
تضامن بحريني مع سوريا وتركيا في تجاوز كارثة الزلزال... مجلس الوزراء:

تطوير آلية تقديم وإعداد مشروعات القوانين الحكومية

نجاح إطالق النظام الجديد لخدمات المشتركين في “الكهرباء”

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

تـــرأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيـــادي 
األســـبوعي لمجلـــس الوزراء الـــذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.
وقـــرر المجلـــس الموافقـــة علـــى مذكـــرة 
اللجنة التنســـيقية بشـــأن مقترح تطوير 
آلية تقديم وإعداد مشـــروعات القوانين 

مذكـــرة  علـــى  وافـــق  كمـــا  الحكوميـــة. 
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والتشـــريعية بشأن مشـــروعات القوانين 
التـــي تم إعدادها بنـــاء على االقتراحات 
بقوانيـــن المقدمـــة من مجلســـي النواب 
والشـــورى، والتـــي ما زالت لـــدى مجلس 
النـــواب والمجلـــس الوطني بعـــد انتهاء 
دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي 

الخامـــس. وأعـــرب المجلـــس عن صادق 
تعازيـــه وخالـــص مواســـاته للجمهوريـــة 
العربية الســـورية الشـــقيقة والجمهورية 
التركيـــة الشـــقيقة فـــي ضحايـــا الزلـــزال 
بالشـــفاء  للمصابيـــن  المدمـــر، وتمنياتـــه 
العاجل، مؤكدا المجلـــس تضامن مملكة 
البحريـــن مع ســـوريا وتركيا فـــي تجاوز 

هذه الكارثة الطبيعية.

أعلـــن رئيـــس هيئة الكهربـــاء والماء كمال بن أحمـــد محمد عن 
نجـــاح إطالق النظـــام الجديـــد والمطور لخدمات المشـــتركين، 
والـــذي يأتـــي ضمن اســـتراتيجية التطوير التـــي تنتهجها هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء فـــي المرحلـــة الحاليـــة، والتـــي ترتكز بشـــكل 
رئيـــس علـــى تطويـــر الخدمـــات المقدمـــة للمشـــتركين بجـــودة 
وكفاءة عالية. كما أعلن عن عودة جميع الخدمات اإللكترونية 

في كافة قنواتها بعد التحول للنظام الجديد بنجاح، مؤكدا أن 
النظـــام الجديد يعد االنطالقة الفعلية إلحداث التحول الرقمي 

في خدمات الكهرباء والماء.
وأعـــرب رئيـــس الهيئـــة عن خالص شـــكره وتقديـــره إلى جميع 
العامليـــن بالهيئـــة لتفانيهـــم فـــي إنجاز مشـــروع التحـــول بكل 
كفـــاءة ومهنيـــة وكذلك إلـــى كافة المشـــتركين بخدمات الهيئة 

الدين أبدوا تعاونا وتفاهما تاما خالل فترة إنجاز المشروع.
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

القائد األعلى  العهد نائب  أكد ولي 
مجلس  رئــيــس  المسلحة  لــلــقــوات 
الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
ــل  ــواصـ تـ ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ مــمــلــكــة  أن 
المقدمة  الــخــدمــات  جـــودة  تعزيز 
للمواطنين وفق متطلبات الحاضر 
بــمــا يسهم فــي رفــد  والــمــســتــقــبــل، 
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
األعلى  القائد  المعّظم  البالد  ملك 
الجاللة  صاحب  المسلحة  للقوات 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  العهد 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  المسلحة 
بافتتاح  أمــس،  تفّضل سموه  لــدى 
الطبية  الــخــدمــات  عــيــادات  مبنى 
الــعــســكــري  بالمستشفى  الــمــلــكــيــة 
اعتزازه  عن  البحرين،  دفــاع  لقوة 
بما تشهده قوة دفاع البحرين بكل 

منذ  مستمر  تــطــوٍر  مــن  قطاعاتها 
تأسيسها للقيام بواجبها عبر صون 

الــوطــن وحــفــظ سيادته  مــقــدرات 
ــان مــواطــنــيــه،  ــ ــ ــراره، وأم ــقــ ــ ــت واســ

ــة مـــنـــجـــزاتـــه ومــســيــرتــه  ــايـ ــمـ وحـ
الحضارية.

البحرين تواصل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
دور بارز لقوة الدفاع في صون مقدرات الوطن... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري

المنامة - بنا

 7.9 قوتـــه  بلغـــت  زلـــزال  ضـــرب 
درجـــة جنـــوب تركيـــا في ســـاعة 
مبّكـــرة مـــن صباح أمـــس اإلثنين، 
وشـــعر بـــه ســـكان ســـوريا ولبنان 
والعراق ومصر واليونان وقبرص 
وأرمينيـــا، وخلـــف مئـــات القتلـــى 
تركيـــا  فـــي  الجرحـــى  وآالف 
وســـوريا، إضافة إلـــى انهيار عدد 

كبير من المباني وحصار العشرات 
تحت األنقاض، وخروج الســـكان 
إلـــى الشـــوارع المغطـــاة بالثلوج. 
وقـــد أعلنـــت الســـلطات التركيـــة 
درجـــة اإلنذار الرابعـــة التي تعني 
طلـــب مســـاعدة دولية. ويســـاهم 
عمليـــات  فـــي  التركـــي  الجيـــش 

اإلنقاذ بالمناطق المنكوبة.

الطبيعة تقسو على تركيا 
وسوريا بزلزال مدمر

عواصم ـ وكاالت
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الملك المعظم يوجه لتقديم مساعدات عاجلة لضحايا الزلزال
المنامة - بنا

أصـــدر عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة توجيهاتـــه الســـامية 
بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة المتضـــررة مـــن الزلـــزال، الذي 
ضـــرب تركيا وســـوريا وخلـــف العديد مـــن الضحايا 
والمفقودين وأحدث دمارا كبيرا في البينة التحتية 

والمنشآت.
ووجه جاللته المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  بقيـــادة 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة للمســـاعدة في تقديم العون الـــالزم لضحايا 

الزلزال في كل من تركيا وسوريا.
وبهذه المناســـبة، رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أســـمى آيات الشـــكر والتقديـــر والعرفان إلى 
مقام صاحب الجاللة الملك المعظم الرئيس الفخري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية على مبادرات 
جاللته اإلنســـانية المســـتمرة في مســـاعدة األشقاء 
العـــون  يـــد  ومـــد  المنكوبيـــن  وإغاثـــة  واألصدقـــاء 
للمحتاجيـــن فـــي مختلف بقـــاع العالـــم، والتي تأتي 
ضمن مساعي مملكة البحرين في ترسيخ التضامن 
الدولـــي وانطالقـــا من الروابط األخوية واإلنســـانية 

)02(التي تجمع مختلف شعوب العالم.

أكـــد ســـفير مملكة البحريـــن في تركيـــا إبراهيم العبـــدهللا أن الزلـــزال الذي حدث 
أمـــس اإلثنين في جنـــوب مناطق تركيا بعيد عن المناطق التي يقصدها الســـياح 
البحرينيون، إذ لم تتلقَّ السفارة البحرينية في إسطنبول أية بالغات أو اتصاالت 
مـــن قبـــل المواطنيـــن البحرينييـــن المقيميـــن والمتواجدين في جمهوريـــة تركيا، 
مؤكدًا أن الزلزال الذي حدث بقوة 7.4 لم يمس المناطق السياحية التي يقصدها 

المواطنون البحرينيون. 
وقال الســـفير في تصريح لـ “البـــالد” إن أعداد ضحايا الكارثة الطبيعية في تزايد 

أمس، وجهود الدولة التركية ملحوظة من أجل إنقاذ األرواح.

سفيرنا في تركيا لـ “^”: الزلزال 
بعيد عن مناطق السّياح البحرينيين

)٠٦(

e-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 220 فلسا

  www.albiladpress.com
@albiladpress @albiladnews 

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rajab 1444 1616 رجب
Feb 2023 77 فبراير

Year: 15السنة
No: 5229العدد
TUEالثالثاء

حسن عبدالرسول

جاللة الملك المعظم



أجرى عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة اتصاالً هاتفيًا، مســـاء أمس، مع رئيس 
الجمهورية العربية السورية الشقيقة الرئيس بشار األسد، 
قدم جاللته من خالله خالص التعازي والمواساة لفخامته 
ولشعب سوريا ولذوي الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب 

عددا من المحافظات السورية.
 ســـائالً المولـــى العلـــي القديـــر أن يتغمد الضحايا بواســـع 
رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بســـرعة الشفاء 
والعافيـــة. وأكد جاللة الملك المعظم في االتصال تضامن 
مملكـــة البحريـــن ووقوفهـــا إلـــى جانـــب ســـوريا وشـــعبها 
الشقيق في هذه الظروف الصعبة وتقديم كل دعم ممكن 
للمساعدة في التخفيف من آثار هذا الزلزال وتجاوز هذه 
الكارثـــة الطبيعيـــة. ومن جانبه، عبر الرئيس الســـوري عن 
شـــكره وتقديره لصاحب الجاللة لمـــا عبر عنه جاللته من 
مشـــاعر أخوية طيبة ونبيلة، راجيـــا هللا تعالى أن يحفظ 

البحرين وشعبها من كل سوء ومكروه.

البـــالد المعظـــم صاحـــب  بعـــث ملـــك 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة إلى رئيس 
الجمهوريـــة التركيـــة الشـــقيقة رجـــب 
طيـــب أردوغـــان، وذلـــك فـــي ضحايا 
الزلـــزال الـــذي ضـــرب مناطـــق جنوب 
شرق تركيا، وأسفر عن سقوط العديد 

من الضحايا والمصابين.
فـــي  وســـموه  جاللتـــه  أعـــرب  وقـــد 
تعازيهـــم  خالـــص  عـــن  البرقيتيـــن 
وصـــادق مواســـاتهم للرئيـــس التركي 
تركيـــا  ولشـــعب  الضحايـــا  وألســـر 
األليـــم،  المصـــاب  هـــذا  فـــي  الشـــقيق 
راجًيـــا جاللتـــه وســـموه العلـــي القدير 

أن يتغمـــد الضحايـــا بواســـع رحمتـــه 
ومغفرتـــه، وأن يلهـــم أهلهـــم وذويهم 
جميل الصبر والسلوان، متمنًيا جاللته 
وســـموه للمصابيـــن الشـــفاء العاجـــل، 
تضامـــن  وســـموه  جاللتـــه  مؤكـــًدا 
مملكـــة البحريـــن حكومـــًة وشـــعًبا مع 
الجمهوريـــة التركيـــة في تجـــاوز هذه 
الكارثـــة الطبيعية، داعيًا هللا عز وجل 
أن يحفظ الجمهورية التركية وشعبها 

الشقيق من كل مكروه.

تضامن بحريني 
مع تركيا 

لتجاوز الكارثة 
الطبيعية

المنامة - بنا
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بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تعزيـــة 
ومواساة إلى رئيس الجمهورية العربية 
الســـورية الشـــقيقة بشار األســـد؛ وذلك 
فـــي ضحايا الزلـــزال الذي ضـــرب عددا 
مـــن المحافظات الســـورية، وأســـفر عن 
سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

فـــي  وســـموه  جاللتـــه  أعـــرب  وقـــد 
البرقيتين عـــن خالص تعازيهم وصادق 
وألســـر  الســـوري  للرئيـــس  مواســـاتهم 

الضحايا ولشـــعب ســـوريا الشـــقيق في 
راجًيـــا جاللتـــه  األليـــم،  المصـــاب  هـــذا 
وسموه العلي القدير أن يتغمد الضحايا 
يلهـــم  وأن  ومغفرتـــه،  رحمتـــه  بواســـع 
أهلهم وذويهم جميل الصبر والســـلوان، 
للمصابيـــن  وســـموه  جاللتـــه  متمنًيـــا 
الشـــفاء العاجل، مؤكًدا جاللته وسموه 
تضامن مملكة البحرين حكومًة وشـــعًبا 
مـــع الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية في 
تجـــاوز هـــذه الكارثـــة الطبيعيـــة، داعًيا 
هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ الجمهوريـــة 
العربية الســـورية وشـــعبها الشـــقيق من 

كل مكروه.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يعزيان أردوغان بضحايا الزلزال

البحرين تعزي سوريا بضحايا الزلزال
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الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمس، بمقر 
منديـــس،  ريثيســـري  الـــوزارة، 
نســـخة  الوزيـــر  ســـلمت  التـــي 
كســـفير  اعتمادهـــا  أوراق  مـــن 
لجمهورية سريالنكا الديمقراطية 
االشـــتراكية المعينـــة لـــدى مملكة 

البحرين.
وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل 
الخارجيـــة بمنديـــس، معربـــا عـــن 
اعتزاز مملكـــة البحرين بالعالقات 
الثنائية الوطيـــدة التي تجمع بين 
المملكة وبين جمهورية ســـريالنكا 
ومـــا  االشـــتراكية،  الديمقراطيـــة 
المتميـــزة  العالقـــات  تشـــهده 

بينهمـــا مـــن تقدم ونمو في شـــتى 
المجـــاالت، متمنيـــا للســـفير دوام 
التوفيـــق والنجاح في مهام عملها 

الدبلوماسي.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت منديس عن 
اعتزازهـــا بلقـــاء وزيـــر الخارجية، 
مؤكـــدة اهتمـــام بالدهـــا بتوطيـــد 
مـــع  والصداقـــة  التعـــاون  أواصـــر 
مملكـــة البحرين بما يعـــود بالخير 
والنفـــع علـــى البلديـــن والشـــعبين 
لمملكـــة  متمنيـــة  الصديقيـــن، 

البحرين دوام الرفعة والنماء.
قطـــاع  رئيـــس  اللقـــاء،  حضـــر 
والمحيـــط  اآلســـيوية  الشـــؤون 

الهادئ السفير فاطمة الظاعن.

الزياني يتسلم أوراق اعتماد السفيرة السريالنكية

الملك المعظم يوجه لتقديم مساعدات عاجلة لضحايا الزلزال

إشــادة بدور اإلمــارات في إرســاء الســـالم

ناصر بن حمد: مبادرات جاللته مستمرة لمساعدة األشقاء وإغاثة المنكوبين

خالل مشاركته في “قمة أبوظبي للتسامح”... رئيس “األعلى للشؤون اإلسالمية”:

أصدر عاهل البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة توجيهاته الســـامية بتقديم 
مســـاعدات إنســـانية إغاثيـــة عاجلة 
والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  إلـــى 
المتضـــررة من الزلـــزال، الذي ضرب 
تركيـــا وســـوريا وخلـــف العديـــد من 
الضحايا والمفقودين وأحدث دمارا 
كبيرا في البينة التحتية والمنشآت.

ووجـــه جاللتـــه المؤسســـة الملكيـــة 
بقيـــادة ممثـــل  اإلنســـانية  لألعمـــال 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
وشؤون الشـــباب سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة للمســـاعدة في 
تقديـــم العون الالزم لضحايا الزلزال 

في كل من تركيا وسوريا.
وبهذه المناســـبة، رفع ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أســـمى 
آيات الشـــكر والتقدير والعرفان إلى 
مقام صاحب الجاللة الملك المعظم 

الرئيـــس الفخري للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية علـــى مبـــادرات 
فـــي  المســـتمرة  اإلنســـانية  جاللتـــه 
واألصدقـــاء  األشـــقاء  مســـاعدة 
وإغاثـــة المنكوبيـــن ومـــد يـــد العون 
للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، 
والتـــي تأتـــي ضمن مســـاعي مملكة 
التضامـــن  ترســـيخ  فـــي  البحريـــن 
الروابـــط  مـــن  وانطالقـــا  الدولـــي 
تجمـــع  التـــي  واإلنســـانية  األخويـــة 

مختلف شعوب العالم.
وأشـــاد ســـموه بالدعـــم الكبيـــر الذي 
تحظى به المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية من قبل الحكومة برئاسة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مؤكدا ســـموه 
تشـــرف المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بتنفيذ توجيهـــات جاللة 

الملك المعظم.
وأعـــرب ســـموه عـــن وقـــوف مملكة 

البحرين إلى جانب الدول الشـــقيقة 
والصديقة في هـــذا المصاب األليم، 
عـــن  المعانـــاة  رفـــع  علـــى  والعمـــل 
أســـر  آالم  وتخفيـــف  المتضرريـــن 
الواجـــب  مـــن  انطالقـــا  الضحايـــا، 
اإلنســـاني الـــذي يمليـــه علينـــا ديننا 
اإلسالمي الحنيف وعاداتنا العربية 
األصيلة وتأكيدا للعالقات المتميزة 

البحريـــن وجمهوريـــة  مملكـــة  بيـــن 
تركيا وجمهورية سوريا.

العـــام  األميـــن  بيـــن  جانبـــه،  مـــن 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مصطفى السيد أنه في ظل المصاب 
تركيـــا  لـــه  تعرضـــت  الـــذي  األليـــم 
وســـوريا وعلى ضـــوء تكليف جاللة 
الملـــك المعظـــم وبتوجيه من ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فقد 
قامـــت المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية بعمل الترتيبـــات الالزمة 
لتقديم مســـاعدات عاجلة بالتعاون 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الـــوزارات  مـــع 
للعمل على توحيـــد الجهود وتقديم 
الدعم الالزم في أسرع وقت ممكن. 
وقال إن المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بقيادة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة سوف تعمل على 
دعـــم ضحايـــا الزلـــزال والعمل على 
رفع معاناة أسرهم والتخفيف عنهم 

في المصاب األليم.

أشـــاد رئيس المجلس األعلى للشؤون 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  اإلســـالمية 
محمـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة بالـــدور 
الرائـــد والمهـــم الـــذي تقـــوم بـــه دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
في أداء رســـالتها النبيلة إلرســـاء قيم 
فـــي  والســـالم  والتســـامح  التعايـــش 
العالم، والعمل على بناء تحالف دولي 
وثيـــق مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذه القيم 

النبيلة.
جـــاء ذلـــك لـــدى مشـــاركته أمـــس في 
للتســـامح  العالميـــة  القمـــة  أعمـــال 
فـــي  المنعقـــدة  اإلنســـانية  واألخـــوة 
مدينة أبوظبي تحت شعار “متحدون 
بإنســـانيتنا المشـــتركة” تحـــت رعايـــة 

وزيـــر التســـامح والتعايـــش اإلماراتي 
الشـــيخ نهيـــان بـــن مبـــارك آل نهيـــان، 
بحضـــور عدد كبيـــر من الشـــخصيات 

البـــارزة، والقـــادة  العربيـــة والعالميـــة 
الدينييـــن مـــن مختلـــف دول العالـــم، 
وذلك ضمن الفعاليات الدولية الكبرى 

لمهرجان األخوة اإلنسانية، الذي يقام 
فـــي إطـــار احتفـــاالت دولـــة اإلمارات 
باليـــوم  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 

العالمي لألخوة اإلنسانية.
كمـــا حضر يوم الســـبت الماضي حفل 
تكريـــم الفائزين بجائـــزة زايد لألخوة 
اإلنسانية في نســـختها الرابعة، تحت 
رعاية رئيـــس دولة اإلمـــارات العربية 
الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة  المتحـــدة 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، 
بحضـــور وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولي ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن زايد 
آل نهيـــان. وســـلط حفـــل جائـــزة زايد 
لألخـــوة اإلنســـانية هذا العـــام الضوء 
ورســـالة  كقيمـــة  األمـــل  فكـــرة  علـــى 

لتعزيز األخوة والتعايش اإلنساني.
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

الرئيس السوريجاللة الملك المعظم

دفع عجلة التجارة مع أميركا نحو آفاق أبعد
مستعرضا جهود تعزيز األمن الغذائي بالمملكة... سفيرنا بواشنطن:

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  شـــارك 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الســـفير 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
مـــع  المســـتديرة،  الطاولـــة  فـــي جلســـة 
كل مـــن وزيـــر الزراعـــة فـــي واليـــة أيوا 
ايـــوا  مكتـــب  ورئيـــس  نييـــق،  مايـــكل 
للزراعـــة برينـــت جونســـون، وعـــدد من 
لمجموعـــات  المعنيـــة  الشـــخصيات 
الســـلع التابعة للوالية، فـــي إطار الزيارة 

الرسمية للسفير إلى الوالية.
الثنائيـــة  بالعالقـــات  الســـفير  وأشـــاد 
التي تجمـــع مملكة البحريـــن والواليات 
المتحدة األميركية في شتى المجاالت، 
واســـتعرض الفرص التجارية المتوافرة 
فـــي المملكـــة، والتـــي تركز علـــى إعطاء 

األولويـــة ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
وتعزيـــز األمن الغذائي، مؤكـــدا األهمية 
التـــي توليهـــا مملكـــة البحريـــن لقضيـــة 
المســـتدامة  والتنميـــة  الغذائـــي  األمـــن 
ضمـــن المســـيرة التنموية الشـــاملة التي 
يقودهـــا ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، وبالمتابعـــة المســـتمرة من ولي 

العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة. كما شـــارك أيضا فـــي فعالية 
بعنوان “البحرين، بوابة الخليج العربي” 
التـــي تـــم تنظيمهـــا مـــن غرفـــة التجارة 
األميركيـــة والعربية وغرفـــة تجارة دي 
مويـــن الكبـــرى، بالتعاون مـــع هيئة أيوا 
للتنميـــة االقتصاديـــة وهيئـــة الخدمات 

التجارية األميركية.
وتطرق السفير في الفعالية إلى الفرص 
تأتـــي  والتـــي  المملكـــة  فـــي  التجاريـــة 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
والتنافسية، وكذلك المميزات التجارية 
الموجـــودة لـــدى المملكة، ومنها إنشـــاء 
والتـــي  األميركيـــة  التجـــارة  منطقـــة 
تعطى األولوية للشركات األميركية في 
تعزيـــز التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري 
والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية 
بين البلدين نحـــو آفاق أبعد وفًقا لمزايا 
اتفاقيـــة التجارة الحرة. إلى ذلك، التقى 
الشـــيخ عبدهللا بن راشد، محافظ والية 
أيـــوا األمريكيـــة كيـــم رينولـــدز، ونائـــب 
محافـــظ والية أيـــوا آدم جريـــج، خالل 

زيارته الرسمية إلى الوالية.

المنامة - وزارة الخاريجة

المنامة - بنا

اســـتقبل مديـــر أركان الحـــرس الوطني 
الفريـــق الركـــن الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن 
ســـعود آل خليفـــة، صبـــاح أمـــس، فـــي 
مكتبـــه بديـــوان الرئاســـة، قائـــد قـــوات 
درع الجزيـــرة المشـــتركة اللـــواء الركن 

عبدالعزيز بن أحمد البلوي.
أركان  مديـــر  رحـــب  اللقـــاء  وخـــالل 
درع  قـــوات  بقائـــد  الوطنـــي  الحـــرس 
الجزيرة المشـــتركة والوفد المرافق له، 
ناقـــاًل تحيـــات رئيس الحـــرس الوطني 

الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة. 

الوطنـــي  الحـــرس  أركان  مديـــر  وأكـــد 
الـــدور المحـــوري والمهم الـــذي تقوم به 
قوات درع الجزيرة المشـــتركة، مشيًدا 
بمستويات التعاون والتنسيق المشترك 
درع  وقـــوات  الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن 
الجزيرة المشتركة.  وشهد اللقاء، بحث 
عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 

المشترك بين الجانبين.

تعاون وتنسيق بين الحرس الوطني و“درع الجزيرة”

البحريــن تتضـامـن مع سوريـــا وشعبهـــا
الملك المعظم يعزي هاتفيا األسد بضحايا الزلزال

المنامة - بنا
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 بعدها قرر المجلس ما يلي:
أوالً: الموافقة على المذكرتين التاليتين:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مقترح 
تطويـــر آليـــة تقديم وإعداد مشـــروعات 

القوانين الحكومية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
القانونية والتشـــريعية بشأن مشروعات 
القوانيـــن التـــي تـــم إعدادهـــا بنـــاء على 
مـــن  المقدمـــة  بقوانيـــن  االقتراحـــات 
مجلسي النواب والشورى والتي مازالت 
لـــدى مجلس النـــواب والمجلس الوطني 
بعد انتهاء دور االنعقاد الرابع من الفصل 

التشريعي الخامس.
ثـــم اســـتعرض المجلس ســـير العمل في 
تنفيـــذ مشـــروع تطويـــر شـــارع الفاتـــح 
الحركـــة  تحســـين  مشـــروعات  ضمـــن 
اإلنجـــاز  ونســـب  بالمملكـــة  المروريـــة 
فيـــه، كما اســـتعرض االســـتعدادات التي 
اتخذتهـــا الوزارات واألجهـــزة الحكومية 
لالحتفـــال بمناســـبة الذكـــرى 22 لميثاق 

العمل الوطني.
بعـــد ذلك أخـــذ المجلس علمـــًا من خالل 
التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب 
المشـــاركات  بشـــأن  الـــوزراء  الســـعادة 

الخارجية للوزراء وزيارات وزراء الدول 
الشـــقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين 
فـــي فبرايـــر 2023، ونتائـــج زيـــارة وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون اإلفريقي 
والمغاربـــة المقيميـــن بالخـــارج بالمملكة 
المغربية الشـــقيقة إلى مملكـــة البحرين، 
وزيـــارة وزيـــر الخارجية إلـــى جمهورية 
الســـودان الشـــقيقة والمجر وزيارة وزير 
العربيـــة  المملكـــة  إلـــى  والبيئـــة  النفـــط 
مشـــاركة  ونتائـــج  الشـــقيقة  الســـعودية 
معـــرض ومؤتمـــر  فـــي  الصحـــة  وزيـــرة 
الصحة العربية للعام 2023، وزيارة وزير 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
إلى وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة ومحاكم دبي وزيارة 
وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي 
إلى المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
ولقـــاء وزير الشـــؤون البلديـــة والقروية 
أعمـــال  وحضـــور  الســـعودي  واإلســـكان 
ملتقى االســـتثمار البلدي “فرص” وزيارة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
واالطـــالع علـــى برنامـــج الشـــيخ زايـــد 
لإلســـكان، وزيارة وزير التربية والتعليم 

إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تقارير المجلس

رأس ولــي العهــد رئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.

 فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أكـــد مجلـــس 
الـــوزراء ما وصلـــت إليه المشـــروعات 
التطويريـــة بقـــوة دفـــاع البحريـــن من 
مختلـــف  فـــي  متطـــورة  مســـتويات 
مســـارات عملهـــا بـــكل قطاعاتهـــا ممـــا 
جعلهـــا نموذجـــًا متكامالً فـــي التطوير 
والتحديـــث والجاهزيـــة، مؤكـــدًا فـــي 
هـــذا الصدد أهمية ودور مبنى عيادات 
الخدمات الطبية الملكية بالمستشـــفى 
العســـكري لقـــوة دفـــاع البحريـــن، فـــي 
تعزيـــز جهود تطويـــر الخدمات الطبية 

والعالجيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن 
خـــالل مـــا تحتوي عليه مـــن تجهيزات 

وإمكانات حديثة وتقنيات متطورة.
 بعـــد ذلك أعـــرب المجلـــس عن صادق 
تعازيـــه وخالص مواســـاته للجمهورية 
العربية السورية الشقيقة والجمهورية 
التركيـــة الشـــقيقة في ضحايـــا الزلزال 
المدمـــر، وتمنياتـــه للمصابين بالشـــفاء 
العاجل، مؤكدًا المجلس تضامن مملكة 
البحرين مع ســـوريا وتركيا في تجاوز 

هذه الكارثة الطبيعية.

المنامة - بنا

تطوير آلية تقديم وإعداد مشروعات القوانين الحكومية
تضامن بحريني مع سوريا وتركيا في تجاوز كارثة الزلزال... مجلس الوزراء:

المشـــروعات التطويريـــة بقـــوة الدفـــاع جعلهـــا نموذجـــاً متكامـــًا فـــي التحديـــث والجاهزيـــة
دور بارز لعيادات الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري في تعزيز جهود الخدمات العاجية

سمو ولي العهد  رئيس مجلس الوزراء يرأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

@BahrainCPNews



األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
للقوات المســـلحة رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن مملكـــة البحرين 
تواصل تعزيز جـــودة الخدمات المقدمة 
الحاضـــر  متطلبـــات  وفـــق  للمواطنيـــن 
والمستقبل، بما يســـهم في رفد المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــاد 
المعّظـــم القائد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة مواصلة 
العمـــل علـــى الدفـــع بمســـتويات الكفاءة 
والجودة فـــي القطاع الصحي نحو آفاٍق 
أكثر تميًزا بما يكفل اســـتدامة الخدمات 
الصحية، من خال تعزيز أوجه الشراكة 
بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخاص بما 

يصب في تحقيق التطلعات المنشودة.
 جـــاء ذلـــك، لـــدى تفّضـــل ســـموه أمـــس، 
بافتتـــاح مبنى عيادات الخدمات الطبية 
لقـــوة  العســـكري  بالمستشـــفى  الملكيـــة 
دفاع البحرين، يرافقه سمو الرائد بحري 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، حيث كان في اســـتقبال ســـموه 
لـــدى وصولـــه القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة بن 

أحمـــد آل خليفـــة، ووزير شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبـــد هللا النعيمي، ورئيس 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 
النعيمي، وقائد الخدمات الطبية الملكية 
اللـــواء الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة، 
بحضور عدٍد من كبار المسؤولين، وعدٍد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
 وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 

اعتـــزازه  عـــن  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس 
بمـــا تشـــهده قـــوة دفـــاع البحريـــن بكافة 
قطاعاتها من تطوٍر مستمر منذ تأسيسها 
للقيـــام بواجبها من خال صون مقدرات 
واســـتقراره،  ســـيادته  وحفـــظ  الوطـــن 
منجزاتـــه  وحمايـــة  مواطنيـــه،  وأمـــان 
بـــدور  منّوًهـــا  الحضاريـــة،  ومســـيرته 
الخدمات الطبية الملكية ضمن منظومة 
القطـــاع الصحـــي بالمملكـــة، ومـــا تقدمه 

من مســـتوى عاٍل من الخدمات الصحية 
والعاجيـــة ألبنـــاء هـــذا الوطـــن على مر 
العقود، مشـــيًدا في الوقـــت ذاته بجهود 
كافـــة القائميـــن علـــى الخدمـــات الطبيـــة 
الملكيـــة ومنتســـبيها من الكـــوادر الطبية 
واإلداريـــة الذين يســـهمون بعطائهم في 
رفد مسيرة التطور والتنمية في القطاع 

الصحي من أجل تعزيز جودة خدماته.
 وتفّضـــل صاحـــب الســـمو الملكـــي نائب 

القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة رئيس 
عـــن  الســـتار  بإزاحـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
اللوحة التذكارية إيذاًنا بافتتاح عيادات 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة، كمـــا ُقدمت 
لســـموه هديـــة تذكاريـــة مـــن قبـــل قائـــد 
الخدمات الطبية الملكية بهذه المناسبة.

 وقام ســـموه بجولـــة تفقدية في المبنى، 
العيـــادات  بعـــض  علـــى  خالهـــا  اّطلـــع 
المســـاندة  والوحـــدات  االستشـــارية 

مـــن  عليـــه  تحتـــوي  ومـــا  واألقســـام، 
تجهيـــزات وإمكانيات حديثـــة وتقنيات 
متطورة في مجال التشـــخيص والعاج 
ســـموه  التقـــى  كمـــا  المتقـــدم،  الطبـــي 
بمجموعـــة مـــن األطبـــاء االستشـــاريين، 
والكوادر الطبية والمشرفين التنفيذيين 
فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن، وعـــدٍد مـــن 

المشاركين في تنفيذ المشروع.
 مـــن جانبه، أعرب قائد الخدمات الطبية 

المنامة - بنا
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مواصلة تعزيز جودة الخدمات المقدمة للــمـــــــــواطنين وفق متطلبات الحاضر والمستقبل 
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الدفع بمستويات الكفاءة في القطاع الصحي نحو آفاق أكثر تميزا عبر تعزيز أوجه الشراكة بين القطاعيندور بارز لقوة الدفاع في صون مقدرات الوطن وأمان مواطنيه وحماية منجزاته... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

6 طوابق تضم 14 عيادة استشارية ومركزا لمساعدة اإلنجاب و265 غرفة استشارة و3 صيدليات مربع متر  ألف   51 من  أكثر  تبلغ  مساحة  على  يمتد  الملكية  الطبية  الخدمات  عيادات  مبنى 

دور بـــارز للخدمـــات الطبية الملكيـــة ضمن منظومـــة القطاع الصحي 
بالمملكة وما تقدمه من مســـتوى عاٍل من الخدمات الصحية والعالجية 

ألبناء هذا الوطن على مر العقود.

نشيد بجهود كافة القائمين على الخدمات الطبية الملكية ومنتسبيها 
من الكوادر الطبية واإلدارية الذين يسهمون بعطائهم في رفد مسيرة 

التطور والتنمية في القطاع الصحي.

أهميـــة مواصلة العمل على الدفع بمســـتويات الكفاءة والجودة في 
القطاع الصحي نحو آفاٍق أكثر تميًزا.

1 2 3@BahrainCPNews

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء:

األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  ســـمو 
للقوات المســـلحة رئيس مجلس الوزراء يتفضل 
بافتتـــاح مبنى عيادات الخدمـــات الطبية الملكية 

بالمستشفى العسكري

1 2 3@BahrainCPNews

تضم

1 2 3@BahrainCPNews

مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية 
بالمستشفى العسكري

يشتمل علىيمتد المبنى على مساحة تبلغ أكثر من:

 6 طوابق 51,000 متًرا مربًعا

غرفة 
صيدليات265استشارة غرف 3

لسحب الدم عدد من الغرف 8
لألشعة

عيادة 
استشارية عيادات الرعاية 14

الصحية األولية
مركز بنون لتقنية مساعدة اإلنجاب 

والمختبرات الوراثية

شـــكره  عـــن  ألقاهـــا  كلمـــة  فـــي  الملكيـــة 
وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكـــي نائب 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى تفضلـــه بافتتـــاح 
هـــذا الصرح الطبي والذي يأتي تزامًنا مع 
الذكرى الخامســـة والخمســـين لتأســـيس 
قـــوة دفـــاع البحريـــن، كمـــا قـــّدم إيجـــاًزا 
عن إنجـــازات الخدمـــات الطبيـــة الملكية 
خال الســـنوات الماضيـــة وحصولها على 

العديد من االعتمادات الدولية المرموقة، 
مســـتعرًضا المشـــروع الـــذي تم تشـــييده 
على أعلى المســـتويات والمعايير الدولية 
وبأحدث األجهزة، وُزّود بأفضل الخبرات 
الطبيـــة واإلداريـــة بما يســـهم فـــي تقديم 
أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة والعاجيـــة، 
شـــاكًرا جميع من ســـاهم في تحقيق هذا 

اإلنجاز بروح الفريق الواحد.
عيـــادات  مبنـــى  أن  بالذكـــر  الجديـــر 

علـــى  يمتـــد  الملكيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات 
مســـاحة تبلغ أكثر من 51,000 متر مربع، 
ويشـــتمل على 6 طوابق تضـــم 14 عيادة 
استشـــارية، وعيـــادات الرعايـــة الصحيـــة 
األوليـــة، ومركـــز بنـــون لتقنيـــة مســـاعدة 
الوراثيـــة، و265  والمختبـــرات  اإلنجـــاب 
غرفة استشـــارة، و3 صيدليات، و8 غرف 
لســـحب الدم، إلى جانـــب عدد من الغرف 

لألشعة.



دعـــت الســـفارة البحرينيـــة فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية 
المواطنيـــن المتواجديـــن فـــي المحافظـــات المتضـــررة وخاصة 
المناطـــق “حلـــب، حمـــاة، الالذقيـــة، وطرطـــوس وأدلـــب”، إلـــى 
ضـــرورة أخـــذ الحيطة والحـــذر بعد الزلزال الـــذي ضرب الحدود 
السورية التركية، وبلغت قوته 7.9 درجة وتأثرت به الجمهورية 

العربية السورية.
ونّوهت الســـفارة البحرينية في دمشـــق بضـــرورة اتباع االلتزام 
بتعليمـــات الســـلطات الســـورية، كمـــا دعـــت الســـفارة بضـــرورة 

االتصال والتواصل مع الســـفارة في دمشق للحاالت الطارئة، أو 
االتصال بمكتب العمليات في وزارة الخارجية البحرينية.

 وأكـــد ســـكرتير الســـفارة البحرينيـــة فـــي ســـوريا لـ”البـــالد” أن 
التواصـــل مســـتمر علـــى قدم وســـاق مع الجهـــات الرســـمية في 
الجمهوريـــة الســـورية ألجل التأكد من ســـالمة جميع المواطنين 
المتواجديـــن فـــي ســـوريا وكذلـــك المواطنيـــن المتواجدين في 
لبنان، حيث بذلت الســـفارة جهود مســـتمرة ومتواصل منذ فجر 
أمـــس اإلثنين من خالل التواصـــل مع أصحاب الحمالت والزوار 

البحرينيين المتواجدين في دمشق وحي السيدة زينب.

يشمل المواطنين المتواجدين في لبنان... سفارة المملكة في سوريا:

التواصل مع البحرينيين في دمشق و“السيدة زينب” للتأكد من سالمتهم

أكد دبلوماســـي بســـفارة البحرين في العاصمة الســـورية لـ “البالد” 
أن وضـــع المواطنيـــن البحرينييـــن في ســـوريا ولبنـــان بخير، ولم 
يتعـــرض أي مواطـــن إلصابـــات جـــراء حـــدوث الزلـــزال، وكانـــت 
الســـفارة البحرينيـــة فـــي دمشـــق قـــد باشـــرت أعمالهـــا منـــذ فجر 
أمـــس اإلثنين مـــن خالل التواصل مع وزارتـــي الداخلية والصحة 
فـــي جمهوريـــة ســـوريا العربية؛ ألجـــل التأكد من ســـالمة وصحة 

المواطنين الموجودين في األراضي السورية.
وقـــال الدبلوماســـي إن طاقـــم الســـفارة البحرينيـــة فـــي دمشـــق 
تواصل مع أصحاب الحمالت البحرينية والمواطنين الموجودين 
فـــي ســـوريا ولبنـــان؛ ألجـــل التأكـــد مـــن ســـالمتهم، حيـــث تمـــت 
المتابعات بشـــكل مســـتمر لكافة الزوار والســـياح البحرينيين في 
محيط منطقة الســـيدة زينـــب، مؤكدًا أن طاقم الســـفارة لم يتلقَّ 

أية بالغات بخصوص إصابة مواطنين بحرينيين في سوريا.
وذكـــر الدبلوماســـي البحرينـــي أن المناطـــق التـــي تأثـــرت بســـبب 
الزلزال في شـــمال ســـوريا مثل: حمص، الالذقية، دير الزور وعدد 
مـــن المناطـــق الســـاحلية القريبـــة من الحـــدود التركيـــة، ال وجود 

لمواطنين بحرينيين فيها. 
إلى ذلك، قال المواطن المقيم في دمشق عبدالرحمن مدور، أثناء 
اتصـــال هاتفـــي مع “البـــالد”: بلغ عدد الهزات األرضية في دمشـــق 
منـــذ فجر أمـــس اإلثنين حتى الســـاعة 1:30 ظهـــرًا نحو 6 هزات، 
ما تســـبب في انقطاعات متكررة للكهرباء. وأفاد مدور أن الوضع 
مســـتقر فـــي دمشـــق مقارنـــة بالمناطق المتضـــررة جـــراء الزلزال، 
حيـــث باتـــت الشـــوارع مزدحمـــة بالنـــاس وســـط أجـــواء الطقس 
الباردة وتساقط األمطار.  إلى ذلك، قال مواطن موجود في حي 
الســـيدة زينب إن وضع المواطنين الزائرين للعتبات المقدسة في 

حي السيدة بخير وسالمة.

السفارة البحرينية في سوريا لـ “^”:

ال إصابات للبحرينيين في دمشق وبيروت

أهابت سفارة البحرين في جمهورية تركيا كافة 
المواطنين البحرينييـــن المتواجدين في المدن 
التي تعرضت إلى الزلزال بجنوب تركيا بضرورة 
ـــزال في حدث  اتخـــاذ الحيطـــة والحذر جراء الزل

يوم أمس اإلثنين في شمال تركيا.
ودعت السفارة في أنقرة المواطنين البحرينيين 
الســـلطات  تعليمـــات  باتبـــاع  االلتـــزام  بأهميـــة 
المحلية والتواصل مع طاقم السفارة أو االتصال 

بوزارة الخارجية في المنامة.

سفارتنا في أنقرة تهيب بالمواطنين في موقع الزلزال الحيطة

إبراهيـــم  تركيـــا  فـــي  البحريـــن  أكـــد ســـفير مملكـــة 
العبـــدهللا أن الزلـــزال الـــذي حدث أمـــس اإلثنين في 
جنوب مناطق تركيا بالقرب من المناطق القريبة من 
جمهورية روســـيا االتحادية، بعيد عن المناطق التي 
يقصدها السياح البحرينيون، حيث لم تتلقَّ السفارة 
البحرينية في إسطنبول أية بالغات أو اتصاالت من 
قبل المواطنيـــن البحرينيين المقيمين والمتواجدين 
فـــي جمهورية تركيـــا، مؤكدًا أن الزلـــزال الذي حدث 
بقوة 7.4 لم يمس المناطق الســـياحية التي يقصدها 
المواطنـــون البحرينيـــون مثـــل إســـطنبول وتقســـيم 
والمناطـــق القريبة من وســـط العاصمـــة التركية في 

شمال الجمهورية.
وقال الســـفير في تصريح لـ “البالد” إن أعداد ضحايا 
الكارثـــة الطبيعيـــة في تزايـــد أمس، وجهـــود الدولة 

التركية ملحوظة من أجل إنقاذ األرواح.

ولفـــت العبـــد هللا إلـــى أن الســـفارة البحرينيـــة فـــي 
تركيـــا تلقت اتصاال هاتفيا من قبل مواطنة بحرينية 
الطاقـــم  أخطـــرت  تركـــي،  مواطـــن  مـــن  متزوجـــة 
الدبلوماسي بالسفارة البحرينية في تركيا أنها بخير 

وبصحة جيدة.

سفير البحرين في تركيا لـ “^”:

الزلزال بعيد عن مناطق السّياح البحرينيين وال بالغات مسجلة

إبراهيم العبدالله

local@albiladpress.com
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استقبل محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ 
خليفـــة بن علي آل خليفـــة، نائب المحافظ العميد 
عيسى ثامر الدوسري، بمناسبة انتهاء فترة عمله 
بالمحافظة، بحضور عدد من مسؤولي المحافظة.

وخالل اللقاء، أثني ســـموه بجهود نائب المحافظ 
المثمرة طوال فترة عمله بالمحافظة، مشيدا سموه 

بدوره المشهود في خدمة المحافظة وأهاليها، من 
خـــالل متابعته لمختلف المهمات الموكلة إليه بكل 
إخـــالص وتفان، منوها ســـموه بإســـهاماته األمنية 
فـــي تعزيز الشـــراكة المجتمعية، معربا ســـموه عن 

خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح.
بعدهـــا، كرم ســـمو المحافظ، العميد عيســـى ثامر 
الدوســـري، الذي أعـــرب بدوره عن خالص شـــكره 

وتقديـــره لســـمو محافـــظ الجنوبيـــة علـــى هـــذه 
اللفتـــة الكريمة، منوها بدور ســـموه فـــي النهوض 
بـــأدوار المحافظة وأهدافهـــا النعكاس ذلك إيجابا 
علـــى مجتمع وأهالي المحافظة، مشـــيدا بالتعاون 
الـــذي القـــاه مـــن الجميـــع خـــالل فتـــرة  المتميـــز 
إلحاقـــه بالمحافظة، متمنيا للجميع دوام التوفيق 

والنجاح.

المنامة - بنا

سمو محافظ الجنوبية يستقبل الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله
مشيًدا سموه بدوره المشهود في خدمة المحافظة وأهاليها

سمو محافظ الجنوبية يستقبل نائب المحافظ بمناسبة انتهاء فترة عمله

حسن عبدالرسول
حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

اعتمد وزير التربية والتعليم محمد بن 
مبارك جمعة الئحة االنضباط الطالبي 
الجديدة لجميع المراحل الدراسية في 
المـــدارس الحكوميـــة، التـــي اشـــتملت 
للمرة األولى علـــى المعالجات الخاصة 
بالفصـــول  المرتكبـــة  بالمخالفـــات 
االفتراضيـــة أثناء التعلـــم اإللكتروني، 
إلـــى جانـــب المخالفـــات المرتكبـــة في 
الفصـــول العادية أو خالل الرحالت أو 

الفعاليات أو األنشطة المدرسية.
وأســـقطت الالئحـــة الجديـــدة معالجة 
أو  الدراســـة  مـــن  النهائـــي  الفصـــل 
واســـتبدلتها  التعليـــم  مـــن  الحرمـــان 
فـــي  للمشـــاركة  المؤقـــت  بالتعليـــق 
الرحـــالت،  الفعاليـــات أو  األنشـــطة أو 
أو  الدراســـة  عـــن  المؤقـــت  والوقـــف 
كانـــت  إذا  الدراســـي  النظـــام  تغييـــر 
المخالفـــة جســـيمة، إضافـــة إلـــى كثير 

مـــن المعالجات التربويـــة األخرى التي 
ترتكـــز على الخدمـــات المجتمعية، وال 
تحـــرم الطالب من الحصول على حقه 

في التعليم.
بيئـــة  توفيـــر  إلـــى  الالئحـــة  وهدفـــت 
آمنـــة أثناء التعلم بالمدرســـة أو التعلم 
فيهـــا  يتوافـــر  بعـــد،  عـــن  اإللكترونـــي 
األخالقيـــة  بالقيـــم  االلتـــزام  تحقيـــق 
والنظم والمدرسية، والتحلي بالسلوك 
تعميـــق  إلـــى  يـــؤدي  الـــذي  القويـــم 
المحبـــة  القويـــة وعالقـــات  العالقـــات 
بين الطلبة وإظهـــار االحترام الواجب 
الـــالزم  والتقديـــر  الخلـــق  وحســـن 
للزمالء وألعضـــاء الهيئتين التعليمية 
بالمدرســـة،  العامليـــن  واإلداريـــة وكل 
باإلضافـــة إلـــى تمكيـــن المـــدارس من 
معالجـــة المشـــكالت الســـلوكية للطلبة 

بصورة تربوية.

ســـلَّم رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، شـــركة الخليـــج 
البتروكيماويـــات، ومجموعة  لصناعة 
عبدالجبـــار الكوهجي، وشـــركة محمد 
شـــهادة  )مـــازا(،  عبـــدهللا  زينـــل  علـــي 
المشـــغل االقتصـــادي المعتمـــد نظيـــر 
البرنامـــج  متطلبـــات  اســـتيفائهم 
والتـــي تتضمن االلتـــزام بالحد األعلى 

المتعلقـــة  والمعاييـــر  الشـــروط  مـــن 
الجمركيـــة  واألنظمـــة  باإلجـــراءات 
والتـــي  العالقـــة،  ذات  واألنشـــطة 
ُأدرجـــت فـــي دليـــل برنامـــج المشـــغل 

االقتصادي المعتمد لشئون الجمارك.
 وأشـــاد رئيـــس الجمـــارك بالشـــركات 
المشـــغل  شـــهادة  علـــى  الحاصلـــة 

االقتصادي المعتمد.

اســـتقبل وزير اإلعالم رمـــزان النعيمي، 
رئيس اللجنة التنفيذية لإلعداد لتنظيم 
دورة األلعاب المدرسية إسحاق عبدهللا 
إســـحاق، حيث تم خالل اللقاء التطرق 
والتحضيـــرات  االســـتعدادات  إلـــى 
الجاريـــة الســـتضافة مملكـــة البحريـــن 
دورة األلعاب المدرسية الدولية 2024، 
والمزمع إقامتها في شهر أكتوبر 2024، 
بمشاركة 80 دولة حول العالم و5 آالف 
طالـــب وطالبـــة. وأكد وزيـــر اإلعالم ما 
تحظـــى به الرياضة في مملكة البحرين 

من اهتمام كبير على كافة المستويات، 
مكانـــة  مـــن  المملكـــة  بـــه  تتمتـــع  ومـــا 
رائدة فـــي اســـتضافة وتنظيم مختلف 
البطـــوالت اإلقليمية والدولية، مشـــيًرا 
إلى أن استضافة مملكة البحرين لدورة 
األلعاب المدرسية الدولية 2024، والتي 
تحظـــى برعاية ســـامية مـــن ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، تعـــد حدًثـــا رياضًيا 
عالمًيا متميـــًزا يعزز موقع المملكة على 

خريطة الفعاليات الرياضية العالمية.

اعتماد الئحة االنضباط الطالبي الجديدة

منح 3 شركات شهادة المشغل االقتصادي المعتمد

بحث التحضيرات لدورة األلعاب المدرسية الدولية 



مناطــق كثافتهــا الســكانية مرتفعة وتخلو مــن المتنزهات

إنشاء حديقتي مدينة حمد ودمستان
^ وافق مجلس بلدي الشمالية في 
جلســـته أمـــس علـــى مقتـــرح تقّدمت به 
عضـــو الدائـــرة الثانية عشـــرة بمحافظة 
ويتضّمـــن  الـــدرازي،  زينـــب  الشـــمالية 
منطقـــة  فـــي  إنشـــاء حديقـــة  المقتـــرح 
دمستان على أرض تعود ملكيتها لوزارة 

البلديات ضمن أمالك البلدية الشمالية.
وأشـــارت الدرازي فـــي تقديمها للمقترح 
تقـــع ضمـــن  المقترحـــة  األرض  أن  إلـــى 
مجمع يخلو من الحدائق ووسط منطقة 
ذات كثافـــة ســـكانية عاليـــة، مبينـــة أن 
المنطقـــة بحاجة إلى مســـاحات خضراء 

وألعاب لألطفال.
إلى ذلـــك، رفع المجلـــس توصيته لوزير 
البلديـــات بمقتـــرح إنشـــاء حديقـــة مـــع 

مواقـــف ســـيارات فـــي منطقـــة مدينـــة 
حمد بمجمع 1208 والتي تبلغ مساحتها 
1392 وإدراجهـــا ضمن مشـــاريع الدائرة 
العاشـــرة، وذلـــك من أجل خدمـــة أهالي 

المنطقة.
وأوضـــح مقـــّدم المقتـــرح عضو عاشـــرة 
الشـــمالية عبدهللا الذوادي أن المشـــروع 
يهـــدف إلـــى تطويـــر وتجميـــل المنطقة، 
وكذلـــك  الخضـــراء،  الرقعـــة  وزيـــادة 
توفيـــر أماكن ترفيهيـــة وألعاب لألطفال 

ومتنفس للعائالت.
من جهته، أشار الذوادي إلى أن مساحة 
الحديقـــة البالغـــة حوالـــي 1392.65 متر 
مربع مناســـبة إلنشـــاء حديقـــة عامة مع 

مواقف سيارات تتبع الحديقة.

“حياكم”.. لقاء شهري يجمع أهالي الشمالية مع البلديين
إطالق اسم “سيف باربار” على أحدث حديقة بالقرية

^ أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية 
الســـيد شبر الوداعي حرص المجلس في 
بنـــاء التعـــاون المشـــترك مع المؤسســـات 
ذات العالقـــة بالعمـــل البيئـــي، وباألخص 
مـــع  توافًقـــا  للبيئـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
احتفـــال المملكـــة بيـــوم البيئـــة الوطني. 
جـــاء ذلـــك خـــالل افتتـــاح مجلـــس بلدي 

الشمالية في جلسته الخامسة أمس.
وأشـــار الوداعي إلى تنظيم لقاء مشترك 
لتحديـــد  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  مـــع 
دعـــم  فـــي  المشـــترك  العمـــل  اتجاهـــات 
الجهـــود الوطنيـــة للمســـاهمة فـــي إنجاز 
للتنميـــة  الوطنـــي  المشـــروع  أهـــداف 

المستدامة.
كما ناقش المجلس عدًدا من الموضوعات 
لجنـــة  توصيـــة  علـــى  الموافقـــة  أبرزهـــا 
الخدمـــات والمرافـــق العامـــة برفـــع قرار 

والزراعـــة  البلديـــات  شـــئون  وزيـــر  إلـــى 
وائل المبارك بشـــأن إطالق اســـم “ســـيف 
باربار” على الحديقة المنشـــأة حديًثا في 
المنطقـــة الواقعـــة فـــي مجمـــع 526 فـــي 
قريـــة باربار.  ولفت مقّدم المقترح ســـيد 

شـــبر الوداعي في مبـــّررات المقترح إلى 
االرتباط التاريخي لمســـمى ســـيف باربار 
بثقافة المجتمع المحلي في قرية باربار، 
واإلجمـــاع االجتماعـــي وباألخـــص الفئة 
المثقفة في قرية باربار على أن تكتســـب 

الحديقة االســـم التاريخي لســـيف باربار 
لتخليـــد المكانـــة التاريخيـــة للمـــكان لمـــا 
لالسم من قيم تراثية وحضارية وتشكل 

رسالة تاريخية لألجيال المقبلة.
 وفـــي نفـــس الجلســـة أشـــادت مدير عام 
بلدية الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة بمقترح 
برنامـــج “حياكـــم” والـــذي يقضـــي بعقـــد 
اللقـــاءات الدوريـــة مـــع المواطنيـــن فـــي 
المحافظة الشمالية، معتبرة أن البرنامج 
يهدف إلـــى وجود قنـــاة تواصل وتفاعل 
مع المواطنين مثنية على اسمه المرتبط 

بسمات الشعب الكريمة وصفاته.
شـــبر  الســـيد  المقتـــرح  مقـــدم  وأوضـــح 
الوداعـــي أن اللقـــاء ســـينضم مرتين من 
كل شـــهر فـــي كل يـــوم خميس فـــي مقر 
المجلس البلدي من الـساعة الـ 10 صباًحا 

وحتى الساعة 12 مساء.

تكريم رضا العريبي

لمياء الفضالة 

المحامية زهرة حسين محمد

^ عضو المجلس البلدي زينب الدرازي
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تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

إعداد: منال الشيخإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

 المحاميـــة زهـــرة حســـين محمـــد: إن المشـــرع البحرينـــي قـــد أجـــاز 
اســـتئناف األحـــكام الصـــادرة فـــي الدعـــاوى االبتدائيـــة، حيث نصت 
المادة 213 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم 
بقانـــون رقـــم 12 لســـنة 1971 علـــى أنـــه: )يجـــوز اســـتئناف األحكام 
الصـــادرة في موضـــوع الدعوى بصفـــة ابتدائية ما لم ينـــص القانون 

على خالف ذلك(.
وبناء على المادة ســـالفة الذكر يجوز اســـتئناف األحكام الصادرة من 

محاكـــم أول درجـــة مهمـــا كانـــت قيمة الدعـــوى، إال أنه وفـــي أكتوبر 
2019 تـــم تعديـــل قانـــون المرافعات البحريني بمرســـوم بقانون رقم 
21 لسنة 2019، حيث ُأضيفت فقرة ثانية للمادة 8 والتي تنص على 
أنـــه: )وفي جميع األحوال يكون حكم المحكمـــة الصغرى انتهائيًا إذا 

كانت قيمة الدعوى ال تجاوز ألف دينار(.
وكذلك ُأضيفت فقرة ثانية للمادة 213 سالفة الذكر، حيث جاء فيها:

)ويجـــوز اســـتئناف األحـــكام الصـــادرة بصفـــة انتهائية عـــن المحاكم 

الصغـــرى إذا كان ســـبب االســـتئناف مخالفـــة قواعـــد االختصـــاص 
المتعلقـــة بالنظـــام العام، أو وقـــوع بطالن في الحكـــم، أو بطالن في 

اإلجراءات أثَّر في الحكم(.
وبنـــاء عليـــه ال يجـــوز اســـتئناف األحـــكام الصـــادرة فـــي الدعـــاوى 
التـــي قيمتهـــا ال تتجـــاوز 1000 دينـــار إال إذا كانـــت مخالفـــة لقواعـــد 
االختصـــاص المتعلقـــة بالنظام العـــام أو وقوع بطالن فـــي الحكم أو 

بطالن في إجراءات الحكم أثر في الحكم.

ال استئناف ألي حكم يقل عن ألف دينار
السؤال: رفعت دعوى أطالب فيها المدعى عليه بإرجاع الدين الذي في ذمته ومقداره 1000 دينار، إال أن المحكمة الصغرى المدنية رفضت الدعوى لعدم تقديمي  «

ما يثبت المديونية، فهل لي باستئناف الحكم؟

المحامية زهرة حسين محمد

خفض ميزانية المراكز الشبابية من 5 آالف دينار إلى 3500
بعض اإلداريين سددوا رواتب العمال من جيبهم الخاص

طالب عـــدد من قيادات مجالس 
الشـــباب  تمكيـــن  إدارات مراكـــز 
المخصصـــات  رفـــع  بضـــرورة 
حتـــى  المراكـــز،  لميزانيـــات 

تتمكـــن مـــن تغطيـــة المصاريـــف 
وااللتزامات والرسوم الشهرية.

وقال أحد رؤســـاء مراكز تمكين 
الشـــباب في محافظـــة العاصمة 
إن معظـــم المراكـــز تعانـــي منـــذ 
نحو عامين من شـــح الميزانيات 

وخفضهـــا مـــن 5000 دينار لغاية 
3500 دينـــار، الفتا إلى أن بعض 
أعضاء مجالس اإلدارات سددوا 
رواتب بعـــض العمال من جيبهم 

الخاص.
إلـــى ذلك، ناشـــد عضـــوا مجلس 

إدارة مركز شبابي بضرورة عقد 
لقاءت مع الجهات المعنية باألمر 
الشـــباب،  شـــئون  وزارة  ومنهـــا 
عـــن  المســـؤولين  إطـــالع  بغيـــة 

كثب لمعاناة المراكز.
وقـــال: تـــم االقتـــراح فـــي وقت 

شـــؤون  وزارة  علـــى  ســـابق 
الشـــباب بتخصيـــص حـــد أدنـــى 
لكل المراكـــز، ورفع المخصصات 
المالية عند زيادة حجم األنشطة 

والفعاليات.
الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  وكان 

قـــد تحدث فـــي مجلـــس النواب 
عـــن وجـــود مراكـــز شـــبابية في 
وزارة  أن  إلـــى  إضافـــة  شـــقق، 
الشباب لم تصرف مكافأة نقدية 
ألعضاء مجالس إدارات المراكز 

الشبابية.

محرر الشؤون المحلية

تغطية الجلسة:

بدر الحايكي 

تصوير:

رسول الحجيري
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إيطاليا: هجوم إلكتروني 
واسع النطاق يضرب العالم

أعلنت الوكالة الوطنية لألمن اإللكتروني 
في إيطاليا استهداف اآلالف من خوادم 
العالم خالل  أنحاء  الكمبيوتر في جميع 
برامج خبيثة.  إلكتروني مصدره  هجوم 
وذكرت الوكالة أن الهجوم الذي استغل 
ثغرة في البرمجيات تسبب في اختراق 
الخوادم في عدة دول أوروبية كفرنسا 
ــنــدا، وحـــتـــى  الـــواليـــات الــمــتــحــدة  ــل وفــن
اتخاذ  إلــى  المنظمات  دعــت  كما  وكــنــدا، 

إجراءات لحماية أنظمتها.

األسوأ منذ أكثر من عقدين مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة

الطبيعة تقسو على تركيا وسوريا بزلزال مدمر
7.9 درجـــة  بلغـــت قوتـــه  زلـــزال  ضـــرب 
جنوب تركيا في ساعة مبّكرة من صباح 
أمـــس اإلثنين، وشـــعر به ســـكان ســـوريا 
ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص 
وأرمينيـــا، وقد خلف مئات القتلى وآالف 
الجرحى في تركيا وســـوريا، إضافة إلى 
انهيـــار عـــدد كبيـــر مـــن المبانـــي وحصار 
وخـــروج  األنقـــاض،  تحـــت  العشـــرات 
الســـكان إلى الشـــوارع المغطـــاة بالثلوج. 
وقـــد أعلنـــت الســـلطات التركيـــة درجـــة 
اإلنذار الرابعة التي تعني طلب مســـاعدة 
دوليـــة. ويســـاهم الجيـــش التركـــي فـــي 

عمليات اإلنقاذ بالمناطق المنكوبة.
 وقدمـــت دول وهيئـــات عربيـــة ودولية، 
تعازيهـــا إلى تركيا وســـوريا فـــي ضحايا 
الزلـــزال، الـــذي تســـبب بمصـــرع وإصابة 

آالف األشخاص في البلدين.
تســـبب  فقـــد  حصيلـــة،  آخـــر  وبحســـب 
الزلـــزال المدمر في ســـقوط مئات القتلى 
ُوصـــف  الـــذي  جـــراء  الجرحـــى،  وآالف 
بـ”أكبر زلزال تشـــهده تركيا منذ قرن على 
األقـــل”، إال أن هـــذه الحصيلـــة مرشـــحة 

لالرتفاع. 
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي 
إن عـــدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب 
البـــالد ارتفـــع إلـــى 1541 قتيـــال و9700 
جريـــح. ووصـــف الرئيـــس التركي رجب 
كان  الـــذي  الزلـــزال،  أردوغـــان  طيـــب 
مركزه فـــي جنوب تركيا، بأنه أكبر كارثة 
شهدتها البالد منذ عام 1939، بحسب ما 
نقلتـــه وكالة أنبـــاء “األناضـــول”. وأعلنت 
إدارة الطـــوارئ التركية أن عـــدد المباني 

المدمرة وصـــل 2824 مبنى.  وقبلها قال 
أقطـــاي، خـــالل خطـــاب متلفـــز إن آالف 
المنازل انهـــارت، مضيًفا أن أكثر األحياء 

المتضررة كان حي كاهرمنمراس.
وأعلـــن نائـــب الرئيـــس التركـــي تواصـــل 
عمليـــات البحث واإلنقـــاذ في مدن كبرى 
عـــدة. وأضـــاف أن الســـلطات تعمل على 
تأميـــن إمدادات الغاز للمنـــازل والمخابز. 
كما أعلـــن أقطاي إغالق مطـــارات هطاي 

ومرعـــش وعنتاب، مضيًفـــا أن عدة دول 
عرضـــت إرســـال مســـاعدات واألولويـــة 
للدعم الطبي. وشهدت الواليات التركية 
أكثر من 120 هزة ارتدادية عقب الزلزال، 
وقـــد تضـــررت أكثر مـــن 10 واليـــات في 

تركيا جراء الهزة األرضية العنيفة.
المركـــز األلمانـــي ألبحـــاث علـــوم  وقـــال 
األرض إن الزلزال وقع على عمق عشـــرة 
كيلومتـــرات بالقـــرب من مدينـــة كهرمان 

مرعـــش بجنوب تركيـــا، بينما قال المركز 
األوروبي المتوســـطي لرصـــد الزالزل إنه 
يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد 

عمالقة “تسونامي”.
وقـــد شـــعر بهـــذا الزلـــزال ســـكان اليونان 
والعـــراق  وقبـــرص  وأرمينيـــا  وقبـــرص 
وســـوريا ولبنـــان ومصـــر. وتلـــت الزلزال 

هزات ارتدادية أقل قوًة.
وقالـــت وســـائل إعـــالم رســـمية ســـورية 
إن عـــدًدا كبيـــًرا مـــن المبانـــي انهـــار فـــي 
محافظـــة حلـــب، فيمـــا قـــال مصـــدر في 
الجهـــاز الحكومـــي فـــي حمـــاة إن عـــدة 
انهـــارت هنـــاك. وقـــال شـــهود إن  مبـــان 
النـــاس في دمشـــق وكذلك فـــي مدينتي 
بيـــروت وطرابلـــس اللبنانيتيـــن خرجـــوا 
إلى الشـــارع سيًرا على األقدام واستقلوا 
ســـياراتهم لالبتعاد عن مبانيهم في حالة 

االنهيار. 

عواصم ـ وكاالت

من إضراب العاملين في النظام الصحي البريطاني في لندن

روما ـ رويترز

أريحا ـ أ ف ب

خمســـة  اإلســـرائيلية  القـــوات  قتلـــت 
فلســـطينيين أمـــس اإلثنين خـــالل عملية 
نّفذتهـــا فـــي مدينـــة أريحـــا فـــي الضفـــة 
الغربيـــة المحتلـــة، وفق ما أفاد مســـؤول 
أمني إسرائيلي، بينما أكدت حركة حماس 

أن بين القتلى عناصر من صفوفها.
عـــدم  إســـرائيلي فضـــل  وقـــال مســـؤول 
الكشـــف عن هويتـــه إن الجيـــش يحتفظ 
بجثـــث الفلســـطينيين الذيـــن قتلـــوا فـــي 

العملية التي تّمت صباحا.
وأضـــاف المســـؤول أن “اثنيـــن منهـــم في 

حماس حاوال تنفيذ هجوم إرهابي”.
ونعت حماس بدورها عناصر من “كتائب 

القســـام الذين ارتقوا في اشـــتباك مســـلح 
مع قوات االحتالل الصهيوني في مخيم 

عقبة جبر”.
ووصف رئيس المكتب السياسي للحركة 
إســـماعيل هنية في بيان منفصل العملية 

بأنها “مجزرة بشعة”.
الصحـــة  وزارة  قالـــت  أمـــس،  ظهـــر 
“استشـــهاد  بــــ  تبلغـــت  إنهـــا  الفلســـطينية 

خمسة مواطنين برصاص االحتالل”.
فـــإن  بـــرس،  فرانـــس  وبحســـب مراســـل 
خشـــبية  غرفـــة  فـــي  ســـقطوا  القتلـــى 
علقـــت على إحـــدى واجهاتهـــا، الفتة إلى 

استخدمها كمكتب للعقارات.

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص االحتالل

لندن ـ أ ف ب

واجــه النظــام الصحــي فــي بريطانيــا أمــس اإلثنيــن أكبــر 
آالف  عشــرات  قــّرر  إذ  تاريخــه،  فــي  العمــل  عــن  إضــراب 
الممرضيــن والممرضــات والمســعفين التوقــف عــن الخدمــة 

باليوم نفسه.

وبدأ موظفو النظام الصحي 
الوطنـــي )NHS( سلســـلة من 
اإلضرابـــات الواســـعة خـــالل 
حيـــن  الماضـــي  ديســـمبر 
 10 تجـــاوز التضخـــم نســـبة 
% بالمملكـــة المتحدة، لكنها 
المـــرة األولـــى التـــي يضـــرب 
فيها الممرضون والممرضات 
والمســـعفون عـــن العمل في 
تســـبب  ممـــا  نفســـه،  اليـــوم 
فـــي  كبيـــرة  باضطرابـــات 
المستشفيات التي تشهد من 

األساس وضًعا مقلًقا.
الممرضـــون  ويقـــول 
والممرضـــات إن رواتبهـــم ال 
تتماشى مع ارتفاع التضخم 
الـــذي شـــهدته البـــالد خـــالل 
العقـــد األخيـــر، إذ يعجـــزون 
فواتيرهـــم  تســـديد  عـــن 
وسط ارتفاع أســـعار الوقود 

والغذاء والسكن.
كما حّذروا من أن الممرضين 
المؤهليـــن  والممرضـــات 
كبيـــرة  بأعـــداد  يســـتقيلون 

الماليـــة،  الضغـــوط  بســـبب 
ممـــا أدى إلـــى نقص في عدد 
العامليـــن، وهـــو أمـــر يعرض 

رعاية المرضى للخطر.
الماضـــي،  األســـبوع  خـــالل 
شـــخص،  ألـــف   500 توقـــف 
بينهـــم مدّرســـون وعاملـــون 
فـــي قطـــاع النقـــل وعاملون 
فـــي  الحـــدود  قـــوات  فـــي 
الموانـــئ الجويـــة والبحريـــة 
فـــي المملكـــة المتحـــدة، عن 

العمل.
ولفتـــت نقابة كلية التمريض 
إضـــراب  أن  إلـــى  الملكيـــة 
علـــى  ســـيؤثر  اإلثنيـــن 
الممرضيـــن والممرضات في 
نحو ثلث المستشـــفيات في 

إنكلترا ومعظم ويلز.
المسعفين  وســـيؤثر إضراب 
في إنجلترا حصـــًرا، إذ ألغى 
المسعفون في ويلز إضرابهم 
بعـــد أن حصلـــوا على عرض 

لرفع أجورهم.

بريطانيا تشهد أكبر إضراب 
في تاريخ نظامها الصحي دمشق ـ وكاالت

لحقـــت أضـــرار الزلـــزال المدّمـــر الـــذي ضـــرب جنوبي 
تركيـــا وشـــمالي ســـوريا، صبـــاح اإلثنيـــن، بالعديد من 

القالع التاريخية والمباني األثرية في البلدين.
عنتـــاب  غـــازي  قلعـــة  أن  “رويتـــرز”  وكالـــة  وذكـــرت 
التاريخية تضّررت من الزلزال، وتهّدمت أجزاء منها.

وتعّرضـــت القلعـــة لهـــذا الحجـــم مـــن الضـــرر بســـبب 
موقعها الذي تأثر بشدة.

وفي سوريا، أعلنت المديرية العامة لآلثار والمتاحف 
عـــن أضـــرار جســـيمة لحقـــت بقلعـــة حلـــب التاريخية 

وبمبان أثرية في حماة، نتيجة الزلزال المدمر.
وقالت المديرية في منشـــور على فيسبوك: “تعّرضت 
قلعـــة حلب ألضرار منها ســـقوط أجزاء من الطاحونة 
العثمانية، وحدوث تشـــقق وتصدع وســـقوط ألجزاء 

من األسوار الدفاعية الشمالية الشرقية”.
وأكملـــت: “كمـــا ســـقطت أجـــزاء كبيرة من قبـــة منارة 
الجامـــع األيوبي، وتضـــررت مداخل القلعة وســـقطت 
أجـــزاء مـــن الحجـــارة ومنهـــا مدخـــل البـــرج الدفاعي 
المملوكي، وتعرضت واجهة التكية العثمانية ألضرار”.

وأضافت: “كما تضررت بعض القطع األثرية المتحفية 
داخـــل خزن العـــرض، وظهـــرت تصدعات وتشـــققات 

على واجهة المتحف الوطني في حلب”.

ولفتـــت إلـــى أن “المدينة القديمة فـــي حلب تعّرضت 
ألضرار وانهيـــارات وتصدعات في الكثير من المباني 
الســـكنية الخاصـــة، وأفادت المعلومات بســـقوط عدد 

من مآذن الجوامع التاريخية في حلب”.
وتابعـــت المديرية: “فـــي حماة تأثرت مبـــاٍن تاريخية 
ما أدى لســـقوط أجزاء من بعض الواجهات التاريخية 
لهـــذه المبانـــي، وحـــدوث تشـــققات وتصدعـــات فـــي 

واجهات وجدران مباٍن أخرى تاريخية”.
وتابعت: “في حي الباشورة التاريخي تضررت واجهة 
عقار، وفي مدينة السلمية أفادت التقارير عن سقوط 
الجـــزء العلـــوي من مأذنـــة جامع اإلمام إســـماعيل، ما 
أدى إلى تصدع واجهة الجامع بسبب سقوط األجزاء 
المذكـــورة عليهـــا، وشـــوهدت أجـــزاء متســـاقطة مـــن 

الجدران الخارجية لقلعة شميميس”.

عقب الزلزال العنيف.. دمار كبير يلحق بآثار سوريا وتركيا

أضرار طالت بعض المواقع األثرية في حلب وحماة وطرطوس 

بيروت - وكاالت

اضطـــر المحقق العدلـــي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طـــارق بيطار أمس اإلثنين إلى 
إعالن إرجاء كافة جلســـات اســـتجواب المدعى عليهم والتي كان قد حّددها إثر إعالنه 
اســـتئناف التحقيق الشـــهر الماضي، ما أثار في حينه أزمة غير مســـبوقة داخل الجســـم 

القضائي.
وقال بيطار لصحافيين من مكتبه في قصر العدل في بيروت إنه قرر تأجيل كل جلسات 
االســـتجواب المحـــددة فـــي فبراير؛ كـــون النيابة العامـــة التمييزية قررت عـــدم اعترافها 
بمذكراته وباســـتئناف التحقيقات. وأوضح أن “التحقيق العدلي يجب أن ترافقه النيابة 
العامـــة التمييزيـــة ويجدر أن يكون هناك تعاون بينهما”، فيمـــا يعكس موقف بيطار نوعا 
من التهدئة بعدما أثارت قراراته األخيرة مواجهة غير مســـبوقة داخل الجســـم القضائي، 
عكســـت حجـــم الضغوط السياســـية التي لطالما أّخرت مســـار العدالة منـــذ انفجار المرفأ 
صيـــف 2020. وفـــي 23 ينايـــر أعلـــن بيطار اســـتئناف تحقيقاتـــه رغم عشـــرات الدعاوى 
المرفوعـــة ضـــده والمطالبة بعزله والتـــي عّلقت عمله مدة 13 شـــهرا، في خطوة رفضتها 

النيابة العامة التمييزية.
واســـتأنف بيطار تحقيقاته باالدعاء على ثمانية أشـــخاص، بينهم النائب العام التمييزي 
غســـان عويدات وحّدد مواعيد الســـتجواب 13 شخصا مدعى عليهم، إال أن النائب العام 
التمييزي سارع إلى إعالن رفض كل قرارات المحقق العدلي كما ادعى عليه “على خلفية 

التمرد على القضاء واغتصاب السلطة”.
وقال بيطار للصحافيين أمس اإلثنين “هناك دعاوى ضدي باغتصاب السلطة يجب حّلها 
وإجـــراء تحقيـــق بشـــأنها، فإذا ثبـــت أنني مغتصب للســـلطة يجب أن أحاســـب وإذا ثبت 

العكـــس يجب اســـتكمال التحقيـــق”، مضيفا “غايتنا إجراء تحقيق عدلي ســـليم من دون 
إشكاالت”.

وتشـــير التطـــورات األخيـــرة إلـــى أن التحقيقات في انفجـــار المرفأ قد تتعطـــل إلى أجل 
غير مســـمى في بلد استشـــرى فيه الفساد والتدخل السياسي لقوى بينها حزب هللا الذي 
يدفع منذ االنفجار إلى إقصاء المحقق العدلي فقط؛ ألنه بدأ بنبش سجالت مقربين منه 
يشتبه في تورطهم في أسوأ انفجار غير نووي هز مرفأ العاصمة اللبنانية في أغسطس 
2020. ويخشـــى أهالـــي الضحايا من أن تضيع الحقيقة في خضم التدخالت السياســـية 

ويفلت الجناة من المحاسبة.

“النيابة” تعيد التحقيق في انفجار بيروت إلى مربع التعطيل

أهالي ضحايا انفجار المرفأ يخشون من ضياع الحقيقة والعدالة 



غرناطة .. أكبــر
منصة عقــــارية
جميع الخدمات العقارية تحت سقٍف واحد
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Vacancies Available

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 For Advertising      إلعالناتكـــم

أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة 

إدارة التسجيل
 )CR2023-19611( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جعفر علي محمد علي المغني

االسم التجاري الحالي : مطعم المغني
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم حاجي علم

قيد رقم : 104512-2

وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  جيه إي ليفتس أند إسكلتور ذ.م.م  

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

ذ.م.م  إسكلتور  أند  ليفتس  إي  جيه  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره     SCARIA

الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا     110988 رقم    القيد  بموجب  والمسجلة 

تصفية اختيارية  وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر  بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ديمة لإلدارة والتطوير العقاري ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / ياسين شمالن  عبدالعزيز صالح الحساوى باعتباره المصفي القانوني 
القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  العقاري   والتطوير  لإلدارة  ديمة  شركة 
اختيارية  تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  80831 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادربالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ : 02/02/2023
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
       CR2022- 137622 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : ياسمين طارق فالح محمد العبدهلل

االسم التجاري الحالي : ميك شفت ديزاين ستوديو
االسم التجاري الجديد : ميك شوب للبضائع والقهوة

قيد رقم : 123652 – 1

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة اوربان فروتس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 139314

بناء على قرار الشرركاء شرركة اوربان فروتس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 139314 ، بتصفية 
الشركة  اختياريا و تعيين السيد / بشار جميل بركات رشدان مصفيا للشركة.  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  325 من  المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين 
بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة  335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

بشار جميل بركات رشدان
basharra79@gmail.com     -      39233005

تاريخ : 05 - 02 - 2023
  CR2023-20965   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة سناء عبدالعزيز محمد بخت ي بتحويل المحل التجاري 
التالي:  إلى السيد/ السيدة فاطمه خلف محل علي سالم 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : -2 112959
االسم التجاري : بي يو صالون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

       CR2022- 19564 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  النعيمي بطلب تحويل  الحيي  إلينا السيدة مريم حمد احمد حمد  تقدمت 
التجاري التالي 151185  إلى السيدة فوزيه راشد عبدهلل عائش فعلى كل من 
لديه أي ا عتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

قيد رقم : 151185 – 1
االسم التجاري : سويت ذا بالك بانثر

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   160801   لسنة 2022
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بنك إم يو إف جي المحدود - فرع شركة اجنبية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة بأنه قد تقدم إليها السادة مكتب 
 38883 القيد  رقم  بحرينية  تضامن  - شركة  عبدالعال   - ثورنتون  / جرانت  
القانوني لشركة بنك إم يو إف جي المحدود - فرع شركة  باعتباره المصفي 
اجنبية ،المسجلة كشركة فرع لشركة  أجنبية بموجب القيد رقم 35342 ، طالبا 
السجل  اختيارية  و شطبها من  الشركة تصفية  أعمال تصفية  إنتهاء  إشهار 
بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  ذلك  و  التجاري، 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة    -    إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويله الى  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية 
المسماة  مؤسسة أعشاب جورانجا و مركز أعشاب الجورانجا الصحي  والمملوكة للسيد/  
احمد حسن علي حبيب  والمسجلة بموجب القيد رقم   36454-9 \ 36454-10   بطلب 
الى  شركة ذات  المذكورين وتحويلهما  الفرديتان   المؤسستان  التجاريين   المحلين  بيع 
مسئولية محدودة  برأسمال وقدره 2000 ألفان  دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحلين 
التجاريين  المحلين  الفرديتان  عن جزء من أصول وموجودات  المؤسستان  التجاريين  

ليصبحا مملوكان للشركاء التالية  أسماؤهم:
احمد حسن علي حبيب   بنسبة   5 %

  PRAVEEN PREMALATHA VIJAYAN   بنسبة   95 %

وزارة الصناعة والتجارة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن التنازل عن كامل أصول و موجودات محل تجاري مؤسسة فردية

وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية
المسماة صالون وسبا فانيتي الب والمملوكة للسيد حسين عبدهلال علي البقالي والمسجلة
المحل   موجودات  كامل  التنازل عن  بطلب   ،  6 و   5 للفروع   30106 رقم  القيد  بموجب 
التجاري (المؤسسة الفردية) المذكور وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال
وقدره 1000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المؤسسة الفردية عن كامل 

أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 BIRRA KALYAN ASHISH بنسبة %99

ايوب محمد ياسين محمد يونس بنسبة 1 %
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AL ABRAJ RESTAURENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

BLUE STUDIO PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32306963 or JABAR.ALI43@YAHOO.COM 

AMBASSADOR STORES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17225513 or latesh@ambstores.com 

TOYOTA PLAZA  B.S.C. Closed 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

INTERNATIONAL MOTOR TRADING AGENCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36288870 or SUZY_KANOO@KEKANOO.COM 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 39445575 or hr@aldaaysiholding.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

SIAM SERVICES GROUP- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39416687 or SIAM7373@BATELCO.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Delmon Ready Mixed Concrete & Products Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PUMP OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com 

KPMG/FAKHRO. 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17224807 or ebrahimahmed@kpmg.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

SALLY GOLDSMITHS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39674674 or MAHMOOD.MAKKI@ZMOTORS.COM 

NATIONAL TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39693040 or NETTS@ENGINEER.BH 

ROOTS STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39881145 or ALJUBAIL_BH@YAHOO.CO.IN 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 33878887 or ALITURK@TURK.BH 

AL HILAL DOCUMENTS CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36666212 or BENTALDEERA@HOTMAIL.COM 

CONTRI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17343785 or MEDIATREEWORKS.NADER@GMAIL.COM 

IDEAL MINI SUPER MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17442629 or JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

WASAMA DREAM GENTS Barber 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33661643 or amooni88rashed@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 

TASHAN GATE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)

 suitably qualified applicants can contact

 33001736 or MAJEED9246@HOTMAIL.COM 

NEZAR HABIB CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39452217 or NEZAR78@HOTMAIL.COM 

Emkan Real Estate Development W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36652265 or asheeratrading@gmail.com 

NAMAN GENT SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39110664 or ASUMEERAHMED@GMAIL.COM 

DAN LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17330048 or DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

NATIONAL TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39693040 or NETTS@ENGINEER.BH 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

ALBASEM GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33921714 or KASHIF.SN@GMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

FARANCE LINE SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 32222398 or ISAASAS@HOTMAIL.COM 

SARAH MATROOK TAILORING AND EMBROIDERY 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33322368 or SARA22743@GMAIL.COM 

Ice Berg for Food and beverages Services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38975961 or alsendi2009@yahoo.com 

EDMA BAHRAIN INSULATION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39420444 or hawra@edama.bh 

Bright Future Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

ASDAAF GENRAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34479295 or REHAN.PERFUME@YAHOO.COM 

100 CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39479788 or ALIRAYAMI@GMAIL.COM 

Pisgah Cleaning Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33797932 or GEORGE2099@GMAIL.COM 

Mechatronics Industrial Equipments 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17280059 or fuadbahrain@hotmail.com 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

MYZ Facilities Management 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66908895 or shaadmankhaan@gmail.com 

AL SAGHA JEWELERY 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33847999 or AMEERA_662@HOTMAIL.COM 

ALHIFZA REPAIRING WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33240114 or ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

ARIZ RESTAURANTS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 33783358 or surmasyl16@gmail.com  
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SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 

has a vacancy for the occupation of
 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact
 17703242 or SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 36566422 or careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36566422 or careers@bh.lulumea.com 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ARTIST(DISPLAY)
 suitably qualified applicants can contact

 17845151 or ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

RAJU BHAI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38001001 or MARYAM@MAFANDCO.COM 

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

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contact

 17813150 or Kmrkbh@gmail.com 

Mashtan Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36668870 or S.MASHTAN@YAHOO.COM 

Quick Pick Shipping 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38847202 or marwan3390@gmail.com 

Emcy Aluminium Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17874162 or EMCYBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39982230 or MAHER@EVERBUILD.NET 

Aqua Utilities for Ice and Water Supply Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 77267078 or M_AWACH@HOTMAIL.COM 

MODERN LIFE ABAYA & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36430662 or SHAFI13111983@GMAIL.COM 

BURJ MAINUDDIN COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34169404 or BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

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

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

SAYED HADI ABBAS JAAFAR SHARAF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39677735 or OREINTELFF@GMAIL.COM 

FATHI SMOKING TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36567106 or fathismoking@gmail.com 

BASMALAH SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33323381 or ALDADA7211@GMAIL.COM 

Gulf Integrated Vertical Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact
 36655456 or hr@suhainvestments.com 

Catchy makeup 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38055080 or ALI.KHALID393774@GMAIL.COM 

Bu rahma contracting 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17413882 or AMAN.WORK88@GMAIL.COM 

MBK LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36736700 or hassan-al-jowder@hotmail.com 

Green Flux Information Technology 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 39645533 or HISHAM.EABDULAAL@GMAIL.COM 

PANDA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33310333 or PANDA_TEA_BH@HOTMAIL.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39464585 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or careers@bh.lulumea.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@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 

Bin Hamdan Trading Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17223345 or bin.hamdan.co@batelco.com.bh 

Bahrain Decoral for metals wooden coating 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39666338 or ALKHSHRAM@HOTMAIL.COM 

AL RABEEH MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39338879 or NISARKKA@GMAIL.COM 

Van Gogh Designs 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33339103 or info@vangogh-designs.com 

ALTAYBEAN GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36784141 or AHMEDYD123@GMAIL.COM 

GOLDEN TAG W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39087273 or JENSON.K@EKKANOO.COM.BH 

FATI GLOW BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33444552 or AQLANAAS1@GMAIL.COM 

CABANA DESIGN PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33203336 or HASAN000.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK(FRONT OFFICE)
 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17116611 or CORP@DADABAI.COM 

MY PETS VETERINARY CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 VETERINARIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17536617 or ISA.ALANSARI@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34237725 or HHAB65009@GMAIL.COM 

FAIR FIX WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33240114 or ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

Dose Cafe Food & Beverage Service Activities Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact
 17292666 or BESHARA.BH@GMAIL.COM 

Moroccan House Restaurant 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

 suitably qualified applicants can contact
 33503340 or MOR.BAHR@GMAIL.COM 

ZJZ BUILDING CARE & MAINTENANC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36767487 or ZUHAIRNEKHDAR77@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37375045 or MOHAMMEDRAFIUMMER@GMAIL.COM 

NB Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37731009 or NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

HAZRA JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39589291 or HAZRADEEPAK@YAHOO.COM 

BABY CARE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 32332683 or JBUALI1964@GMAIL.COM 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 38001001 or MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

IBRAHIM ALAWAJI BUSINESS SOLUTIONS ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39900494 or alawajibs@gmail.com 

Nomas Apparel Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39806098 or NOOMAS.BH@GMAIL.COM 

ANGIE INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
 suitably qualified applicants can contact
 35103599 or angalgadal119@gmail.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh 

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

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

PaPa Kanafa 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39448689 or info@alshehabest.com 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

FIAZ BUTT INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33364037 or MULTANTOUR321@GMAIL.COM 

Seoul resturant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33860121 or SEOULADLIYA@GMAIL.COM 

F.B.L Fatmas Beauty Lounge 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17555655 or FATIMA.ALHADAD@HOTMAIL.COM 

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

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact

 66616646 or SUNIL_S@ME.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 16033100 or ABEER@AMWAJ.BH 

ALMAZAIDEH RESTURENT FOR MANASEF 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 35057056 or OSAMAALSOUDI82@GMAIL.COM 

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33954309 or JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

LILEVA MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contact
 34445649 or drsaeed@lilevabeauty.com 

JUTT MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34360407 or nadeemjutt603@gmail.com 

SUKH AC WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39943776 or SUKH.AIRCONDITION.BH@GMAIL.COM 

SUBHAMITA GOLD SMITHS WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33326679 or SANDIPMAITY121@GMAIL.COM 

WORLD TELL MOBILE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39592942 or ZEKOINTL@GMAIL.COM 

A.J CONTRACTING & MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17672088 or JEHANGIR.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33211154 or SAFANA.WELDING@GMAIL.COM 

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 35475656 or HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM 

ZOOM CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39903993 or info@zoomcleaningbh.com 

NEST TECH TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35330746 or BUTTDAUDALAM@GMAIL.COM 

ARTISTA DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39322133 or HAMZA.SHEHAB80@GMAIL.COM 

DURRAT ALBAHRAIN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17877444 or PC.START4@GMAIL.COM 

CAPITAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33854845 or SMOOSAALAALI@GMAIL.COM 

CAPITAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33854845 or SMOOSAALAALI@GMAIL.COM 

MINSA CONSTRUCTION OF FLOATING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33124163 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

CATALYIC CONSULTING SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35401081 or BAIG.KAPP@GMAIL.COM 

BFG International 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17727063 or Taghrid.wanous@bfginternational.com 

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or info@CIHBAHRAIN.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or per121@alkhalidiagroup.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 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33802366 or club88bah@yahoo.com 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36502555 or talshaala@almansoori.biz 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or GOVERNMENT@mre.co 

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 36060888 or PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM 

Gold Card Computer Consultants Co - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or rminhas560@gmail.com 

DAHUA COMMUNICATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33185759 or BU3EESA90@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36079570 or KALIMBHINDER7@GMAIL.COM 

AL MURABBA SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 33621007 or NASEERBH86@GMAIL.COM 

HABIB ABBAS ABDULLA SALMAN”ADWAA ALFAUR”8780 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMEN- HUNTERS & RELATED WORKERS
 suitably qualified applicants can contact

 38100400 or Work.bh95@gmail.com 

NAEEM ARFAN COMBINED FACILITIES SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33305287 or NAEEMNAEEMNAEEMNAEEM536@GMAIL.COM 

FIRST CLASS CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact
 66935710 or SRINKU411@GMAIL.COM 

SUPERB PLACEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36152091 or placementsuperb@gmail.com 

ARAS SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 33341411 

ABU HAZAR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66937703 or ALIHAZAR1234@GMAIL.COM

AYAT AL BAHRAIN DECORATION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66674050 or AMEZINGFAST@YAHOO.COM 

OMAR FARUK INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39917212 or MDSAHARA123@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33440122 or ASGHARMD4433@GMAIL.COM 

WAHAT AL REIAD CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36660447 or ABDRASOOL2000@GMAIL.COM 

HIGHWAY CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35451946 or UNIQUELIFECONTRACTING@GMAIL.COM 

HIPHONIC SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34569303 or HIPHONICSERVICESBH@OUTLOOK.COM 

DEWER KAIM CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 66340632 or TENDER.CLEARANCE@GMAIL.COM 

S.FADHUL BAQER ALI SHARAF(BUZAID/8380) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39202366 or FADIL198.F1@GMAIL.COM 

GHAZI ABDULLA ABDULRAHMAN BUALI / ADLEEN 6052 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 32222266 or MAHMOODBUALI@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact
 38700027 or SALWA@AL-ABRAAJ.COM 
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المطلوب حلول عاجلة للبطالة
امتـــازت مملكـــة البحرين خالل العقدين الماضيين بنســـب منخفضة من البطالة 
عموما وبطالة الخريجين خصوصا، حيث كانت هذه النســـبة تتراوح بين 4 و5 
% وفقا للبيانات الرســـمية المنشـــورة، وكان ذلك أمرا إيجابيا يعكس مؤشـــرات 
وجـــود نمـــو اقتصـــادي، ونجـــاح االســـتثمار فـــي الثـــروة التـــي توفـــر المزيد من 

الوظائف.
ومـــع ذلـــك وفي الواقـــع العملي كانت البطالة محسوســـة، خصوصـــا ما اصطلح 
عليـــه باســـم “بطالـــة الخريجيـــن”، ومازلنـــا نتذكر الجهـــود التي بذلـــت لتوظيف 
اآلالف مـــن العاطلين في القطاعين العام والخاص اللذين حاوال اســـتيعاب تلك 
األعـــداد أو الجـــزء األكبـــر منها بصعوبة بالغة مـــع اســـتمرار وزارة العمل بتوفير 
صـــرف بـــدل التعطل وفقا للضوابط القانونية المعلنة، ما خفف ســـلبيات ظاهرة 

البطالة نسبيا.
أمـــا اليـــوم فإن الظروف التي تمر بها مملكة البحرين في ضوء تداعيات كورونا 
والبرامـــج المتخـــذة للتقشـــف والتحكـــم فـــي االقتصـــاد للحد مـــن االختالل في 
الميزانية العامة للدولة، كان من نتائجها المباشـــرة تقليص نســـبة التوظيف في 
القطـــاع الحكومي العام، والذي يفضلـــه الخريجون البحرينيون بالدرجة األولى 
ألنه مصدر لألمن يســـاعدهم على بناء مســـتقبلهم وتكوين أســـرة، أما الوظائف 
في القطاع الخاص فإن أغلبها ال يتسم باالستقرار فضال عن انخفاض الرواتب 
إلى مستويات متدنية ال يمكنها أن تعيل عائلة أو أسرة حتى إن كانت صغيرة، 

أو أن تجعل المواطن قادرا على بيت.
وعلينـــا أن نعتـــرف فـــي هذا اإلطـــار صراحة بأن لدينا مشـــكلة بطالـــة، خصوصا 
مشـــكلة الخريجيـــن، فال يوجد بيت في البحريـــن تقريبا إال وفيه خريج أو أكثر 
عاطـــل عـــن العمل تصـــرخ عائلته بأعلى صوتهـــا وتنادي وتناشـــد لتوفير فرصة 
عمـــل البنها أو بنتها، فهؤالء الخريجـــون ال ألنهم ال يريدون العمل، إنما ألنهم لم 
يجدوا عمال يتوافق مع شـــهادتهم العلمية واألكاديمية التي أنفقت في ســـبيلها 
الدولة واألســـرة آالفا مؤلفة من الدنانير، وعندما نعترف صراحة بأن لدينا أزمة 
بطالة متفاقمة ومتســـارعة ســـنبدأ بمعالجتها بشـــكل موضوعي وفوري وسريع 
ووضع الخطط المســـتقبلية الســـتيعاب الخريجين من خـــالل برنامج إصالحي 
يشـــمل التعليـــم والتعليم العالـــي والتدريـــب والقطاعات اإلنتاجيـــة كلها، وال بد 
أيضـــا فـــي هذا اإلطـــار أن ننوه بـــأن الحلول الترقيعيـــة والجزئية لـــم تعد تنفع. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

* د. نبيل العسومي

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

للتواصل: 17111483

السهم الفاقع
حديثنـــا اليـــوم له صلة كبيرة بـــكل من يغلف رغباته وتطلعاتـــه وآماله ويخفيها 
فـــي صنـــدوق مغلق في أحد جوانـــب عقله أو قلبه خوًفا من الكشـــف عنها أمام 
اآلخريـــن، ربما لكي ال يقلدونه في أفكاره، أو يســـبقونه فـــي تنفيذها، ما يجعله 
في صدارة من يمنع نفســـه من تحقيق ما تريد، بســـبب هذا وذاك، وهذا ما يؤثر 
فعلًيـــا على دافعية الشـــخص وإنتاجيته في مختلف عطـــاءات حياته، وبالذات 
علـــى نوعيـــة العالقات التـــي تنجح معه اســـتناًدا إلى طبيعة الشـــخصيات التي 

تتقبل التعامل مع هذا النوع من األشخاص.
لذلـــك فإننـــي عندما اقتربت من هذا التصور وجدت العديد من التضاربات التي 
تحيـــط بهذه الشـــخصيات، واألمر هنـــا قد ال يبدو واضًحا لـــدى الجميع فتتقلب 
األمور واألحوال والعالقات، ولكي تتضح الصورة أفضل، ماذا لو تخيلنا أنفسنا 
كتلك الشـــخصيات؟ ماذا ســـنفعل؟ أعلم أن األمر قد يسير لدى البعض في عدة 
اتجاهـــات وقد تكـــون له أبعاد كثيرة، وتتعقد األمور. بشـــكل عام ســـأتعامل مع 
هذه األمور بكل بســـاطة وتبســـيط، ســـأصنع ســـهًما كذاك “الســـهم الورقي” الذي 
تعلمنـــاه صغـــاًرا، ســـأتعلم من جديـــد طريقة التوجيـــه والتصويـــب.. علني أتقن 
التدرب على الســـرعة والدقة مرة أخرى.. ســـأعمل على تلوين ذلك السهم بلون 
مختلـــف مقارنـــة بباقي األســـهم التي ســـأصنعها لعمـــل زوبعة فنية مـــن األلوان 
المختلفـــة فـــي عيون مـــن يراقب األمر، وهو نـــوع يقترب من لعبـــة “من دودهه 
من طقه”، وهذا يتطلب فن التعامل مع الناس ألن لكل شخص ألوانه المفضلة.

أعزائي القراء، بعد رحلة ليســـت قصيرة في تطبيق قاعدة “اصنع نفسك بحب” 
لم أجد أروع من تلك الخطوات التي بإمكانها أن تصنع الفارق، معها لن يحتاج 
أي شخص ألن يكتم أو يخفي أمًرا يمنحه الرضا والقناعة والسعادة مهما تعرض 
للخوف والتردد، ألنه سيعتاد على تنقية محيطه من الشوائب التي تعيق التقدم 
واإلنجاز، وبالتالي سيبقى مرحًبا مستقبالً ألروع استهالالت الراحة والمصالحة 
مع الذات، والتي ســـتمكنه من نشـــر ذبذبات التوافق مع اآلخرين، وبهذا تكتمل 
الصورة الحقيقية لتطلعات أية شخصية تؤمن بأهمية تحديد ما تريده وتسعى 
وفق المعطيات لتحقيقه باالنسجام الداخلي والمشاركة الخارجية حتى تكتمل 

الصورة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة بحرينية

* د. حورية الديري

لقاء المشير مع الصحافة.. دراسة ألوضاع المنطقة بلغت حد الكمال
مـــن اطلـــع على لقاء القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة مع رؤســـاء تحرير الصحف المحلية بمناســـبة 
الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين، سيجد أن دراسة معاليه لألوضاع 
فـــي المنطقـــة بلغـــت حـــد الكمال فـــي الدقـــة، وأن مملكـــة البحريـــن بقيادة 
ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم حفظه 
هللا ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، تقوم بجهود جبارة من أجل 
حفظ األمن والسالم في المنطقة مع األشقاء واألصدقاء والحلفاء، وما لها 

من دور فاعل ومؤثر في صيانة األمن واالستقرار العربي.
تحدث معاليه عن “أهمية األطر التي يشـــهدها التعاون والتنسيق المشترك 
بيـــن مملكـــة البحرين والـــدول الشـــقيقة والحليفة والصديقة المتســـقة مع 
عراقة هذه العالقات، والمتسمة بحيويتها وتناسبها مع مختلف المتغيرات، 
وأن هنـــاك تقدمـــا نوعيا فـــي األطر، ومنهـــا الجهود لحفظ األمـــن اإلقليمي 
والتصـــدي لإلرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله، ومجابهة المخاطر 
التـــي تحيـــط بمصالحنا المشـــتركة فـــي المنطقة، واســـتعرض معاليه أيضا 

الـــدور المهم الـــذي يلعبه حوار المنامة بتوفيره منصـــة لتحقيق المتطلبات 
التـــي تحتاجهـــا منطقتنا فـــي األوضاع الحالية، وكذلـــك رؤية وخطط قوة 
دفـــاع البحريـــن للتعامـــل مـــع التحديـــات والخطـــط التطويريـــة وصفقات 
التسلح، وأيضا عن سياسة إيران العدوانية، والحروب اإللكترونية وغيرها 

من المسائل والقضايا المتصلة بأمن المنطقة”.
فـــي بحث معطيـــات الواقع، يمكن تلمـــس العديد من التحديـــات المحدقة 
بالمنطقـــة، وحضـــور التهديد اإليراني الدائم، وهـــذه المنعطفات واألحداث 
المتالحقـــة تتطلـــب دراســـة والتقـــاط الترابـــط الوثيـــق بين أهـــداف العدو 
وطبيعـــة االعتـــداءات ومؤداهـــا، لكـــن مملكـــة البحريـــن وبفضـــل قيادتهـــا 
الحكيمـــة أصبحـــت بمثابة الـــدرع الحصين الذي ال يمكـــن اختراقه، ولديها 
نظـــرة ورؤيـــة اســـتراتيجية ثاقبـــة فـــي مســـار التوازنـــات، وفهـــم شـــامل 
لطبيعـــة التحديـــات وتطوراتها، فـــي كل المجاالت المختلفـــة، االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والسياسية.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

نعم إنه العطاء والتميز، وحقيقة دائما نسمع كلمات وجمال ونتفكر بها يرددها 
أبـــي رحمه هللا وأســـكنه الجنـــان “الناس للناس والكل بالله”، ودائما أســـاله عن 
هذه الجملة، فعرفت أنها عالمة من عالمات محبة هللا وتوفيقه، وأن يجعلك 
طريـــق خير للمحتاجين بتفريـــج كرباتهم وهمهم، وأن يجعلك ســـبحانه ملجأً 
للناس تفرج هًما، وُتعين ملهوًفا، وتساعد محتاًجا.. وها هو سمو األمير تركي 
بن سلمان بن عبد العزيز  يقفل ديتين بمبلغ 2 مليون و900 ألف ريال، هنيئًا له 

بشارة رسولنا عندما قال: “خير الناس أنفعهم للناس”.
قـــرأت الخبر وأنا في فرح كبير وســـعادة بوجودنا في دولـــة حكامها وقيادتها 
تميـــزوا فأبدعـــوا، فكلمـــات الحب مـــن الشـــعب ال تكفيك حقك، فاللـــه يديمك 
ويعزك ويعلي شـــأنك يا نجل ســـلمان، وهنا يقدم ســـموه نموذًجا فريدا يفوق 
الوصف ويجعل الجميع يحتذي به، حيث االســـتجابة الســـريعة لالحتياجات، 
خصوصا المحتاج، من دون تمييز، أو تحديد للبعض، وحقيقة هذا ديدن بالدنا 
وحكامنا ليس فقط على المســـتوى المحلي بل على المســـتوى الدولي، العطاء 
واالستجابات متواصلة، ولعل التاريخ سجل لقيادتنا هذا السخاء والبذل، نعم 
هـــي دولـــة محبة للخير والعطـــاء، فكان عطاؤها للدول جميعـــا، ولنعلم جميعا 

أن هـــذه الجهـــود جـــاءت نتيجة الدعـــم الالمحدود مـــن قيـــادة المملكة للعمل 
اإلنســـاني واإلغاثـــي، وهـــذا نابع من القيم الراســـخة والثوابت التـــي تؤمن بها 
قيادة المملكة وشعبها، وما يأتي من ديننا اإلسالمي الحنيف الذي يحث على 
التعاون والمســـاعدة وعمل الخير، وكذلك الشـــخصية اإلنسانية التي تميز بها 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، بحبه الخير 
وسعيه إليه، وهو نبراس للجميع في عمله ومساعداته، والشخصية اإلنسانية 
الفريدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي 
رعـــى العمل اإلنســـاني منذ بدايات حياتـــه وتوليه المســـؤوليات المتعددة في 
الدولـــة، حيث رأس العديد من اللجان الحكومية والشـــعبية إلغاثة المنكوبين 
فـــي مصـــر، وباكســـتان، والســـودان، والبوســـنة والهرســـك وغيرها مـــن الدول 
خارجيا، وأما في الداخل فأياد معطاءة تميزت وأبدعت، فكان أنجال سلمان 
علـــى نهجه في العطـــاء والتميز، وتخرجوا من مدرســـته وتعلمـــوا من أفعاله. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة سعودية

مـــع االنتشـــار والتنـــوع الكبير الذي شـــهدته الســـاحة التقنيـــة في مجـــال تطبيقات 
التواصل االجتماعي التي يستخدمها األفراد للتصفح والمشاركة لتفاصيل حياتهم 
اليوميـــة، أو مـــا يســـتخدم من قبل المؤسســـات لنشـــر أخبارها وفعالياتهـــا، الحظنا 
غياب التركيز لألفراد والمؤسســـات لتفعيل المواقع اإللكترونية الرسمية، فهل فعالً 

انتهى دور المواقع اإللكترونية وأصبحت بال قيمة تأثيرية للزوار؟!
لو نظرنا بشـــكل أوســـع لعالم اإلنترنت لوجدنا أنه عالم مواز لعالمنا الواقعي، حيث 
تتشابه فيه العديد من النقاط مع العالم االفتراضي، مثل التسوق من خالل المواقع 
اإللكترونية والســـفر من خالل التصفح وغيرها من األمثلة؛ ولو نظرنا لطبيعة عمل 
تطبيقـــات التواصـــل االجتماعـــي التـــي يعتمـــد عليها أغلبنـــا في مشـــاركة األحداث 
والســـعي للوصـــول ألكبـــر عـــدد مـــن المتفاعلين، فهي تشـــابه مجالســـنا فـــي عالمنا 
الواقعي إلى حد كبير، فدخولك أحد هذه التطبيقات يوازي زيارتك أحد المجالس 
اليومية التي يختلف فيها الزخم من مجلس آلخر كما تختلف أدوات المشاركة من 
مجلـــس آلخـــر، فهذه المجالس االجتماعية مفيدة جدًا لســـهولة الوصول لها، والتي 
يمكنـــك مـــن خاللها أن تكون مشـــاركًا أو متابعًا لما يدور فيهـــا، وما تختص به هذه 
المجالس من مميزات عديدة النتشـــار المحتوى والوصول ألكبر شريحة ممكنة، إال 

أنها ال تمثل مجلسك الخاص، وال تضمن بقاءك المستمر فيها!

كما حدث ويحدث بشـــكل مستمر في مواقع التواصل اإللكترونية من تغييرات 
مستمرة، والتي شهدنا إغالق بعضها رغم الزخم اإلعالمي واالنتشار الكبير في 
بعض أوقاتها! والتدخل في بعضها من قبل سياســـات الدول، ما شـــكل صعوبة 
علـــى المســـتخدمين، أو تعـــارض بعضها مع قيمنـــا ومبادئنا، وغيرهـــا من القيود 

التي ال يستطيع المستخدم التحكم بها.
كمـــا أن هـــذه المواقـــع والتطبيقـــات تتيـــح لك التعبيـــر عن مشـــاركاتك وإيصال 
صوتـــك وفـــق قواعدهـــا وقوانينهـــا، ليـــس بتعريف خـــاص بك يعبـــر عنك وعن 
أفكارك وســـيرتك الذاتية بشكل واضح ومباشر، والتي تمكن المهتم من سهولة 
الوصـــول إليـــك، والتعرف عليك بشـــكل أوســـع وأســـهل، فمـــع أهمية المشـــاركة 
والتســـويق فـــي مواقـــع التواصـــل اإللكتروني البد مـــن وجود موقـــع إلكتروني 
خـــاص بك وبمؤسســـتك، ليكون تمثيالً رســـميًا لك في العالـــم االفتراضي، لذلك 
يجـــب علـــى األفـــراد والمؤسســـات مهمـــا كان حجمهـــا التوجـــه لفكرة تأســـيس 
وتطويـــر مواقعها اإللكترونية بقـــدر االهتمام الذي توليه لحســـاباتها في مواقع 

التواصل االجتماعي. 

* خبير تقني بحريني

* غدير الطيار

* عثمان العباسي

مدرسة الملك سلمان.. ُتدرس

من أنت.. على شبكة اإلنترنت



انطلقت صباح أمس فعاليات بطولة 
للرمايـــة  الرابعـــة  الداخليـــة  وزارة 
األولمبيـــة، والتي يشـــارك فيها عدد 
من منتســـبي وزارة الداخلية وقوة 
دفـــاع البحريـــن والحـــرس الوطني 
على ميادين الرماية بمنطقة الرفة، 
االتحـــاد  مـــن  وإشـــراف  بتنظيـــم 

الرياضي لألمن العام.
واشـــتملت البطولة على مســـابقات 
متنوعة للرماية بالبندقية والرماية 
بالشـــوزن  والرمايـــة  بالمســـدس 

والرمايـــة بالقـــوس والســـهم ، حيث 
بفـــوز  األول  اليـــوم  نتائـــج  جـــاءت 
سارة راشد الدوسري بالمركز األول، 
وصفـــاء الدوســـري بالمركـــز الثاني، 
ومروة العميـــري بالمركز الثالث في 
مســـابقة الرماية بالبندقيـــة 10 متر 
هوائي )ســـيدات(. أما فئـــة الرجال، 
فقـــد حقـــق خالـــد الدوســـري المركز 
األول، وحســـين عبد الجبـــار المركز 
الثاني، ومحمود علي حاجي المركز 

الثالث.

انطالق بطولة وزارة الداخلية 
انطالق فعالية “بتلكو فتنس” في حلبة البحرين مساء اليومالرابعة للرماية األولمبية

لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين

تنطلـــق مســـاء اليـــوم الثالثـــاء الموافـــق 7 فبرايـــر فعالية 
جديـــدة من فعاليـــات “بتلكو فتنـــس” الفعالية المخصصة 
لراكبـــي الدراجـــات الناريـــة والعدائين في حلبـــة البحرين 

الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط”.
وتدعـــو الحلبة الجميع للمشـــاركة في الفعالية المخصصة 
لراكبـــي الدراجـــات الهوائية والعدائين مـــن جميع األعمار 
مـــن 6 مســـاء حتى 10 مســـاء، حيـــث تعد فعاليـــة “بتلكو 
فتنـــس” فرصة للمشـــاركين الذين يتطلعـــون إلى الحفاظ 

على لياقتهم البدنية على مضمارنا العالمي.
وخـــالل الفعاليـــة يتـــم اســـتخدام مضماريـــن مختلفيـــن، 
حيث يستخدم العداؤون المضمار الداخلي بطول 2.550 
كيلومتـــر، بينمـــا راكبـــو الدراجـــات الهوائيـــة سيشـــاركون 
علـــى مضمار الحلبـــة الخارجيـــة التي يبلـــغ طولها 3.543 
كيلومترات، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات 

لألطفال.
يجب على جميع الراغبين في المشاركة التسجيل والدفع 
مســـبقًا على الموقـــع اإللكتروني الرســـمي لحلبة البحرين 
الدولية bahraingp.com، وتبلغ تكلفة المشاركة 2 دينار 
بحرينـــي لراكبـــي الدراجـــات الهوائيـــة و1 دينـــار بحريني 
للعدائيـــن، ولألطفـــال أقل من 12 عاًما يمكنهم المشـــاركة 
مجاًنا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.

يذكر أن هذه الفعالية خالل الموســـم الماضي القت إقباال 
كبيـــرا من المشـــاركين ســـواء لراكبي الدراجـــات الهوائية 
أو العدائيـــن ومشـــاركة هائلـــة من جميع األعمـــار والعديد 
منهم شـــمل عائالت بأكملها، وتتيح هـــذه الفعالية لراكبي 
الدراجـــات الهوائيـــة والعدائيـــن الفرصـــة لتجربـــة مضمار 

ســـباق الجائـــزة الكبـــرى للقيـــادة أو التدريـــب أو للعدائين 
بممارسة التمارين الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.

لمزيـــد من المعلومات حـــول هذه الفعاليـــة، تفضل بزيارة 
bahraingp.com أو اتصل بالخط الســـاخن على + -973

.17450000

الصخير- حلبة البحرين الدولية:
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ضمــن جهودها للدفع بعجلة التنافس الرياضي، ومبادراتها النوعية 
جماهيريــا  اســتفتاء  “البــاد”  صحيفــة  أطلقــت  المجتمــع،  لخدمــة 
الختيار أفضل 11 العب كرة قدم بحرينيا لسنة 2023 والذي سيتم 

اإلعان عنه في نهاية الموسم الكروي في شهر يونيو المقبل.

وقـــد بـــدأت الخطـــوات لتحويـــل 
المبـــادرة إلى واقع علـــى األرض، 
وذلك من خالل مخاطبة الجهات 
المعنية لجمع البيانات المطلوبة، 
منصـــة  تدشـــين  عـــن  فضـــال 
التصويـــت التي ســـتكون متاحة 
للجماهير عبر الموقع اإللكتروني 
لصحيفـــة البـــالد خالل األســـبوع 

األخير من شهر يوليو.
وأوضـــح رئيس القســـم الرياضي 
أحمـــد كريـــم، أن الصحيفة تعمل 
في الوقت الراهـــن على عدد من 
الخطـــوات، ومنها تشـــكيل لجنة 
مســـتقلة تتكـــون من خبـــراء في 
المجال الرياضي؛ لوضع المعايير 
واختيار القوائم الرئيسة لالعبين 
المشـــاركين في مســـابقتي كأس 
ودوري  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة 

القـــدم،  لكـــرة  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
موضحـــا أن قائمـــة التـــي ســـيتم 
الجماهيـــر  قبـــل  مـــن  التصويـــت 
ســـتكون متاحة بكل شفافية في 

الموعد المحدد.
وتتكون اللجنـــة المعنية باختيار 
قوائم الالعبين مـــن الصحافيين 
الرياضييـــن المخضرميـــن محمد 
الصالحـــي،  وتوفيـــق  لـــوري 
القديـــر  الوطنـــي  والمـــدرب 
عدنـــان إبراهيم، وعضـــوي لجنة 
المسابقات باتحاد كرة القدم علي 

عبدالرسول ومحمود المختار.
اللجنـــة خـــالل  وســـوف تجتمـــع 
مالمـــح  لرســـم  المقبلـــة؛  األيـــام 
المرئيـــات  ووضـــع  االســـتفتاء 
المناســـبة للتنفيـــذ، والتي ســـيتم 

اإلعالن عنها للجمهور.

تشكيل لجنة مستقلة مكونة من خبراء في المجال الرياضي

” تعلـن أسمــاء لجنــــة استفتـــاء  “

أفضل 11 العب كــرة قدم بحرينيـا

اتحاد الطاولة يعتمد مواعيد انطالق دوريات الموسم الجديد
أكـــد عبـــاس الســـيد حميـــد المحفـــوظ 
أميـــن الســـر العـــام باالتحـــاد البحريني 
لكرة الطاولـــة، أن االتحاد وبتوجيهات 
من الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيز آل 
خليفة رئيس مجلـــس اإلدارة، حريص 
علـــى إظهـــار الموســـم الجديـــد بأفضل 
حّلـــة تنظيميـــة والتعـــاون مـــع األنديـــة 
الموســـم  نجـــاح  أجـــل  مـــن  المحليـــة 

الجديد 2022/2023.
وأوضـــح المحفـــوظ أن االتحـــاد اعتمد 
الدوريـــات  مباريـــات  موعـــد  انطـــالق 

للموســـم الجديـــد 2022/2023 لفئـــات 
العموم والشـــباب والناشئين واألشبال، 
إلخـــراج  االتحـــاد  يســـعى  حيـــث 
ـــا  تنظيميًّ صـــورة  بأفضـــل  المســـابقات 
عطًفـــا علـــى المنجـــزات التـــي تحققت 
فـــي الســـنوات الماضيـــة، وأن االتحـــاد 
للموســـم  ـــا  مثاليًّ تنظيًمـــا  يســـتهدف 

الحالي.
وأشـــار إلـــى أن دوريي العموم والشـــباب 
 8 الموافـــق  األربعـــاء  يـــوم  ســـينطلقان 
فبراير 2023، فيما ستقام الجولة األولى 

لدوريي الناشئين واألشبال يوم الخميس 
9 من ذات الشـــهر، وسوف يختتم القسم 
األول لـــدوري العمـــوم يـــوم اإلثنيـــن 27 
فبراير، ودوري الشـــباب ســـيختتم القسم 
األول يوم األربعاء 22 فبراير، والناشئين 
يوم الثالثاء 21 فبراير، ودوري األشـــبال 

يوم الثالثاء 28 فبراير.
وتمنـــى أميـــن ســـر االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة الطاولـــة كل التوفيـــق والنجـــاح 
لكافـــة األندية المشـــاركة في الموســـم 

الحالي.

الرفاع - اتحاد الطاولة:

عباس المحفوظ

محرر الشؤون الرياضية:

علي عبدالرسول أحمد كريم محمود المختارعدنان إبراهيمتوفيق الصالحيمحمد لوري



سفير البحرين لدى فرنسا يزور مقر نادي باريس لكرة القدم
بمناســـبة اليـــوم الرياضـــي لمملكـــة 
البحرين، قام سفير مملكة البحرين 
لـــدى الجمهوريـــة الفرنســـية محمد 
عبد الغفار عبـــدهللا بزيارة ميدانية 
إلـــى مقر نـــادي باريس لكـــرة القدم 
)Paris FC( بمدينة أورلي بضواحي 
العاصمـــة الفرنســـية، والتقى رئيس 
النادي بيير فيراتشـــي، ونائب مدير 
هيرولـــت،  فابريـــس  النـــادي  عـــام 

وبأعضاء من مجلس اإلدارة.
وقد أشـــار رئيس النادي إلى الزيارة 

األخيرة التي قام بها مع أعضاء من 
مجلس اإلدارة إلى مملكة البحرين، 
ولقائهم ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
بـــن حمـــد آل  ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
خليفـــة، معرًبـــا عن امتنانـــه العميق 
المتواصـــل  دعمـــه  علـــى  لســـموه 
واهتمامه، مّما يســـاهم في تحقيق 
أهداف النادي الباريسي. كما أعرب 
عـــن تطّلعه لمزيد مـــن التعاون، بعد 

مـــرور أكثـــر مـــن عاميـــن مـــن بـــدء 
الشـــراكة المتينة بين نـــادي باريس 
أف ســـي ومملكـــة البحريـــن، مؤّكدًا 
بتدريـــب  خـــاص  بشـــكل  االهتمـــام 
الفريق الوطني البحريني للناشئين.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الســـفير محمـــد 
عبدالغفار عن شـــكره لرئيس النادي 
والقّيميـــن عليـــه، لمـــا يبذلونـــه مـــن 
جهـــود للترويـــج لمملكـــة البحريـــن 
مختلـــف  فـــي  إنجازاتهـــا  وإبـــراز 
المحافل الرياضية، مؤّكدًا االهتمام 

المملكـــة،  فـــي  بالرياضـــة  الكبيـــر 
والدليـــل علـــى ذلـــك تخصيص يوم 
لهـــذا  متمنًيـــا   للرياضـــة،  وطنـــي 
النـــادي العريق المزيد مـــن التوفيق 

والنجاح.
وكانت هذه الزيـــارة فرصًة لمعاينة 
الخاصـــة  للمبانـــي  التحتيـــة  البنـــى 
بالفريـــق األول الرجالي والنســـائي، 
الســـيما مالعب التدريب والصاالت 
خـــالل  مـــن  لالعبيـــن،  المخّصصـــة 

جولة على مركز التدريب.

نقل ســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا آل خليفة، رئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة، تقدير سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة إلى الشــيخ 
دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب “ألبا” بمناسبة تقديم الرعاية لمهرجان حضرة 
صاحــب الجاللــة الملــك المعظــم للقــدرة الــذي ســينظمه االتحــاد الملكي خــالل شــهر فبراير الحالــي، إضافة إلــى تقديم الشــركة رعايتها 
ودعمهــا لبطــوالت الموســم الحالــي 2022/ 2023 بمــا يشــمل بطولة العيد الوطني المجيد وبطولة ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفة 

وبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة.

وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة أن هذه الرعاية تجســـد دور 
الشـــركة الريـــادي فـــي دعـــم القطاعين 
الشبابي والرياضي في مملكة البحرين، 
خصوًصـــا في الجانـــب الرياضي، مبيًنا 
أن هـــذا الدعـــم ســـيكون لـــه إســـهامات 
عديـــدة علـــى تحقيـــق مـــردود إيجابي 
للشـــباب البحرينـــي الممـــارس لرياضة 
ممـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  القـــدرة 
ســـينعكس باإليجاب على المشـــاركات 
الخارجية وعطاء الفرســـان الكبير في 

مواصلة تطوير رياضة القدرة.
بـــن    وأوضـــح ســـمو الشـــيخ عيســـى 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن شـــركة ألبـــا لهـــا 
بصمـــات عديـــدة علـــى الفعاليـــات التي 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  ينظمهـــا 
تواجدهـــا  عبـــر  القـــدرة  وســـباقات 
المســـتمر في دعم األنشطة والفعاليات 
التي حققت نجاحـــات متواصلة، مبيًنا 
تقديـــر  محـــل  ألبـــا  رعايـــة  أن  ســـموه 
واعتـــزاز من أســـرة رياضـــة القدرة في 

مملكة البحرين.

 وأشـــاد سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة بالجهـــود البارزة التي يبذلها 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة ألمنيـــوم 
البحرين “ألبا” الشـــيخ دعيج بن سلمان 
بـــن دعيـــج آل خليفة وحرص ســـعادته 
الدائـــم علـــى دعـــم القطاعين الشـــبابي 
شـــركة  بتواجـــد  مشـــيًدا  والرياضـــي، 
ألبـــا ضمـــن الداعميـــن لمهرجـــان كأس 
جاللة الملـــك المعظم للقدرة وبطوالت 

الموسم الحالي.
  مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس مجلـــس 
بـــن  الشـــيخ دعيـــج  ألبـــا  إدارة شـــركة 
ســـلمان بن دعيـــج آل خليفة عن فخره 
واعتزازه بدعم الشركة لمهرجان كأس 
جاللة الملك للقدرة وبطوالت الموســـم 

الحالي.
 وأوضـــح أن تقديـــم الدعـــم والرعايـــة 
الـــذي  النهـــج  واضـــح  بشـــكل  يعكـــس 
تســـير عليـــه شـــركة “ألبـــا” فـــي تفعيـــل 
دور الشـــركات والمؤسســـات الخاصـــة؛ 
للمشاركة في دعم الفعاليات الرياضية 
ومنها رياضات الفروســـية والقدرة، بما 

يسهم في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لالرتقـــاء  ناصـــر 
برياضـــة القـــدرة على جميـــع األصعدة 
وتحقيـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات في 

الفترة الماضية.

 وأشـــاد الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بن 
دعيـــج آل خليفـــة بالـــدور البـــارز الـــذي 
يقـــوم بـــه االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
وســـباقات القدرة برئاســـة سمو الشيخ 
فـــي  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى 
القـــدرة  برياضـــة  االرتقـــاء  مواصلـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، والعمـــل البـــارز 
والجبـــار من االتحاد في دعم الشـــباب 
البحريني في سبيل تحقيق النجاحات 
المتواصلـــة، متمّنًيـــا لكافة المشـــاركين 

التوفيق والنجاح.

اللجنة اإلعالمية:

عيسى بن عبداهلل: رعاية ألبا لها مردود إيجابي في تطوير “القدرة”
رحب بمشاركة ألبا في رعاية مهرجان جاللة الملك للقدرة وبطوالت الموسم

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
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أكد أمين الســـر المســـاعد باالتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة مدير الفريق 
أن  للقـــدرة خالـــد أحمـــد حســـن،  الملكـــي 
الدورة الثانية إلعداد اإلعالميين لفعاليات 
الفروســـية تأتي في إطار توجيهات ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب الرئيس الفخـــري لالتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، في توفير البيئة 
المناســـبة لإلعالميين من أجل المســـاهمة 
في رســـم قواعـــد النجاح للفعاليـــات التي 
تقـــام علـــى أرض المملكـــة لكافـــة فعاليات 
الرياضـــات  مـــن  تعتبـــر  التـــي  الفروســـية 
العريقـــة، مبيًنـــا حـــرص ســـموه الدائم في 
مواكبة التطور التكنولوجي اإلعالمي من 
خـــالل تنظيم الدورات وورش العمل التي 

لهـــا تأثيـــر إيجابـــي كبير على المشـــاركات 
البحرينيـــة فـــي المحافـــل الخارجيـــة مـــن 

خالل إبرازها وتغطيتها بأفضل صورة.
وســـتقام الـــدورة يـــوم الســـبت 11 فبراير 
2023 تحت رعايةرئيـــس االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، بتنظيـــم 
من المكتب اإلعالمي لســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ومركـــز المعلومـــات، 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة وذلك في فندق ويندهام 

بخليج البحرين.
وأشـــار إلـــى االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن عبدهللا آل خليفة وبالتنســـيق 
مع المكتب اإلعالمي لســـمو الشـــيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفـــة ومركـــز المعلومـــات 
مـــن  لكتابـــة فصـــل جديـــد  مًعـــا  يعمـــالن 
النجاح للدورة التي ســـجلت حضوًرا بارًزا 
في نسختها األولى، لتأتي توجيهات سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تنظيم 
النســـخة الثانية وتقديم محاضرات قيمة 
بمشـــاركة مجموعة كبيرة من اإلعالميين 

من داخل مملكة البحرين وخارجها.

أن  إلـــى  حســـن  أحمـــد  خالـــد  وأوضـــح 
الـــدورة لها إســـهامات متعددة في كســـب 
التغطيـــات  فـــي  ودخولهـــا  اإلعالمييـــن 
اإلعالمية لفعاليات الفروسية في مختلف 

ستشـــهد  الـــدورة  أن  خصوًصـــا  فروعهـــا 
تنظيـــم العديد من المحاضـــرات المتنوعة 
والمهتميـــن  اإلعالمييـــن  التـــي ســـتجذب 
فـــي ظل الخبرات الواســـعة التـــي يمتلكها 

المحاضرين.
وأشـــاد بالجهود البارزة التي تبذلها اللجنة 
المنظمة للدورة في اإلعداد المبكر ووضع 
البنود األساسية والخطوط العريضة على 
المحاضـــرات ممـــا يؤكـــد حـــرص المكتـــب 
واالتحـــاد  المعلومـــات  اإلعالمـــي ومركـــز 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة على 
تحقيق كامل النجـــاح والعمل على تقديم 
أفضـــل ســـبل الراحـــة لكافـــة المشـــاركين، 
لكافـــة  والنجـــاح  التوفيـــق  كل  متمّنًيـــا 

المشاركين.

خالد: توجيهات ناصر بن حمد تسهم في إبراز الجانب اإلعالمي للفروسية
أشاد بجهود اللجنة المنظمة في الدورة الثانية إلعداد اإلعالميين لفعاليات الفروسية

الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج

البحرينـــي  االتحاديـــن  رئيـــس  ثمـــن 
واآلســـيوي لفنـــون القتـــال المختلطة 
محمـــد علي قمبـــر، الجهـــود المتميزة 
لرئيـــس  النائـــب األول  التـــي يبذلهـــا 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، في 
دعم رياضـــة فنون القتال المختلطة، 
وحـــرص ســـموه الدائـــم علـــى تعزيـــز 
ثقافـــة هـــذه الرياضـــة؛ بهـــدف إبـــراز 

مكانة البحرين على خارطة الرياضة 
العالمية.

جـــاء ذلك، لـــدى مغادرة وفـــد اللجنة 
الدولـــي  بريـــف  ألســـبوع  التنفيذيـــة 
للقتال برئاســـة محمد علي قمبر، إلى 
العاصمـــة الصربية بلغراد والذي يقام 
في الفترة من -11 18 فبراير الجاري، 
بتنظيـــم من منظمـــة بريـــف العالمية 
بالتعـــاون مع االتحـــاد الصربي لفنون 
القتـــال المختلطـــة وتحـــت بإشـــراف 
مباشر من قبل االتحاد الدولي لفنون 

القتـــال المختلطـــة )IMMAF(، والتي 
يشـــهد مشاركة أكثر من 500 رياضي 
من 60 دولة، إضافة إلى النســـخة 69 

لبطولة بريف.
لـــرؤى  تنفيـــذًا  أنـــه  قمبـــر  وأكـــد 
وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، فإن منظمة بريف العالمية 
مســـتمرة علـــى إحداث نمـــو أكبر في 
عالـــم رياضة فنون القتال المختلطة، 
من خالل العمل علـــى تعزيز التعاون 
والشـــراكة مع االتحـــاد الدولي لفنون 

القتال المختلطة، ومختلف اتحادات 
الرياضات القتالية؛ بهدف نقل تجربة 
مملكة البحرين في إطار تعزيز ثقافة 
هذه الرياضة على المستويين القاري 

والدولي.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
للحدث وبالتعاون مع وزارة الرياضة 
الصربيـــة، رفعـــت وتيـــرة االســـتعداد 
والتحضيـــرات؛ مـــن أجل اســـتضافة 
الحـــدث األول مـــن نوعـــه فـــي فنون 
القتـــال المختلطة بالقـــارة األوروبية، 

الصربيـــة  الحكومـــة  تولـــي  حيـــث 
االســـتضافة  بهـــذه  بالغـــًا  اهتمامـــًا 
مســـاهمة  تشـــهد  أن  يتوقـــع  التـــي 
القطـــاع الخاص فـــي تطوير مختلف 
رياضـــات  وبالتحديـــد  الرياضـــات 

الفنون القتالية.
وأوضح رئيـــس االتحادين البحريني 
واآلسيوي لفنون القتال المختلطة أن 

اللجنة ســـتعقد اجتماعات مكثفة مع 
بقية اللجان خالل األســـبوع الجاري؛ 
بهدف الوقوف على كافة احتياجات 
أســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال مـــن 
خالل وضع خط ســـير زمني واضح؛ 
قبـــل  المثاليـــة  للجاهزيـــة  للوصـــول 
انطـــالق المنافســـات وإخراج الحدث 

بصورة مميزة تليق به.

قمبر يترأس وفد البحرين التنظيمي ألسبوع بريف في بلغراد
MMA ثمَّن جهود خالد بن حمد في دعم

اللجنة التنفيذية ألسبوع بريف الدولي للقتال تغادر إلى صربيا

خالد حسن



فعاليـــة  فـــي  المشـــاركة  إطـــار  فـــي 
وتنفيـــًذا  البحرينـــي  الرياضـــي  اليـــوم 
لتوجيهـــات ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بتخصيص 
يـــوم 02 فبرايـــر 2023 لتنظيـــم هـــذه 
الفعالية، اســـتجابت مجموعة غرناطة 
العقارية لهذه التوجيهات السامية عن 
طريق المشاركة وتخصيص يوم عمل 

بالكامل لهذا النشاط. 
وفـــي هـــذا الســـياق تـــم تنظيـــم هـــذه 
الفعاليـــة تنظيًما مميـــًزا يعكس اهتمام 
إدارة مجموعة غرناطـــة العقارية بهذا 
اليـــوم، وذلـــك مـــن خـــال توفيـــر الزي 
لجميـــع  الموحـــد  الرياضـــي  الرســـمي 
منتســـبي المجموعـــة مـــن الموظفيـــن 
والعمال با اســـتثناء، وتنوع األنشطة 
الرياضيـــة والفعاليـــات والحرص على 
توفيـــر كافـــة الخدمـــات طـــوال فتـــرة 
الفعاليـــة منـــذ بدايـــة االنطـــاق حتـــى 
نقطـــة النهايـــة والتـــي شـــملت توفيـــر 
خدمـــات  والمشـــروبات،  المرطبـــات 
النظافـــة، دورات الميـــاه باإلضافة إلى 
بقيـــادة  األوليـــة  اإلســـعافات  خدمـــة 
الدكتـــور محمد الشـــعان، أحد أعضاء 

المجموعة. 
وقـــد بـــدأت الفعالية في تمام الســـاعة 
7:00 صباًحا ابتداًء من عملية اإلحماء 
بـــدرع  المشـــاركين  ثـــم ترتيـــب  ومـــن 
بشـــري منظم ومرتب لممارسة رياضة 
المشـــي انطاًقا من نقطـــة التجمع في 
الباحة المقابلة لمقر مجموعة غرناطة 
الرئيســـي في ضاحية السيف وانتهاًء 

بالموقع األثري لقلعة البحرين.
وفور وصول موظفـــي المجموعة إلى 
موقع قلعة البحرين تم تشـــكيل اســـم 
غرناطـــة مـــن خـــال ترتيـــب وقوفهم 
بتنظيم ســـلس ومميـــز والتقاط الصور 
يحمـــل  مجســـم  وإطـــاق  الجماعيـــة 
شـــعار اليوم الرياضي البحريني واسم 

المجموعة بالبالونات الصفراء.
كذلك حرصـــت المجموعة على توفير 
جـــو ممتع وترفيهي لمنتســـبيها، حيث 
اختارت اللجنة المنظمة ساحة واسعة 
على ســـاحل كرباباد لتنظيم الفعاليات 

والبرامـــج المتنوعـــة والتـــي اشـــتملت 
جـــو  فـــي  المســـابقات  مختلـــف  علـــى 
ملـــيء بالحماســـة والمتعـــة. وكان من 
ضمن الفعاليات الرياضية والترفيهية: 
نـــط الحبـــل، النـــط بالخيـــش، البحـــث 
عـــن العملـــة المعدنية وســـط الطحين، 

لعبـــة الطـــوق، شـــد الحبل، مبـــاراة كرة 
الدراجـــات  ركـــوب  الرمايـــة،  القـــدم، 
الهوائيـــة والكهربائيـــة وركـــوب الخيل 
حيـــث  الحميـــر،  وعربـــات  والجمـــال 
مـــع  بالتنســـيق  المجموعـــة  وفـــرت 
بعـــض الشـــركات المؤجـــرة عـــدد كبير 

مـــن الدراجـــات الهوائيـــة والكهربائيـــة 
والخيـــول والجمـــال وعربـــات الحمير 
باإلضافة إلى طيور المكاو لاســـتمتاع 
واللتقاط الصور التذكارية. وقد تخلل 
البرنامـــج توزيـــع العديـــد مـــن الجوائز 
النقديـــة القيمـــة والتي بلغـــت أكثر من 

ألف دينار. 
وفـــي نهايـــة البرنامـــج توجـــه الجميع 
إلـــى أحد المطاعم القريبـــة، حيث كان 
خاصـــة  ذبيحـــة   20 اســـتقبالهم  فـــي 
اليـــوم  لهـــذا  خصيصـــا  إعدادهـــا  تـــم 
إضافـــة إلى أنواع أخـــرى من الوجبات 

والحلويات الفاخرة. واختتم البرنامج 
بأخـــذ صـــورة جماعيـــة تذكاريـــة مـــع 
توزيع الـــورود على جميع المشـــاركين 
الذيـــن عبروا عـــن شـــكرهم وامتنانهم 
اليـــوم  هـــذا  علـــى  المجموعـــة  إلدارة 

األكثر من رائع. 
من جانبه، علق رئيس اللجنة المنظمة 
إن  قائـــًا  حســـين  أمـــان  للفعاليـــة 
فعالية اليـــوم الرياضـــي البحريني من 
الفعاليـــات التـــي تتميز بهـــا المجموعة 
وتسعى لتنظيمها بشكل سنوي، حيث 
تـــم التنســـيق بشـــكل مســـبق لإلعـــداد 
لهـــذه الفعاليـــة الضخمة والتي ســـاهم 
فيها عـــدد مـــن المديريـــن والموظفين  
والعمال من مختلف الفروع واألقسام 
بقيادة فريق من المنظمين الذين بذلوا 
أقصـــى مـــا لديهـــم ليظهـــروا الفعاليـــة 
بشـــكل حضـــاري ومنظـــم. وذكـــر أمان 
أن المشـــاركة فـــي هـــذه الفعالية بلغت 
ما يقـــارب 70 % من مجمل منتســـبي 
غرناطـــة مـــا بيـــن مديريـــن وموظفين 
وعمـــال تجـــاوز عددهم 400 مشـــارك، 
وذلـــك لوجـــود مواقـــع عمـــل إنشـــائية 
ومئـــات المبانـــي التـــي ُتـــدار مـــن قبل 
غرناطـــة، حيث ال يمكـــن توقف العمل 
فيها وذلك حرًصا من إدارة المجموعة 
علـــى أهميـــة مراعـــاة مصالـــح العماء 
وااللتزام بتنفيذ وتسليم المشاريع في 

الوقت المحدد. 
كمـــا وأكـــد أمـــان أن تنظيـــم مثـــل هذه 
الفعاليات له بالغ األثر في تعزيز ثقافة 
الصحـــة العامـــة وكســـر الروتيـــن لـــدى 
منتســـبي المجموعة، حيـــث إن صحة 
الفرد البدنية والنفسية تنعكس إيجاًبا 

على إنتاجيته وعطائه في العمل.
يذكر في هـــذا الصدد، بـــأن المجموعة 
لـــم تغفـــل عـــن إدخـــال الســـرور علـــى 
العنصر النسائي الفعال في المجموعة، 
حيـــث تم منحهـــن يوًمـــا مفتوًحا بهذه 
المناســـبة وتـــم دعوتهن لتنـــاول وجبة 
اإلفطـــار في أحد المطاعم الفاخرة في 

منطقة خليج البحرين.

 

مشاركة مميزة لمجموعة غرناطة العقارية في اليوم الرياضي
درع بشري يغطي منطقة السيف باللون األصفر
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“طلبات البحرين” تطلق خيار استالم الطلبات من المطاعم مباشرة
يوفر تخفيضا بقيمة 15 % على جميع الطلبات

لذكريات ال تنسى وسط أجواء وتجارب رومانسية

“فورسيزونز خليج البحرين” يدعو ضيوفه لالحتفال بعيد الحب

خليـــج  فورســـيزونز  فنـــدق  يقـــدم   
البحرين لضيوفه مجموعة من تجارب 
الطعام التي تم إنشاؤها خصيًصا لعيد 
الحـــب. ندعوكـــم لالســـتمتاع بوقتكم 
مـــع مـــن تحبون ســـواًء على الشـــاطئ 
الخـــاص أو علـــى إطـــالالت المطاعـــم 
االســـتثنائية. كمـــا يرحـــب ثانـــي أكبـــر 
ومنتجعـــات  لفنـــادق  صحـــي  منتجـــع 
لالســـتمتاع  بالضيـــوف  فورســـيزونز 

بتجارب استثنائية مليئة بالدالل.
بانتظاركـــم  خاصـــة  جديـــدة  تجـــارب 
فـــي جزيرتنـــا. تجربة طعام مع لمســـة 
من الـــذوق اإليطالي على الشـــاطئ أو 
فـــي الكبائن الخاصـــة، وقائمة انتقائية 
يمألهـــا الحـــب في مطعم كت للشـــيف 
ولفغانـــغ باك، وعشـــاء عيـــد الحب في 
اإلطاللـــة األعلى واألجمـــل بمطعم ري 
اسيا للشيف ولفغانغ باك، وبرانش عيد 
الحـــب الخاص في مطعـــم بحرين باي 
كيتشـــن، والتجربة الخاصة لشخصين 
في المسبح الداخلي في السبا بأجواء 

خاصة ليس لها مثيل.
تجربة طعام خاصة بطابع إيطالي على 
الشـــاطئ الخـــاص بفندق فورســـيزونز 
خليج البحرين أو في الكبائن الخاصة 
أو بجانب بركة الســـباحة. قام الشـــيف 
التنفيذي ليوناردو دي كليمنتي بإعداد 
الـــذوق  مـــن  بلمســـات  خاصـــة  قائمـــة 
اإليطالي ألمســـية ســـاحرة فـــي الهواء 
الطلق بيوم عيد الحب. وســـط أجواء 
للكمـــان  الحـــي  والعـــزف  رومانســـية 
والساكســـفون. ســـوف يحصل الثنائي 

أيًضا على دخول مجاني إلى الشاطئ 
ومرافـــق الســـبا وخصـــم 20 % علـــى 

عالجات السبا.

على الشاطئ أو في الكبائن الخاصة

220 دينارا بحرينيا لشخصين شاملة  «
المشروبات

180 دينارا بحرينيا لشخصين غير  «

شاملة المشروبات

طاوالت بجانب بركة السباحة

175 دينارا بحرينيا لشخصين شاملة  «
المشروبات

135 دينارا بحرينيا لشخصين غير  «
شاملة المشروبات

برانش عيد الحب في مطعم 
بحرين باي كيتشن

يدعوكـــم مطعـــم بحريـــن باي كيتشـــن 
لبرانـــش عيـــد الحب الذي ســـوف يبدأ 

مـــن  10 فبرايـــر – أليـــام الجمعة فقط 
لغايـــة 24 فبرايـــر مـــن الســـاعة 1 ظهرًا 
بأجـــواء  اســـتمتع  عصـــرًا،   4 حتـــى 
برانش الجمعة مع لمســـات عيد الحب 
واألجواء الكالســـيكية مع أداء الفرقة 
مـــن  العالميـــة  واألطبـــاق  الموســـيقية 
جميـــع األصنـــاف الرائعـــة التـــي أعدت 
بقيادة الشـــيف ليونـــاردو دي كليمنتي 

وفريقه.  
هـــذا  الحـــب  عيـــد  برومانســـية  ارتـــِق 
العـــام فـــي الطابـــق الخمســـين بفنـــدق 
فورسيزونز خليج البحرين مع إطاللة 
رائعـــة علـــى مدينـــة المنامـــة. يدعوكم 
فريـــق ولفغانـــغ بـــاك لالســـتمتاع بيوم 
عيـــد الحب الخاص مـــع أطباق خاصة 

ُمعدة بشكل مثالي.

عشاء رومانسي في مطعم َكت 

للشيف ولفغانغ باك

لالحتفـــال بعيد الحـــب، يقدم مطعم 

بـــاك بقيـــادة  َكـــت للشـــيف ولفغانـــغ 
الشـــيف براين بيكـــر قائمـــة انتقائية 
تضم مكونـــات مميزة مثـــل الكافيار 
وطبـــق حلـــوى ُاعـــد خصيصـــًا لهـــذه 
المناســـبة بطعم التوت وسط أجواء 
الـــدي جيـــة  رومانســـية وموســـيقى 

ألجواء رائعة.

وقت مميز لإلستجمام 

في السبا مع تجربة خاصة 

لشخصين

أجواء خاصة في المســـبح الداخلي 
فـــي الســـبا مـــن الســـاعة 11 مســـاًء 
التجربـــة  تبـــدأ  ســـاعتين،  ولمـــدة 
بالزيـــوت  خاصـــة  مســـاج  بجلســـة 
العطريـــة لشـــخصين، ُتتبـــع بجلســـة 
استرخاء مع مشروب خاص بجانب 
الشـــوكوالته اللذيـــذة والماكرون في 
األجـــواء االســـتثنائية الخاصـــة فـــي 

المسبح الداخلي.

نبيل كانو

وقعت البحرين في 30 ديسمبر 2019، جنًبا إلى جنب مع المملكة العربية 
الســعودية اتفاقيــة تعــاون جمركي لالعتــراف المتبادل ببرنامج المشــغل 
االقتصــادي المعتمــد لدى الجانبين، بما يخلق نقطة جمركية موحدة تعزز 

الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين بإجراءات ميسرة ومبسطة. 

وقد بادرت “باس” بإطالق مشـــروع 
تحديـــث وحـــدات التبريـــد الخاصة 
ببضائـــع الشـــحن الجـــوي الكائنة في 
الجانـــب الغربي من مطـــار البحرين، 
وعملـــت علـــى تعزيز مرافق منشـــأة 
كافـــة  لتلبيـــة  وتوســـعتها؛  التبريـــد 
عبـــر  البضائـــع  تخزيـــن  متطلبـــات 
الشـــحن الجـــوي في مطـــار البحرين 

الدولي.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
باس، نبيل كانو “حرصًا مّنا لتحقيق 
التطلعات والخطط الوطنية المناطة 
بتنمية قطاع الخدمات اللوجستية، 
مـــع  المبرمـــة  االتفاقيـــة  وتفعيـــل 

المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
وحـــدات  تحديـــث  فكـــرة  انبثقـــت 
التبريد فـــي مطار البحريـــن الدولي 
التجميـــل  مســـتحضرات  لشـــحن 
والصيدلـــة وضمـــان وصولها بجودة 

تخزين عالية وموثوقة”. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
بـــاس، محمـــد خليـــل أحمد “شـــملت 
التحديثـــات الحاصلـــة فـــي وحدات 
التبريـــد الخاصـــة بنـــا تركيـــب نظام 
أجـــل  مـــن  )BMS(؛  المبانـــي  إدارة 
كفـــاءة  وتحقيـــق  المنشـــأة  أتمتـــة 
أعلـــى مـــن التحكم اآللـــي والمراقبة 
لكافـــة المعدات واألجهـــزة، وتجنب 

أي أخطـــاء تقنيـــة قـــد تؤثـــر علـــى 
ســـالمة التخزين. كما تمت توســـعة 
أحجام غرف التبريد لمضاعفة سعة 
التخزيـــن لتلبية الطلب على تخزين 
والتجميليـــة،  الدوائيـــة  المنتجـــات 
عـــالوة علـــى تدشـــين غرفـــة تبريـــد 

إضافية”.

تفعيال التفاقية التعاون الجمركي بين السعودية والبحرين

“باس” تنهي مشروع تحديث وحدات التبريد بـ “الشحن الجوي”
شـــارك وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت، 
محمـــد بن ثامر الكعبـــي والوفد المرافق 
لـــه فـــي الجلســـة االفتتاحيـــة النطـــالق 
فعاليـــات النســـخة الثانيـــة مـــن المؤتمر 
التقنـــي العالمـــي )LEAP 2023( والـــذي 
يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية 
بمشـــاركة  الشـــقيقة، وذلـــك  الســـعودية 
أكثـــر مـــن 900 متحـــدث مـــن مختلـــف 
فـــي  المؤتمـــر  ويتنـــاول  العالـــم.  دول 
نســـخته الثانية العديد من الموضوعات 
كاالقتصـــاد الرقمي، والتقنيـــات المالية، 
والمـــدن الذكية، والتقنيـــة النظيفة، إلى 
جانب العديد من الموضوعات المتعلقة 

باالبتكار في مجال تقنية المعلومات. 
و ثمـــن الوزير الـــدور الكبير الـــذي تقوم 
بـــه الســـعودية فـــي قطـــاع االتصـــاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات، حيـــث يبـــرز هـــذا 
المؤتمر كعامل جذب للشركات التقنية، 
واالســـتثمارات، والعًبا مهًمـــا في عملية 

التحول الرقمي محلًيا وعالمًيا.
وزيـــر  قـــام  المؤتمـــر،  هامـــش  وعلـــى 
بزيـــارة  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
المعـــرض  فـــي  البحريـــن  جنـــاح  إلـــى 

المصاحـــب للمؤتمـــر، حيـــث تشـــارك 24 
شـــركة بحرينيـــة متخصصـــة في مجال 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات منهـــا 4 

شركات ناشئة.

“المواصالت” تشارك في المؤتمر 
”LEAP 2023“ التقني العالمي

تعلم البرمجة حتى لو كنت ال تحبها
البرمجــة، هــي عمليــة إنشــاء تعليمات لجهــاز الكمبيوتر ليتم تنفيذهــا. إنها مهارة 
أساسية في العالم الرقمي الحديث، وتزداد أهميتها يوما بعد يوم وعلى الجميع 
أن يتعلمها، حتى لو كنت ال تحبها، هناك عدة أســباب تجعل البرمجة أكثر أهمية 

من أي وقت مضى.
مــن  تقريًبــا،  حياتنــا  جوانــب  مــن  جانــب  كل  فــي  اســتخدامها  يتــم  البرمجــة 
الهواتــف الذكيــة التي نســتخدمها إلى الســيارات التي نقودها. مع اســتمرار تقدم 
التكنولوجيــا، تصبــح البرمجة أكثــر اندماًجا في حياتنا اليوميــة، فإن فهم كيفية 
عملها والقدرة على البرمجة سوف تكون بمثابة تعلم اللغة العربية أو اإلنجليزية 

لمجاراة األحداث واألخبار.
وتعــد البرمجــة مهارة بالغــة األهمية للعديد من الوظائف فــي االقتصاد الحديث، 
حيــث إن العديد من الصناعات تعتمد بشــكل متزايــد على التكنولوجيا واألتمتة، 
ونتيجــة لذلــك، هنــاك طلــب متزايد علــى العمــال ذوي مهارات البرمجــة، حتى لو 
كنــت لــن تقــوم بالبرمجة يوميا بشــكل رســمي، لكن القدرة على فهــم ما ينطق به 
المبرمجــون ســوف تعــد من أهم القــدرات، باإلضافة إلى ذلــك، ال تقتصر البرمجة 
علــى صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات فقــط، فهنــاك العديد من الصناعــات األخرى 
مثل التمويل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير تستخدمها 
ألتمتــة عملياتهــا واتخــاذ قرارات تعتمــد على البيانات، الــذكاء االصطناعي وعلم 

البيانات هم من أهم تلك التخصصات.
إضافــة إلــى ذلــك، فالبرمجــة هي مهارة قيمة ألي شــخص يتطلع إلــى بدء أعماله 
التجاريــة الخاصــة بــه أو عندمــا يريــد أن يصبــح رائــد أعمــال، حيــث إن القــدرة 
علــى البرمجــة باســتطاعتها أن توفــر لــرواد األعمــال األدوات التــي يحتاجونهــا 
لتطويــر وإطالق منتجاتهــم وخدماتهم، دون الحاجة إلى االعتماد على مطورين 
خارجيين باهظي الثمن، و خصوصا عن تجربتهم لتصميم منتجات جديدة مثال.

تعــد البرمجــة مهــارة قّيمــة للتطويــر الشــخصي والمهنــي، يمكــن أن يســاعد تعلم 
البرمجة األفراد على تطوير مهارات حل المشكالت والتفكير المنطقي واإلبداع، 
كمــا أنــه نشــاط ُمــرٍض للغايــة، حيث يتيح لألفراد إنشــاء شــيء ملمــوس ومفيد، 

ورؤية نتائج عملهم بشكل واقعي.

@ameenaltajer  

أمين التاجر*

* الرئيس التنفيذي لشركة انفينيت وير لبرمجيات الذكاء االصطناعي

ا  ـــا وإقليميًّ أعلنـــت طلبـــات، المنصـــة التقنيـــة الرائـــدة محليًّ
فـــي مجال توصيـــل األطعمة، عن إطالق خيار “اســـتلم 
بنفســـك” في البحرين، والذي يوّفر للعمالء إمكانية 
طلـــب وجباتهـــم المحلية المفضلة واســـتالمها 

بأنفسهم أثناء تنقلهم. 
الخيـــار  هـــذا  إطـــالق  ويأتـــي 
الجديـــد كجـــزء مـــن جهود 
طلبـــات المســـتمرة فـــي 
االبتـــكار وتعزيـــز تجربة 
التطبيـــق،  علـــى  العمـــالء 
وإضافـــة كل الخدمات التي 
العمالء.  احتياجـــات  تالئم 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فهو 
فرصـــة  للعمـــالء  يوفـــر 
االســـتفادة من مجموعة 
العـــروض  مـــن  واســـعة 
الرســـوم  تكلفـــة  وتوفيـــر 

اإلضافية. 

تعليقًا على هذا الموضوع، صرح المدير التنفيذي لطلبات البحرين، مؤيد 
عقل،  قائاًل: “إن إطالق خيار استالم الطلب للعمالء يأتي ضمن جهودنا 
المســـتمرة لتوفير أفضل تجربة عمالء ممكنة، باإلضافة إلى إتاحة أكبر 

شريحة من الخيارات التي تتناسب مع رغبات عمالء طلبات”. 
فـــي حين يضمن هذا الخيـــار الجديد للمطاعم الكثير من الفوائد بما في 

ذلك زيادة أعداد الزوار. 

طريقة استخدام خيار استلم بنفسك:

1. فتح تطبيق طلبات.
2. الضغط على خيار “اســـتلم بنفســـك” في الصفحة الرئيســـية لالطالع 

على قائمة المطاعم المشاركة والتي يمكن استالم الطلب منها.
3. استعراض القائمة، واختيار المطعم والوجبة المفضلة. 

4. إضافة االختيار إلى سلة المشتريات.
5. عند إتمام العملية، يقوم التطبيق بعرض الوقت المقّدر الذي يستغرقه 

الطلب حتى يصبح جاهزًا لالستالم.
6. استالم الطلب، واالستمتاع بوجبتك المفضلة. 

 iOS ُيمكـــن للعمـــالء اآلن تنزيـــل تطبيق طلبات مـــن متاجـــر التطبيقات
.Huawei AppGallery أو Google Play Store أو App Store

أعلنـــت طيران الخليـــج، عن زيادة عدد 
رحالتهـــا األســـبوعية إلـــى الجمهوريـــة 
اإليطاليـــة لتصبح 7 رحالت أســـبوعية 
بـــدءًا من الســـادس من مـــارس المقبل، 
حيـــث ســـتصبح رحـــالت الناقلـــة إلـــى 
ميـــالن يوميـــة من خـــالل هـــذه الزيادة 
فـــي عـــدد الرحالت، فيما ســـترتفع عدد 
الرحـــالت األســـبوعية إلـــى رومـــا إلـــى 
للطلـــب  اســـتجابة  وذلـــك  رحـــالت؛   3
المتزايد على رحالت الناقلة اإليطالية.

الخليـــج  لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس 
بقولـــه  عّقـــب  العلـــوي  وليـــد  القبطـــان 
“لقـــد أثبتـــت عملياتنا من وإلـــى إيطاليا 
نجاحهـــا الباهـــر تجاريـــًا، حيـــث يتخـــذ 
متناميـــة  أهميـــة  اإليطاليـــة  الســـوق 

خدماتنـــا  ســـتوفر  الخليـــج.  لطيـــران 
ربـــط  وســـهولة  المرونـــة  المضافـــة 
للســـفر  ســـواء  لمســـافرينا،  الرحـــالت 
مـــن وإلـــى البحريـــن أو ربـــط رحالتهـــم 
بوجهاتهـــم النهائيـــة في نطاق شـــبكتنا 
العالمية. كلـــي ثقة أن رحالتنا المضافة 
إلى إيطاليا ستلبي الطلب المتزايد على 
رحالتنـــا إلى روما وميالن، وســـتضيف 
إلى اســـتمتاع مســـافرينا بتجربتهم في 

السفر مع طيران الخليج”.
يذكر أن طيران الخليج تســـّير رحالتها 
مـــن وإلـــى وجهاتهـــا فـــي إيطاليـــا منـــذ 
يونيـــو 2022، حيـــث تغـــذي الرحـــالت 
المذكورة شبكة وجهات الناقلة العالمية 

في المجمل.

“طيران الخليج”: 7 رحالت أسبوعية إلى إيطاليا
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علي الفردان

أشـــاد وزيـــر الصناعـــة والتجارة عبـــدهللا فخرو باللقـــاءات التي 
تأتي في إطـــار االجتماعات الدورية للجهات المعنية في مملكة 
البحريـــن وصنـــدوق النقـــد الدولي بهدف مناقشـــة واســـتعراض 
التطـــورات االقتصاديـــة فـــي المملكـــة، مشـــيًرا إلـــى أن مملكـــة 
البحريـــن تســـير بخطـــى ثابتة نحـــو تحقيـــق أهدافهـــا التنموية 
المنشـــودة من خـــال مبادرات حيويـــة متعددة، والتـــي كان لها 
عظيـــم األثر فـــي مواصلة النمـــو اإليجابي لاقتصـــاد البحريني، 
والـــدور الذي تلعبه القطاعات الواعـــدة في الدفع بعجلة النمو ال 

سيما القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.
 جـــاء ذلك، خال اجتماع وزير الصناعة والتجارة بأعضاء بعثة 
صنـــدوق النقـــد الدولي، بمشـــاركة عدد مـــن المســـؤولين بوزارة 
الصناعـــة والتجـــارة، وذلـــك بمبنـــى وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
بالمرفـــأ المالـــي، كمـــا تـــم خـــال االجتمـــاع أيًضا بحـــث عدد من 
الموضوعـــات وتبـــادل وجهـــات النظـــر بشـــأن آخـــر التطـــورات 
االقتصاديـــة علـــى الصعيـــد المحلي والعالمـــي، إضافة إلى بحث 

عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة

وزير “الصناعة” يستعرض التطورات 
االقتصادية بالبحرين مع “النقد الدولي”

أظهـــرت بيانـــات رســـمية نشـــرت أمـــس ارتفـــاع الرصيـــد القائم 
للقـــروض الشـــخصية فـــي مملكـــة البحرين بنحـــو 604.4 مليون 
دينـــار خال العام 2022. وجـــاءت الزيادة مدفوعة بالزيادة في 

القروض العقارية التي زادت بنحو 439 مليون دينار.
 وبلـــغ إجمالـــي الرصيد القائـــم للقروض الشـــخصية بنهاية العام 
2022 نحو 5.7 مليار دينار مقارنة مع 5.1 مليار في العام 2021، 
أي بزيـــادة بلغـــت 11.7 %. وتأتي هذه األرقـــام في الوقت الذي 
ارتفعت فيه معدالت الفائدة بشكل حاد خال هذا العام، والذي 
قد يلقي بظاله على نشاط اإلقراض خال العام الجاري 2023.

 وألول مـــرة يتجـــاوز رصيـــد القـــروض الشـــخصية لـــدى البنوك 
التجاريـــة في المملكـــة، القـــروض المقدمة للقطاعـــات التجارية 
أو الشـــركات، حيث تراجـــع رصيد القروض للشـــركات ليبلغ 4.9 
مليار دينار في 2022 مقارنة مع 5.3 مليار في العام الذي سبقه، 
أي بانخفـــاض قـــدره 7.5 %. وقد تســـّببت جائحـــة كورونا التي 
اســـتمرت تداعياتها ألكثر من عامين في تراجع نشاط الشركات 

بشكل كبير وأثرت على التمويات المقدمة لهذه الشركات.
 وارتفعت معدالت الفائدة على القروض الشـــخصية بشكل كبير 
حيـــث بلغـــت 6.44 % فـــي المتوســـط بنهايـــة 2022 مقارنـــة مع 

4.26 % في العام السابق.

 وعلـــى صعيـــد األرقـــام المصرفيـــة األخرى، تشـــير األرقـــام إلى 
ارتفـــاع موجودات الجهاز المصرفي في البحرين إلى 224 مليار 
دوالر فـــي 2022 مقارنـــة مـــع 217 مليـــار دينار فـــي العام 2021 
أي بنســـبة نمو بلغت 3.2 % في الوقت الذي يشـــهد فيه القطاع 

حركة استحواذات محمومة بين بنوك تجزئة.
ويبلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية المسجلة في البحرين 

بنهاية ديسمبر الماضي 364 مؤسسة مالية وبنك.
ا، حيث زادت بنحو 500  ا سنويًّ وسجلت الودائع لدى البنوك نموًّ

مليون دينار لتبلغ 14.6 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

ألول مرة.. اقتراض األفراد يفوق الشركات

قروض شخصية جديدة في العام 2022

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحرين ســـمير نـــاس، أن الغرفة تؤمن 
بأهميـــة مجـــال ريـــادة األعمـــال والدور 
األساســـي الـــذي لعبـــه هـــذا المجال في 
ملف التنمية االقتصادية، بما يتماشـــى 
مع أهداف الرؤية االقتصادية الطموحة 
2030 التـــي وضعهـــا ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة.  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
وأضـــاف ناس، خال فعاليـــات المؤتمر 
العالمي لريادة األعمال، أن المملكة لديها 
بيئـــة اقتصاديـــة تخدم وتشـــجع ريادة 
األعمـــال ونموهـــا. حيـــث تأخـــذ غرفـــة 
البحريـــن علـــى عاتقهـــا تمكيـــن القطاع 
األعمـــال  تدويـــل  وتشـــجيع  الخـــاص، 
المحليـــة، ودعـــم التجارة والشـــراكات، 
في إطـــار خطتهـــا االســـتراتيجية التي 
تهدف إلى المســـاهمة في تحقيق النمو 
االقتصادي المســـتدام وتوسيع األعمال 
األعمـــال  بأصحـــاب  وربطهـــا  المحليـــة 

والمستثمرين من البلدان األخرى.
وأشـــار رئيـــس الغرفـــة إلـــى أن معظـــم 
والكبيـــرة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
الموجـــودة فـــي الســـوق اليـــوم تخلـــق 
فـــرص عمل تســـاعد في خفـــض معدل 
البطالـــة، وهـــذه المؤسســـات بطبيعتهـــا 
مبدعـــة ومتقدمـــة، مما ينعكـــس إيجاًبا 

علـــى اقتصـــاد البحريـــن ويدفعـــه أكثر 
نحـــو المســـتقبل وخلق أســـواق جديدة 
يمكنهـــا اســـتيعاب المنتجـــات واألفكار 

المبتكرة.
من جانبهـــا، أكدت رئيس مجلس أمناء 
المؤسســـة البحرينيـــة لريـــادة األعمال، 
فريـــال نـــاس، أن هـــذا المؤتمـــر العالمي 
يأتـــي فـــي إطـــار الحرص علـــى تحقيق 
االستدامة لقطاع المؤسسات الصغيرة 
نموهـــا  علـــى  والحفـــاظ  والمتوســـطة، 

وازدهارها، وذلك لما تشـــكله من أهمية 
تنعكس على االقتصاد الوطني، مشددة 
علـــى ضـــرورة تكاتف الجهـــود الوطنية 
وتعزيـــز ثقافـــة اإلبـــداع واالبتـــكار في 
مختلـــف القطاعـــات، وتبـــادل الخبرات 
فـــي  الشـــقيقة والصديقـــة  الـــدول  مـــع 
الشـــأن االقتصادي، بما يسهم في تنمية 
االقتصاد وتعزيز التنافسية الداعمة له.
وأشـــارت فريـــال ناس فـــي تصريحات 
الحلقـــات  هامـــش  علـــى  صحافيـــة 
هـــذا  “أن  الـــى  للمؤتمـــر،  النقاشـــية 
إلـــى تعزيـــز التقـــارب  المؤتمـــر يهـــدف 
والتعـــاون وتبـــادل الخبـــرات مـــع كافة 
المعنيـــة  والجمعيـــات  المؤسســـات 
المؤسســـات  قطـــاع  وتنميـــة  بتطويـــر 
الصغيرة والمتوســـطة، وريادة األعمال 
واالســـتثمار فـــي المملكـــة، وذلـــك بمـــا 
يخـــدم مصالح القطـــاع، خاصـــًة قطاع 

ريادة األعمال، وبما يدعم االقتصاد”.

وبينـــت نـــاس أن المؤتمر جـــاء بتنظيم 
من المؤسسة البحرينية لريادة األعمال 
بمشـــاركة كبيـــرة مـــن رواد األعمال من 
مختلف دول العالـــم، في الفترة ما بين 
الخامـــس والســـادس مـــن شـــهر فبراير 
الجاري برعاية وزير الصناعة والتجارة 
اســـتراتيجية  وشـــراكة  فخـــرو،  عـــادل 
مـــع غرفـــة البحرين وتمكيـــن والمنتدى 
المائكـــي، ودعـــم  العالمـــي لاســـتثمار 
شركة ألبا والمصرف الخليجي التجاري 

وبيت التمويل الكويتي.
اســـتقطب  المؤتمـــر  أن  إلـــى  ونوهـــت 
مختلـــف  مـــن  مشـــاركا   40 بحـــدود 
البلدان والقطاعات متضمًنا 7 جلســـات 
ناقشـــت عدة موضوعـــات مهمة تتعلق 
الصحـــي  والقطـــاع  بالتكنولوجيـــا 
واالســـتدامة والبيئة والتحول الرقمي، 

وغيرها من الموضوعات المهمة.
المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 

البحرينيـــة،  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
المؤسســـات  إن  الديـــري،  عبدالحســـن 
الصغيـــرة والمتوســـطة تمثل ما نســـبته 
98 % مـــن عـــدد المؤسســـات العاملـــة 
فـــي الســـوق المحلـــي و2 % للشـــركات 
الكبيـــرة، الفتـــا إلـــى الـــدور الـــذي تلعبه 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

كعمود فقري لاقتصاد الوطني.
الخطـــط  أن  إلـــى  الديـــري  وأشـــار 
واالستراتيجية التي يضعها المختصون 
لتطويـــر قطـــاع المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة هـــي محـــط أنظـــار الدول 
األخرى فـــي األخذ بها واالســـتفادة من 
تجارب المملكة السباقة في استقطاب 
األعمـــال،  وريـــادة  العالميـــة  الشـــركات 
مؤكـــدا حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
تبني المبـــادرات الكفيلة بدعم وتمكين 
المؤسســـات  وتطويـــر  األعمـــال،  رواد 

الناشئة الصغيرة والمتوسطة.

 مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة “تنمـــو”، نـــواف الكوهجـــي، إن 
الشركة تســـتثمر في الشـــراكة مع رواد 
االعمال لتنمية وتوسعة أعمالهم برأس 
مال الشـــركة المقدر بـ 30 مليون دوالر، 
 2011 عـــام  ومنـــذ  “تنمـــو”  أن  مضيفـــًا 
حتى اليوم اســـتثمرت في 30 مؤسسة 
لرواد األعمـــال في قطـــاع التكنولوجيا 
بمتوسط 50 ألف دوالر لكل رائد عمل. 
وأضـــاف الكوهجـــي أن “تنمو” أسســـت 
حاضنات أعمال، واســـتقطبت أكثر من 
100 رائـــد عمـــل فـــي األعـــوام الماضية 
للعمل معهم وتدريبهم من خال برامج 

“تنمو” وتهيئتهم لدخول سوق العمل. 
وأكـــد الكوهجـــي أن المؤتمـــر العالمـــي 
لريـــادة االعمال يصب في مصلحة رائد 
العمل، من خال توسعة أعماله وكسب 

الخبرات من خارج المملكة.

“الصغيرة والمتوسطة” تساهم في تحقيق النمو االقتصادي المستدام
خالل فعاليات المؤتمر العالمي لريادة األعمال... سمير ناس:

فريال ناس

business@albiladpress.com

الثالثاء 7 فبراير 2023 - 16 رجب 1444 - العدد 5229
17

نورد بالتتابع يومًيا سيرة المدرجين في “قائمة البالد ألكثر 20 شخصية 
تأثيًرا في االقتصاد البحريني 2023”

أفنان بنت راشد الزياني

إعداد: هبة محسن

أفنان
 بنت راشد الزياني

المؤّهل الدراسي

 حاصلة على بكالوريوس في علم تكنولوجيا تصنيع األغذية  «
بالعام 1977 من جامعة تكساس تك في الواليات المتحدة 

األميركية.

وبدأت ذات التخصص في الجامعة األميركية في بيروت في  «
.1973

الوظيفة الحالية

ا الرئيس والمالك لشركة الزياني  «  سيدة أعمال تشغل حاليًّ
للخدمات التجارية )ذ.م.م(، والتي تعمل في العديد من 

المجاالت الصناعية والتجارية والطاقة المتجددة.

 عضو مجلس اإلدارة وشريك في مغسلة مارتينايزنك.  «

 عضو المجلس األعلى للمرأة منذ 2007 حتى تاريخه.  «

عضويات مجالس اإلدارة

 رئيس جمعية سيدات األعمال البحرينية 2002 – 2004. «

 وعضو مجلس اإلدارة لمدة 16 عاًما بمناصب مختلفة 2002  «
.2004 -

 عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة لجمعية رجال األعمال  «
البحرينية ولمدة 10 سنوات 2001.

 تم اختيارها من ضمن أول سيدتين للجنة االنتخابات في  «
غرفة تجارة وصناعة البحرين 2001.

 رئيسة شبكة سيدات األعمال في الشرق األوسط وشمال  «
ا المدير  أفريقيا ومقرها مملكة البحرين )2009 - 2012( وحاليًّ

المؤقت إلعادة إطالق الشبكة.

 عضو ممثل لجمعية سيدات األعمال البحرينية في اللجنة  «
العليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 2013.

 عضو مجلس إدارة مؤسسة األيام للنشر 2003 – 2015. «

 عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ 2006. «

 تم انتخابها 3 مرات لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة  «
البحرين 2006 - 2018.

 رئيس لجنة سيدات األعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين  «
منذ 2005 - 2018.

 ممثلة غرفة تجارة وصناعة البحرين في لجنة جائزة صاحبة  «
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين 

المرأة 2004 - 2016.

 عضو مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق، رئيس  «
لجنة التدقيق منذ 2012 - 2019.

 عضو مجلس إدارة بورصة البحرين 2011 - 2016 وتقلدت  «
منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيسة لجنة التدقيق.

 عضو أمانة لجنة شؤون عمل المرأة العربية تحت منظمة  «
العمل العربية 2006 - 2008 وأعيد انتخابها 2008 - 2010.

 التكريم والجوائز:

 جائزة فوربس ألقوى 50 سيدة أعمال عربية لعام 2005. «

 ُمنحت لقب سفيرة اليونيدو للنموذج البحريني العربي لرواد  «
األعمال 2006.

 أُختيرت من ضمن 100 شخصية األكثر قوة في الوطن  «
العربي من قبل مجلة Arabian Business 2007 والعام 2010.

 جائزة التميز واإلبداع من صاحبة السمو الملكي األميرة  «
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس األعلى للمرأة 

بتنظيم من مجلس سيدات األعمال العرب لعام 2007.

 جائزة إدارة األعمال من قبل اإلتحاد العالمي لألعمال  «
بالواليات المتحدة األميركية 2009.

 حازت على جائزة فايتل فويسز العالمية من ضمن 6 نساء  «
في العالم عن قيادتها في الحياة العامة 2010.

 جائزة Middle East 2011 GR8 Women Awards عن سيدات  «
األعمال 2011.

 جائزة رائد عمل من المنتدى األول لرواد األعمال الشباب  «
وأصحاب األعمال من قبل اإلتحاد اللبناني الدولي لرجال 

.)L.B.A.N( األعمال

 أُختيرت من ضمن 500 شخصية األكثر قوة في الوطن  «
.Arabian Business 2012 العربي من قبل

 اختيرت من ضمن 100 شخصية األكثر قوة في الوطن  «
.Arabian Business 2013 العربي من قبل

 ُمنحت وسام الكفاءة من الدرجة األولى من لدن جاللة الملك  «
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم في 

ديسمبر 2013.

 تم اختيارها من بين 100 امرأة أقوى تأثيًرا في الشرق األوسط  «

من قبل مجلة “فوربس الشرق األوسط” 2014.

 جائزة أصحاب األعمال المتميزين من قبل وزارة العمل  «
بمملكة البحرين 2015.

» .IWEC( 2016( جائزة التحدي العالمي لرائدات األعمال 

 في العام 2017، قامت اللجنة األهلية لتكريم رواد الفكر  «
واإلبداع، بتكريم أفنان راشد الزياني كأول امرأة بحرينية تكرمها 

اللجنة وأصدرت اللجنة كتاًبا يسّطر مسيرتها وإنجازاتها.

 في العام 2018 اختيرت من ضمن ملهمي البحرين من قبل  «
.Those Who Inspire

 في العام 2019، اختيرت من ضمن 40 سيدة بحرينية مؤثرة  «
من قبل شركة ماكس ميديا.

 منذ 1983، مؤلفة كتب طبخ، ومنذ 1986 أول مقدمة برامج  «
طبخ خليجية.

 حائزة بالعام 1992 على جائزة الدولة للعمل الوطني تكريًما  «
لجهودها في مجال الطبخ حيث ألّفت أول دليل شامل 

للطبخ الخليجي باللغة العربية واإلنجليزية.

»  Gourmand World Cookbook 2010 حازت على جائزة 
Award لنشرها كتاب “أفنانيات”، والذي تم اختياره كأفضل 

كتاب طبخ عربي /    إنجليزي تم نشره في عام 2009.

 أصدرت 5 مؤلفات أخرى واستمرت في هذا المجال حتى  «
تاريخه.

 في العام 2014 و2015، أصدرت كتاب “عيش وملح لألطباق  «
الرئيسية والخفايف المالحة”، وكتاب “يا حالوة”، كالهما 

باللغتين العربية واإلنجليزية.

حسن عبدالنبي

فريال ناس: تبادل 
الخبرات مع الدول 

الشقيقة والصديقة 
بمجال رواد األعمال



التقـــى رئيـــس االتحـــاد العربـــي لتســـهيل التجـــارة، 
عضـــو مجلـــس النـــواب البحرينـــي ونائـــب رئيـــس 
البرلمـــان اآلســـيوي، أحمـــد صبـــاح الســـلوم، أميـــن 
عـــام مجلس الوحـــدة االقتصادية الســـفير محمدي 
أحمد النـــي بمقر المجلس بعاصمـــة جمهورية مصر 
العربيـــة “القاهـــرة”، وبحـــث الجانبان ســـبل التعاون 
بين المجلس واالتحاد مســـتقبال، وقد تولى السفير 
مهام منصبه خلفا للسفير محمد الربيع، وذلك لمدة 

خمس سنوات اعتبارا من 10 يونيو 2021.
وقد أطلع النائب الســـلوم الســـفير الني خالل اللقاء 
على آخر مستجدات عمل “االتحاد العربي لتسهيل 
التجـــارة وإدارة المخاطـــر” المرخـــص تحـــت مظلة 
مجلـــس الوحدة االقتصادية، وقال النائب الســـلوم 

“ينـــوي االتحـــاد الـــذي أشـــهر مؤخـــرا عقـــد مؤتمـــر 
إقليمـــي كبير في إحدى العواصم العربية؛ للتعريف 
بمهـــام االتحـــاد ومناقشـــة أهم القضايا التي أســـس 
مـــن أجلها مـــع الجهـــات ذوي االختصاص، وســـيتم 
خالل منتصف فبراير الجاري عقد اجتماع ألعضاء 
االتحـــاد في مدينة دبـــي اإلماراتيـــة؛ للوقوف على 

آخر التفاصيل بهذا الصدد”.
وتابـــع قائـــال “نحـــن حريصـــون علـــى مـــد جســـور 
التعاون بشكل دائم مع مجلس الوحدة االقتصادية 
وأمانـــة جامعـــة الـــدول العربية لما فيـــه خير جميع 
األطـــراف، واضعين نصب أعيننا دائما التواصل مع 
الـــوزارات العربيـــة التـــي تالمـــس اختصاصاتها مع 
مآرب وأهداف االتحاد الذي يســـعى جاهدا لتطوير 

وتنميـــة حجم التبادل التجاري بيـــن الدول العربية 
وزيـــادة االســـتثمارات العربية المشـــتركة من خالل 
تســـهيل الجمارك وتوحيد المواصفـــات والمقاييس 
للســـلع والمنتجات العربية بحيث يســـهل تصديرها 
دون معوقـــات، إلـــى جانـــب القضـــاء علـــى الســـوق 

السوداء التي تؤثر على اقتصاداتنا”.
الوحـــدة  عـــام مجلـــس  أميـــن  مـــن جانبـــه، رحـــب 
االقتصاديـــة الســـفير محمـــدي أحمـــد النـــي بزيـــارة 
النائب الســـلوم لمقر االتحاد، مشيدا بجهود االتحاد 
العربي لتســـهيل التجارة وأنشـــطته األخيرة وجهد 
رئيـــس االتحـــاد للتعريف به. وقد جـــرى نقاش بين 
الجانبين حول سبل تسهيل إقامة مقر لالتحاد في 

القاهرة.

السلوم يبحث مستجدات “العربي لتسهيل التجارة” مع السفير الني
االتحاد يعتزم عقد مؤتمر إقليمي كبير للتعريف بمهامه

تنافســـت 17 شركة في جلسة مجلس 
المناقصات والمزايـــدات أمس اإلثنين 
على مناقصة للمجلس األعلى للشؤون 
اإلســـالمية لهـــدم وإعادة بناء مســـجد 
الشـــيخ أحمـــد الفاتـــح بالقضيبيـــة في 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  المنامـــة، 
بنحـــو  والتعميـــر  لإلنشـــاء  المنتصـــر 
709.6 ألـــف دينار، في حين بلغ أكبرها 

قرابة 1.04 مليون دينار.
فإنهـــا  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
الشـــيخ  مســـجد  بنـــاء  وإعـــادة  لهـــدم 
وهـــدم  المنامـــة،  فـــي  الفاتـــح  أحمـــد 
أحمـــد  الشـــيخ  مقبـــرة  ســـور  وإعـــادة 
الفاتـــح، ويتضمن األعمال اإلنشـــائية، 
واألعمـــال  الكهربائيـــة،  واألعمـــال 
الصـــرف  وأعمـــال  الكهروميكانيكيـــة، 
الصحي، وأعمال التشطيبات الداخلية 

والخارجية.
كما تنافست 9 شركات بعطاءات فنية 
علـــى مناقصة لبنـــك اإلســـكان لتعيين 
استشاري ألعمال التصميم واإلشراف 
الهندســـي لمشـــروع الميـــدان بمدينـــة 
حمد، ويتكون مشروع مجمع الميدان 
التجـــاري من محـــالت تجارية تتراوح 
ارتفاعهـــا بين طابق واحد إلى طابقين 
ومواقف ســـيارات ومنطقـــة ترفيهية. 
وتبلغ مساحة أرض المشروع 68,698 
متـــرا مربعـــا وتقـــدر مســـاحة البنـــاء بـ 

36,270 مترا مربعا. 
وتم إجماال، فتح المجلس 9 مناقصات 
تابعة لـ 6 جهات حكومية بإجمالي 65 
عطـــاء، وبلـــغ مجموع أقـــل العطاءات 

المقدمة نحو 1.96 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس 3 مناقصات لشـــركة 
تطويـــر للبتـــرول، أولهـــا لتزويـــد خـــط 
أنابيب ضمن مشـــروع )T&I( هو عبارة 
وفًقـــا  وتفتيـــش  دوري  فحـــص  عـــن 
للجـــدول الزمني المخطط له لمنشـــآت 
شـــركات   7 عليهـــا  تنافســـت  تطويـــر، 
ألـــف   48.7 بنحـــو  عطـــاء  أقـــل  وكان 
دينار، والثانيـــة لتوفير خدمة الزراعة 
وصيانـــة المناظـــر الطبيعيـــة للحنينية 
تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات، وكان أقل 
عطاء بقيمة 79.2 ألف دينار، في حين 
بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 190.1 ألـــف دينار، 
واألخيـــرة للمرحلـــة الســـابعة ألعمـــال 
الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع 
ضغط الغاز المصاحب تنافســـت عليها 

6 شركات بعطاءات فنية.
كمـــا فتح المجلـــس مناقصتيـــن لمركز 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والدولية والطاقة لألعمال اللوجستية 
لمنتدى دراســـات السادس للعام 2023 
وتوفيـــر الســـكن والضيافة، تنافســـت 
عليهمـــا 12 شـــركة، وكان مجموع أقل 

عطاءين بنحو 62.2 ألف دينار.
للقيـــام  المناقصـــة  تفاصيـــل  وتعـــود 
للمنتـــدى،  اللوجســـتية  باألعمـــال 
تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات، وكان أقل 
عطاء لشركة افنتسادور بنحو 48 ألف 
دينـــار، في حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابة 85 
ألف دينار. ودعا “دراســـات” الشـــركات 
اللوجســـتية  لألعمـــال  المخصصـــة 
لالشتراك في مناقصة الملتقى العالمي 
لمراكز الفكر وملتقى الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا لمراكز الفكر. واشترط 
أن تكـــون الشـــركة المشـــاركة حاصلـــة 
الصغيـــرة  المؤسســـات  شـــهادة  علـــى 

والمتوسطة سارية المفعول.
أمـــا المناقصـــة الثانيـــة، فإنهـــا لتوفيـــر 
الســـكن والضيافـــة للمنتدى، تنافســـت 

7 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء  عليهـــا 
لفنـــدق فـــي بيتـــش ريـــزورت هوتيـــل 
بقيمـــة 14.2 ألـــف دينار، فـــي حين بلغ 
أكبرهـــا قرابـــة 31.3 ألف دينـــار. ودعا 
المركز فنادق الخمس نجوم لالشتراك 
والضيافـــة  الســـكن  مناقصـــة  فـــي 
للمنتدى. وطلب من الفنادق المشاركة 
كافـــة،  المطلوبـــة  المســـتندات  توفيـــر 
مثل: ســـجل تجاري وشـــهادة الضريبة 
المضافة وشهادة المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة )إن وجدت(.
وكذلك فتح المجلس مناقصة لشـــركة 
نفط البحرين )بابكو( لشراء 60 وحدة 
محطات غســـيل العيون شـــاملة خزان 
مجهز بالمادة العازلـــة والدوش وقطع 
الغيار، تنافست عليها 4 شركات، وكان 
أقل عطاء لمجموعة يوســـف بن أحمد 
كانو بنحو 913.4 ألف دينار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 2.8 مليون دينار.
ووفق وصـــف المناقصة، فإنها لشـــراء 
60 وحدة محطات غســـيل العيون في 
الحـــاالت الطارئـــة وتشـــمل 3 مجاالت 
وحـــدة   60 شـــراء  وهـــي:  مختلفـــة، 

محطات غســـيل العيون شـــاملة خزان 
مجهز بالمادة العازلـــة والدوش وقطع 
الغيـــار وفـــق المواصفـــات وذلـــك لمدة 
ســـنتين أو 5 ســـنوات، توفيـــر الخيـــار 
لشـــراء 60 نظـــام تبريـــد مـــن الممكـــن 
تركيبـــه بعـــد تقييـــم النظـــام المقتـــرح 
لفعاليته، وســـيتضمن المقترح اتفاقية 
ألســـعار ثابتـــة لقطـــع الغيـــار. وتكـــون 
قطع الغيار مدرجة بأســـعارها كل على 
حـــدة. وســـوف يكـــون بعـــض مخزون 
قطع الغيار في مخازن الشـــركة، بينما 
الباقـــي ســـيطلب عند الحاجـــة كما هو 
مبين في جدول األسعار لقطع الغيار.

وأيًضـــا فتح المجلـــس مناقصة لوزارة 
األلـــواح  تأهيـــل  إلعـــادة  األشـــغال 
الصـــرف  ميـــاه  لخزانـــات  الخرســـانية 
الصحي المعالجة في محطة المعالجة 
الثالثيـــة )مركـــز التحكـــم فـــي تلـــوث 
المياه في توبلي(، مدة العقد 9 أشـــهر، 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقل 
للمقـــاوالت  ســـراب  لمؤسســـة  عطـــاء 
بنحـــو 143.7 ألف دينـــار، في حين بلغ 

أكبرها 205 آالف دينار. 

لهدم وإعادة بناء مسجد الفاتح في القضيبية
تعيين استشاري للتصميم واإلشراف الهندسي لمشروع الميدان بمدينة حمد

“بابكـــو”: شـــراء 60 وحـــدة محطـــات غســـيل العيـــون بــــ 913.4 ألـــف دينـــار
ــات” ــ “دراسـ لــمــنــتــدى  ــســكــن  وال الــلــوجــســتــيــة  ــال  ــأعــم ل ــار  ــن دي ــف  ألـ  62.2
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زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

709.6
ألــــــف ديــــنـــــــــار

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

تطوير للبترول

7تزويد خط أنابيب
OFFSHORE ENGINEERING 

& MARKETING LTD.
48,687.880

5توفير خدمة الزراعة وصيانة المناظر الطبيعية للحنينية
Gulf Fencing & Specialist 

Surfacing
79,200

0.000-6المرحلة السابعة ألعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع ضغط الغاز المصاحب

مركز البحرين للدراسات 
االستراتيجية والدولية 

والطاقة

48,025افنتسادور5األعمال اللوجستية لمنتدى دراسات السادس للعام 2023

14,200في بيتش ريزورت هوتيل7السكن والضيافة لمنتدى دراسات السادس للعام 2023

المجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية

17هدم وإعادة بناء مسجد الشيخ أحمد الفاتح في المنامة
AL-MUNTASIR BUILDING 

CONSTRUCTION
709,599.188

شركة نفط البحرين 
)بابكو(

6YUSUF BIN AHMED KANOO913,440شراء 60 وحدة محطات غسيل العين شاملة خزان مجهز بالمادة العازلة والدوش وقطع الغيار

وزارة األشغال
إعادة تأهيل األلواح الخرسانية لخزانات مياه الصرف الصحي المعالجة في محطة المعالجة الثالثية - 

مركز التحكم في تلوث المياه في توبلي
3Sarab contracting143,650.682

0.000-9تعيين استشاري ألعمال التصميم واإلشراف الهندسي لمشروع الميدان بمدينة حمدبنك اإلسكان

مسجد أحمد الفاتح بالقضيبية قرب سينما أوال

إتمـــام  عـــن  أمـــس،  إنفســـتكورب،  أعلنـــت 
مســـاهًما  يجعلهـــا  اســـتراتيجي  اســـتثمار 
رئيسا في”إيفيكود”، المزود العالمي الرائد 
والخدمـــات  المتخصصـــة  لالستشـــارات 
الحديثـــة  البرمجيـــات  لتطويـــر  الُمـــدارة 
“التطويـــر  أي   ،DevOps بــــ  يعـــرف  فيمـــا 
والتشغيل”. ستعمل إنفستكورب بالشراكة 
مـــع مؤســـس “إيفيكـــود” ريســـتو فيـــركاال، 
والرئيـــس التنفيذي إيـــالري نورمي، لدعم 
الشـــركة خالل مرحلتهـــا التالية مـــن النمو 
الطموح والتوسع الدولي. وسيبقى فيركاال 
“إيفيكـــود”  إدارة  ونورمـــي وبقيـــة فريـــق 

مســـاهمين أساســـيين فـــي “إيفيكـــود” إلى 
جانب إنفستكورب.

ُأسســـت شـــركة “إيفيكود” عـــام 2005 في 
العاصمة الفنلندنية هلســـنكي، وهي شركة 
رائدة فـــي خدمـــات “التطوير والتشـــغيل” 
DevOps االستشارية والُمدارة، مما يمّكن 
الشـــركات العالمية من تطوير برامج عالية 
الجودة بشكل أسرع وبطريقة أكثر فعالية 
مقارنـــة بالطرق التقليديـــة. ُتعد “إيفيكود” 
 Atlassian ”أحد أهم الشركاء لـ “أطلسيان
 Microsoft جيتهـــب”   و”مايكروســـوفت 
ويقـــاس   ،GitLab و”جيتـــالب”    GitHub

موقـــع “إيفيكـــود” هـــذا بعـــدد المحترفيـــن 
التـــي  والجوائـــز  والشـــراكات  المعتمديـــن 

نالتها.
تعليقًا على الصفقة، قال يوسف اليوسف، 
للثـــروات  اإلداري إلنفســـتكورب  الشـــريك 
الخاصـــة: “نـــرى فرصة عظيمة لالســـتفادة 
مـــن ســـجلنا الحافل في دعم نمو شـــركات 
الخدمـــات المهنيـــة ووضعـــه فـــي خدمـــة 
إيفيكـــود. فهذا القطاع يتمتع بمجال هائل 
للنمـــو ولدى إيفيكود األساســـيات والموقع 
المناســـب فـــي الســـوق للتوســـع بســـرعة. 
ونحـــن نتطلع إلى أن نكون جزًءا أساســـًيا 

مـــن الفصـــل التالي مـــن قصة النمـــو الهائل 
إليفيكود”.

بدوره، قال رئيس سوق البحرين والكويت 
للثروات الخاصة في إنفســـتكورب، محمد 
إنفســـتكورب عـــن رواد  “تبحـــث  الســـادة: 
فـــي قطاعاتهـــم يتمتعـــون بإمكانيـــات نمو 
قوية ومكانة كبيرة في الســـوق، وفي هذا 
السياق تبرز إيفيكود كشركة رائدة مبتكرة 
نمت بســـرعة، مع قاعدة عمالء تضم بعًضا 
مـــن أكبر الشـــركات فـــي العالم. وســـيدعم 
لالرتقـــاء  إيفيكـــود؛  قيـــادة  اســـتثمارنا 
بالشركة ولتحقيق أهدافها طويلة المدى”.

استثمار استراتيجي لـ “إنفستكورب” في “إيفيكود” العالمية للبرمجيات
الصفقة تجعلها مساهما رئيسا

يوسف اليوسفمحمد السادة
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غــرفــة  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  كــشــف   
ــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن، بــاســم  ــجـ تـ
الساعي، عن أن “الغرفة” بصدد إطالق 
بــتــســويــة وحــل  جــهــاز ومــركــز معني 
الــعــدل  وزارة  بــمــســاعــدة  الــمــنــازعــات 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، للنظر 
ألف   500 دون  بمبالغ  المنازعات  في 

دينار.
الــســاعــي أن غــرفــة تجارة   وأوضـــح 
الــبــحــريــن تعمل عــلــى رفــع  وصــنــاعــة 
ا،  إقليميًّ العالجية  السياحة  مساهمة 
لديها  البحرين  مملكة  أن  خصوًصا 
طبية  وكـــفـــاءات  بحرينية  كــفــاءات 
مساهمة  رفع  على  تعمل  كما  كثيرة، 

السياحة التعليمية إقليمًيا كذلك.
وركزت حلقة برنامج صحيفة “البالد” 
أرقــام” على  “البحرين في  األسبوعي 
تهم  التي  االقتصادية  القضايا  ــرز  أب

الشارع التجاري.
ــر تــفــاصــيــل تــأســيــس مركز  ــن آخـ وعـ
التجارية  الــمــنــازعــات  وحــل  لتسوية 
الساعي  الغرفة وأهدافه، أوضح  في 
- الذي يرأس مركز تسوية المنازعات 
وصناعة  تجارة  غرفة  في  التجارية 
ا مرحلة تكوين  البحرين - أنه تتم حاليًّ
جهاز لتسوية وحل المنازعات، وأحد 
ــنــزاعــات  ــغــرفــة هـــو حـــل ال ــداف ال ــ أهـ
ــاد تـــســـويـــة بــيــن  ــجــ ــ ــمــــوجــــودة وإي ــ ال
األطراف التي لديها اختالف من أجل 
اللجوء  أن  خصوًصا  العملية،  تطوير 
طوياًل  وقــًتــا  يستغرق  المحاكم  إلــى 
يصل إلــى أعـــوام والـــذي مــن الممكن 
عن  وعوًضا  الطرفين،  على  يؤثر  أن 
اللجوء إلى بديل للتقاضي فإنه يكون 
بالتسوية  بالقيام  معني  جهاز  هنالك 
ــتــوافــق فــي حــل الــمــنــازعــات بين  وال
أهمية  مؤكًدا  المختصمين،  الطرفين 
وجود جهاز معني بالتسوية والتوافق 
الطرفين  بــيــن  ــمــنــازعــات  ال حــل  فــي 
المختصمين نظًرا لوجود ضغط عاٍل 
على الجهاز القضائي من ناحية عدد 

القضايا المنظورة.
وأكد الساعي أن وجود جهة للنظر في 
تسوية وحل المنازعات سيكون أمًرا 
الموجودة  االقتصادية  للبيئة  محّفًزا 
في مملكة البحرين، مشيًرا إلى وجود 
المنازعات  لتسوية  البحرين  غــرفــة 
والتي تنظر في منازعات على مبالغ 

نصف مليون دينار وأعلى من ذلك، 
الصغيرة  الــمــنــازعــات  أمــا 

جهاز  هنالك  ليس  فإن 
معني بحلها، الفًتا إلى 

المنازعات  غالبية  أن 
تــــــكــــــون عـــلـــى 
الــــــــمــــــــبــــــــالــــــــغ 
والتي  الصغيرة 

ــل مــن  ــ تـــكـــون أقـ
ــف مـــلـــيـــون  ــ ــصـ ــ نـ

ــار، والـــتـــي قد  ــنـ ديـ

تكون 200 ألف أو 60 ألًفا أو 80 ألًفا 
الجديد  والمركز  ديــنــار،  ألــف   300 أو 
ا بهذه المنازعات  للغرفة سيكون معنيًّ

ذات المبالغ الصغيرة.
درست  الغرفة  أن  الساعي  وأوضــح   
القائمة  والــقــوانــيــن  األنــظــمــة  جــمــيــع 
نــظــام عالمي  تبني  وقـــّررت  حــالــيــًذا، 
ــا وســتــكــون  ــمــيًّ مــتــبــع ومـــعـــروف عــال
تخترعها  ــــم  ول عــالــمــيــة،  مــرجــعــيــتــه 
الــغــرفــة، كــمــا تــم الــنــظــر فــي الــرســوم 
ــون مـــحـــفـــزة ومــشــجــعــة  ــكـ بــحــيــث تـ
أجل  مــن  عالية  وليست 
المساهمة في أن ال 

تكون عبًئا.
ــــى  وأشــــــــــار إل
حــــــــــــــــــــرص 
ــة  ــ ــ ــرف ــ ــ ــغ ــ ــ ال
عـــــــــــلـــــــــــى 
تــــــدريــــــب 
وتــــــأهــــــيــــــل 
ــل  طـــــــــاقـــــــــم حــ

المنازعات وأن يكون ذا مستوى عاٍل 
وحلها  إليها  لالستماع  الــكــفــاءة  مــن 
إضــافــة إلـــى وجـــود خــبــراء فــي حل 
الحاجة  مــؤكــًدا وجـــود  الــمــنــازعــات، 
لمركز معلومات للخبراء في مجاالت 
بعض  فــي  الــنــظــر  أجـــل  مــن  مختلفة 
وتقييم  عــالــيــة  بــكــفــاءة  الــمــنــازعــات 
الــنــزاهــة  نــاحــيــة  مــن  عليهم  مستمر 

والخبرة والكفاءة بأعلى معيار.
إلى أن مجلس اإلدارة وافق   وأشــار 
رفعها  بعد  الخبراء  مركز  لوائح  على 
ا بمرحلة رفع لوائح  إليه، والغرفة حاليًّ
الرسمية  الجهات  إلى  الخبراء  مركز 
والشؤون  العدل  وزارة  في  المتمثلة 

لكون  نــظــًرا  واألوقــــاف،  اإلسالمية 
ا بأن يكون لديه  الوزارة طرًفا مهمًّ
وتسوية  حــل  بغرفة  كامل  إلــمــام 
ــتــي الــغــرفــة بصدد  ــمــنــازعــات ال ال
لقاء مع وزير  إطالقها، حيث عقد 

الــعــدل الـــذي رّحـــب بــتــوّجــه الغرفة 
الــوزارة  تقوم  بــأن  تعليماته  وأعطى 

ــي مــســاعــدة  ــا فــ ــ ــدورهـ ــ بـ
عمل  ورش  تنظيم 

للخبراء  وتــدريــب 
الــــــــــــذيــــــــــــن 

سيقومون بإدارة المنازعات.
الرد  تنتظر  ا  حاليًّ الغرفة  أن  وأضــاف 
مركز  النــطــالق  الــــوزارة  مــن  النهائي 

الغرفة لحل وتسوية المنازعات.

تحفيز االقتصاد

مبادرات  لتنفيذ  الغرفة  توّجه  وعن 
االقــتــصــادي  النمو  لتحقيق  وطنية 
االقتصادي،  الدخل  مصادر  وتنويع 
أوضح الساعي أن ذلك جزء مهم من 
عمل الغرفة اليوم، إال أنها ليس لديها 

سلطة من ناحية سن القوانين، ولكن 
الخاص  القطاع  تعتبر صوت  الغرفة 
حل  على  وتعمل  التجاري،  والشارع 
بعض العقبات وخلق مناخ اقتصادي 
يــحــّفــز عــلــى الــنــمــو فـــي اســتــقــطــاب 
بيئة  وخلق  واالستثمارات  الشركات 
اقتصادية مشجعة وهذه واحدة من 
ــى أن  أهـــداف بيت الــتــجــار، الفــًتــا إل
من  ملفات  عــدة  على  تعمل  الغرفة 
أجل تحفيز المناخ االقتصادي ولحل 
بعض العقبات الموجودة والمساهمة 
األجنبية،  االســتــثــمــارات  جــذب  فــي 
حيث كان للغرفة دور كبير في الفترة 
الماضية في طريقة عملها مع بعض 
ومــدروســة  عملية  بطريقة  الملفات 
المواضيع  في  التركيز  على  والعمل 
كاملة واستبيانات  دراســات  وإعــداد 
ــبـــيـــانـــات،  ــومــات والـ ــمــعــل ــل ــح ل ــسـ ومـ
البيانات  على  مبنية  وتكون جميعها 
عليها  وبناء  الغرفة،  لدى  الموجودة 
ــع تــقــريــر الــغــرفــة ودراســتــه  يــتــم رفـ
لمجلس  معين  موضوع  على  بناء 
ــدوره  ــ ب يـــقـــوم  ــذي  ــ الـ اإلدارة 
المعنية،  للجهات  بــرفــعــه 
مؤكًدا استمرار الغرفة 
ــا في  ــدًمـ بــالــمــضــي قـ
تنفيذ عملها بوتيرة 
ــــوجــــود  أســــــــــرع، ل
لمجلس  هــدًفــا   22
في  الــغــرفــة  إدارة 

هذه الدورة.
أن  وأضــــــــــــــــاف 
أحـــــــد أهـــــــداف 
الـــغـــرفـــة الـــــ 22 
هـــو خــلــق فــرص 
اســــتــــثــــمــــاريــــة 
ــرص  ــ وخــــــلــــــق فـ

قطاع  مثل  القطاعات  بعض  تحفز 
التعليم وخلق مكون كامل في مملكة 
التعليمية  ــجــهــات  ال مـــن  الــبــحــريــن 
الخاصة التي باستطاعتها استقطاب 
ا  وإقليميًّ المنطقة  دول  من  الطالب 
التعليمية  السياحة  من  تعتبر  ألنها 
القطاعات  أهــم  مــن  واحـــدة  وتعتبر 
الطالب من  التي باستطاعتها جذب 
الوقت  نفس  المجاورة، وفي  الــدول 
هؤالء الطالب يساهمون في اإلنفاق 
واســتــخــدام  المحلي  االقــتــصــاد  فــي 
مهم  أمر  وهذا  الموجودة،  الخدمات 

ا. جدًّ
وأشار الساعي إلى موضوع السياحة 
مــمــلــكــة  أن  خـــصـــوًصـــا  ــيـــة  ــعـــالجـ الـ
بحرينية  كـــفـــاءات  لــديــهــا  الــبــحــريــن 
تعمل  إذ  كــثــيــرة،  طــبــيــة  ــاءات  ــفـ وكـ
ا  إقليميًّ مساهمتها  رفع  على  الغرفة 
ــن الـــــدول  ــاص مــ ــخــ ــي جـــــذب أشــ فــ
المجاورة الراغبين في االستفادة من 
في  الموجودة  والخبرات  الكفاءات 
تسعى  أمور  جميعها  وهذه  المملكة، 
نقاط  إلــى  إضــافــة  لتنفيذها  الغرفة 
أخرى، وهنالك أمور أخرى يتم العمل 
سيتم  المقبلة  األشهر  وخالل  عليها، 

العمل على مواضيع متعددة.

“الغرفــــة” تعتـــزم إطــــالق جــهــــاز
ومركز معني بتسوية وحل المنازعات التجارية

للنظر في القضايا ذات المبالغ دون 500 ألف دينار... الساعي:

ــة” ــرف ــغ ــات مــن أهــــداف “ال ــاع ــط ــق ــرص اســتــثــمــاريــة وتــحــفــيــزيــة لــبــعــض ال خــلــق فـ

الساعي متحدثا في برنامج “البحرين في أرقام”

إعداد وتقديم: حسن عبدالنبي | أعدها للنشر: أمل الحامد

ــة  ــاري ــج ــت ــات ال ــازعـ ــنـ ــمـ ــل الـ ــ ــا مـــرحـــلـــة اإلعــــــــداد لـــجـــهـــاز تـــســـويـــة وحـ ــيًّـ ــالـ حـ

إقليميًّا  والتعليمية  الــعــاجــيــة  الــســيــاحــة  مساهمة  رفـــع  عــلــى  تعمل  ــة”  ــرف ــغ “ال
ــاري ــ ــج ــ ــت ــ ال ــاص والـــــــشـــــــارع  ــ ــ ــخ ــ ــ ال ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ ــة” صـــــــوت  ــ ــ ــرف ــ ــ ــغ ــ ــ  “ال

ــة ــي ــال ــح ال الـــــــــدورة  ــي  ــ ف الـــغـــرفـــة  إدارة  ــس  ــل ــج ــم ل ــا  ــ ــدًف ــ ه  22 وجــــــود   

حسن عبدالنبي

باسم الساعي
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70 مليون دينار إلصدارات أذونات الخزانة األسبوعية
أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه 
تمـــت تغطيـــة اإلصدار رقـــم 1951 
الحكوميـــة  الخزانـــة  أذونـــات  مـــن 
األســـبوعية التـــي يصدرها مصرف 
البحرين المركزي نيابة عن حكومة 
مملكـــة البحريـــن. تبلـــغ قيمـــة هـــذا 
اإلصـــدار 70 مليـــون دينار بحريني 

لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ فــــي 
 10 2023 وتنتهـــي فـــي  8 فبرايـــر 
مايـــو 2023، كمـــا بلـــغ معدل ســـعر 
الفائـــدة علـــى هذه األذونـــات 5.80 
% مقارنـــة بســـعر الفائـــدة 5.83 % 
لإلصدار الســـابق بتاريـــخ 1 فبراير 

.2023

وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.555 
%، وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة 
بواقـــع 98.531 %، علمـــًا بأنـــه قـــد 
تمـــت تغطيـــة اإلصدار بنســـبة 282 
%، كمـــا بلغ الرصيد القائم ألذونات 
الخزانة مع هـــذا اإلصدار ما قيمته 

2.010 مليار دينار بحريني.

أطلــق بنــك الســالم أخيــرًا برامج تســتهدف تعزيز روح التعاون وقيم التآزر والتواصــل وخلق التكامل الثقافي، إضافة إلى بناء عالقات مؤسســية مثمرة 
وفعالة. جاء ذلك بشــراكة مع كل من شــركة “اســتثمار إلدارة المعرفة واالستشــارات” ومجموعة “وايزر” لالستشارات. وقد بدأ البرنامج منذ شهر ديسمبر 
الماضــي، ويشــارك فيــه أكثــر مــن 200 موظف حتى اآلن. ويأتــي إطالق هذه المبادرات بالتوافق مع توجهات بنك الســالم الراميــة لخلق منظومة موحدة 
ومتكاملــة تســتند علــى مبــادئ التــآزر والتعــاون، وتوفير بيئة إيجابيــة محفزة لإلنجــاز والتطوير بروح الفريق الواحد. كما تتماشــى مــع رؤيته التنظيمية 
ل سلسة دون التأثير على سير العمليات المصرفية والمؤسسية، وذلك تزامًنا مع مرحلة التغيير اإلستراتيجي وإعادة الهيكلة  لتنسيق عملية انتقال وتحوُّ

التنظيمية الناتجة عن عملية االستحواذ التي شهدها بنك السالم على قطاع خدمات األفراد في بنك اإلثمار.

نظمـــت  الشـــراكة،  هـــذه  وبموجـــب 
المعرفـــة  إلدارة  “اســـتثمار  شـــركة 
واالستشـــارات” برنامج “روح الفريق 
الواحد”، الذي يهدف لتعزيز المهارات 
الالزمـــة لبنـــاء منظومـــة موحدة من 
أخالقيـــات وقيـــم العمل المشـــتركة، 
واكتســـاب مهارات تشكيل وصناعة 
عناصـــر الفريـــق الناجـــح والمتكامل. 
إيجـــاد  علـــى  البرنامـــج  ركـــز  كمـــا 
الفجـــوات والثغـــرات الموجودة بين 
األفـــراد ومختلـــف األقســـام اإلدارية 
لمعالجتها بخطـــوات منهجية متقنة 
بـــروح  األعمـــال  تأديـــة  بمـــا يضمـــن 
بيئـــة  فـــي  وذلـــك  الواحـــد،  الفريـــق 

تدريبية متطورة وفاعلة. 
“وايـــزر”  مجموعـــة  نظمـــت  كمـــا 
لبنـــاء  عمـــل  ورش   9 لالستشـــارات 
وذلـــك  الجامعـــي،  العمـــل  مهـــارات 

ألكثـــر مـــن 200 موظـــف مـــن قســـم 
الخدمـــات المصرفية لألفـــراد، وذلك 
فـــي إطار برنامج “التكامل الثقافي”. 
وتمحورت هـــذه الورش حول تعزيز 
التطـــور علـــى المســـتوى الشـــخصي 
والجماعـــي، وبناء العالقـــات والثقة 
وااللتـــزام بروح الفريـــق، إضافة إلى 
وإنتاجيـــة  أداء  بمســـتوى  النهـــوض 
الفريـــق عبر كســـر الحواجـــز اإلدارية 
والتوجهـــات  األهـــداف  وتوحيـــد 

والثقافة المؤسسية. 
رئيـــس  صّرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الموارد البشـــرية والشـــؤون اإلدارية 
فـــي بنـــك الســـالم، منـــى البلوشـــي، 
قائلـــة: “نحن ندرك بـــأن مفتاح النمو 
المؤسســـي واالندمـــاج الناجح يكمن 
في تناغم جهود العنصر البشري، كما 
نؤمن بأهمية تنمية الموارد البشـــرية 

والتوســـع  النمـــو  عجلـــة  دفـــع  فـــي 
وتحقيق األهـــداف والغايـــات، وهذا 
ما جعلنا نبـــادر بإطالق هذه البرامج 
بشـــراكة مع جهات استشـــارية رائدة 
خـــالل  مـــن  ونتطلـــع  مجالهـــا.  فـــي 
هـــذه البرامج من اإلســـراع في خلق 
انســـجام وتناغـــم بيـــن أفـــراد الفرق 
وخلـــق التكامـــل الثقافـــي وتوحيـــد 
التوجهـــات المؤسســـية، بمـــا يســـهم 
في توفير منـــاخ عمل مترابط يعمل 
أفـــراده بـــروح الفريـــق الواحـــد نحو 
تحقيـــق رؤى مشـــتركة. كما نأمل أن 
تســـهم هـــذه المبـــادرات في تنســـيق 
قطـــاع  علـــى  اســـتحواذنا  عمليـــة 
الخدمات المصرفية لألفراد من بنك 
اإلثمـــار بشـــكل ســـلس دون التأثيـــر 
وســـير  المصرفيـــة  الخدمـــات  علـــى 

العمل المؤسسي”.

ويواصل بنك الســـالم االستثمار في 
تطوير كـــوادره العاملـــة تحت مظلة 
“نلهـــم موظفينـــا  التوجيهـــي  مبـــدأه 
ز”، حيـــث يضع البنك  لإلبـــداع والتميُّ
استقرار موظفيه على قمة أولوياته، 
ويسعى لتســـليط الضوء على تعزيز 
روح الفريـــق وثقافة التعـــاون بدافع 
ســـعيه للتميز وإصـــراره على تحقيق 
مزيد من اإلنجـــازات المثمرة بجهود 
يســـعى  كمـــا  منتســـبيه.  وإبداعـــات 
عمـــل  بيئـــة  لخلـــق  حثيثـــة  بخطـــى 
النمـــو  تدعـــم  أجـــواء  ذات  محفـــزة 
والتطويـــر، وذلك عبر منـــح كفاءاته 
األدوات والمـــوارد الالزمـــة ليتمكنوا 
مـــن لعـــب دور حيـــوي فـــي تحقيـــق 
أهدافـــه نحـــو التوســـع والريـــادة في 

القطاع.

6 فبراير 2023

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.275

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.235

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.054

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.600

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.375

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.150

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.343

بنك السالم 
SALAM BD 0.102

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.272

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.320

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 0.505

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.254

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.044

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.089

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.628

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.240

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 0.340

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.200

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.335

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.456

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.139

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.066

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.163

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.705

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

سد الفجوات بين األفراد 
واألقسام اإلدارية 

ومعالجتها بخطوات متقنة

إطالق “التكامل 
الثقافي” بالشراكة مع 

“وايزر” لالستشارات

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

ahmed.bahar@albiladpress.com

الرئيس التنفيذيأحمد البحـر

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي
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منى البلوشي

“السالم” يطلق برنامجي
“روح الفريق الواحد” و“التكامل الثقافي”

بالتعاون مع شركة “استثمار إلدارة المعرفة واالستشارات”
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