  وفـــي   .”Beach Clean
يقـــوم فريق المتطوعيـــن، وكثير منهم 

أطفال في المدرســـة، بتجميع أكثر من 
1000 كجم من القمامة

من مختلف شواطئ مملكة البحرين.
عند ســـماعها عن هذا المشروع، قامت 
شـــركة البحرين للخرســـانة المسبوكة، 
وهي إحدى الشـــركات الموردة الرائدة 
في الباد لصناعة الخرسانة، باالتصال 
البحريـــن  فـــي  البريطانيـــة  بالمدرســـة 
لعرض فكرة مبتكرة وحماسية لتطوير 
المبادرة بشكل أكبر. كانت النتيجة أن 
يتـــم فـــرز جميـــع المـــواد الباســـتيكية 
الصلبـــة التي يتم إزالتها من الشـــاطئ 
باســـتيكية  كـــرات  إلـــى  وتحويلهـــا 
بواســـطة  الخرســـانة  مـــع  وخلطهـــا 
شـــركة البحرين للخرســـانة المسبوكة. 
هـــذا الخليـــط، الذي يصبح أخـــف وزًنا 

بإضافة الباســـتيك، يتم تشـــكيله بعد 
ذلك ألثاث خارجي من

تتبـــرع  حيـــث  نفســـها  الشـــركة  قبـــل 
خـــال  مـــن  المحلـــي.  للمجتمـــع  بهـــا 
النفايـــات  إزالـــة  يتـــم  االبتـــكار،  هـــذا 
الباســـتيكية مـــن الشـــواطئ المحلية 
إلـــى  تدويرهـــا  وإعـــادة  وإعادتهـــا 
أثـــاث الســـتخدامه مـــن قبـــل الســـكان 
المحليين. وأصبح هذا الشـــيء محط 

تقدير المجتمع ككل.
لـــم تشـــهد لجنـــة التحكيم فـــي جوائز 
GESS الدوليـــة مثـــل هـــذا المشـــروع 
التعليـــم  بيـــن  يجمـــع  الـــذي  المبتكـــر 
والفوائـــد  المحليـــة  والشـــركات 
المجتمعيـــة. تم ترشـــيح مجموعة من 
المنظمـــات مـــن جميـــع أنحـــاء الشـــرق 

األوســـط والعالـــم لجائـــزة البيئة. ومن 
هنـــا، أثمـــرت الشـــراكة بيـــن المدرســـة 
وشـــركة  البحريـــن  فـــي  البريطانيـــة 

البحرين للخرسانة المسبوكة.
وقـــال المدير التنفيذي جـــون ماغواير 
بفـــوز مدرســـتنا  “جميعنـــا مســـرورون 
بجائـــزة دولية عن طريق شـــراكتنا مع 
شـــركة البحرين للخرســـانة المسبوكة. 
وقـــد ســـعت كلتا الشـــركتين مـــن أجل 
المصالـــح العامة للبيئـــة والمجتمع، لذا 
فـــإن الفـــوز بهـــذه الجائـــزة يعد شـــرفا 
كبيرا لنا وغير متوقع. نتطلع لمواصلة 
تثقيـــف الســـكان البحرينييـــن لحمايـــة 
البيئـــة الســـاحلية والتأكيـــد علـــى أنـــه 
يمكننـــا جميًعـــا االســـتمتاع بســـواحلها 

الرائعة”.

أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص
االعتمـــاد على اإلنفاق الحكومي وحده فـــي إقامة العديد من 
مشـــروعات الخدمات والبنيات التحتية والمرافق األساســـية، 
أصبـــح صعبا نظير المشـــاكل االقتصادية العالمية وأثرها على 
الـــدول. وتاحـــظ في األعـــوام األخيرة وجود دعم وتشـــجيع 
مـــن الـــدول لمشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي تمويـــل وإقامـــة 
وتشـــغيل مشـــروعات الخدمات، وذلك بغرض تنمية وتطوير 
المرافـــق وخدمـــات البنية األساســـية بكفـــاءة مهنيـــة وتكلفة 
ماديـــة أقل وأيضا من أجل تســـريع النهـــوض بالتنمية وإنجاز 
المشـــروعات، بما يساعد على رفع مستوى المعيشة ولتحقيق 
معـــدالت التنميـــة المنشـــودة. ومن واقع التجربـــة الدولية في 
مجال مشاريع البنية األساسية، على سبيل المثال، ناحظ أن 
الحكومات ظلت هي المســـؤولة عن تمويل وإقامة وتشـــغيل 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة األساســـية، وكان هـــذا فـــي العقـــود 
الماضية. ولكن مع الزيادة السكانية وزيادة االلتزامات المالية 
على كاهل الخزينة العامة، أصبح القطاع الحكومي غير قادر 
بوحده على تحمل عبء إقامة كل المشـــاريع. وظهر بوضوح 
عدم قدرة القطاع الحكومي على االستمرار في القيام وحده 
بهـــذا الـــدور وهذا يتضح مـــن التأخير الزمني لمشـــاريع البنية 
األساســـية التـــي يتأخـــر تمويلهـــا واإلشـــراف عليها بواســـطة 
القطـــاع العام. ومـــن الماحظ، تم إقامة مشـــاريع جديدة في 
العديـــد من الدول بالمشـــاركة مـــع القطاع الخـــاص عبر عقود 
“البـــوت” و”البـــووت” وغيرهمـــا، وهذه المشـــاريع تتمثل في 4 
من قطاعات البنية األساســـية لـــكل المجتمعات وهي الطاقة، 
االتصاالت، النقل، المياه النقية والصرف الصحي مع استحواذ 
قطـــاع االتصـــاالت على النصيب األكبر من هذه االســـتثمارات 

في معظم الدول. 
والسؤال المهم، ما المكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج 
وجذب االستثمار الخاص للمساهمة في مشروعات الخدمات 
العامة والتنمية االجتماعية والبنية األساســـية والمشـــروعات 
القومية؟ واســـتنادا إلى بعض التجارب، من الممكن القول إن 
المكاســـب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب االستثمار 
الخـــاص في مشـــروعات الخدمـــات العامة والبنية األساســـية 
تتمثـــل عمومـــا في نقـــاط عدة منهـــا: معالجة قصـــور التمويل 
الحكومـــي الـــذي ال يســـتطيع بمفـــرده تغطيـــة تمويـــل وتنفيذ 
كل المشـــاريع األساســـية، اإلســـراع بمعـــدل النمـــو االقتصادي 
واالجتماعـــي، وذلك بفتح منافذ جديدة للقطاع الخاص الذي 
يستطيع أن يساهم بصورة فعلية ومفيدة للمجتمع وفي نفس 
الوقت يعمل على تحقيـــق بعض الفوائد االقتصادية والمالية 
لمصلحتـــه، رفـــع كفاءة تشـــغيل المرافـــق العامـــة االقتصادية 
التنميـــة االجتماعيـــة والقوميـــة؛ ألن  ومســـتوى مشـــروعات 
القطـــاع الخـــاص يحرص على متابعة أعمالـــه وأمواله بصورة 
مباشـــرة وأكثر فاعلية، نقـــل تبعية المخاطر التجارية بشـــكل 
أساســـي إلى المســـتثمر الخـــاص وهو أدرى بكيفيـــة مقابلة أو 
تقليـــل آثار هـــذه المخاطر. ومكاســـب اقتصادية أخرى تتمثل 
في العمل على نقل التكنولوجيا الحديثة للبلد، توسيع الملكية 
الخاصـــة والتوجـــه نحو اقتصاديات الســـوق، تنشـــيط ســـوق 
المـــال المحلية من خال إصدار أوراق مالية جديدة وإنشـــاء 
صناديـــق لاســـتثمار فـــي البنيـــة األساســـية، واالســـتفادة من 
االستثمار الخاص لتفعيل بعض سياسات اإلصاح الهيكلي. 

وهنـــاك محـــور مهـــم يتمثـــل فـــي نشـــر الوعـــي العـــام بأهميـــة 
هـــذه  مثـــل  فـــي  الخـــاص  االســـتثمار  مشـــاركة  ومكاســـب 
المشـــروعات وتحديـــد األشـــكال المختلفـــة لهـــذه المشـــاركة 
خصوصـــا وأن نجـــاح تجربة مشـــاركة االســـتثمار الخاص في 
مثـــل هذه النوعية من المشـــروعات يتطلب وجود تأييد لهذه 
الفكرة، ما يســـتلزم إعداد إســـتراتيجية متكاملة للتوعية بهذا 
األمـــر. وتكـــون األهداف الرئيســـة لهـــذه اإلســـتراتيجية، عمل 
توعية إلعام الشركات واألطراف المعنية عن إمكانية تطبيق 
مثـــل هذه النوعية من الشـــراكات، توعية األطراف المشـــاركة 
والجهات المعنية على الفرص والتهديدات الرئيسية للشراكة 
بيـــن القطاعيين الحكومي والخاص، توفير مصدر للمعلومات 
لجمهـــور الموطنين ولألطراف المعنيـــة بكافة األمور المتعلقة 
ولتفعيـــل  والخـــاص.  الحكومـــي  القطاعيـــن  بيـــن  بالشـــراكة 
اإلســـتراتيجية المســـتقبلية البـــد مـــن إعـــداد وتنفيـــذ برنامج 
ترويجـــي موجه لكافـــة الجهـــات واألطراف المعنيـــة متضمنا 
بنـــاء موقـــع إلكتروني عن الشـــراكة بين القطاعيـــن الحكومي 
والخـــاص، مع عقـــد نـــدوات للتعريف بهـــذا الموضـــوع، إمداد 
وســـائل اإلعام بـــكل األعمال والبرامـــج المخططة والمطبقة، 
توفيـــر المعلومـــات الازمـــة من خـــال إصـــدار تقارير توضح 
الفـــرص المتاحـــة للقطاع الخاص لاســـتثمار في مشـــروعات 
الخدمـــات العامـــة والبنية األساســـية. كل هـــذا مطلوب لدعم 
الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص وعبر هذه الشـــراكة 

الحيوية تستفيد جميع أطراف المجتمع.
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* مستشار وخبير قانوني



المحرر االقتصادي

تحـــت رعايـــة وزيـــر شـــؤون البلديات 
والزراعـــة، رئيـــس مجلس أمنـــاء كلية 
ناصـــر  بـــن  وائـــل  التقنيـــة،  البحريـــن 
بوليتكنـــك  مـــن  وبدعـــوة  المبـــارك، 
البحريـــن، مثلت شـــيماء الميـــر الهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء في االجتماع 
الســـنوي للجنـــة االستشـــارية للمناهج 
التقينـــه  البحريـــن  بكليـــة  الخاصـــة 
)بوليتكنـــك البحريـــن(، وذلك في إطار 
مذكـــرة التفاهم المبرمة بين الجهتين، 
حيـــث يأتـــي هـــذا التمثيـــل فـــي إطار 
جهود تحقيق الرؤية السامية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن  عيسى 
آل خليفـــة عاهل البالد المعظم حفظه 
هللا ورعـــاه؛ بهدف تعزيز مكانة مملكة 
البحريـــن بيـــن الـــدول المتقدمـــة فـــي 
مجال الفضـــاء واالســـتثمار في علوم 
المســـتقبل بمـــا يخدم مســـيرة التنمية 

الشاملة والمستدامة.

شـــارك فـــي االجتمـــاع مـــا يقـــارب 84 
المصلحـــة  أصحـــاب  مـــن  مؤسســـة 
الحكوميـــة  القطاعـــات  مختلـــف  مـــن 
والخاصة؛ وذلـــك بهدف االطالع على 
أحـــدث الممارســـات والمهـــارات التـــي 
تحتـــاج إليهـــا ســـوق العمـــل، وتطويـــر 
منظومـــة المناهـــج الدراســـية لجميـــع 
البرامـــج التي تطرحهـــا الكلية؛ لضمان 
مواكبـــة طلبتهـــا ألحـــدث المتغيـــرات 

على الصعيدين المحلي والدولي.  
 وقـــد شـــاركت المير تجربتهـــا المهنية 
كونها خريجة مـــن بوليتكنك البحرين 
فـــي تخصـــص تكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصـــاالت وتعمـــل حاليـــًا في قطاع 
الفضاء، كما تطرقت إلى الحديث عن 
أحـــدث التقنيـــات الممكـــن دمجها في 
المناهـــج المطروحة، والتي ستســـاهم 
التخصصيـــة  المهـــارات  تطويـــر  فـــي 
الالزمة لسوق العمل، وذلك انطالقًا من 
مبدأ تعزيـــز الجهود الحثيثـــة لمواكبة 

التطور واالبتكار واالستكشاف. 
يذكر أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
تســـعى دائمًا إلى إشـــراك المؤسســـات 
تقنيـــات  معـــارف  لدمـــج  التعليميـــة 
التخصصـــات؛  فـــي مختلـــف  الفضـــاء 
لكـــون قطـــاع الفضاء يالمـــس العديد 
مـــن المجـــاالت بشـــكل مباشـــر وغيـــر 

مباشر.

“الهيئة” تشارك في أعمال اللجنة االستشارية للمناهج

تعزيز مكانة البحرين بمجال الفضاء واالستثمار بعلوم المستقبل
وافق ولـــي العهد الســـعودي، صاحب 
بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان، علـــى اعتمـــاد توجـــه تنموي 
)شـــرق(،  وتـــاروت  داريـــن  لجزيـــرة 
بقيمة إجمالية 2.64 مليار ريال )705 

ماليين دوالر(.
الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
“واس”، أمس، أن االستثمارات تهدف 
لالرتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج 
المحلـــي، وذلك من خالل االســـتفادة 
مـــن الميـــزات النســـبية للجزيـــرة في 
النواحي التراثية والبيئة والسياحية.
ويتضمـــن التوجـــه التنمـــوي للجزيرة 
الواقعـــة على مســـاحة 32 كيلـــو متًرا 
نســـمة،  ألـــف   120 ويقطنهـــا  مربًعـــا 
تحديـــد المقومـــات والمزايا النســـبية 
للجزيرة.وســـتحافظ  والتنافســـية 
االســـتثمارات علـــى الجانـــب الثقافي 
والتراثي التاريخي للجزيرة؛ وإحياء 

المواقع الطبيعية والبيئية؛ واالرتقاء 
اقتصادهـــا  وتعزيـــز  الحيـــاة  بجـــودة 

السياحي.
االســـتثمارية  الخطـــة  وتســـتهدف 
إجمالـــي  محلـــي  ناتـــج  لتســـجيل 
للجزيـــرة يصل إلـــى 297 مليون ريال 
عـــدد  وزيـــادة  دوالر(،  مليـــون   79.2(
مليـــون   1.36 إلـــى  وصـــواًل  الســـياح 
ســـائح بحلـــول 2030، وتوفيـــر آالف 

الفرص الوظيفية.
وســـيتم تخصيص 48 % من مساحة 
والحدائـــق  للســـاحات  الجزيـــرة، 
العامـــة والواجهـــات البحرية والطرق 

والمرافق.
وبحسب “واس”، يعود تاريخ الجزيرة 
إلى أكثر من 5000 ســـنة، وتضم أكثر 
مـــن 11 موقعـــا تراثيا، ويعتبـــر ميناء 
دارين من أقدم الموانئ في المنطقة.

بهدف االرتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي

السعودية تستثمر 705 ماليين دوالر بجزيرة شرقي المملكة

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أن رعاية ولي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
لمعرض سيتي سكيب البحرين العقاري تعكس الحرص الحكومي على تطور 
قطــاع التنميــة العمرانيــة والعقاريــة بالمملكة، منوهــًا باهتمام ســموه بتعزيز 
الشراكة مع القطاع الخاص، األمر الذي يثري العمل البلدي بالمملكة ويساعد 
علــى تعزيــز الشــراكة والمنافســة الفعالة في مجــال أحدث الحلــول العقارية 

االبتكارية.

 جاء ذلك خالل مشاركة وزارة شؤون 
المعـــرض  فـــي  والزراعـــة  البلديـــات 
بجناح خـــاص بمركز البحرين العالمي 
للمعـــارض في منطقـــة الصخير، الذي 
افتتحـــه ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
 وأكـــد الوزيـــر المبـــارك أن إقامـــة هذا 
ذات  الجهـــات  بمشـــاركة  المعـــرض 

العالقـــة بالقطـــاع العقاري واإلنشـــائي 
والتصميم يسهم في توفير دعم قوي 
للقطاع العقـــاري بمملكـــة البحرين، إذ 
يمثـــل منصة مميـــزة تقدم للمســـتثمر 
والمطور أحدث المنتجات والخدمات 
والمشـــاريع في القطاعـــات المذكورة، 
ويعكس مكانة مملكة البحرين كموقع 
لالســـتثمار  ومفضـــل  اســـتراتيجي 
العقـــاري، مـــا يســـهم فـــي رفـــع حركة 

االقتصاد وإنعاشها في المملكة.
المبـــارك  قـــال  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
“اســـتعرضنا فـــي جنـــاح الـــوزارة أهم 
شـــؤون  أنجزتهـــا  التـــي  المشـــاريع 

الحدائـــق  مســـتوى  علـــى  البلديـــات 
عـــرض  تـــم  كمـــا  والســـواحل  العامـــة 
إحصـــاءات لما تم إنجـــازه من الخطة 
الوطنية للتشـــجير، إضافة إلى عرض 

تطلقهـــا  التـــي  االســـتثمارية  الفـــرص 
شـــؤون البلديات للشـــراكة مع القطاع 

الخاص”.
وأشـــاد الوزير بجهود جهاز المســـاحة 

ومؤسســـة  العقـــاري  والتســـجيل 
التنظيـــم العقـــاري واللجنـــة المنظمـــة 
والتجهيـــز  اإلعـــداد  فـــي  للمعـــرض 
المســـبق، الذي أثمر في إبراز المعرض 

وإخراجه بالصورة المنشودة.
 وأضـــاف أن مشـــاركة الـــوزارة تأتـــي 
بالخدمـــات  التعريـــف  منطلـــق  مـــن 
المركـــز  يقدمهـــا  التـــي  واإلنجـــازات 
البلدي الشـــامل في إصـــدار تراخيص 
البنـــاء من خالل نظـــام )بنايات(، الذي 
ســـرع من عملية إصـــدار رخص البناء 
وأسهم في إشراك القطاع الخاص في 
إصـــدار الرخص؛ لخلق بيئة تنافســـية 
تســـهم في تقديم خدمات أكثر جودة 
وتميـــزا للمســـتثمرين والعقاريين من 
جهـــة وللجمهـــور المختـــص مـــن جهة 

أخرى.

رعاية سمو ولي العهد لـ “ستي سكيب” أكبر دعم لقطاع التنمية العمرانية
منوًها باهتمام سموه بتعزيز الشراكة مع “الخاص”.. الوزير المبارك:

أكــد رؤســاء لجان المؤتمر والمعرض الســادس للصيانــة واالعتمادية وإدارة 
األصول “مينتكون 2022” أن المؤتمر سيشــهد إقبااًل كبيًرا من مشــاركين كثر 
في الوقت الذي يتوقع أن يصل العدد حسب التوقعات األولية إلى حد أعلى 
من النســخ الســابقة. وأشــاروا إلى أن المؤتمر الذي تنطلق أعماله يوم األحد 

الموافق 27 نوفمبر سيناقش 72 ورقة عمل.
ويقام “مينتكون 2022” برعاية وزير النفط والبيئة، محمد بن دينه، وبتنظيم 
من الجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية ) GSMR( وجمعية المهندســين 
البحرينيــة، ويســتمر حتى 30 نوفمبر 2022 بمركــز الخليج للمؤتمرات بمملكة 

البحرين.

وذكر رئيس اللجنة اإلعالمية للمؤتمر 
المهنـــدس إبراهيم حـــادي أن المؤتمر 
سيشهد إقبااًل كبيًرا من مشاركين كثر 
في الوقت الذي يتوقع أن يصل العدد 
حســـب التوقعـــات األوليـــة إلـــى حـــد 

أعلى من النسخ السابقة.
وأضـــاف أن هنـــاك مشـــاركة فعالة من 
قبل الشركات في المعرض المصاحب 
للمؤتمـــر، وقد تم حجز معظم األماكن 

في ورش التدريب للمؤتمر.
وأشـــار إلـــى أن االســـتعدادات جاريـــة 
لوضـــع اللمســـات األخيـــرة مـــن قبـــل 
المهنـــدس  برئاســـة  المنظمـــة  اللجنـــة 
نزار الشماسي واالســـتعداد الستقبال 
ضيوف المؤتمر من رؤساء الجمعيات 
وكذلـــك  والعالميـــة  الخليجيـــة 

المحاضرين الدوليين.
ويتوقع أن تكون هناك فرصة للجميع 
للتعرف على ما يتعلق بمجال الصيانة 
واالعتماديـــة وإدارة األصـــول. وتابـــع 
“وأنـــي انتهـــز هـــذه الفرصـــة لتقديـــم 
الشـــكر والعرفـــان الـــى جميع رؤســـاء 
اللجان وأعضاء فرقهم دون استثناء 
علـــى جهودهم الجبارة والتي ســـوف 
تســـهم بشـــكل كبيـــر علـــى المســـتوى 

العالمي”.
وأشـــار إلـــى أن “هذا المؤتمـــر قد بات 
ا ومنصة مثالية للمهنيين  مؤتمًرا عالميًّ

والباحثيـــن  واإلقليمييـــن،  الدولييـــن 
ومقدمـــي الخدمـــات والمســـتخدمين 
النهائييـــن الستكشـــاف األحـــدث فـــي 
عالم الرقمنة، الســـيما مع نمو األعمال 
آلـــي  بشـــكل  المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، األمر الذي 
يجعلنا حريصين على دعوة المعنيين 
بمجـــاالت المؤتمـــر للمشـــاركة الفاعلة 
واالستفادة من هذا الحدث العالمي”.

كمـــا أشـــار إلى أن “هـــذا المؤتمر ينظم 
وبشـــكل متواٍز مع المقاييس العالمية 
ويوفر شهادات احترافية معترف بها 
وورش عمـــل متخصصـــة وغيرها من 
الفعاليات التي تتم تحت سقف واحد، 
وهو ما يجعل مينتكون فرصة ذهبية 
لكافة المعنيين بالصيانة واالعتمادية 

وإدارة األصول ألي شركة أو مؤسسة 
تســـعى لمواصلة النجاحـــات وتحقيق 
أفضل اإلنجازات في الحقل الصناعي 

المتنامي في منطقتنا الخليجية”.

استمرار رعاية الشركات الكبرى 

للمؤتمر

بـــدوره، صـــرح رئيس لجنـــة الرعايات 
هللا  عبـــد  المهنـــدس  المؤتمـــر،  فـــي 
إبراهيـــم المقهـــوي، أن مـــن مؤشـــرات 
نجـــاح أي مؤتمـــر يكمن في اســـتمرار 
رعاية الشركات الكبرى له واستقطاب 
جهـــات راعيـــة جديـــدة لـــه، وهـــذا ما 
حصل للمؤتمر حيث حافظت شركات 
النفـــط والبتروكيماويات في المنطقة 

علـــى دعمهـــا للمؤتمـــر، كما تـــم جذب 
هيئـــة  ومنهـــا  جـــدد،  وشـــركاء  رعـــاة 
كفـــاءة اإلنفاق والمشـــاريع الحكومية 

السعودية وغيرها. 
وأضـــاف أن المؤتمـــر اســـتطاع جذب 
تميـــز  بســـبب  لـــه  والشـــركاء  الرعـــاة 
الفنيـــة  والـــورش  التقنـــي  برنامجـــه 
وكذلـــك  لـــه،  المصاحـــب  والمعـــرض 
بســـبب وجود جوائـــز يمنحها المؤتمر 
الصيانـــة  مجـــال  فـــي  للمتميزيـــن 

واالعتمادية.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة اللوجستية 
فـــي المؤتمر المهنـــدس جميل العلوي 
أن جميع العارضين بدأوا بوقت كاٍف 
ســـتكون  والتـــي  منصاتهـــم  لتشـــييد 

ا مـــن حيث العدد والمكان  جديدة كليًّ
والتكنولوجيا المستخدمة.

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس لجنـــة جائزة 
التميـــز )GSMR( في المؤتمر المهندس 
أحمد البرنـــاوي إن هذه الجوائز تهدف 
إلـــى تقييم المرشـــحين وفًقا لمجموعة 
مـــن المعايير ومنح الفائزين وفًقا لذلك 
مقابـــل  تقييـــم عروضهـــم  خـــالل  مـــن 
مجموعة من المعايير المطورة، وسوف 

يعلن عن أسماء الفائزين قريًبا.
مـــن جهته، لفت رئيـــس اللجنة الفنية 
فـــي المؤتمر المهندس ســـعد العليمي، 
إلى أنه بعد دراســـات وتحاليل مكثفة 
تم اختيار 72 ورقة عمل سوف تقدم 

بمحاور الحلقات النقاشية.

إلى ذلك، تطرقت رئيســـة لجنة المرأة 
 )WIAM( في الصناعة وإدارة األصول
في المؤتمر، المهندســـة ســـماح الحمد 
إلـــى أنه تم تشـــكيل اللجنـــة في العام 
2018 لتعزيز النمو الشامل والمساواة 
بيـــن الجنســـين، والتـــي تحتـــل مكانة 
عاليـــة فـــي جـــدول أعمـــال الجمعيـــة، 
مشـــيرة إلـــى أنها مبـــادرة فريـــدة من 
نوعهـــا فـــي المنطقـــة، وتقـــدم اللجنة 
منصـــة  والمبتكـــرة  الرائـــدة  للمـــرأة 
إنجازاتهـــا  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 
المتنامـــي  المجـــال  فـــي  وإســـهاماتها 
للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول. 
 )WIAM( وبينـــت أنه تم تقديم جائزة 
لتكريـــم أولئك الذيـــن يظهرون التميز 
الصناعـــة  مؤسســـات  فـــي  والريـــادة 
وإدارة األصـــول. ومـــن أجـــل مؤتمـــر 
MAINTCON 2022 المرتقـــب، قامت 
جوائـــز   3 بصياغـــة   WIAM لجنـــة 
رسمية، هي: الجائزة المهنية الناشئة، 
لإلنجـــاز،  المتميـــزة  المـــرأة  جائـــزة 

وجائزة تمكين المرأة.
 إلى ذلك، أعربت رئيسة لجنة االبتكار 
في المؤتمر الدكتورة سعاد الرضوان، 
عن ســـعادتها بالمشـــاركة في المؤتمر 
“ونحن على أتم االســـتعداد الستقبال 
المشاركين والزوار في جناح االبتكار 
وســـنكون متواجديـــن فـــي فعاليـــات 
المؤتمـــر إلطـــالع المشـــاركين والزوار 
علـــى المشـــاريع المبتكرة التي شـــارك 
فيها عدة شـــركات إقليميـــة وعالمية، 
وســـيتم عـــرض 19 مشـــروًعا مبتكـــًرا 
عـــن طريق شاشـــات العـــرض وعرض 

مجسم للمشروع”. 
وبينت أنه ســـيتم توزيع دروع تكريم 
والجامعـــات  الشـــركات  جميـــع  علـــى 
المشـــاركة من خالل تقييم المشـــاريع 
ســـنقوم باختيـــار أفضـــل مشـــروعين 

مقدمة من الشركات والجامعات.

مؤتمر “مينتكون 2022” ينطلق األحد ويناقش 72 ورقة عمل
منصة مثالية الستكشاف األحدث في عالم الرقمنة... رؤساء لجان المؤتمر:

جميل العلوي

سعاد الرضوان

عبد الله المقهوي

سماح الحمد

إبراهيم حادي

سعد العليمي أحمد البرناوي

business@albiladpress.com
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أعلنــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي وجمهوريــة الهنــد، مســاء أمس، إعادة إطــاق مفاوضات التجــارة الحرة بيــن الجانبين في 
خطــوة مــن شــأنها تعزيــز العاقــات االقتصاديــة بين الطرفين واســتقطاب االســتثمارات المشــتركة. وفي مؤتمر صحافــي عقد في 
العاصمــة الهنديــة نيودلهــي لإلعان عن بدء المفاوضات، أكد وزير التجارة والصناعة وشــؤون المســتهلك واألغذية والتوزيع العام 
والمنســوجات فــي الحكومــة الهنديــة، بيوش جويال، على الشــراكة االقتصادية القوية بين دول مجلس التعــاون الخليجي والهند، 

مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نحو 145 مليار دوالر.

وأشـــار الوزيـــر الهنـــدي إلـــى أن دول 
شـــريك  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
موثـــوق فـــي تلبيـــة احتياجـــات دول 
الخليج مـــن الطاقة، حيث تؤمن نحو 
35 % مـــن حجـــم اســـتيراد الهنـــد من 
الوقـــود ونحو 70 % مـــن الغاز. وقال 
ســـيضعان  الجانبيـــن  أن  متأكـــد  “أنـــا 

أهدافا مشتركة”.
مـــن جانبـــه، أكـــد األميـــن العـــام لدول 
نايـــف  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
الحجـــرف، على أهميـــة العالقات بين 
دول المجلس والهند، مشـــيرا الى أنها 
الزيارة الرابعة لنيودلهي في السنوات 
القليلـــة الماضيـــة، مؤكدا التـــزام دول 
بيـــن  بالعالقـــات  بالذهـــاب  الخليـــج 

الجانبين إلى مستويات أعلى.
األعـــوام  خـــالل  إنـــه  الوزيـــر  وقـــال 
الماضيـــة تضـــرر العالـــم مـــن جائحـــة 
“كوفيـــد – 19” ممـــا يجعـــل التوقعات 
مشـــددا  مؤكـــدة،  غيـــر  االقتصاديـــة 
علـــى أن الوقـــت قـــد حان لالســـتفادة 
مـــن العالقـــة القويـــة القائمـــة بالفعـــل 
بيـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي 

والهند.
وقـــال الحجـــرف إن العالقات الهندية 
الخليجيـــة اختبرت عـــدة مرات وفي 
كل مـــرة تكون العالقة أقـــوى فأقوى، 
مشـــيرا إلـــى أنهـــا عالقـــة مبنيـــة على 

االحترام المتبادل والقيم والصداقة.
الليلـــة  هـــذه  “فـــي  الحجـــرف  وقـــال 
أجرينا مناقشـــات ومفاوضات طويلة 

للغاية وهي عادة ما تكون مناقشـــات 
صحيـــة للغايـــة مع الشـــريك الحقيقي 
واالســـتراتيجي، نحن حريصون جدا 
علـــى متابعـــة اتفاقية التجـــارة الحرة 
موجـــود  واالهتمـــام  الجانبيـــن،  بيـــن 
وقـــد وجهنا فريق التفـــاوض لالنتهاء 
المطلوبـــة  المســـتندات  جميـــع  مـــن 
للتصـــورات الرســـمية التفـــاق التجارة 

الحرة”.
وأشـــار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة 
ليست هدفا بحد ذاتها، ولكنها وسيلة 
لالستفادة مما هو موجود بالفعل بين 
البلدين، مشددًا على أن العالقات بين 

البلدين ضاربة في عمق التاريخ.
وأوضح أن االقتصاد ما قبل الجائحة 
ليس كما بعدها، وأن قطاعات األعمال 
تعزيـــز  تســـتدعي  تحديـــات  تواجـــه 
الجهود المشتركة، سواء في مجاالت 
التجارة أو االستثمار، أو في قطاعات 
التكنولوجيـــا واألمـــن الغذائـــي وأمـــن 
الطاقة والتغيير المناخي وغيرها من 

المجاالت.
وعبر الحجرف عن تقديره للمساهمة 
التـــي قدمهـــا الهنـــود الذين يعيشـــون 
فـــي الخليـــج في االقتصـــاد معبرا عن 

تطلعاته الستمرار العمل المشترك.
والـــذي  الصحافـــي  المؤتمـــر  وخـــالل 
“البـــالد”  صحيفـــة  فيـــه  شـــاركت 
كصيحفـــة بحرينيـــة وحيـــدة مـــع قلة 
مـــن الصحـــف بالمنطقـــة، قـــال الوزير 
يناقشـــا  لـــم  الجانبيـــن  إن  الهنـــدي 

التواريخ والمواعيد بخصوص توقيع 
اتفـــاق التجـــارة الحـــرة بيـــن البلدين، 
وأن هـــذا ســـيحدده فريـــق التفـــاوض 
فـــي الجانبيـــن، مشـــيرا إلـــى أن الهند 
تتفـــاوض كذلك مع مناطـــق جغرافية 

أخرى.
وبخصوص حجم االســـتثمار األجنبي 
الـــذي تتوقعه الهنـــد مـــن الخليج بعد 
توقيع االتفاق، أوضـــح الوزير الهندي 
أنه ســـتكون هنـــاك شـــراكة اقتصادية 
شاملة بين الطرفين، كما سيتم النظر 
في بعض الجوانب المتعلقة بتشجيع 
االســـتثمار، لكنـــه أشـــار إلـــى أنـــه فيما 
يتعلـــق بتدفق االســـتثمار بين البلدان 
المختلفة‘ فإن التفاصيل الدقيقة تتم 
مناقشـــاتها مع كل دولة بشكل ثنائي، 
تفاهـــم  هنـــاك  المثـــال  ســـبيل  فعلـــى 
مشـــترك مـــع دولـــة اإلمـــارات العربية 
يتوقع منه اســـتقطاب نحو 100 مليار 
دوالر مـــن االســـتثمارات، فـــي حيـــن 

تتطلع المملكة العربية الســـعودية إلى 
اســـتثمارات ضخمـــة بعـــد زيـــارة ولي 
العهـــد الســـعودي إلى الهنـــد، الفتا إلى 
أن اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة ال تضـــع 
أهدافا فـــي هذا الســـياق ولكنها توفر 

المسارات.
وفي معرض رده على ســـؤال “البالد” 

بشـــأن القطاعات التي قد تستفيد من 
توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الخليج 
والهند، أكد األمين العام لدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي أن توقيع االتفاق 
ليـــس هدفـــا بحـــد ذاته، ولكـــن الهدف 
إنشـــاء منصة اقتصادية للمضي قدما 

في العالقات االقتصادية.
وقال الحجرف إنه تم تسليط الضوء 
على عـــدد من القطاعـــات مثل  األمن 
الغذائي وتأمين الطاقة والتكنولوجيا 
ونقـــل المعرفـــة، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
القطاعـــات مـــن العناصـــر التـــي يمكن 

رؤيتها في اي اتفاقية تجارة حرة.
وبخصـــوص توقيـــت توقيـــع االتفاق، 
مجلـــس  لـــدول  العـــام  األميـــن  قـــال 
التعـــاون الخليجي لـ “البـــالد”، إنه كان 
هنـــاك جولتـــا مفاوضات فـــي العامين 
2004 و2006 ولكنهما توقفتا ألسباب 
مختلفـــة مؤقتـــا، وأن هـــذه الليلة هي 
إلعالن العزم على استئناف التفاوض 
وإعـــادة فريقـــي التفـــاوض للجلـــوس 
معـــا؛ لذلك ســـيتم اإلعالن عـــن موعد 
الجولـــة الثالثـــة مـــع إطـــالق الفريـــق 
الفنـــي على جميـــع التفاصيل الخاصة 

والجوانب الفنية.
وتابـــع بالقـــول “أؤكـــد لكـــم أن هنـــاك 
التـــي  الفنيـــة  الجوانـــب  مـــن  الكثيـــر 
ســـتترك للفريقيـــن لكـــي يقـــررا متـــى 

يكون الوقت المناسب”.

 وزير التجارة والصناعة الهندينايف الحجرف

“ديفجي” تواصل 
تقديم روائع 
مجموعاتها 

المتميزة مثل 
روحي وأوباريا 

والعرسان

علي الفردان

انطلق معرض الجواهر العربية 2022 بموقعه الجديد في عالم المعارض البحرين بالصخير، وهو مركز جديد كليًا ويعد عامة 
بــارزة تجســد التطــور الهائــل الــذي تشــهده المملكــة ويســتقطب، فــي الوقت نفســه، شــرائح جديــدة ومتنوعة من الــزوار. ومع 
ذلــك، فــإن جنــاح ديفجــي أوروم يحظــى باإلثارة دومًا بســبب مــا يتوقعه العماء من عامــة تجارية ُتعد واحــدة من األعضاء 
المؤسســين لهــذا المعــرض المرمــوق. وبهــذا المناســب يســر ديفجــي أوروم أن تعرب عــن امتنانها لــوالء عمائها الذيــن يلهمون 

العامة التجارية عامًا بعد اآلخر ويدفعونها نحو مزيد من التطور واالبتكار بطريقة جديدة واستثنائية.

العـــام،  هـــذا  معـــرض  نســـخة  وفـــي 
اإلصـــدار  ذات  المجموعـــة  شـــكلت 
المحـــدود التي تـــم إطالقهـــا مؤخرًا 
عالمة فارقـــة أخرى في قصة نجاح 
العالمة التجاريـــة، حيث يتم عرض 
ســـيمفونية جديدة مرصعة باأللوان 
والقطع في المنطقة المخصصة لكبار 
الشـــخصيات والمصممـــة خصيصـــًا، 
وهي سيمفونيات صنعت في روائع 
فريدة تخطف أبصار وقلوب عشاق 

المجوهرات المميزين.
Be� مجموعـــة  إطـــالق  مثـــل  “كمـــا 

spoke Line” التـــي طـــال انتظارها، 
ســـببًا آخر الســـتقطاب الزوار لمنصة 
ديفجي أوروم، حيث يمكن للعمالء، 

بالتشـــاور مع المصممين والحرفيين 
قطـــع  تصميـــم  لدينـــا،  الرئيســـيين 
فريدة وفقًا لطلباتهم وبشكل يجسد 
شـــخصيتهم تمامًا. لقد حظيت هذه 
الخدمـــة بـــرد فعـــل مشـــجع بالفعـــل 
اســـتوديو  فـــي  متاحـــة  وســـتظل 
حديـــث أقيـــم فـــي منطقـــة البحرين 
العالمية لالســـتثمار فـــي الحد بقيمة 

8 ماليين دينار بحريني.
ومنذ أول افتتـــاح لمعرض الجواهر 
تقديـــم  العربيـــة، واصلـــت ديفجـــي 
المتميـــزة  مجموعاتهـــا  روائـــع 
مثـــل روحـــي وأوباريـــا، فضـــالً عـــن 
مجموعـــات العرســـان ما ســـاهم في 
المتحمســـين  العمـــالء  اســـتقطاب 

الموســـعة  المجموعـــات  لتجربـــة 
متعددة القطع المعروضة اآلن.

ماهيـــش  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
ديفجـــي العضـــو المنتـــدب لديفجي 
أوروم قائالً: “نحـــن فخورون للغاية 
بارتباطنـــا بمعـــرض الجواهر العربية 
منـــذ تدشـــينه، واليـــوم نحتفـــل معًا 
بالذكـــرى اللؤلؤية للمعرض، الســـيما 
وأن مركـــز المعـــارض الجديـــد مثير 
لإلعجاب بحق، كمـــا نقّدر المنظمين 
التـــي  الترتيبـــات  جميـــع  علـــى 
اتخذوهـــا. كمـــا أغتنم هـــذه الفرصة 
والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص  ألتقـــدم 
لصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء؛ لتشـــجيعه المستمر 
لنمو ســـوق المجوهرات الفاخرة في 
المملكة، كما نشعر باالمتنان لعمالئنا 
لالســـتجابة  والمهنييـــن  وروادنـــا 
ويســـعدنا  لمجموعاتنـــا،  المشـــجعة 
بـــه  عهـــد  الـــذي  اإلرث  أن  نـــرى  أن 

إلينا مؤسســـنا الراحل شري رامجي 
أن  فـــي  المتمثـــل  ســـاجار  ديفجـــي 

“نكون أصيلين” يستمر ويتواصل”.
معـــرض  عمـــل  يســـتمر  وســـوف   
 26 يـــوم  حتـــى  العربيـــة  الجواهـــر 
المناســـبة  وبهـــذه  الجـــاري،  نوفمبـــر 

تدعو ديفجـــي أوروم الجميع لزيارة 
المجموعـــات  لمشـــاهدة  منصتهـــا؛ 
األكثر جرأة واألكبر واألكثر إشـــراقًا، 
كامـــل  بتألـــق  عرضهـــا  يتـــم  التـــي 
فـــي بـــوث رقـــم 10، صالـــة 7، عالـــم 

المعارض البحرين بالصخير.

“مجلس التعاون الخليجي” يطلق مفاوضات التجارة الحرة مع الهند

مجموعة اإلصدار المحدود لديفجي أوروم تحقق نجاحا باهرا بـ “الجواهر العربية”

“^” الصحيفة البحرينية الوحيدة الشاهدة على الحدث التاريخي

المعرض يستقطب شرائح جديدة ومتنوعة من الزوار
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

أكدت خبيرة التغذية األلمانية “هايدرون 
شوبيرت” أّن العنب الذى به البذور أفضل 
للصحـــة مـــن العنـــب الخالـــي مـــن البذور، 
فالبـــذور تحتوي على مـــا يعرف بـ “المواد 
النباتيـــة الثانويـــة” أكثر من لحـــم الثمرة. 
وأضافت “شوبيرت” أّن هذه المواد تمتاز 
بأنها قاتلة للجراثيـــم ومثبطة لاللتهابات 
ومضادة لألكسدة تساعدِك على الحصول 
علـــى بشـــرة نضـــرة، مشـــيرة إلـــى أنه من 
األفضـــل قضـــم بعض هـــذه البـــذور أثناء 
تنـــاول العنـــب، للتمتـــع بالفوائـــد الصحية 
لهـــذه المـــواد الثانويـــة، التي ال تســـتطيع 

العصارة الهضمية استخالصها بمفردها.
األلمانيـــة  التغذيـــة  خبيـــرة  تنصـــح  كمـــا 
بتفضيـــل العنـــب ذي اللـــون البنفســـجي، 
كونـــه يحتوي على هـــذه المـــواد المفيدة 

للصحة بكمية أكبر من العنب األخضر.

تناول العنب البنفسجي 
بالبذور لبشرة نضرة

الكنعد
د.ب4.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.7

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.9

الصايف
د.ب2

السبريم
د.ب3.5

الشعري
د.ب2.5

الهامور
د.ب5

ميد
د.ب2.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.35

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.4

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض أردني
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^أكــد مســؤول فــي وزارة الصناعــة والتجــارة، أن مملكــة البحريــن 
تّتجــه وتحــث المســتثمرين إلــى التركيــز علــى بنــاء المصانــع والشــراكات 
فــي مجــاالت األمــن الغذائــي والدوائــي كأولويــة، وكذلــك فــي صناعــة 

المنسوجات وصناعة البتروكيماويات وصناعة المعادن.

لقـــاء  خـــالل  المســـؤول  ولفـــت   
تعريفي مـــع عدد من ممثلي القطاع 
الصناعي في مملكة البحرين، حول 
الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية 
الســـتعراض  مســـتدامة  اقتصاديـــة 
مملكـــة  انضمـــام  مســـتجدات  أبـــرز 
الصناعيـــة  للشـــراكة  البحريـــن 
اقتصاديـــة  لتنميـــة  التكامليـــة 
مستدامة مع دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة وجمهورية مصـــر العربية 
والمملكة األردنية الهاشـــمية، والتي 
تهدف لتعزيز التكامل الصناعي بين 

الدول العربية الشقيقة.
العمليـــات  قســـم  رئيـــس  وأكـــدت   
الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، 

ابتســـام الشـــنو، أن الوزارة تستقبل 
الطلبـــات الخاصة باالســـتثمار ضمن 
هـــذا البرنامـــج والذي ســـيفتح آفاًقا 
جديـــدة مـــن التعـــاون فـــي المرحلة 
المقبلـــة على كافـــة األصعدة بفضل 
توجيهـــات حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
ملك البالد المعّظم، بما يحقق مزيًدا 
للوصـــول  التعـــاون والتنســـيق  مـــن 
إلـــى ما يطمح له أبناء شـــعوب هذه 

الدول في مختلف المجاالت.
البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  وبينـــت   
الصناعـــي  القطـــاع  تمكيـــن  علـــى 
والبنـــاء على ما تحقـــق له من نجاٍح 
ونمٍو متواصٍل على مدى الســـنوات 

نتيجـــة  جـــاء  والـــذي  الماضيـــة 
للسياســـات التـــي تبنتهـــا الحكومـــة 
منذ ســـتينيات القرن الماضي والتي 
كانت تهدف إلى عدم االعتماد على 
الطبيعـــي  والغـــاز  النفـــط  ُمنتجـــات 
فحســـب، بل جعل القطاع الصناعي 

قطاًعا متنوًعا.
العمليـــات  قســـم  رئيـــس  وقّدمـــت 
الصناعـــة  بـــوزارة  الصناعيـــة 
حـــول  موجـــًزا  شـــرًحا  والتجـــارة، 
مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية 
مســـتدامة،  اقتصاديـــة  لتنميـــة 

صناعـــات  تطويـــر  إلـــى  والهادفـــة 
ـــا عبـــر  قـــادرة علـــى المنافســـة عالميًّ
تعزيـــز نمو وتكامل سالســـل القيمة 
األطـــراف  الـــدول  بيـــن  والتجـــارة 
مـــا سيســـهم فـــي تطويـــر قطاعـــات 
المضافـــة  القيمـــة  ذات  التصنيـــع 

التوريـــد  سالســـل  مرونـــة  لضمـــان 
واإلمـــداد، بمـــا يعـــّزز موقـــع ومكانة 
مملكـــة البحريـــن االقتصاديـــة على 
خارطـــة العالـــم، للوصـــول لصناعـــة 
متطـــّورة وُمســـتدامة ترتكـــز علـــى 
مبـــادرات مبتكـــرة وُمتقّدمة، داعية 
الحضـــور الذيـــن يـــودون المشـــاركة 
هـــذه  أهـــداف  بدعـــم  والراغبيـــن 
الشراكة للتســـجيل عن طريق ملء 
االســـتمارة اإللكترونيـــة والمتوفـــرة 
على موقع وزارة الصناعة والتجارة 

الرسمي.
تـــم تخصيـــص  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
صندوق اســـتثماري تديره الشـــركة 
“القابضـــة” ADQ بقيمة 10 مليارات 
المشـــاريع  فـــي  لالســـتثمار  دوالر 
فـــي  الشـــراكة  هـــذه  عـــن  المنبثقـــة 
القطاعـــات ذات األولويـــة والتي تم 
تحديدهـــا مـــن قبل اللجـــان المعنية 
مجـــاالت   5 فـــي  تنحصـــر  والتـــي 
صناعيـــة تشـــمل الزراعـــة واألغذية 
واألسمدة، واألدوية، والمنسوجات، 

والمعادن، والبتروكيماويات.

“الصناعة”: أولوية البحرين تنمية الشراكة في األمن الغذائي والدوائي
خالل فعالية الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

إعداد: حسن عبدالنبي

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 700 فلس

 
موز: 650 فلًسا

 

مانجو: 700 فلس

 

سنطرة: 600 فلس

 
الرمان: 700 فلس

 

أناناس: 900 فلس للحبة

 

بطيخ: 400 فلس

 

شمام: 500 فلس

 

كيوي: 1.2 دينار

 

أفوكادو: 1.2 دينار

 

عنب: 1.6 دينار

 

جوافة: 1.2 دينار

 

برتقال أبوصرة: 600 فلس

 

جريب فروت: 400 فلس

أسعار الورقيات
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 80 فلًسا للحزمة

ريحان: 100 فلًسا للحزمةرويد: 30 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضروات

 
طماطم:

400 فلًسا

 
خيار:

350 فلس

 
كوسة:

600 فلس

 
فاصوليا:
1.8دينار

 

باذنجان:
550 فلس

 

ثوم:
900  فلس

 
بصل أحمر:
350 فلس

 
بامية:

1.3 دينار

 
ليمون:

700 فلس

 

زنجبيل:
1.2 دينار

 

بطاطس:
300 فلًسا

 
فندال:

700 فلس

 

بروكلي:
1.7 دينار

 

فلفل أخضر:
550 فلس

 
قرنبيط:

800 فلس

 

مشروم:
800 فلًسا

 

جزر:
500 فلس

 

خس:
600 فلس



 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

أعلــن بنك ســتاندرد تشــارترد عن تعيين مــازن البنيان رئيًســا تنفيذًيا لفرعه 
في المملكة العربية الســعودية، وذلك اعتباًرا من شــهر نوفمبر 2022. وقبل 
انضمامــه إلى بنك ســتاندرد تشــارترد، شــغل مــازن البنيان منصــب الرئيس 
التنفيذي لشــركة األول لالســتثمار التابعة للبنك السعودي البريطاني/ اتش 
اس بــي ســي. إضافــة إلــى تبــوأه العديد مــن المناصــب القياديــة تمثلت في 
دوره كرئيــس مشــارك للخدمــات المصرفيــة العالميــة فــي البنــك الســعودي 
البريطانــي/ اتــش اس بي ســي الريــاض ونائب رئيس الخدمــات المصرفية 

للشركات في دويتشه بنك )تغطية المملكة العربية السعودية والكويت(. 

بـــدأ ســـتاندرد تشـــارترد عملياته في 
الريـــاض فـــي يونيـــو 2021، إذ قـــدم 
خدمـــات مصرفية للجهـــات الخاصة 
والحكوميـــة ذات الصلـــة والشـــركات 
الماليـــة  والمؤسســـات  الكبـــرى 
الجنســـيات  متعـــددة  والشـــركات 

العاملة في المملكة. 
قـــال  التعييـــن،  هـــذا  علـــى  وتعليًقـــا 
ســـتاندرد  لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس 
تشـــارترد في الشرق األوسط )ما عدا 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة( بطرس 

كلنك

تعييـــن  عـــن  أعلـــن  أن  “يســـعدني 
مـــازن البنيـــان فـــي منصـــب الرئيس 
التنفيـــذي لبنـــك ســـتاندرد تشـــارترد 
المملكـــة العربية الســـعودية. ويتمتع 
مـــازن بخبرة إقليمية وســـجل ناجح. 
ومن خـــال منصبه الجديـــد كرئيس 
تنفيذي، سيشـــرف مـــازن على تنفيذ 
اســـتراتيجية البنك وقيـــادة عملياته 
في المملكـــة العربية الســـعودية. كما 
ســـيعمل على تطوير وتعزيـــز قاعدة 
عمائنا، والتوّسع في نطاق منتجاتنا 
وخدماتنا، الســـيما في ظـــل االنفتاح 

االقتصادي للمملكة بإشـــراف القيادة 
الحكيمة”.

تشـــارترد  ســـتاندرد  بنـــك  أن  يذكـــر 
يعمـــل مـــن خـــال فرعـــه المرخـــص 
من قبـــل “البنك المركزي الســـعودي”، 
ومن خال شركة ســـتاندرد تشارترد 
كابيتال العربية السعودية المرخصة 
الماليـــة  الســـوق  هيئـــة  قبـــل  مـــن 

السعودية.

لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس  التقـــى 
العلـــوي  وليـــد  القبطـــان  الخليـــج 
فـــي مكتبـــه أمـــس الباحـــث عبـــدهللا 
عبدالمجيد الذوادي، المهندس بدائرة 
الصيانة بالناقلة الوطنية، الذي أهداه 
نســـخة مـــن رســـالة الماجســـتير التي 
نالهـــا مـــن جامعـــة جـــورج واشـــنطن 
األميركيـــة،  المتحـــدة  بالواليـــات 
والتي كانت بعنوان “تحســـين موارد 

وعمليات صيانة الطائرات”.
وخال اللقاء، أشـــاد القبطان العلوي 
بمضمون رســـالة الماجســـتير، مؤكدًا 
التـــي  المضافـــة  المعرفيـــة  القيمـــة 
اشـــتملت عليها نتائج هذه الدراســـة، 
ومعربـــًا عن اعتـــزازه بالكفاءات التي 
تعمل في الناقلة، والتي تشكل جزءًا 
من الطاقـــات الوطنيـــة التي تحرص 
علـــى أن تكون فـــي مقدمة الصفوف 
ونهضـــة  مســـتقبل  لبنـــاء  الســـاعية 

الوطن في كافة المجاالت.
وتناولت الدراســـة التعريـــف بمفهوم 

مـــوارد وعمليـــات صيانـــة الطائرات، 
وتمييزهمـــا عن غيرهما، مع تســـليط 
الضـــوء علـــى كيفيـــة تحســـين تلـــك 
عـــن  فضـــاً  والعمليـــات،  المـــوارد 
اســـتعراض تجربـــة طيـــران الخليـــج 

المتميزة في هذا الصدد.
يشار إلى أن التحصيل العلمي العالي 

لموظفـــي الناقلـــة الوطنيـــة، وتطوير 
مهاراتهـــم وكفاءاتهـــم لطالمـــا كانـــت 
مـــن األهـــداف الرئيســـة التي تســـعى 
لها طيـــران الخليج، لما لها من عظيم 
األثـــر فـــي االرتقـــاء بأعمـــال الناقلـــة 
وتحســـين أدائهـــا لانتقـــال بهـــا إلـــى 

فضاءات أرحب.

تسلمها الرئيس التنفيذي للناقلة الوطنية من الباحث الذوادييتمتع بخبرة إقليمية وسجل ناجح

“ستــانــدرد تشــارتــرد” يعّيــن رئيًسـا 
تنفيـذًيــا لفــرعــه فــي السعــوديــة

“تحسين موارد وعمليات صيانة الطائرات” 
.. رسالة ماجستير بطيران الخليج

مازن البنيان

business@albiladpress.com
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344
ألــــف ديــنــــار

فتح مجلس المناقصات والمزايدات 
في جلســـته أمـــس مناقصـــة لوزارة 
التنمية االجتماعية إلدارة وتشـــغيل 
مركـــز المتـــروك للتأهيـــل اإلرشـــادي 
تنافســـت  الدماغـــي،  الشـــلل  لـــذوي 
عليهـــا 4 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء 
التخصصـــي  الطفـــل  إرادة  لمركـــز 
للتأهيـــل بقيمة 344 ألـــف دينار، في 
حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابـــة 1.4 مليون 

دينار.
فـــإن  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق   
بالرعايـــة  خدماتـــه  يقـــدم  المركـــز 
النهارية لخدمة األفراد ذوي الشـــلل 
الدماغـــي والتي تكمن فـــي التأهيل 
والتقييـــم  والتأهيـــل  األكاديمـــي 
والتأهيـــل  واالجتماعـــي  النفســـي 
الطبيعـــي  والعـــاج  اإلرشـــادي 
وصعوبـــات  والتخاطـــب  والنطـــق 
البلـــع والتأهيـــل الصحي وتحســـين 

التغذية.
مناقصـــة   12 فتـــح  إجمـــااًل،  وتـــم 
ومزايـــدة تابعة لــــ 11 جهة حكومية 
بإجمالـــي 56 عطـــاًء، فـــي حيـــن تم 
تعليق عطاءين تابعين لمناقصتين. 
العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 

المقدمة نحو 1.9 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس 3 مناقصات لحلبة 
لتأجيـــر  أولهـــا  الدوليـــة،  البحريـــن 
شاشـــات العـــرض العماقـــة وتوفير 
الصيانة للشاشـــات لفعاليات الحلبة 
 4 عليهـــا  تنافســـت  عاميـــن  لمـــدة 
شـــركات وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
دينـــار،  ألـــف   256.4 بنحـــو  أشـــرف 
والثانيـــة لترقيـــة إلكترونيـــة خاصة 
لحلبة الكارتينج في الحلبة تقدمت 
إليها شركة وحيدة بنحو 227.8 ألف 
دينـــار، واألخيـــرة لتوفيـــر حافـــات 
النقل لســـباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج لألعـــوام 2023 إلى 
3 شـــركات  2025، تنافســـت عليهـــا 
وكان أقل عطاء لشركة بحرين ليمو 

بنحو 172.5 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
لبوليتيكنك البحريـــن لتزويد الكلية 
بعمـــال النظافـــة وخدمـــات تنســـيق 
الخدمـــات  ومســـاعدي  الحدائـــق 
العامـــة تنافســـت عليهـــا 11 شـــركة 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 267 ألـــف 
دينـــار، فـــي حين بلـــغ أكبرهـــا قرابة 
451.9 ألـــف دينـــار، ووفـــق وصـــف 
المناقصة، فإنه ســـيتم تزويد الكلية 
بــــ 29 عامـــل نظافـــة مـــن الذكور و9 
عامات نظافة من اإلناث، وسيكون 

ا  ا وأســـبوعيًّ جـــدول التنظيـــف يوميًّ
ا وربع سنوي.  وشهريًّ

مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
لصيانـــة  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة 
وتطوير المختبرات العلمية بمدرسة 
المنامـــة الثانويـــة للبنـــات تنافســـت 
عليهـــا 4 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء 
لمعـــرض جاســـم المطـــوع للتجـــارة 
ومناقصـــة  دينـــار،  ألـــف   63 بنحـــو 
لتجهيـــز  والمـــاء  الكهربـــاء  لهيئـــة 
لوحـــات الحمايـــة لمحـــول المحطـــة 
الفرعيـــة ذات جهد 220 كيلو فولت 

ومغذياتها في البســـيتين تنافســـت 
عليهـــا 5 شـــركات تـــم تعليـــق عطاء 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  أحدهـــا 
 55.4 بنحـــو   )SEL Middle East(

ألف دينار.
وأيًضا فتح المجلس مناقصة لهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض لتوفير 
خدمة اإلنترنت المباشر والمخصص 
لمركـــز البحريـــن العالمـــي للمعـــارض 
تنافســـت عليها 4 شركات وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة نيوتل لاتصـــاالت بـ 
2,392.5 دينـــار، في حين بلغ أكبرها 

وســـيتم  دينـــار،  ألـــف   70.9 قرابـــة 
توفيـــر خدمـــة االنترنـــت بســـرعة 1 
Gbps عـــن طريق خطـــوط األلياف 
البصريـــة أو الضوئيـــة لقاعات مركز 

البحرين العالمي للمعارض.
 إضافـــة إلـــى ذلـــك، فتـــح المجلـــس 
البحريـــن  نفـــط  لشـــركة  مناقصـــة 
)بابكـــو( لتوفيـــر محـــرك االســـتبدال 
الفوري تقدمت إليها شـــركة وحيدة 
بنحـــو 111.7 ألف دينـــار، ومناقصة 
لشركة طيران الخليج لتوريد أنواع 
المنســـوجات، وذلـــك  مـــن  مختلفـــة 

لمـــدة 5 ســـنوات تنافســـت عليهـــا 8 
بنحـــو  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات 
188.6 ألـــف دينـــار، ومناقصة لمعهد 
البحريـــن للؤلـــؤ واألحجـــار الكريمة 
)دانات( لتقديم خدمات استشـــارية 
في مجال التســـويق تنافست عليها 
تـــم تعليـــق أحدهـــا وكان  شـــركتان 
أقـــل عطاء بنحـــو 30.2 ألـــف دينار، 
ومناقصـــة لغرفـــة البحرين لتســـوية 
المنازعـــات لتأميـــن صحي لموظفي 
الغرفـــة تنافســـت عليهـــا 4 شـــركات 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 41.3 ألـــف 

دينار.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فتـــح المجلـــس 
مزايـــدة لبلديـــة المحـــرق لتأجير 50 
ـــا على أعمـــدة اإلنارة،  موقًعـــا إعانيًّ
وذلـــك على شـــوارع فـــي المحافظة 
ولمدة 5 ســـنوات ميادية، وللقطاع 
الخـــاص مقابـــل بدل انتفـــاع بحيث 
يتولى المســـتثمر علـــى نفقته بوضع 
اإلعانـــات وإعـــادة تأجيرهـــا علـــى 
المؤسسات والشركات، بنحو 146.5 
ألف دينار لشركة بان انك، وكان قد 

تقدم إليها 5 شركات.

إلدارة وتشغيل مركز المتروك للتأهيل اإلرشادي
تزويد بوليتكنك بعمالة نظافة ومساعدي خدمات عامة بـ 267 ألف دينار

“الحلبـــة” بفعاليـــات  وصيانتهـــا  العـــرض  لشاشـــات  دينـــار  ألـــف   256.4
للمعارض الــعــالــمــي  الــبــحــريــن  لــمــركــز  الــمــبــاشــر  ــت  ــرن ــت اإلن خــدمــة  تــوفــيــر 
حــكــومــيــة جـــهـــة   11 ـــ  ــ ل تـــابـــعـــة  ــدة  ــ ــزايـ ــ ومـ مــنــاقــصــة   12 فـــتـــح 

إعداد: أمل الحامد

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة

حلبة البحرين الدولية

توفير حافالت النقل لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
172,539.000بحرين ليمو3الخليج لألعوام 2023 - 2025

تأجير شاشات العرض العمالقة وتوفير الصيانة للشاشات 
4ASHRAFS256,428.571لفعاليات الحلبة لمدة عامين

1PKE Gulf227,816.600ترقية إلكترونية خاصة لحلبة الكارتينج في الحلبة

إدارة وتشغيل مركز المتروك للتأهيل اإلرشادي لذوي الشلل وزارة التنمية االجتماعية
مركز إرادة الطفل التخصصي 4الدماغي

344,000.000للتأهيل

صيانة وتطوير المختبرات العلمية بمدرسة المنامة الثانوية وزارة التربية والتعليم
62,951.543معرض جاسم المطوع للتجارة4للبنات

تجهيز لوحات الحماية لمحول المحطة الفرعية ذات جهد 220 هيئة الكهرباء والماء
5SEL Middle East55,431.870كيلو فولت ومغذياتها في البسيتين

هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض

توفير خدمة االنترنت المباشر والمخصص لمركز البحرين 
2,392.500 نيوتل لالتصاالت4العالمي للمعارض

معهد البحرين للؤلؤ 
2Alpenglo Digital30,162.000خدمات استشارية في مجال التسويقواألحجار الكريمة )دانات(

غرفة البحرين لتسوية 
4SOLIDARITY BAHRAIN33,185.900تأمين صحي لموظفي الغرفةالمنازعات

8KEWALRAM AND SONS188,615.000توريد أنواع مختلفة من المنسوجاتطيران الخليج

1OITS Industrial Services111,705.000توفير محرك االستبدال الفوريشركة نفط البحرين )بابكو(

تزويد بعمال النظافة وخدمات تنسيق الحدائق ومساعدي بوليتيكنك البحرين
11Singapore Cleaning Services266,956.800الخدمات العامة

مزايدة تأجير 50 موقًعا إعالنًيا على أعمدة اإلنارة في محافظة بلدية المحرق
146,522.400بالن انك5المحرق
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.01

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.355

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 $ 0.266

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 0.466

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 $ 2.775

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

1.041016,541.30 دوالر0.9604 يورو18.700 دينار
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34,194.06

7,465.25

11,285.32

28,383.09

3,089.31 7.297 دوالر

 84.86 دوالر
77.77 دوالر

ارتفعـــت الصـــادرات الســـعودية غيـــر النفطيـــة 
بنســـبة 9.7 % على أســـاس ســـنوي في سبتمبر 
2022، مســـجلة 21.6 مليـــار ريـــال مقابـــل 19.7 
مليـــار ريـــال ســـجلتها فـــي الشـــهر نفســـه مـــن 
العـــام الماضي. وأظهـــرت بيانـــات للهيئة العامة 
لإلحصـــاء، انخفـــاض قيمة صادرات الســـعودية 
غير البترولية )شـــاملة إعـــادة التصدير(، بمقدار 
2.4 مليـــار ريـــال وبنســـبة 8.8 %، مقارنـــة مـــع 

أغسطس 2022.
الصـــادرات  ارتفـــاع  إلـــى  البيانـــات  وأشـــارت   
الســـلعية الســـعودية في ســـبتمبر 2022 بنســـبة 
30.9 % عن ســـبتمبر 2021، حيث بلغت قيمتها 
124.7 مليار ريال في ســـبتمبر الماضي مرتفعة 
عـــن 95.2 مليار ريال في ســـبتمبر 2021، وذلك 
نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 30.3 

مليار ريال وبنسبة 43.4 %.

9.7 % نمو صادرات السعودية غير النفطية في سبتمبر

عبد الواحد 
الجناحي

روبرتو 
مانكون

“Beyon Money”: خدمـــــة تحويـــــل 
األموال دولًيا متاحة اآلن على “بنفت بي”

بمعدالت رسوم وأسعار منخفضة مباشرة من التطبيق

أعلنــت شــركة Beyon Money عــن توافــر خدمتهــا الخاصة بالتحويــات المالية الدولية اآلن على تطبيق “بنفت بي”. وتتميز هذه الخدمة بتقديمها أفضل العروض في الســوق 
للتحويات الدولية، والتي ُتمكن الزبائن من اغتنام فرصة الحصول على معدالت رسوم وأسعار تحويل منخفضة مباشرة من تطبيق “بنفت بي”.

يذكـــر أن خدمة التحويالت الماليـــة الدولية من 
Beyon Money تتيـــح للزبائـــن تحويل األموال 
بـــال حدود بقيمـــة 1 دينار بحريني لمدة أســـبوع 
لـــكل مـــن الهنـــد وباكســـتان وبنغالديـــش إضافة 
إلـــى الفلبين ومصر، كما يمكنهم تحويل األموال 
مقابـــل 5 دينـــار بحرينـــي لمـــدة أســـبوع للمملكة 
المتحدة والواليات المتحدة األميركية واالتحاد 
األوروبـــي )اليورو والكـــرون الدنماركي والكرون 
الســـويدي( وسويســـرا، علمـــا أن هـــذه العـــروض 
 Beyon متاحة اآلن لزبائن بنفت بي، إذ تم إدراج
Money كجزء من مـــزودي خدمات التحويالت 
علـــى تطبيق “بنفت بي”، ضمـــن حزمة المزودين 

المعتمدين بالتطبيق.
 Beyon Money وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة
روبرتـــو مانكون “يســـعدنا أن نتعاون مع شـــركة 
بنفـــت لنوفر خدمـــة التحويالت الماليـــة الدولية 
المقدمة من Beyon Money لمستخدمي “بنفت 
بي”، إذ إن شركة Beyon Money تقدم خدمات 
رقميـــة متطـــورة إضافـــة إلى خدمـــات التحويل 
الماليـــة الرقمية من خالل تطبيقنا المالي الفائق، 
كما وتسهل هذه الشراكة الوصول إلى خدماتنا، 
 Beyon Money ممـــا يعود بالفائـــدة على زبائـــن

و”بنفت بي في الوقت ذاته”.
وأضاف مانكون “ســـتتيح هذه الخدمة الجديدة 
للزبائـــن فرصة مقارنة واختيـــار أفضل العروض 
المتوافرة في الســـوق بشكل مباشر. نحن نؤمن 

بقيـــادة المجتمـــع الرقمـــي، ولذلـــك نشـــجع على 
تبنـــي عملية التحويالت المالية الرقمية بداًل من 
عمليـــات التحويل التقليدية، ويتـــم اعتماد ذلك 
مـــن خـــالل تعاونا مع شـــركات مثل بنفـــت، التي 
ستساهم في إضافة القيمة للقطاعات المختلفة 

وللمستهلكين”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة “بنفت” 
عبدالواحـــد الجناحـــي “دائًمـــا مـــا تكـــون تجربة 
الزبائـــن في مقدمة أولوياتنا، إذ نعمل باســـتمرار 
على تطوير خدماتنا المقدمة على تطبيق بنفت 

بي لتلبية احتياجات قاعدة زبائننا المتنوعة”.
Beyon Mon�  وأضـــاف “يعـــد تعاوننا مع شـــركة
ey أحـــدث خطـــوة لتطوير خدمـــات التحويالت 
الماليـــة الدولية لدينا والتـــي تضيف قيمة جيدة 
أســـعار ورســـوم منخفضـــة  تقديـــم  مـــن خـــالل 
للتحويـــالت إلـــى الوجهـــات األكثـــر طلبـــا. علمـــا 
أننـــا نعمـــل على تحويـــل التطبيق إلـــى ما يعرف 
بالســـوق اإللكترونيـــة الـــذي يحـــوي العديـــد من 
المزوديـــن لخدمـــات التحويـــالت الماليـــة تحت 

مظلة واحدة”.

تتميز الخدمة بتقديمها 
أفضل العروض بالسوق 

الدولية

تحويل األموال بال حدود 
بقيمة 1 دينار لمدة 

أسبوع



مركز البحرين للمجوهرات يخطف أنظار جمهور معرض الجواهر العربية
بأسلوب ساحر ومشاركة أرقى الماركات

زوار  للمجوهـــرات  البحريـــن  مركـــز  جنـــاح  أســـر 
معـــرض الجواهـــر العربية فـــي نســـخته الثالثين 
بتصاميمـــه الفخمـــة والراقية التـــي تعكس مكانة 

العالمات التجارية المشاركة في الجناح.

وبيـــن الـــزوار أن المســـاحة كبيرة والمـــكان عالي 
المســـتوى ينقلك بجماله إلى المعـــارض العالمية، 
وهذا مـــا تعود عليه زبائن الجناح، حيث يجدون 

الجديد والمميز كل عام. 

كمـــا ذكـــر زوار آخـــرون أن تعـــدد المـــاركات التي 
تجاوزت 50 عالمـــة تجارية أتاح لهم فرصًا أكثر 

لالختيار في أجواء من الخصوصية.
وتحـــرص إدارة مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات أن 

يعيش عشـــاق التســـوق والفخامـــة تجربة فريدة 
وتقديـــم خدمـــات اســـتثنائية لعمالئهـــا وتســـعى 
دائمًا الســـتقطاب العالمات الجديدة التي تضيف 
السمها في عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.

يذكـــر أن مركز البحرين للمجوهرات يســـتمر في 
اســـتقبال جمهور المعرض حتى يوم غد )السبت( 
فـــي القاعـــة رقـــم 8 فـــي مركـــز البحريـــن العالمي 

للمعارض الجديد في منطقة الصخير.
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Hublot   تعرض ساعات Big Bang e لعشاق كرة القدم
ــا” ــًف ــل ــت ــخ وم ــًدا  ــ ــري ــ ف أوًل  “كــــن  فــلــســفــة  ــي  فـ ــات  ــاعـ ــسـ الـ ــة  ــاع ــن ص ــي  فـ ــا  نــهــجــن يــتــلــخــص 

عرضــت Hublot ســاعات Big Bang e لعشــاق كــرة القــدم، وذلــك تزامنًا مع كأس العالم في  قطــر 2022،  وذلك في معرض 
الجواهــر العربيــة، إذ  تفخــر Hublot بكونهــا ضابط الوقت الرســمي لكأس العالم  FIFA 2022، مشــيرة إلى أن ســاعة هوبلو 

المبتكرة الجديدة متصلة بالجيل الثالث جاهزة للتوقيت في كل دقيقة.
وفي هذا الصدد قالت أندريا نوفو 
  Hublot جاندياجــا مديــر مبيعات
الالتينيــة  أمريــكا  منطقــة  فــي 
والبحر الكاريبي والشرق األوسط 

  Hublot وأفريقيا :” إن
شــركة تصنيع ســاعات سويسرية 
تأسست عام 1980 ومقرها نيون، 
إذ جمعــت هــذه الشــركة المذهلــة 
بشكل أساسي بين الذهب وحزام 
بتصميــم  علبــة  فــي  مطاطــي 
  .hublot ســفينة  مــن  مســتوحى 
إذ ُولــد فــن االندمــاج الــذي مــزج 
والحرفيــة  واالبتــكار  التقاليــد 

والعوالم والمواهب”. 
وأضافــت :” يتلخــص نهجنــا فــي 
فلســفة  فــي  الســاعات  صناعــة 
“كــن أواًل فريــًدا ومختلًفــا”، وقــد 
أدى  ذلــك تدريجيــًا إلــى صناعــة 
مجموعــات أخرى ذات تصميمات 

مبتكرة”.

وأكــدت بــأن عالــم Hublot يمتــد 
إلــى شــراكات قويــة بمــا فــي ذلك 
كــرة القدم. حيــث إن هناك عالقة 
أصبــح  إذ  القــدم  كــرة  مــع  قويــة 
شــعار “ هوبلــو يحــب كــرة القــدم 
أكبــر  فــي  شــعارها  هــذا  أن  إذ   ،“
العالــم  فــي  الرياضيــة  األحــداث 
مثــل كأس العالــم FIFA ، الــدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز ، دوري أبطال 

أوروبا.
وذكــرت بأن في معــرض الجواهر 
العربيــة قــام بطــرح ســاعة هوبلو  
الجديــدة تزامنــًا مــع كأس العالــم 
 Hublot في  قطر 2022، إذ  تفخر
الرســمي  الوقــت  ضابــط  بكونهــا 
لكأس العالم  FIFA 2022، مشيرة 
المبتكــرة  هوبلــو  ســاعة  أن  إلــى 
الجديــدة متصلــة بالجيــل الثالــث 

جاهزة للتوقيت في كل دقيقة.
وقالت :” بصفتنا العالمة التجارية 

صناعــة  فــي  والرائــدة  األولــى 
الســاعات الراقيــة فــي كــرة القدم 
، فــإن Hublot أعلنــت مؤخرًا عن 
 Big Bang e FIFA World Cup
قطــر 2022  وهــي ســاعة متصلــة 
مع وظيفة “جدول زمني” جديدة 
ســتأخذ عشــاق أكبــر بطولــة كــرة 
قــدم فــي العالم إلى قلــب الحدث  

حتى قبل أن يبدأ”.
هــو   Hublot كان   ”: وأضافــت 
لــكأس  الرســمي  الوقــت  ضابــط 
العالم FIFA للنســخة الرابعة على 
التوالــي ، وســيخصص 64 مباراة 
في كأس العالم FIFA قطر 2022 
، بما في ذلك المباراة النهائية في 
18 ديســمبر لإلعالن عن الســاعة، 
رســميًا  حكمــًا   129 ســيحدد  إذ 
 Big توقيــت المبــاراة مــع ظهــور
 Bang e FIFA World Cup

قطر 2022  على معصمهم” .

قابلــة  الســاعة  بــأن  وأوضحــت 
للتخصيــص بدرجــة كبيــرة ، مــع 
العشــرات مــن خيــارات االتصــال 
المتاحة من خالل تطبيق الهاتف 
تحتــوي  إذ   المصاحــب،  الذكــي 
مينــاء  علــى  الرســمية  النســخة 
باللــون العنابــي وحــزام مطاطــي 
باللونيــن األســود والبورجونــدي 
مســتوحى مــن ألــوان علــم دولــة 
لــكأس  المضيــف  البلــد   ، قطــر 

العالم.
المشــجعون  أن  إلــى  وأشــارت 
اختيــار  مــن  أيًضــا  ســيتمكنون 
واألحزمــة  المينــا  تصميمــات 
الــدول  مــن  دولــة  كل  بألــوان 
المشــاركة البالــغ عددها 32 دولة. 
مصممــة  ســاعة  بأنــه  مؤكــدة 
باألناقــة  المهتميــن  لألشــخاص 
نشــطة  حيــاة  يعيشــون  والذيــن 

والذين يحبون كرة القدم.

إعداد: فاطمة عبداهلل
تصوير: حسن بوحسن
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قطع فريدة من ANJALI BHIMPAJKA في جناح مركز البحرين للمجوهرات

Visit us at Hall No. 8
Jewellery Arabia
www.bjc.com.bh 
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BIG BANG 
SANG BLEU II

 GREEN CERAMIC
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 GRAFF
جولة في عالم التصميم والِحَرفية البارعة

أرقى وأندر األحجار الكريمة وأفضلها على اإلطالق

تســعى حملــة غــراف )Graff( الجديــدة للمجوهــرات الراقية لالســتفادة مــن الجمال 
الخيالي إلحدىى أروع وأعظم مجموعات األحجار الكريمة على اإلطالق التي تأتي 

في تشكيلة مجوهرات راقية.
الطبيعــة  لقــوة  تجســيد  إنهــا 
المــاس  وعظَمــة  الهائلــة 
واألحجــار الكريمــة الطبيعية، 
غــراف  حملــة  ُتعــّد  حيــث 
لعــام  الراقيــة  للمجوهــرات 
2022 بمثابــة عــرض ال مثيــل 
المجوهــرات  لِعجائــب  لــه 
الراقيــة التــي ُتعّبر عن الخيال 
المجوهــرات  ألروع  الخالــص 

وأجملها في العالم. 
والرغبــات  األحــام  تلتقــي 
فــي هــذه اإلبداعــات الجديدة 
والفاخــرة من ابتكار “هاوس”، 
الفــن  عــن  تكشــف  والتــي 
الحقيقــي للمجوهرات الراقية 
خــال  ومــن  غــراف.  فــي 
فــي  النظيــر  ُمنقطــع  ُمســتوى 
تــم  فقــد  والِحرفيــة،  التعقيــد 
واألحجــار  األلمــاس  صياغــة 

الكريمــة في تصميمات فريدة 
من نوعهــا مع طبقات ال حصر 
لها مــن التفاصيل التي ترتقي 
الِحرفيــة  غــراف  بإمكانــات 
إلى ُمســتوى آخر لم يســبق له 

مثيل.
أوف  “هــاوس  كان  لطالمــا 
وأنــدر  ألرقــى  رمــًزا  غــراف” 
وأفضلهــا  الكريمــة  األحجــار 
هــذه  وفــي  اإلطــاق،  علــى 
ذلــك  يظهــر  الخياليــة،  القطــع 
الشغف بكل شــيء استثنائي. 
يبــدأ كل تصميــم للمجوهرات 
وقوتهــا  باألحجــار  الراقيــة 
قطعــة  مــن  بــدًءا  الســاحرة، 
ألمــاس أبيــض مثاليــة بحجــم 
D Flaw� 388 قيراًطــا وتقطيع

 ،less ExEx Type IIa
ووصــواًل إلــى 109 قيراط من 

الياقــوت األزرق الســريانكي؛ 
يــا لــه مــن كنــز نــادر يرُمــز إلى 
هــذه المجموعة التــي ال مثيل 

لها من المجوهرات الراقية.
الرقــي،  مــن  نفســه  وبالقــدر 
تســتخدم غراف أرقى األلوان 
األزرق  فالياقــوت  وأفخمهــا. 
األحمــر  والياقــوت  والزمــرد 
أحجــار  األصفــر،  واأللمــاس 
األنفــاس  تحبــس  كريمــة 
جمُعهــا  تــم  العيــون،  وتســحر 
مــدى  علــى  بهــا  واالعتنــاء 
فــي  لتظهــر  عديــدة  ســنوات 
هــذه العروض المبهرة. تشــمل 
الرائعــة  المجموعــة  هــذه 
األلماس األصفر الفاخر البهّي، 
الــذي حّولــه ُمصممــو “هاوس” 
إلــى قائــد تبــدو وكأنها تحف 

فنية متأللئة.   
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