
وافق مجلس أمانة العاصمة في  «
اجتماعه االعتيادي أمس على 
توصية وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 

بشأن المخطط التفصيلي 
لمنطقة العكر مجمع 624 والذي 

يضم 35 عقارا.

وقعت شركة عقارات السيف، اتفاقية  «
تأجير مع شركة “فود فست” القابضة 

Foodvest Holding – الشركة األم 
لعالمات فدركرز وكاريبو كوفي وبيتزا 

ووركس - إلقامة مطعم “فدركرز” 
Fuddruckers ومقهى “كاريبو كوفي” 

Caribou في مشروع الليوان.

ارتفعت حصيلة ضحايا اإلعصار  «
المدمر الذي اجتاح الهند إلى 84 

قتيال أمس فيما تواصل البحرية 
البحث عن 65 مفقودا في عرض 

البحر، ما يفاقم مشكالت البلد 
الذي سجل حصيلة وفيات هي 

األعلى بفيروس كورونا.

أعلن بنك البحرين الوطني  «
عن تفاصيل عروضه الحصرية 

للتمويل مزايا العقاري في أحدث 
المشاريع اإلسكانية العقارية 
التابعة لبنك اإلسكان “دانات 

البركة”.

أصدرت اللجنة التنظيمية لالتحاد  «
الخليجي لكرة السلة جدول بطولة 

األندية الخليجية )40( المؤهلة 
لبطولة آسيا والتي يشارك فيها 

فريق األهلي ممثال عن البحرين. 
وسيستهل األهلي بطل الدوري وكأس خليفة بن سلمان مشواره في 
البطولة الخليجية بمواجهة الفريق القطري باليوم األول للمنافسات.
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أعلنـــت اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة 
التحتية، برئاســـة نائب رئيس مجلس الوزراء، الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبد هللا آل خليفـــة إحالة 5 مشـــاريع تطوير 
عقـــاري ُشـــيدت قبـــل صـــدور قانـــون تنظيـــم القطـــاع 
العقاري رقم )27( لسنة 2017، إلى لجنة تسوية مشاريع 
التطوير العقاري المتعثرة، ذات الصفة القضائية. وقال 
الشـــيخ خالد بن عبـــد هللا آل خليفة: “إنـــه ومنذ العمل 
بأحكام المرســـوم بقانون رقم )66( لســـنة 2014 قبل 7 
ســـنوات وحتى اليـــوم، فقد جرى البت في 8 مشـــاريع 
متعثرة فقط بناء على ما ورد من شـــكاوى من المالك، 
وأســـفر ذلـــك عن تســـوية 5 من تلـــك المشـــاريع وإزالة 
حالـــة التعثر عنهـــا، وبالنظر إلى المشـــاريع التي تضمها 
المملكـــة اليوم والتي أنشـــئت قبل وبعـــد صدور قانون 
التـــزم  2017 والتـــي  العقـــاري لســـنة  القطـــاع  تنظيـــم 
مطوروها بتســـليمها إلى مالكها دون عقبات، فإن عدد 
المشاريع المتعثرة يعد محدودًا جدًا مقارنة بالمشاريع 
المكتملـــة والمســـلَّمة إلى مالكها، األمـــر الذي يعكس ما 
يتمتـــع به القطاع العقـــاري في مملكة البحرين من قوة 

ومتانة، بوصفه مجاالً استثماريًا آمنًا”.

إحالــة 5 مشاريـع إلـى “المتعثــرة”
خالــد بــن عبــداهلل: االســتثمار العقــاري فــي البحريــن آمــن

اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية

المنامة - بنا
البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  صـــرح 
بأنـــه  المعـــراج،  رشـــيد  المركـــزي 
والتـــي  الجنائيـــة  للقضايـــا  بالنســـبة 
نهائيـــة  أحـــكام  وأن صـــدرت  ســـبق 
بشأنها، وكذلك التي مازالت تنظرها 
المحاكـــم والمتعلقة ببنـــوك تورطت 
في جرائم غسل أموال، فإن األموال 
التـــي تخـــص تلـــك البنـــوك كان قـــد 
تـــم التحفـــظ عليهـــا ســـابقا بموجب 
قـــرارات قضائية صادرة مـــن النيابة 
التحفـــظ  هـــذا  وسيســـتمر  العامـــة، 
لحيـــن الفصـــل فـــي جميـــع الدعاوى 

المتعلقة بتلك البنوك.
البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  وأكـــد 
المركـــزي أن مملكـــة البحريـــن تولي 
غســـل  بمكافحـــة  كبيـــرا  اهتمامـــا 
األمـــوال واتخاذ اإلجراءات الالزمة؛ 
النظـــام  فـــي  الثقـــة  علـــى  للحفـــاظ 

المصرفي البحريني.

التحفظ على أموال البنوك 
المتورطة في غسل األموال

المنامة - بنا

)02(

أدخلــوا زبائــن غير محصنيــن ولم يقيســوا درجــة الحرارة

غرامات على 12 متهًما و10 مطاعم مخالفة

المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس نيابة الــوزارات والجهات العامة بأن النيابــة العامة أحالت إلى 
المحكمــة المختصة القضايــا المقيدة لديها عن مخالفة اإلجراءات والتدابير 
االحترازيــة لمنــع انتشــار فيروس كورونا المســتجد، والتــي ضبطت في أيام 
العيــد، وقــد أمــرت المحكمة الصغــرى الجنائية تغريم 12 متهمــًا و10 مطاعم 
لمخالفــة اإلجــراءات بغرامــات تتراوح بين ألــف وألفي دينــار، وبما مجموعه 

34 ألف دينار.

وكانـــت إدارة الصحـــة العامـــة قـــد 
أبلغـــت بأنـــه في أيـــام عيـــد الفطر 
المبـــارك تـــم ضبـــط عـــدة مطاعـــم 
لـــم تلتـــزم باإلجـــراءات والتدابيـــر 
االحترازيـــة لمنع انتشـــار فيروس 
للزبائـــن  ســـمحوا  حيـــث  كورونـــا، 
بالدخـــول لتلك المطاعـــم وتقديم 
خدمـــة لهـــم دون الحصـــول علـــى 
كورونـــا  فيـــروس  ضـــد  التطعيـــم 
المســـتجد، وذلـــك من خـــالل إبراز 

فـــي  ذلـــك  علـــى  الدالـــة  الوثيقـــة 
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي”، إضافـــة 
إلـــى عـــدم قيـــاس درجـــة حـــرارة 
الزبائن، فتـــم تحرير محاضر لتلك 

المخالفات وغلق المطاعم إداريًا.
وباشـــرت النيابة العامة تحقيقاتها 
فـــور ورود البالغـــات وإزاء ثبوت 
حـــق  فـــي  الجنائيـــة  المســـؤولية 
بإحالتهـــم  وأمـــرت  المتهميـــن، 
 12 وهـــم  المختصـــة،  للمحكمـــة 

متهمـــًا ســـمحوا للزبائـــن بالدخول 
للمطاعم بالمخالفة لالشـــتراطات، 
كأشـــخاص  المطاعـــم  عـــن  فضـــالً 
اعتبارييـــن، قـــرر القانـــون تغريمه 
عنـــد اإلدانـــة فأصـــدرت المحكمـــة 

حكمها المتقدم.

دبي - العربية نت

رد وزير الخارجية السعودي األمير 
فيصل بن فرحـــان، في مقابلة مع 
“العربيـــة”، على تصريحـــات وزير 
الخارجيـــة اللبنانـــي شـــربل وهبة 
المسيئة للسعودية والخليج، قائال 
“تصريحات أقل ما يقال عنها إنها 
وال  وعنصريـــة  دبلوماســـية  غيـــر 

تمثل الشعب اللبناني”.
علـــى  الســـعودية  حـــرص  وأكـــد 
مســـتقبل لبنان “لكن عليه أن يجد 
مشـــددا  نفســـه”،  إلنقـــاذ  الســـبيل 
علـــى أن هيمنـــة حـــزب هللا علـــى 
القرار السياســـي تعطل أي إصالح 

حقيقي.

فيصل بن فرحان: تصريحات وزير خارجية لبنان عنصرية وغير دبلوماسية

عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت إســـرائيل أمـــس أنهـــا تجـــري 
تقييمـــا للتأكـــد مما إذا كانت شـــروط 
“وقـــف إطـــالق النـــار” مع قطـــاع غزة 
وزرائهـــا  رئيـــس  لكـــن  مســـتوفاة، 
بنياميـــن نتانياهو أكـــد التصميم على 
“ردع حمـــاس”، فـــي وقـــت تتواصـــل 
حملة القصف الجوي والمدفعي على 
القطـــاع المحاصر حاصـــدة مزيد من 

القتلى.
وفـــي مـــا يشـــبه الـــرد على إســـرائيل، 
الرئيـــس  أن  األبيـــض  البيـــت  أعلـــن 
األميركي جو بايدن أبلغ نتانياهو أنه 
يترقـــب “تراجعا ألعمال العنف اليوم” 
تمهيـــدا لوقـــف إلطـــالق النـــار.  وقال 
مصدر عسكري إسرائيلي لصحافيين 
أمـــس “نبحـــث عـــن الوقت المناســـب 
لوقـــف إطـــالق النـــار”، ولكن “نســـتعد 

أليام أخرى” من القتال.

بايدن يبلغ نتانياهو 
أنه يتوقع خفضا 

للتصعيد اليوم

)12()07(
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األهلي يستهل مشواره بالشمال القطري“البحرين الوطني” يعلن عروض “دانات البركة”إعصار تاوكتاي يفاقم المشاكل في الهند“عقارات السيف” و”فود فست” توقعان اتفاقية تأجيرتخطيط 35 عقاًرا في العكر

رشيد المعراج

المعراج: إجراءات 
للحفاظ على 

الثقة بالنظام 
المصرفي المحلي

علي آل معتوق: “صادرات” 
يدعم بهارات “المعتوق” 

في “لولو هايبرماركت”

علي محسن: خدمات 
وحلول مختلفة قدمــتها 

“صادرات البحرين”

نجيبة الُعماني: استفدت 
كثيًرا من “صادرات البحرين” 

)14(بالوصول للعالمية

)14(

)15(

وزير الخارجية السعودي



المنامة - وزارة الخارجية

أجـــرى وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، اتصـــاالً هاتفًيا مع 
وزير الشؤون الخارجية بجمهورية 

الهند سوبرا همانيام جاي شانكر.
بحـــث  االتصـــال،  خـــال  وجـــرى 
بيـــن  الوثيقـــة  الصداقـــة  عاقـــات 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية الهند، 
وســـبل تعزيز التعـــاون الثنائي في 
جميـــع المجـــاالت خدمـــة للمصالح 
المشـــتركة بين البلدين والشـــعبين 
وزيـــر  أعـــرب  وقـــد  الصديقيـــن. 
مملكـــة  تضامـــن  عـــن  الخارجيـــة 
الهنـــد  جمهوريـــة  مـــع  البحريـــن 
وشعبها الصديق للخسائر البشرية 
جائحـــة  تداعيـــات  مـــن  الكبيـــرة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، مؤكًدا 
اهتمـــام مملكة البحريـــن وحرصها 
على دعم جهـــود الحكومة الهندية 
عـــن  معرًبـــا  الجائحـــة،  لمواجهـــة 
تعـــازي ومواســـاة مملكـــة البحرين 
الهنـــد  لجمهوريـــة  وشـــعًبا  قيـــادة 
وشـــعبها الصديـــق جـــراء اإلعصار 
الـــذي ضـــرب المناطـــق الغربية في 

جمهورية الهند، وما خلفه من دمار 
وخســـائر في األرواح والممتلكات، 
متمنًيا لجمهورية الهند دوام األمن 

واالستقرار واالزدهار.
الشـــؤون  عبـــر وزيـــر  مـــن جانبـــه، 
شـــكر  عـــن  الهنـــدي  الخارجيـــة 
وتقدير الحكومة الهندية للمواقف 
ومـــا  البحريـــن  لمملكـــة  المشـــرفة 
قدمتـــه مـــن مســـاندة ودعـــم للهند 
لمواجهة تداعيـــات جائحة كوفيد 
19، مشـــيًدا بما يربـــط بين البلدين 
وتعـــاون  وطيـــدة  عاقـــات  مـــن 
مســـتمر فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
متمنًيـــا لمملكة البحرين المزيد من 

التقدم واالزدهار.

وزير الخارجية الهندي: مواقف 
مشرفة للبحرين في دعمنا

الزياني: حريصون 
على مساندة 

نيودلهي 
لمواجهة الجائحة

وقال: “تبين للجنة الوزارية أن مشروع 
مارينا ريف الذي تم البدء ببيع وحداته 
البـــدء  مـــع  بالتزامـــن  الخريطـــة  علـــى 
بتشـــييده عام 2007، قـــد تأخر مطوره 
في تســـليم الماك وحداتهم في الوقت 
المحدد؛ أما المشاريع األخرى فهي تتفق 
فـــي كون وحداتها بيعت على الخريطة 
قبـــل صـــدور القانـــون رقـــم )27( لســـنة 
2017، واســـتوفى المشـــترون جزًءا أو 
كل التزاماتهم المالية المستحقة عليهم 
المطـــورون  فقـــام  المطوريـــن،  لصالـــح 
خـــال فتـــرة اإلنشـــاء أو بعدهـــا وقبـــل 
تســـليم الوحدات، برهن تلك المشـــاريع 
لدى البنـــوك والمصـــارف المحلية، األمر 
اســـتام  مـــن  المـــاك  ـــن  يمكِّ لـــم  الـــذي 
وثائـــق الملكية، وترتب علـــى ذلك عدم 
الســـماح لهم بتأســـيس اتحادات الماك 
لضمان حســـن االنتفاع بالعقار المشترك 
واســـتخدام  العقاريـــة،  والوحـــدات 

وصيانة األجزاء المشتركة”.
وأوضـــح أن مملكة البحرين وهي دولة 
عاهـــل  بقيـــادة  والقانـــون  المؤسســـات 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وبجهـــود الحكومة، 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، حريصـــة كل الحرص 
علـــى حفـــظ وحمايـــة حقـــوق ومصالح 
األفراد في كل األحوال وبكافة السبل، 
الســـيما القانونيـــة منهـــا والتـــي أثبتت 
صحة وســـامة التوجـــه الحكومي في 
التعامـــل مع مشـــاريع التطويـــر العقاري 
المتعثـــرة، وذلـــك وفـــق اآلليـــات التـــي 
نظمها المرســـوم بقانون رقم )66( لسنة 

2014 بشـــأن تسوية مشـــاريع التطوير 
العقارية المتعثرة.

وأضاف الشـــيخ خالد بن عبدهللا قائاً: 
المرســـوم  بأحـــكام  العمـــل  “إنـــه ومنـــذ 
بقانون رقم )66( لســـنة 2014 قبل سبع 
ســـنوات وحتى اليوم، فقـــد جرى البت 
في ثمانية مشـــاريع متعثـــرة فقط بناء 
علـــى مـــا ورد من شـــكاوى مـــن الماك، 
وأســـفر ذلـــك عـــن تســـوية خمســـة من 
تلك المشـــاريع وإزالة حالة التعثر عنها، 
وبالنظـــر إلـــى المشـــاريع التـــي تضمهـــا 
قبـــل  أنشـــئت  والتـــي  اليـــوم  المملكـــة 
وبعـــد صـــدور قانـــون تنظيـــم القطـــاع 
التـــزم  والتـــي   2017 لســـنة  العقـــاري 
مطوروهـــا بتســـليمها إلـــى ماكها دون 
عقبات، فـــإن عـــدد المشـــاريع المتعثرة 
يعـــد محـــدودًا جـــدًا مقارنة بالمشـــاريع 
المكتملـــة والمســـلَّمة إلى ماكهـــا، األمر 
القطـــاع  بـــه  الـــذي يعكـــس مـــا يتمتـــع 
العقـــاري في مملكـــة البحريـــن من قوة 
ومتانة، بوصفه مجاالً اســـتثماريًا آمنًا، 
وأن التعامل فيه يقوم على أســـس من 
الثقة المبنية على الســـمعة الطيبة التي 
اكتسبتها السوق العقارية المحلية على 
مدى العقـــود الماضية، وتعـــززت اليوم 

بفضل األدوات واآلليات القانونية”.

ع قد تنبـــه إلى  وشـــدد علـــى أن المشـــرِّ
ضـــرورة تضميـــن التشـــريعات المنظمة 
للقطـــاع العقاري، وعلى رأســـها القانون 
المعالجـــات   ،2017 لســـنة   )27( رقـــم 
والضمانات الكفيلة بعدم تعثر مشـــاريع 
التطويـــر العقاري المنشـــأة بعـــد صدور 
القانـــون عبـــر تنظيـــم الجوانـــب المالية 
واإلدارية والقانونية للمشـــاريع، السيما 
تنظيـــم عمليـــة البيـــع علـــى الخريطـــة، 
وإلـــزام المطـــور بفتـــح حســـاب ضمـــان 
ص  للمشـــروع لـــدى أحـــد البنـــوك المرخَّ
لها مـــن قبل مصـــرف البحرين المركزي 

ليتولى إدارة حساب المشروع.
وفـــي هذا الصـــدد، وحرصًا علـــى إنهاء 
مشـــاريع التطويـــر العقـــاري المتعثـــرة، 
ه معالي الشـــيخ خالـــد بن عبد  فقـــد وجَّ
هللا آل خليفـــة، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الـــوزراء 
للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، 
مؤسســـة التنظيم العقاري وبالتنســـيق 
مع الـــوزارات والجهات الحكومية ذات 
العاقة، إلـــى حصر ومتابعة المشـــاريع 
المباعـــة علـــى الخريطـــة المنشـــأة قبل 
صـــدور قانـــون تنظيم القطـــاع العقاري 
في العـــام 2017 والتي ال تزال متعثرة 
أو لم ُتســـتكمل بعد، والتأكد من فاعلية 

التطويـــر  مشـــاريع  رهـــن  إجـــراءات 
العقـــاري، هـــذا إلى جانب دراســـة وضع 
آليات تســـمح لماك العقارات المرهونة 
بإنشاء اتحادات لتمكينهم من ممارسة 
حقهـــم فـــي المحافظـــة على المشـــاريع 
المشـــتركة  األجـــزاء  وإدارة  وصيانـــة 

فيها.
 )66( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  ف  ويعـــرِّ
مشـــاريع  تســـوية  بشـــأن   2014 لســـنة 
التطويـــر العقاريـــة المتعثـــرة، مشـــروع 
كل  بأنـــه  المتعثـــر  العقـــاري  التطويـــر 
مشـــروع تطوير عقاري تم بيع وحداته 
على الخريطـــة في المملكة واســـتلمت 
دفعـــاٌت عنهـــا مقابـــل ذلـــك، وتعثـــر أو 
توقـــف عن التنفيذ بمـــا يضر باالقتصاد 

الوطني بالمملكة.
وبموجب المرســـوم بقانـــون، فإنه على 
مجلـــس  قبـــل  مـــن  المحـــددة  اللجنـــة 
دراســـة  إليهـــا  ُيســـند  التـــي  الـــوزراء، 
الوزاريـــة  اللجنـــة  وهـــي  المشـــاريع، 
للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، 
أن تصـــدر قـــرارًا بإحالة المشـــروع إلى 
لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية 
المتعثـــرة، ذات الصفـــة القضائية، للبت 
فيـــه، وذلك وفـــق الضوابـــط والمعايير 

التي يعتبر المشروع طبقًا لها متعثرًا.

المنامة - وزارة الخارجية

جـــرى اتصال هاتفـــي، أمس، بيـــن وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، ووزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة  
سامح شكري، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين 

الشقيقين.
وتـــم فـــي االتصـــال، بحـــث تطـــورات األوضـــاع فـــي األراضـــي 
الفلسطينية، والجهود التي تبذل لوقف التصعيد والتوصل إلى 
وقف إطاق نار شـــامل بين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين في 

قطاع غزة.
وأكـــد وزيـــر الخارجية دعـــم مملكة البحرين للمبـــادرة المصرية 
لتحقيق هدنة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والوصول 
إلـــى الوقف الفـــوري إلطاق النـــار، مؤكًدا أهميـــة دور المجتمع 
الدولـــي في وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين األبرياء، 
معرًبـــا عـــن تمنياته بنجـــاح الجهود التـــي تبذلها مصـــر في هذا 

الخصوص.
من جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية على أهمية 
تعزيـــز التنســـيق المشـــترك بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، ومواصلة 
الجهـــود للتوصـــل إلـــى وقـــف إطـــاق النـــار فـــي المواجهـــات 
العســـكرية فـــي غـــزة، والعمل على اســـتئناف جهود الســـام بما 

يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

البحرين تؤكد دعمها للمبادرة المصرية

سمو محافظ الجنوبية: االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لألهالي والمواطنين
التقى محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عبر االتصال المرئي خالل “المجلس االفتراضي” الذي 
أقامته المحافظة الجنوبية، عدًدا من األهالي والمواطنين والمسؤولين من مختلف مناطق المحافظة، بحضور نائب المحافظ 

العميد عيسى ثامر الدوسري، وذلك تعزيزا للتواصل الدائم عبر االتصال المرئي الحديث.

وفي مســـتهل اللقاء رحب ســـمو 
بالحضـــور،  الجنوبيـــة  محافـــظ 
مؤكدا سموه أن سعي المحافظة 
المســـتمر فـــي التواصل المباشـــر 
إطـــار  فـــي  يأتـــي  األهالـــي،  مـــع 
لعاهـــل  الســـديدة  التوجيهـــات 
الملـــك  الجالـــة  البـــاد صاحـــب 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
والدعم المتواصل من ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
وأكد سمو المحافظ أن المحافظة 

مســـتمرة في متابعـــة احتياجات 
األهالي والمواطنين في مختلف 
والخدميـــة  األمنيـــة  المجـــاالت 
والمجتمعية، مـــن حيث االرتقاء 

المقدمـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 
وجودتهـــا، والتي تعكس الصورة 
التـــي  والمســـتدامة  التنمويـــة 
تشهدها كافة مناطق المحافظة، 
الشـــراكة  تعزيـــز  ضمـــن  وذلـــك 
والتعاون والتنسيق المشترك مع 

مختلف الجهات الحكومية.
وخال اللقاء، تابع سمو محافظ 
ومقترحـــات  آراء  الجنوبيـــة 
األهالـــي فـــي مختلـــف المجاالت 
أن  ســـموه  مؤكـــدا  التنمويـــة، 
منصـــة  االفتراضـــي”  “المجلـــس 
التواصـــل  فـــي  بـــارزة  تفاعليـــة 

الـــذي يعـــد نهجـــا راســـخا لعمـــل 
مـــن  يتـــم  والـــذي  المحافظـــة، 
خاله إبـــراز التعاون مع مختلف 
القطاعات الحكومية ومؤسسات 
المجتمع المدني لتفعيل الشراكة 

المجتمعية واالنتماء الوطني.
وأشـــار محافـــظ الجنوبية ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
المحافظـــة  أن  إلـــى  خليفـــة،  آل 
تبنـــي  فـــي  مســـتمرة  الجنوبيـــة 

واحتضـــان المبـــادرات والبرامج 
شـــرائح  كافـــة  لخدمـــة  الهادفـــة 
الجهـــود  لمواصلـــة  المجتمـــع؛ 
التنســـيق  لتعزيـــز  المبذولـــة 
األمنـــي  المجـــال  فـــي  المســـتمر 

والمجتمعي.
“المجلـــس  ختـــام  وفـــي 
الحضـــور  عّبـــر  االفتراضـــي” 
عـــن  والمواطنيـــن  األهالـــي  مـــن 
لمحافـــظ  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة؛ 
علـــى متابعـــة ســـموه المســـتمرة 
احتياجـــات األهالـــي والنظر في 
آرائهـــم ومقترحاتهـــم وتحقيقها 
علـــى أرض الواقـــع بالتعـــاون مع 

الجهات ذات العاقة.

المنامة - وزارة الداخلية

بذل الجهود 
الرامية لتعزيز 

االستقرار األمني 
والمجتمعي
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيس الكاميرون 

باليوم الوطني

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
الكاميرون، بـول بيـا، وذلك بمناسبة 
أعرب  لبالده،  الوطني  اليوم  ذكــرى 
جــاللــتــه فــيــهــا عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه 
ــمــــوفــــور الــصــحــة  ــ ــنـــيـــاتـــه لــــه ب وتـــمـ

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

إحالة 5 مشاريع متعثرة إلى اللجنة القضائية
خالد بن عبداهلل: وحداتها بيعت على الخريطة ولم يتسلم مالكها وثائقهم

 أعلنت اللجنة الوزارية للمشــاريع التنموية والبنية التحتية، برئاســة نائب 
رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة إحالة 5 مشاريع 
تطويــر عقــاري ُشــيدت قبــل صــدور قانــون تنظيــم القطــاع العقــاري رقــم 
)27( لســنة 2017، إلــى لجنــة تســوية مشــاريع التطوير العقــاري المتعثرة، 
ذات الصفــة القضائيــة. وأكــد الشــيخ خالد بن عبــد هللا آل خليفة أن قرار 
اللجنــة الوزارية للمشــاريع التنموية والبنية التحتيــة، الذي تم اتخاذه في 
اجتماعها الذي عقد عن ُبعد بواسطة تقنية االتصال المرئي صباح أمس، 
يأتي بعد أن تدارســت اللجنة الوزارية مشــاريع بريز السيف، وبريز مارينا 
1و2، ودار العــز 2و3، ومارينــا ريــف، والعريــن هومــز، المحالــة مــن مجلس 
الــوزراء مطلــع مايــو الجــاري إلــى اللجنــة الوزاريــة، كل علــى حــدة، عبــر 
حصــر االلتزامــات والحقــوق، واالطــالع على كافــة البيانــات والمعلومات 

والمستندات والوثائق الخاصة بها.

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن عبدالله يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية

البت في 8 مشاريع 
متعثرة فقط وتسوية 

5 منها وهذا دليل 
على قوة القطاع

عدد المشروعات 
ا  المتعثرة محدود جّدً

مقارنة بالمكتملة 
مة والمسلَّ

البحرين حريصة كل 
الحرص على حفظ 

وحماية حقوق 
ومصالح األفراد 

سمو الشيخ خالد بن حمد يتلقى برقية تهنئة من سمو محافظ الجنوبية
تلقى النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقيـــة تهنئة من محافظ الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفة، بمناســـبة صدور 
المرســـوم الملكـــي مـــن لـــدن عاهل 
الباد  صاحـــب الجالة الملك حمد 
بتعييـــن  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
سموه رئيســـا لمجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة.
وأعرب ســـموه عن خالـــص التهاني 
إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالثقـــة الملكيـــة، مؤكدا أن 
الثقـــة التـــي يحظى بها ســـموه من 
لدن جالة الملـــك، ما هي إال تأكيد 
على الجهود المتميـــزة التي يبذلها 
البحريـــن،  مملكـــة  لخدمـــة  ســـموه 
متمنيا لسموه التوفيق والسداد في 
مواصلة تطويـــر الحركة الرياضية، 
لتحقيق التطلعـــات الملكية لنهضة 

وتقدم الرياضة البحرينية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفةسمو الشيخ خالد بن حمد



أصدرت جمعية البحرين لرعاية الوالدين العدد 11 من مجلتها “بالوالدين إحسانا” للعام 2021، وكان مخصصا للمغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي 
األميــر الراحــل خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة طيب هللا ثــراه، وحملت عنوان “وداعا أمير اإلنســانية” في أول مبــادرة لجمعية متخصصة، وحمــل غالف المجلة 
صــورة المغفــور لــه فقيــد البحريــن والوطن، كما واشــتملت المجلة على ملف خاص عن رحيل عميد رؤســاء وزراء العالم األمير خليفة بن ســلمان، كما أن العدد 

ألقى الضوء على السيرة الذاتية وإنجازات المغفور لهما أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد وسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد رحمهما هللا.

ذكريات لدعم سموه

البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  يســـتذكر 
لرعايـــة الوالديـــن “أحمـــد البنـــا مآثـــر 
وفضـــل ومكارم المغفـــور له بإذن هللا 
صاحب الســـمو الملكي األمير الراحل 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، للجمعية 
ومنتسبيها وأعضائها واألسر المتعففة 
الجمعيـــة، مؤكـــدا  بهـــا  التـــي تتكفـــل 
ســـنويا  تعـــود  رحمـــه هللا  ســـموه  أن 
منتســـب  كل  ليســـعد  بنـــا  يلتقـــي  أن 
للجمعية من كبار الســـن خصوصا في 
شـــهر رمضان، كان يحبهـــم ويحبونه، 
مردفا، وفـــي رمضان الماضي افتقدنا 
سؤاله ورحمته التي وسعت كل أبناء 
الوطـــن، كان يهتـــم بأعضـــاء الجمعية 
من كبار السن ويعرفهم فردا فردا وال 
ينســـى أحدا منهـــم، كان يســـأل عنهم 
واحـــد واحدا باالســـم، مردفا، ســـموه 
لـــم يكـــن قائـــدا فقـــط، كان الشـــمس 
التي أنارت لكبار السن طريق الحياة، 
فسموه كان يؤكد أن فضل كبار السن 
بـــاق، فهـــم مـــن شـــاركوا في شـــبابهم 

ببناء الوطن ونهضته.
سمو الشيخ علي بن خليفة 

يكمل المسيرة

اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس  ويضيـــف 
برحيله عـــن أبنائـــه المخلصين، فقدنا 
قائـــدا لـــن يتكـــرر علـــى مـــر التاريـــخ، 
مؤكـــدا أن عزاءهم في الجمعية التي 
تبناها سموه وجود نجله نائب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفة، فســـموه وضع على 
عاتقـــه إكمـــال مســـيرة األب الخالـــدة 
فـــي الخير والعطـــاء، ولنا في ســـموه 
خيـــر ســـلف لخير خلف، وســـموه ولله 
الحمد يسير في نفس النهج الذي سار 
عليه المغفـــور له في الرحمة والعطاء 
والخيـــر، مؤكـــدا أن عمـــل الخير الذي 
قاد مســـيرته صاحب الســـمو ســـيبقى 

دينـــا في أعناقنـــا طول العمـــر، ونحن 
نبقى دوما ذاكرين له وذاكرين لمآثره 

وأفضاله علينا جميعا.

دعم الرئيس الفخري

مـــن  المتواصـــل  الدعـــم  البنـــا  وثمـــن 
الرئيـــس الفخـــري للجمعيـــة محافـــظ 
الجنوبيـــة، ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن 
علـــي آل خليفـــة، والـــذي كـــرس عمله 
واهتمامـــه بخدمـــة ورعاية المســـنين 
وكبار الســـن، مؤكـــدا أن البرامج التي 
تقدمهـــا الجمعيـــة بدعم من ســـموهما 
هي منظومـــة متكاملة لكل المســـنين 
فـــي البحريـــن وغيـــر مقصـــورة علـــى 
أعضـــاء، وهدفها دعم هذه الشـــريحة 
االجتماعـــي  الرفـــاه  لهـــا  يحقـــق  بمـــا 
والرضـــا ودمجهـــم وتخفيـــف أعبائهم 
واالجتماعيـــة  النفســـية  ومتاعبهـــم 
والحياتيـــة، وتقديـــم كافـــة الخدمات 
التـــي يحتاجونهـــا الســـتمرار حياتهم 

من دون معاناة وتعب.

اعتزاز بكل المبادرات

فـــي  ســـنبقى  نحـــن  البنـــا،  ويـــردف 

اعتـــزازا  نعتـــز  ومنتســـبيها  الجمعيـــة 
اإلنســـانية  المبـــادرات  بـــكل  كبيـــرا 
الســـامية التـــي قدمها الفقيـــد الراحل 
للجمعية وألعضائها ولمجلس إدارتها 
ودعمهم على مواصلة حياتهم بأمان، 
مضيفـــا المغفـــور لـــه كان األقـــرب لنـــا 
وكانـــت لـــه وقفـــات كثيـــرة لـــم تكـــن 
الصحافة أو اإلعالم يعرفون عنها ألن 
سموه كان يقصد بها الخير لوجه هللا.

أمير اإلنسانية

ويقـــول البنا إن بعـــض مبادراته كانت 
تأتـــي لتغيـــر حيـــاة كثيريـــن مـــن كبار 
وحيـــاة  حياتهـــم  لمواصلـــة  الســـن؛ 
أســـرهم ومســـتقبل أبنائهم في خدمة 
وطنهـــم، مؤكـــدا أن أعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة واالعضـــاء يســـتذكرون دائمـــا 
بالعرفان المواقف اإلنســـانية السامية 
لســـمو األميـــر الراحل طيـــب هللا ثراه 
والتـــي تمثلـــت فـــي مســـاندة ودعـــم 
الجمعية فـــي العديد من المناســـبات، 
ولذلك سيبقى سموه معنا، في حياتنا 
وفي كل ركن من أركان العمل والحياة 
لكل منتســـبي الجمعية من المســـنين، 

فرحيله خســـارة ال تعـــوض، ومهما مر 
علـــى فراقه الزمان، فســـيبقى ســـموه 
االنســـانية، وكمـــا  أميـــر  خالـــدا، فهـــو 
علـــى غـــالف المجلـــة التـــي خصصتها 
الجمعية له ســـيظل خالـــدا في قلوبنا؛ 

اق لعمل الخير والعطاء. ألنه السبَّ

رحيل عميد رؤساء وزراء العالم

اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  ويســـتعرض 
أحمـــد البنـــا فـــي المجلـــة ومـــن خالل 
صفحـــات تم فردهـــا الســـتذكار فقيد 
اســـتثنائي  دولـــة  كرجـــل  البحريـــن 
خلـــده التاريـــخ، حياة الفقيـــد ومولده 
فقيـــد  أن  إلـــى  مشـــيرا  وإنجازاتـــه، 
الوطـــن هـــو رجـــل الدولة مـــن الطراز 
األول ورجل سياســـي محنك، متناوال 
في كلمته بالمجلة، مولده ومستعرضا 
وألقابـــه،  العمليـــة  حياتـــه  ذلـــك  بعـــد 
وجوائـــز  باســـمه  ســـميت  وأماكـــن 
تحمـــل اســـمه، مســـتعرضا بعـــد ذلـــك، 
إنجازات ســـموه كقائـــد وطني أخلص 
ألرضـــه ووطنـــه البحريـــن ودافع عنها 
وعمـــل طوال حياته مـــن أجل الوطن 
وصولهـــم  أجـــل  ومـــن  ومواطنيـــه، 

ألفضل المستويات، ملقيا الضوء على 
مبادراته في كل المجاالت التي تدعم 
رقـــي البحرين وتطورها حتى وصلت 
التقـــدم  مـــن  لمســـتويات  فـــي عهـــده 
والتطـــور، اســـتطاعت أن تنافـــس بـــه 
دول فـــي المنطقـــة وفـــي العديـــد من 
المجـــاالت، ويســـتعرض البنـــا بعدهـــا، 
مســـيرة فقيد الوطـــن عالميـــا، ودوره 
المؤثـــر في القيـــادة والتي نـــال عليها 
العديـــد مـــن األوســـمة والتـــي حازهـــا 
وأهداها لوطنه البحرين، حيث قضى 
كل حياتـــه، وهو يعمـــل من أجله ومن 
أجل شـــعبه وتطورهما وريادتهما، ثم 
تنـــاول الجوائـــز التـــي أطلقهـــا ســـموه 
وفـــي كافـــة المجـــاالت لدعـــم التطور 
واالزدهار بالبحرين، ولتشجيع أبنائها 
على العلـــم والبحث العلمي، خصوصا 
فـــي مجـــال الطـــب والبنيـــة التحتيـــة 
والمرأة واإلعالم والصحافة وغيرها.

مرثيات لفقيد الوطن

لمرثيـــات  المجلـــة مســـاحة  وأفـــردت 
وقصائد رثاء، كتبهـــا عدد من أعضاء 
الجمعية لســـموه، ومنهـــا مرثية عضو 

لولـــوة بهلـــول فـــي رحيـــل  الجمعيـــة 
سموه.

لقاء سمو محافظ الجنوبية

ويثمـــن رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
البحريـــن لرعاية الوالديـــن أحمد البنا 
اســـتقبال محافـــظ الجنوبيـــة الرئيس 
لرعايـــة  البحريـــن  لجمعيـــة  الفخـــري 
الوالدين ســـمو الشيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة لـــه وبحضـــور 
عضو مجلس اإلدارة حسن بوخماس 
فـــي مكتبـــه بالمحافظة، حيث تســـلم 
ســـموه نســـخة من مجلة “وبالوالدين 
الجمعيـــة  إحســـانا” والتـــي أصدرتهـــا 
بشـــكل خـــاص حـــول فقيـــد الوطـــن، 
الجمعيـــة  بجهـــود  ســـموه  وأشـــاد 
مجـــال  فـــي  واالجتماعيـــة  الخيريـــة 
خدمـــة كبـــار الســـن من خـــالل تقديم 
الرعاية المتكاملة بصورتها اإلنسانية، 
ومـــا تقـــوم به مـــن أنشـــطة وفعاليات 
ومـــا تقدمـــه من أنـــواع الرعايـــة لكبار 
الســـن يوثـــق أســـمى القيم اإلنســـانية 

والمسؤولية االجتماعية.

“البحرين لرعاية 
الوالدين” 

تخصص عدًدا 
لوداع “أمير 
اإلنسانية”

ـــا لـــم تعـــرف عنهـــا الصحافـــة ألنـــه قصـــد بهـــا الخيـــر لوجـــه اهلل  لســـموه وقفـــات كثيـــرة معن

سمـــــــوه ســـيظل خالـــدا فـــي قلوبنـــا ألنـــه الســـبَّاق لعمــــــل الخيـــــــر والعطـــــــاء

كـــــان يهتـــم بأعضـــــــاء الجمعيــــــــة مـــن كبـــــــار الســـن ويعرفهـــم فـــردا فـــردا 

أحمد البنا لـ “^”: 
سمو األمير خليفة بن 
سلمان شمس أنارت 

طريق المسنين

في رمضان افتقدنا 
سؤال سموه ورحمته 
التي وسعت كل أبناء 

الوطن
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بدور المالكي

تسليم المجلة لسمو الشيخ خليفة بن علي



أكدت مساعد أمين عام المجلس 
األعلى للمرأة، الشـــيخة دينا بنت 
المبـــادرة  أن  خليفـــة،  آل  راشـــد 
الوطنيـــة للتـــوازن بين الجنســـين 
في مجاالت علوم المستقبل التي 
أطلقها المجلس فـــي العام 2019 
دولـــي  باهتمـــام  تحظـــى  باتـــت 
ومنظمـــات  قبـــل حكومـــات  مـــن 
وشـــركات تســـعى لدعم مشـــاركة 
المرأة فـــي التكنولوجيا الحديثة 
إمكاناتهـــا  مـــن  واالســـتفادة 
المحتملة كمنتج ومســـتهلك لهذه 

التكنولوجيا.
جاء ذلك خالل مشاركة المجلس 
األعلى للمـــرأة في إطالق برنامج 
 “  Women Tech Founders“
الخارجيـــة  وزارة  نظمتـــه  الـــذي 
األميركيـــة بالتعـــاون مـــع شـــركة 
وجـــرى  العالميـــة،   GOOGLE
علـــى  الضـــوء  تســـليط  خاللهـــا 
المتاحـــة  والفـــرص  التحديـــات 
للمـــرأة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
العـــام  للقطاعيـــن  يمكـــن  وكيـــف 
والخـــاص دعم النســـاء فـــي هذه 

الصناعة.
وأوضحت مســـاعد األميـــن العام 
للتـــوازن  الوطنيـــة  المبـــادرة  أن 
مجـــاالت  فـــي  الجنســـين  بيـــن 
علوم المســـتقبل ترتبط بمجاالت 
الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض المرأة 
مجـــال  وباألخـــص  البحرينيـــة 
التعلم مـــدى الحياة الـــذي يهدف 
إلعداد الجيل القادم في مختلف 
رفـــع  عبـــر  التعليميـــة  المراحـــل 
التنميـــة  صناعـــة  علـــى  قدرتهـــم 

االقتصادية واالجتماعية.
وأشـــارت خـــالل مشـــاركتها فـــي 
الفعاليـــة إلـــى أن هـــذه المبـــادرة 
الخصوصيـــة  ذات  النوعيـــة، 
بالتغيـــرات  المرتبطـــة  الوطنيـــة 
هـــي  الدوليـــة،  والمســـتجدات 
بمثابـــة األداة التنظيمية بأهداف 
تركز على تسريع تحقيق التوازن 
بين الجنســـين في مجاالت علوم 
المســـتقبل بجهود تشـــاركية بين 
والحكومية  الرسمية  المؤسسات 
ومختلف القطاعات ذات العالقة، 
إلـــى األرضيـــة الصلبـــة  مســـتندًة 
التي توفرهـــا مملكة البحرين في 
مجـــال تطوير قطـــاع المعلومات 
واالتصـــاالت وتبنـــي التطبيقـــات 
بينهـــا  ومـــن  الحديثـــة  التقنيـــة 
سياسة “الســـحابة أوال” والتحول 
الرقمي، وأشـــارت إلى أن جائحة 
كوفيد19- برهنـــت على جاهزية 

المملكة التامة في هذا المجال.
وقالت الشـــيخة دينا بنت راشـــد، 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  إن 
يحـــرص من خالل المبـــادرة على 

تعزيز حضور المرأة في المجاالت 
تحقـــق  التـــي  الحديثـــة  التقنيـــة 
مملكـــة البحريـــن فيهـــا نجاحـــات 
قطـــاع  ذلـــك  فـــي  بمـــا  كبيـــرة، 
“فنتـــك”،  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
وعلـــوم  الجماعـــي،  والتمويـــل 
وتكنولوجيـــا وتطبيقات الفضاء، 
والمبـــادرات األخـــرى ذات الصلة 
الصناعـــي  والـــذكاء  بالبرمجـــة 
وانترنت األشياء وغيرها، خاصة 
وأنهـــا مجـــاالت متداخلـــة تكمـــل 

بعضها بعضًا.
التـــي  الفعاليـــة  فـــي  وشـــارك 
األميـــن  مســـاعد  فيهـــا  تحدثـــت 
للمـــرأة،  األعلـــى  للمجلـــس  العـــام 
كل  البحريـــن،  لمملكـــة  ممثلـــة 
من ســـارة األميـــري وهـــي وزيرة 
الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 
وزيـــرة  وهـــي  المشـــاط  ورانيـــا 
التعاون الدولـــي بجمهورية مصر 
العربيـــة، حيـــث أبديـــن إعجابهن 

بقيـــادة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
لجهـــود زيـــادة حضـــور المرأة في 
المجـــاالت التقنيـــة علـــى الصعيد 
الكمي والنوعـــي، واألثر المرتقب 
لتلـــك الجهود على تســـريع وتيرة 

التنمية الشاملة.
كمـــا شـــارك فـــي برنامـــج الفعالية 
مـــن  المتحدثيـــن  مـــن  عـــدد 
حكومييـــن  مســـؤولين  ضمنهـــم 
مـــن اإلمـــارات والبحريـــن ومصر، 
ورؤســـاء البعثـــات مـــن الســـفارة 
األمريكية في القاهرة، والســـفارة 
األميركية في المنامة، والســـفارة 
األميركيـــة في أبو ظبـــي وممثلو 
ورائـــدات   ،Google شـــركة 
أعمـــال، وشـــخصيات مؤثـــرة من 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
قـــادة  إلـــى  باإلضافـــة  إفريقيـــا، 
وتابعهـــا  التكنولوجيـــا،  صناعـــة 
مشـــاركون مـــن القطـــاع الخـــاص 
والقطاع العـــام والمجتمع المدني 
ورجـــال  األكاديميـــة  واألوســـاط 
فـــي منطقـــة  الملهميـــن  األعمـــال 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

مـــن  العديـــد  الفعاليـــة  وناقشـــت 
المحـــاور مـــن بينهـــا وضـــع ريادة 
منطقـــة  فـــي  النســـائية  األعمـــال 
والتحديـــات  األوســـط،  الشـــرق 
والفـــرص التي تواجـــه المرأة في 
مجـــال التكنولوجيا، وكيف يمكن 
للحكومـــات دعم النســـاء بشـــكل 
أفضل في هـــذه الصناعة، إضافة 
إلـــى مســـتقبل التكنولوجيـــا فـــي 

المنطقة بشكل عام.
هـــذا وســـيتم مـــن خـــالل برنامج 
Women Tech Founder تدريب 
منطقـــة  مـــن  أعمـــال  ســـيدة   50
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا 
في مجال تقنية المعلومات وعلى 
 Google مـــن  الفنيـــة  المهـــارات 
إضافـــة إلى سلســـلة مـــن مفاهيم 
والتكنولوجيـــا  األعمـــال  تطويـــر 
مثل التفكيـــر التصميمي، والتعلم 
اآللي، وتطويـــر المنتجات، وذلك 
علـــى أيدي خبـــراء مختصين في 
الفتـــرة من 18 مايـــو إلى 8 يونيو 

.2021

مساعد األمين العام للمجلس األعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة

الرفاع - المجلس االعلى للمرأة

“األعلى للمرأة”: اهتمام دولي بمبادرة التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل
ــا ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ــتـ ــاء بــــمــــجــــال الـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــة آلــــــيــــــات دعــــــــم الـ ــ ــش ــ ــاق ــ ــن ــ م
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“بابكو” وجامعة البحرين تدعمان البحث العلمي
ــاق الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك ــ ــر آفـ ــوي ــط ــان ت ــحــث ــب ــزة ي ــمـ نــصــيــف وحـ

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس اإلدارة الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة نفـــط البحريـــن، داوود 
نصيـــف، بمكتبـــه ظهـــر أمـــس )األربعـــاء(، 
رئيـــس جامعـــة البحرين، الدكتـــور رياض 
حمزة والوفد المرافق له. تأتي الزيارة في 
إطار عالقات التعاون المشترك بين شركة 
نفط البحرين وشـــتى المؤسسات العلمية 
الجهـــود  كافـــة  بهـــدف دعـــم  والتعليميـــة 
والمبـــادرات الراميـــة إلـــى تشـــجيع حركة 
البحـــث العلمـــي، بمـــا يســـهم فـــي مـــؤازرة 
جهود التنمية المستدامة وترسيخ دعائم 
النهضـــة المباركـــة وفـــق رؤى وتوجيهـــات 

القيادة الرشيدة حفظها هللا ورعاها. 
وفـــي مســـتهل الزيارة، أعـــرب نصيف عن 
ترحيبـــه برئيـــس جامعة البحريـــن والوفد 
التعـــاون  بعالقـــات  لـــه، مشـــيدًا  المرافـــق 
المشـــترك بيـــن جامعـــة البحريـــن وشـــركة 

نفط البحرين في شـــتى المجاالت العلمية 
والبحثية عبر الســـنوات الماضية. وخالل 
مـــن  عـــددًا  الجانبـــان  بحـــث  االجتمـــاع، 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
والســـبل الكفيلـــة بتطويـــر آفـــاق التعـــاون 
المرحلـــة  فـــي  الجانبيـــن  بيـــن  المشـــترك 

المقبلة. وشـــدد نصيف على التزام شـــركة 
بابكـــو بدعـــم شـــتى المؤسســـات العلميـــة 
والتعليمية، مشـــيدًا بدور جامعة البحرين 
ورســـالتها النبيلة كمؤسسة تعليمية رائدة 
فـــي دعم مســـيرة العلم واإلســـهام بشـــكل 

فعال في تعزيز تنمية المجتمع. 

ومـــن جانبـــه، توجه رياض حمـــزة بجزيل 
الشـــكر واالمتنـــان لشـــركة نفـــط البحرين، 
مشـــيدًا بدعمها المتواصـــل وحرصها على 
مواكبـــة أحـــدث النظريـــات والتطبيقـــات 
العلميـــة من أجل االرتقاء بمنظومة األداء 
وتحســـين اإلنتاجية فـــي خدمة االقتصاد 
والتطلعـــات  الطموحـــات  وفـــق  الوطنـــي 
المنشـــودة. وفـــي ختـــام الزيـــارة، توّجـــه 
الشـــكر  بجزيـــل  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
واالمتنان لرئيس جامعة البحرين والوفد 
المرافـــق له لتفضله بزيارة الشـــركة، معربًا 
عن تطلعه لتعميق أواصر التعاون الثنائي 
مـــع جامعـــة البحرين في شـــتى المجاالت 
العلميـــة والبحثية في المســـتقبل القريب. 
ضـــم وفد جامعـــة البحرين الدكتـــور فؤاد 

األنواري، عميد كلية الهندسة بالجامعة.

نصيف مستقبال رئيس جامعة البحرين

عوالي - بابكو

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها، 

رئيس الجامعة األميركية في مملكة البحرين سوزان ساكستون.
وخـــالل اللقاء، أعربـــت األمين العام عن تقديرها لمـــا تبذله رئيس الجامعة 
األميركيـــة فـــي البحريـــن مـــن جهـــود ملموســـة وحثيثـــة لالرتقـــاء بـــأداء 
ومخرجـــات الجامعـــة، بمـــا يعكس المســـتوى المتميـــز والمتقـــدم لما تقدمه 
الجامعـــة مـــن برامـــج أكاديميـــة، ومـــا تمتلكـــه من خبـــرات علميـــة وبحثية 
وكـــوادر بشـــرية، مؤكدًة األميـــن العام حـــرص مملكة البحريـــن على توفير 
البيئـــة الجاذبة لالســـتثمار في التعليـــم، وإنجاز المشـــاريع الرامية لالرتقاء 
بقطاع التعليم العالي، وتخريج أجيال متمكنة من كافة المهارات المطلوبة 
فـــي ســـوق العمـــل. مـــن جانبهـــا، تقدمـــت رئيـــس الجامعـــة األميركيـــة في 
البحريـــن بخالـــص التهنئـــة لألميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي، بمناســـبة 

صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينها في المنصب.

عقـــد ســـفراء دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة فـــي جنيـــف 
اجتماعهم الدوري أمس األربعاء، برئاسة السفير يوسف بوجيري، المندوب 
الدائم لمملكة البحرين رئيســـة الدورة الحالية لمجلس التعاون، وذلك بمقر 

البعثة المراقبة الدائمة لمجلس التعاون بجنيف.
وناقـــش الســـفراء عددا مـــن المســـائل المرتبطة بتنســـيق العمـــل الخليجي 
المشـــترك وتعزيـــز حضـــوره الجماعـــي في إطـــار عمـــل المنظمـــات الدولية 
المختلفة في جنيف. كما ناقشـــوا بشـــكل خاص تنسيق المواقف في سياق 
مشـــاركة دول المجلس فـــي أعمال منظمة الصحة العالميـــة في دورتها ٧٤ 
المرتقـــب بـــدء أعمالها األســـبوع المقبـــل، إضافة إلـــى الترتيـــب والتحضير 

لالستحقاقات الدبلوماسية العديدة في الفترة المقبلة.

مشاريع جاذبة لالرتقاء بالتعليم العالي

تنسيق المواقف الخليجية في المشاركات الدولية

 

”Women Tech Founders2“ مشاركة المجلس األعلى للمرأة في إطالق برنامج

“اإلرسالية األميركية” يفوز باعتماد “كلية أخصائي علم األمراض”
ـــفى ـــي المستش ـــتخدمة ف ـــودة المس ـــر الج ـــي بمعايي ـــراف عالم ـــيريان: اعت ش

اإلرســـالية  مستشـــفى  أصبـــح 
األميركية أول مستشفى خاص في 
البحريـــن يحصل على اعتماد الكلية 
األميركيـــة ألخصائي علـــم األمراض 
لقسم علم األمراض والطب المخبري 

بالمستشفى. 
وهـــي اآلن الثانية فـــي المملكة، بعد 
مستشفى الملك حمد الجامعي، التي 
تفـــوز بهذا االعتمـــاد المرموق والذي 
ال ُيمنـــح إال عنـــد اســـتيفاء معاييـــر 
وضعتهـــا  التـــي  الصارمـــة  الجـــودة 
الكليـــة األميركيـــة ألخصائيـــي علـــم 

األمراض. 
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للشـــركات لدى المستشفى 
الدكتور جورج شيريان: “بأن اعتماد 
علـــم  األميركيـــة ألخصائـــي  الكليـــة 

مـــن قبـــل  األمـــراض مرغـــوب فيـــه 
المختبـــرات الطبية في جميع أنحاء 
العالـــم، ألنـــه يعطـــي اعتراًفـــا عالمًيا 
بمعايير الجودة العالية المستخدمة 
فـــي عملياتهـــا، وكذلك للتحســـينات 
المســـتمرة التـــي يتـــم إجراؤهـــا في 
األنظمـــة. لذلـــك نحن فخـــورون بأن 

أنظمـــة المختبرات بالمستشـــفى قد 
خضعت للتقييمـــات الصارمة للكلية 

قبل الحصول على هذا االعتماد”. 
الدكتـــور  القســـم  لرئيـــس  وتقديـــًرا 
ومديـــرة  فيلينـــا  إلمـــار  سيكســـتو 
قالـــت  الحمـــوي،  زكيـــة  المختبـــر 
للمجموعـــات  التنفيذيـــة  الرئيســـة 

حـــرص  “لقـــد  توفـــي:  جوليـــا 
المستشـــفى، خصوصا رئيس قســـم 
علم األمراض لدينـــا والمدير وفريق 
المختبر، على التأكد من أن المعدات 
التي نســـتخدمها واالختبارات التي 
نجريهـــا والتقاريـــر التـــي ننتجها من 
خالل جميع عملياتنـــا تلبي المعايير 
العالميـــة”، مردفـــة، “إنهـــا حًقا لحظة 

ُمرضية للغاية بالنسبة لنا جميًعا”.
الجديـــر بالذكـــر، أن برنامـــج اعتماد 
الكليـــة يتبع نمـــوذج فحص األقران، 
جنًبـــا إلى جنب مـــع تحديثات قائمة 
المراجعـــة الســـنوية والتعليـــم علـــى 
كل  قـــدرة  يعـــزز  ممـــا  العـــام،  مـــدار 
مختبـــر علـــى تقديـــم خدمـــة عاليـــة 
الجودة تضمـــن أفضل رعاية ممكنة 

للمرضى.

المنامة- مستشفى اإلرسالية األميركية
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الموافقة على تخطيط 35 عقاًرا في العكر

العصفور: صحة كبار السن أمانة في أعناقنا

ــادة تخطيـــط 94 منطقـــة غيـــر مصنفـــة ــر فـــي إعـ مجلـــس الـــوزراء ينظـ

ـــم ـــة للتطعيـــ ـــة الــوطنيـــ ـــم الحملـــ ـــي دعـــ ـــم فـــ ـــة” تسهـــ “الشمـاليــــ

وافـــق مجلـــس أمانـــة العاصمة فـــي اجتماعـــه االعتيادي 
أمـــس األربعـــاء علـــى توصيـــة وزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديات والتخطيط العمراني بشـــأن المخطط التفصيلي 

لمنطقة العكر مجمع 624 والذي يضم 35 عقارا.
معظـــم  تصنيـــف  علـــى  الموافقـــة  التوصيـــة  وتضمنـــت 
العقـــارات التـــي تقـــع شـــمال غرب مقبرة الشـــيخ ســـهالن 
إلـــى تصنيف مناطق الســـكن الخاص تماشـــيا مع تصنيف 
العقـــارات المجـــاورة وتصنيـــف 4 عقـــارات إلـــى تصنيـــف 
الخدمـــات والمرافـــق العامـــة وعقارين إلى اســـتخدامات 
التخطيـــط  هيئـــة  ممثـــل  وأفـــادت  مســـتقلة.  حكوميـــة 
العمرانـــي أن المخطـــط التفصيلي لمجمع 624 في منطقة 
العكـــر يحتوي على عقـــارات غالبيتها أراض غير مخططة 
وغير مرتبطة بشـــبكة الطرق القائمة ، ونظرا إلى وضعية 
األراضـــي المتداخلـــة وعـــدم توافـــر شـــوارع تخـــدم هذه 
األراضـــي فلـــم يتمكن مالكهـــا من تطويرها أو االســـتفادة 
منهـــا رغم قربها من المناطق الســـكنية، مؤكدة أنه ســـيتم 

االنتهـــاء من التخطيط خـــالل العام الجاري. وأضافت أنه 
تم تعديل وضعيات األراضي بالمنطقة عن طريق توسعة 
شـــبكة الطـــرق وتصنيـــف بعـــض العقـــارات غيـــر المصنفة 
وتوفير الخدمات المجتمعية والبنية التحتية.  وأشـــارت 
إلى أن نســـبة االستقطاع من هذه العقارات ال تتجاوز 30 
%، وذلك حسب اإلجراءات لتوفير الشوارع، والخدمات 
ومحطـــات الكهربـــاء والمـــاء، مؤكـــدة أن المخطـــط جاهز 

وبانتظار الموافقة عليه الستكمال باقي اإلجراءات ليكون 
مكمال لتصنيف المنطقة المحيطة به، حيث إنه عبارة عن 
أراض غيـــر مخططـــة وال تملك أي تصنيـــف معتمد، تقوم 
عليها منشـــآت مخالفة غير مرخصة عليها.  وأكدت ممثل 
الهيئـــة أنه تم رفع خطـــة لمجلس الوزراء إلعادة تخطيط 
94 منطقـــة غيرة مصنفة تـــم توزيعها تنفيذها على خالل 

4 سنوات القادمة لتغطية كل المناطق غير المخططة.

الوطنيـــة  الحملـــة  دعـــم  إطـــار  فـــي 
للتطعيـــم تحت شـــعار “يـــدا بيد لنهزم 
جائحـــة كورونـــا”، أقامـــت المحافظـــة 
الشـــمالية بالتنســـيق مع مكتب ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
ووزارة الصحـــة ونـــادي عبدالرحمـــن 
فعاليـــة  للوالديـــن  االجتماعـــي  كانـــو 
لتطعيم كبار المواطنين من منتســـبي 
النادي في مدينة حمد، حيث تم وضع 
الترتيبـــات الالزمـــة لتواجـــد الوحـــدة 
الطبـــي  بالطاقـــم  مدعومـــة  المتنقلـــة 
للتمريـــض لعمـــل اللقاحـــات الالزمـــة، 
وذلـــك ألخذ الجرعة األولـــى من لقاح 
نائـــب  الفعاليـــة  حضـــر  ســـينوفارم، 
محافظ الشـــمالية العميـــد خالد ربيعة 
األهالـــي  وممثـــل  الدوســـري،  ســـنان 
بالمجلـــس التنســـيقي ورئيـــس النادي 

وعـــدد من المســـؤولين في المحافظة 
يوسف المحميد.

وأشار محافظ الشمالية علي العصفور 
إلـــى أن مبـــادرة المجلـــس التنســـيقي 
بالمحافظـــة الشـــمالية لدعـــم الحملـــة 
الـــوزارات  فـــي  للتطعيـــم  الوطنيـــة 
ومؤسســـات  الحكوميـــة  والهيئـــات 

المجتمـــع المدني، حرصت على إقامة 
ومنتســـبي  لألهالـــي  الفعاليـــة  هـــذه 
النـــادي ألكثـــر من 40 شـــخصا؛ لتعزيز 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة بيـــن كبـــار المواطنيـــن للحد 
مـــن تفشـــي جائحـــة كورونـــا، وصوال 
لتحقيق المناعة الجماعية المكتســـبة، 

مشـــيرا إلـــى أن صحـــة وســـالمة كبار 
المواطنين هي مســـؤولية وأمانه في 
اعناقنـــا، مثمنـــا العصفـــور دور فريـــق 
البحرين في تقديـــم الرعاية الصحية 
من خـــالل توفير اللقاحـــات وإيصالها 
إلى المواقع الســـكنية، وهو ما يعكس 
التميز في تســـهيل أخـــذ اللقاح اآلمن 

على مستوى المملكة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد المحميـــد بمبـــادرة 
المحافظة الشمالية واهتمامها بصحة 
وسالمة كبار المواطنين، والذي تأتي 
ضمـــن التطلعات للوصول إلى المناعة 
الجماعيـــة وتحقيق المأمونية لتأمين 
للعمـــل  االجتماعيـــة  النـــوادي  عـــودة 
ومقـــدرا  شـــاكرا  الطبيعـــي،  بالشـــكل 
هـــذه  دعـــم  فـــي  المتعاونيـــن  جميـــع 
المبـــادرة التـــي ترجمـــت روح الفريق 

الواحد ضمن فريق البحرين.

الجنبية - المحافظة الشمالية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - جمعية اإلصالح

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية، السفير توفيق 
أحمـــد المنصـــور أمس، بمقـــر وزارة الخارجية، ياســـر محمد أحمد شـــعبان، 
ســـفير جمهوريـــة مصـــر العربية لـــدى مملكـــة البحرين. وأشـــاد وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية بالعالقات األخوية الثنائية الوطيدة 
القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة وما تمتاز به 
من نماء ُمطرد على كافة األصعدة، مؤكًدا أهمية مواصلة وتكثيف التعاون 
والتنســـيق الثنائـــي المشـــترك بين البلدين الشـــقيقين بما يلبـــي الطموحات 
واآلمال المشتركة. وأكد شعبان حرص جمهورية مصر العربية على المضي 
قدًما بهذه العالقات نحو مســـتويات أشـــمل بما يحقق المصالح المشـــتركة، 

متمنًيا لمملكة البحرين مزيًدا من التقدم والمنعة واالزدهار.

نظمـــت واحـــات القرآن الكريـــم بجمعية اإلصالح فرع الحد مســـابقة جامع 
اإلســـراء رقـــم ١٢ ألجمل تـــالوة للقرآن الكريـــم، وذلك خالل شـــهر رمضان 
الفائـــت، بواســـطة تقنية االتصـــال المرئي، التزاًما باإلجـــراءات االحترازية؛ 
للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا، حيـــث شـــارك بالمســـابقة ٦٥ طالبا من 
داخل وخارج البحرين. وانقســـمت المســـابقة إلى ثالث فئات هي المرحلة 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية، يرســـل المتســـابقون في كل مرحلة مقطع 
فيديو مدته دقيقة واحدة لتالوته، يتم تقييم المقاطع المشـــاركة من قبل 
مجموعـــة من المتخصصين واختيار 8 مشـــاركين مـــن كل فئة؛ للتأهل إلى 
المرحلة الثانية من المســـابقة، بعدها يتم تقسيم الطالب المتأهلين من كل 
فئة على بعض القراء المتقنين لتطوير قراءتهم استعداًدا للتصفية النهاية، 
حيـــث يقوم المشـــاركون بالتـــالوة أمام لجنـــة التحكيم عن طريـــق برنامج 
“زووم”، ويتـــم اختيار أربعـــة فائزين من كل مرحلة. وفي نهاية المســـابقة، 
تم إعالن النتائج ونشـــر التالوات الفائزة من كل فئة على حساب الواحات 

باالنستغرام، وتم تكريم الفائزين بجوائز تزيد عن 700 دينار.

تكثيف التعاون بين البحرين ومصر

700 دينار جوائز ألجمل تالوة قرآنية

خطة استباقية الستقبال الزائرين عبر الجسر
“المـــرور”: تســـهيل دخـــول األشـــقاء مـــن الســـعودية وبقيـــة الـــزوار

أشـــار النقيـــب فايـــز رئيـــس شـــعبة اإلعالم والنشـــر 
بـــإدارة الثقافـــة المرورية بـــوزارة الداخليـــة إلى أن 
الوزارة اتخذت كافة اإلجراءات االنسيابية الحركة 

المرورية مع إعادة فتح جسر الملك فهد.
وقـــال فـــي اتصـــال هاتفـــي ببرنامـــج صبـــاح الخير 
يـــا بحرين، كان مـــن المتوقع أن يكـــون هناك إقبال 
وعـــودة ملحوظـــة للحركـــة المرورية بجســـر الملك 
فهـــد فتم وضع خطة اســـتباقية بتوجيـــه من وزير 
الداخليـــة إلـــى جانـــب متابعة مســـتمرة علـــى مدار 
الســـاعة مـــن المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة للمرور 
تهدف النسيابية الحركة المرورية وتسهيل دخول 
األشقاء من المملكة العربية السعودية وبقية الزوار 
ابتداء من دخولهم جســـر الملك فهـــد ووصوالً إلى 

الشوارع الداخلية بداخل مملكة البحرين.
وأضاف: قامت إدارة العامة للمرور بنشر الدوريات 

المرورية وتكثيفها بالشـــوارع الرئيســـية وباألخص 
فـــي األماكن الســـياحية بما أن هـــذه الفترة تتزامن 
مـــع أيام عيـــد الفطر المبـــارك، فتم توزيـــع دوريات 

توعوية بمختلف األماكن لتذكير الســـواق بااللتزام 
باألنظمة والقواعد المرورية حفاظًا على ســـالمتهم 
ولســـهولة الحركـــة المروريـــة لتتـــم انســـيابية تامة 

وسهلة.
ودعـــا خالل هـــذه الفترة التـــي تزداد فيهـــا الحركة 
المروريـــة خـــالل أيـــام العيـــد الفطـــر وفتح الجســـر 
الملك فهد لعدم اســـتخدام الهاتف أثناء القيادة بما 
يتسبب بخطورة على السائق لمستخدمي الطريق، 
والحذر منه، وعدم أســـتعماله أثنـــاء قيادة المركبة 
مما يعرض السائق ومرتادي الطرق إلى الخطورة.

وطالب باســـتخدام حـــزام األمان لمصلحة الســـائق 
أوالً وآخـــرًا واالنتبـــاه لإشـــارة الضوئيـــة، ووضـــع 

األطفال في المقاعد الخلفية المخصص لهم.
و نوه لطلب المساعدة والمرور يمكن االتصال على 
غرفـــة عمليات المـــرور911 وغرفة عمليـــات وزارة 

الداخلية  999 والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

المنامة - وزارة الداخلية

“الوطني لإليرادات” يوقع اتفاقية الطوابع الرقمية مع “دي ال رو”
أعلــن الجهــاز الوطنــي لإليــرادات عــن توقيعه اتفاقية لتنفيذ مشــروع اســتراتيجي 
مع شركة دي ال رو، وهو األول من نوعه في مملكة البحرين لتوفير حلول متقدمة 

للتأكد من مطابقة السلع للمعايير المعتمدة وتتبعها.

وتعتبـــر شـــركة دي ال رو مـــن الشـــركات 
الرقميـــة  الطوابـــع  فـــي صناعـــة  الرائـــدة 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، ويأتـــي هـــذا 
الرقميـــة،  الطوابـــع  لحلـــول  التعـــاون 
للضريبـــة  الموحـــدة  لالتفاقيـــة  اســـتنادًا 
االنتقائيـــة لـــدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية بشـــأن تطبيـــق العالمات 
المميزة على الســـلع االنتقائيـــة باإلضافة 
إلـــى الالئحـــة التنفيذية لقانـــون الضريبة 
االنتقائية، لتشـــمل جميـــع منتجات التبغ 
من الســـجائر والشيشـــة ومنتجـــات التبغ 

األخرى.
حيث يقدم هذا المشروع تقنية متطورة 

األمنيـــة(  )الملصقـــات  الرقميـــة  للطوابـــع 
على عدد من الســـلع االنتقائية في مملكة 
البحريـــن مما ســـيمهد الطريـــق لمزيد من 
الفعالـــة  التكنولوجـــي والحلـــول  التقـــدم 
المبتكـــرة التـــي يقدمهـــا الجهـــاز الوطني 

لإيرادات.
وأكد الجهاز بأن تطبيق مشـــروع الطوابع 
المواطنيـــن  ســـيضمن حصـــول  الرقميـــة 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن علـــى 
قبـــل  مـــن  األصليـــة  االنتقائيـــة  الســـلع 
المورديـــن المصرح لهـــم مع ضمان حماية 
الســـلع من التزوير واالتجار غير القانوني 
حيث تعـــزز الطوابع مصداقيـــة المتاجرة 

بتلـــك الســـلع وتســـاعد فـــي التغلـــب على 
التهريب عبر الحدود؛ وســـيتمكن كل من 
الجهـــاز الوطنـــي لإيـــرادات والخاضعين 
الســـلع  وتعقـــب  تتبـــع  مـــن  لالنتقائيـــة 
االنتقائيـــة باســـتخدام الطوابـــع الرقمية، 
ممـــا يســـفر عنـــه المزيـــد مـــن التواصـــل 

والتعاون بين األطراف المشاركة.
المشـــروع  أن  تأكيـــده  الجهـــاز  ويجـــدد 
الجديد ســـيلعب دوًرا في حركة التجارة 
التعـــاون  ألهـــداف  تحقيًقـــا  اإلقليميـــة 
االقتصـــادي بيـــن دول مجلـــس التعـــاون 

حلـــول  تطبيـــق  بعـــد  وذلـــك  الخليجـــي، 
مماثلة في عدد من دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وســـيتم اإلعـــالن عـــن مراحل المشـــروع 
وجميع التوضيحات واإلرشادات الالزمة 
فيما يتعلق بتطبيـــق العالمة المميزة في 

الفتـــرات القادمة عبـــر الموقع اإللكتروني 
www.nbr.( للجهـــاز الوطنـــي لإيـــرادات
التـــي  المعلومـــات  إلـــى جانـــب   )gov.bh
خـــالل  مـــن  باســـتمرار  الجهـــاز  ينشـــرها 
قنوات مواقع التواصل االجتماعي تويتر 
.)BahrainNBR@( وانستغرام ويوتيوب

المنامة - بنا

حماية السلع من التزوير 
ومكافحة التهريب عبر 

الحدود

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل مســـاعد وزيـــر الخارجية، عبدهللا الدوســـري، أمـــس، بمقر 
وزارة الخارجية، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين 
ياســـر شـــعبان.وأكد مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة عمـــق العالقـــات األخويـــة 
الراســـخة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة، مستعرًضا مسار العالقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين 
الشقيقين والتي تشهد تعاوًنا وتنسيًقا مشترًكا إزاء مختلف القضايا، مثمًنا 
جهود جمهورية مصر العربية في تعزيز األمن القومي العربي والسالم في 
المنطقة. وأكد الســـفير شـــعبان حـــرص جمهورية مصـــر العربية على تعزيز 
التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يحقق المصالح المشـــتركة، مشـــيًدا 
بالـــدور المحـــوري المهم لمملكة البحريـــن في تعزيز األمن واالســـتقرار في 

المنطقة، متمنًيا للمملكة دوام الرفعة واالزدهار.

تنسيق بحريني مصري إزاء مختلف القضايا

ليلى مال اهلل



قالت وزارة اإلســكان إن مجمع الســقية بالزا مملوك بالكامل لشــركة الســقية بالزا التي تمتلكها عهدة بنك اإلســكان العقارية ويعتبر المجمع جزًءا من أصول 
العهدة، بجانب أصول شركة دانات المدينة والتي تأسست في عام 2016.

وبينت في ردهـــا على المقترح برغبة 
بشـــأن تحويـــل مجمـــع الســـقية بـــازا 
إلى مبنى ســـكني للمطلقات واألرامل 
ممن لديهن طلبات تندرج ضمن الفئة 
الخامسة، بأن المجمع ال تعود ملكيته 
لبنـــك اإلســـكان علـــى النحـــو المذكور 
بالمقتـــرح، وإنمـــا يملـــك البنـــك 32 % 
منها، ويتولى إدارة اســـتثمارها بهدف 
المشـــاركة فـــي تنشـــيط دورة بورصة 
التوجيهـــات  علـــى  بنـــاء  البحريـــن 

السامية الصادرة من الحكومة.
وأشارت إلى أن ذلك يلزمها باإلفصاح 
بصفـــة  المالـــي  عـــن مركزهـــا  العلنـــي 
نصـــف ســـنوية، ممـــا يســـتوجب عدم 
التأثيـــر علـــى المركـــز المالـــي للعهـــدة، 
الســـوقية  القيمـــة  لتراجـــع  تافيـــا 
البورصـــة،  فـــي  المدرجـــة  لوحداتهـــا 
وبالتالـــي التأثير على إيـــرادات صغار 
المستثمرين البحرينيين ممن وضعوا 

ثقتهم بالعهدة.
أعمـــال  مـــن  عمـــل  أي  أن  وذكـــرت 
التصرف في أصول العهدة األساسية 
يتطلـــب موافقـــة الجمعيـــة العمومية 
لمالكـــي الوحـــدات فضا عـــن موافقة 
كمـــا  المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف 
يجـــب التنويـــه إلـــى أن التخلـــي عـــن 
هذه األصول ســـوف يؤثـــر على الحد 
األدنى المطلوب في الدليل اإلرشادي 
لمصرف البحرين المركزي، األمر الذي 
قـــد يمتـــد ليعكـــس صورة ســـلبية عن 
الســـوق المحليـــة للبورصـــة، ويضعف 
ثقـــة المســـتثمرين فـــي أداء الحكومة 

اللتزاماتها.
وأردفـــت أن المجمع مســـتثمر بالفعل 
من قبل العهدة ومؤجر بنســـبة إشغال 
تبلـــغ نســـبة  77.7 %، إذ  إلـــى  تصـــل 
اإلشـــغال في الشقق الســـكنية 74 %، 
فيما تبلغ نســـبة اإلشـــغال في المحال 

التجارية 93 %.
ورأت أنه بناء على األســـباب الســـالفة 
الذكـــر يتعـــذر تطبيق المقتـــرح برغبة 
بشـــأن تحويـــل مجمـــع الســـقية بـــازا 
إلى مبنى ســـكني للمطلقات واألرامل 
الفئـــة  طلبـــات ضمـــن  لديهـــم  وممـــن 

الخامسة.

وزارة اإلسكان

32 % ملكيــــة بنـــك اإلسكـــان فـــي السقيـــة بـــالزا
ــا وتـــجـــاريًّـــا ــيًّ ــن ــك ــع مــســتــثــمــر س ــم ــج ــم الـــــــــوزراة: ال

أي تصرف في 
أصول العهدة 
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سيدعلي المحافظة

زينـــب  الســـلوم،  )أحمـــد  نـــواب وهـــم   5 ^تقـــدم 
عبداألميـــر، علـــي النعيمـــي، حمـــد الكوهجـــي، فاضـــل 
الســـواد( بمقترح برغبة يقضي بتحويل مجمع السقية 
بازا الذي تعود ملكيته لبنك اإلسكان إلى مبنى سكني 
للمطلقـــات واألرامـــل وممـــن لديهم طلبت ضمـــن الفئة 

الخامسة.
وأشـــار مقدم المقترح النائب أحمد السلوم إلى أن هذا 
المقتـــرح يأتي بهـــدف إيجـــاد مبنى ســـكني للمطلقات 
واألرامل وممن لديهم طلبات من الفئة الخامســـة، في 
ظـــل شـــح األراضـــي الســـكنية الموجودة في خامســـة 
العاصمة، والحاجة إلى إيجاد حلول عملية تســـهم في 

إنشاء مشروع إسكاني خاص للمطلقات واألرامل.
وأوضح أن تبعية المجمع إلى بنك اإلسكان يسهل من 
عملية تحويله لمجمع ســـكني، كما سيساهم تنفيذ هذا 
المقتـــرح في التقليل من ســـنوات االنتظار، إضافة إلى 

سكن هذه الفئة بالقرب من ذويهم.
ولفت إلى أن الموقع المذكور قريب من الخدمات، في 
ظـــل عدم اســـتثماره حيث يعد شـــبه خـــال، مما يدعو 
إلى تخصيصه بالطريقة المناسبة والتي تعود بالفائدة 
على المواطنات اللواتي ينتظرن فرصة الحصول على 

مأوى مناسب لهن.
وقال إن تنفيذ هذا المقترح يتم من خال إبرام عقود 
انتفاع للمواطنات وحصولهن على تمليك لهذه الشقق، 

التي تحفظ حقوقهن بتملك الشقة اإلسكانية.
الخامســـة  مادتـــه  فـــي  الدســـتور  أن  الســـلوم  وذكـــر 
الفقـــرة جيم نص علـــى “تكفل الدولـــة تحقيق الضمان 
االجتماعـــي الـــازم للمواطنيـــن في حالة الشـــيخوخة 
أو المـــرض أو العجـــز عن العمل أو اليتـــم أو الترمل أو 
البطالـــة، كمـــا تؤمن لهم خدمـــات التأميـــن االجتماعي 
والرعايـــة الصحيـــة، وتعمـــل الدولة علـــى وقايتهم من 

براثن الجهل والخوف والفاقة”.
وأضـــاف: كما نصـــت المادة 9 الفقرة واو من الدســـتور 
على أن “تعمل الدولة على توفير الســـكن لذوي الدخل 

المحدود من المواطنين”.
وأوضـــح: مـــن منطلـــق الســـعي لتوفير الســـكن المائم 
للمطلقـــات واألرامـــل وغيـــر المتزوجـــات عـــن طريـــق 
إيجـــاد مبنى يكون مهيئا الســـتقطابهم بوجود مســـكن 
يوفـــر االحتياجـــات الازمة لهن، وفي ظـــل محدودية 
األراضـــي الموجودة في خامســـة العاصمـــة على وجه 
التحديـــد كان لزامـــا البحث عن حلول مناســـبة إليجاد 
موقع مناســـب إلنشاء مشـــروع ومبنى سكني مناسب 

ويكون بداخل الدائرة.
ولفت إلى أن هذا المســـعى سيســـاهم في حل مشـــكلة 
باتت تؤرق عددا من المتقدمات للحصول على خدمة 
إســـكانية وخاصـــة ممـــن لديهـــن طلبـــات ضمـــن الفئـــة 

الخامسة.
وأشـــار إلى أنه على اعتبار وجود مجمع الســـقية بازا 
في الدائرة، والذي تعود ملكيته لبنك اإلســـكان، والذي 
تـــم بناؤه على مســـاحة كبيـــرة، وفي ظل عـــدم وجود 
أي عوائد استثمارية نظير عدم تأجير المجمع بالكامل 
وشبه خلوه، فإنه من الممكن تحويل المبنى إلى سكني 
الســـتفادة المواطنـــات البحرينيات من هذا المشـــروع 
الذي ســـيوفر العديد من الشقق السكنية وسيسرع من 

عملية حصولهن على إيجاد مأوى قريب من ذويهم.
وكشـــف عـــن أن موقـــع المجمـــع يســـاعد علـــى تزويده 

بكافة االحتياجات من أجل أن يرى النور.
وأوضـــح أن المقتـــرح يرمي إلى توفير مســـكن خاص 
يكـــون على غـــرار المشـــاريع اإلســـكانية التي أنشـــأتها 
المملكـــة  مناطـــق  مـــن  العديـــد  فـــي  اإلســـكان  وزارة 
والتي ســـاهمت بشـــكل كبير في توفير السكن المائم 

للمطلقات واألرامل بدل االنتظار لســـنوات طويلة إلى 
حين تخصيص أي مشروع لهم.

وأكـــد ضرورة عمل دراســـة وافية من أجـــل تنفيذ هذا 
المقتـــرح علـــى أرض الواقـــع، من خال دراســـة الوضع 
الحالي وإمكانية تطبيقه واستثناء مساحة من المجمع 
الحالي لألنشطة القائمة والتي ال زالت تزاول أنشطتها 

التجارية، والتأكيد على عدم تأثرها من هذا المقترح.
وأشـــار إلى أهميـــة دراســـة الجانب اآلخر وهـــو توفير 
السكن المائم للحاالت المشار إليها في سياق المقترح، 
بمـــا يشـــكل اســـتفادة حقيقية واســـتثمارا يضـــاف إلى 

الوزارة في توفيـــر إمكانياتها في الدمج بين وجود 
المحات التجارية والخدمات اإلسكانية وتوجيهها 

بالصورة المطلوبة.
وأردف أن هـــذا المقترح يأتي منســـجما مـــع اهتمام 
الحكومـــة بالمـــرأة البحرينيـــة، ومـــا تحظـــى بـــه من 

دعـــم ال محـــدود مـــن قبـــل المجلـــس األعلى 
للمـــرأة والذي ســـاهم فـــي تحقيـــق العديد 

مـــن المنجـــزات إليها، وســـاهم في حفظ 
مـــا  أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد  حقوقهـــا 
تتمتـــع به المرأة البحرينية إلى جانب 
الرجـــل فـــي بنـــاء ونهضـــة مملكتنـــا 

الغاليـــة، والتـــي أطلقت العديد من 
المبـــادرات الداعمـــة للمـــرأة فـــي 
سبيل التأكيد على حصولها على 

كافة امتيازاتها وحقوقها.
وأكد انســـجام هذا المقترح مع 
الجهـــود التي قـــام بها المجلس 

األعلـــى للمرأة بالتعاون مع وزارة 
مشـــروع  إطـــاق  فـــي  اإلســـكان 

توفيـــر  فـــي  ســـاهم  الـــذي  مســـاكن، 

الســـكن المائـــم والخدمة اإلســـكانية للفئة الخامســـة، 
واألرامـــل  والمهجـــورات  المطلقـــات  تشـــمل  والتـــي 
والعازبـــات يتيمات األبويـــن، والتي اســـتهدفت توفير 

السكن المؤقت لهن.
جاء   909 اإلسكان  وزارة  قــرار  بأن  السلوم،  واختتم 
داعما لحفظ وصون حقوق 
من  البحرينية  الــمــرأة 
ــداث  ــحــ ــ ــت خـــــــال اســ
مشمولة  غــيــر  فــئــات 
ســـــابـــــقـــــا لـــلـــتـــقـــدم 
بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
ــيــة  خـــدمـــة إســكــان
والتي تم تصنيفها 
الفئة  ضــمــن 
الخامسة.

ــل والــمــطــلــقــات ــ ــأرامـ ــ ــك لـ ــي ــل ــم ــة بــــــــازا” لــشــقــق ت ــيـ ــقـ ــسـ لـــتـــحـــويـــل “الـ

السلوم: المجمع شبه خال وال عوائد استثمارية ترجى منه 

“األعلى للمرأة”: تمليك “الفئة الخامسة” غير قانوني
ــن” ــ ــاكـ ــ ــسـ ــ ــال “مـ ــ ــ ــي ــ ــ الــــمــــســــتــــهــــدفــــات أبـــــــديـــــــن تــــحــــفــــًظــــا ح

^قـــال المجلـــس األعلـــى للمـــرأة إن قرار 
وزارة اإلســـكان رقـــم 909 جـــاء ليـــدرج الفئـــة 
الخامسة والتي تشـــمل )المطلقة، والمهجورة، 
واألرملـــة، والعزباء( ضمن الفئات المنتفعة من 
الخدمات اإلســـكانية، وعلى وجـــه الخصوص 

خدمة السكن المؤقت فقط.
وأشـــار في مرئياته على المقترح برغبة بشأن 
تحويل مجمع الســـقية بازا إلى مبنى ســـكني 
للمطلقات واألرامل ممن لديهن طلبات تندرج 
ضمن الفئة الخامســـة، إلى أن المجلس ســـاهم 
بالتعاون مع وزارة اإلسكان في إطاق مشروع 
“مساكن” الذي عمل على توفير السكن المائم 
مع استفادة بعض المنتفعات المدرجات ضمن 

الفئة الخامسة من هذه الخدمة اإلسكانية.
ولفـــت إلـــى أنه وفقا لرصـــد مركز دعـــم المرأة 

بالمجلـــس فقـــد تبيـــن تحفـــظ عـــدد كبيـــر من 
النســـاء الاتـــي تنطبـــق عليهـــن شـــروط الفئة 
الخامســـة من االنتفاع من المشـــروع ألســـباب 

عديدة.
وبيـــن أن هـــذه األســـباب تمثلـــت فـــي تفضيل 
الغالبيـــة لحق التملك على االنتفاع، أو بســـبب 
رغبتهن بالتحاق أبنائهن )خارج سن الحضانة( 
لإلقامـــة فـــي المســـكن، وتحفظ البعـــض على 
اشـــتراطات وأنظمة الدخول للمبنى من حيث 
تنظيم وفود الزوار؛ حرصا على سامة وراحة 

وأمن المقيمات فيه.
وأوصـــى المجلس بضـــرورة التحقـــق فيما إذا 
كان مجمع الســـقية بازا تعود ملكيته الكاملة 
لبنك اإلسكان أو إلى مجموعة مستثمرين من 
بينهـــم بنك اإلســـكان، وأن تحويلـــه إلى مبنى 

ســـكني للفئة الخامســـة ال يسبب أضرارا مالية 
للبنك والمستثمرين.

وتابـــع أن االقتراح لم يســـتند إلـــى إحصائيات 
أو بيانـــات شـــافعة لتخصيـــص مبنـــى إضافي 
ومماثل لمشروع “مســـاكن” الذي يحتوي على 
68 شقة سكنية، ولم يبين كذلك الكلف المالية 
المترتبـــة مـــن اســـتحواذ وزارة اإلســـكان على 

المجمع.
ولفت إلى أهمية تحديد الجهات التي ستمول 
“مســـاكن” حيـــث  بمشـــروع  أســـوة  المشـــروع 
قامـــت مجموعـــة من الجهـــات بتقديـــم الدعم 

المالي بالتعاون مع وزارة اإلسكان.
وأكد ضـــرورة اإلبقـــاء على الفكرة األساســـية 
مـــن الخدمـــة المقدمـــة للفئـــة الخامســـة وهي 
“االنتفاع من الســـكن دون تمليك” حيث أشـــار 

المقتـــرح إلى أن يتـــم إبرام عقـــود للمواطنات 
لحصولهن علـــى تمليك، وهو ما يخالف المادة 
رقـــم 3 مـــن قرار اإلســـكان، حيث إن مشـــروع 
“مســـاكن” ال يعـــد ملـــكا للمنتفعـــات وهـــو أحد 
اشـــتراطات االنتفاع من الخدمة بأن تخصص 

لهن الخدمة اإلسكانية دون التملك.
كما أكد ضرورة شـــمول كافة المستفيدات من 
الفئـــة الخامســـة من المشـــروع، حيـــث اقتصر 
علـــى اســـتفادة المطلقات واألرامـــل فقط رغم 
أن المادة 3 من قرار وزارة اإلســـكان رقم 909 
نصت علـــى أن المقصود بالفئة الخامســـة هي 
“كل مـــن المطلقة والمهجـــورة واألرملة وليس 
لديهـــا ابـــن أو أكثـــر، أو العزباء يتيمـــة األبوين 
وتمنح هذه الفئة خدمة الســـكن المؤقت وفق 

تقدير لجنة اإلسكان.

مبنى مركز دم المرأة المجلس األعلى للمرأة



34 ألف دينار غرامات على 12 متهًما و10 مطاعم مخالفة

خلف: رفع الطاقة االستيعابية لمحجر 
بوري إلى 3000 رأس من الماشية

ــرارة ــ ــ ــح ــ ــ ــن ولـــــــم يـــقـــيـــســـوا درجـــــــــة ال ــيـ ــنـ ــصـ ــحـ ــر مـ ــ ــي ــ ــن غ ــ ــ ــائ ــ ــ أدخــــــلــــــوا زب

557 ألف دينار تكلفة المشروع وينتهي في 2022

صــرح رئيــس نيابــة الــوزارات والجهات العامــة بأن النيابة العامة قد أحالت إلــى المحكمة المختصة القضايا المقيــدة لديها عن مخالفة 
اإلجراءات والتدابير االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تم ضبطها خالل أيام العيد، وقد أمرت المحكمة الصغرى 

الجنائية تغريم 12 متهمًا و10 مطاعم لمخالفة اإلجراءات بغرامات تتراوح ما بين ألف إلى ألفين دينار، وبما مجموعه 34 ألف دينار.

وكانـــت إدارة الصحـــة العامة قد 
أبلغـــت بأنـــه في أيام عيـــد الفطر 
المبـــارك تـــم ضبـــط عـــدة مطاعم 
لم تلتـــزم باإلجـــراءات والتدابير 
االحترازية لمنع انتشـــار فيروس 

كورونـــا، حيـــث ســـمحوا للزبائـــن 
بالدخول لتلـــك المطاعم وتقديم 
خدمـــة لهـــم دون الحصـــول على 
التطعيـــم ضـــد فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد، وذلك من خالل إبراز 

الوثيقـــة الدالـــة علـــى ذلـــك فـــي 
تطبيـــق “مجتمع واعـــي”، إضافة 
إلـــى عـــدم قيـــاس درجة حـــرارة 
الزبائن، فتم تحرير محاضر لتلك 
المخالفات وغلق المطاعم إداريًا.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها 
فـــور ورود البالغات وإزاء ثبوت 
فـــي حـــق  الجنائيـــة  المســـؤولية 
بإحالتهـــم  وأمـــرت  المتهميـــن، 

 12 وهـــم  المختصـــة،  للمحكمـــة 
متهمًا ســـمحوا للزبائـــن بالدخول 
للمطاعم بالمخالفة لالشتراطات، 
فضـــالً عـــن المطاعـــم كأشـــخاص 
اعتبارييـــن، قرر القانـــون تغريمه 
عند االدانـــة فأصـــدرت المحكمة 

حكمها المتقدم.
الجدير بالذكر أن العقوبة المقررة 
قانونـــًا عـــن مخالفـــة اإلجـــراءات 

والتدابير االحترازية لمنع تفشي 
جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19( هي 
الحبـــس الـــذي تصـــل مدتـــه إلـــى 
ثـــالث ســـنوات أو الغرامـــة التـــي 
ال تقـــل عـــن ألـــف دينـــار وتصـــل 
إلـــى عشـــرة آالف دينار بالنســـبة 
وعشـــرين  الطبيعـــي،  للشـــخص 
للشـــخص  بالنســـبة  دينـــار  ألـــف 

االعتباري.

صــرح وزيــر األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلف بأنه تم البدء بأعمال مشــروع توســعة المحجــر البيطري في 
بــوري، حيــث يعــد هــذا المشــروع من أهــم المشــاريع المتعلقة باألمــن الغذائي تنفيــذًا للتوجيهات الســامية لعاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مشــيرا إلى أن المشــروع ســيتضمن إنشاء وصيانة 3 حظائر للماشية لرفع الطاقة االستيعابية للمحجر 

البيطري إلى 3000 رأس من الماشية.

وأوضح خلف أن المشـــروع يتم تنفيذه 
بالتعـــاون بيـــن وكالة الثـــروة الحيوانية 
إدارة  فـــي  وشـــؤون األشـــغال متمثلـــة 
مشـــاريع البنـــاء التي أعـــدت التصاميم 
وتشـــرف على مراحل تنفيذ المشـــروع. 
علمـــًا أنـــه تمـــت ترســـية المشـــروع مـــن 
قبـــل مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
بتكلفـــة  للمقـــاوالت  الخليـــج  دار  علـــى 
)خمســـمائة  دينـــار   556,789 قدرهـــا 
وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة 
وثمانون دينارًا( ومـــن المتوقع االنتهاء 

مـــن تنفيذ األعمـــال خالل الربـــع الثاني 
من العام القادم.

البحريـــن  مملكـــة  أن  الوزيـــر  وذكـــر 
اســـتوردت فـــي العـــام 2020 أكثـــر مـــن 
بزيـــادة  الماشـــية  مـــن  رأس  ألـــف   156
قدرهـــا أكثـــر من 30 ألـــف رأس عن عام 
2019 ممـــا يســـتدعي تطوير وتوســـعة 
المحجـــر البيطـــري فـــي منطقـــة بـــوري 
الســـتيعاب هـــذه الزيـــادة المطـــردة من 
الحيوانـــات المســـتوردة من عـــدة دول، 
الفتا إلى انتهاج اســـتراتيجية التوســـع 

في فتح أســـواق جديدة لالســـتيراد بما 
يتواكب مع استراتيجية االمن الغذائي 

لمملكة البحرين.
وأردف الوزير خلف أن الوزارة تحتسب 
رسوم بخصوص إذن االستيراد وكذلك 
رســـوم على الحجر البيطري للمواشـــي، 
البيطـــري  المحجـــر  توســـعة  أن  مبينـــا 
المواشـــي  كميـــة  زيـــادة  مـــن  ســـيمكن 
االحتياجـــات  يلبـــي  بمـــا  المســـتوردة 
مـــن  للســـوق  والمســـتقبلية  الحاليـــة 

اللحوم.

المنامة - النيابة العامة

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات
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Vacancies Available
HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALMAHROOS CURTAIN DESIGHNING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17613250  or  MAHROOSDESIGN@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

CALIFORNIA PETS 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600833  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.COM 

KUMAIL TOWERS CONSTRUCTION AND REEL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33225077  or  KHULOODSANGOOR1@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

ALDEERAH PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77207730  or  SARAISLAMIC@YAHOO.COM 

AIN ALHYAT FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33771447  or  ALIALAIWI633@GMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

Seef waves construction 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39522260  or  HAKIM.SALEH999@GMAIL.COM 

Celine Events Management 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

GRACE JET SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 13606444  or  MARWAN@GRACE-JET.COM 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM 

S water company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 39376057  or  ESSAM@ALMADKHL.COM 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

Jawa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244162  or  ARABIANAGENCY1@YAHOO.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  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
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

CAZAK PLAZA COFFEE SHOP & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

Foodex restaurent w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001880  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

IRFAN PAKISTANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33891776  or  IRFAN.PAKISTANIRESTURENT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17276776  or  alhayki.co@outlook.com 

ANN FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33933816  or  jaffarhabibjaffar@gmail.com 

LAYALI SHOPPING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

ALRIYADH FURNITURE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39933255  or  murad@gdnpr.gov.bh 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

OKADA 4 STROKE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213617  or  RIYASKARAMULA@GMAIL.COM 

ALANI & ALRASHIDI FOOD COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291500  or  MUDHER69@YAHOO.COM 

SILVER PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39122210  or  jaisal.othayi@gmail.com 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST(CLINIC) 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

PATRICK YORK IRELAND INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17587031  or  finance@pybahrain.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL MUNTAZAH FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

AHMED GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611641  or  AHMEDGRARG@GMAIL.COM 

GHAZLAN PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33332125  or  TARADA99@GMAIL.COM 

RACE KIT CAR for MOTOR VEHICLE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37111115  or  ADHIMALGHALI1968@GMAIL.COM 

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17735778  or  abonoor75@yahoo.com 

Aljumairy Modern Industries 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675002  or  ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

HILTI BAHRAIN CO WL L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17811675  or  SAGER@SHAHEENGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

SECOND  WIFE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  ISAM.SIDDIQUE204@GMAIL.COM 

Sandean Contructing 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 33173330  or  SANDEANCO@GMAIL.COM 

ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39433830  or  CO.ALFAJER@GMAIL.COM 

SHAIAAN CARS ELECTRCAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33335433  or  AAAONE1@HOTMAIL.COM 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact
 33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

City Point Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17500794  or  ayman@sevenleisure.net 

TOTI CLENING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33303946  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

Wafa laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17592016  or  UTOCCE@GMAIL.COM 

Muharraq Wastewater Services Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17560540  or  PETER.NAYLOR@MWWSCO.COM 

BLUE RAY SATELITE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36388283  or  DREAM_ASSISTANT@HOTMAIL.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

Jasaf Building Technology CO. L.L.C - Emarati Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16001000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

LOONA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36663959  or  BU.ABDULLA280@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

PLUTO GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36663334  or  MOATHALNIAMI@GMAIL.COM 

Wawan Protein Bahrain w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38058058  or  nayef@wawan.cc 

PALMA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

DAR AL ETIHAD TRADING AND REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 34567893  or  HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39026367  or  QASSIMOOV18@HOTMAIL.COM 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

MULTY ZONE SPORTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17001259  or  HARISINCHN@GMAIL.COM 

LEGEND PAINTS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

Bab alridha markets 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33992587  or  MR.ALGHANAMI@HOTMAIL.COM  



  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

تاريخ: 2021/05/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 74937 إعالن رقم

تنازل– عن المحل التجاري

عبدالرحمن  يوسف  شوقي  بدور  السيدة   / السيد  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
عواطف  السيدة   / السيد  إلى  التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب  حساني 

خليل علي ابراهيم بوزبون 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
قيد: 139311-01

االسم التجاري: جولدن سبون كجن لخدمات األطعمة والمشروبات

w w w . g r n a t a . c o m

O r c h i d a  V i l l a s

Broker's license 3 Property Manager's license 23 Approved Valuer license A

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم

36155800
حسن حمزة

سنـــد
Sanad

� � � � � � � �

التاريخ: 2021/05/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 76797 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
قيد رقم: 15-98216

اسم التاجر: ساره سعيد جعفر ابراهيم مكي
االسم التجاري الحالي: كافيه بالك دايموند كورنر

االسم التجاري الجديد: كافيه ايلفن

القيد: 110394     -     التاريخ: 2021-4-13
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل
إعالن رقم )111( لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد صالح يوسف صالح الدين ابراهيم صالح الدين المالك لمؤسسة أربين 
بموجب  والمسجلة  فردية(  )مؤسسة  واإلدارية  المكتبية  لألنشطة  افينيو 
القيد رقم 110394 طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة للسيد 

صالح يوسف صالح الدين ابراهيم صالح الدين.

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى ذ.م.م
القيد: 10651  -    التاريخ: 2021/05/06

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )10651( لسنة 2021
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة / مريم 
محمود حسن محمود المالك لتارة للخياطة )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 
10651 طالبا تحويل الفرع رقم )5( باسم تجاري بيكابو كدز للمؤسسة الفردية إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 100 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم:
1.محمد مصطفى علي محمد السيد

GEORGIA MICHELLE WILLIAMS.2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

CR2021- 76099  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبده الزهراء احمد محمد الصغير

االسم التجاري الحالي : نخلة عراد للخضروات و الفواكه  
االسم التجاري الجديد : أسواق قرية عراد

قيد رقم : 1-48277

القيد: 11296 -  التاريخ: 2021-5-3
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد -عادل 
)مؤسسة  واالقمشه  الرجاليه  للخياطه  العداله  المالك ل محالت  بن رجب  عبدالرسول  علي 
إلى شركة  الفردية  المؤسسة  القيد رقم  11296 - طالبا تحويل  فردية( والمسجلة بموجب 

ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من
السادة التالية اسمائهم:

1. -عادل علي عبدالرسول بن رجب
PADA THODI USSAN .2

ABDUL RASHEED PADATHODI .3
MOHAMMED SHUAIB .4
MOHAMMED JAMEEL .5

التاريخ: 2021/05/03
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
69875-CR2021 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:     السيد أمين مجيد حسين ماجد    

االسم التجاري الحالي:  دريم الند للسياحة
االســـــم التجـــاري الجديد :  دريم الند إدارة فنادق

 قيد رقم : 2-41509

القيد: ٧٢٥٣٣     -     التاريخ: ١٩-٥-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل
إعالن رقم )٧٧٤٧٤( لسنة 2021

بشأن تغيير  االسم التجاري لبنك اإلبداع للتمويل متناهي الصغر
ش.م.ب مقفلة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب 
 72533 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  مقفلة  ش.م.ب  الصغر  متناهي  للتمويل  اإلبداع  بنك 
طالبين تغيير االسم التجاري لكافة الفروع من بنك اإلبداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ب 
مقفلة. فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“الموريتاني”... وبشاعة تعامل السلطات األميركية
فـــي الواقـــع لـــو قمنـــا بتحليـــل بعـــض التجـــارب الســـينمائية األميركيـــة 
العنصـــري  باالضطهـــاد  اهتمامـــا  11 ســـبتمبر، ســـنالحظ  أحـــداث  بعـــد 
والتعذيب والترهيب الذي تعرض له مئات الســـجناء على يد الســـلطات 
األميركيـــة فـــي ســـجن “غوانتينامـــو” الذي كان شـــاهدا علـــى العنصرية 
والقتـــل واإلجرام، وظهـــرت إلى الوجود العديد مـــن األفالم  التي تمثل 
لوحـــة نضاليـــة كاملـــة ضد الحكومـــة األميركية التي تدعـــي الدفاع عن 
حقـــوق اإلنســـان ولكنها في حقيقة األمر تتســـيد العالـــم في االعتقاالت 
واالغتيـــاالت وعمليات التعذيب واالنتهاكات المســـتمرة ألبســـط حقوق 
اإلنسان، وقد أحدث فيلم “الموريتاني” للمخرج الكبير كيفن ماكدونالد، 
وبطولـــة جـــودي فوســـتر وطاهـــر رحيـــم، والذي صـــدر فـــي فبراير هذا 
العـــام، والمأخوذ عن “يوميات غوانتينامـــو للكاتب محمد ولد صالحي” 
فضيحـــة واســـعة وبأحرف عريضـــة للســـلطات األميركيـــة، فمحمد ولد 
صالحي مواطن موريتاني تم القبض عليه في وطنه وتم ترحيله ســـرا 
إلى ســـجن غوانتينامو الشهير بعد أحداث 11 سبتمبر بشهرين، وقضى 
14 عاما في الســـجن دون أي ســـبب ودون أية تهمة، إنما مجرد شـــكوك 

واهيـــة، وخالل فترة اعتقاله تعرض إلى أبشـــع أنواع اإلهانة والتعذيب 
التي يستحي المرء من ذكرها.

وبطريقة ما ترســـل الســـماء والعناية اإللهية المحامية نانســـي هوالندر 
إلى ولد صالحي للحصول على حكم بأنه معتقل بشكل غير قانوني من 
قبل الســـلطات األميركية، بل وتطلـــب منه رفع قضية على وزير الدفاع 
الســـابق دونالـــد رامســـفيلد، والرئيس جـــورج بوش االبن، كمـــا أن ممثل 
االدعاء الكولونيل ســـتيوارت كوتش في البحرية األميركية والذي كان 
في البداية يسعى جاهدا الستصدار حكم بإعدام ولد صالحي، يكتشف 
زيـــف حكومتـــه وضعـــف األدلة ليقـــرر بعدهـــا االبتعاد عـــن القضية التي 
ربحهـــا في نهاية الســـباق المؤلـــم الموريتاني، وبالرغـــم من عدم توجيه 
أية تهمة له وتبرئته إال أنه ظل في الســـجن 6 ســـنوات إضافية، وأطلق 

سراحه عام 2016. 
إن أي ناقد حكيم لهذا األثر وبشـــاعة جرائم الســـلطات األميركية، فإننا 
نجزم بأنه سينصح أميركا بعدم التحدث نهائيا عن حقوق اإلنسان فقد 

انكشف منطقها األعوج.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أبطال منطقة سافرة )2(
استلمت بكل شكر وامتنان عددا كبيرا من االتصاالت الهاتفية 
والرســـائل النصيـــة المثنيـــة على مقال األحـــد الماضي “أبطال 
منطقـــة ســـافرة”، والذي ســـلطت خالله الضوء علـــى عدد من 
رجاالت شـــرطة البحرين بمرحلة التأسيس األولى، ممن أفنوا 

عقودا طويلة بخدمة البحرين بكل وفاء وأمانة وإخالص.
والشـــاهد أن المحتوى الرئيسي لكل المكالمات والرسائل التي 
تلقيتهـــا هـــو االمتنـــان، والشـــكر لثقافـــة التقديـــر، والتي تجبر 
الخواطر، وتذكر اآلخرين بالدور الذي قدمه آباؤهم الشجعان 
بفتـــرة ذهبيـــة، كانت بهـــا الصالبة وقـــوة الشـــكيمة واالعتداد 
بالنفس والشـــجاعة والوالء، الســـمات الرئيسية لهم، وفي كل 

الميادين.
هـــذه المفاهيم والقيم الجميلة، ورثـــت اليوم لألبناء واألحفاد 
الذيـــن يشـــغلون الكثيـــر مـــن المناصـــب المهمـــة والمتنوعـــة، 
ويســـاهمون مع غيرهم من مكونات المجتمع البحريني النبيل 

في بناء البالد وعمرانها، وخدمة المواطن والُمقيم.
هؤالء المؤسســـون، ومن يتبعهم اليوم مـــن ذرية صالحة، هم 
مواطنـــون مخلصـــون، ومحبون البد من تقديرهم وشـــكرهم، 
ومعرفـــة اإلرث العظيـــم الـــذي يســـتندون عليه، والـــذي يزداد 

رفعة وشأنًا يومًا بعد يوم.
أســـتذكر بمتن هذا المقال بجزئه الثاني، بعض أسماء رجاالت 
الشـــرطة األوائل والتي سقطت ســـهوًا بمقالي السابق، تقديرًا 
لهـــم وألبنائهـــم األوفيـــاء، وهـــم: عبـــاد الصانـــع )رحمـــه هللا(، 
قايد صالح المريســـي، صالح شـــاجره، صالـــح المطوع، جزاع 
الرويلـــي، محمد علي جابر، عبدالـــرب الخالقي، محمد القوي، 

محمد مسعد عياش )رحمه هللا(، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عالقات الدول... بين الثابت والمتغير
أثـــارت تصريحات شـــربل وهبـــة، وزير الخارجيـــة في حكومة 
تصريـــف األعمـــال اللبنانيـــة، جدال كبيـــرا عبر مواقـــع التواصل 
االجتماعي في لبنان ودول الخليج، والتي أطلقها خالل حوار 

تلفزيوني.
تصريحات الوزير اللبناني جاءت خالل مقابلة على قناة الحرة 
ضمت المحلل السياسي السعودي سلمان األنصاري، حيث قال 
وهبـــة: “دول المحبـــة والصداقـــة واألخوة، أوصلـــوا لنا تنظيم 
الدولة اإلســـالمية وزرعوه في ســـهول نينوى واألنبار وتدمر”، 
في إشـــارة إلى األراضي التي سيطر عليها التنظيم في سوريا 
والعـــراق، ولدى ســـؤاله عما إذا كان يقصد “بتلـــك الدول” دول 

الخليج، قال وهبة إنه ال يريد ذكر أسماء.
ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت 
الحركـــة اإلســـالمية قـــال: “مـــن الـــذي مولهـــم إذا.. أنـــا؟”، ومع 
احتـــدام الحـــوار، خرج وهبة عن ســـياق النقـــاش الموضوعي، 
ووصف الضيف الســـعودي الُمشـــارك في الحلقـــة، رئيس لجنة 
العالقات األميركية الســـعودية، سلمان األنصاري، بأنه من أهل 

البدو.
لقـــد أخطأ شـــربل وهبه، ويجـــب أن نذكر أمثاله بـــأن العالقات 
بيـــن الـــدول ال تخضع لهـــزات وقتية، عالقات الـــدول تتخطى 
تجـــاوزات هؤالء األشـــخاص، فعمق العالقات لن يهتز لســـلوك 
متجـــاوز عابر، والضغوط النفســـية والخضـــات تولد تجاوزات 

في الكلمات البد أن تزيلها االعتذارات.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

ُخلـــق اإلنســـان وحيـــًدا، لكنه ال يســـتطيع أن يعيش كذلك، فاإلنســـان جزء 
مـــن المجتمـــع الذي يعيـــش فيه، والملـــيء باألفراد مـــن الرجال والنســـاء، 
جميعهـــم يتشـــابهون فـــي الخلـــق إال أنهـــم مختلفون فـــي الفكـــر والثقافة 
والعلم والعقيدة والعادات والتقاليد، ولكي يعيشـــوا مًعا في مجتمع واحد 
عليهـــم أن يتقبلوا هذه االختالفات ويتعايشـــوا معها، وأن يتمتعوا بثقافة 
االستماع إلى اآلخر واحترام آرائه وثقافته ومعتقداته، وهذا ُيعبد طريق 

السالم وُيعزز قيم التسامح، ويدعم التضامن والتفاهم والتكافل بينهم.
إن االحتفـــال العالمـــي بهـــذا اليـــوم دعـــوة لتحقيـــق الســـالم بيـــن الـــدول، 
والتعاطـــف مـــع الدول والشـــعوب المقهـــورة، ومن أجل رقي ثقافة الِســـلم 
من أجل بناء أمة قوية ومزدهرة، وتعزيز االنســـجام والتعايش والتضامن 
وإنهـــاء الصراعـــات والعيـــش متجاوريـــن متفاهميـــن في أمٍن وســـالم. إن 
الشـــعوب الُمتطلعـــة إلى االســـتقرار واالزدهـــار هي التي تعيـــش في مناخ 
مـــن االحتـــرام المتبـــادل بينهـــا دون تمييـــز في الِعـــرق والجنـــس والثقافة 

والحضارة واللغة والدين.
وهـــذا اليوم بادرت بـــه الجزائر وصادقت عليه األمم المتحدة في 2017م، 
وحـــددت يوما من شـــهر مايـــو كيوم عالمي للعيش مًعا في ســـالم لتحقيق 

قيم الســـالم والمصالحة بين البشر والدول، وألجل القضاء على ما تعانيه 
الشـــعوب والـــدول مـــن تحديـــات وصعوبات وتفـــاوت واختـــالف، وصوال 

لتعزيز التواصل وتوثيق ُعرى األخوة اإلنسانية.
وما أحوج الشـــعوب واإلنســـانية اليوم لمثل هذا اليوم وهي تعيش محنة 
جائحة كورونا وســـالالتها الهالكة للبشـــر من خالل التعاون المشـــترك ومد 
يـــد المســـاعدة للـــدول األكثر تضـــرًرا من هـــذه الجائحة التي ليســـت لديها 
إمكانيـــات العـــالج والمعـــدات الطبية الالزمة لذلـــك، والعمل ســـوًيا لتعزيز 
الجهود الدولية في مجال البحوث العلمية واألدوية واللقاحات وتوفيرها 

لجميع الدول بدون استثناء الستئصال هذا الداء. 
ويعـــزز المجتمع البحرينـــي بقيمه االجتماعيـــة والثقافيـــة والدينية ثقافة 
التعايش مًعا التي تجسد التالحم والترابط والتعاون والتسامح بين جميع 
المكونات والفئات في مملكة البحرين وفق مبادئ التعايش واإلخاء، وبما 
يملكـــه الشـــعب البحريني من وعـــي ثقافي واجتماعي قائـــم على التعاون 
والتآلف بين فئات المجتمع. إن الســـالم الذي يبحث عنه البشـــر ُيمثل حالة 
من الوجود اإلنساني ووعًيا لجميع فئات المجتمع، فنحن إخوٌة في الَخْلق 

وفي اإلنسانية وشركاء في األرض وما فيها من جميل.

عبدعلي الغسرة

العيش معـًا في سالم

قلمـــا تمـــر أيام ال تتكهن فيها وســـائل اإلعـــالم والعناصـــر الحكومية بمقاطعة 
المواطنيـــن “ســـيرك” االنتخابـــات وركودهـــا، وتعرب عن قلقها مـــن المقاطعة، 
ويســـتند توقعهم واســـتنتاجهم إلـــى الظروف الموضوعيـــة وكراهية جماهير 
الشـــعب اإليرانـــي الســـلطة ولعبتهـــا، جماهيـــُر شـــعٍب تطالب باإلطاحـــة بهذه 

السلطة المستبدة.
فقـــد كتبـــت صحيفـــة “جهـــان صنعـــت” فـــي 15 مايـــو 2021 حـــول مقاطعـــة 
االنتخابـــات: “الحقيقـــة هـــي أن المواطنيـــن اإليرانييـــن، توصلـــوا بموجـــب 
مجموعـــة مـــن الظـــروف السياســـية الداخليـــة والخارجيـــة، وكذلـــك دراســـة 
اتجاهـــات وعمليـــات االقتصاد اإليراني على نطاق واســـع، فضال عن دراســـة 
موائـــد ســـفرتهم فـــي اســـتبيان علـــى مـــدار الوقـــت إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أن 
الحكومـــات في إيران ُتدار بدون كفاءة اعتباًرا من مرحلة الحرب فصاعدا... 
وبالتالي، كان وال يزال المواطنون اإليرانيون متشككين في المشاركة الجادة 

في االنتخابات؛ على األقل حتى اآلن”.
وكتبـــت صحيفـــة “ابتكار”، حـــول خطورة مقاطعـــة أبناء الوطـــن االنتخابات 
“علـــى الرغـــم مـــن أن المواطنين لم يعيشـــوا األجـــواء االنتخابيـــة حتى اآلن، 

دعونـــا نضع المجامالت جانًبا، فهذا الشـــلل ليس نتـــاج وباء كورونا، وال يعود 
إلى المشـــاكل االقتصادية فحســـب، ويكمن ناقوس الخطر في أن المواطنين 
يشـــككون فـــي إمكانية ممارســـة إرادتهم من خالل صناديـــق االقتراع. لذا، ال 
ينبغـــي أن تؤخذ هـــذه القضية على أنها نوع من المزاح”. )صحيفة ابتكار، 15 

مايو 2021(.
كمـــا اعترفـــت صحيفة “مســـتقل”، في هـــذا الصدد بوجـــود “ُأنـــاس ُتركوا في 
دوا مصابين بخيبة األمل، وهذا  أحضان اليأس في الشوارع واألسواق أو ُشرِّ
اإلحبـــاط أكبـــر من أن ُينســـى، والجدير بالذكر أن إقناع هذا اإلنســـان المحبط 

والقلق بالتوجه لصندوق االقتراع ألمر أصعب بكثير مما هو ُمَتصور”.
وتجـــدر اإلشـــارة إلى أن تمـــرد أبناء الوطن على الســـلطة وعـــدم رغبتهم في 
المشـــاركة فـــي االنتخابـــات واســـع النطـــاق لدرجـــة أن المعمم روحانـــي أيًضا 
اعتـــرف بذلك ضمنًيا، حيث قـــال: “إن أي عذر للتفرقة وتمزيق الصف الواحد 
ألبناء الوطن والحكومة أمر غير مقبول في ظل الظروف الحالية للبالد التي 
تنطـــوي علـــى التهديد واإلنـــذار األخير”. )موقـــع “روحانـــي”، 10 مايو 2021(. 

“مجاهدين”.

نظام مير محمدي

مسرحية االنتخابات واالعتراف بعدم إقبال الشارع )1(



وجـــه النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، الرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر، 
لمتابعـــة تحضيـــرات ممثلـــي الكـــرة البحرينية 
الحـــد  نـــادي  وفريـــق  المحـــرق  نـــادي  فريـــق 
المشـــاركين في بطولة كأس االتحاد اآلســـيوي 
لكرة القدم. كما وجه سموه إلى ضرورة متابعة 
كل المتطلبـــات التـــي تدفـــع بالفريقيـــن لتقديم 
الصـــورة المشـــرفة للكـــرة البحرينيـــة فـــي هذه 

المشاركة اآلسيوية.
وتنفيذا لتوجيهات ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، تواصل عبدالرحمن عســـكر الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة مـــع رئيس 
أحمـــد  الشـــيخ  المحـــرق  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
بـــن علـــي آل خليفـــة، وذلك للوقـــوف على آخر 

التحضيرات التـــي يجريها فريق نادي المحرق 
األول لكـــرة القـــدم المتواجـــد حاليـــا بالعاصمة 
األردنيـــة عّمـــان، وذلـــك قبيـــل مشـــاركته فـــي 
مباريات المجموعة الثانية بمرحلة الدور األول 
ضمن منافسات البطولة، والتي تنطلق يوم غد 

الجمعة.
وفـــي بدايـــة االتصال، نقـــل الرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة العامة للرياضة لرئيـــس النادي، تحيات 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة لجميع 
أفراد الفريق، وتمنيات سموه للفريق بالتوفيق 
والنجـــاح فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن منافســـات 

المشاركة اآلسيوية. 
العامـــة  الهيئـــة  أن  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
للرياضة برئاســـة سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، حريصة على االطالع على تحضيرات 
الفرق والمنتخبـــات الوطنية التي تمثل مملكة 
البحريـــن فـــي مختلف البطوالت والمشـــاركات 
القارية والدولية، وتسعى إلى تقديم كل أوجه 

الدعـــم التـــي تدفـــع الفـــرق الوطنيـــة للتحضير 
علـــى الشـــكل الـــذي يحقـــق الظهـــور المشـــرف 

وإحراز النتائج المميزة التي تساهم بمنافستها 
علـــى تحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات للرياضة 

البحرينية. 
وقـــال: “إن فريـــق المحـــرق غني عـــن التعريف 
ومن الفرق التي كتبت اسمها بأحرف من ذهب 
في هذه المســـابقة القارية، بعد أن أحرز اللقب 
فـــي عـــام ٢٠٠٨، ليؤكد مـــن خالل ذلـــك نجاح 

الكـــرة البحرينيـــة فـــي الوصـــول إلـــى منصات 
التتويـــج ببطـــوالت االتحاد اآلســـيوي”، متمنيا 
فـــي الوقت ذاته للفريـــق التوفيق والنجاح في 

هذه النسخة من البطولة.
إلـــى  عســـكر  عبدالرحمـــن  اســـتمع  بعدهـــا، 
خـــالل  الفريـــق  يجريهـــا  التـــي  االســـتعدادات 
تواجـــده بالعاصمـــة عّمـــان، والتـــي ســـيخوض 
من خاللها منافســـات هـــذه المجموعـــة الثانية 
بالـــدور االول والتي تضم الـــى جانب المحرق، 
فرق: السلط األردني ومركز بالطة الفلسطيني 
واألنصـــار اللبنانـــي، والتـــي ســـيبدأها بمواجهة 
فريـــق الســـلط األردني يـــوم غد الجمعـــة، فيما 
ســـيخوض لقـــاءه الثانـــي امـــام مركـــز بالطـــة 
الفلســـطيني يـــوم االثنيـــن ٢٤ مايـــو، ويختتـــم 
مبارياته بالمجموعة بلقاء ثالث يجمعه بفريق 
األنصـــار اللبناني يـــوم الخميس ٢٧ من الشـــهر 

الجاري.

الهيئة العامة للرياضة - المركز اإلعالمي

خالد بن حمد يوجه لمتابعة تحضيرات ممثلي الكرة البحرينية
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بقيــادة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
اإلنســانية وشــئون الشــباب، قائــد الفريــق الملكــي للقدرة، تشــهد مدينــة بيزا 
اإليطالية مساء اليوم الخميس االفتتاح الرسمي لبطولة العالم للقدرة التي 
ستشــهد مشــاركة الفريق الملكي بقيادة سموه و4 فرسان من الفريق الملكي، 

حيث ستقام البطولة يوم السبت لمسافة 160 كيلومتًرا.

وســـيقود ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
للقـــدرة، حيـــث  الملكـــي  الفريـــق  خليفـــة، 
سيشارك إلى جانب سموه، الفرسان جعفر 
ميـــرزا ورائد محمـــود وعبدالرحمن الزايد 

ومنال فخراوي.
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأبـــدى 
آل خليفـــة تفاؤلـــه فـــي تحقيـــق أهـــداف 
المشـــاركة فـــي البطولـــة، مبينًا ســـموه أن 
العديـــد من األهداف يطمـــح في الوصول 

إليها الفريق الملكي.
وأعرب ســـموه عـــن تقديره للجهـــود التي 
تبذلهـــا اللجنة المنظمة فـــي تأمين إخراج 

البطولة بأفضل صورة تنظيمية.

د. خالد: قيادة ناصر بن حمد إضافة 

قوية للفريق

أكـــد الدكتـــور خالـــد أحمـــد حســـن، مديـــر 
الفريـــق الملكـــي، أن قيـــادة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة للفريق في بطولة 
العالـــم لـــه أثـــر إيجابـــي كبيـــر علـــى جميع 
المشـــاركين والفريق، مبينًا إلى أن ســـموه 
يتمتـــع بقيـــادة وخبرة تنعكـــس باإليجاب 
علـــى طاقة الفرســـان وســـتكون مشـــاركة 

سموه إضافة قوية للفريق.
وأوضـــح الدكتور خالـــد أحمـــد أن الفريق 
التـــي  البطولـــة  لدخـــول  جاهـــزًا  أصبـــح 
سيســـعى فيهـــا لتحقيـــق أفضـــل النتائـــج، 
مشـــيرًا إلـــى أن الفريـــق بجميـــع فرســـانه 
وطاقمـــه لديـــه الخبـــرة الكافيـــة للتواجـــد 
فـــي مثل هذه البطـــوالت العالمية في ظل 
الدعـــم الكبيـــر الذي يقدمه ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
تكـــون  أن  المؤكـــد  “مـــن  خالـــد  د.  وقـــال 
البطولة قوية، ونؤكد أن المشـــاركة بمثابة 
الفرصـــة الكبيـــرة لكافة الفرســـان للدخول 
المراحـــل  خـــالل  مثيـــرة  منافســـات  فـــي 
الخمـــس والتي تؤكد مكانة رياضة القدرة 

في مملكة البحرين”.

وأضـــاف “الفريـــق الملكـــي دائمًا مـــا يثبت 
بـــأن رياضـــة القـــدرة فـــي البحرين تشـــهد 
رؤيـــة  وفـــق  وتســـير  ملحوًظـــا  تطـــوًرا 
االزدهـــار  مواصلـــة  هدفهـــا  مســـتقبلية 
وتحقيـــق اإلنجازات، وانعكـــس ذلك على 
تواجـــد الفريـــق فـــي بطولة العالـــم بتأهله 
بكل جدارة واســـتحقاق لهذا االســـتحقاق 

العالمي الكبير”.
وتابـــع د. خالـــد “نحـــن علـــى درجـــة كبيرة 
مـــن التفـــاؤل بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة الـــذي نأمل أن يوصلنا 
إلـــى منصـــة التتويج خالل هـــذه البطولة، 
كامـــل  تحقيـــق  علـــى  الفرســـان  ونحـــث 
أهـــداف المشـــاركة والمنافســـة القوية في 
الســـعي لتحقيـــق أفضل النتائـــج واعتالء 
منصـــات التتويـــج وتأكيد مكانـــة المملكة 
وتواجدها القوي في البطوالت العالمية”.

وختم د. خالد أحمد حديثه “إن ما وصلت 
إليـــه رياضة القـــدرة البحرينيـــة من تطور 
وازدهـــار وما حققتـــه من مكاســـب كبيرة 
فـــي شـــتى المجاالت سيســـاهم فـــي إبراز 
المشـــاركة البحرينيـــة فـــي هـــذه البطولة، 
كامـــل  تحقيـــق  علـــى  الفرســـان  ونحـــن 
االستفادة من قيادة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة للفريق، ويســـودنا التفاؤل 

في تحقيق النتائج اإليجابية بإذن هللا”.

االفتتاح الرسمي اليوم

حـــددت اللجنـــة المنظمة للبطولة الســـاعة 
التاســـعة والنصف مســـاء بتوقيت إيطاليا 
المملكـــة(،  بتوقيـــت  والنصـــف  )العاشـــرة 
موعـــدًا لحفـــل االفتتـــاح في القريـــة التي 

ستحتضن البطولة بمدينة بيزا.
وســـيكون هنـــاك إجـــراءات خاصـــة لحفل 
االفتتـــاح في ظـــل الظروف التـــي تمر بها 
دول العالـــم جراء فيـــروس كورونا، حيث 
سيســـمح لكل دولة بتواجـــد فارس واحد 

فقط في حفل االفتتاح.

الزي الرسمي العربي

ســـيظهر الفريـــق الملكي للقـــدرة في حفل 
االفتتـــاح بالـــزي الرســـمي العربـــي، حيـــث 
فـــي  للفريـــق  الممثـــل  الفـــارس  ســـيرتدي 
االفتتـــاح، الثـــوب والغتـــرة والعقـــال فـــي 
العربـــي  اللبـــاس  وأصالـــة  لثقافـــة  إبـــراز 
التقليدي والذي ســـيبرز ممثل المملكة في 
حفل االفتتاح خاصة أن اللباس يعتبر من 

رموز الثقافة الشعبية العربية.

 علم المملكة يرفرف

رفـــرف علـــم مملكـــة البحريـــن فـــي قريـــة 
بيـــزا  بمدينـــة  للقـــدرة  العالـــم  بطولـــة 
اإليطاليـــة. وانتهـــت اللجنـــة المنظمـــة من 
تركيـــب جميع أعالم الدول المشـــاركة من 
بينها علم مملكة البحرين في أكبر محافل 

بطوالت القدرة.

منال فخراوي: فخورة بتواجدي في 

البطولة

أعربـــت الفارســـة منـــال فخـــراوي، عـــن 
شكرها وتقديرها إلى سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى دعـــم ســـموه 
المتواصل للفريق بشكل عام ولها بشكل 
خـــاص، مبينـــة أن دعم ومتابعة ســـموه 

أثمرت عن تواجدها في بطولة العالم.
وأكـــدت منـــال فخـــراوي أن التدريبـــات 
المتواصلـــة التـــي خاضهـــا الفريـــق فـــي 
الفترة الماضية أوصلت الفرســـان لكامل 
الجاهزيـــة فـــي ظل دعم واهتمام ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وقالت “إن قيادة ســـموه للفريق يعطينا 
الحافز الكبير لتقديم أفضل المستويات، 
حيـــث نحصل على دفعـــة معنوية عالية 
وتنعكس خبرة وقيادة ســـموه علينا في 
الســـباقات، وســـنحرص على االســـتفادة 
من تعليمات سموه المتواصلة والهادفة 
إلى القيادة الناجحة والمنافســـة القوية 

التي تثمر عن تحقيق أفضل النتائج”.
وأضافت “يســـودنا التفـــاؤل في تحقيق 
النتائج الطيبة فـــي البطولة، على الرغم 
أننا ندرك بأن المنافســـة لن تكون ســـهلة 
ولكـــن الفريق الملكي قـــادر على تحقيق 
بـــإذن هللا، ونعاهـــد  النتائـــج اإليجابيـــة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
فـــي  المســـتويات  علـــى تقديـــم أفضـــل 

البطولة”.

رائد محمود: هدفنا تأكيد مكانة 
القدرة البحرينية

الفريـــق  رائـــد محمـــود، أن  الفـــارس  أكـــد 
مكانـــة  تأكيـــد  علـــى  ســـيحرص  الملكـــي 
القـــدرة البحرينية في بطولة العالم والتي 
تشهد ازدهاًرا وتطوًرا بقيادة سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، مبينًا أن قيادة 
سموه ستعطي الحافز الكبير للفرسان في 

تقديم أفضل المستويات.
وقـــال رائد محمود “لقد كانـــت لنا تجارب 
ســـابقة في بطـــوالت عالمية بهـــذا الحجم 
بفرســـانه  الملكـــي  الفريـــق  والمســـتوى، 
فـــي  الخبـــرة  يمتلـــك  طواقمـــه  وجميـــع 
الكبيـــرة  البطـــوالت  هـــذه  فـــي  التواجـــد 
والضخمـــة بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة الداعـــم األكبـــر للفريـــق 

ولرياضة القدرة”.
حقـــق  أن  “ســـبق  محمـــود  رائـــد  وتابـــع 
فرســـاننا المتميـــزون العديـــد مـــن النتائج 
المشـــرفة في مناسبات ســـابقة، وسنسعى 
فـــي البطولـــة الحالية أن نقدم مســـتويات 
أفضـــل وتحقيق نتائـــج إيجابيـــة رغم أن 

المنافســـة لـــن تكـــون عادية ولكـــن الفريق 
يمتلـــك مقومات المنافســـة والصعود على 
منصـــة التتويج خاصـــة أن الفريـــق اعتاد 
دائمـــًا على تواجـــده على منصـــة التتويج 

في بطوالت كبرى”.
وأضاف “مراحل الســـباق الخمس ستكون 
صعبـــة وأمامنا تحديات عديدة سنســـعى 
لتقديـــم أفضـــل المســـتويات، ونأمـــل فـــي 
تحقيـــق أهدافنـــا فـــي البطولة، حيـــث أننا 
نمتلـــك نخبة مـــن الفرســـان القادرين على 

تحقيق النتائج اإليجابية”.

 تواصل إجراءات الفريق الطبي
يتواصل الفريق الطبي المرافق اجراءاته 
للرقابـــة على الوضع الصحي ألفراد البعثة 
وذلك من خالل اإلشراف اليومي، والحمد 
طيبـــة  جـــاءت  النتائـــج جميعهـــا  إن  للـــه 

وسليمة.

وصول الفرق

بيـــزا اإليطاليـــة خـــالل  وشـــهدت مدينـــة 
اليوميـــن الماضييـــن وصـــول المنتخبـــات 

المشاركة في البطولة.
فارســـًا   80 مشـــاركة  البطولـــة  وستشـــهد 
يمثلـــون 32 دولـــة، حيـــث تضـــم البطولـــة 
13 فريقـــًا، والدول المشـــاركة هي: مملكة 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  البحريـــن، 
دولـــة االمارات العربيـــة المتحدة، إيطاليا، 
العراق، أستراليا، بلجيكا، الجزائر، النمسا، 
بولنـــدا،  البرازيـــل،  بيالروســـيا،  بلغاريـــا، 
الصين، تشـــيلي، كرواتيا، إســـبانيا، فرنسا، 
ألمانيا، هنغاريـــا، إيرلندا، لتوانيا، النرويج، 
ســـلطنة عمـــان، البرتغـــال، رومانيا، جنوب 
الســـويد،  ســـلوفاكيا،  أفريقيـــا، سويســـرا، 
الواليات المتحدة األميركية، األوروغواي.

 تجهيزات على قدم وساق

تواصل اللجنة المنظمة تجهيزاتها للقرية، 
حيث يشهد موقع البطولة عمل على قدم 
وســـاق على مدار الســـاعة مـــن أجل إنهاء 
الخاصـــة  والتجهيـــزات  الترتيبـــات  كافـــة 
بالبطولـــة، ومن المتوقـــع أن ينتهي العمل 
اليـــوم في القرية وســـتصبح جاهزة تمامًا 

الحتضان البطولة.

منال فخراويرائد محمودخالد أحمد حسن

الفريق الطبي

بيزا )إيطاليا( - المكتب اإلعالمي

اليـــوم حفـــل افتتـــاح بطـــولـــة العـــالـــم للقـــدرة
ــوه ــمـ سـ ــب  ــ ــانـ ــ جـ إلـــــــى  فـــــرســـــان  و4  ــد  ــ ــم ــ ح بـــــن  ــر  ــ ــاصـ ــ نـ بــــقــــيــــادة 

في بيزا اإليطالية 
وسط إجراءات 

صحية

  الزي الشعبي 
للفريق الملكي 

في االفتتاح 
الرسمي

 علم المملكة 
يرفرف في قرية 

بطولة العالم 
للقدرة

سمو الشيخ خالد بن حمد 

عبدالرحمن عسكر



تلقى النائب األول لرئيس المجلس االعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، برقية تهنئة من نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس المجلس البحريني لأللعاب 
القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة، 
بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكـــي بتعيين ســـموه 

رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. 
وأعرب ســـموه عن خالص التهاني إلى سمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن 
الثقـــة التي يحظى بها ســـموه من جاللـــة الملك، ما 
هـــي إال تأكيد علـــى الجهـــود المتميزة التـــي يبذلها 
ســـموه لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيـــا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة 
الرياضية، لتحقيق التطلعات الملكية لنهضة وتقدم 

الرياضة البحرينية. 
كمـــا تلقـــى ســـموه، برقيـــة تهنئة من ســـمو الشـــيخ 
حمـــد بـــن محمد بـــن ســـلمان آل خليفـــة، معربا عن 
خالـــص التهانـــي إلـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة بالثقـــة الملكيـــة، مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي 
يحظـــى بها ســـموه مـــن لدن جاللـــة الملـــك، ما هي 
إال تأكيـــد على الجهود المتميزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلة تطويـــر الحركـــة الرياضية، 
لتحقيق التطلعات الملكيـــة لنهضة وتقدم الرياضة 

البحرينية. 
 وتلقـــى ســـموه برقيـــة تهنئة مـــن رئيـــس المحكمة 
الدســـتورية الشـــيخ خليفة بن راشد بن عبدهللا آل 
خليفة، بمناســـبة صدور المرســـوم المرسوم الملكي 
بتعيين ســـموه رئيســـا لمجلـــس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة. 
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك، ما هي 
إال تأكيـــد على الجهود المتميزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلة تطويـــر الحركـــة الرياضية، 
لتحقيق التطلعات الملكيـــة لنهضة وتقدم الرياضة 

البحرينية. 
كمـــا تلقـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
للشـــباب  المجلـــس االعلـــى  لرئيـــس  النائـــب األول 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
مـــن  البحرينيـــة، برقيـــة تهنئـــة  اللجنـــة األولمبيـــة 
ســـعادة الســـفير الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
ســـفير مملكة البحرين لدى دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكـــي من 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
بتعيين ســـموه رئيســـا لمجلـــس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة. 
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ما هـــي إال تأكيد علـــى الجهود 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الملكيـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
كمـــا تلقـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
للشـــباب  المجلـــس االعلـــى  لرئيـــس  النائـــب األول 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية، برقية تهنئة من السفير 
أحمد عبدالرحمن الســـاعاتي سفير مملكة البحرين 
لـــدى روســـيا االتحادية، بمناســـبة صدور المرســـوم 
الملكي من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه، بتعييـــن ســـموه رئيســـا لمجلـــس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة. 
وأعـــرب ســـعادته عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة بالثقـــة الملكية، 
مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي يحظـــى بها ســـموه من لدن 
جاللـــة الملـــك المفدى حفظه هللا ورعـــاه، ما هي إال 
تأكيـــد علـــى الجهـــود المتميـــزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلة تطويـــر الحركـــة الرياضية، 
لتحقيق التطلعات الملكيـــة لنهضة وتقدم الرياضة 

البحرينية.
 على صعيد متصل، تلقى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس االعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، برقية تهنئة من 
ســـعادة السفير محمد غســـان محمد عدنان شيخو 
ســـفير مملكة البحرين لـــدى جمهورية أندونيســـيا، 
بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي مـــن لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بتعيين 
سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك المفدى 

حفظـــه هللا ورعـــاه، ما هـــي إال تأكيد علـــى الجهود 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الملكيـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية. 
 وتلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس االعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن الســـفير عبـــدهللا بن 
راشـــد بن علي المديلوي ســـفير ســـلطنة عمان لدى 
مملكة البحرين، بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي 
مـــن لـــدن حضرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، بتعيين ســـموه رئيســـا لمجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة. 
وأعـــرب ســـعادته عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة بالثقـــة الملكية، 
مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي يحظـــى بها ســـموه من لدن 
جاللـــة الملـــك المفدى حفظه هللا ورعـــاه، ما هي إال 
تأكيـــد علـــى الجهـــود المتميـــزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلة تطويـــر الحركـــة الرياضية، 
لتحقيق التطلعات الملكيـــة لنهضة وتقدم الرياضة 

البحرينية. 
 وتلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس االعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، برقيـــة تهنئة من الســـفير الشـــيخ ثامر 
بـــن جابر األحمد الصباح ســـفير دولـــة الكويت لدى 
مملكة البحرين، بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي 
مـــن لـــدن حضرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، بتعيين ســـموه رئيســـا لمجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة. 
وأعـــرب ســـعادته عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة بالثقـــة الملكية، 
مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي يحظـــى بها ســـموه من لدن 
جاللـــة الملـــك المفدى حفظه هللا ورعـــاه، ما هي إال 
تأكيـــد علـــى الجهـــود المتميـــزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلة تطويـــر الحركـــة الرياضية، 
لتحقيق التطلعات الملكيـــة لنهضة وتقدم الرياضة 

البحرينية. 
  كمـــا تلقـــى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
للشـــباب  المجلـــس االعلـــى  لرئيـــس  النائـــب األول 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
مـــن  البحرينيـــة، برقيـــة تهنئـــة  اللجنـــة األولمبيـــة 
ســـامي عبـــدهللا بوهـــزاع وكيـــل وزارة المواصالت 
واالتصـــاالت للنقـــل البري والبريد، بمناســـبة صدور 
المرســـوم الملكـــي من لدن حضـــرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بتعيين ســـموه رئيســـا 

لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. 
وأعـــرب ســـعادته عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة بالثقـــة الملكية، 
مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي يحظـــى بها ســـموه من لدن 
جاللـــة الملـــك المفدى حفظه هللا ورعـــاه، ما هي إال 
تأكيـــد علـــى الجهـــود المتميـــزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلة تطويـــر الحركـــة الرياضية، 
لتحقيق التطلعات الملكيـــة لنهضة وتقدم الرياضة 

البحرينية. 
وتلقى ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس االعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن راشد 
آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشـــد للفروســـية 
وسباق الخيل، بمناسبة صدور المرسوم الملكي من 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
بتعيين ســـموه رئيســـا لمجلـــس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ما هـــي إال تأكيد علـــى الجهود 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الملكيـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
 وتلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس االعلى للشـــباب والرياضة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
األولمبية البحرينية، برقية تهنئة من الســـيد محمد 
علـــي جناحي رئيـــس االتحـــاد البحريني للســـامبو، 
بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي مـــن لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بتعيين 
سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. 
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ما هـــي إال تأكيد علـــى الجهود 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الملكيـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية. 
وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
للشـــباب  المجلـــس االعلـــى  لرئيـــس  النائـــب األول 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية، برقية تهنئة من السيد 
أحمد خالد الـــوزان رئيس االتحاد البحريني للكيك 
بوكســـينغ، بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكـــي من 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
بتعيين ســـموه رئيســـا لمجلـــس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة. 
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ما هـــي إال تأكيد علـــى الجهود 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الملكيـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية. 
وتلقى ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس االعلى للشـــباب والرياضة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
األولمبية البحرينية، برقية تهنئة من الســـيد فارس 
غازي القصيبي رئيس االتحـــاد البحريني للكراتيه، 
بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي مـــن لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بتعيين 
سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. 
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ما هـــي إال تأكيد علـــى الجهود 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الملكيـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية. 
 وتلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس االعلى للشـــباب والرياضة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
األولمبيـــة البحرينية، برقية تهنئة من عبادة عدنان 
المال رئيس االتحاد البحريني للمصارعة، بمناســـبة 
صـــدور المرســـوم الملكـــي من لدن حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بتعيين ســـموه 

رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. 
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ما هـــي إال تأكيد علـــى الجهود 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الملكيـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية. 
 كمـــا تلقى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
للشـــباب  المجلـــس االعلـــى  لرئيـــس  النائـــب األول 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية، برقية تهنئة من السيد 
االتحـــاد  رئيـــس  الكوهجـــي  عبدالمجيـــد  يوســـف 
المرســـوم  صـــدور  بمناســـبة  للمالكمـــة،  البحرينـــي 
الملكي من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه، بتعييـــن ســـموه رئيســـا لمجلـــس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة. 
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ما هـــي إال تأكيد علـــى الجهود 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الملكيـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية. 
وتلقى ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
االول لرئيـــس المجلـــس االعلى للشـــباب والرياضة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
األولمبيـــة البحرينيـــة، مزيـــد مـــن برقيـــات التهنئة، 
بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي مـــن لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بتعيين 
سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. 
حيث تلقى ســـموه برقيات تهنئة من: جمال فارس 
الرويعـــي المنـــدوب الدائـــم لمملكـــة البحريـــن لـــدى 
األمـــم المتحدة - نيويورك، الســـفير بديـــوان وزارة 
الخارجية وحيد مبارك سيار، النائب على إسحاقي 
عضـــو مجلس النـــواب، عـــادل حميد عبدالحســـين 
جعفـــر عضو اللجنة التنســـيقية بمحافظة العاصمة 
ورئيـــس مجلـــس إدارة أمفا القابضـــة، محمد رجب 

أيوب نائب رئيس مجلس إدارة أمفا القابضة.
وقـــد أعرب المهنئون عن خالص التهاني إلى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة بالثقـــة الملكية، 
مؤكديـــن أن الثقـــة التي يحظى بها ســـموه من لدن 
جاللة الملك، ما هي إال تأكيد على الجهود المتميزة 
التي يبذلها ســـموه لخدمة مملكة البحرين، متمنين 
لســـموه التوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر 
الملكيـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.

فعاليات وطنية تثني على جهود خالد بن حمد
للرياضــة العامــة  للهيئــة  رئيســا  بتعيينــه  ســموه  علــى  تنهــال  التهانــي 

سمو الشيخ خالد بن حمد 

سفير مملكة البحرين لدى 
جمهورية  أندونيسيا

رئيس االتحاد البحريني للكراتيه

رئيس االتحاد البحريني للسامبو

رئيس االتحاد البحريني للكيك 
بوكسينغ

رئيس االتحاد البحريني للمالكمة

رئيس المحكمة الدستورية

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة

المدير التنفيذي لنادي راشد 
للفروسية وسباق الخيل

وكيل وزارة المواصالت واالتصاالت 
للنقل البري والبريد

سفير مملكة البحرين لدى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

سفير مملكة البحرين لدى روسيا 
االتحادية

سمو الشيخ حمد بن محمد 
بن سلمان آل خليفة
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عدد الشهداء يرتفع في غزة الى 219 فلسطينيا بينهم 63 طفال

بايدن يحدد لنتانياهو “موعًدا مطلوًبا” لخفض التصعيد

أنها  األربعاء  أمس  إسرائيل  أعلنت 
كانت  إذا  مما  للتأكد  تقييما  تجري 
شــــروط “وقــــف إطــــاق الـــنـــار” مع 
رئيس  لكن  مستوفاة،  غــزة  قطاع 
ــا بــنــيــامــيــن نــتــانــيــاهــو أكــد  ــهــ ــ وزرائ
في  حــمــاس”،  “ردع  على  التصميم 
وقت تتواصل حملة القصف الجوي 
المحاصر  القطاع  على  والمدفعي 

حاصدة مزيد من القتلى.
إسرائيل،  على  الــرد  يشبه  ما  وفــي 
الرئيس  أن  األبــيــض  الــبــيــت  أعــلــن 
نتانياهو  أبلغ  بايدن  جو  األميركي 
العنف  ألعمال  “تراجعا  يترقب  أنه 

اليوم” تمهيدا لوقف الطاق النار.
الفصائل  الوقت نفسه، تواصل  في 
صــواريــخــهــا  إطــــاق  الفلسطينية 
ــي  مــن الــقــطــاع فــي اتــجــاه األراضــ

الفلسطينية، ولو بوتيرة أقل. 
إسرائيلي  عسكري  مــصــدر  ــال  وقـ  
لصحافيين أمس “نبحث عن الوقت 
المناسب لوقف إطاق النار”، ولكن 

“نستعد أليام أخرى” من القتال.
وأضــاف المصدر “نحن نقّيم ما إذا 
)...(، ومــا  كــافــيــة  إنــجــازاتــنــا  كــانــت 
القدرة  إضعاف  في  هدفنا  كان  إذا 
القتالية لحركة حماس في غزة قد 

تحقق”. 
كــانــت  إذا  ــا  مـ الــمــصــدر  وتـــســـاءل 
حماس ستفهم “الرسالة” التي تقول 
ال  إلسرائيل  الصاروخي  قصفها  أن 

يمكن أن يتكرر.
وقــــال نــتــانــيــاهــو مـــن جــهــتــه أمـــام 
مــجــمــوعــة ســفــراء أجــانــب فــي تل 
يمكن  فقط  طريقتان  “هناك  أبيب 
إما  )حــمــاس(:  معهم  بهما  التعامل 
احتمال  دائــًمــا  وهــذا  تسحقهم،  أن 
ونـــحـــن  تــــردعــــهــــم،  أو  ــوح،  ــ ــت ــ ــف مــ
قـــوي”.  ردع  فــي  اآلن  مــنــخــرطــون 
ــا ال  ــن ــاف “يــجــب أن أقــــول أن ــ وأضـ

نستبعد أي احتمال”.
فشل  بعد  التصريحات  هذه  وتأتي 

منذ  ــن  األمـ لمجلس  ــع  رابـ اجــتــمــاع 
في  الثاثاء،  األخير  التصعيد  بدء 
تبني إعان يطالب بالتهدئة، بسبب 

عرقلة الواليات المتحدة.
ــا اقــتــرحــت  ــهـ ــنـــت فـــرنـــســـا أنـ ــلـ وأعـ
مشروع قرار يدعو إلى وقف إطاق 
بالتنسيق مع مصر واألردن ال  النار 
الى  طريقه  سيجد  كــان  إن  يعرف 

البحث والتصويت ومتى.
وأعـــلـــن الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بــيــان 
صـــدر بــعــد الــظــهــر أن بـــايـــدن أبــلــغ 
كبيرا  تراجعا  “يتوقع  أنه  نتانياهو 
لوقف  تمهيدا  الــيــوم  التصعيد  فــي 

إلطاق النار”. 
وجاء ذلك خال اتصال هاتفي بين 

الرجلين هو الرابع منذ بدء األزمة.
الدبلوماسية  المساعي  إطــار  وفــي 
برلين  في  أعلن  الجارية،  المكثفة 
هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  أن 
سيجري محادثات في القدس ورام 

هللا اليوم الخميس.
العاشر  منذ  الشهداء  عــدد  وارتــفــع 
 219 الــى  غــزة  مايو في قطاع  من 
طفا،   63 بينهم  الفلسطينيين  بين 
وفق وزارة الصحة التابعة لحماس 

في قطاع غزة.
ــو ســـلـــطـــان )45  ــ ــــت رنــــــدة أبـ ــال وقــ

تقيم  أطفال  لسبعة  أم  وهي  عاما( 
فـــي غـــرب مــديــنــة غـــزة “ال نــعــرف 
ــوم، صـــوت االنــفــجــارات  ــنـ طــعــم الـ
الحربية  والــطــائــرات  والــصــواريــخ 

يرعبنا”.
وأضافت “نجلس جميعا في غرفة 
ــدة وابـــنـــي الــصــغــيــر ابــراهــيــم  ــ واحـ
إنه يخاف  لي  أعــوام( يقول  )أربعة 
ويجدنا  يستيقظ  ال  حتى  ينام  أن 

استشهدنا”.
ــال الــجــيــش االســرائــيــلــي أمــس  وقــ
األرض  أنفاقا تحت  ليا  إنه قصف 
اإلسامية  حــمــاس  لحركة  تسمح 
بعض  أن  الــى  مشيرا  ذخــائــر،  بنقل 
هذه األنفاق يمر بمناطق مدنية. كما 

استهدف منازل قادة في حماس.
وأعلنت السلطات في غزة استشهاد 
الــصــحــافــي فـــي إذاعــــــة األقــصــى 
أبو حسين  يوسف  لحماس  التابعة 
ــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت  فـــي غــ

منزله.
الجيش اإلسرائيلي أمس إن  وقال 
حماس أطلقت ما يقرب من 3700 
صـــــاروخ عــلــى إســـرائـــيـــل مــنــذ 10 
الذين  اإلسرائيليين  يدفع  ما  مايو، 
مع  القريبة  الحدود  على  يعيشون 
قطاع غزة إلى البقاء في الماجئ. 

وقــالــت الــشــرطــة االســرائــيــلــيــة إن 
بــصــواريــخ  قــتــلــوا  ــيــا  ــيــل 12 إســرائ

فلسطينية.
التي تسيطر على  وهــددت حماس 
ــإطــاق  ب  2007 ــذ  مــن ــزة  غــ قـــطـــاع 
ــواريــــخ عـــلـــى تــل  ــصــ ــ ــن ال ــد مــ ــزيـ مـ
الــطــيــران  “لـــم يــتــوقــف”  ــيــب إذا  أب
استهداف  “عن  اإلسرائيلي  الحربي 

المدنيين”.  
االحتجاجية  التحركات  وتتواصل 
في الضفة الغربية تضامنا مع قطاع 

غزة.
واحتجاجات  تظاهرات  وتحولت 
خال األيام الماضية الى مواجهات 
األمنية  والقوى  الفلسطينيين  بين 
اإلسرائيلية قتل فيها 24 فلسطينيا.

ــم الــمــتــحــدة مـــن خطر  ــذر األمــ وحــ
حـــدوث أزمـــة إنــســانــيــة فــي قطاع 
ألــف فلسطيني   72 نــزوح  غــزة مــع 
من منازلهم وخسارة 2500 شخص 

بيوتهم في عمليات القصف.
أغلقت  فتحه،  على  ســاعــات  وبعد 
إسرائيل معبر كرم أبو سالم المؤدي 
بعد قصف  الثاثاء  إلى قطاع غزة 
فلسطيني ما اضطر الشاحنات التي 
مــوادة  من  دولية  مساعدات  تنقل 
غذائية وأدويــة ووقــود، إلى عودة 

أدراجها.
إطاق صواريخ  بعد  النزاع  واندلع 
من قطاع غزة على إسرائيل تضامنا 
مع مئات المتظاهرين الفلسطينيين 
الــذيــن أصــيــبــوا فــي مــواجــهــات مع 
الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة فــي القدس 
األقصى،  المسجد  وباحة  الشرقية 
عائات  بــطــرد  تهديد  خلفية  على 
حي  فــي  مــنــازلــهــم  مــن  فلسطينية 
مستوطنين  لصالح  جــراح  الشيخ 

إسرائيليين.

عواصم ـ وكاالت

تصاعد الدخان أعقاب عدوان جوي اسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة )أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

تــصــريــحــات مسيئة  أطــلــق  أن  بــعــد 
بحق دول الخليج والسعودية، تقدم 
وزير الخارجية اللبناني في حكومة 
حكًما(  )مستقيلة  األعــمــال  تصريف 

شربل وهبة، بطلب للتنحي.
بيان  في  اللبنانية  الرئاسة  وأعلنت 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  أن 
وزير  األربعاء  أمس  صباح  استقبل 
منه  وتسلم  والمغتربين،  الخارجية 
مسؤولياته  من  إعفائه  بطلب  كتابا 
الوزارية. فيما قال وهبة عقب لقائه 
ــتــطــورات  عــــون، إنـــه “فـــي ضـــوء ال
الذي  الحديث  التي رافقت  األخيرة 
وقدمت  الرئيس  قابلت  بــه،  أدليت 

ــه طــلــب إعـــفـــائـــي مـــن مــهــامــي  ــيـ إلـ
ومسؤولياتي كوزير للخارجية”.

ــعــام  ــن ال ــيـ ــرب األمـ ــ مـــن جــانــبــه، أعـ
أبو  أحــمــد  العربية  الـــدول  لجامعة 
إزاء  البالغ  أسفه  عــن  أمــس  الغيط 
لبنان،  وزيـــر خارجية  عــن  مــا صــدر 
وحمل تجاوًزا في حق دول الخليج، 
الســيــمــا الـــســـعـــوديـــة، واصـــًفـــا تلك 
اللياقة  عــن  بالبعيدة  التصريحات 

الدبلوماسية.
كــمــا اعــتــبــر أن تــلــك الــتــصــريــحــات 
اللبنانية  العاقة  توتير  في  أسهمت 
الخليجية بدال من تصحيح مسارها 

بالشكل المطلوب.

بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى

نيويورك ـ أ ف ب

أعــلــن مــكــتــب الــمــدعــي الـــعـــام في 
تحقيقه  توسيع  نــيــويــورك،  واليـــة 
المجموعة  ترامب”،  “منظمة  حول 
األميركي  الرئيس  لعائلة  المملوكة 
ليشمل  تـــرامـــب،  ــالـــد  دونـ الــســابــق 
بحثا في ارتكاب مخالفات جنائية 
مــحــتــمــلــة، وفـــق الــمــتــحــدث بــاســم 

المكتب.
ــان الــمــكــتــب يــحــقــق ســابــقــا مع  وكــ
الرئيس  اسم  تحمل  التي  الشركة، 
األميركي السابق، في مسألة مدنية 
فــقــط، بـــإشـــراف الــمــدعــيــة الــعــامــة 
فـــي نـــيـــويـــورك، لــيــتــيــشــا جــيــمــس، 

كانت  إذا  ما  على  التركيز  مع 
الشركة قد قيمت أصولها 

صحيح  غــيــر  بــشــكــل 
ــروض  ــقـ ألغـــــــراض الـ

والضرائب.
وأكـــــــــد الـــمـــتـــحـــدث، 

فابيان ليفي، في وقت متأخر من 
الوالية  تحقيق  أن  الــثــاثــاء،  يــوم 

اتخذ اآلن “صفة جنائية”.
وقال ليفي في بيان “أبلغنا منظمة 
ترامب أن تحقيقنا في المنظمة لم 
“نحن  ــاف  وأضـ بحتا”،  مدنيا  يعد 
اآلن نحقق في منظمة ترامب في 
مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع 

المدعي العام في مانهاتن”.
كان  إذا  ما  الفور  على  يتضح  ولــم 
ــرئــيــس الــســابــق نــفــســه، أو أحــد  ال
من أفــراد عائلته، جــزءا من هذا 
التحقيق الجنائي، كما أنه من 
أخطر  متى  الــواضــح  غير 
“منظمة  الــعــام  المدعي 
ــتــوســيــع  ــب” ب ــ ــرامــ ــ ــ ت

نطاق التحقيق.

التحقيق مع “منظمة ترامب” يتخذ “صفة جنائية”

رام اهلل ـ وكاالت

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس األربعاء، أنه “ال 
سام وال أمن وال اتفاق من دون القدس”، الفتا إلى أن “القدس 

مفتاح السام واألمن في المنطقة”.
“نريد  عباس:  محمود  قال  العربي،  للبرلمان  وجهها  كلمة  وفي 

سام وفق الشرعية الدولية ومبادرة السام العربية”.
وأضاف: “إن ما تقوم به دولة االحتال في غزة من اعتداءات 
المنظم،  غزة  وإرهــاب  والناس،  لألطفال  وقتل  المدنيين  على 
نتهاون  ولــن  الــدولــي،  القانون  عليها  يعاقب  حــرب،  جرائم  من 
في ماحقه هذه الجرائم”، مؤكدا أن “عملنا منصب على وقف 

العدوان على شعبنا في غزة والضفة والقدس”.
وأكد الرئيس الفلسطيني: “نحن طاب سام ال حرب، ولكن ال 

يمكن أن نفرط بأي من حقوق شعبنا”.
وأجلنا  “سبق  قائا:  عباس  محمود  أوضــح  االنتخابات،  وعــن 
دون  من  انتخابات  ال  وقلنا  القدس،  بسبب  االنتخابات  اجــراء 
القدس، مهما كان الثمن”، معتبرا أن “إجراء االنتخابات من دون 

القدس، هو تسليم بصفقة القرن”.
وكان عباس أكد للمبعوث االميركي الى الشرق األوسط هادي 
عمرو الذي التقاه قبل أيام، وللرئيس االميركي جو بادين الذي 

تلقى منه اتصاال قبل أيام، استعداده للعمل مع اللجنة الرباعية 
والواليات المتحدة من أجل إطاق عملية سياسية جديدة بعد 
غزة  في  الفلسطينية  الفصائل  بين  هدنة  اتفاق  الــى  التوصل 
وإسرائيل. وقال عباس في كلمته التي بثتها محطات تلفزيونية 
اإلسرائيلي على  العدوان  اليوم على وقف  “عملنا منصب  عدة 
شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم الدخول 
في عملية سياسية جدية وبمرجعية دولية واضحة تفضي إلى 

إنهاء االحتال االسرائيلي ألرض دولة فلسطين”.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

شــدد علــى مالحقة مرتكبــي جرائم الحــرب في غزة أمــام المحاكــم الدولية
عباس: ال سالم وال أمن وال اتفاق من دون القدس

فيينا ـ وكاالت

اخــتــتــمــت مـــســـاء أمــــس األربــــعــــاء في 
من  الرابعة  الجولة  النمساوية  العاصمة 
مفاوضات االتفاق النووي اإليراني، عقب 
اجتماع للجنة المشتركة من أجل اإلعان 
أسبوعين  بعد  الوفود  إليه  توصلت  عما 

من االجتماعات المستمرة.
وأعلن المدير السياسي لاتحاد األوروبي 
مورا،  إنريك  المباحثات  تلك  يدير  الــذي 
ــرابــعــة الــتــي وصفها  اخــتــتــام الــجــولــة ال
الخامسة  الجولة  تعقد  أن  بالبناءة، على 

األسبوع المقبل.
تقدما  المجتمعين حققوا  أن  أوضح  كما 
كبيرا في األيام الماضية، ولكن ما زالت 
ــور عــالــقــة يــجــب الــعــمــل عليها،  هــنــاك أمـ
مــضــيــفــا أن الــجــمــيــع مــلــتــزم بــالــتــوصــل 
مشكلة  هناك  “ليس  قائا  وتابع  التفاق. 
ــعــقــوبــات إلــى  ــدة، بـــل عــــدة، مـــن ال ــ واحــ
ــازال  الــتــزامــات إيـــــران، وغــيــرهــا مــمــا مـ

النقاش جاريا حولها”.
إال أنــه أعـــرب عــن اعــتــقــاده وإيــمــانــه أن 
“الوفود ستتوصل في النهاية إلى اتفاق 
في  المقبلة  اإليــرانــيــة  االنــتــخــابــات  قبل 

يونيو”.
النووي  االتفاق  أن  ذلــك، شــدد على  إلــى 
المنطقة في الشرق  هو مفتاح الستقرار 
األوسط. وأشار إلى أن السلطات اإليرانية 
االتــفــاق  تــجــديــد  مــســألــة  اآلن  ستناقش 
التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
من أجل متابعة تفتيش المفاعل النووي 

في الباد. بدوره، أكد مندوب روسيا في 
المشاركين  أن  أوليانوف  فيينا ميخائيل 
تقدم  إحــراز  الحظوا  اليوم  اجتماع  في 
“قريب  أصبح  االتــفــاق  أن  مضيفا  كبير، 
الرسمي  االجتماع  هذا  أن  يذكر  المنال”. 
الذي ضم وفود دول 4 1 )روسيا وإيران 
والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا( أتى 
منذ  األطــول  رابعة هي  في ختام جولة 
انطاق المفاوضات بداية الشهر الماضي 
)أبريل(، واستمرت قرابة األسبوعين من 

دون توقف.

جلسة للمفاوضات في فيينا حول إنقاذ االتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

الجولة الخامسة من مباحثات “النووي اإليراني” تعقد األسبوع المقبل
المنسق األوروبي: “تقدم كبير” في مفاوضات فيينا

برلين ـ أ ف ب

ــحــكــومــة األلــمــانــيــة أمــس  ــنــت ال أعــل
من  مقّربة  منظمات   3 حظر  األربعاء 
حـــزب هللا الــشــيــعــي الــلــبــنــانــي الــعــدو 
اللدود إلسرائيل، على خلفية التصعيد 

العسكري في الشرق األوسط.
وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية 
هـــورســـت ســيــهــوفــر فـــي تــغــريــدة أن 
برلين “حظرت 3 جمعيات كانت تمّول 

تنظيم حزب هللا اإلرهابي”.
ــر الــداخــلــيــة مــن جهته أن  ــد وزيـ وأكـ
يكونوا  لن  اإلرهــاب  يدعمون  “الذين 
بأمان في ألمانيا )...( لن يجدون ماًذا 
هادًئا في بلدنا”. وأضاف أن “عمليات 

واليــات”  “عــدة  في  تجري  تفتيش” 
ــتــزامــن مـــع هــذا  ــال ــيــة، ب ــمــان أل

الحظر.
ــائـــل إعـــام  وأفــــــادت وسـ
العمليات  هذه  أن  ألمانية 
ُتنفذ خصوًصا في واليات 

“هامبورع وبريمن وهسن وساكسونيا 
فستفاليا  شــمــال  وريــنــانــيــا  الــســفــلــى 

وشليسفيغ هولشتاين”.
ومجمل  ألــمــانــيــا  صــّنــفــت  أن  وســبــق 
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
منظمة  هللا  لحزب  العسكري  الجناح 

إرهابية.
وبــقــيــت أنــشــطــة الــجــنــاح الــســيــاســي 
للحزب الذي كان ينظم بشكل منتظم 
لوقت  إلسرائيل،  مناهضة  تظاهرات 
طويل مسموحة، قبل أن يتّم حظرها 

العام 2020 في الباد.
ويأتي إعان وزارة الخارجية في 
منذ  عسكري  تصعيد  ســيــاق 
أكثر من أسبوع في الشرق 
األوســــــــط بـــيـــن حــركــة 
الفلسطينية  حماس 

وإسرائيل.

ألمانيا تحظر 3 منظمات مقّربة من حزب اهلل
ماهوفا ـ أ ف ب

اإلعصار  ضحايا  حصيلة  ارتفعت 
 84 إلى  الهند  اجتاح  الــذي  المدمر 
تواصل  فيما  األربعاء  أمس  قتيا 
البحرية البحث عن 65 مفقودا في 
مشكات  يفاقم  مــا  البحر،  عــرض 
ــذي ســجــل حصيلة  ــ الـ ــبــلــد  ال ــذا  هــ
ــفــيــروس  ــى ب ــ ــل ــي األعــ ــات هــ ــ ــي وفــ

كورونا.
ذكرت وزارة الدفاع أمس أن سفن 
الــبــحــريــة انـــقـــذت أكــثــر مـــن 600 
شــخــص كــانــوا فــي مــنــصــات نفط 
جــنــحــت بــســبــب األمـــــواج الــعــالــيــة 
مــمــا جــعــل عــمــلــيــات نــقــلــهــم على 

محفوفة  النجاة  قــوارب  متن 
بالمخاطر.

وفـــــي الـــمـــقـــابـــل، تــم 
جــثــة،   22 ــتـــشـــال  انـ
الحصيلة  يــرفــع  مما 
ــذيـــن  ــلـ الــــمــــؤقــــتــــة لـ

إلى  تاوكتاي  إعصار  بسبب  قضوا 
ــرات  ــطــائ ال قــتــيــا. وواصـــلـــت   84
والمروحيات البحث عن 65 عاما 
ــي غــــرق ســفــيــنــة دعــم  اخـــتـــفـــوا فـ

لمنصة نفط.
قبل وصوله إلى اليابسة في والية 
غوجارات، أدى اإلعصار الذي بلغت 
سرعته 185 كلم بالساعة ورافقته 
 20 نحو  مصرع  إلى  غزيرة  أمطار 
الهند.  وجــنــوب  غــرب  فــي  شخًصا 
كما لحقت اضرار بأكثر من 16,500 

منزل واقُتلعت 40 ألف شجرة.
أورد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، 
ــارات، في  ــوجــ الــمــتــحــدر مـــن غــ
األضــرار  عــن  تــقــريــرًا  تغريدة 
حكومته  أن  إلـــى  مــشــيــرًا 
“تعمل عن كثب مع جميع 
الـــواليـــات الــمــتــضــررة 

من اإلعصار”.

إعصار تاوكتاي يفاقم المشاكل في الهند

قذائف إسرائيلية باتجاه 
لبنان رًدا على 4 صواريخ

أعـــلـــن الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي أمــس 
مدفعية  قذائف  أطلق  أنــه  األربــعــاء 
في اتجاه جنوب لبنان بعد إطالق 4 
صواريخ من األراضي اللبنانية نحو 
هذا  من  حــادث  ثالث  في  اسرائيل، 

النوع منذ أيام.
“أطلقت  اإلسرائيلي  الجيش  وقــال 
األراضي  على  لبنان  4 صواريخ من 
ــك  ذلـ ــى  ــلـ عـ وردا  ــة،  ــيــ ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ اإلســ
في  أهـــدافـــا  مدفعيتنا  اســتــهــدفــت 

منطقة داخل األراضي اللبنانية”. 

القدس المحتلة ـ أ ف ب
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تبلغ نسبة 100 % من قيمة العقار ومعدالت فائدة تنافسية

“الوطني” يعلن عن العروض التمويلية الحصرية لـ “دانات البركة”

الوطنــي عــن اإلعــان عــن تفاصيــل عروضــه  البحريــن  بنــك  يســر 
الحصريــة للتمويــل مزايــا العقــاري في أحدث المشــاريع اإلســكانية 
العقارية التابعة لبنك اإلسكان “دانات البركة”. وتأتي هذه العروض 
ضمــن إطار الجهود المســتمرة لبنك البحريــن الوطني لتقديم حلول 
تمويليــة عقاريــة متنوعــة تحــت مظلــة التعــاون المشــترك مــع بنــك 

اإلسكان. 

مايـــو   19 تاريـــخ  مـــن  واعتبـــاًرا 
يوًمـــا،   30 مـــدى  وعلـــى   2021
ســـيتمتع العمـــاء الذيـــن تنطبق 
عليهم اشـــتراطات برنامج مزايا 
العقـــاري بعروض تمويل حصرية 
لمشـــروع “دانـــات البركـــة”، الـــذي 
يقـــع مقابـــل شـــارع النخيـــل فـــي 
وسيشـــمل  جنوســـان.  منطقـــة 
العرض معدالت فائدة تنافســـية، 
إضافـــة إلـــى تمويـــات تبلـــغ إلى 
نســـبة 100 % مـــن قيمـــة العقـــار 
لمدة تصل إلى 25 عاًما. سيتميز 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  عميـــل 
بالحصـــول على موافقة ســـريعة 
وتكفـــل البنـــك بتغطيـــة الرســـوم 

اإلدارية ورسوم تسجيل الملكية 
وإعفاء من رسوم تقييم األرض. 
تقديـــرا لعماءنـــا الكرام ســـيقوم 
البنك بالتكفل في تغطية رســـوم 
جهـــاز  فـــي  الملكيـــة  تســـجيل 
العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة 
)SLRB( التي تبلغ قيمتها 1.7 % 

من قيمة العقار. 
ســـيحصل  ذلـــك  علـــى  وعـــاوة 
العماء علـــى تأمين ضد الحريق 
مجاًنـــا على مدة القـــرض، وخيار 
إضافـــة خدمـــة تقســـيط تأميـــن 
على الحياة يتم دفعها خال مدة 
التمويل، إضافة إلى حصول أول 
15 شخصا بقسائم هدايا مجانية 

بقيمـــة 500 دينـــار بحرينـــي مـــن 
متجر شرف دي جي. 

وبهذه المناســـبة، صـــرح الرئيس 
التنفيـــذي للخدمـــات المصرفيـــة 
البحريـــن  بنـــك  فـــي  لألفـــراد 
عبداللطيـــف  صبـــاح  الوطنـــي، 
الزياني “يســـرنا أن نوفـــر لزبائننا 
الكـــرام حلول تمويليـــة للعقارات 
فـــي المملكـــة، والتـــي نســـعى من 
خالهـــا إلثـــراء حياتهـــم وتعزيـــز 

تجربة شـــراء منزل أحامهم عبر 
برنامج مزايا للسكن االجتماعي. 
وسيحضر فريقنا المتخصص في 
الموقع لتلبية احتياجات عمائنا 
األعزاء. كما أود أن أتقدم بالشكر 
لـــوزارة اإلســـكان علـــى مبادراتها 
الرامية إلى توفير حلول ســـكنية 
للمواطنيـــن البحرينيين، وأشـــكر 
دعمهـــم  علـــى  اإلســـكان  بنـــك 
فـــي  ونحـــن  والدائـــم.  المســـتمر 
نؤكـــد  الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك 
على دعمنا لمثـــل هذه المبادرات 
الوطنيـــة وذلـــك بما يتماشـــى مع 
مســـؤولياتنا االجتماعيـــة كبنـــك 

وطني”. 
البحريـــن  بنـــك  لعمـــاء  ويمكـــن 
الوطني من الراغبين باالســـتثمار 
في مشروع “دانات البركة” زيارة 
مقر المشروع للتعرف على الباقة 

بمميزاتها الحصرية.

المنامة - بنك البحرين الوطني

صباح الزياني

“المواقف” و “بنفت” توقعان اتفاًقا لتوفير الدفع الالتالمسي
وقعــت شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات، أمــس، اتفاقــا حصرًيا مع 
شــركة بنفــت لتوفيــر خدمــة الدفــع الاتامســي عبــر تطبيــق بنفت بي 

لمستخدمي مواقف السيارات. 

 وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
البحرين لمواقف السيارات طارق 
الجـــودر “نهدف من خـــال الخطة 
اإلســـتراتيجية للشـــركة لتوظيـــف 
التقنيـــات الرقميـــة وأحدث حلول 
التكنولوجيا في خدمات المواقف 
أفضـــل  تجربـــة  نحـــو  واالنتقـــال 
لتفعيـــل خدمـــة  نتطلـــع  للعمـــاء. 
الدفـــع عبـــر تطبيـــق بنفـــت بي في 

جميع مواقعنا قريًبا”.
مـــن جهته، قال الرئيـــس التنفيذي 
لشركة بنفت عبدالواحد الجناحي 
“شـــراكتنا اإلستراتيجية مع شركة 
الســـيارات  لمواقـــف  البحريـــن 
و  التعـــاون  أوجـــه  إحـــدى  هـــي 
التـــي ستســـهم فـــي تحفيـــز تنفيذ 
تامســـية  الـــا  الدفـــع  معامـــات 
علـــى نطاق واســـع و متنوع و آمن 

ومواكب للعماء، من مســـتخدمي 
مواقف الســـيارات وبذلـــك تصبح 

تجربـــة المواقف أســـهل لشـــريحة 
كبيرة من الجمهور”.

المنامة - البحرين لمواقف السيارات

عبدالواحد الجناحي طارق الجودر

المنامة - شركة طلبات

فـــي  “طلبـــات”  شـــركة  كرســـت 
شـــهر رمضـــان المبـــارك، تطبيقهـــا 
التـــي  المبـــادرات  الحتضـــان 
تســـعى لمد يد العون للمجتمعات 
المحلية. فقد تعاونت الشركة مع 
أكثـــر مـــن 15 جمعيـــة ومؤسســـة 
خيريـــة في األســـواق التـــي تعمل 
بهـــا في المنطقـــة، إذ تمكن عماء 
“طلبات” من المساهمة في العديد 
مـــن المبـــادرات المختلفة المتاحة 
واســـتطاعت  التطبيـــق.  عبـــر 
الشركة  جمع قيمة 21606 وجبة 
من جميـــع أنحـــاء المملكة لصالح 
برنامـــج األغذيـــة العالمـــي لألمـــم 
المتحـــدة فـــي أول 3 أيـــام أحـــد 
مـــن شـــهر رمضـــان. إضافـــة إلـــى 
ذلـــك، تبرعـــت شـــركة “طلبـــات” بـ 
8602 وجبـــة إلى برنامـــج الغذاء 
العالمـــي ضمـــن فعاليـــات مبـــادرة 
التـــي  #إفطار_من_أجل_الهنـــد 
انطلقـــت فـــي آخـــر يوم أحـــد من 
شـــهر رمضـــان المبـــارك لمســـاعدة 
أبنـــاء المجتمعـــات المتضـــررة إثر 
الموجـــة األخيـــرة للجائحـــة التي 

تشهدها الهند. 
كـــرم  بفضـــل  الشـــركة  تمكنـــت   
العماء وسخاء عطائكم من جمع 
مـــا يزيد عن 26 ألـــف دينار خال 
شهر رمضان، وهذا يشمل ما يربو 
علـــى 11 ألـــف وجبـــة وزعت على 
األسر المستحقة في جميع أرجاء 

المملكة. 
وقال المدير العام لمنصة “طلبات 
الســـاعاتي  هشـــام  البحريـــن”، 
“أنـــا متحمـــس ألشـــارككم نتائـــج 
حملـــة #دايًما_معـــاك الرمضانيـــة. 
اســـتطعنا فـــي )طلبات( أن نيســـر 
التبرعـــات للعمـــاء عبـــر التطبيق 
بأســـهل وأيسر طريقة ممكنة، كما 
أتحنا الفرصـــة إلظهار روح التآزر 
التكافـــل بين أبناء المجتمع خال 

أيام الشهر الكريم”.

“طلبات” ُتيّسر تبرعات بأكثر من 41.7 ألف وجبة

“عقارات السيف” توقع اتفاقية تأجير مع “فود فست”
وقعت شركة عقارات السيف، اتفاقية تأجير مع شركة “فود فست” القابضة 
Foodvest Holding – الشركة األم لعامات فدركرز وكاريبو كوفي وبيتزا 
ووركــس - إلقامــة مطعم “فدركــرز” Fuddruckers ومقهى “كاريبو كوفي” 
Caribou فــي مشــروع الليــوان – أحــد المشــاريع الواعــدة التــي ُتطّورهــا 
الشــركة بمنطقــة الهملة في المحافظة الشــمالية. وســيقع مطعــم “فدركرز” 

ومقهى “كاريبو كوفي” على مساحة إجمالية تبلغ 220 متًرا مربًعا. 

وتمتلـــك شـــركة “فـــود فســـت” القابضة 
خبرة تتجاوز العشـــرين عاًما في مجال 
االمتيـــاز  توكيـــات  وتشـــغيل  إدارة 
لعـــدد مـــن العامـــات التجاريـــة العالمية 
الضيافـــة  قطاعـــي  فـــي  المرموقـــة 
والتجزئـــة على مســـتوى ســـوق الشـــرق 
األوســـط اآلخذ بالنمو. وتســـعى الشركة 
مـــن خـــال تمّيـــز ومرونة نمـــوذج عملها 
إلـــى توســـعة قاعـــدة توكيـــات االمتياز 
لديها لتنويع محفظة الماركات التجارية 
وانتهاز الفرص االستثمارية األنسب في 

قطاع المأكوالت والمشروبات. 

وكانـــت “فدركرز” قد بدأت نشـــاطها في 
البحرين فـــي العـــام 1995 بافتتاح أول 
مطعم مـــن نوعه يتميز بأجوائه العائلية 
المريحة. وكانت سلسلة مقاهي “كاريبو 
كوفـــي” قد افتتحـــت أول مقهى لها في 
البحريـــن في العـــام 2007، وتصنف بين 
أكبر 3 ساسل مقاٍه عالمية في المملكة. 
وتتـــوزع مقاهـــي “كاريبـــو” فـــي مواقـــع 
اســـتراتيجية جيـــدة فـــي جميـــع أنحاء 
البحريـــن. وقـــد تـــم افتتـــاح أول فـــرع 
لمقهـــى “كاريبـــو” فـــي البحريـــن بمجمع 
الســـيف – ضاحية السيف ومازال يعمل 

حتى اليوم. 
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة عقارات 
الســـيف، أحمد يوسف “يســـّرنا استقبال 
الشـــهيرتين  التجارتيـــن  العامتيـــن 
عالميا في مجال األطعمة والمشـــروبات 
)فدركـــرز( و)كاريبو كوفي( في مشـــروع 
الليوان، الذي أصبح اليوم يضم أســـماء 
مرموقة فـــي قطاع الضيافـــة والتجزئة 
والتـــي ســـتلبي احتياجـــات كافـــة زوار 
ومرتـــادي المشـــروع، لتهيئ لهـــم أوقاًتا 
ممتعـــة ال تنســـى وســـط أجـــواء ملؤهـــا 
االســـترخاء والراحـــة بعيـــًدا عن صخب 

روتين الحياة اليومية”. 
علـــى مقربـــة  “أصبحنـــا  وتابـــع يوســـف 
مـــن اكتمـــال مامـــح الليوان مـــن حيث 
المســـاحات المســـتأجرة، وتزايـــد إقبال 
أســـماء تجاريـــة عالمية على المشـــروع 

بفضل موقعه االســـتراتيجي في الهملة 
وما يقدمه من مرافق وتسهيات مميزة 
الســـواء.  علـــى  والـــزوار  للمســـتأجرين 
الســـيف  عقـــارات  شـــركة  فـــي  ونحـــن 
نحـــرص علـــى جـــذب أرقـــى المـــاركات 

التجاريـــة وأكثرهـــا ابتـــكاًرا بمـــا يخـــدم 
مقابلـــة تطلعات عمائنـــا وتقديم أفضل 
الحلـــول والخدمـــات في عالـــم التجزئة 

والضيافة والترفيه”. 
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
فـــود فيســـت القابضـــة، ماتيـــو راموس 
“يحقق مشروع الليوان اثنين من أهدافنا 
والمتمثلـــة  الرئيســـة  االســـتراتيجية 
بتوسعة طلبات السيارات لمقهى كاريبو 
والتوســـع فـــي فدركـــرز بمنطقـــة الهملة. 
لقـــد تـــم افتتـــاح أول مقهـــى كاريبو في 
مجمـــع الســـيف – ضاحيـــة الســـيف منذ 
عـــدة ســـنوات ومـــازال يعمل فـــي نفس 
الموقـــع. موجودون اآلن في 3 مشـــاريع 
تابعـــة لشـــركة عقـــارات الســـيف بفروع 
عـــدة متنوعـــة، وقد شـــهدت عاقتنا مع 
الشـــركة نمـــوا متزايـــًدا وأصبحت أقوى 
فـــي أزمـــة كورونا، ونتطلـــع قدًما إلى ما 

يحمله المستقبل من فرص واعدة”.

المنامة - ميديا سين

إلقامة مطعم 
“فدركرز” ومقهى 

“كاريبو كوفي” 
في “الليوان”

“البحرين والكويت” يشارك بالحملة الترويجية لفلل “دانات البركة”
ــي ــ ــاف ــ اإلض ــل  ــويـ ــمـ ــتـ الـ ــى  ــلـ عـ  %  3.9 يـــبـــلـــغ  تـــنـــافـــســـي  فــــائــــدة  بـــســـعـــر 

يواصل بنك البحرين والكويت، تقديم عروض تمويلية خاصة لعمائه الراغبين بشراء فلل في مشروع دانات البركة في جنوسان 
بالمحافظة الشمالية عبر برنامج تمويل مزايا، كما يمكن للزبائن الحصول على تمويل إضافي بقيمة 10 آالف دينار للمساعدة على 

تحمل نفقات ما بعد شراء الفيا مثل شراء األثاث وتغطية تكاليف االنتقال وغيره. 

ومن خال هذا العرض الحصري، سيتمكن 
المواطنون البحرينيون المؤهلون لبرنامج 
مزايـــا مـــن الحصـــول حصريـــا على عرض 
“دانات البركـــة” الترويجي واقتناء إحدى 
فلل المشروع بسعر فائدة خاص تنافسي 

يبلغ 3.99 % على التمويل اإلضافي. 
هـــذا  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  ويقـــدم 
العـــرض لزبائـــن مشـــروع “دانـــات البركـــة” 
فـــي جنوســـان، الـــذي يضـــم 211 فيا في 
4 تصاميـــم مختلفة علـــى أحدث طراز مع 
سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من 

المرافـــق ووســـائل الراحـــة داخـــل منطقة 
حيويـــة، وقد تم تطوير هـــذه الفلل ضمن 
المشـــروع بالتعـــاون مـــع وزارة اإلســـكان 
وبنك اإلســـكان، وســـيتم بيعهـــا على وجه 
التحديـــد للمســـتفيدين من برنامـــج مزايا 

التمويل. 
وقـــال مديـــر عـــام الخدمـــات المصرفيـــة 
لألفـــراد في بنك البحرين والكويت، عادل 
ســـالم “نحرص كل الحـــرص على أن نقدم 
لعمائنا أفضل الخدمـــات المصرفية التي 
واحتياجاتهـــم  حياتهـــم  أنمـــاط  تناســـب 

المصرفيـــة، ويســـعدني أن أعلـــن أن بنـــك 
البحريـــن والكويت سيشـــارك فـــي الحملة 
الترويجيـــة التـــي تنظمها وزارة اإلســـكان 
وبنـــك اإلســـكان لتزويـــد عمائنـــا الكـــرام 
بعرض حصري لشـــراء منزل أحامهم في 

مشروع دانات البركة”. 
وأضـــاف ســـالم “مـــن خـــال هـــذا العـــرض 
سيتمكن عماؤنا من شراء منازلهم بسعر 
فائـــدة تنافســـي يبلـــغ 3.99 % مـــع فتـــرة 
سداد تصل إلى 25 عاًما، كما نقدم تمويًا 
إضافيـــا تصـــل قيمتـــه إلـــى 10,000 دينار 

للمســـاعدة في تغطية التكاليف اإلضافية 
المصاحبـــة لشـــراء منـــزل جديـــد، كمـــا أن 
المتقدميـــن األوائـــل للعـــروض الترويجية 

ســـيحصلون على فرصة اســـترداد أقساط 
أول 6 أشهر من عمر القرض”. 

إدارة  رئيـــس مجلـــس  قـــال  مـــن جانبـــه، 
“شركة دانات البركة”، طارق كاظم “يسرنا 
جًدا قبـــول جميع طلبات الشـــراء لتمكين 
المواطنيـــن المؤهليـــن لبرنامج “مزايا” من 
الحصـــول علـــى التمويـــل الميّســـر لشـــراء 
واحدة من الحلول الســـكنية الرائدة ضمن 

مشروع “دانات البركة”. 
 مـــن جهتـــه، قال مدير عام بنك اإلســـكان، 
خالـــد عبـــدهللا “تترّكـــز جهودنـــا فـــي بنك 
اإلسكان حول تحقيق متطلبات وتطلعات 
المواطنيـــن البحرينيين المســـتفيدين من 
برنامج مزايا. ونســـعى دائًما لتمكينهم من 

الحصول على التمويل المناســـب المتاك 
مســـكنهم الخـــاص فـــي مشـــاريع الســـكن 
االجتماعي بالمملكة، بما في ذلك مشروع 
“دانات البركـــة” الكائن بأحد أكثر المناطق 
الســـكنية جذًبا على شارع البديع. ونهدف 
عبر طرح هذا المشـــروع الرائـــد للجمهور، 
إلـــى متابعـــة تزويدهـــم بأفضـــل الحلـــول 
لتلبيـــة  والمصممـــة  الجاهـــزة  الســـكنية 
احتياجـــات جميـــع أفـــراد األســـرة. ومـــن 
هذا الجانب، نتطلـــع قدًما لمتابعة تحقيق 
اإلســـكاني  بالملـــف  المرتبطـــة  أهدافنـــا 
والمســـاهمة فـــي تحقيـــق أهـــداف رؤيـــة 

المملكة لعام 2030”.

المنامة - بنك البحرين والكويت

عادل سالم
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علي آل معتوق:
“صادرات” يدعم بهارات “المعتوق” في لولو هايبرماركت

نجيبة الُعماني: استفدت كثيًرا من 
“صادرات البحرين” بالوصول للعالمية

أكــد صاحــب العالمــة التجاريــة “المعتوق” المملوكة لمؤسســة دار الرحــى للمواد الغذائية، علي آل معتوق، أن مشــروعه بحريني لتصنيع 
المــواد الغذائيــة الطبيعيــة دون أيــة إضافــة لمــواد حافظــة، حيث هناك إقبــال كبير على بهــارات “المعتوق” والتي تتوفر فــي العديد من 
أســواق الهايبرماركت المحلية. وذكر المعتوق أنه اســتفاد من خدمات وحلول صادرات البحرين وباألخص من مبادرة مبيعات التجزئة 
الدولية عبر الشراكة األولى الموقعة مع “لولو هايبر ماركت” التي تساهم في ترويج المنتجات محليًا بعرضها على أرفف االفرع المحلية 

حتى أنتقالها عالميًا في أفرع اللولو هايبر الدولية. “البالد” التقت المعتوق، وفيما يلي نص اللقاء معه: 

عرف المعتوق مشـــروعه بأنـــه براند بحريني 
تأســـس فـــي نهايـــة عـــام 2014 ، وانطلقـــت 
أعماله في عام 2015 كمشروع منزلي مسجل 
من ضمن برنامج خطـــوة التابع لوزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية، ثم توســـع حتى أصدر 
الســـجل التجاري لمؤسســـة دار الرحى للمواد 

الغذائية في عام 2020. 
مـــن  المســـتفادة  بالبرامـــج  يتعلـــق  وفيمـــا 
صـــادرات البحرين لدعم المشـــروع خصوصًا 
وتحتضـــن  تتبنـــى  البحريـــن  مملكـــة  وأن 
المشـــروعات الرائدة، قال المعتوق بإن فريق 
“صـــادرات البحريـــن” يعتبـــر داعـــم أساســـي 
ومرجـــع للمصدريـــن البحرينيين حيث أشـــاد 
بالجهود المبذولة من قبلهم  حيث بدأ تعاونه 
من خالل جلسة تعريفية بالخدمات والحلول 

التـــي تقدمهـــا صـــادرات البحريـــن لمســـاعدة 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة في عملية 

التصدير.
وأكد استفادته من مبادرة صادرات البحرين 
لمبيعات التجزئة الدولية عبر اتفاقية الشراكة 
هايبرماركـــت”  “لولـــو  مـــع  الموقعـــة  األولـــى 
لترويـــج المنتـــج  محلًيـــا بعرضه علـــى أرفف 
محالتها في األسواق المحلية بغرض وصولها 
لالسواق العالمية عبر االفرع الخارجية للولو 
هايبـــر ماركت، خصوًصا أن المنتجات تشـــهد 
طلبـــًا كبيـــرًا عليهـــا، حتـــى وصولها لالســـواق 
العالميـــة عبـــر االفـــرع الخارجية للولـــو هايبر 
ماركـــت، مشـــيًدا بتعـــاون ودعـــم لولـــو هايبر 
ماركـــت عبر االتفاقيـــة الموقعة مع “صادرات 

البحرين” للمنتجات البحرينية.

وتطـــرق المعتوق في حديثه على أنه في طور 
تســـجيل عالمة تجارية جديدة تضم منتجاته 
المتميـــزة وهو بصدد االســـتفادة من الخدمات 
الداعمـــة للمصدريـــن البحرينيـــن والمقدمة من 
صـــادرات البحريـــن وباإلخـــص خدمة الشـــحن 
والخدمـــات اللوجســـتية بالتعاون مع شـــركات 
شـــحن معتمـــدة والتـــي تقدم أســـعار تنافســـية 
للمصدريـــن حيـــث أن هذا ســـيكون عائـــد علينا 
بشـــكل إيجابـــي مـــن حيـــث انخفـــاض تكلفـــة 
الشـــحن ممـــا سيســـاهم فـــي إمكانيـــة التوســـع 

بشكل أكبر.
وعن خطط التوســـع، قال المعتوق بمســـاندة 
صـــادرات البحرين نحـــن بصدد التوســـع عبر 
توقيـــع اتفاقيات مـــع وكالء في دول الخليج 

ودول عربية لتوزيع منتجاتنا إليها.

اســتوحت مؤســس شــركة “أومانــي برانــد” نجيبــة الُعمانــي، فكرة مشــروعها لتصنيع حقائبهــا من العالمــات التجارية 
العالميــة التــي يتــم تصنيعها يدوًيا، مؤكدة انها قامت بتصنيع الحقائب بانتاج بحريني وبمواصفات عالمية وبأســعار 
تنافســية منخفضــة الربحيــة. وقالت نجيبــة الُعماني في لقاء مع “البالد” إنها بدأت العالمــة التجارية لتصميم حقائب 

من الجلد الطبيعي بنهاية العام 2020 خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.

 )Oumani( طرحـــت  وأضافـــت: 
مجموعتهـــا األولـــى مـــن حقائـــب اليد 
االســـتثنائية )Doctor’s Satchel( في 
نهايـــة العام 2020، بــــ 4 ألوان مختلفة 
وطـــرق مختلفة لالرتداء، مـــع التركيز 
على جـــودة المـــواد والتصميـــم الجيد 
تعكـــس  إذ  واالســـتدامة،  والحرفيـــة 

“أوماني” مثاال للجودة على الكمية.
واســـتطردت الُعمانـــي بـــأن “أومانـــي” 
يدويـــة  عمليـــة  يـــد  حقائـــب  تصنـــع 
مصنوعة من جلـــد أصلي فاخر ومواد 
الشـــعار  تركيـــب  يتـــم  كمـــا  أصليـــة، 
)اللوغو( المطلي بالفضة يدوًيا. ونظًرا 
لكون االبتكار هو العامل الرئيس جنًبا 
إلـــى جنـــب مـــع الجمالية، فقـــد جلبت 
“أوماني” أشكااًل غير متوقعة بتفاصيل 
ذكية وشعور جديد بالرفاهية مع سعر 
تنافسي. وأشـــارت إلى أن الحقيبة تم 
تصميمهـــا على يـــد بحرينية والشـــعار 
كذلك تـــم تصميمه على يـــد بحرينية، 

وحرصت أن يكون انتاجه محلي .
خـــالل  مـــن  أنهـــا  الُعمانـــي  وأكـــدت 
منتجاتها تســـعى لتأكيـــد وجود كفاءة 

الوصـــول  باســـتطاعتها  بحرينيـــة 
إلـــى العالميـــة، الفتـــًة إلـــى أن زبائنهـــا 

متنوعون خليجيون وأجانب.

خطط للتوسع
وعـــن خطـــط التوســـع، أفـــادت نجيبة 
الُعماني بأنه يتم حالًيا تسويق وترويج 
الحقائب على حســـاب االنســـتغرام )@
oumani.luxury(، وكذلك يتم عرضها 
في بوث “كشـــك”، مشيرة إلى أن لديها 
خطة للتوســـع فـــي دول الخليـــج، كما 
أن لديهـــا خطـــة لعـــرض منتجاتها في 

بوثات )أكشاك( أخرى بدول الخليج.

دعم “صادرات البحرين”
وفيمـــا يتعلق بالبرامج المســـتفادة من 
"صـــادرات البحريـــن" لدعم المشـــروع 
خصوصـــًا بـــإن مملكة البحريـــن تتبنى 
وتحتضن المشاريع والمنتجات محليه 
الصنـــع، أكـــدت الُعماني أنها اســـتفادت 
كثيـــرًا من دعم صـــادرات البحرين في 
الوصـــول إلـــى دول عالميـــة وتصديـــر 

منهـــا  الخليـــج  دول  إلـــى  حقائبهـــا 
الســـعودية والكويت ودول أخرى مثل 
نيوزيلندا ومصر واألردن، مشـــيرة إلى 
أن الشـــركة تأسست بنهاية عام 2020 
أثناء جائحـــة كورونـــا وحظيت بدعم 
ومســـاندة كبيـــرة من قبـــل  "صادرات 
البحريـــن" وقـــد اســـتفادت كثيـــرًا من 
تقدمهـــا،  التـــي  والحلـــول  الخدمـــات 
ومـــن ضمـــن الخدمـــات خدمة شـــحن 
اللوجســـتية  والخدمـــات  الصـــادرات 
بالشـــراكة مع شـــركات شـــحن معتمدة 
عالمية حيث تقدم ومن خالل التعاون 

اسعار تنافسية. 
أعربـــت الُعماني عن فخرها واعتزازها 
البحريـــن  كصـــادرات  جهـــه  بوجـــود 
نظـــرًا للخدمات والحلـــول  المميزة التي 
تقدمها للشـــركات الصغيرة والمتوسطة. 
وأضافـــت أن صـــادرات البحريـــن ومـــن 
خـــالل خدمة تيســـير عمليـــات التصدير 
ســـاعدتها فـــي الوصـــول إلى مشـــتريين 
دوليين وتصدير حقائبها إلى نيوزيلندا.

وأكدت أنها تطمح إلى تصدير حقائبها 
إلى المزيد من الدول.

إعـداد: أمــل الحامــــــد 

إشراف: دليلة أرناؤط 

تنفيــــذ: كوثــر جاســـم 

المحلية ــات  ــس ــؤس ــم ال لـــدعـــم  ــن   ــري ــح ــب ال صــــــادرات  ــل  ــم ع ــق  ــري ــف ب إشـــــادة 

ــاءة  ــ ــف ــ ــي تـــســـعـــى لـــتـــأكـــيـــد وجـــــــــود ك ــ ــان ــ ــم ــ ــع ــ ال
ــول الــــى الــعــالــمــيــة ــ ــوص ــ ــا ال ــه ــت ــاع ــط ــت ــاس ــة ب ــي ــن ــري ــح ب

علي محسن:
خدمات وحلول مختلفــــة قدمــتها “صادرات البحرين”

ُيعنــى “دالسبرســو”، وهــو مشــروع بحرينــي ويعــد أول برانــد فــي الوطــن العربــي، بإنتــاج وتعبئة كبســوالت القهــوة المتوافقة مــع األجهزة 
المتوفرة بالســوق المحلي، وقد اشــتق االســم من كلمتين دلة )الدلة العربية( وسبرســو )الكبســولة الصغيرة(. وبدأت شركة التميز الستيراد 
وتصديــر المــواد الغذائيــة، صاحبة البراند “دالسبرســو” مؤخًرا خًطا جديًدا إلنتاج كبســوالت الكرك البحرينــي، وهو أول مصنع في الخليج 
إلنتــاج كبســوالت الكــرك البحرينــي المشــابه للمعــد منزلًيــا بالهيــل والزعفــران. ويقول المؤســس، الرئيس التنفيذي لشــركة التميز الســتيراد 
وتصديــر المــواد الغذائيــة، علــي محســن، إنه مشــروع بحرينــي يمتلك مصنًعــا متخصًصا في إنتاج وتعبئة كبســوالت القهــوة المتوافقة مع 
أجهزة القهوة المتوفرة في السوق المحلي أال وهي نسبريسو ودولتشي جوستو، وقد بدأ إنتاجه في الربع األخير من العام 2019. وأشاد 
محسن بالدعم الذي يقدمه صادرات البحرين عبر الحلول والخدمات للشركات البحرينية، مشيًرا إلى تنوع البرامج للتوسع محلًيا وعالمًيا. 

“البالد” التقت علي محسن، وفيما يلي نص الحوار معه:

بـــدأت فكـــرة المشـــروع في العـــام 2016، وهو 
إلنتـــاج  بحرينيـــة  وبـــإدارة  بحرينـــي  مصنـــع 
وتعبئة كبســـوالت القهوة المتوافقة مع أجهزة 
القهـــوة المتوفرة في الســـوق المحلي أال وهي 

نيسبرسو ودولتشي جوستو.
وأوضح أن فكرة المشـــروع بدأت بسبب عدم 
توفر كبســـوالت القهوة العربية، وكانت وقتها 
تتوفـــر قهـــوة معـــدة ومحمصـــة وفًقـــا للـــذوق 
األوروبـــي واألميركي الذي يختلف عن الذوق 
في الشرق األوسط، ولم يكن متوفر أي بديل. 
من هنـــا تولدت الفكـــرة وبدأنا منذ 3 ســـنوات 
تقريًبا فـــي التجارب والتطوير لعمل كبســـولة 
قهـــوة عربيـــة معدة فـــي المنـــزل، مشـــيرا إلى 
أن فـــي العـــام 2019 "تمكنـــا مـــن إنتـــاج أول 
كبســـوالت للقهـــوة العربيـــة المصنعـــة بالكامل 
فـــي مملكة البحريـــن، إذ يتـــم تحميص حبات 
القهـــوة وطحنهـــا وخلطهـــا وتعبئـــة وتغليـــف 

الكبسوالت".
ويســـتطرد محســـن بالقـــول "أطلقت الشـــركة 
منتجاتهـــا فـــي الربـــع األخير من العـــام 2019، 
وشـــهدت ردود فعل إيجابية خالل المشـــاركة 
مملكـــة  فـــي  والشـــوكوالته  القهـــوة  بمعـــرض 
البحريـــن، وكذلك معـــرض القهوة فـــي الدمام 

فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي أكتوبر 
2019". وأشـــار إلى أن جائحة كورونا كان لها 
تأثيـــر كبير جًدا بســـبب صعوبـــة التصدير في 

بداية انتشار الفيروس.
ولفت إلـــى وجود خطط ممتازة مع "صادرات 
البحريـــن" للتصدير، كشـــركة بحرينية منتجة 

ومصدرة.
وأكـــد محســـــن أن "صـــــادرات البحريـــن" لـــم 
يتوانـــوا عـــن  بـــذل أي جهـــد لتقديـــم الدعـــم 
للشـــركة عبر مســـاندتنا وتقديم االستشـــارات 

والحلول الميسرة لنا كـمصدرين.
وأضــاف أن فريــق عمــل "صــادرات البحريــن" 
فـــي ديســـــمبر 2019 قامـــوا بمســـاعدتنا فـــي 
دولييـــن  مشـــتريين  الـــى  منتجاتنـــــا  ارســـال 

محتملين. 

منتجات جديدة
وقـــال محســـن إنـــه تـــم ابتـــكار منتـــج جديـــد 
تمـــت إضافتـــه لمنتجـــات المصنـــع مؤخـــًرا أال 
المشـــابه  البحرينـــي  الكـــرك  كبســـوالت  وهـــو 
لطعـــم الكرك المعد في المنـــازل بنكهات الهيل 
والزعفـــران والخلطة، وقد شـــهد بعـــد إطالقه 
تجريبًيـــا ردود فعـــل ممتـــازة في الســـوق مما 

سيساهم في توسعنا.

 خطط للتوسع

وعن خطط التوســـع، أفادة السيدعلي محسن 
بـــأن رؤيتـــه تتمثـــل بوصولنـــا وتوســـعنا إلـــى 
كل األســـواق اإلقليميـــة والعالميـــة، وهـــذا مـــا 
نطمح لـــه ونرجوا تحقيقه بمســـاندة صادرات 

البحرين.
صـــادرات  دعـــم  مـــن  االســـتفادة  تـــم  حيـــث 
البحرين في مبـــادرة مبيعات التجزئة الدولية 
عبـــر اتفاقيه شـــراكة مع لولـــو هايبرماركت، اذ 
ان االتفاقيـــة تدعـــم المصنعيـــن البحرينييـــن 
والمنتجـــات البحرينيـــة فـــي التوســـع محليـــًا 

وعالميًا .
وأشـــار إلـــى ان االتفاقيـــة تدعـــم المصنعيـــن 
لبيـــع  البحرينيـــة  والمنتجـــات  البحرينييـــن 
منتجاتهـــم علـــى أرفـــف لولـــو هايبـــر ماركـــت 
لفتـــرة زمنيـــة لتثبـــت فيهـــا الشـــركة وجودها 
محليًا وتساندها للوصول إلى االفرع العالمية 

لسلسلة لولو هايبرماركت. 
مٔوكـــــدا ٔان دعم ومســـــاندة صــادرات البحرين  
ســـوف يمكننا من التوســـع محليًا أكثر وصوالً 
إلى  الخارج بتكلفة قليلة ستسمح لنا بالتوسع 

أكثر. 

ــي ــن ــري ــح ــب ال الــــكــــرك  يـــنـــتـــج  خــلــيــجــي  مـــصـــنـــع  أول  دالســـــبـــــرســـــو... 

صــادرات البحريـــــن: طريــــق منتجاتــك إلـــى العالميــة 
صادرات البحرين هي أول مبادرة وطنية تم إطالقها في نوفمبر عام ٢٠١٨ م تحت 
إشــراف مجلــس تنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة برئاســة وزيــر الصناعــة 
والتجارة والســياحة ســعادة الســيد زايد بن راشــد الزياني. ُتعني بزيادة الصادرات 
الوطنية واالنفتاح على األسواق العالمية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة 
فــي ســبيل تنميــة الصــادرات الوطنيــة ودعــم توســعة أعمــال المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة مــن منتجــات وخدمات وتعزيز فــرص نموها عالميــًا. بتقديم حزمة من 
الخدمــات والمبــادرات التــي تســاهم  فــي تســريع نمــو الصــادرات، مــع التأكيــد علــى 
القيمــة المضافــة في دعم االقتصاد الوطني وتشــجيع المنتــج البحريني والعمل في 

الرفع من جودته التنافسية لتحقيق وصوله إلى األسواق الدولية.

جميـــع  مـــع  البحريـــن  صـــادرات  تعمـــل   
الشـــركات والمصدرين كشريك محلي بما 
يخلـــق خارطـــة طريـــق ناجحـــة للتصديـــر 
التـــي تســـاهم فـــي ترســـيخ موقـــع مملكة 
البحرين  كمركًزا تجارًيا رئيسًيا للمصدرين 
علـــى المســـتوى العالـــم وشـــريك تجـــاري 
“صـــادرات  عمـــل  يأتـــي  إذ  رائـــد.  عالمـــي 
البحريـــن” ترجمـــة الســـتراتيجية مملكـــة 
البحرين الداعية ٕالى تنويع مصادر الدخل 
والتنمـــوي  االقتصـــادي  االمـــن  وتحقيـــق 
لمملكـــة البحريـــن الذي نســـعى مـــن خالله 
تحقيق رؤية البحرين االقتصادية ٢٠٣٠. 
دعـــم  إلـــى  البحريـــن   صـــادرات  تهـــدف 
وتشجيع المنتجات والخدمات البحرينية 
مهمتنـــا  ترتكـــز  إذ  العالميـــة  إلـــي  لتصـــل 
الرئيســـية علـــى ترويج وتســـريع معدالت 
نمـــو الصـــادرات البحرينيـــة مـــن منتجات 
وخدمـــات صنعت فـــي البحريـــن وتمكين 
المؤسســـات التجارية من التداول الدولي 
لهـــم علـــى  قـــدم راســـخ  ووضـــع موطـــئ 

خارطة التجارة العالمية. 

ويكمـــن الهـــدف الرئيســـي في خلـــق قيمة 
عالية ونتائج ملموســـة للمصدرين لتجاوز 
التحديـــات من خالل خلق شـــبكة واســـعة 
محليـــًا  اإلســـتراتيجية  الشـــراكات  مـــن 
وعالميـــًا مـــن أجـــل تمكين طرفـــي معادلة 
البيع والشراء من تحقيق أهدافهم وتلبية 
احتياجاتهـــم بـــكل خطـــوة فـــي رحلتهـــم 
التصديريـــة وبمـــا يخـــدم التشـــجيع علـــى 
تســـهيل التصديـــر من البحريـــن بمنتجات 

محلية ذات تنافسية وجودة عالية. 
لذا تســـعى صـــادرات البحريـــن إلى تقديم 
حزمـــة متنوعـــة  مـــن الخدمـــات والحلول 
ذات الجودة لدعم الشركات والمؤسسات 
للوصول إلى األســـواق الخارجية وتطوير 
ويمكـــن  البحرينـــي.  المنتـــج  وتنويـــع 
للمؤسســـات تقديـــم طلباتهـــم عبـــر مكتب 
صـــادرات البحريـــن المتواجـــد فـــي مرفـــأ 
البحريـــن المالـــي – بوابـــة المرفـــأ، الطابق 
الخامس أو من خالل مراسلتنا عبر البريد 
اإللكتروني info@export.bh أو االتصال 

على 17383999
@exportbahrain أو زيارة قنوات التواصل االجتماعية الخاصة بصادرات البحرين على  export.bhللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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عارضة األزياء فريا لي، تروج لمعرض الربيع للزهور 
في هاروغيت، شمال إنجلترا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أكــدت شــرطة دبــي أنهــا تكثــف جهودهــا 
إليجــاد أثر حيوان من نــوع القطط البرية 
شــوهد طليقًا في منطقة الينابيع السكنية 

في اإلمارة.
وأشارت إلى أنها اتخذت كافة اإلجراءات 
الالزمة لتأمين المنطقة المذكورة، وضمان 
ســالمة القاطنيــن فيهــا إلــى حيــن التمكن 

من اإلمساك بالحيوان الهارب.
إلــى ذلــك، أوضح بيــان الشــرطة أن تربية 

الحيوانــات البريــة غيــر األليفــة تعــد مــن 
فــي  القانــون  يجّرمهــا  التــي  الممارســات 
دبي، وتصل العقوبة لمن يرتكب مثل هذا 
الفعــل إلــى الحبس لمــدة 6 أشــهر وغرامة 

مالية كبيرة.
كمــا دعــت النــاس إلــى االتصال علــى رقم 
الحيــوان  مشــاهدة  حــال   901 الطــوارئ 
المشــار إليــه أو االشــتباه فــي وجــوده في 

الجوار.

المتحــدة  الواليــات  مــن  باحثــون  طــور 
العالــم  فــي   ”TSMC“ شــريحة  أصغــر 
يمكــن حقنهــا فــي الجســم بإبــرة. وطــور 
بحقنــة  يمكــن حقنهــا  شــريحة  الخبــراء 
طبيــة فــي جســم اإلنســان أو الحيــوان. 
وقــال العلماء: إن حجــم الرقاقة أقل من 
0.1 ملليمتــر مكعــب وال يمكن رؤيتها إال 
باســتخدام المجهــر، ويتــم التحكــم فــي 
الشــريحة وتشــغيلها بواســطة الموجــات 

فــوق الصوتيــة. ويمكن للرقاقــة أن تبث 
معلومــات حــول درجــة حــرارة الجســم 
والضغــط ومســتويات الســكر فــي الــدم 
وتــم  الجســم.  فــي  أخــرى  ومؤشــرات 
اختبار الرقاقة في القوارض المختبرية.

كان  االختبــار  أن  الخبــراء  وأضــاف 
اختبــار  أن  يالحــظ  ذلــك،  ومــع  ناجًحــا. 
هذه التكنولوجيا على البشر لم يتم بعد، 

حسب وكالة األنباء الفيدرالية.

علماء يطورون شريحة يمكن إدخالها في الجسم بإبرةنمر شارد يثير الذعر.. وشرطة دبي تحّذر

أفــالم  إلــى  أقــرب  مشــهد  فــي 
قريــة  ظهــرت  العلمــي،  الخيــال 
إيطاليــة بغتــة مــن تحــت ميــاه 
بحيــرة، بعــد عقــود طويلــة مــن 

الغرق.
وتم الكشــف عن القريــة الغارقة 
شــمالي  ريســيا،  بحيــرة  تحــت 
أكثــر  منــذ  مــرة  ألول  إيطاليــا 
مــن 70 عامــا، حيــث يتــم حاليــا 
تجفيف مياه البحيرة مؤقتا في 

إطار أعمال إصالح.
موقــع  نشــرها  لقطــات  وُتظهــر 
صحيفــة “إندبنــدت” البريطانيــة 
ظهــور بقايــا قرية كــورون، التي 
دفنــت تحت مياه بحيرة ريســيا 

عام 1950.
الســابق  فــي  القريــة  وكانــت 

موطنــا لمئــات األشــخاص، قبــل 
أن تغمرهــا الميــاه فــي منتصــف 
القــرن الماضي إثر أعمال خاصة 
بإنشــاء محطــة ضخمــة لتوليــد 

الطاقة الكهرومائية.
وخــالل أعمــال اإلنشــاء تــم بناء 
ســد لدمــج بحيرتيــن، ممــا أدى 
ريســيا  بحيــرة  تغطــي  أن  إلــى 
القريــة منــذ ذلــك الحيــن، وفقــا 

لـ”بي بي سي”.
البحيــرة،  تجفيــف  اآلن  ويتــم 
التــي تقــع بالقــرب مــن الحــدود 
اإليطاليــة مع النمســا وسويســرا 
ومــع  خــزان،  إلصــالح  مؤقًتــا 
انخفاض منســوب المياه ظهرت 
مجــددا القريــة المكونة من 160 

منزال.

قرية مفقودة تخرج من بحيرة إيطالية بعد 71 عاًما

شــهدت معدالت الطالق في الصين انخفاضا 
في الربع األول بنسبة وصلت لـ 70 %، وذلك 
بعــد دخول قانون جديد حيــز التنفيذ يعرف 

بـ “فترة التهدئة” لألزواج.
ــه الــهــيــئــة  ــرتـ ــلــجــدل أقـ ــون الــمــثــيــر ل ــانـ ــقـ والـ
الــمــاضــي،  ــعــام  ال فــي  الصينية  التشريعية 
الــراغــبــيــن  األزواج  عــلــى  فــيــه  واشــتــرطــت 
بالطالق االنتظار لمدة 30 يوما، وهي بمثابة 
فرض فترة تهدئة ومراجعة، قبل النظر في 
صحيفة  نشرت  ما  وبحسب  الطالق.  طلب 

“غارديان” البريطانية، نقال عن بيانات نشرتها وزارة الشؤون المدنية الصينية، فإنه 
تم تسجيل 296 ألف حالة طالق في الربع األول من السنة.

وأثارت البيانات الجديدة جدال بين الصينيين، فيما يتعلق بدور القانون الجديد في 
خفض نسبة الطالق أم باإلجراءات التي ازدادت تعقيدا.

“فترة تهدئة”...قانون يخفض معدالت الطالق في الصين الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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