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عقــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة أمــس اجتماعــا مــع عاهــل المملكــة العربية 
السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر خادم الحرمين الشريفين.

واســـتعرض الجانبـــان مســـار العالقات 
التاريخية الراســـخة، التي تشهد مزيًدا 
من النمـــاء والتقدم في جميع الميادين 
وجهـــود البلديـــن فـــي تعزيز التنســـيق 
وتعاونهمـــا اإلســـتراتيجي عـــن مجمـــل 
قضايـــا المنطقـــة بما يحقـــق مصالحهما 
المشـــتركة، وأكدا حرصهمـــا على الدفع 
بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق 

بين البلدين الشقيقين.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد جاللـــة الملـــك 
بمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط 
عالمـــة  يشـــكل  والـــذي  المملكتيـــن، 
بـــارزة في تاريـــخ العالقـــات البحرينية 

السعودية والضاربة في جذور وأعماق 
المحبـــة  لجســـور  وامتـــدادا  التاريـــخ 
والمودة واألخـــوة والتواصل بين أبناء 

الشعبين الشقيقين.
كما أكد جاللته في اللقاء حرص مملكة 
البحريـــن علـــى تعزيـــز مســـيرة مجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية وتنمية 
وتعميـــق  الخليجيـــة  المنظومـــة  هـــذه 
روابط التعاون واألخوة بين األشـــقاء؛ 
لتحقيق األهداف والتطلعات المنشودة 

لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع.
تطـــورات  آخـــر  الجانبـــان  بحـــث  كمـــا 
األوضاع والمســـتجدات التي تشـــهدها 

التـــي تواجههـــا  المنطقـــة والتحديـــات 
وتداعياتها على األمن واالستقرار، إلى 
جانب تبادل وجهـــات النظر حول عدد 
من القضايـــا اإلقليمية والدولية موضع 

االهتمام المشترك.
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  وأثنـــى 
والمشـــرفة  األصيلـــة  المواقـــف  علـــى 
لمملكـــة البحريـــن بقيادة جاللـــة الملك 
وجهودهـــا المشـــهودة؛ للدفـــع بمســـيرة 
مجـــاالت  وتطويـــر  التعـــاون  مجلـــس 
العمل الخليجي المشـــترك، وإسهاماتها 
الداعمـــة لتعزيز األمن واالســـتقرار في 

المنطقة.

جسر الملك حمد عالمة بارزة لتاريخ عالقاتنا المتجذرة... جاللة الملك وخادم الحرمين:

الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق في مجمل القضايا
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انطالق تجارب الفورموال 2 و3“األوبرا السلطانية”... شاغلة الفنغوتيريش: ال للتمييزسخط ضد “الفيزا المرنة”محاكمة متهمي مشاجرة السيف
صرح رئيس نيابة محافظة  «

العاصمة بأن النيابة العامة 
انتهت من تحقيقاتها في واقعة 

مشاجرة بمنطقة السيف وأمرت 
بإحالتها للمحكمة الصغرى 

الجنائية المختصة.

عبر رجال أعمال عن سخطهم  «
إزاء موضوع “الفيزا المرنة”، أثناء 

لقاء عقدته قائمة “تجار 22” 
مساء أمس األول للحديث عن 

برنامج القائمة، إذ دعوا إلى وقف 
هذا النوع من رخص العمل أو 

اإلقامات.

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث  «
باسم األمين العام لألمم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 
األخير “يرفض التمييز ضد بعض 

الرعايا األجانب الذين يحاولون 
الفرار من أوكرانيا”.

يخيل إليك أن آلة الزمن قد  «
رجعت بك إلى الوراء وأنت في 
حالة ذهول وسكوت مطبقين 

لما سببه لك التصميم 
االستثنائي والخارق لمبنى دار 
األوبرا السلطانية في مسقط.

انطلقت على مضمار حلبة  «
البحرين الدولية “موطن 

رياضة السيارات في الشرق 
األوسط” أولى أيام التجارب 

الرسمية لبطولتي الفورموال 
2 والفورموال 3 التابعتين لالتحاد الدولي للسيارات والتي 

تتواصل تجاربهم حتى الجمعة.
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الفروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون “نووية ومدمرة”

بايدن يتوعد بوتين بمزيد من العقوبات
عواصم ـ وكاالت

توعـــد الرئيـــس األميركي جـــو بايدن 
الروســـي  نظيـــره  األربعـــاء  أمـــس 
فالديميـــر بوتين بمزيد من العقوبات، 
معلنا إغالق األجـــواء األميركية أمام 
الطيران الروســـي في عقوبة أساسية 
ســـبقه إلى فرضهـــا على موســـكو كل 
ا على  من االتحـــاد األوروبي وكندا ردًّ
علـــى  الروســـية  العســـكرية  العمليـــة 

الجارة أوكرانيا.
بينمـــا نقلت وكالـــة اإلعالم الروســـية 
عن وزير الخارجية الروسي سيرجي 
الفروف قوله أمس إن أسلحة نووية 
ستســـتخدم ودمارا واسعا سيحل إذا 

نشبت حرب عالمية ثالثة.
وقال الفروف إن روســـيا، التي شنت 
ما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة 

الماضـــي،  األســـبوع  أوكرانيـــا  ضـــد 
ســـتواجه “خطرا حقيقيا” إذا حصلت 

كييف على أسلحة نووية.
وقـــال رئيس الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة رافاييـــل جروســـى نقـــال عـــن 
القـــوات  مـــن موســـكو إن  معلومـــات 

أكبـــر  علـــى  اآلن  تســـيطر  الروســـية 
محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقـــال الرئيس األوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي أمـــس إن قرابـــة 6 آالف 
روســـي قتلوا في األيام الستة األولى 

من الغزو الروسي لبالده.

من الدمار الذي لحق بالمدن األوكرانية

خادم الحرمين يثني على المواقف األصيلة 
والمشرفة للبحرين بقيادة جاللة الملك

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الدفاع األميركي
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ال الستغالل األراضي العربية في التدخل بالشؤون الداخلية للدول... وزير الداخلية:

“البديلة” والسجون المفتوحة مبادرة إنسانية حضارية
المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  قـــال 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
العربـــي  األمـــن  علـــى  الحفـــاظ  إن 
وتقويـــة مرتكزاته، يبدأ بتعزيز التزام 
الـــدول األعضـــاء بأمـــن بعضهـــا، وأال 
يتـــم اســـتغالل أراضيهـــا فـــي التدخل 
بالشـــؤون الداخليـــة للـــدول األخـــرى، 
مؤكًدا تمســـكنا بهـــذا المجلس األمني 
أدواتـــه  تفعيـــل  وأهميـــة  العربـــي، 
األمنيـــة واإلجـــراءات الصـــادرة عنـــه 
مـــن أجل تعزيز أمن المواطن والمقيم 
فـــي دولنـــا. وتـــرأس وزيـــر الداخلية، 
المشـــارك  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 
أمـــس  عقـــد  والـــذي  االجتمـــاع،  فـــي 
برئاســـة وزيـــر الداخليـــة في ســـلطنة 
عمـــان الشـــقيقة حمـــود البوســـعيدي، 
الـــذي تســـّلم رئاســـة الدورة مـــن وزير 
الداخلية في جمهورية العراق، رئيس 

ركـــن  أول  الفريـــق  الســـابقة  الـــدورة 
عثمان الغانمي. وقـــال وزير الداخلية 
في كلمة مملكة البحرين “إنني أجدها 
مناســـبة ألطلع مجلســـكم الموقر على 
أنجزتـــه  الـــذي  اإلنســـاني  المشـــروع 
البديلـــة  للعقوبـــات  البحريـــن  مملكـــة 
وبرنامج الســـجون المفتوحة”، مؤكدا 

الحضاريـــة،  اإلنســـانية  المبـــادرة  أن 
تمـــت بفضل الـــرؤى الملكية الســـامية 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة.

وزير الداخلية يلقي كلمة مملكة البحرين في االجتماع
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التحديات بالعالم والمنطقة تستوجب التكاتف لترسيخ السالم واألمن الدوليين
عالقات عسكرية متميزة بين البحرين والواليات المتحدة... سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء:

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أن ما يشـــهده 
العالـــم والمنطقـــة مـــن تحديـــات تســـتوجب العمـــل بتكاتـــف من 
قبل الجميع لترســـيخ أســـس الســـالم واألمن الدوليين وتحقيق 
األهداف التنموية المنشودة لكل دول وشعوب العالم والمنطقة، 
مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل جهودها إلى جانب 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة في تعزيـــز العمل الدولي المشـــترك 
لمواجهـــة التحديـــات بمـــا ينعكـــس علـــى اســـتمرار خيـــر ونمـــاء 

المنطقة والعالم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس، وزير الدفاع بالواليات المتحدة 
األميركيـــة لويـــد أوســـتن فـــي زيـــارة ســـموه لمبنـــى البنتاغـــون، 
فـــي إطـــار الزيارة الرســـمية التي يقوم بها ســـموه إلـــى الواليات 
المتحدة األميركية، حيث نوه سموه بمستوى العالقات المتميزة 
بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية الصديقة على 
مختلـــف األصعـــدة بمـــا فيها العســـكري والدفاعي والذي تســـعى 
المملكـــة لمواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشـــتركة ويعود 
على البلدين والشـــعبين الصديقين بكل الخيـــر واالزدهار، معربا 
عن اعتزازه بالشراكة العسكرية والدفاعية المتميزة بين البلدين 

والتي تمتد ألكثر من 75 عاما.
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للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، مشـــيدين 
فـــي هذه المناســـبة التاريخيـــة المجيدة 
بمـــا حققته المملكة الشـــقيقة فـــي العهد 
الزاهـــر لخـــادم الحرميـــن الشـــريفين من 
رائـــدة،  وتنمويـــة  حضاريـــة  إنجـــازات 
ومـــا تشـــهده من نهضـــة وتطور مســـتمر 
علـــى جميـــع المســـتويات وفـــي مختلف 
القطاعات وبالمكانـــة الرفيعة والمتميزة 
التـــي تحظى بها لـــدى المجتمـــع الدولي 

والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع.
وإننـــا نجـــدد تقديرنـــا وامتناننـــا للجهود 
المباركـــة التـــي يقـــوم بهـــا أخونـــا خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود في خدمة قضايانا 
الخليجية والعربية واإلســـامية، وللدور 
االستراتيجي المتواصل للمملكة العربية 

الصعيديـــن  علـــى  الشـــقيقة  الســـعودية 
لمســـتقبل  ضماًنـــا  والدولـــي  اإلقليمـــي 

أفضل لشعوب العالم أجمع.
ونؤكـــد كذلـــك أن مملكـــة البحرين تقف 
علـــى الـــدوام فـــي صـــف وخنـــدق واحد 
مـــع المملكـــة العربية الســـعودية إليمانها 
بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة 
العربية السعودية جزء ال يتجزأ من أمن 

مملكـــة البحريـــن، مؤكديـــن أن المملكـــة 
العربية الســـعودية الشقيقة هي الركيزة 
األساســـية ألمـــن المنطقـــة واســـتقرارها 
وصمـــام أمانهـــا فـــي مواجهـــة المخاطـــر 
والتهديـــدات التـــي تتعرض لها، ســـائلين 
المملكـــة  القديـــر أن يحفـــظ  العلـــي  هللا 
الشـــقيق  وشـــعبها  الســـعودية  العربيـــة 
ويديـــم عليهمـــا الرفعة والتقـــدم واألمن 
واألمان واالســـتقرار والرخـــاء، لمواصلة 
مســـيرة البنـــاء والتنميـــة والتطـــور فـــي 
ظـــل القيـــادة الحكيمة لخـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود عاهل المملكة العربية السعودية 
حفظـــه هللا وولي عهـــده األمين صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

عقـــد عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة أمس اجتماعا 
مع أخيه خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ملـــك  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك 

في قصر خادم الحرمين الشريفين.
وفـــي بداية اللقاء، أعرب جالة الملك عن 
شـــكره وتقديـــره ألخيـــه خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين على حفـــاوة االســـتقبال وكرم 
الضيافـــة، شـــاكًرا جالته الدعـــوة الكريمة 
التي تمثل العاقات المتميزة والتاريخية.
العاقـــات  مســـار  الجانبـــان  واســـتعرض 
التاريخيـــة الراســـخة والتي تشـــهد مزيدا 
مـــن النمـــاء والتقدم فـــي جميـــع الميادين 
التنســـيق  تعزيـــز  فـــي  البلديـــن  وجهـــود 
مجمـــل  فـــي  اإلســـتراتيجي  وتعاونهمـــا 
قضايـــا المنطقـــة بمـــا يحقـــق مصالحهمـــا 
المشـــتركة، وأكـــدا حرصهمـــا علـــى الدفـــع 
بوتيـــرة التعـــاون وتطوير آليات التنســـيق 

بين البلدين الشقيقين.

المناســـبة  بهـــذه  الملـــك  جالـــة  وأشـــاد 
بمشـــروع جســـر الملك حمد الذي سيربط 
المملكتيـــن، والـــذي يشـــكل عامـــة بـــارزة 
في تاريخ العاقات البحرينية الســـعودية 
والضاربـــة فـــي جـــذور وأعمـــاق التاريـــخ 
وامتداًدا لجسور المحبة والمودة واألخوة 

والتواصل بين أبناء الشعبين الشقيقين.
كما أكد جالته خال اللقاء حرص مملكة 
مجلـــس  مســـيرة  تعزيـــز  علـــى  البحريـــن 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة وتنميـــة 
هـــذه المنظومة الخليجية وتعميق روابط 
التعـــاون واألخـــوة بين األشـــقاء؛ لتحقيق 

األهداف والتطلعات المنشودة لكل ما فيه 
خير ومصلحة الجميع. كما بحث الجانبان 
والمســـتجدات  األوضـــاع  تطـــورات  آخـــر 
والتحديـــات  المنطقـــة  تشـــهدها  التـــي 
التـــي تواجههـــا وتداعياتهـــا علـــى األمـــن 
واالســـتقرار، إلـــى جانـــب تبـــادل وجهـــات 
النظـــر فـــي عـــدد مـــن القضايـــا اإلقليميـــة 

والدولية موضع االهتمام المشترك.
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  أثنـــى  وقـــد 
على المواقف األصيلة والمشـــرفة لمملكة 
البحريـــن بقيـــادة جالة الملـــك وجهودها 
المشهودة؛ للدفع بمسيرة مجلس التعاون 

الخليجـــي  العمـــل  مجـــاالت  وتطويـــر 
لتعزيـــز  الداعمـــة  وإســـهاماتها  المشـــترك، 

األمن واالستقرار في المنطقة.
وتكريمـــا لصاحـــب الجالـــة الملـــك، أقـــام 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود مأدبـــة غـــداء 
المملكـــة  إلـــى  جالتـــه  زيـــارة  بمناســـبة 

الشقيقة.

وكان جالـــة الملـــك قد غـــادر أمس مدينة 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الريـــاض 
بعـــد  الوطـــن  الـــى أرض  الشـــقيقة عائـــًدا 
زيـــارة التقـــى جالتـــه خالهـــا مـــع عاهـــل 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز آل سعود.
وكان فـــي مقدمـــة مودعـــي جالـــة الملك 

لـــدى مغادرتـــه ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكة 
الســـمو  صاحـــب  الســـعودية  العربيـــة 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبد 
الريـــاض  منطقـــة  أميـــر  ونائـــب  العزيـــز، 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
عبدالرحمـــن بن عبدالعزيز، وســـفير خادم 
الحرمين الشـــريفين لـــدى مملكة البحرين 

الرياض - بنا
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الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليـــــــــــــــات التنسيق في مجمـل القضايـا
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األمير محمد بن 
سلمان في مقدمة 

مستقبلي جاللة 
الملك

إشادة ملكية بما 
حققته السعودية 

من إنجازات حضارية 
وتنموية رائدة

السعودية صمام أمان 
ألمن المنطقة في 

مواجهة المخاطر 
والتهديدات

استمرار التنسيق 
والتشاور المتواصل 

بيننا لكل ما فيه 
خير بلدينا

جســــــر الملــــك حمــــــد عالمــــــــة بارزة لتاريـــــــــخ عالقاتنـــــــــــا المتجـــــــــــــــــــــــــــذرة... جاللـــــة الملـــــك وخــــــادم الحرميــــــــن:

الرياض - بنا

أمـن السعودية جزء ال يتجـــــــــــــــــــزأمن أمننا... ونحن مًعا في صف وخندق واحد

جاللة الملك: دور استراتيجـــــــــــــــــــــي للشقيقة على الصعيدين اإلقليمـي والدولي
وصــل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، أمــس 
)األربعــاء(، إلــى مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، في زيارة رســمية 
يلتقي خاللها بعاهل المملكة العربية الســعودية خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، حيــث يعقــد جاللته جلســة مباحثــات مع خادم 
الحرمين الشــريفين، تتناول العالقات التاريخية األخوية الوثيقة، باإلضافة إلى 

مستجدات األوضاع في المنطقة ومجمل التطورات اإلقليمية والدولية

وكان في مقدمة مستقبلي جالة الملك 
لـــدى وصولـــه، ولـــي العهـــد نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزير الدفـــاع بالمملكة 
العربية السعودية صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود.
كمـــا كان فـــي اســـتقبال جالتـــه، نائـــب 
أميـــر منطقـــة الريـــاض صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن عبدالرحمـــن 
بـــن عبدالعزيز، وســـفير خـــادم الحرمين 
الشـــريفين لدى مملكـــة البحرين صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلطان بن أحمد 
بـــن عبدالعزيز، وســـفير مملكـــة البحرين 
لدى المملكة العربية الســـعودية الشـــيخ 
علي بـــن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، 
ووزيـــر التجـــارة وزيـــر اإلعـــام المكلف 

ماجد القصبي الوزير المرافق.

وقد تفضل صاحب الجالة لدى وصوله 
بالتصريح التالي: 

يســـرنا، ونحن نصل إلى المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، أن نلتقـــي بأخينـــا 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ملـــك المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة حفظه هللا 
لبحث تطورات األحداث التي تشـــهدها 
تواجههـــا،  التـــي  والتحديـــات  المنطقـــة 
والتشـــاور  للتنســـيق  اســـتمراًرا  وذلـــك 
المتواصـــل بيننا لكل ما فيـــه خير بلدينا 
وشـــعوبنا  دولنـــا  ومصلحـــة  وشـــعبينا 

الشقيقة.
كما يســـعدنا أن نعبر عـــن خالص تهانينا 
لخادم الحرمين الشـــريفين وســـمو ولي 
عهـــده بمناســـبة ذكـــرى يـــوم التأســـيس 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلطان 
بـــن أحمـــد بـــن عبدالعزيـــز، وســـفير مملكة 
البحريـــن لـــدى المملكة العربية الســـعودية 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن بـــن علي آل 
اإلعـــام  وزيـــر  التجـــارة  ووزيـــر  خليفـــة، 

المكلف ماجد القصبي الوزير المرافق.
وعـــاد عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 

إلـــى أرض  بـــن عيســـى آل خليفـــة،  حمـــد 
الوطن مساء أمس. 

وغـــادر جالـــة الملـــك أمـــس متوجًهـــا إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة في 
زيـــارة رســـمية يلتقـــي خالها أخـــاه خادم 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 

الســـعودية.  وأجـــرى جالتـــه مباحثات مع 
خادم الحرمين الشريفين تتناول العاقات 
األخويـــة التاريخيـــة المتميـــزة التي تجمع 
باإلضافـــة  الشـــقيقتين،  المملكتيـــن  بيـــن 
إلـــى األوضـــاع الراهنة فـــي المنطقة وآخر 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  التطـــورات 

والدولية.

خادم الحرمين يشيد 
بالمواقف المشرفة للبحرين 
في تطوير العمل المشترك 

وتعزيز أمن المنطقة

تبادل وجهات النظر في 
عدد من القضايا اإلقليمية 
والدولية موضع االهتمام 

المشترك

تنمية المنظومة الخليجية وتعميق التعاون واألخوة 
بين األشقاء لتحقيق األهداف المنشودة
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بعث عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
تهنئـــة إلى رئيـــس دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد 
آل نهيـــان؛ بمناســـبة تولـــي دولـــة 
اإلمـــارات رئاســـة مجلـــس األمـــن 

الدولي لشهر مارس الجاري. 
وأعـــرب جاللـــة العاهـــل وصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
خالـــص  عـــن  الـــوزراء  مجلـــس 
تهانيهمـــا لســـموه بهـــذه المناســـبة، 

دولـــة  تولـــي  أن  جاللتـــه  وأكـــد 
اإلمـــارات رئاســـة مجلـــس األمـــن 
الدولـــي سيســـهم فـــي تعزيـــز دور 
دعائـــم  ترســـيخ  فـــي  المجلـــس 
األمـــن واالســـتقرار والســـالم فـــي 
العالم والعمـــل على إيجاد الحلول 
لمختلف القضايـــا الدولية الراهنة، 
الرفيعـــة  بالمكانـــة  مشـــيدين 
التـــي تحظـــى بهـــا دولـــة اإلمارات 
علـــى الصعيـــد العالمـــي وبكفـــاءة 
منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها، 
متمنيين للدولة الشـــقيقة وشعبها 
العزيز مزيدا من التقدم واالزدهار 
والرقي في ظل قيادتها الحكيمة.

العاهـــل وصاحـــب  وبعـــث جاللـــة 

الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء برقيتـــي تهنئـــة  مجلـــس 
نائـــب  أبوظبـــي  عهـــد  ولـــي  إلـــى 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 
بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، بمناســـبة 
تولي دولة اإلمارات رئاسة مجلس 
األمن الدولي للشـــهر الحالي، أعربا 
في البرقيتين عن أطيب تهانيهما 
لســـموه بهذه المناســـبة، مشـــيدين 
والتقديـــر  المتميـــزة  بالمكانـــة 
واالحتـــرام الـــذي تحظى بـــه دولة 
اإلمـــارات علـــى الســـاحة الدوليـــة 
وكفـــاءة منظومتهـــا الدبلوماســـية 

فـــي  يســـهم  وبمـــا  وفاعليتهـــا، 
تعزيز األمن واالســـتقرار والســـالم 
العالمـــي، وتمنيـــا لدولـــة اإلمارات 

دوام التقدم والنماء والرفعة.
العاهـــل وصاحـــب  وبعـــث جاللـــة 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
تهنئـــة  برقيتـــي  الـــوزراء  مجلـــس 
إلـــى نائـــب رئيـــس دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، هنـــآ فيهما بمناســـبة تولي 
مجلـــس  رئاســـة  اإلمـــارات  دولـــة 
األمن الدولي لشهر مارس الجاري، 
مؤكديـــن فـــي برقيتهمـــا أن تولـــي 

دولة اإلمارات رئاسة مجلس األمن 
الدولي ستعزز جهود المجلس على 
صعيد ترســـيخ السالم واالستقرار 
واألمـــن ودعـــم التعـــاون والتنميـــة 
فـــي العالـــم، كما تجســـد ثقـــة دول 
اإلماراتيـــة  السياســـة  فـــي  العالـــم 
وكفـــاءة منظومتهـــا الدبلوماســـية 

وفاعليتهـــا ونموذجهـــا المتميز في 
مختلـــف المجـــاالت، معربـــا جاللة 
الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
تمنياتهمـــا  عـــن  الـــوزراء  مجلـــس 
الخالصـــة لدولة اإلمارات وشـــعبها 
الشـــقيق تحقيق مزيـــد من النجاح 

والتطور والرخاء.

المنامة - بنا

تجسيـــــــد ثقــــــة العـــالـــــم فـــــي السيـــاســــــة 
اإلماراتيــــة وكفـــــــاءة المنظومــــة الدبلوماسيــــــة

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان الشقيقة بتولي رئاسة مجلس األمن الدولي

القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيســـة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل أهميـــة الزيارة 
الرســـمية التـــي قام بها عاهـــل البالد 
بـــن  الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 
المملكـــة  إلـــى  خليفـــة  آل  عيســـى 
العربية الســـعودية الشقيقة، مشيدة 
التـــي  المباحثـــات  عـــن  نتـــج  بمـــا 
أجراهـــا جاللتـــه مع خـــادم الحرمين 
الشـــريفين، والتي تناولت سبل دعم 
وتعزيز العالقات التاريخية األخوية 
البلديـــن والشـــعبين  بيـــن  الراســـخة 
الشـــقيقين، إضافـــة الى مســـتجدات 
األوضـــاع على الســـاحتين اإلقليمية 

والدولية.
وبّينـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب أن 
زيارة جاللة العاهل للشقيقة الكبرى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تشـــكل 
التعـــاون  لمســـار  جديـــدة  إضافـــة 
العالقـــات  علـــى  والبنـــاء  المشـــترك، 
ارتـــكازا  واالســـتثنائية،  الوطيـــدة 
إلـــى ما يجمـــع بين قيادتي وشـــعبي 
البلديـــن، مـــن ثوابـــت ورؤى واحدة، 
والمحبـــة  اإلخـــاء  روابـــط  تعززهـــا 

التاريـــخ،  فـــي  جذورهـــا  الممتـــدة 
والمســـتندة إلـــى أســـاس راســـخ من 
العالقات األخوية التي تزداد صالبة 
على مر األيام وتسهم في بناء قاعدة 
متكاملـــة ونموذجيـــة مـــن العالقات 
المتميزة بيـــن البلدين وبلـــورة آفاق 
واعدة وأرحـــب في جميع المجاالت 

وعلى جميع المستويات.
وأوضحت رئيسة مجلس النواب أن 
مســـيرة التعـــاون الثنائـــي البحريني 
السعودي المشترك تخطو قدما نحو 
مزيـــد من التنامي، وتتضافر الجهود 

المشـــترك  العمـــل  إنجـــازات  إلثـــراء 
وتعظيم النتائج اإليجابية المتطورة 
الناتجـــة عنه، بفضل الرعاية الملكية 
الرفيعـــة  والتوجيهـــات  الســـامية 
لقيادة البلدين الشـــقيقين، ومشـــيرة 
إلى أن العالقات بين مملكة البحرين 
وشقيقتها المملكة العربية السعودية 
المميـــزات  مـــن  بالعديـــد  تتفـــرد 
والخصائـــص المهمـــة، وبمـــا يجعلهـــا 
أنموذًجـــا يحتذى فـــي العالقات بين 
اء، منوهة لما تشهده العالقات  األشقَّ
بين البلدين على الصعيد السياســـي 
من توافق وتنســـيق علـــى قدر كبير 
فـــي المواقف من القضايـــا االقليمية 
والدوليـــة، فضـــالً عـــن التعـــاون في 
مجـــاالت مكافحـــة اإلرهـــاب والعمل 
على إخالء منطقة الشـــرق األوســـط 
مـــن أســـلحة الدمـــار المشـــترك، إلـــى 
فـــي  المســـتمرة  الشـــراكة  جانـــب 
البرامج االقتصادية واالســـتثمارية، 
بمســـتوى  االرتقـــاء  إلـــى  إضافـــة 
التنســـيق فـــي إطـــار العمـــل الدولـــي 

والعربي والخليجي المشترك.

مسيرة التعاون تخطو قدما نحو مزيد من التنامي

زينل تشيد بنتائج المباحثات بين جاللة الملك وخادم الحرمين
الرياض - بنا

أكد وزيـــر اإلعالم علي الرميحي 
أن زيـــارة عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، إلى المملكـــة العربية 
السعودية الشقيقة ولقائه بعاهل 
المملكة العربية الســـعودية خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود تؤكـــد 
مـــا تتمتع بـــه العالقـــات األخوية 
المملكتيـــن  بيـــن  التاريخيـــة 
كبيـــر  دعـــم  مـــن  الشـــقيقتين 
وحـــرص متبادل علـــى تطويرها 
إيماًنـــا  المجـــاالت  فـــي مختلـــف 
بعمـــق الروابـــط ووحـــدة الهدف 

والمصير المشترك.
وأشار في تصريح لوكالة األنباء 
الســـعودية “واس” إلـــى أن ما أكد 
عليـــه عاهل البالد خـــالل الزيارة 
أن “مملكـــة البحريـــن تقـــف علـــى 
الدوام فـــي صف وخنـــدق واحد 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وأن أمـــن المملكة جـــزء ال يتجزأ 
وســـتبقى  البحريـــن،  أمـــن  مـــن 

الركيزة األساســـية ألمن المنطقة 
واســـتقرارها وصمـــام أمانهـــا في 
مواجهـــة المخاطـــر والتحديات”، 
هـــي كلمات قائد حكيـــم ترجمت 
مشاعر كل مواطن بحريني تجاه 
الدور القيادي األخوي الذي تلعبه 
الشـــقيقة الكبـــرى لتحقيق األمن 
واالستقرار في المنطقة والعالم.

وشـــدد علـــى أن تطوير العالقات 
فـــي  المملكتيـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
وتعزيـــز  المجـــاالت  مختلـــف 
الشـــقيقتين يعـــد  بيـــن  التكامـــل 

منهاًجـــا لعمل مختلـــف قطاعات 
لألهـــداف  تحقيًقـــا  الدولـــة 
المشـــتركة، مؤكـــًدا أن العالقـــات 
األخويـــة المتميـــزة التـــي تربـــط 
تضـــرب  والتـــي  المملكتيـــن 
بجذورهـــا فـــي أعمـــاق التاريـــخ، 
للعالقـــات  دولًيـــا  نموذًجـــا  تعـــد 
األخـــوة  علـــى  القائمـــة  الثنائيـــة 
والتضامـــن والتكامـــل والوحـــدة 
لتحقيق الخير والرخاء لشـــعوب 

ودول المنطقة.
وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم أن المملكة 
العربية الســـعودية لطالما أثبتت 
عبـــر تاريخها العريـــق أنها ميزان 
والحامـــي  والحكمـــة،  العـــدل 
األول لقضايـــا األمتيـــن العربيـــة 
واإلســـالمية، ومـــا الوقـــوف إلى 
فـــي  الكبـــرى  الشـــقيقة  جانـــب 
الســـراء والضـــراء إال وقوًفا إلى 
جانب الحق وتغليًبا للخير، وهي 
ُبنيـــت  التـــي  الراســـخة  األســـس 
عليهـــا العالقـــات بيـــن المملكتين 

عبر التاريخ.

العالقات بين البلدين ضاربة في أعماق التاريخ

الرميحي: السعودية صمام أمان للمنطقة

وزير اإلعالمرئيسة مجلس النواب

سمو الشيخ محمد بن زايدسمو الشيخ محمد بن راشد سمو الشيخ خليفة بن زايد سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية  «
تهنئة إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف؛ وذلك بمناسبة ذكرى يوم 

التحرير لبالده.  

وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لرئيس بلغاريا موفور  «
الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ رئيس بلغاريا بذكرى يوم التحرير

الرياض - بنا

أكـــد ســـفير مملكة البحريـــن المعين 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  لـــدى 
الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي 
آل خليفـــة أهمية الزيـــارة التي قام 
بهـــا عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
والمباحثـــات التـــي أجراهـــا جاللته 
مع أخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك 
العربيـــة  المملكـــة  ملـــك  ســـعود، 
السعودية، وما حمله لقاء القمة من 

بشائر خير وســـالم وازدهار، وآفاق 
رحبة لتعزيز التعاون والتكامل بين 
المملكتين والشعبين الشقيقين إلى 

مستويات أكثر رسوًخا وتقدًما.
وقال ســـفير مملكة البحرين المعين 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  لـــدى 
عمـــق  تعكـــس  الزيـــارة  هـــذه  أن 
العالقـــات التاريخية بين المملكتين 
الشـــقيقتين، التـــي أرســـى قواعدها 
األجـــداد وتوارثهـــا اآلبـــاء واألحفاد 
بفخـــر وعـــز، وبروابط متينـــة تقوم 
علـــى الـــود والمحبة وتآلـــف القلوب 

ووشـــائج  والـــدم  الديـــن  ووحـــدة 
النســـب والقربـــى، وتشـــابه العادات 
الحضـــاري،  واإلرث  والتقاليـــد 
والمصيـــر  الجغرافـــي،  والجـــوار 

المشترك.
وأكـــد الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن 
بـــن علـــي آل خليفـــة اعتـــزاز مملكة 
البحرين على الـــدوام بالتضامن مع 
الشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية والوقـــوف إلـــى جانبهـــا 
في صـــف واحـــد؛ تقديـــًرا لمواقفها 
التاريخيـــة المشـــرفة كعمـــق حيوي 

أمنهـــا  جانـــب  إلـــى  وإســـتراتيجي 
لمســـيرتها  ودعمهـــا  واســـتقرارها، 
فـــي  الريـــادي  ودورهـــا  التنمويـــة، 
الخليجـــي  القومـــي  األمـــن  حمايـــة 
والعربي، وقيادتهـــا الحكيمة للعالم 
طريـــق  علـــى  واإلســـالمي  العربـــي 

السالم واالزدهار.
وأشاد سفير مملكة البحرين المعين 
لدى المملكة العربية السعودية بدور 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
الرئيـــس في ترســـيخ دعائـــم األمن 
واالســـتقرار والســـالم في المنطقة، 

دولهـــا  مصالـــح  علـــى  والحفـــاظ 
وشـــعوبها والدفـــاع عـــن قضاياهـــا 
العادلـــة فـــي ظـــل مـــا تشـــهده مـــن 
تحديـــات مختلفـــة، مشـــيدا بالدور 
المشهود الذي يضطلع به ولي العهد 
نائـــب رئيس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز في 
خدمة مسيرة النهضة التنموية في 
المملكة الشـــقيقة، وســـعيه الحثيث 
نحـــو المزيد مـــن التطويـــر والتقدم 

لصالح المملكة وشعبها الشقيق.

تجمعنا وحدة الدم ووشائج النسب والقربى... سفيرنا لدى السعودية:

لقــــــاء القمـــة... بشائـــر خيـــر وســـالم وازدهــــــار

الشيخ علي بن عبدالرحمن
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أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، أن ما 
يشـــهده العالـــم والمنطقـــة مـــن تحديـــات 
تســـتوجب العمل بتكاتف من قبل الجميع 
لترســـيخ أســـس الســـام واألمن الدوليين 
وتحقيق األهداف التنموية المنشودة لكل 
دول وشـــعوب العالـــم والمنطقـــة، مشـــيًرا 
ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تواصـــل 
الشـــقيقة  الـــدول  جانـــب  إلـــى  جهودهـــا 
الدولـــي  العمـــل  تعزيـــز  فـــي  والصديقـــة 
المشـــترك لمواجهة التحديات بما ينعكس 
على استمرار خير ونماء المنطقة والعالم.

جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه أمـــس، وزير 
الدفاع بالواليات المتحدة األميركية لويد 
أوســـتن في زيارة سموه لمبنى البنتاغون، 
في إطـــار الزيارة الرســـمية التي يقوم بها 
ســـموه إلى الواليات المتحـــدة األميركية، 
العاقـــات  بمســـتوى  ســـموه  نـــوه  حيـــث 
المتميزة بيـــن مملكة البحريـــن والواليات 
المتحدة األميركية الصديقة على مختلف 
األصعـــدة بمـــا فيهـــا العســـكري والدفاعي 
والذي تسعى المملكة لمواصلة تعزيزه بما 
يحقـــق التطلعـــات المشـــتركة ويعود على 
البلدين والشـــعبين الصديقيـــن بكل الخير 
واالزدهـــار، معرًبـــا عـــن اعتزازه بالشـــراكة 
بيـــن  المتميـــزة  والدفاعيـــة  العســـكرية 

البلدين والتي تمتد ألكثر من 75 عاًما.

وخال اللقاء، تم بحث عاقات الصداقة 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  والتعـــاون 
خصوصـــا مـــا يتعلـــق بالجانب العســـكري 
ذات  القضايـــا  مـــن  وعـــدٍد  والدفاعـــي، 
الســـاحتين  علـــى  المشـــترك  االهتمـــام 
اإلقليميـــة والدوليـــة بمـــا يخـــدم الســـام 
مشـــيًرا  والدولـــي،  اإلقليمـــي  واالزدهـــار 
إلـــى أهميـــة مواصلـــة التنســـيق والتعاون 
الدفاعـــي والعمل المشـــترك مـــع الواليات 
الجهـــود  ودعـــم  األميركيـــة  المتحـــدة 
اإلقليميـــة والدوليـــة الراميـــة إلـــى تعزيز 
الســـام  وتحقيـــق  واالســـتقرار  األمـــن 

والتنمية في المنطقة والعالم.
مـــن جانبـــه، أكـــد وزيـــر الدفـــاع بالواليات 
الواليـــات  التـــزام  األميركيـــة  المتحـــدة 
بشـــراكاتها  األميركيـــة  المتحـــدة 
االســـتراتيجية الدفاعية القوية مع مملكة 
البحريـــن، وتســـعى لمواصلـــة تعزيزها بما 
يحقـــق التطلعـــات المشـــتركة، منوًهـــا بأن 
لمملكـــة البحريـــن دورا قياديـــا مهمـــا فـــي 
تأميـــن األمـــن البحـــري، ويمكـــن االعتمـــاد 
عليهـــا كحليف اســـتراتيجي رئيس خارج 
حلـــف الناتـــو نظـــًرا لمـــا تقـــوم به مـــن دور 
مهـــم فـــي تقديـــم الدعـــم الكبير فـــي ظل 
التحديـــات والتهديـــدات المختلفـــة التـــي 
تواجههـــا دول العالـــم، ومنهـــا مـــا قدمتـــه 
مـــن دعم اســـتراتيجي في جهـــود اإلغاثة 
وعمليـــات اإلجـــاء من أفغانســـتان خال 

العام الماضي.

الـــوزراء  أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة أن مملكـــة البحرين ماضية 
والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  جانـــب  إلـــى 
فـــي المســـاعي الراميـــة إلـــى تعزيـــز األمـــن 
والســـام في المنطقـــة والعالم، مشـــيًرا إلى 
أهمية مواصلـــة تعزيز العاقـــات التاريخية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
األميركية والدفع بمســـاراتها االستراتيجية 
فـــي جميـــع  أكثـــر تقدًمـــا  نحـــو مســـتويات 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون  مجـــاالت 
بمـــا يعـــود بالخيـــر علـــى البلدين والشـــعبين 

الصديقين. 
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس رئيس لجنة 
العاقـــات الخارجيـــة فـــي مجلس الشـــيوخ 
األميركـــي الســـيناتور بوب ميننـــدز والعضو 

البـــارز باللجنـــة الســـيناتور الجمهـــوري جيم 
ريش، في إطار الزيارة الرســـمية التي يقوم 
بها ســـموه إلى الواليات المتحدة األميركية، 
حيث نّوه ســـموه بمختلف الجهود المبذولة 
لتعزيـــز الســـام واألمن واالســـتقرار العالمي 
الموضوعـــة  الخطـــط  تحقيـــق  يدعـــم  بمـــا 
للوصول إلى التنمية المســـتدامة المنشـــودة 
للجميـــع، الفًتـــا إلى أهميـــة توحيـــد الجهود 
الدوليـــة وتكثيفهـــا بمـــا يســـهم في ترســـيخ 

ركائز التنمية بالمنطقة والعالم.
وخـــال اللقـــاء، جـــرى بحـــث أوجـــه تطوير 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة  العاقـــات 
تحقيًقـــا  األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
للمصالـــح المشـــتركة، إلـــى جانـــب مناقشـــة 
عـــدد مـــن القضايـــا ذات االهتمام المشـــترك 
علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدولية، وآخر 

المستجدات على مختلف األصعدة.

واشنطن - بنا

المنامة - بنا

التحديات بالعالم والمنطقة تستوجب التكاتف لترسيخ السالم واألمن الدوليين

البحرين ماضية في المساعي الرامية إلى تعزيز األمن والسالم في المنطقة والعالم

عالقات عسكرية متميزة بين البحرين والواليات المتحدة... سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء:

أهمية توحيد الجهود الدولية وتكثيفها لترسيخ ركائز التنمية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

وزيـــر الدفـــاع األميركـــي: البحريـــن حليـــف اســـتراتيجي رئيـــس خـــارج “الناتـــو”
سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ األميركي

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الدفاع األميركي
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أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ما وصلـــت إليه العالقـــات التاريخيـــة المميزة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
األميركيـــة الصديقـــة مـــن مســـتويات متقدمة 
فـــي المجـــاالت المختلفـــة، وأهميـــة مواصلـــة 

تطويرهـــا بمـــا يفتـــح آفاقـــا أكبـــر فـــي مســـار 
العالقات ويحقق األهداف المنشودة للبلدين. 
وقـــال ســـموه إن مملكـــة البحرين اســـتطاعت 
تحقيـــق العديد مـــن المنجزات وفق المســـيرة 
الوطنية المباركة لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي انعكس 
أثرها علـــى مختلف المســـتويات وتمكنت من 

خاللها مملكة البحرين من تعزيز مكانتها على 
الخارطة الدولية، مؤكدا سموه حرص المملكة 
على مواصلة مسيرتها التنموية الشاملة حتى 

تحقيق ما تصبو إليه من أهداف. 
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس رئيسة مجلس 
النـــواب األميركي نانســـي بيلوســـي، في إطار 
الزيـــارة الرســـمية التـــي يقـــوم بها ســـموه إلى 

الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، حيـــث أشـــار 
ســـموه إلـــى مـــا تتمتـــع بـــه الواليـــات المتحدة 
عريقـــة  ديمقراطيـــة  تجربـــة  مـــن  األميركيـــة 
وتاريخ حافل بهذا المجال والذي عزز موقعها 
عالميا، مشـــيرا إلى التعاون البّنـــاء بين مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية في 
العمـــل البرلمانـــي وأهميـــة تعزيـــزه مـــن أجـــل 

تحقيـــق تطلعـــات البلدين الصديقيـــن في هذا 
المجال.

وجرى في اللقاء استعراض مسارات العالقات 
بيـــن البلدين وســـبل ترســـيخها بما يســـهم في 
رفـــد التعـــاون الثنائـــي، كمـــا تم بحـــث مجمل 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك وآخـــر 

المستجدات اإلقليمية والدولية.

واشنطن - بنا

تطوير العالقات التاريخية بين البحرين والواليات المتحدة
تعاون بناء في العمل البرلماني... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:
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تونـــس  جمهوريـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الشـــقيقة قيس ســـعّيد، أمـــس بالقصر 
الرئاســـي في قرطاج، وزراء الداخلية 
العرب، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  والثالثيـــن 

العرب.
بـــوزراء  التونســـي  الرئيـــس  ورحـــب 
الداخليـــة العـــرب، مشـــيرا إلـــى أهمية 
هـــذه االجتماعـــات في تعزيـــز التعاون 
األمنـــي العربـــي المشـــترك، معربـــا عن 

أمله في أن تكلل بالتوفيق والنجاح.
وتـــرأس وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
وفـــد مملكـــة البحريـــن المشـــارك فـــي 
االجتمـــاع، والـــذي عقد أمس برئاســـة 
عمـــان  ســـلطنة  فـــي  الداخليـــة  وزيـــر 
الـــذي  البوســـعيدي،  حمـــود  الشـــقيقة 
تسّلم رئاسة الدورة من وزير الداخلية 
فـــي جمهورية العـــراق، رئيـــس الدورة 
عثمـــان  ركـــن  أول  الفريـــق  الســـابقة 

الغانمي.
وبدأ االجتماع، بكلمة رئيس الحكومة 
الشـــقيقة  التونســـية  فـــي الجمهوريـــة 
نجـــالء رمضـــان، أعقبهـــا كلمـــة وزيـــر 
الداخلية في المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، الرئيـــس الفخـــري لمجلـــس 
وزراء الداخلية العرب صاحب الســـمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن ســـعود بن 
نايف بن عبد العزيز آل سعود ثم كلمة 
األميـــن العام لمجلـــس وزراء الداخلية 

العرب محمد كومان.
الداخليـــة  وزراء  مجلـــس  وأعـــرب 
العـــرب، عـــن شـــكره وتقديـــره لـــوزارة 
الداخليـــة البحرينيـــة علـــى دورها في 
تطويـــر المنظومـــة اإللكترونية لألمانة 
العامـــة للمجلـــس، مـــن خالل تدشـــين 
موقـــع إلكترونـــي متخصـــص لألجهزة 
المعنية بحقوق اإلنســـان فـــي وزارات 
الداخلية العربية، بما يسهم في تطوير 
األمنـــي  والتنســـيق  التعـــاون  مســـيرة 
العربي، حيث قامت الـــوزارة بتصميم 
الموقـــع كأحـــد المبـــادرات التـــي وجـــه 
وزير الداخليـــة بتطويرها، انطالقا من 
الحـــرص على تعزيـــز التعـــاون األمني 
العربي، كونه عامال رئيســـا في مسيرة 

العمل المشترك.
بعـــد ذلـــك، بدأت جلســـة العمـــل، حيث 
مملكـــة  كلمـــة  الداخليـــة،  وزيـــر  ألقـــى 

البحرين، وجاء فيها: 
يطيـــب لـــي، بدايـــة، أن أتوجه بخالص 
الشـــكر والتقديـــر إلى فخامـــة الرئيس 
الجمهوريـــة  رئيـــس  ســـعّيد  قيـــس 
تفضلـــه  علـــى  الشـــقيقة،  التونســـية 
بالرعايـــة الكريمة الفتتـــاح أعمال هذه 
الـــدورة، معبًرا عن شـــكري لمعالي األخ 
توفيـــق شـــرف الديـــن وزيـــر الداخلية 
بالجهوريـــة التونســـية الشـــقيقة، على 
ما لمســـناه من حفاوة االستقبال وكرم 

الضيافة. 
العـــام  لألميـــن  بالشـــكر  أتوجـــه  كمـــا 
للمجلس محمد كومان وكافة العاملين 
باألمانة العامة، على الجهود التنظيمية 

والتنسيقية الطيبة. 
أصحـــاب الســـمو والمعالـــي، الحضـــور 
الكريم.. ونحن نحتفل بتدشين الموقع 
االلكترونـــي الخـــاص بحقوق اإلنســـان 
وزراء  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  فـــي 
الداخلية العرب، فإنني أجدها مناسبة 
ألطلع مجلســـكم الموقر على المشروع 

اإلنساني الذي أنجزته مملكة البحرين 
للعقوبـــات البديلـــة وبرنامج الســـجون 
المفتوحـــة، مؤكـــدا أن هـــذه المبـــادرة 
بفضـــل  تمـــت  الحضاريـــة،  اإلنســـانية 
الرؤى الملكية السامية من لدن سيدي، 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ومتابعـــة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 

الوزراء، حفظه هللا. 
مؤكـــدا أن الهـــدف مـــن هـــذه المبـــادرة 
المحكوميـــن  إصـــالح  هـــو  اإلنســـانية، 
وتأهيلهم وإعطاؤهم فرصة لتصحيح 
ســـلوكهم مـــن أجل إعـــادة دمجهم في 
المجتمـــع، وإننـــا علـــى اســـتعداد فـــي 
مـــع كافـــة  للتواصـــل  الداخليـــة  وزارة 
علـــى  واطالعهـــم  المجلـــس،  أعضـــاء 

تفاصيل التجربة ونتائجها. 
أصحـــاب الســـمو والمعالـــي، الحضـــور 
الكريـــم.. إن مـــرور مـــا يزيـــد عـــن 40 
عاًما من التعاون األمني منذ تأســـيس 
العـــرب،  الداخليـــة  وزراء  مجلـــس 
لهـــو دليل راســـخ علـــى صـــدق اإلرادة 
علـــى  والثبـــات  والتضامـــن  والتعـــاون 
دعم مســـيرة التعـــاون األمنـــي العربي 
الرســـالة  أهـــداف  المشـــترك وتحقيـــق 
األمنية النبيلة لهـــذا المجلس من أجل 

الحفاظ على األمن والنظام العام. 
ولعلهـــا مناســـبة طيبة، ألســـتذكر فيها، 
مناقـــب المغفـــور لـــه، صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير نايف بـــن عبدالعزيز آل 
سعود، طيب هللا ثراه، حيث رعى هذا 
المجلـــس، منـــذ بداياتـــه، وقـــدم له كل 
الدعم والمســـاندة، وقد حرص سموه، 
وإخوانه الوزراء، على استمرار انعقاد 

هذا المجلس في مختلف الظروف. 
فـــإن  اإلخـــوة،  أيهـــا  تعلمـــون،  وكمـــا 
الجرائـــم الحديثـــة والجرائـــم العابـــرة 
انتشـــارا،  أكثـــر  أصبحـــت  للحـــدود، 
الجرائـــم  مثـــل  أســـاليبها  وتنوعـــت 

اإللكترونية والرقمية، وذلك من خالل 
ما توفـــره تقنية االتصـــاالت الحديثة، 
األمـــر الذي يفرض علينـــا مواكبة هذه 
التحديـــات، بمنهجيـــة أمنيـــة عصرية، 
تســـتوجب تخطي العقبات والحواجز 
السياســـية من أجـــل تحقيق االحتواء 
الالزم وتقليـــص المســـاحة اإلجرامية 
لمكافحـــة انتقال الجريمـــة، وذلك من 
خـــالل اســـتغالل التقنيـــات الحديثـــة 
وربط مراكز العمليـــات األمنية لتبادل 
فـــي  األمنيـــة األساســـية،  المعلومـــات 
المختصـــون  ليتمكـــن  إطـــار مشـــترك، 
مـــن االطـــالع علـــى مالمـــح الموقـــف 
فوريـــة  بصـــورة  المشـــترك،  األمنـــي 
فـــي  يســـهم  الـــذي  األمـــر  ومســـتمرة، 
تطويـــر المنظومـــات األمنيـــة العربيـــة 
وتعزيـــز قدراتهـــا فـــي مواجهـــة كافـــة 
المخاطـــر والتحديـــات األمنيـــة. وفي 
هـــذا اإلطار، فـــإن الحفـــاظ على األمن 
يبـــدأ  مرتكزاتـــه،  وتقويـــة  العربـــي 
بتعزيـــز التـــزام الـــدول األعضـــاء بأمن 
بعضهـــا، وأال يتـــم اســـتغالل أراضيهـــا 
في التدخل بالشؤون الداخلية للدول 
األخرى، مؤكًدا في هذا الشأن تمسكنا 
بهذا المجلـــس األمني العربي، وأهمية 
تفعيـــل أدواتـــه األمنيـــة واإلجـــراءات 
الصـــادرة عنـــه مـــن أجـــل تعزيـــز أمـــن 
المواطن والمقيم فـــي دولنا. أصحاب 
الســـمو والمعالـــي، الحضـــور الكريم... 
أن  لـــي  يطيـــب  كلمتـــي،  ختـــام  فـــي 
التـــي  االجتماعـــات  بنتائـــج  أشـــيد 
عقدتها فرق العمـــل المعنية، والجهود 
األمنيـــة العربيـــة المشـــتركة مـــن أجل 
تعزيـــز قدراتنـــا األمنيـــة فـــي مواجهة 
التحديات، متمنًيا الجتماعنا، التوفيق 
والســـداد لمـــا فيـــه خيـــر أمتنـــا وأمـــن 
شعوبها.. والســـالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.
وبحـــث وزراء الداخليـــة العرب، عددا 
من الموضوعات المدرجة على جدول 
األعمال ومشـــاريع القرارات المقترحة 

بشـــأنها، حيـــث اعتمـــد المجلس خطة 
مرحلية عاشرة لالستراتيجية العربية 
لمكافحـــة االســـتعمال غيـــر المشـــروع 
للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة 
لالســـتراتيجية  سادســـة  مرحليـــة 
وخطـــة  المدنيـــة  للحمايـــة  العربيـــة 
مرحلية تاسعة لالستراتيجية العربية 
لمكافحـــة اإلرهـــاب للســـنوات الثـــالث 
المقبلـــة كمـــا اعتمـــد المجلـــس التقرير 
المتعلـــق بأعمـــال األمانـــة العامـــة بين 
دورتـــي المجلـــس الســـابقة والحاليـــة 
وتوصيـــات المؤتمـــرات واالجتماعات 
التـــي نظمتهـــا، ونتائـــج االجتماعـــات 
العربيـــة  الهيئـــات  مـــع  المشـــتركة 
والدوليـــة. كما ثمن المجلـــس التعاون 
القائـــم بيـــن األمانـــة العامـــة للمجلـــس 
والـــوكاالت اإلقليميـــة والدولية، وأكد 
أهميـــة تعزيـــزه لمـــا من شـــأنه تحقيق 
أهميـــة  مؤكـــدا  المشـــتركة،  األهـــداف 
النتائج التي أسفر عنها المؤتمر األورو 
- عربـــي ألمن الحـــدود الذي انعقد في 
العاصمـــة األردنية عّمان في ديســـمبر 
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في سياق متصل، التقى وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، وزيـــر الداخليـــة بالمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بن 
ســـعود بن نايف آل سعود، حيث أشاد 
بعمق العالقات األخوية الراسخة بين 
البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيز 
آفـــاق التعـــاون األمنـــي فـــي مختلـــف 
المجاالت لحماية المصالح المشـــتركة 

والحفاظ على األمن واالستقرار.
وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث عـــدد مـــن 
فـــي  المهمـــة،  األمنيـــة  الموضوعـــات 
إطار تعزيز التعاون والتنسيق والبناء 
مســـيرة  فـــي  تحقيقـــه  تـــم  مـــا  علـــى 
االرتقـــاء  بهـــدف  األمنـــي  التعـــاون 
بـــاألداء لمواجهـــة التحديـــات األمنية 
والمتغيرات المتســـارعة على الســـاحة 

اإلقليمية والدولية.
كما التقى وزيـــر الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
وأخيه الفريق ســـمو الشـــيخ سيف بن 
زايـــد آل نهيـــان نائـــب رئيـــس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية بدولة اإلمارات 
حيـــث  الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
أشـــاد بالعالقـــات التاريخية واألخوية 
الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  المتميـــزة 
تعزيـــز  علـــى  المتبـــادل  والحـــرص 
آفـــاق التعـــاون األمنـــي فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، معربا عن تقديره للمواقف 
اإلمـــارات  لدولـــة  والمشـــّرفة  الطيبـــة 
العربية المتحدة الشقيقة تجاه مملكة 

البحرين.
فـــي ذات الســـياق، التقـــى الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
الداخليـــة  ووزيـــر  الداخليـــة،  وزيـــر 
بالجمهورية التونسية الشقيقة توفيق 
شـــرف الديـــن، حيـــث تـــم بحـــث عدد 
مـــن الموضوعـــات والمســـائل األمنية، 
مشـــيدا بالعالقات الوثيقة التي تجمع 

مملكة البحرين وتونس الشقيقة.
ووزيـــر  الداخليـــة  وزيـــر  التقـــى  كمـــا 
الداخليـــة في جمهوريـــة مصر العربية 
الشـــقيقة اللواء محمود توفيق، حيث 
تم خالل اللقـــاء، بحث عدد من أوجه 
التعاون والتنســـيق األمنـــي، باإلضافة 
الكفيلـــة  والســـبل  الموضوعـــات  إلـــى 

بتطويرها خالل المرحلة المقبلة.
وزيـــر  اجتمـــع  الســـياق،  ذات  وفـــي 
الداخلية، ووزيـــر الداخلية والبلديات 
اللبنانـــي القاضي بســـام مولوي، حيث 
تـــم بحث عـــدد من المســـتجدات على 
الســـاحة األمنيـــة فـــي إطـــار التعـــاون 
إلـــى  باإلضافـــة  األمنـــي،  والتنســـيق 
مناقشـــة الموضوعات والسبل الكفيلة 
بدعـــم عالقـــات البلديـــن فـــي المجال 

األمني.
التـــي  اللقـــاءات،  سلســـلة  وضمـــن 
عقدهـــا وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 

الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
علـــى هامش اجتمـــاع مجلـــس وزراء 
الداخليـــة العـــرب فـــي تونـــس، التقى، 
و وزيـــر الداخلية اليمنـــي اللواء الركن 

إبراهيم علي حيدان.
وخالل اللقاء، تـــم بحث الموضوعات 
التي تســـهم في تعزيز التعاون األمني 
بيـــن البلدين كما تـــم التطرق إلى عدد 
مـــن القضايـــا والمســـائل األمنيـــة ذات 

الصلة.
كمـــا التقى وزيـــر الداخلية مـــع رئيس 
المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة 
“االنتربـــول” اللـــواء أحمـــد الرئيســـي، 
حيـــث هنأه علـــى تولي هـــذا المنصب 

الدولي المهم.
فـــي  االنتربـــول  دور  الوزيـــر،  وثمـــن 
للتصـــدي  الدوليـــة  الجهـــود  توحيـــد 
للمخاطـــر األمنية والعمـــل على تبادل 
الخبـــرات بين األعضاء، مشـــيدا بدور 
المنظمـــة في تعزيز تبـــادل المعلومات 
وتعزيـــز أفضـــل الممارســـات بمـــا يعزز 
التعـــاون في مجـــال مكافحة الجريمة 

والتصدي لها.
كما التقى وزير الداخلية، األمين العام 
لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد 
بـــن علـــي كومـــان، حيـــث ثمـــن الـــدور 
التنســـيقي لألمانـــة العامـــة في تطوير 
مســـيرة العمـــل العربـــي المشـــترك في 

المجال األمني. 
فيمـــا أعرب كومان عن خالص شـــكره 
وتقديره لوزير الداخلية على ما قامت 
بـــه وزارة الداخليـــة البحرينيـــة، ضمن 
سياســـة تطوير المنظومة اإللكترونية 
لألمانة العامة من خالل إنشـــاء موقع 
إلكترونـــي متخصص لألجهزة المعنية 
بحقوق اإلنسان في وزارات الداخلية 

العربية.
رافـــق وزيـــر الداخليـــة، خـــالل زيارته 
إلـــى تونـــس، وفـــد يضم ســـفير مملكة 
البحريـــن لـــدى الجمهورية التونســـية، 

وعددا من المسؤولين بالوزارة.

المنامة - وزارة الداخلية

ال الستغالل األراضي العربية في التدخل بالشؤون الداخلية للدول األخرى
الجرائم العابرة للحدود تفرض علينا مواكبة التحديات بمنهجية أمنية عصرية... وزير الداخلية:

... ومع سمو وزير الداخلية السعودي

 ... ومع وزير الداخلية التونسي

وزير الداخلية في لقاء مع سمو وزير الداخلية السعودي

... ومع وزير الداخلية والبلديات اللبناني ... ومع وزير الداخلية اليمني

... ومع األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ... ومع سمو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اإلماراتي ... ومع رئيس اإلنتربول

... ومع وزير الداخلية المصري

وزير الداخلية يلقي كلمة البحرين

الرئيس التونسي مستقبال وزير الداخلية وزير الداخلية يترأس وفد مملكة البحرين

مستعدون إلطالع مجلس وزراء الداخلية العرب على نتائج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة
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نيويورك - بنا

الدائـــم  البحريـــن  منـــدوب  قـــال 
 فـــي األمـــم المتحـــدة بعـــد تصويت 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة:
صوتـــت  لقـــد  الرئيـــس،  الســـيد 
بالدي لصالـــح القـــرار المتضمن في 
انطالقـــا   ،L.1 /ES-11 /A الوثيقـــة 
مـــن إيمانها الثابـــت بمبـــادئ ميثاق 
األمـــم المتحـــدة والقانـــون الدولي، 
ال ســـيما مبادئ حســـن الجوار وحل 
النزاعات بالطرق السلمية، واحترام 
والســـالمة  واالســـتقالل  الســـيادة 
الـــدول. وتؤكـــد  اإلقليميـــة لجميـــع 
مملكـــة البحريـــن على دعمهـــا لكافة 

الجهـــود الرامية إلى وقف العمليات 
الحـــوار  إلـــى  واللجـــوء  العســـكرية 

والوسائل الدبلوماسية.

تعليل تصويت البحرين بعد جلسة األمم المتحدة

تأكيد دعم “الشمالية” للبرنامج الوطني للتوظيف
تشغيل 101 من قريتي دار كليب وصدد... العصفور:

أشاد محافظ المحافظة الشمالية علي 
العصفور بجهود وزير العمل والتنمية 
االجتماعية جميل حميدان ومنتسبي 
الوزارة على تعاونهم وتجاوبهم بشأن 
توظيـــف عـــدد قوائـــم العاطليـــن عـــن 
العمـــل فـــي مناطق المحافظـــة، وذلك 
للتوظيـــف  الوطنـــي  للبرنامـــج  دعًمـــا 
االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــة  ضمـــن 
التعـــاون والتنســـيق  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
المشترك ســـاهم في عملية التوظيف 
المرحلـــي لــــ 101 باحـــث عـــن العمـــل 
مؤخـــًرا من قريتـــي دار كليب وصدد، 
منوًها باســـتمرار العمـــل نحو توظيف 
المسجلين على قوائم الوزارة بصيغة 
البيانـــات  الدراســـة” وتحديـــث  “قيـــد 
المحافظـــة  ســـتقوم  كمـــا  الالزمـــة، 
المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون 

المدنـــي علـــى رفع عـــدة قوائـــم تباًعا 
في باقي مناطق المحافظة الشمالية، 
جـــاء ذلـــك خـــالل ترؤســـه لالجتمـــاع 

التشاوري للمسؤولين بالمحافظة.
وأكد محافظ الشـــمالية أن المحافظة 
عمـــل  برنامـــج  دعـــم  علـــى  تعمـــل 

الحكومـــة لتكون حلقة الوصل لتنفيذ 
السياســـات والبرامـــج بمـــا يســـهل من 
وصولهـــا للمواطنيـــن ورفـــع مســـتوى 
مثنًيـــا  الحكومـــي،  األداء  فاعليـــة 
علـــى جهـــود فريـــق العمـــل المشـــترك 
فـــي مرحلتـــه الثانيـــة لرصـــد حـــاالت 

الباحثيـــن عن العمل بشـــكل مســـتمر، 
موضًحـــا أن الشـــراكة بيـــن القطاعات 
الثالث مســـتمرة مـــع مختلف الجهات 

لتغطية كافة مناطق المحافظة.
الخليجـــي  باليـــوم  يتعلـــق  وفيمـــا 
األول للمـــدن الصحية، أشـــار محافظ 
الشـــمالية إلـــى أن المحافظـــة ســـوف 
تحتفـــل بهـــذه المناســـبة تحت شـــعار 
“مدن صحية لتنمية مســـتدامة” بعدد 

من الفعاليات الصحية والبيئية.
فيمـــا وجـــه محافـــظ الشـــمالية نحـــو 
اإلســـراع باإلجراءات للبدء بتحســـين 
وتطويـــر الوحدة المختـــارة من ضمن 
منـــازل العائالت المعـــوزة بقرية عالي 
االشـــتراطات  حســـب  والمســـتحقة 
لمشـــروع بيوت الخيري بالتنسيق مع 

الجهة المتبرعة فاعلة الخير.

المنامة - وزارة الداخلية

حول جامعة الصداقة بين الشعوب
Û  إن مــا كتبــه األخ األســتاذ عبدالنبــي الشــعلة، رئيــس مجلــس

إدارة “البــاد” عــن جامعــة الصداقــة بيــن الشــعوب الُمســّماة 
باســم باتريــس لومومبــا، المناضــل الكونغولــي الوطنــي الذي 
َضّحى بحياته ألجل تحرير بلده من االستعمار البلجيكي، لهو 

أمٌر عجيب! 
Û  صحيٌح أن الدول العربية اإلسامية – ومنها الدول الخليجية

-  كانت تكّن كراهيًة وعداًء شديًدا لاتحاد السوفياتي، وذلك 
بإيعــاٍز مــن الــدول الغربيــة، وعلــى رأســها الواليــات المتحدة 
األميركيــة، إبــان الحــرب البــاردة بيــن الُكتلتين، ولــذا تم منع 
الطلبة الراغبين في تكملة دراســتهم في االتحاد الســوفيتي، 
بل تم اعتقال بعض الذين تمّكنوا من الدراسة هناك، وزّجهم 

بالسجون لفترات مختلفة.  
Û  وال نريــد هنــا أن نكــّرر ما كتبه أخونا الدكتور نبيل العّســومي

وأخونــا الكاتب عثمــان الماجد عن هذا الموضوع حيث إنهما 
قاال الحقيقة التي ال غبار عليها ألبتة. 

Û  إاّل أننــا نريــد هنــا أن نؤّكــد علــى أمــور أخــرى قد حدثــت معنا
ونلخصها كما يلي: 

Û  كنــا نرغــب فــي دراســة الفلســفة عموًمــا ودراســة الفلســفة
الماركســية- اللينينيــة بصــورة خاصة، ولكن قيــل لنا إن مثل 
هذه الدراسة ال توجد في جامعة الصداقة كتخّصٍص خاص، 
وإنما ُتدّرس الفلسفة الماركسية- اللينينية كمادة ضمن المواد 
المقــّررة األخــرى، فاخترنــا دراســة العلــوم الزراعيــة، حالمين 
اســتعادة مجــد بلد المليون نخلة، ولكــن الواقع كان غير ذلك 
تماًمــا: فهــو كان بلــد المليــون عمــارة! ليــس ذلك فحســب، بل 
إن الجهات المعنية لْم ُتْعِط لمسألة الزراعة أّي اهتماٍم ألبتة، 

فحتى اآلن ال توجد وزارٌة خاصة للزراعة إطاًقا.
Û  ،ورجوًعــا إلــى موضوعنــا األساســي حــول جامعــة الصداقــة

Sci-  نذكــر أن الجامعــة قّررت تدريس مادة “اإللحاد الِعلمي” 
entific Atheism لطلبة ُكلّية الزراعة ألول مّرة، ففرح كاتب 
هذه السطور كثيًرا إذ إن ميوله كانت إلحادية أساًسا، ولكنه 
ا: فطلبة جامعة الصداقة ينتمون إلى دول  فّكر في األمر مليًّ
“العاَلــم الثالــث”، وهــي دول متدّينــة أو شــبه متدينــة، فلمــاذا 
اإللحاد الِعلمي؟  فقام بتشكيل لجنة سداسية من طلبة كلّية 
الزراعــة هدفهــا اللقــاء برئيس الجامعة وإقناعــه بجعل مادة 
اإللحــاد العلمــي مادة اختيارية – يحضرها َمن يشــاء ويغيب 
عنها َمن يشاء - وإلغاء االمتحان فيها واستبداله بالزچـــوت 
)وهــي كلمــة روســية تعني الفحص test فقــط(، وذلك لكي ال 
تتأثر درجات الطالب العامة. وبعد قليل من األخذ والعطاء، 

وافق رئيس الجامعة على مقترحات اللجنة. 
Û  والســؤال هنــا هــو: أليســت هــذه هــي الديمقراطيــة بعينهــا؟ 

والسؤال اآلخر هو: هل كان باإلمكان أن يتّم ذلك في جامعة 
غربية أو أميركية؟ 

Û  إن األسئلة كثيرة، والتساؤالت أكثر، وال نريد أن نزعج ُقّراء
“الباد” بهذه األســئلة والتســاؤالت، خصوًصــا أننا نكتب فيها 

ألّول مّرة.   
Û  ونرجــو أن يتذكــر األســتاذ عبدالنبي الشــعلة َمن هــو الدكتور

مجيــد البلوشــي، فقــد التقينــا به في مناســباٍت عديــدة، نذكر 
منهــا، على ســبيل المثــال: لقاءنا بــه كوزيٍر للعمــل عندما أراد 
العمــل،  البلــوش، المرخــص مــن وزارة  نــادي  مجلــس إدارة 
باللقاء بأمير الباد الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفــة طيــب هللا ثــراه. فتّم ذلــك فعًا، ومازالــت صورة ذلك 

اللقاء معّلقة في نادي البلوش.

بقلم: د. مجيد البلوشي
drmajeed45@gmail.com

جائزة سمو األمير خليفة بن سلمان القرآنية تحقق تفاعال كبيرا
أكثر من 600 مشارك وإغالق التسجيل 10 مارس الجاري

حققت جائزة صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
القرآنيـــة فـــي دورتها الثانيـــة تفاعال 
كبيـــرا، حيـــث فـــاق عدد المشـــاركين 
600 مشـــارك ومشـــاركة في مختلف 
فئـــات الجائـــزة، التـــي تقـــام برعايـــة 
كريمة من ســـمو الشـــيخة لولوة بنت 
خليفة بن سلمان آل خليفة وبتنظيم 

وإشراف من جمعية النور للبر.
وكان قـــد بـــدأ التســـجيل فـــي جائزة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة القرآنيـــة في 
شهر يناير الماضي، وقد بلغ مجموع 
المســـجلين في فـــروع الجائزة لغاية 
يـــوم اإلثنين 28 فبراير الماضي 673 
مشاركا، منهم 386 من الذكور و294 
من اإلناث، وبلغ عدد المشاركين في 
فرع حفـــظ القرآن الكريم كاماًل 168 
مشـــاركا، وفـــرع حفظ عشـــرة أجزاء 
156 مشـــاركا، وفـــرع حفـــظ ثالثـــة 
أجزاء 324 مشـــاركا. أما فرع حســـن 

الصوت والمحاكاة، فـ 134 مشاركا.
ويســـتمر التســـجيل للجائـــزة لغايـــة 
تبـــدأ  أن  علـــى  الجـــاري  مـــارس   10
التصفيـــات فـــي الفتـــرة مـــن ١٠ إلى 
٢٠ من شـــهر رمضان المبـــارك بلجان 
الجائـــزة  فـــروع  كل  فـــي  تحكيـــم 
بعضويـــة نخبـــة مـــن المتخصصيـــن 
في المسابقات القرآنية من المشايخ 
وســـتكون  الجنســـين،  مـــن  والقـــراء 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  التصفيـــات 
المرئي؛ نظرًا لإلجراءات االحترازية 
وســـتقام  كورونـــا،  فيـــروس  مـــن 
تصفيـــات الجائزة في شـــهر رمضان 
المبـــارك 1443هـ، وســـتختتم الدورة 
الثانية من المســـابقة فعالياتها خالل 

شهر شوال.
وتوجه اللجنة العليا المنظمة لجائزة 

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة القرآنية دعوتها 
لجميع طـــالب وطالبات مراكز تعليم 

القـــرآن الكريم فـــي مملكـــة البحرين 
فـــي  للمشـــاركة  إليـــه  والمنتســـبين 
الجائـــزة عبـــر التســـجيل اإللكتروني 

عبـــر  الجائـــزة  حســـاب  ومتابعـــة 
االنستغرام:

@p.Khalifa.Quran.award.

العدد التفصيلي للمشاركين في الجائزة في الدورة الثانية

المنصة اإللكترونية لألمم المتحدة تعرض التقرير الطوعي للبحرين
استعرض جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

لألمـــم  اإللكترونيـــة  المنصـــة  تعـــرض 
المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( 
التقرير الطوعي الثاني لمملكة البحرين، 
والـــذي تم رفعه من قبل وزير اإلســـكان 
باسم الحمر تحت عنوان “التقدم المحرز 
فـــي تنفيذ الخطـــة الحضريـــة الجديدة” 
باللغة العربية وكذلك باللغة اإلنجليزية، 
فـــي إنتـــاج عكـــف علـــى إخراجـــه كوادر 
بحرينيـــة مؤهلـــة ضمن فريـــق البحرين 
وخـــالل فترة قياســـية حققـــت للبحرين 
الصـــدارة لتكـــون الرابعة عربًيـــا من بين 
195 دولـــة عضـــوا فـــي برنامـــج األمـــم 
المتحدة فـــي رفع تقريرهـــا عبر المنصة 
اإللكترونية الخاصة بالتقارير الحضرية 

الجديدة.
وتضمـــن التقرير كلمة لولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة أكد 
فيها ســـموه أن أبناء الوطن شـــركاء في 
البناء والتطوير لتحقيق رؤى وتطلعات 
الملـــك  البـــالد صاحـــب الجاللـــة  عاهـــل 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وأن الخطة 
الحضريـــة هي إحدى مرتكـــزات برنامج 
االقتصـــادي  النمـــو  لتحقيـــق  الحكومـــة 

البحريـــن االقتصاديـــة  ومواكبـــة رؤيـــة 
.2030

مـــن جانبـــه، أكد وزيـــر اإلســـكان حرص 
حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى تحقيـــق أهـــداف التنمية 
حيـــث  البحريـــن،  لمملكـــة  المســـتدامة 
عـــرض التقريـــر علـــى المجلـــس حديثـــا 
بجهـــود  وإشـــادة  كبيـــر  صـــدى  ليلقـــى 

الوزارات والهيئات المساهمة.
الجهـــود  أن  اإلســـكان  وزيـــر  وأضـــاف 
الكبيـــرة التـــي بذلـــت فـــي هـــذا التقريـــر 
بتحويـــل  الحكومـــة  اهتمـــام  تعكـــس 
األهداف إلى برنامج عمل رائد، مشـــيًدا 
بأداء اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة 
وزيـــر شـــؤون مجلـــس الـــوزراء محمـــد 
المطوع، ودورها فـــي تحقيق متطلبات 
أفضـــل  وفـــق  المســـتدامة  التنميـــة 

الممارسات العالمية.
وأكـــد الحمـــر أن التقريـــر الطوعي األول 
لمملكـــة البحريـــن، الـــذي تم اســـتعراضه 
باألمـــم  المســـتوى  رفيـــع  اجتمـــاع  فـــي 
المتحـــدة العـــام 2018 اســـتطاعت مـــن 
خاللـــه البحريـــن أن تنجـــح فـــي تعريف 

العالـــم بريادتها في التنمية المســـتدامة، 
اإلشـــادة  اســـتحقت عليـــه  الـــذي  األمـــر 

الدولية من قبل الدول األعضاء.
وأشـــار الحمـــر إلـــى أن التقريـــر الطوعي 
الثانـــي ســـيتم اســـتعراضه فـــي 28 مـــن 
رفيـــع  اجتمـــاع  ضمـــن  المقبـــل  أبريـــل 
المســـتوى بحضور قادة الدول األعضاء 
باألمم المتحدة، لمناقشة جهود البحرين 
في تنفيـــذ األجندة الحضريـــة الجديدة 
بمدينـــة نيويـــورك بالواليـــات المتحـــدة 

األميركية.
مملكـــة  جهـــود  التقريـــر  واســـتعرض 
البحريـــن التـــي حققتهـــا علـــى مســـتوى 
األجنـــدة الوطنيـــة والدولية في ســـعيها 
الُمســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لتنفيـــذ 
الحضريـــة،  التنميـــة  وأهـــداف   2030
كمـــا تمكنـــت مـــن إحـــراز تقـــدم ملحوظ 
فـــي تنفيـــذ الخطـــة الحضريـــة الجديدة 
)NUA( تمثلت في المشروعات التنموية 
والتطويريـــة الُكبـــرى التـــي تحققت في 
المملكـــة  كانـــت  إذ  المجـــاالت،  جميـــع 
ســـباقة في إدراجها فـــي خطط وبرامج 
الُحكومة من خالل رؤية وإستراتيجية 
وطنية واضحة وُمتكاملة استندت على 

توجيهـــات ودعم جاللة الملك، والجهود 
الحثيثـــة لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  تحـــرص  كمـــا 
المحافـــل  فـــي  اإلنجـــازات  اســـتعراض 
هـــذه  اســـتعراض  خـــالل  مـــن  الدوليـــة 
تأكيـــد  تبـــرز  التـــي  الوطنيـــة.  التقاريـــر 
مملكـــة البحريـــن علـــى اتســـاق اهـــداف 
برنامـــج الحكومـــة مـــع أهـــداف التنمية 
المســـتدامة حيث يتبين مـــن خالل هذا 
التقريـــر االلتـــزام الـــذي اولتـــه المملكـــة 
والتنميـــة  والتطـــور  االزدهـــار  لتحقيـــق 

الحضرية المستدامة. 
كما يسهم هذا التقرير في إجراء المتابعة 
الخطـــة الحضريـــة  الدوريـــة ومراجعـــة 
المســـتويات  علـــى  اتســـاقها  وضمـــان 
الوطنية واإلقليميـــة والعالمية والتنفيذ 
التقـــدم وقيـــاس األثـــر.  الفعـــال وتتبـــع 
باإلضافـــة إلـــى تقديم التحليـــل النوعي 
الخطـــة  تنفيـــذ  فـــي  المحـــرز  والكمـــي 
الحضريـــة الجديدة واألهداف والغايات 
المتفـــق عليهـــا، األمـــر الـــذي يبـــرز جهود 
مملكـــة البحريـــن علـــى جميـــع األصعدة 

المتعلقة بالتنمية الحضرية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

قام وفد مـــن كلية القـــادة واألركان 
باكســـتان  بجمهوريـــة  البحريـــة 
إلـــى  بزيـــارة  الشـــقيقة  اإلســـالمية 

واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة  الكليـــة 
صبـــاح  وذلـــك  الوطنـــي،  والدفـــاع 

أمس.

الوفد الباكستاني يزور الكلية الملكية للقيادة واألركان
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أفـــاد مصـــدر فـــي الثـــروة الســـمكية أن كيلـــو 
الروبيـــان البحرينـــي في أســـواق شـــرق آســـيا 
يصـــل ســـعره إلى 20 دينـــارا؛ معلًل الســـبب أن 
نســـبة الملوحة في مياه بحر البحرين يكســـب 
الكائنات البحرية مناعة، فل تصاب باألمراض، 
وهذه المعلومة منتشرة جًدا لدى شعوب شرق 
آســـيا؛ لذلك يـــزداد الطلـــب علـــى )الجلي فش( 
والروبيـــان، وتســـتخدم كثقافـــة لزيـــادة مناعة 

جسم اإلنسان.
إلـــى ذلك، قـــال المديـــر العـــام ألســـواق دلمون 

لألســـماك حســـين الســـماك إن حركة االستيراد 
شـــهدت ارتفاًعا في األســـعار بنسبة 20 % إلى 
25 % من دول شـــرق آســـيا، خصوًصا ألسماك 
الســـلمون والروبيان التي تعـــد األكثر طلًبا في 
الســـوق؛ بســـبب الحصـــاد الـــذي تم جنيـــه بعد 
18 شـــهًرا مـــن الزراعة، وصـــادف حينها دخول 
موجـــة الجائحة مما أدى إلى هذا االرتفاع، كما 

شملت عدة أصناف أخرى.
وتابـــع أن حركـــة التصديـــر تأثرت بشـــكل كبير 
بشـــأن أصناف معينة كالقباقب وقنديل البحر، 

حيـــث شـــهدت نـــزواًل للمبيعـــات بنســـبة 50 % 
مـــن نهايـــة 2020 إلى 2021، أي مـــا يقارب 15 
شهًرا؛ بسبب الحظر الذي فرضته الجائحة في 
أغلب الـــدول، لكنها تعتبر األولـــى بحرينًيا في 

الحضور.
وأضـــاف أن حركـــة االســـتيراد والتصديـــر إلى 
دول الخليج شـــهدت انخفاًضا خصوصا حركة 
االســـتيراد بنســـبة 80 %؛ بســـبب اكتفـــاء كل 

دولة بمنتوجها المحلي في هذه الفترة.

الروبيان و“الفغلول” البحريني 
يزيد مناعة اآلسيويين

علياء الموسوي

مروة أحمد

أكـــد العضـــو البلدي لخامســـة المحرق 
مـــن  أنـــه  لـ”البـــلد”  بوهـــزاع  صالـــح 
المقـــرر االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولى 
لمشـــروع تطوير شـــارع ريا في نهاية 
مايـــو المقبل، وســـيتم الدخـــول فوًرا 
فـــي المرحلـــة الثانيـــة بعـــد تخصيص 

الميزانية لها.
وأكد بوهزاع أن العمل جاٍر في تطوير 
الشـــارع، كما أن الشركة المسئولة عن 
المشـــروع “شـــركة المملكة لألســـفلت” 
متقدمـــة بنســـبة 15 % عـــن الوقـــت 
المقرر بحســـب جدول العمل الذي تم 

تحديده.
يشـــار إلـــى أن المرحلـــة األولـــى مـــن 
المشروع تشتمل على تطوير الشارع 
مـــن بعد تقاطعه مع شـــارع عـــراد إلى 

 1.2 بطـــول   13 شـــارع  مـــع  تقاطعـــه 
كيلومتـــر، وفتـــح تقاطعـــه مع شـــارع 
ممـــا  تقريًبـــا،  متـــًرا   140 بطـــول   38
سيسهم في تسهيل الحركة المرورية 
وســـرعة وصـــول أهالـــي المنطقة من 
بالشـــارع،  المحيطـــة  المناطـــق  وإلـــى 
كما سيتضمن المشـــروع إعادة إنشاء 
شارع ريا وتحويله إلى شارع مزدوج 

ذي مسارين في كل اتجاه.
تطويـــر  المشـــروع  وســـيتضمن 
وذلـــك  الموجـــودة  التقاطعـــات 
باســـتحداث إشـــارة ضوئيـــة، وتوفير 
شـــبكة  وإنشـــاء  للمشـــاة،  أرصفـــة 
تصريـــف ميـــاه األمطار، وإعـــادة بناء 
البنيـــة التحتيـــة، وتحســـين مســـتوى 
اإلنـــارة، ووضع العلمات واإلشـــارات 

المروريـــة وحواجـــز للمشـــاة لتحقيق 
الســـلمة المرورية في بعـــض النقاط، 
ووضـــع قنـــوات أرضية الســـتخدامها 
قطـــع  لتجنـــب  الخدمـــات  قبـــل  مـــن 

األسفلت مستقبلً.
كمـــا أن المرحلة الثانية من المشـــروع 
ســـتتضمن تطوير الشارع من تقاطعه 
مـــع شـــارع 13 إلى تقاطعه مع شـــارع 
50 بطـــول 1 كيلومتـــر، أمـــا المرحلـــة 
الثالثة فسيشـــملها تطوير الشارع من 
تقاطعـــه مـــع شـــارع 50 إلـــى تقاطعه 
مع طريـــق 3125 بطول 3.8 كيلومتر، 
حيث ســـيتم العمـــل علـــى المرحلتين 
بعد تخصيص الميزانية اللزمة لهما.

انتهاء المرحلة األولى من مشروع تطوير شارع ريا مايو المقبل
الشركة المسؤولة متقدمة عن جدول العمل بنسبة 15 %... بوهزاع لـ“^”:

تعقم باألشعة فوق البنفسجية... مخترع بحريني:

رة للهواء واألسطح واألجسام والمياه “ساعِتي” مطهِّ
مــن أرض عشــقت حــب اإلبــداع والتميــز، فأنجبــت أبنــاء ُيفتخــر بهــم عبــر مــرور الزمن وتعاقــب األجيــال. أخذتنا 
األخبار، لتحّط فينا السفينة في مرسى منطقة الدير، ونبدأ رحلة البحث عن “ماجد حسن”، لنكتشف معه “سوار 

التعقيم” والكثير من األمور التي ال تخطر على البال في مجال االبتكار واالختراع الشبابي.

بداية المرسى

 جاءتنـــي الفكـــرة بســـبب الحاجـــة إلـــى 
التعقيم بصورة مســـتمرة، وهي الحاجة 
الفعليـــة الحقيقيـــة التي ألهمتنـــي، فكرة 
ابتـــكار ســـوار التعقيم، في ظـــل ظروف 
الجائحـــة. لـــذا قمت بتنفيذ هـــذه الفكرة 
سلســـة  التعقيـــم  عمليـــة  تصبـــح  حتـــى 

ومريحة.
الحيـــاة  ألن  الســـوار؟  اختـــرت  لمـــاذا 
أصبحـــت تعتمـــد علـــى التنقـــل بصـــورة 
كبيرة، لذا اخترُت شـــيًئا يمكن حمله في 

أي زمان ومكان، بدون أي جهد.
أمـــا عـــن طريقـــة عملـــه، فيعتمـــد علـــى 
األشـــعة فـــوق البنفســـجية، وهي أشـــعة 
الطاقـــة  مـــن  جـــزًءا  ُتعـــد  مرئيـــة  غيـــر 
التي تســـتمّد من الشـــمس، ومـــن مزاياه 
ـــر معـــروف للهـــواء واألســـطح  أنـــه مطهِّ
واألجسام والمياه، ويمكن أن تساعد في 
التخفيف مـــن مخاطر اإلصابة بالعدوى، 
وقـــد اســـُتخدمت فـــي مجـــاالت طبيـــة 

عديدة منذ زمن.
وبالنســـبة إلى المعوقات التي واجهتني  
خـــلل العمـــل عليه، فهي فـــي صنع إطار 
ا بدون أي  الســـاعة، حيث اعتمدت يدويًّ
جهـــاز، علـــى الرغم مـــن حاجتي الماّســـة 

إلى جهاز الطابعة ثلثية األبعاد.

اللمسة الجمالية

ا  أعتبر اللمسة الفنية مطلوبة ومهمة جدًّ
فـــي أي ابتكار أبدأ فيـــه، فاالعتناء بأدق 
التفاصيل من البداية إلى النهاية هو أمر 
يجب مراعاتـــه من خلل اختيار األلوان 

المناسبة التي تتوافق مع شكل وملمس 
أي عمـــل مبتكر، حتى يخدم الغرض من 

ابتكاره.

الدعم والتحفيز

وجـــود األســـرة داعم حقيقـــي وال يمكن 
االســـتغناء عنـــه، وهـــذا مـــا وجدتـــه في 
أســـرتي التـــي أخذت بيدي منـــذ صغري، 
إلى حيث وصلت اليوم، وطبًعا ال أنســـى 
م لي مـــن مركـــز رعاية  الدعـــم الـــذي ُقـــدِّ
الموهوبين من خلل الدورات التدريبية 

الخاصة، وإدراج اسمي في المسابقات.
أمـــر  المجتمـــع  وتفاعـــل  وعـــي  أن  كمـــا 
محمود، وال يمكن تجاهله، فرّدات الفعل 
اإليجابيـــة ال تعـــّد وال تحصـــى وهذا أمر 

يفرحني كثيًرا.

الذكاء االصطناعي

ال يمكـــن صناعـــة أي روبـــوت اليوم دون 
استخدام الذكاء االصطناعي، لذا فإنني 
أعمل في هذه األيام على هذا الموضوع 
مكثفـــة  بصـــورة  إليـــه  يحتـــاج  والـــذي 

وضرورية.

الشغف والتحدي

ال أعتقد أنني لم أشارك في مسابقة دون 
أن أحمـــل روح التحـــدي والشـــغف التـــي 
الزمتنـــي فـــي أي مســـابقة أشـــارك فيها، 
لكن المســـابقة اآلســـيوية للمهارات التي 
أقيمـــت فـــي أبوظبـــي العـــام 2018، هي 
التي خلقت لدّي شعور مضاعف لإلصرار 
والعمل على كســـر كل حواجز المعّوقات 
من أجل رفع علم بلدي عالًيا وخّفاًقا بل 

توقف أو تردد.

خدمة المجتمع

في كل مرة أضـــع خطتي الخاصة بأي 
ابتكار، فإنني أطرح عدة تساؤالت عن 
الفائدة القصوى منه، من خلل تحديد 
الفئة المستهدفة بشكل دقيق، وكذلك 
تفاصيـــل ماهيـــة اســـتخدامه مـــن قبل 
أفـــراد المجتمع، وتوافـــر صفتي األمن 
وســـهولة االســـتخدام فيـــه، وهـــذا مـــا 

أطمح إليه في كل مرة.
ويضيـــف قائًل، إنني أهدف إلى خدمة 
عـــدة فئـــات فـــي المجتمـــع، وليس فئة 
واحدة، لذا أحاول باستمرار في ابتكار 
كل ما هو جديد على الســـاحة ويخدم 
ا  الظـــرف الحالي، كما أننـــي أعمل حاليًّ
علـــى عـــدة ابتـــكارات تخـــدم المجـــال 
الصحـــي، من خلل البحث عن مصادر 

الطاقة المستدامة.

االستثمار والتنمية

عـــن  عـــرض  أو  فرصـــة  أي  أتلـــقَّ  لـــم 
موضوع تبّني أي ابتكار قمُت به سواء 
البحريـــن،  خـــارج  أو  داخـــل  مـــن  كان 
الطاقـــة  اســـتثمار  أن  أرى  وحتًمـــا 
الشـــبابية التـــي نمتلكهـــا نحـــن الجيـــل 
الحالـــي والقادم، يؤثر بصورة مشـــرقة 
وعمليـــة  البحرينيـــة  الهويـــة  تخـــدم 

التنمية االقتصادية.
وأنا أشـــد حرًصا وســـعًيا، نحو تسجيل 
براءة أي اختراع ســـأقوم به مســـتقبًل 

بشرط أن يخدم اإلنسانية، وأتمنى أن 
أصل إلى هذا اليوم.

األمنيات

خاصـــة  مســـارات  تـــدرج  أن  أتمنـــى 
باالختراعـــات، والتـــي ستســـاعد الكثيـــر 
من الشباب من كل الجنسين في تطوير 
مهاراتهـــم، وابتـــكار كل مـــا هـــو مشـــرق 
ومنتـــج فـــي الوقت نفســـه، مثـــل مجال 

الطاقة المستدامة.
الطاقـــة  دراســـة  فـــي  أحلـــم  إننـــي  كمـــا 

المتجددة في المستقبل إن شاء هللا.  

الجوائز والتكريمات 

فـــي  الثالـــث  المركـــز  علـــى  حاصـــل   -
البطولـــة  فـــي  المتحركـــة  الروبوتـــات 
اآلســـيوية األولـــى  للمهـــارات 2018 في 
أبوظبـــي وكرمـــت من قبل نائـــب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة ووزير التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي ومركـــز رعايـــة الطلبـــة 

الموهوبين.
  ومشـــارك أيًضـــا فـــي عـــدة مســـابقات 

داخلية، منها:
- حاصل على المركز الثاني على مستوى 
مـــدارس مملكـــة البحريـــن في مشـــروع 

.)WRO( المدينة الذكية في مسابقة
- حاصل على المركز األول في مســـابقة 

البحث العلمي 2020.
- حاصل على المركز األول في مســـابقة 
انطلقـــة صـــاروخ ضمـــن برنامـــج مركـــز 
العلـــوم والبيئـــة ومركـــز رعايـــة الطلبـــة 

الموهوبين 2021.
- حاصل على المركز الثالث في مسابقة 
اختراعـــي ضمن فعالية تيك إكســـبو من 
تنظيـــم وزارة الشـــباب والرياضة، حيُث 
كرمـــت مـــن قبـــل الوزيـــر أيمـــن المؤيـــد 

.2021
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أفادت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي، فــي تعقيبهــا على مقــال الكاتب 
زهيــر توفيقي بعنوان “ســوق المزارعين”، والمنشــور في صحيفة 
البالد يوم السبت 26 فبراير 2022، أن سوق المزارعين البحرينيين 
كانت قد توقفت في نسخة العام الماضي )2021( بسبب الظروف 
االســتثنائية التــي فرضتها جائحة فيروس كورونــا، وقد عاودت 
الســوق افتتــاح أبوابهــا في ديســمبر الماضــي وذلك بعــد موافقة 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبعد وضع عدة 
توصيات تكفل إقامة السوق مع األخذ باإلجراءات االحترازية. 

وأشـــارت الوكالة في بيانها 
أمس، إلى أن عودة السوق 
التـــي  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
استدعى  الجائحة  فرضتها 
إعـــادة النظر فـــي مجموعة 
مـــن الفعاليـــات المصاحبـــة، 
كان مـــن بينها ركن الفنانين 
المزرعـــة  وركـــن حيوانـــات 
التقليديـــة،  والحـــرف 
واالقتصـــار علـــى مشـــاركة 
والشـــركات  المزارعيـــن 
وركن  والمشـــاتل،  الزراعية 
لألســـر المنتجة دعًمـــا لهذه 
الشـــريحة، كمـــا تـــم تقليـــل 
ليتناســـب  المطاعـــم  عـــدد 
المتوافـــرة  المســـاحة  مـــع 
واتساًقا مع إرشادات وزارة 

الصحة.
وأوضحت أن إعـــادة النظر 
فـــي الفعاليـــات المصاحبـــة 
لهذه النسخة وهي التاسعة 
مـــن ســـوق المزارعيـــن، لـــم 
ُيقلل الزخم الذي تحظى به 
الســـوق، إذ تســـجل اللجنـــة 
وبشـــكل  للســـوق  المنظمـــة 
توافـــد  أســـبوعًيا  متزايـــد 
أعـــداد كبيرة مـــن الحضور، 
مـــن المواطنيـــن والمقيمين 

عالوة على الضيوف الكرام 
من الـــدول الشـــقيقة الذين 
يحـــرص بعضهم على زيارة 
وشـــراء  أســـبوعًيا  الســـوق 
احتياجاتهـــم من المنتجات 

المحلية. 
وأكدت الوكالـــة، أنه حرًصا 
من اللجنة المنظمة للســـوق 
على تقصي مكامن القصور 
اســـتبيان  عمـــل  تـــم  فقـــد 
أســـبوعي باللغتيـــن العربية 
علـــى  يـــوزع  واالنجليزيـــة، 
مـــن  متنوعـــة  شـــريحة 
الـــزوار الســـتطالع وجهات 
فعاليات  نظرهم بخصوص 
السوق واألســـعار ومستوى 
التنظيـــم، إلى جانـــب تلقي 
أية مالحظات منهم بغرض 
تطوير هذا المشروع المهم.

“الزراعة” ترد: تحديد فعاليات “سوق 
المزارعين” بالتنسيق مع الفريق الطبي
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انطلقت أعمال منتدى “دراسات” الخامس 
الـــذي ينظمـــه مركـــز البحريـــن للدراســـات 
والطاقـــة  والدوليـــة  اإلســـتراتيجية 
)دراســـات(، بالتزامـــن مـــع الُملتقـــى الثاني 
للرابطـــة الدوليـــة القتصاديات الطاقة في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، 
تحـــت عنـــوان: “تأثيـــر انتقـــال الطاقة في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا”، 
وذلـــك يـــوم أمـــس فـــي فنـــدق ومنتجـــع 
آرت فـــي جزر أمواج، بمشـــاركة نخبة من 

الخبراء والمختصين. 
وقـــال رئيس مجلس أمناء المركز الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة فـــي الكلمة 
االفتتاحيـــة للمنتدى أن مملكـــة البحرين، 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  وبفضـــل 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، حققـــت إنجازات 
الطاقـــة،  تحـــوالت  مجـــال  فـــي  كبيـــرة 
الوطنيـــة  الخطـــة  عـــن  اإلعـــالن  ويعتبـــر 
لكفـــاءة الطاقة، والخطـــة الوطنية للطاقة 
المتجـــددة، اللتين تـــم اعتمادهما من قبل 
مجلس الوزراء في شـــهر يناير 2017، من 
أهـــم خطوات تعزيـــز دور المملكة الريادي 

في كفاءة وتنويع مصادر الطاقة. 
وأكد أن هـــذه الخطط قد هدفت لتحقيق 
االعتمـــاد على 5 % مـــن الطاقة الُمتجددة 
مـــن مجمـــوع خليـــط الطاقـــة الوطني في 
العـــام 2025، وزيادتهـــا إلـــى نســـبة 10 % 
في العام 2035، واعتماد نسبة 6 % أيًضا 
كهدف وطني لكفاءة الطاقة بحلول العام 

  .2025
كمـــا تهـــدف الحكومة بقيـــادة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
للوصـــول إلـــى الحيـــاد الصفري فـــي العام 
التغيـــر  لمواجهـــة  مســـعى  فـــي   ،2060

المناخي وحماية البيئة.
بـــدأت  قـــد  الحكومـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
بخطـــوات عمليـــة أثبتـــت جدواهـــا علـــى 
القطاعـــات  نمـــو  لزيـــادة  الواقـــع  أرض 
مواءمـــة  فـــي  ونجحـــت  النفطيـــة  غيـــر 
الخطـــط الوطنيـــة واألطر اإلســـتراتيجية 
التنميـــة  بأهـــداف  ودمجهـــا  والسياســـات 

المســـتدامة بنســـبة 78 % مما تم التوافق 
عليها مع األمم الُمتحدة، كما تم االستمرار 
فـــي تحفيز التكامل المتعمـــق بين أهداف 
التنمية المســـتدامة وخطة عمل الحكومة 

بين العامين 2019 – 2020.  
مـــن جانبه، أشـــار رئيس مركز “كابســـارك” 
إلـــى أهميـــة  فـــي كلمتـــه  العجـــالن،  فهـــد 
مثـــل هـــذه الملتقيـــات في تالقـــي األفكار 
والممارســـات لمراجعـــة مـــا تـــم عملـــه وما 
يمكـــن القيام بـــه في الطـــور االنتقالي في 
مجـــال الطاقـــة اإلقليميـــة. الفتـــًا إلـــى مـــا 
تشـــهده المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن 

مرونة وكفاءة في إنتاج الطاقة. 
تـــال ذلـــك كلمـــة افتتاحية ألقاها مستشـــار 
ووزيـــر  لالستشـــارات   )FMA( لـــدى  أول 
الدولـــة الســـابق للصناعـــة وتغيـــر المنـــاخ 
فـــي المملكـــة المتحـــدة اللـــورد نـــك هيرد، 
اســـتعرض فيهـــا تجربة المملكـــة المتحدة 
مع تقلبات ســـوق الطاقـــة ضمن متغيرات 

الجغرافيا السياسية فضاًل عن المتغيرات 
االقتصادية، وســـعي الحكومة البريطانية 
والمالءمـــة  الطاقـــة  أمـــن  تحقيـــق  إلـــى 
تحديـــات  ضمـــن  الســـتهالكها  البيئيـــة 
الجوار السياســـي والحواجز اللوجســـتية 
هنـــاك،  الشمســـية  األشـــعة  ومحدوديـــة 
مقابل نجاح طاقة الرياح بسبب الظروف 

الجوية المساعدة.  
وذكـــر اللـــورد هيـــرد أن “األجيـــال القادمة 
ســـوف تســـائل الجيل الحالـــي بأثر رجعي 
عـــن أنـــواع وفـــرة الطاقـــة وآثارهـــا التـــي 
سيورثها هذا الجيل لهم، األمر الذي تعظم 

معه مسؤولياتنا جميًعا”.
كلمـــة  غالـــب  بـــن  صقـــر  ألقـــى  بـــدوره، 
افتتاحيـــة ثانية تنـــاول فيها تجربة نجاح 
فـــي  الُمتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
تســـخير التكنولوجيا في أكثـــر من مجال 
بنجـــاح عالي المســـتوى، وتجاربها الرائدة 
فـــي مجـــال الطاقـــة الشمســـية، وتجربتها 

في تســـخير الـــذكاء االصطناعي في أكثر 
مـــن مجال حيـــوي فـــي الصحـــة والتعليم 
وغيرهـــا، مما يهيئ الســـاحة لتبني المزيد 
مـــن اســـتخدامات هذا المجـــال في مجال 
الطاقة بصورة تخدم المســـتهلك والمنتج 
والبيئـــة فـــي آٍن واحـــد، بمـــا يـــوازن بيـــن 
المصالح الثالث ومحاذيرها في التكاليف 

واالنبعاثات.  
المنتـــدى  مـــن  األولـــى  الجلســـة  تناولـــت 
الخضـــراء  الطاقـــة  “تطويـــر  موضـــوع 
فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا”، 
وتحـــدث فيها رئيس الجمعية الســـعودية 
المنيـــف،  ماجـــد  الطاقـــة  القتصاديـــات 
ومديرة مكتـــب دبي بالوكالة في إينرجي 
إدارة  ومديـــر  بكـــر،  أمينـــة  إنتلجنـــس، 
الدراســـات والبحوث بمركز “دراسات”عمر 
العبيدلي، وأســـتاذ مشـــارك بجامعة ســـري 

البريطانية محمد صندوق.  
ودار النقـــاش حـــول اإلجـــراءات القائمـــة 

مـــوارد  لتطويـــر  تبنيهـــا  يجـــري  التـــي 
وطاقـــة  الشمســـية  الطاقـــة  وسياســـات 
الرياح وسائر البدائل على صعيد األبحاث 
والتطبيقات، مـــع ذكر بعض التجارب، من 
بينهـــا تجـــارب المملكة العربية الســـعودية 

والمملكة المتحدة.
وغطت الجلســـة الثانية موضوع “منطقة 
الشرق األوســـط وشـــمال إفريقيا بصفتها 
الخضـــراء  الطاقـــة  مجـــال  فـــي  رائـــدة 
واالقتصـــاد الدائـــري للكربـــون”، وتحـــدث 
فيها نائـــب الرئيس للبحـــث العلمي بمركز 
“كابســـارك” فهـــد التركـــي، ونائـــب الرئيس 
األول للبحـــث والتطويـــر بجامعـــة خليفة 
في أبوظبي ســـتيفن غريفيثس، وأستاذة 
االقتصـــاد بالجامعة األمريكية في بيروت 
ليلى داغر، ورئيس جمعية االســـتثمار في 
الطاقة المتجددة باألردن جمال نوايسة. 

الجاهزيـــة  موضـــوع  الجلســـة  وتناولـــت 
المتقدمـــة في ظـــروف واحتياجات بعض 

الخضـــراء  الطاقـــة  لتبنـــي  المنطقـــة  دول 
كمصـــدر رئيس للطاقـــة، مع تفعيـــل دورة 
طريـــق  عـــن  الكربونـــي  التلـــوث  تحييـــد 
إضافـــة عمليـــات علـــى األنمـــاط التقليدية 
لتوليد الطاقة من شـــأنها تقليل االنبعاثات 

والتلوث.
وفـــي الجلســـة الثالثة من أعمـــال المنتدى 
االصطناعـــي  “الـــذكاء  عنـــوان  تحـــت 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الطاقـــة  وانتقـــال 
فـــي  شـــارك  إفريقيـــا”،  األوســـط وشـــمال 
النقـــاش كلٌّ مـــن أمين عـــام الهيئة العربية 
للطاقـــة الُمتجددة محمد الطعاني، وعضو 
منظمـــة  لتقريـــر  االستشـــاري  المجلـــس 
اليونسكو العلمي للعام 2020 جالل الزين، 
ورئيس الطاقة المتجددة واإلستراتيجية 
المؤسســـية بمؤسســـة nybl رامي عثمان، 
وعبـــدهللا العباســـي، زميل وباحـــث بمركز 

“دراسات”.  
عـــن  اآلراء  المتحدثـــون  وتـــداول 
برامـــج  تســـخير  وتجـــارب  إمكانيـــات 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي اقتـــراح حلـــول 
االنتقـــال التدريجـــي إلـــى المزيـــج األمثل 
لتوليفـــة الطاقـــة المدمجة بيـــن التقليدية 
تســـخير  وحـــدود  وفوائـــد  والمتجـــددة، 

الذكاء االصطناعي في هذا المجال. 
واختتمـــت أعمـــال اليوم األول بجلســـتي 
إحداهـــا  تطرقـــت  منفصلتيـــن  نقـــاش 
للطاقـــة  والثانيـــة  الكربـــون  القتصـــاد 
المتجددة، مع اجتماع مجموعتي النقاش 
في اليوم الثاني للفعالية اليوم )الخميس( 

لمقارنة المخرجات.

الرفاع - مركز دراسات

زيادة االعتماد على الطاقة المتجددة 10 % بحلول 2035
نمو القطاعات غير النفطية المرتبطة بالتنمية المستدامة 78 %... عبداهلل بن أحمد:

إطالق جائزة عبداهلل كانو لإلعالم التطوعي الخيري
قيمة الجائزة 5 آالف دينار وتشمل المنصات اإلعالمية والمطبوعات

أعلـــن رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
األعمـــال  رجـــل  الخيريـــة  البحريـــن 
البحرينـــي الوجيـــه فـــوزي كانـــو عـــن 
إطـــالق جائـــزة عبد هللا بـــن علي كانو 

لإلعالم التطوعي والخيري.
وأشـــار فـــي المؤتمـــر الصحافـــي إلـــى 
أن الجائـــزة تأتـــي ضمـــن حزمـــة مـــن 
الجوائـــز التـــي انطلقـــت الجمعية في 
تنفيذها منذ العام الماضي، للتشـــجيع 
علـــى العمـــل الخيـــري، والتحفيز على 
التنافس الشريف في هذا المجال من 

أجل تحسين خدماته.
وســـائل  لجهـــود  شـــكره  عـــن  وعبـــر 
اإلعالم في التعريـــف والترويج لهذه 
جمعيـــة  لجهـــود  وتقديـــره  الجوائـــز، 
البحريـــن الخيرية علـــى مدى 4 عقود 
فـــي دعـــم العمل الخيـــري، والرفع من 
علـــى  والتشـــجيع  مســـتوى خدماتـــه 

تطويره.
ودعا في كلمته بمناســـبة اإلعالن عن 
إطـــالق الجائـــزة المنظمـــات الخيريـــة 
التطوعيـــة  واألفرقـــة  والجمعيـــات 
واألفـــراد فـــي مملكـــة البحريـــن، إلـــى 
المشـــاركة في جائزة عبد هللا بن علي 

كانو لإلعالم التطوعي والخيري.
مـــن جهتـــه، قـــال أميـــن عـــام جمعيـــة 
البحرين الخيرية حسن إبراهيم كمال 
إن إطالق جائزة عبدهللا بن علي كانو 
لإلعالم التطوعي والخيري يستهدف 
نشـــر ثقافـــة العمـــل الخيـــري، وتقدير 
جهـــود العامليـــن فـــي مجـــال اإلعالم 
التطوعـــي، والتشـــجيع علـــى توثيـــق 
ونشـــره  والتطوعـــي  الخيـــري  العمـــل 
ورفـــد  المختلفـــة،  اإلعـــالم  بوســـائل 
جهـــود اإلعالم العمومي والخاص في 

نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري، 
إلـــى جانب دعم المؤسســـات واألفراد 
في تطوير العمل الخيري والتطوعي.
وأشـــار إلـــى أن الجائـــزة تنقســـم إلـــى 
فرعيـــن وهمـــا فـــرع مســـابقة أفضـــل 
تدعـــم  إلكترونيـــة  إعالميـــة  منصـــة 
العمـــل الخيري والتطوعي، ومســـابقة 
أفضل مشـــروع إعالمـــي ورقي يدعم 
وتبلـــغ  والتطوعـــي،  الخيـــري  العمـــل 

قيمة الجائزة 5 آالف دينار.
مـــن جانبه، تحـــدث مدير جائـــزة عبد 
هللا بـــن علـــي كانو لإلعـــالم التطوعي 
والخيري حول شـــروط المشاركة في 

الجائزة وموعد بدء استقبال األعمال 
اللجنـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا  المشـــاركة، 
ســـتبدأ فـــي اســـتقبال األعمـــال منـــذ 
يوم األحـــد المقبل الموافـــق 6 مارس 
2022 وحتـــى 28 أبريل المقبل، حيث 
سيتم اإلعالن عن موعد حفل تسليم 
الجوائز وإعالم الفائزين بها في وقت 

الحق.
وأشـــار إلـــى أن جائـــزة أفضـــل منصة 
مخصصـــة  إلكترونيـــة  إعالميـــة 
للمنصـــات اإلعالمية الرقميـــة المفعلة 
والناشـــطة منـــذ ســـنتين علـــى األقل، 
والتي تعمل على توثيق العمل الخيري 

فـــي مملكة البحرين، وتكـــون المنصة 
مبتكـــرة ومشـــوقة وجاذبـــة ومحفزة 

على العمل الخيري التطوعي.
ولفـــت إلـــى أن جائزة أفضل مشـــروع 
إعالمـــي ورقـــي مخصصـــة لمشـــاريع 
المنشـــورات  أو  الورقيـــة  المجـــالت 
منـــذ  والناشـــطة  المفعلـــة  الدوريـــة 
سنتين على األقل، والتي توثق العمل 
الخيـــري في مملكـــة البحرين، وتكون 
مبتكرة مشــــوقة وجاذبـــة تحفز على 
العمل الخيري والتطوعي، مؤكًدا أنها 
تشـــمل األعمـــال الصحفية المنشـــورة 

في الصحف المحلية.

صورة جماعية

حسن إبراهيم كمال فوزي كانو

بـــدء اســـتالم األعمـــال 6 مـــارس وإغـــالق بـــاب التقديـــم 28 أبريـــل
سيدعلي المحافظة

توزيع استبيان 
على الزوار 

لتقصي مكامن 
القصور
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ال مساس بجامع 
في الصالحية

^ وافقت اللجنة الفنية برئاسة 
العاصمة  أمانة  في  النعيمي  مبارك 
ــار رقـــم  ــقـ عـــلـــى تــغــيــيــر تــصــنــيــف عـ
)03251331( في منطقة الصالحية 
356 من عقار يحمل تصنيف مناطق 
تصنيف  إلى   )GB( األخضر  الحزام 
العامة  الخدمات والمرافقة  مناطق 
)PS( بما يتوافق مع وثيقة الملكية، 
بالمبنى  المساس  عــدم  مــراعــاة  مــع 

الرئيسي القائم للجامع.
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إدخال الشوكوالتة و“اآلجار” لخدمات “كانو االجتماعي”
قالـــت المهندســـة المعمارية بوزارة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
أروى  العمرانـــي  والتخطيـــط 
أمانـــة  جلســـة  خـــال  الخـــدري 
العاصمة المنعقـــدة صباح األربعاء 
مركـــز  مشـــروع  إنشـــاء  كلفـــة  إن 
مبـــارك كانـــو االجتماعـــي الشـــامل 
فـــي الســـنابس بلغـــت حوالي 840 
ألـــف دينـــار، حيـــث وصلـــت نســـبة 
اإلنجـــاز فيـــه لـ 14 % في مســـاحة 
بلغـــت 4700 متر مربع ومن المقرر 
االنتهاء من المشروع في األسبوع 

األخير من مارس 2023.
تنميـــة  إدارة  مديـــرة  وأوضحـــت 
األســـرة والطفولـــة عائشـــة الزايـــد 
أن المركز ســـيضم ورشـــة لصناعة 
للبهـــارات  وورش  الشـــوكوالتة 
اآلجـــار  صناعـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
جميـــع  ســـيوفر  كمـــا  )المخلـــل(، 

قطـــاع  يقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
المســـاعدات  لمختلـــف  التنميـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  االجتماعيـــة، 
وجود أقســـام مخصصـــة لخدمات 
الطفولة واألسرة وحاضنات لألسر 

المنتجة.
وفـــي مداخلـــة لها، شـــددت العضو 

مها آل شـــهاب على ضرورة وجود 
قســـم مخصـــص فـــي المركـــز لفئة 
المتقاعديـــن وكبار الســـن مثل دار 
بشـــكل  ولكـــن  اليوميـــة  الرعايـــة 
مصغر لممارسة األنشطة المختلفة 
والمشـــاركة فـــي فعاليـــات المركـــز 

واعتباره متنفسًا لهم.

تنميـــة  ادارة  مديـــرة  وأشـــارت 
األسرة والطفولة أن للمركز قاعات 
وأقسام مختلفة ويمكن استغالها 
المتقاعديـــن  لفئـــة  تخصيصهـــا  أو 
وكبـــار الســـن لممارســـة أنشـــطتهم 
برامـــج  فـــي  والتفاعـــل  المحببـــة 

تحت رعاية المركز.

خليج توبلي مقبرة في وسط الحياة البحرية
مدير في “األشغال”: مشروعات ال تكفي إلحيائها

^قال مدير في وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني أن المشروعات الثاثة المرتبطة 
بتحســـين الوضع البيئي وحركة الميـــاه بخليج توبلي 
ال تكفي لمعالجة مشـــاكل الخليج نفسه، نظًرا للحاجة 
الماسة في رفع السعة االستيعابية لمركز المعالجة في 
توبلـــي واصًفا الخليج بمقبرة وســـط الحيـــاة البحرية 
وكانـــت  إلحيائهـــا،  كافيـــة  غيـــر  مشـــروعات  وثاثـــة 
المشـــروعات هـــي مشـــروع توســـعة القنـــوات المائيـــة 
أســـفل شـــارع الشـــيخ جابر الصباح “معبر المعامير”، و 
مشـــروع توســـعة قناة المعامير باإلضافة إلى مشروع 

تطوير جسر “البا”.
وفي تفاصيل أخرى، أوضح مصدر أن المشـــروع ككل 
بحاجـــة إلـــى عمليـــة تنظيـــف ضخمة تشـــمل مخلفات 
الصـــرف الصحي والقـــاذورات وغيرها، ستســـهم هذه 
العملية في منع وصول المياه الملوثه للبحر، كما أشار 
إلى عدم تســـجيل أي تحسن بالمنطقة على الرغم من 
تســـجيل 30 % في نسبة التحســـن بالتدفقات المائية 

“آليـــة ضـــخ المـــاء” وتســـجيل انعكاســـات إيجابية في 
الخليج. ويعتبر مشروع خليج توبلي قديم جًدا يصل 
عمـــره لـ15 عاًمـــا، خضع لتوصيـــات ودراســـات كثيرة، 
آخرها دراســـة تم إجراؤها للخليج كانت لتقدير نسبة 

التحســـن في التدفقات المائية والتي وصلت نســـبتها 
لــــ30 %، وفـــي الوقـــت الحالـــي تعمل وزارة األشـــغال 
 3 علـــى  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 

مشروعات إلنقاذ الخليج وتطويره.

^وافق مجلس أمانة العاصمة 
على التوصيات المقدمة في مقترح 
وتدويـــر  لجمـــع  نظـــام  اســـتحداث 
المخلفـــات الزراعيـــة والمقـــدم مـــن 
لجنـــة الخدمـــات والمرافـــق العامـــة 
برئاســـة العضـــو عبدالواحـــد النكال 
وجـــاءت التوصيات علـــى الموافقة 
على مقترح استحداث نظام إلدارة 
المخلفات الزراعية بشـــقيها النباتي 
آليـــة جمعهـــا  والحيوانـــي يتضمـــن 
آمنـــة  بطريقـــة  تدويرهـــا  وإعـــادة 

وصديقة للبيئة.
وأشـــار العضو محمـــد آل عباس في 
الجلســـة إلـــى أن مـــن أبـــرز المـــواد 
الزراعيـــة التـــي ستشـــتهر البحريـــن 
فـــي جمعهـــا وإعـــادة تدويرهـــا هي 
ألوراق  وتحويلـــه  النخيـــل  ســـعف 

صالحة لاســـتخدام كـــون البحرين 
مشهورة بزراعة النخيل ووفرتها.

مـــن  عـــدًدا  آل عبـــاس  واســـتعرض 
االقتراحـــات مثل صناعـــة األعاف 

ا واألسمدة. محليًّ
كما اقترحت اللجنة أبرز اإلجراءات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تدعـــم النظـــام 
علـــى  نصـــت  والتـــي  المســـتحدث 
منح الحوافز والتســـهيات الازمة 
للقطاع الخاص لتشـــجيع االستثمار 
في مجال تدوير المخلفات الزراعية 
وتنظيم برامـــج التوعية والتدريب 
والمربيـــن  للمزارعيـــن  والتأهيـــل 
والمهتمين، تســـهم هذه البرامج في 
إنتاج األســـمدة العضوية والبروتين 
الغذائي وصناعات الورق والكرتون 

وإنتاج الوقود الحيوي وغيرها.

استحداث نظام لجمع وتدوير المخلفات الزراعية

مروة أحمد

بكلفة 840 ألف دينار وعلى امتداد 4700 متر مربع

أروى الخدريمها آل شهاب

عبدالواحد النكال

ذكـــر العضو البلدي للدائرة الســـابعة 
بمحافظـــة المحـــرق أحمـــد المقهوي 
لـ”البـــاد” عـــن أن نســـبة اإلنجاز في 
مجمـــع عـــراد التجـــاري بلغت 90 % 

ومن المقرر افتتاحه هذا العام.
وأضـــاف المقهوي أن المشـــروع في 
مرحلة تشطيباته األخيرة وخال 4 
أشـــهر أي في يوليو المقبل وســـيتم 
افتتاحه بالكامل بالتعاون مع شركة 

رامز للتجارة والتسوق.
أوضـــح  أخـــرى،  تفاصيـــل  وفـــي 
المقهوي أن المجمع ســـيحتوي على 
وســـوبرماركت،  تجاريـــة،  محـــات 
لشـــركات  فـــروع  إلـــى  باإلضافـــة 
االتصـــال المحليـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
شـــركة رامز وبالتعاون مع المجلس 
البلـــدي تبحـــث خطة افتتـــاح مخبز 
فـــي المجمـــع لكونه حاجة أساســـية 

ألهالي المنطقة.
يذكـــر أن مشـــروع اســـتثمار مجمـــع 
عـــراد التجـــاري والـــذي تبلـــغ كلفته 
6 ماييـــن دينار على مســـاحة نحو 
12 ألـــف متـــر مربـــع ســـيخدم فئـــة 
كبيـــرة من أهالـــي المنطقـــة وعموم 
المواطنين والمقيمين في محافظة 
المحرق مع توفير فرص العمل التي 

سيمنحها للباحثين عن عمل.

وعلـــم  وراثـــة  اختصاصـــي  قـــال 
أمراض جزيئي ومؤسسس ومدير 
البحريـــن  فـــي  الحيـــوي  المختبـــر 
أحمـــد العلـــوي إن فحص الشـــباب 
النهايـــات  فحـــص  هـــو  المتجـــدد 
فـــي  الموجـــودة  الكروموســـومية 
 46 وبعـــدد  البشـــرية،  الخايـــا 

كروموسومًا.
لـــه  بمداخلـــة  العلـــوي  وأضـــاف 
يبثـــه  والـــذي  “وطنـــي”  ببرنامـــج 
“نولـــد  أنـــه  البحريـــن  تلفزيـــون 
المواصفـــات  يحـــدد  بـ)تلومـــرس( 
الوراثيـــة وأســـلوب الحيـــاة، ومـــع 
ا”. مرور العمر يبدأ بالقصر تدريجيًّ

وزاد “كمـــا يزداد تأثره بشـــكل أكبر 
المختلفـــة،  األمـــراض  مـــع دخـــول 
كالســـكري والضغط والشـــيخوخة 
وهشاشـــة العظـــام، بســـبب تقلصه 

ا”. بشكل كبير جدًّ

المقهوي لـ “^”: افتتاح مجمع 
عراد التجاري يوليو المقبل

العلوي: األمراض أكثر ضررا وتأثيرا 
على الشباب المتجدد

تخصيص أرض لنادي قاللي بطور إجراءات االستمالك والتخصيص
ردا على سؤال للنائب بوعنق... “الشباب والرياضة”:

قالـــت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة فـــي ردها على 
السؤال المقدم من النائب خالد بوعنق بخصوص طلبات 
تخصيـــص األراضي لألندية خصوصا عقـــار نادي قالي 
إن هنـــاك 3 طلبات تخصيص عقـــارات لألندية الرياضية 
وهـــي نادي قالـــي الرياضي، ونادي ســـماهيج الرياضي، 
والطلبـــات المذكـــورة تســـير فـــي إجراءاتهـــا، وال يوجـــد 

تعطيل من أي جهات.
ففيمـــا يخـــص تخصيـــص عقـــار لنـــادي قالـــي، فســـيتم 
استعراضه تفصياً ضمن إجابة الوزارة عن الشق الثاني 
مـــن الســـؤال، أما بالنســـبة لطلـــب تخصيص عقـــار لنادي 
ســـماهيج، فقد تم تقديم الطلب في غضون العام 2019 
لتخصيص األرض المقابلة لعقار النادي الحالي، وتحتوي 

على ماعب رياضية خارجية لمختلف األلعاب.
وبعـــد البحـــث والتقصي مـــن الجهات المعنيـــة، تبين أن 
العقـــار غيـــر مســـجل ألي جهـــة أخـــرى، وعليـــه تم طلب 
تخصيصـــه لنـــادي ســـماهيج، واجـــراءات التخصيـــص 

قيـــد التنفيذ حاليا من قبل الجهات المختصة، وســـوف 
يتم إخطـــار الوزارة حال االنتهاء منهـــا، وإصدار وثيقة 

ملكية.
وفيمـــا يتعلـــق بتخصيـــص عقـــاري بديـــل لنـــادي قالي، 
إلقامـــة منشـــآت رياضية عوضـــا عن العقـــار المخصص 
له ســـابقا، بســـبب حظر قوانين وأنظمة الطيران بوزارة 
المواصات واالتصاالت، إقامة أي منشـــآت على ســـطح 
منطقـــة االقتـــراب لمـــدرج اإلقـــاع والهبـــوط للمطـــار، 
إال باشـــتراطات مشـــددة حفاظـــا علـــى ســـامة الماحة 

الجوية.
وعليـــه، قامت الوزارة بالتنســـيق مع جميع الجهات ذات 
العاقة، بدراســـة جميع الخيـــارات المتاحة إليجاد أرض 
بديلـــة لماعب نادي قالي اســـتكماالً للجهود التي بذلت 

في وقت سابق.
وتـــم عـــرض عـــدد مـــن المقترحـــات علـــى مجلـــس إدارة 
النادي خال السنوات الســـابقة في المناطق القريبة من 
قالـــي، كديـــار المحرق وجزر أمواج وغيرهـــا، إال أنها لم 

تلق قبوالً منهم.

وتـــم اقتراح موقع لنادي قالي قريب من مرفأ رأس ريا 
)بيـــن جـــزر أمواج ومدخـــل ديار المحرق( مـــن قبل هيئة 
التخطيط العمراني، وهو عبارة عن عقار بمســـاحة تقدر 
بــــ72000 متر مربع، ولكنه لم ينـــل موافقة أهالي قالي، 

لكونه بعيد نسبيا عن القرية.
ثـــم تم اقتـــراح أحد المواقـــع القريبة مـــن قالي )جنوب 
غـــرب دلمونيـــا( والـــذي القى استحســـان مجلـــس إدارة 
النـــادي، وتم العمل علـــى تخصيصه، إال أنه وأثناء القيام 
باإلجراءات، وجد أنه يتعارض مع أحد مشروعات هيئة 
البحرين للســـياحة والمعارض فـــي ذات المنطقة، والتي 
أفادت بتعارض األرض المخصصة مع أحد مشـــروعاتها، 
وعليه لم يتسن للوزارة استكمال إجراءات التخصيص.

كما قامت الوزارة بالعمل على اتخاذ اإلجراءات الازمة 
لتخصيـــص قطعـــة أرض أخـــرى تقـــع ضمـــن المشـــروع 
االســـكاني في منطقة إســـكان قالي الجديدة بمســـاحة 
3200 متـــر مربع، وذلك إلقامة الماعب الرياضية عليها، 
والتي كانت مخصصة لبناء مدرسة، إال أن هذا المقترح 

قوبل هو اآلخر بالرفض من المعنيين.

الكعبي: لسرعة تخصيص أراضي المساجد بمدينة شرق الحد
كبينة صغيرة تخدم 5 آالف وحدة سكنية بالمنطقة

بلـــدي عبدالعزيـــز  طالـــب عضـــو مجلـــس 
باإلســـراع  اإلســـكان  وزارة  الكعبـــي 
لـــوزارة  الازمـــة  األراضـــي  بتخصيـــص 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية لبنـــاء عـــدد 
من المســـاجد بمدينة شـــرق الحـــد، والتي 
وحـــدة  آالف   5 قرابـــة  حاليـــا  تحتضـــن 
ســـكنية، يضـــاف إليها قرابة 300 قســـيمة 

سكنية أخرى.
وأشـــار الكعبي في تصريحه لـ “الباد” إلى 
أنـــه تم منـــح الترخيـــص لبناء مســـجدين 
مـــن أصـــل 9 مســـاجد فـــي المدينـــة، الفتا 

إلـــى أنهما فـــي طور التشـــطيبات النهائية، 
حيث يفترض أن يتم افتتاحهما قبل شهر 

رمضان المبارك.

وبيـــن أن الموجـــود حاليـــا هـــو عبـــارة عن 
كبينة خشـــبية صغيرة تســـتخدم كمصلى 
مؤقت لجميع أهالي مدينة شرق الحد في 

حي )بو شـــاهين(، وهي كبينة ال تستوعب 
أكثر من 50 شـــخصا، رغم التوسعات التي 

قام بها األهالي بها.
وبيـــن الكعبـــي أن هنالـــك كبينـــة جديـــدة 
أخـــرى في طـــور اإلعداد وهـــي أصغر من 
هـــذه الكبينـــة، مؤكـــدا أن وضـــع الكبائن ال 
يمثل حا مناســـبا للمصليـــن، كما هي غير 
آمنة على المدى البعيد، ســـواء في موسم 

الحر الشديد، أو تساقط األمطار.
وأشـــار الكعبـــي إلى أنـــه يتلقـــى اتصاالت 
يوميـــة كبيـــرة مـــن أهالـــي شـــرق الحـــد، 
لـــوزارة اإلســـكان  مـــع التســـليم المســـتمر 

للوحدات السكنية للمنتفعة.

مروة أحمد

أحمد المقهوي

أحمد العلوي

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام
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المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة المحافظة الشـــمالية 
بـــأن المحكمة الكبـــرى الجنائية الدائرة 
األولـــى أصـــدرت حكمهـــا بشـــأن واقعة 
قيام متهمين باختطـــاف وحجز حرية 
أحد األشـــخاص بالقوة وتعاطي المواد 
المخدرة وحيازة مواد إباحية، وقضت 
بمعاقبـــة المتهـــم األول بالســـجن لمـــدة 
الثانـــي  المتهـــم  وبمعاقبـــة  ســـنوات   5
بالســـجن لمـــدة 3 ســـنوات، وتغريم كال 
منهمـــا ألف دينـــار عما أســـند إليهما من 

تهم وبمصادرة المضبوطات.
تلقـــت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
مفـــاده  األمنيـــة  اإلدارة  مـــن  بالغـــا 
قيـــام المتهميـــن بعـــد تعاطيهمـــا المواد 
عليـــه  المجنـــي  باختطـــاف  المخـــدرة 
واقتيـــاده قســـًرا إلـــى مزرعـــة بمنطقة 

الشـــاخورة حيث تم حجز حريته هناك 
واالعتداء عليه وتهديده بقصد إجباره 
علـــى االعتـــراف بأنه قد أخبـــر الجهات 
للمـــواد  وآخريـــن  بتعاطيهمـــا  األمنيـــة 

المخدرة وارتكابهما جرائم اخرى.
وأشـــار رئيـــس النيابـــة إلـــى أن النيابـــة 
فـــور  التحقيـــق  باشـــرت  قـــد  العامـــة 
تلقيهـــا البـــالغ واســـتمعت إلـــى أقـــوال 
اســـتجوبت  كمـــا  عليـــه،  المجنـــي 
المتهميـــن وواجهتهم بالتصوير األمني 
للواقعـــة وأمـــرت بحبســـهم احتياطيـــا 
وطلبـــت تحريـــات الشـــرطة وأرســـلت 
المضبوطـــات وعينـــة إدرارهم للفحص 
وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة 
حكمهـــا  أصـــدرت  والتـــي  الجنائيـــة 

المتقدم.

السجن 5 و3 سنوات 
لمختطفين أحد األشخاص

الدفــاع المدني ينفــذ تمرينـــا وهميــا مـع “حديــد البحريــــن”
نفـــذت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي تمريًنا 
ـــا مشـــترًكا بالتعـــاون مـــع شـــركة حديـــد  وهميًّ
البحرين، لفرضية تســـرب غاز داخل المنشـــأة، 

وإجراء عمليات إخالء وإنقاذ.
وتأتـــي هذه السلســـلة مـــن التدريبـــات العملية 
لرفـــع جاهزيـــة اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
بالتعامل مع جميع البالغات، وقياس مســـتوى 
األداء والجاهزيـــة وســـرعة االســـتجابة بهدف 

حماية األرواح والممتلكات.

المنامة - وزارة الداخلية
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االتجـــار  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
العامـــة  النيابـــة  بـــأن  باألشـــخاص 
أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار 
باألشـــخاص وحجز الحرية وأمرت 
بإحالة متهم آســـيوي إلى المحكمة 
الجنائيـــة وتحددت لنظرها جلســـة 
أمـــام   2022 مـــارس   14 بتاريـــخ 

المحكمة الكبرى الجنائية األولى.
وتعود تفاصيـــل الواقعة إلى البالغ 
المقـــدم مـــن المجنـــي عليهـــا بأنهـــا 
قدمت إلـــى مملكـــة البحرين للعمل 
كمنسقة إدارية في إحدى الشركات 
واكتشـــفت بأنه تم خداعها من قبل 
المتهـــم بعـــد أن قام بحجـــز حريتها 
فـــي شـــقته وتهديدهـــا واالعتـــداء 
على ســـالمة جســـدها وحجز جواز 

ممارســـة  علـــى  وأجبرهـــا  ســـفرها 
الدعـــارة إلـــى أن تمكنت مـــن الفرار 

وتقديم البالغ.
أن  إلـــى  النيابـــة  رئيـــس  وأشـــار 
النيابة العامة قد باشـــرت التحقيق 
حيـــث  بالواقعـــة  إبالغهـــا  فـــور 
اســـتمعت إلى أقوال المجني عليها 
وقامـــت بتوفيـــر الحمايـــة الالزمـــة 
التابـــع  األمـــان  دار  وإيداعهـــا  لهـــا 
للجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة االتجار 
باألشـــخاص، كما استجوبت المتهم 
ا، وطلبت  وأمرت بحبســـه احتياطيًّ
تحريـــات الشـــرطة واســـتمعت إلى 
شـــهود الواقعـــة، ثـــم أمـــرت بإحالة 
الجنائيـــة  المحكمـــة  إلـــى  المتهـــم 

المختصة.

آسيوي يحجز 
حرية فتاة ويجبرها على الدعارة

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيـــس نيابة محافظة 
العاصمـــة بأن النيابـــة العامة 
انتهـــت مـــن تحقيقاتهـــا فـــي 
بمنطقـــة  مشـــاجرة  واقعـــة 
بإحالتهـــم  وأمـــرت  الســـيف 
للمحكمـــة الصغـــرى الجنائية 

المختصة.
العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
قـــد تلقـــت بالغـــًا مـــن مركـــز 
المعـــارض  أرض  شـــرطة 
فيديـــو  مقطـــع  انتشـــار  إثـــر 
الســـيف  بمنطقـــة  لمشـــاجرة 
بين مجموعة من األشخاص 
والتي على إثرها تم التوصل 
إلى هويـــة المتهميـــن وتبين 
أنهم خليجيي الجنسية. وتم 

القبض على ســـبعة متهمين، 
حيث باشـــرت النيابة العامة 
إلـــى  تحقيقاتهـــا واســـمتعت 
ومجـــري  الواقعـــة  شـــهود 
اســـتجوبت  كمـــا  التحريـــات 
المتهميـــن بعـــد أن واجهتهم 
بأقوال الشـــهود وما توصلت 
الشـــرطة  تحريـــات  إليـــه 

ومقاطع الفيديو المصورة.
وأمـــرت بحبســـهم احتياطيًا 
بعـــد  التحقيـــق  ذمـــة  علـــى 
تهمـــة  إليهـــم  وجهـــت  أن 
علـــى  المتبـــادل  االعتـــداء 
ســـالمة الجســـم، فتـــّم إحالة 
المتهميـــن للمحكمة الجنائية 

المختصة.

إحالة المتهمين السبعة 
في مشاجرة السيف للمحاكمة

حملة لتنظيف ساحل كرباباد بالتعاون مع “طلبات”
ترسيخ التطوع والمسؤولية المجتمعية بين األهالي

نظمت محافظة العاصمة بالتعاون 
مع شـــركة “طلبات البحرين” حملة 
لتنظيف ســـاحل كرباباد بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 200 موظـــف ومتطوع، 
إذ تأتـــي هـــذه الحملـــة فـــي إطـــار 
حرص المحافظة على تفعيل مبدأ 
الشـــراكة المجتمعيـــة والمســـاهمة 
في رفع مســـتوى نظافة السواحل، 
وعمل المشاركون على في الحملة 
علـــى إزالـــة الشـــوائب والمخلفات 

وغيرها من الساحل.
وبهـــذه المناســـبة، أكد مديـــر إدارة 
بمحافظـــة  والمتابعـــة  المعلومـــات 
حـــرص  لـــوري  يوســـف  العاصمـــة 
هـــذه  إقامـــة  علـــى  المحافظـــة 
الحمالت التي تأتي ضمن جهودها 
فـــي توفير بيئة نظيفـــة واالهتمام 
والجمالـــي  الحضـــاري  بالمظهـــر 
لســـواحل المحافظـــة، وذلـــك فـــي 
إطار برنامج المنامة مدينة صحية، 
الخضـــراء  العاصمـــة  ومشـــروع 

اللذين تتبناهما المحافظة.

وأضاف لوري أن محافظة العاصمة 
تدعم المشـــاريع الرامية إلى زيادة 
بقضايـــا  العـــام  الوعـــي  مســـتوى 
الحياة البحرية في المملكة عموما 
تحقيًقـــا  خصوصـــا،  والعاصمـــة 
ألهدافهـــا في غرس ثقافة التطوع 
وتعزيز المسؤولية المجتمعية بين 
األهالي، مشيًدا بالمشاركة الواسعة 
مـــن قبـــل شـــركة طلبـــات ودورهم 

الرائـــد الـــذي عكـــس حرصهم على 
االهتمام بجمال السواحل وتوفير 

بيئة نظيفة وسليمة للجميع.
أول  مديـــر  أكـــدت  جانبهـــا،  مـــن 
لالتصـــاالت والعالقـــات الحكومية 
فـــي  المجتمعيـــة  والمســـؤولية 
شـــركة طلبـــات فاطمـــة البســـتكي 
حرص الشـــركة على المشاركة في 
المجتمعيـــة  والبرامـــج  األنشـــطة 

والمساهمة في أنشطة المسؤولية 
موظفـــي  بمشـــاركة  المجتمعيـــة 
إلـــى  مشـــيرة  الشـــركة،  وســـائقي 
مـــن  بالعديـــد  تقـــوم  الشـــركة  أن 
المســـاهمات المجتمعيـــة بالتعاون 
مع مؤسســـات المجتمع، معربة عن 
اعتـــزاز شـــركة “طلبـــات” بالتعاون 
مـــع المحافظـــة فـــي تنظيـــم هـــذه 

المبادرة.

المنامة - وزارة الداخلية

9 قضـــــاة يؤدون اليميـــــن القانونيــــة
متخصصون في المنازعات المالية والتجارية الدولية باإلنجليزية

أدى 9 من القضاة المتخصصين في المنازعات المالية والتجارية اليمين القانونية، في ضوء التعديالت التي أدخلت 
مؤخــًرا علــى قانــون الســلطة القضائيــة فــي مملكــة البحريــن، والتي أتاحت اســتعمال اللغــة اإلنجليزية فــي المحاكم 

الوطنية.

لتعزيـــز  الرائـــدة  الخطـــوة  وتأتـــي 
مواكبـــة العمل القضائـــي والفصل في 
المنازعـــات أمـــام المحاكـــم الوطنيـــة 
التعاقديـــة  العالقـــات  لمتطلبـــات 
مجـــاالت  فـــي  والدوليـــة  المحليـــة 
والبنـــوك  الشـــركات  وعمـــل  التجـــارة 
والعالمـــات  الماليـــة  والمؤسســـات 
والـــوكاالت التجارية وحقوق الملكية 
والجـــوي  البحـــري  والنقـــل  الفكريـــة 

والمقاوالت.
وباكتمـــال إجـــراءات تعييـــن القضاة 
المتخصصين فـــإن المحاكم الوطنية 
مـــدى  تحقيـــق  علـــى  قـــادرة  تكـــون 
أوســـع في الوصول إلى العدالة وذلك 
مـــن خـــالل القيـــام بكافـــة إجـــراءات 
بمـــا  اإلنجليزيـــة  باللغـــة  التقاضـــي 
يتناســـب مع طبيعـــة لغـــة المعامالت 
مـــن  يخفـــف  ممـــا  التقاضـــي  محـــل 

التحديـــات المتعلقـــة بالترجمـــة ومـــا 
قـــد يثار من إشـــكاليات حـــول دقتها، 
التقاضـــي  تكلفـــة  تقليـــل  وكذلـــك 
وسرعة فض النزاع وإصدار األحكام 

تبعا ألفضل الممارسات الدولية.
القضـــاة  فـــإن  لذلـــك  ووفًقـــا 
المتخصصيـــن في المنازعـــات المالية 
والتجاريـــة ســـيناط بهـــم الفصـــل في 
اإلنجليزيـــة  باللغـــة  المنازعـــات  تلـــك 

فـــي الحاالت التي يكـــون هناك اتفاق 
مســـبق بيـــن األطراف على اســـتعمال 
اللغة اإلنجليزية في المحاكم ويكون 
العقـــد محل النزاع محـــررا باللغة غير 

اللغة العربية.
قانونيـــة  بخبـــرات  القضـــاة  ويتمتـــع 
عاليـــة مشـــهود لهـــا دوليا فـــي مجال 
فـــض المنازعات الماليـــة والتجارية و 
االســـتثمار، وهو ما يســـهم في تعزيز 
مكانـــة البحريـــن كمركـــز مالـــي يضـــم 
ويوفـــر  البشـــرية  الكفـــاءات  أفضـــل 
بيئة أعمال مساندة تسمح باستدامة 

النمو واالزدهار.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن 
بـــن عبدالوهـــاب آل خليفـــة بـــأن 
اإلدارة ستحتفل بأسبوع المرور 
2022 من الســـادس لغاية العاشر 
من مارس الجاري، مقدمًا شكره 
مســـتخدمي  لجميـــع  وتقديـــره 
اإليجابـــي  لتعاونهـــم  الطريـــق 
ولتحقيقهم للشـــراكة المجتمعية 
المتكاملة مع شـــرطة المرور، مما 
يصب في صالح األمن والسالمة 
علـــى الطريـــق واالســـتمرار فـــي 
لتحقيـــق  التطويـــري؛  العمـــل 
والمنجـــزات  العامـــة،  المصلحـــة 

المرورية.
وهنـــأ مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للمرور جميع مستخدمي الطريق 
بمناســـبة أســـبوع المـــرور 2022، 
يتميـــز  الـــذي  الوعـــي  أن  وأكـــد 
بـــه المجتمـــع البحرينـــي يتمثـــل 
فيمـــا يتلقاه األطفـــال من برامج 

مباشرة ومتخصصة، وما يغرسه 
مـــع  بالشـــراكة  األمـــور  أوليـــاء 
اإلدارة العامة للمرور من مفاهيم 
الســـالمة كأولوية للحفـــاظ على 
ســـالمتهم، واســـتهداف الشـــباب 
فـــي الوعـــي؛ كونهـــم أكبـــر فئـــة 
للطريق، وباعتبارهم  مستخدمة 
تقـــّدم  فـــي  األساســـية  الركيـــزة 

وبناء المجتمع.

دور مهم للمجتمع 
في الحفاظ على السالمة المرورية

المنامة - وزارة الداخلية

تزامًنا مع االحتفال باليوم العالمي 
برنامـــج  المدنـــي يناقـــش  للدفـــاع 
تعـــده  الـــذي  اإلذاعـــي  “األمـــن” 
لإلعـــالم  العامـــة  اإلدارة  وتقدمـــه 
والثقافة األمنية بـــوزارة الداخلية 
بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين 
الهـــواء مباشـــرة كل  ويبـــث علـــى 
خميـــس فـــي تمـــام الســـاعة 1.30 
 ،  FM102.3 الموجـــة  ظهـــًرا علـــى 
التـــي أقامتهـــا  الفعاليـــة  موضـــوع 
اإلدارة العامة للدفاع المدني بهذه 
المناســـبة، والجهود التي تقوم بها 
هـــذه الجهة للحفاظ علـــى األرواح 

يســـتضيف  حيـــث  والممتلـــكات، 
بأعمـــال شـــعبة  القائـــم  البرنامـــج  
بـــاإلدارة  والتطويـــر  التخطيـــط 
العامـــة للدفاع المدنـــي الرائد حمد 

صباح سوار.
كمـــا يتخلـــل البرنامـــج تقديم عدد 
األمنيـــة  والمحـــاور  الفقـــرات  مـــن 
ويقـــدم  والتوعويـــة،  والتثقيفيـــة 
حلقـــة هذا األســـبوع كالً من الرائد 
علي نجم، والرائد جاسم عيد آدم، 
وفـــي اإلخـــراج المـــالزم أول مروة 
حمد المعـــراج، ووكيل مالزم ثاني 

عبدالرحمن البطي.

الدفاع المدني 
نجم حلقة “األمن اإلذاعي”

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري مٔوسسة فردية
وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة

                   
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السادة / مكتب 
فاندمنتال لالستشارات نيابة عن مالك المٔوسسة الفردية المسماة صيدلية نوفا والمملوكة 
بطلب   ،65167-1 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  عبدالقادر  احمد  سلطانه  رازيه  ة  للسيد 
بيع المحل التجاري المٔوسسة الفردية المذكور وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة  
برٔاسمال وقدره 5,000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المٔوسسة الفردية 
عن جزء من ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:

رازية سلطانه احمد عبدالقادر بنسبة 50 %
MAHESH ATHIY ADATH بنسبة 25 %

KODUMTHARA JOHN MATHEW بنسبة 25 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 32471( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

                   
التجاري  المحل  تحويل  طالبا  الحادي  عبدهللا  جاسم  موزه  السيدة  إلينا  تقدمت 
ٔاي  لديه  من  كل  فعلى  العايدي  جاسم  محمد  مبارك  معاذ  السيد  إلى   : التالي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: نجمة الكويت لخدمات السيارات

رقم القيد: 1-134156

التاريخ 2022-3-2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

)CR2022- 33881( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : هاله عبدالعزيز محمد الماس

االسم التجاري الحالي : ساب وود ميديا
االســـــم التجـــاري الجديد : غرين ايرث ميديا

قيد رقم: 117979-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

ٔان ٔاف تي فنتشرز )ميدل إيست( ذ.م.م
سجل تجاري رقم 118267

                   
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
ٔان ٔاف تي فنتشرز )ميدل إيست( ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 118267، 
السادة عيسى عباس جاسم  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب 

ناصر شاهين مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

عيسى عباس جاسم ناصر شاهين
isa@sydneyme.com     -    )973 +(36655223 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

                   
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك 
/ ماهر كامل  للسيد  للهواتف( والمملوكة  )الكويت  المسماة  الفردية  المؤسسة 
المحل  بيع  بطلب   ،1-35078 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  العوضي  عبدهللا 
مسؤولية  ذات  )شركة  إلى  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري 
المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   5000 وقدره  برأسمال  محدودة( 
المحل  والتزامات  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري 

التجاري ليصبح مملوكا للشركات التالية أسمائهم:
ماهر كامل عبدهللا العوضي بنسبة 51 %

NOUSAR ALI THANGAL KIZHAKINIY AKATH بنسبة 25 %
HABEEB RAHMAN POTTAMMAL بنسبة 24 %

وتغيير االسم التجاري 
من: الكويت للهواتف

KUWAIT PHONE
الكويت كوميونيكيشن ذ.م.م

KUWAIT COMMUNICATIONS W.L.L

التقدم  اعاله  المذكور  التجاري  االسم  تغيير  على  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
تاريخ نشر  يوما من  المذكورة خالل مدة خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه 

هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري
لفرع في شركة إن إيتش لایر ستيتز ذ.م.م

                   
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد /

  MOHAMMED VICQUARUDDIN SALMAN نيابة عن السادة شركة 
االسم  تغيير  طالبين   ،113336 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ستيتز  لایر  إيتش  إن 

التجاري للفرع رقم )1( من:
)NH REAL ESTATE W.L.L( إن إيتش لایر ستيتز ذ.م.م

الى: شركة غميس الایر ستيتز ذ.م.م
)GHUMAIS REAL ESTATE CO W.L.L(

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة شركة بيال بلوسوم لتصميم األزياء ذ.م.م  

                   
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة شركة  القانوني   المصفي  باعتباره  محمد  بدر  عبدالملك  محمد  السيد/ 
بيال بلوسوم لتصميم األزياء ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم 1-122969، 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

 التاريخ: 28/02/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

CR2022-31871 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري 

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

به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  سعيد أحمد إبراهيم أحمد                           

االسم التجاري الحالي: الخارطة للشحن والتفريغ          
االســـــم التجـــاري الجديد : الخارطة للنقل                             

 قيد رقم : 40578-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022-34748 (  إعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

                   
تقدم إلينا جعفر جاسم سبت علي طالبا تحويل المحل التجاري التالي: إلى حسين 

جعفر جاسم سبت علي ن
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 رقم القيد: 1-16470

االسم التجاري: صالون سبت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022- 34720( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

                   
قدم إلينا السيد سيد محمد جليل خليل درويش حسن طالبا تحويل المحل التجاري 

التالي : إلى السيده هاشميه السيدحسين عبدهللا حسن
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة  خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 رقم القيد: 1-129375

االسم التجاري: مجوهرات الجالل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

 بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة   

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الصداقة  شركة  في  السادة  عن  نيابة  )اف.اي.سي.(  كونسلتنسي  ان  فوكس 
للشحن - تضامن بحرينية والمسجلة بموجب القيد رقم 36457 ، طالبين تحويل 
ذات  شركة  شركة  إلى  تضامن  شركة  من  المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة  برأسمال وقدره 50,000 د.ب )خمسون ألف دينار بحريني( 

وتعديل اسمها التجاري ليصبح الصداقة للشحن ذ.م.م
 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة سوبر فاين فود ذ.م.م
                   

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة سوبر فاين
فود ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 111329، بطلب تغيير اسم الشركة

من: سوبر فاين فود ذ.م.م
SUPER FINE FOODS W.L.L

الى: عاشقاد ديكور ذ.م.م
ASHQAD DECOR W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم شركة رويال لاللمنيوم ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
FEROZ AHMED MOHIUDDIN مالك شركة رويال لاللمنيوم ذ.م.م المسجلة 

بموجب القيد رقم )1-74145(، طالبين تغيير اسم الشركة من:
شركة رويال لاللمنيوم ذ.م.م

ROYAL ALUMINIUM CO. W.L.L
الى: شركة اساسكوز لدعم المرافق ذ.م.م

ASASCOZ FACILITIES SUPPORT CO W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم مركز كارجن للعناية الصحية والتجميل ذ.م.م

مركز  إليها شركة  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  علن  ت
بطلب   ،)117491( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  والتجميل  الصحية  للعناية  ارجن  ك

تغيير اسم الشركة من:
مركز كارجن للعناية الصحية والتجميل ذ.م.م.

 KARGIN CENTER FOR MEDICAL CARE AND COSMETICS
W.LLL

الى: إس إليفن بوتيك كلينك ذ.م.م.
S ELEVEN BOUTIQUE CLINIC W.L.L

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

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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15 الخميس 3 مارس 2022 - 30 رجب 1443 - العدد 4888 Vacancies Available
AL MUADHEN TOWERS TECHNOLOGY 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36641686  or  ALMUADHENH@GMAIL.COM 

WADI ALJANNAT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677877  or  SAMINAKHAN0763@GMAIL.COM 

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

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

AL KHALID ALUMIMIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 391104150  or  ALKHALIDALUMINIUM@GMAIL.COM 

AL HABAYIB PALACE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39155093  or  ELHAMALMEER@GMAIL.COM 

AL KHALID ALUMIMIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 391104150  or  ALKHALIDALUMINIUM@GMAIL.COM 

POWER LAND Electronic Devices 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710330  or  almufeed.finance@gmail.com 

DAR JIHAN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17275275  or  ADILALFAN@YAHOO.COM 

Pablo Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33833439  or  FRASCO.SERVICE@GMAIL.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66699130  or  MSPCONTRA@GMAIL.COM 

MANSOOR ABDHUSAIN ABDALI ALSANADI / JARAH – 9845 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17732580  or  moony8030@gmail.com 

ALI ALMATROOK CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39663131  or  KHALID@AL-MATROOK.COM 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

GHUSN ALRUMAN FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33256669  or  BORJ-ALASAD@HOTMAIL.COM 

BLUE MOON GARMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34444913  or  IQBAL92.ALI@GMAIL.COM 

TAWFIK FARES BROKERAGE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 33771011  or  M.FARES2288@GMAIL.COM 

TAWFIK FARES BROKERAGE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33771011  or  M.FARES2288@GMAIL.COM 

SULTAN PALACE SPARE PARTS ELECTRICAL AND ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33325577  or  ROYRAGAM@HOTMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660031  or  SAYED.ALTAHER33333@YAHOO.COM 

World Jawhara Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39252634  or  DHIYA123@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  HR@ACTBH.COM 

BASTA 23 RESTAURANT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17644484  or  AMERALKHAN@GMAIL.COM 

ALTAWAZEN ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvi911@gmail.com 

Canolly Fashion Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000558  or  MILBERTELDHO@GMAIL.COM 

Ziad Alaff Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36405209  or  ZZZZZEAD@YAHOO.COM 

LULU  STORE MAINTENANCE EQUIPMENTS CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17125121  or  INFO@LS.COM.BH 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

NAWAB LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 38882236  or  FAREEDAMURTAZA@HOTMAIL.COM 

Air towers for aero channels production 
has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING CHANNEL HINGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17729717  or  mahmood@air-towers.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

Hitech Air Conditioning & Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33497689  or  NEW.VENTUREHVACBAH@GMAIL.COM 

EBRAHIM HASAN ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39872912  or  abuali-t@hotmail.com 

FABTECH INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36288848  or  idawani@fabtechbahrain.com 

HASAN MOHAMMED ALI & PARTNERS ROASTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39262537  or  ABDLRHMAN306@GMAIL.COM 

Absolute electronic technology 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ISHAG.DISPAATTCHGLOBAL@GMAII.CO 

ALTAWSEL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39695511  or  HUSAIN.NEZAR@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

ALTAWSEL BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39695511  or  HUSAIN.NEZAR@GMAIL.COM 

Ghaith Interiors Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700144  or  GAITH@BATELCO.COM.BH 

STAR MEERAB EVENTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@GMAIL.COM 

TEAM ANWAR CLEARANCE AND DOCUMENTATION 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33231498  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

STATUS SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17294927  or  LALA_JI06@YAHOO.COM 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

ELIAS ALUMINIUM CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17761010  or  elias.alu@almezeal.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

LULU STAR CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422260  or  LULUSTARCLEANING@GMAIL.COM 

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

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17718033  or  BHABANI.MISHRA@rayoman.COM 

KINDERWORLD PRE-SCHOOL ADLIYA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

VIRTUALEX MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35368864  or  SUPPORT@VMCONSULTANCYWLL.COM 

PHOS PHORIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17256800  or  IBTYASAD63@GMAIL.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

HanVang Education and Training W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17760267  or  XIAOSHU-WONG@HOTMAIL.COM 

180 Degree for Advertising & Promotions 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17680111  or  meead@crystalpp.com 

Launch Tech Trading Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 13622666  or  INFO@GOLDEN-MOTOR.COM 

Almoawdah Const 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400386  or  KHALEDHASAN@ALMAWDAH.COM 

Corner time watches 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33923325  or  emadali6366@gmail.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

BRITE  RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39234136  or  FASTDOC99@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
 suitably qualified applicants can contact

 39661132  or  AHMED.K555555@WINDOSLIVE.COM 

AL RFAAH HOME FOR FIXING FURNITURE CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33668682  or  RAFAHHOME@HOTMAIL.COM 

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34457323  or  SAMICAP8@GMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34457323  or  SAMICAP8@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ALIA FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714696  or  SEREEN@ALIAFLOWERS.COM 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33572333  or  hanan@ALHELLI.COM 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  PLASTIC ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

ABDULRAHMAN ALI MATTAR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17344875  or  abdulrahmankam1735@gmail.com 

TIJAAN DENTAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38490009  or  DENTEST79@HOTMAIL.COM 

ABUMUSTAFA SWEET WATER CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17737501  or  WA7SHONY@HOTMAIL.COM 

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

  WATER-PUMP OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710533  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

S.AHMED JAFFAR ALI SHARAF 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39521255  or  SAYEDHAMOOD777@GMAIL.COM 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

TEA CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39693934  or  NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM 

Burj sultan steel fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  ms4588623@gmail.com 

Spirit of Gold for Other business support service activities S.P 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17007818  or  JASAMAHMED1974@GMAIL.COM 

GOLDEN PLATES RESTAURNT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17234265  or  E-YASSIN@HOTMAIL.COM 

Aaloo Gate Shabir Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39245209  or  INAMCONST@GMAIL.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39622422  or  RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

AL GUDHABIYA LAUNDRY bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38431321  or  INDIANBAHRAIN123@GMAIL.COM 

RADIANCE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34013194  or  SALEEMAKBAR80@YAHOO.COM 

TETRIS WELDING & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 66663661  or  KHUNJI90@GMAIL.COM 

SN INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39711774  or  AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

AL DISTOR HAWAJ 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39833496  or  ALIDURAZI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

ALQTTAN ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36051112  or  QATTANJAFFER@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

AL WELAYAH FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39844374  or  ALAWIJ@HOTMAIL.COM 

AL MAHABA ELECTRICAL EQUIPMENTS EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39816922  or  ALMAHABA.EST@GMAIL.COM 

AL MATLA ELECTRONICS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 33980698  or  SHAHTAJADIL.SA@GMAIL.COM 

JIMMYS KILLER PRAWNS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 32000093  or  AMMAR.ALALI@LIVE.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Royal Berry Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17670453  or  ROYALBERRY2010@GMAIL.COM 

SUITNGS CORNER 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17253652  or  esscee2002002@yahoo.com 

Lamaat zari tailor 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 34114427  or  KALZAYANIE@GMAIL.COM 

INSIYABI IT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 38897779  or  m.almahfoodh@HORIZON.BH 

CONTROL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39944811  or  CONTROLAC.CONTRACTING@GMAIL.COM 

MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 

 suitably qualified applicants can contact

 17879385  or  ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

JOHNNY ROCKETS 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  ty@KHARAFIGLOBAL.COM 

ABDULAAL GULF AUDIT - Bahraini Partnership Co. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17500188  or  INFO@GTBAHRAIN.COM 

JIDD ALI PHONE FOR REPAIR OF COMMUNICATION EQUIPMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

HAJI SAAD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33226773  or  BO.SAAD44@HOTMAIL.COM 

TOSCANINI CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37375532  or  ADISCOFEE@GMAIL.COM 

SUNSHINE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35042335  or  SUNSHINE.CO.WLL1987@GMAIL.COM 

KAV FACILITIES SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 69990220  or  HR@KAVALANI.COM 

POLAR SKY CONSTRUCTION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35432048  or  IMRAN4POLARTOWER@GMAIL.COM 

CHICKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35029762  or  DPASIF@LIVE.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

SA AL FAISALIYAH REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  MAHER@RETAJ.COM.BH 

MR MURTAZA MUSTAFA FOR TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66756754  or  SAYEDMURTADAPLANT@GMAIL.COM 

CHICKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35114403  or  DPASIF@YAHOO.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

FUTURE HOUSE REAL ESTATE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17673527  or  FUTUREHOUSE.BUILDINGS@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ALZAIN KELLA CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17663850  or  kns808@Gmail.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

MAJEED MAGICAL SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

THREE COLOURS BUILDING MATERIALS CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38076373  or  MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

Bin Hindi Motors Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra4@BINHINDI.COM 

ALDHEFAF COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34565624  or  FABILVLY@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

FOUR STAR CARGO HANDLING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34060629  or  NASIRAZIZ720@GMAIL.COM 

ALDHEFAF COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34565624  or  FABILVLY@GMAIL.COM 

ALBAHRI UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33422232  or  AZIZALBAHRI55@GMAIL.COM 

TMAM Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

Durrat Al Bahrain Clearing 

has a vacancy for the occupation of

  CLEARING AGENT(GOODS) 

 suitably qualified applicants can contact

 33368887  or  H.MASKATI@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ABDULLA AHMED ISA BINHINDI ALMANNAI 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra1@BINHINDI.COM 

Arizona Homes real estate 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33217676  or  ALYASMEENLANDSCAP@GMAIL.COM 

NAD FOODS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39774433  or  AALI@MINISO-BH.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

EYE LINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34351605  or  wabdulla979@gmail.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEERING TECH.(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Abo Lamis Phone 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35031815  or  ABDULJABARALNOOBI@GMAIL.COM 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN AND BAHRAIN PHARMACY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17276176  or  KHALIL.EBRAHIM@YMH.COM.BH 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Khilan alaabed ice cream 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 32229971  or  Z.R4.4A32229971@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM  
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Real Taste Coffee W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

 Real Taste Coffee W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

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

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36616510  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

TOUCHES STONE CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33131142  or  foj_rehman@yahoo.com 

RAWBI ALSHAM RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

AXTELLA TECHNOLOGY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17530913  or  ASHUKKUR@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39654784  or  BS_SOKHI@HOTMAIL.COM 

Muhammad Ramzan for Installation of industrial machinery and equ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33980014  or  NAVEEDAHMED1114@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

NAEEMA SANDWICHS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39860760  or  cra66851@hotmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

V6 AC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66335866  or  MAAM2050@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  BUTTDAUDALAM@GMAIL.COM 

PAT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 32133133  or  Z_BH@HOTMAIL.COM 

SHUBBRA RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275577  or  rashidmohamedk@gmail.com 

DECORATING MEMORIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 39443446  or  M.J.HASHIM@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

Techno Systems W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17736135  or  techsysbah@gmail.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

BRITISH COUNCIL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261555  or  HASANAIN.ALMOZAYN@BRITISHCOUNCIL.ORG.BH 

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 

I DO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 38836660  or  info@danatbh.com 

Burj sultan steel fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  ms4588623@gmail.com 

JEMI LINE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17685544  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

JAPANESE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128809  or  ms4588623@gmail.com 

TAMBURU RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 66668008  or  salma.alhiddi@hotmail.com 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

MORRELLS STATIONERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

New Moon Installation Sanitary Ware 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@YAHOO.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Burj sultan steel fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  ms4588623@gmail.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

THE CLOSET INTERNATIONAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

KENTUCKY FRIED CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

BAHRAIN CINEMA CO. B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  hanan@ALHELLI.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  hanan@ALHELLI.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  hanan@ALHELLI.COM 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33572333  or  hanan@ALHELLI.COM 

SMS Security Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

HARDEEZ 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

ALSHEALA REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR LEASED PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

HAMEED AHMED ABDULLA ALHAMRAN / NEAMATAK 8182 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33331855  or  HAMEEED.70@HOTMAIL.COM 

Ashco Business Union Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 77105596  or  ashrafadkar@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

TOYOTA PLAZA  B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Almufeed Information Technology W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 13300011  or  JUNAID@ALMUFEEDIT.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36555561  or  QSSIM.890@GMAIL.COM 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

MONOCHROMIC SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33303733  or  HISSA.ALMOOSA88@GMAIL.COM 

SLICED SPECIALTY DESSERTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 34047624  or  CMIRAFLOR88@GMAIL.COM 

Abayat Orchid Palace 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39880589  or  aha.oraibi@gmail.com 

OAH YAMAL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39422440  or  FAISAL1771@HOTMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

ALSAYED SALEH TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77005022  or  SST-100@HOTMAIL.COM 

AL ADEEL CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

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

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

EM BODYSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

Mawasim Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17111014  or  rechel@elitefmc.com 

ISSAC KITCHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33900761  or  CRYSTALLINK.CONTRACTING@GMAIL.COM 

ALMIQAT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  AL.MIQAT@YAHOO.COM 

STRAWBERRY BASKET GENRAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39852512  or  SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM 

KENTUCKY FRIED CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Mawasim Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17111014  or  rechel@elitefmc.com 

YATHRIB UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323888  or  M3293@LIVE.COM 

Auto works gate services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17242007  or  munadadabhai@icloud.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 

MEGA MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17341070  or  anil.nawani@babasons.com 

RANGER LOGISTICS GENERAL TRADE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INTERPRETER 
 suitably qualified applicants can contact

 38834999  or  SULTAN@RANGERLOGISTICS.NET 

KHABAZ BUNAIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36650780  or  BBUNIREY@GMAIL.COM 

QAZWEEN CORNER BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38888855  or  QUZWEEN@GMAIL.COM 

ITRAT HUSSAIN FOR AIR CONDITIONING INSTALATION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33885380  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

Tandoori Tawah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33303746  or  adeel_rauf2003@yahoo.com 

HMMBA GENERAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66664154  or  KHALED@HMMBA.COM 

AL ADEEL CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33535303  or  HARITHA310889@GMAIL.COM 

ENSHAAT AL LOULOU FOR CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39135564  or  AB544533664@GMAIL.COM 

AL HARMI GROUP CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  WADYALSAIL1@GMAIL.COM 

AL HARMI GROUP CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  WADYALSAIL1@GMAIL.COM 

KHABAZ BUNAIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36650780  or  BBUNIREY@GMAIL.COM 

NEXT WAY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33032025  or  NEXT_WAY@YAHOO.COM 

BLACK FOREST CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677557  or  AAYATOMRAN@GMAIL.COM 

MUHAMMAD QASIM NAEEM PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35446580  or  QASIMNAEEM.ASGHAR@GMAIL.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ADEL & SADIQ SONS OF JAFFAR STORES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232646  or  admin@adelsadiq.com 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ALMALLAS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17272244  or  aismailtop10@gmail.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  h.salem@dc.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  h.salem@dc.bh 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

HOT BUN BAKERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642958  or  HOTBUNBAKERY123@GMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

RAO FAHAD BROTHERS REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33719261  or  RAOFAHADBROTHERS@GMAIL.COM 

212SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17750085  or  212SUPERMARKET@GMAIL.COM 

Sara Naveed Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39543523  or  AYADSHAHIDLATIF@GMAIL.COM 
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نيويورك ـ وكاالت

أكـــد ســـتيفان دوجاريك المتحدث باســـم 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة، أنطونيـــو 
غوتيريش، أن األخير “يرفض التمييز ضد 
بعـــض الرعايـــا األجانـــب الذيـــن يحاولون 

الفرار من أوكرانيا”.
وفي بيـــان صدر عقـــب تقارير تشـــير إلى 
الـــدول  مواطنـــي  لبعـــض  الســـماح  عـــدم 
األخرى، مثل الطالب والعمال من إفريقيا 
وآســـيا، الصعـــود علـــى متن وســـائل النقل 
عبر الحـــدود األوكرانية، أوضح ســـتيفان 
دوجاريك أن “األمين العام يرفض بشـــدة 
وبـــأي شـــكل كان أي تمييـــز علـــى أســـاس 
العـــرق أو الديـــن أو األصـــل القومـــي فـــي 

ســـياق هـــذا الصـــراع وكذلك فيمـــا يتعلق 
يحاولـــون  الذيـــن  األشـــخاص  بمعاملـــة 
مغـــادرة أوكرانيـــا بحثـــا عن ملجـــأ في بلد 
آخر”. وكانت األمـــم المتحدة قد اعترفت 
بأن “بعـــض الالجئين غيـــر األوروبيين قد 
واجهوا العنصرية أثنـــاء محاولتهم الفرار 

إلى بر األمان على حدود أوكرانيا”.
وارتفع عدد الالجئين الفارين من أوكرانيا 
إلـــى البلـــدان المجـــاورة مجـــددا إلى 836 
مـــارس،  مـــن  األول  ألـــف شـــخص حتـــى 
بحســـب إحصـــاء أعدتـــه مفوضيـــة األمم 
المتحدة الســـامية لشؤون الالجئين صدر 

أمس األربعاء.

غوتيريش: ال للتمييز ضد الفارين من أوكرانيا

جنبالط: المؤسسات 
الدولية كذبة كبرى

االشتراكي”  التقدمي  “الحزب  رئيس  تساءل 
فـــي لــبــنــان ولـــيـــد جــنــبــاط “مـــتـــى ســتــنــهــال 
لفلسطين  المحتلة  إسرائيل  على  العقوبات 

كما تنهال اليوم على روسيا وبهذه السرعة”.
صفحته  عبر  له  تصريح  في  جنباط  واعتبر 
هناك  “ليس  أنه  “تويتر”:  موقع  في  الرسمية 
المستعمر  الغرب  عند  وقيم  مقاييس  وحــدة 
تــاريــخــيــا وتــوســعــي، والــمــؤســســات الــدولــيــة 

كذبة كبرى”.
وأضاف: “ال قيمة للمحكمة الدولية أو غيرها 
من المؤسسات”، موضحا أن “ سياسة  محاور 

في ظل تمييز عنصري عالمي”.

الجيش األحمر يواصل تقدمه.. والرئيس األوكراني: روسيا تسعى لمحونا

الفروف: الحرب العالمية الثالثة “نووية ومدمرة”
نقلت وكالة اإلعالم الروسية عن وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرجي الفروف 
قولـــه أمس األربعاء إن أســـلحة نووية 
ستســـتخدم ودمارا واســـعا سيحل إذا 

نشبت حرب عالمية ثالثة.
وقال الفروف إن روســـيا، التي شـــنت 
ما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة 
الماضـــي،  األســـبوع  أوكرانيـــا  ضـــد 
ســـتواجه “خطرا حقيقيـــا” إذا حصلت 

كييف على أسلحة نووية.
وتثيـــر مثل هذه التصريحات حالة من 
الهلـــع علـــى المســـتوى الدولـــي خاصة 
وأن روســـيا والقـــوى الغربيـــة تمتلـــك 

اآلالف من الرؤوس النووية.
فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  وكان 
لقـــاء متلفـــز مـــع  بوتيـــن، أمـــر خـــالل 
مســـؤولين عســـكريين األحـــد، بوضـــع 
“قـــوات الـــردع” في حـــال تأهب، وهي 
وحـــدات هدفهـــا ردع هجـــوم “بما في 
ذلك في حال حرب تتضمن استخدام 

أسلحة نووية”.
ورأى العالـــم فـــي هذا اإلعـــالن تلويحا 
من بوتين باحتمال اللجوء الى السالح 

النووي ردا على الضغوط الغربية.
وقـــال رئيس الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة رافاييـــل جروســـى نقـــال عـــن 
القـــوات  إن  موســـكو  مـــن  معلومـــات 
الروسية تسيطر اآلن على أكبر محطة 

للطاقة النووية في أوكرانيا.
إن  األربعـــاء  أمـــس  جروســـي،  وقـــال 
دبلوماســـيين روس فـــي فيينـــا أبلغوه 
األســـبوع  وفـــي  التطـــورات.  بهـــذه 
الماضي استولت وحدات روسية على 
محطـــة الطاقـــة النوويـــة المغلقـــة في 

تشيرنوبيل.

محاولة الغتيال زيلينسكي 

قـــال الرئيـــس األوكرانـــي فولوديميـــر 
زيلينســـكي أمـــس األربعـــاء إن قرابـــة 
ســـتة آالف روســـي قتلـــوا فـــي األيـــام 
الستة األولى من الغزو الروسي لبالده، 

يســـتطيع  لـــن  الكرمليـــن  أن  مضيفـــا 
بالقنابـــل  أوكرانيـــا  علـــى  الســـيطرة 

والضربات الجوية.
وأضاف فـــي كلمة ألقاها في تســـجيل 
عـــن  شـــيئا  يعلمـــون  ال  “إنهـــم  مصـــور 
كييـــف، عـــن تاريخنـــا ألنهـــم )الـــروس( 
جميعـــا تلقـــوا أوامـــر بمحـــو تاريخنـــا 
ومحو بلدنا ومحونا جميعا”. وأضاف: 
“الكرملين لن يســـتطيع الســـيطرة على 
بالدنا بالقصف والقنابل”. وحض بلدان 
العالـــم على عدم الوقوف على الحياد. 
وقال الحقا: “اتفقـــت مع رئيس وزراء 
علـــى  جونســـون(  )بوريـــس  بريطانيـــا 
ممارسة أقصى الضغوط على الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين”.
وكان الرئيـــس األوكرانـــي، فولوديمير 
إنـــه يقضـــي يومـــه  قـــال  زيلينســـكي، 

كما يفعـــل األوكرانيون بيـــن االحتماء 
والمواجهـــة لحمايـــة أوكرانيـــا، مبديـــا 
أســـفه لســـقوط ضحايا والتدمير الذي 
طال معالم كثيرة في بالده إلى جانب 

البنية التحتية.
وكان رئيـــس مجلـــس األمـــن القومـــي 
والدفاع األوكراني أوليكسي دانيلوف 
أعلـــن أن القـــوات األوكرانيـــة أحبطت 
محاولـــة الغتيـــال الرئيس زيلينســـكي 

وفقا لرسالة حكومية.
الرســـالة حذرت من دخول مجموعات 
تخريبية روســـية إلى كييـــف لمطاردة 

الرئيس زيلينسكي وعائلته.
وأكـــد دانيلـــوف أن وحدة مـــن القوات 
الخاصـــة الشيشـــانية المعروفـــة كانت 
وراء محاولـــة االغتيـــال وتـــم القضاء 

عليها بشكل كامل.

السيطرة على خيرسون 

أعلن الجيش الروســـي ســـيطرته على 
مدينة خيرســـون في جنـــوب اوكرانيا 
وإنزال قوات في خاركيف، ثاني مدن 

أوكرانيا في اليوم السابع من الغزو.
وأوضـــح الناطـــق باســـم وزارة الدفاع 
إيغـــور كوناشـــينكوف فـــي تصريحات 
تلفزيونية إن “الوحدات الروســـية في 
القوات المســـلحة ســـيطرت بشكل تام 

على خيرسون”.
وتعرضـــت المدينـــة ومحيطهـــا لقصف 
الماضيـــة.  الســـاعات  خـــالل  مكثـــف 
وتتعـــرض منطقة خيرســـون المتاخمة 
لشـــبه جزيرة القرم، للهجوم منذ بداية 

الغزو الروسي فجر 24 فبراير.

عواصم ـ وكاالت

من الدمار الذي لحق بالمدن األوكرانية

عواصم ـ وكاالت

فيمـــا أعلـــن الرئيـــس األوكرانـــي، فولوديمير زيلينســـكي، 
األربعاء، أنه يتوقع “أخبارًا ســـارة بشـــأن انضمام أوكرانيا 
لالتحـــاد األوروبي”، صرح ألكســـندر غروشـــكو نائب وزير 
الخارجيـــة الروســـي بأن روســـيا ســـبق أن حـــذرت الغرب 
من أن مســـألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو كانت ســـتنفجر 

“عاجالً أو آجالً”.
وقال غروشـــكو في تصريحـــات صحافية أمس )األربعاء( 
إن تفاقـــم الوضـــع الحالي حـــول أوكرانيا تقع المســـؤولية 
الكاملـــة عنـــه على عاتـــق الـــدول التي تجاهلـــت المصالح 
الحيويـــة لروســـيا، مشـــيرًا إلى أن هنـــاك اآلن خطر وقوع 

صدام مباشر بين قوات روسيا والناتو.
واعتبـــر أن “كل ما فعلـــه الناتو بعد الحـــرب الباردة انتهى 
بكارثـــة” وأن كل توســـع جديد للناتـــو أدى إلى تدهور أمن 

الحلف نفسه.
وحســـب الدبلوماســـي الروســـي، فـــإن الناتو اعتبر نفســـه 
منتصـــرًا في الحـــرب البـــاردة وتوهم أنه يســـتطيع إقامة 
نظام عالمي خاص به. وأكد غروشكو أن روسيا ستواصل 
اإلصـــرار على الضمانات “المادية والقانونية” لعدم توســـع 

الناتـــو شـــرقًا، وأنه يتعيـــن على الغرب أن يعي أن روســـيا 
لديها مصالح أمنية مشروعة.

ووصف غروشـــكو التوجهات الجيوسياسية ألوروبا بأنها 
تشبه لعبة كبيرة وخطيرة للغاية.

ووصف غروشـــكو مســـألة انضمـــام أوكرانيا إلـــى االتحاد 
األوروبي في الوقت الحالي بأنه أمر يصعب تصوره.

وكان الرئيس األوكراني تقدم رسميًا بطلب االنضمام إلى 
االتحاد األوروبي عقب الهجوم الروسي على بالده.

زيلينسكي: نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا لالتحاد األوروبي

روسيا ال تستبعد خطر الصدام المباشر مع الناتو

آثار النزاع المسلح في مدينة خاركوف بأوكرانيا

واشنطن ـ وكاالت

توعد الرئيس األميركي جو بايدن أمس األربعاء نظيره الروسي 
فالديميـــر بوتيـــن بمزيـــد مـــن العقوبـــات، معلنـــًا إغـــالق األجواء 
األميركية أمام الطيران الروســـي في عقوبة أساســـية سبقه إلى 
ا على  فرضها على موســـكو كل مـــن االتحاد األوروبي وكنـــدا ردًّ

العملية العسكرية الروسية على الجارة أوكرانيا.
ولفـــت بايـــدن فـــي خطاب “حـــال االتحـــاد” الذي خصـــص جزءًا 
كبيرًا منه للهجوم على الرئيس الروسي، لفت إلى أن بوتين بات 
منعزال عن العالم أكثر من أي وقت سابق، وأن الروبل فقد 33 % 
مـــن قيمته واالقتصاد الروســـي يترنح، كمـــا أكد أن حرب بوتين 
علـــى أوكرانيـــا كانت مخططة مســـبقا وغيـــر مبررة، لكـــن الناتو 

والغرب كانا مستعدين.
واعتبـــر بايـــدن أن نظيـــره الروســـي، الذي وصفـــه بــــ “الدكتاتور 
الروســـي”، أســـاء تقديـــر رّد الفعل القـــوي والموّحـــد للغرب على 
عمليته العســـكرية في أوكرانيا، وراهن على شق الصف الغربي، 

لكنه أخطأ في حساباته.
وتعهد بايدن بأن أميركا ستقدم لألوكرانيين مليار دوالر إلعادة 
بنـــاء مؤسســـاتهم، مؤكدًا أن القـــوات األميركية لـــن تنخرط في 
الحـــرب الدائرة في أوكرانيا، وأفصح قائال “لن نقاتل إلى جانب 

أوكرانيا، لكن سنعزز قوة الناتو”.
وأشـــاد الرئيس األميركي بالشـــعب األوكراني ورئيســـه قائال إن 
الشـــعب يحـــارب ببســـالة وشـــجاعة، كمـــا أن الرئيـــس األوكراني 
بات مصدر إلهام للعالم، معتبرًا أن الدبابات الروســـية قد تقتحم 
أوكرانيـــا، لكنها عاجزة عن كســـب العقول والقلـــوب، وأن بوتين 
سيحقق مكاسب ميدانية، لكنه سيواجه تداعيات طويلة األمد.
وفـــي المقابل، توعد بايـــدن األثرياء الروس بمصـــادرة يخوتهم 
وطائراتهم الخاصة وشققهم الفاخرة، وبمصادرة كل ممتلكاتهم 

التي كسبوها بـ “طرق غير نزيهة”.

توعد بتنفيذ مزيد من اإلجراءات المؤلمة ضد روسيا

بايدن يصف نظيره الروسي بـ “الدكتاتور المعزول”

الرئيس األميركي جو بايدن خالل خطاب “حال االتحاد”

المقارنات العنصرية بشأن األزمة األوكرانية تثير غضًبا في الشرق األوسط
لـــم تمّر مقارنات إعالميين وسياســـيين 
بين الشـــرق األوســـط الذي اعتـــاد على 
أوكرانيـــا  فـــي  والحـــرب  النزاعـــات، 
“المتحّضرة”، مـــرور الكرام عند معّلقين 
عرب على مواقع التواصل االجتماعي، 
الذين رأوا فيها مقاربة “عنصرية”، على 
غـــرار تعليـــق مراســـل قـــال إن أوكرانيا 

“ليست العراق أو أفغانستان”.
وكثـــرت األمثلـــة علـــى هـــذه العنصريـــة 
القنـــوات  فـــي  بمكياليـــن،  تكيـــل  التـــي 
والصحـــف  واألميركيـــة  الفرنســـية 
البريطانيـــة، مـــا دفع الكثير من وســـائل 
اإلعـــالم المعروفـــة إلى نشـــر اعتذارات 
مواقـــع  علـــى  الغضـــب  لتهدئـــة  علنيـــة 

التواصل.
وفـــي حيـــن ال يختلف العنـــف والمعاناة 

بيـــن الحالتيـــن، إال أن تعامـــل اإلعـــالم 
معهما يختلف.

الالجئيـــن  آالف  عشـــرات  وتدفـــق 
البولنديـــة  الحـــدود  إلـــى  األوكرانييـــن 
واســـتقبلوا برحابـــة صـــدر. لكـــن حينما 
يقف ســـوريون وعراقيـــون وأفغان عند 
تلك الحـــدود، يصـــف األوروبيون األمر 

بأنه “أزمة مهاجرين”.
ويالحـــظ المحلل السياســـي واألســـتاذ 
فـــي الجامعـــة األميركيـــة فـــي باريـــس 
زيـــاد ماجـــد، الـــذي يرّحب بــــ “التضامن 
أوكرانيـــا،  مـــع  المذهليـــن”  واإلنســـانية 
“فرًقـــا صادًمـــا” فـــي التعامـــل، يكشـــف 
“تجريًدا من اإلنســـانية لالجئي الشـــرق 

األوسط”.
ويقول “كنا نأمـــل أن نرى هذا التضامن 
نفسه مع كل الالجئين، الضعفاء، الذين 
يتعّرضـــون للقصـــف، ويحاولـــون الفرار 

إلنقاذ عائالتهم”.
ويضيف “حينما نسمع تعليقات تتحّدث 
عـــن )أشـــخاص يشـــبهوننا(، يلمـــح ذلك 
إلـــى أن القادميـــن مـــن ســـوريا والعراق 

وأفغانستان وإفريقيا، ليسوا كذلك”.
األيـــام  فـــي  إعـــالم  وســـائل  وارتكبـــت 
األخيـــرة هفـــوات عـــدة، ومـــن األمثلـــة 
علـــى ذلك، تعليق أدلى بـــه يوم الجمعة 
الماضي شـــارلي داغاتـــا الموفد الخاص 
لقناة “ســـي بي إس نيوز” األميركية إلى 
أوكرانيا، حيث قال في رســـالة مباشرة 
“مـــع خالـــص احترامـــي، فإن هـــذا ليس 
مكاًنا مثـــل العراق وأفغانســـتان اللذين 
عرفـــا عقوًدا مـــن الحروب. إنهـــا مدينة 
ا حيث  ا، أوروبية نســـبيًّ متحّضرة نســـبيًّ

ال ننتظر حصول أمر مماثل”. 
وأعـــرب في اليـــوم التالي عـــن اعتذاره 
وندمـــه على كالمه. لكـــن الضرر كان قد 

حصـــل. وكتب مدير برنامج العراق في 
“أتالتنيك كاونســـيل” فـــي تغريدة “ربما 
فّوت )شـــارلي داغاتا( الصف الذي تعّلم 
فيه زمالؤه في الثانوية أن اسم العراق 

اآلخر هو “مهد الحضارات”.
لم تســـلم قناة الجزيـــرة اإلنجليزية من 

هـــذه الهفـــوات أيًضا، فقـــد أرغمت على 
االعتـــذار يـــوم األحـــد الماضـــي بســـبب 
التصريحـــات “الخالية من الحساســـية” 
التـــي أدلـــى بهـــا مذيـــع عـــن الالجئيـــن 

األوكرانيين.
التـــي  “الثيـــاب  المذيـــع  ذلـــك  وعّلـــق 

يلبســـونها، تبين أنهم من طبقة وسطى 
ميسورة، هم حتًما ليسوا الجئين فاّرين 
مـــن مناطـــق تشـــهد حرًبـــا فـــي الشـــرق 

األوسط”.
وأضاف “يشبهون أي عائلة أوروبية، قد 

تكون تقطن في حّيكم”.
وبالنسبة للفلســـطينيين، فإن الترحيب 
بمقاومة األوكرانيين للمحتّل الروســـي، 

له طعم مّر.
وكتب سالم براهمة مدير شبكة “رابط” 
للفلســـطينيين،  داعمـــة  منصـــة  وهـــي 
ســـاخًرا، “نكتشـــف كل يـــوم أن القانـــون 
الدولـــي اليـــزال موجـــوًدا، أن الالجئين 
مرحـــب بهم على أســـاس المـــكان الذي 
يأتون منه، وأن مقاومة المحتل التزال 
ا ناجًعا على  ا، وأن العقوبات تبدو ردًّ حقًّ
االنتهاكات وليست معاداة للسامية كما 

قيل لنا”.

بغداد - وكاالت

لم نشهد كل هذا التضامن الدولي في الحروب التي شّنت في الشرق األوسط

الحرب تهجر اآلالف من أوكرانيا

بيروت ـ النشرة
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مـــاذا يعنـــي أن يتذكـــر النائـــب متأخـــًرا أنـــه ممثـــل لدائـــرة انتخابيـــة، وأنه 
قطـــع ذات يوم تعهـــدات ألبناء منطقتـــه، وأن ألبناء الدائـــرة مطالب ملحة 
واحتياجات عاجلة، فينتهز فرصة توزيع الوحدات اإلسكانية ويسارع على 
ا إلى وزارة اإلســـكان حول عدد الطلبات  عجل بتوجيه ســـؤاله المتأخر جدًّ
اإلســـكانية ألهالي “الدائرة الخامســـة” بالشمالية؟ ليســـمح لنا السيد النائب 
بالقول إّن الســـؤال كان يفترض أن يوجه قبل هذا التوقيت بســـنوات، وإّن 
أهالي المنطقة كانوا يتمنون لو أّنهم تشـــرفوا خالل األعوام األربعة الفائتة 
بزيـــارة واحدة لســـعادة النائب للوقـــوف على مطالبهـــم واحتياجاتهم، لكن 
المؤسف أنه مارس التسويف حتى شارفت الفترة االنتخابية على نهايتها.

المحـــزن أن النائب عندما بحث عن إنجـــاز واحد يتيم فلم يجد كما يبحث 
التاجـــر الـــذي يوشـــك علـــى اإلفـــالس في دفاتـــره القديمـــة علـــه يعثر على 
مـــا ينقذه وينتشـــله مـــن مأزقه، لكنه لم يجد مخرًجا ســـوى توجيه ســـؤاله 

المتأخر. 
كان بـــوّد أبنـــاء الدائـــرة لـــو أن النائـــب أبـــدى األســـباب التـــي أعاقتـــه عـــن 

التواصل معهم وكانت أقصى أمانيهم أن يستمع ولو مرة واحدة لمعاناتهم 
واحتياجاتهم، لكن هذا لم يتحقق على أرض الواقع. إن ســـؤال النائب في 
هـــذا الظـــرف بالتحديد ال قيمة له ألن الناس كانـــوا ينتظرون من النائب أن 
يكـــون صوتهم المعّبر قبل ســـنوات ال قبل أن توشـــك الـــدورة على نهايتها، 
مـــاذا يضيـــر النائب لو أنـــه اجتمع بأصحاب الطلبات اإلســـكانية التي مضى 
على بعضها 18 عاًما ورّبما أكثر، والبعض منهم ظروفهم تســـتدعي تعجيل 

طلباتهم لكن المؤسف أنه لم يفعل هذا.
ثـــم مـــا جـــدوى طـــرح مثل هـــذا الســـؤال المتأخـــر الذي يـــدرك النائـــب قبل 
اآلخرين أنه لالستهالك ليس أكثر، إال إذا كان ما يرمي إليه هو فقط إضافته 
“إلنجازاته” البرلمانية؟! أما األمر الباعث على الســـخرية أنه بمجرد اإلعالن 
عـــن إقامـــة عدد من المشـــروعات بالدائرة الشـــمالية كتوســـعة الشـــوارع أو 
إعداد المالعب وغيرها، وهي مشـــاريع مخطط لها من قبل وزارة األشـــغال 
منذ ســـنوات، فإن مكتـــب النائب ُيصدر هو اآلخر بياًنا باإلشـــادة بها وكأنها 

ثمرة جهوده وتحركاته!

sm.adnan56@
hotmail.com

محمد المحفوظ

النائب يصحو متأخًرا

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

للتواصل: 17111483

هدم لألعراف البرلمانية بلغة السخرية والدعابة
المســـألة ليست إطالق شـــعارات رنانة، بل إن القضية أخطر من هذا 
بكثير، فما حصل في جلســـات مجلس النواب في األسابيع الماضية 
من قبل بعض النواب شيء ال يمكن قبوله أبدا، وبعيد عن المفاهيم 
والتقاليـــد والممارســـات المتعارف عليها، وهدم لألعـــراف البرلمانية، 
صراخ وغارات مســـتمرة على رئيســـة المجلس الســـيدة فوزية زينل 
التـــي تســـتحق منـــا كل الثنـــاء والشـــكر علـــى ســـعة قلبها وتمســـكها 
بالالئحـــة الداخليـــة للمجلـــس والتذكيـــر بمـــا تبقى من وقـــت قصير 
يفترض اســـتغالله في تحمل المسؤولية الوطنية، ووضع األمور في 
مكانهـــا الصحيـــح، ومعرفة المهمـــات والمســـؤوليات، لكن ما يحصل 
عكـــس ذلك، فاألمـــر أصبح معروفا ومشـــهورا، فهناك نـــواب يحيون 
ويتفاعلـــون ويتحركـــون مـــع الصـــراخ والثرثـــرة، وبدأت أؤمـــن وأنا 
أشـــاهدهم بأن هناك اســـتهدافا واضحا للرئيســـة بقوة مهولة مخيفة 

نستطيع أن نمد أصابعنا ونلمسها.
المواطنون لديهم حساسية من ذكر النواب، خصوصا الذين يتهربون 
من المســـؤولية ويحاولون اصطناع لغة غريبة قريبة من الســـخرية 

والدعابـــة، وحريـــة مخلخلة فـــي اعتقادهم أنها ســـتتيح لهم القبض 
علـــى النجـــوم، فـــي حين أنهم يســـيرون فـــي نهاية األمـــر في طريق 
اإلفالس، والمدهش أيضا أن بعضهم لم يفهم بعد اللوائح والقوانين 
رغـــم مرور حوالي أربع ســـنوات، وفي كل جلســـة يتكـــرم هذا الوزير 
أو ذاك بتذكيرهـــم باللوائـــح ويأخذهم إلى االتجـــاه الصحيح، لكنهم 
ينقلبـــون ضده في الجلســـة القادمـــة ويرتكبون تصرفا لم يســـبق له 

مثيل في تاريخ البرلمانات.
فـــي الســـابق كنا نقول إن هناك تقصيرا من بعـــض النواب في أعمال 
المجلس أدى إلى هبوط درجاتهم، لكن اليوم هؤالء يفتحون صراعا 
رهيبـــا خطيـــرا داخـــل المجلـــس دون وجه حق، يســـيء إلـــى الوطن 
بالدرجـــة األولـــى ويعطـــل الكثيـــر مـــن األوراق، وهـــذه هـــي القضية 
المحورية التي ترتكز عليها مجمل القضايا المطروحة في الصحافة 

أو في جدول أعمال المواطن العادي! 
يقول الشاعر.. “كل غصن مال فيها راثيا.. كل نبع سال فيها باكيا”..  «

وشرح األبيات عليكم يا سادة يا نواب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ابَتَعُدوا عن الناس وَهَجُروهم!!
أســـماء عديدة دخلـــت المجلس التشـــريعي والمجالـــس البلدية، 
وحيـــن خرجت “فص ملح وذاب”، ال حس وال خبر، وال تأثير في 

المجتمع، وال تواجد بين الناس، ال من قريب وال من بعيد.
أسماء كانت ترن في المواسم االنتخابية، وفي قاعات البرلمان، 
لكنها - وأقولها آســـفًا - راهنت على تواجدها في المشـــهد، وعلى 
تقديـــم الخدمـــة النافعـــة للناس ببقائهـــا على الكرســـي، فمتى ما 

ذهبت، ذهبت معها أدراج الرياح، وتلك حقيقة ال مواربة فيها.
االبتعـــاد عـــن المواطن، وإغـــالق المجالس، والتصـــدد عن الناس، 
وتجنـــب الصـــالة في المســـجد الذي يعرفـــه به المصلـــون، أمر ال 
يعكـــس نوع الخلق فحســـب، إنمـــا الحال الرث الـــذي وصلنا إليه 

اليوم، حين تكون بعض النخب في المجتمع بهذا الحال.
أطباء، وأكاديميون، أئمة مســـاجد، وخطباء، وجامعيون، وتجار، 
يختفون عن المشـــهد الوطني، والخدمي، والتوعوي، والتنويري، 
بغتة، ويســـتكثرون على أبناء بلدهم الخدمة النافعة، وهي حالة 
خاصة وليست عامة بالتأكيد، فهل أصبحنا في زمن ال تقدم فيه 

الخدمة إال لمن منه منفعة بالمقابل؟
وهـــل أصبح الناس بنظـــر بعضهم مجرد كرت انتخابي، يشـــخط 

عليه الناخب بالقلم، ويضعه في صندوق الترشيح فحسب؟
نســـمع الكثير من القصـــص ممن يتم انتخابهم فـــي دول الجوار، 
وكيـــف أنهم يظلـــون حاضريـــن ومؤثريـــن بعملهـــم وطيبهم بين 
النـــاس بعـــد خروجهم من المجلس، بشـــكل أكثر ممـــا كانوا عليه 

وهم داخله، بخالف البعض هنا.
هذا حال مؤسف، ومؤلم، ويحمل الناس كما سبق أن أسلفت  «

بمقاالت سابقة، مسؤولية االختيار الصحيح منذ البدايات األولى. 
ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

“وين قسايم” بيوتات الفريج؟
قبل أكثر من عشـــر ســـنوات، روج بنك اإلســـكان لمشروع سكني في 
ســـند، يوفر وحدات ســـكنية اقتصاديـــة، ينتفع منهـــا المواطنون من 
ذوي الدخـــل المحـــدود، وتقوم فكرة المشـــروع على تقســـيم األرض 
إلى 4 وحدات لبناء “بيوتات”- )جمع بويت -البيت الصغير( بمداخل 

خاصة مشتركة.
كان المشروع بالنسبة ألكثر من 90 أسرة بمثابة الفرج، فتهافتوا على 
بنـــك اإلســـكان للحصول على تلك القروض لشـــراء تلـــك “البيوتات”، 
والتي حصلت على جميع الموافقات الحكومية والتي منها تصاريح 
البلدية وإمدادات شـــبكتي الكهرباء والماء، وســـكن المواطنون تلك 
البيوت منذ عام 2013م وال يزالون يسكنون فيها، إال أنهم ومنذ تلك 

اللحظة وحتى اليوم، لم يستلموا قسائم بيوتاتهم تلك!
طالب المواطنون بقســـائم منازلهـــم التي دفعوا فيها اآلالف، إال أنهم 
ُصدموا بأن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
تعتبـــره مشـــروعًا مخالفـــًا للقوانيـــن، وال يمكـــن بذلك إصـــدار وثائق 
للمواطنين تثبت ملكيتهم منازلهم! وأنها تعتبر المشـــروع أو المجمع 
كوحدة ســـكنية واحدة بوثيقة واحـــدة فقط! لعدم وجود ارتدادات، 
ناهيك عن مساحات البيوت التي تعتبر أقل من المطلوب أو المصرح 
به، وأن الحكومة عندما وافقت على البدء في المشروع للمنتفع كان 

لتأجير الوحدات وليس بيعها!
مـــا ذنـــب المواطنين فـــي التخبط الذي شـــاركت فيه هـــذه الجهات؟ 
القروض أخذت من بنك اإلسكان الذي روج للمشروع إعالنيًا وشجع 
المواطنيـــن علـــى اقتناء تلـــك البيوت، وتـــم الحصول علـــى موافقة 
البلديـــة وتوصيـــل الكهربـــاء والمـــاء! وزارة األشـــغال أكـــدت عـــرض 
المشروع على جهاز المساحة والتسجيل العقاري من خالل مؤسسة 
التنظيـــم العقـــاري ألخـــذ القـــرار المناســـب، وحتـــى اليوم لـــم تتحرك 
المياه الراكدة، والمواطنون لم يتركوا بابًا إال وطرقوه لمعرفة مصير 
اآلالف التـــي دفعوهـــا لشـــراء تلـــك “البيوتات” ولم تقـــع بأيديهم بعد 

الوثائق التي تثبت ملكيتهم إياها! 
قروض إســـكانية، وقروض شـــخصية أخرى تكبدهـــا المواطنون في 
سبيل الحصول على هذه البيوت، والتي هي اليوم وبحسب القانون 
ال يملكونهـــا، لعدم وجود صكوك تثبت ملكيتهم إياها.. هذه الجهات 
الحكومية كانت طرفًا في تســـهيل جميع اإلجـــراءات، وعليها اليوم 

أن تجد مخرجًا مناسبًا للمواطنين.
ياسمينة: متى سيستلم المواطنون قسائم منازلهم؟. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

مع بدء الغزو الروســـي ألوكرانيا قال الرئيس األميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب وهـــو الصديـــق المقرب مـــن الرئيس الروســـي فالديميـــر بوتين 
حســـب مـــا ألمح إليـــه ترامب ان بوتين رئيس ذكي جـــدًا، فهو ضم بلدة 
كاملـــة مقابل عقوبات تقدر بدوالرين في إشـــارة إلى أن العقوبات التي 

فرضت على روسيا غير مؤثرة على اإلطالق.
فـــي قـــراءة ســـريعة ألهـــم العقوبـــات التي فرضـــت على روســـيا خالل 
األيام الماضية من الواضح أن ما أدلى به ترامب يحمل قدرًا كبيرًا من 
الواقعية، فلربما كان نظام التحويل المالي “ســـويفت” هو العصب الذي 
عولـــت عليه الواليـــات المتحدة واالتحاد األوروبي في ضرب موســـكو 
وإضعافها، لكن من الواضح أن روسيا قد استعدت جدًا لهذا السيناريو 
وغيـــره مـــن حبـــكات العقوبات، ذلـــك أنها هـــددت به قبل أعـــوام عندما 
قامـــت بضم شـــبه جزيـــرة القرم األوكرانيـــة، حينها قام الروس بإنشـــاء 
نظـــام مالي مواز لتحويل األمـــوال SPFS بهدف التخفيف من الصدمة 
االقتصادية التي ستتعرض لها في حال تم حرمانها من “سويفت” وهو 

بالفعل ما حصل باألمس.

كمـــا أن منـــع الطيران الروســـي من اســـتعمال المجال الجـــوي األوروبي 
لـــن يكـــون ذا وقع كبير على روســـيا إذا مـــا أخذنا في الحســـبان الموقع 
الجغرافـــي االســـتراتيجي لروســـيا، كما أنـــه إذا ما قامت روســـيا بالمثل 
بمنـــع الطيـــران األوروبي من اســـتخدام المجـــال الجوي الروســـي الذي 
يضاهي المجال الجوي األوروبي حجما، فدول أوروبا ســـتكون الجانب 

المتضرر.
أمـــا فيمـــا يتعلق بمـــوارد الطاقـــة فإنه ال يمكـــن ألية دولـــة أن تغطي ما 
تصـــدره موســـكو من غـــاز، فدول العالـــم حاولت جس النبـــض قبل أيام 
مـــن إعالن الحرب فـــي منتدى الدول المصدرة للغاز التي حاولت خالله 
واشـــنطن مغازلـــة الدول المصـــدرة للغاز لتعويض الغاز الروســـي، إال أن 
محاوالتها فشـــلت، فتلك الدول ال تســـتطيع تغطية الصادرات الروسية 

في حال تم وقف تداولها في ظل ارتباطها بعقود آجلة.
مـــن الواضـــح أن الرئيس الروســـي درس جميع العواقـــب المترتبة على 
خوضـــه هذه الحرب التي يبدو بحســـابات أولية أنهـــا ترجح كفته، ولن 

تثنيه حزمة العقوبات التي فرضها الغرب عن ما خطط له.
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الرفاع - لجنة الموروث

شهد سباق الحمام الزاجل على 
كأس ســـمو الشـــيخ حمـــد نجل 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملك 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى 
منافســـة  والرياضـــة،  للشـــباب 
مالـــكًا   44 قبـــل  مـــن  مثيـــرة 
تنافســـوا على المراكز الخمســـة 
عشـــر األولى بعد مشـــاركة نحو 

400 حمامة في السباق.
وامتد سباق ســـمو الشيخ حمد 
بـــن ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لمسافة 500 كيلومتر ابتداء من 
منطقة العبدلـــي بدولة الكويت 
الشقيقة مرورًا بالمملكة العربية 
وصـــوالً  الشـــقيقة  الســـعودية 
لمملكـــة البحريـــن، حيـــث كانت 
المنافســـة شـــديدة على المراكز 
أهـــم  مـــن  واحـــد  فـــي  األولـــى 
الســـباقات التي تنظمهـــا اللجنة 
الزاجـــل  للحمـــام  البحرينيـــة 
والحـــوام المنبثقـــة عـــن اللجنة 
البحرينيـــة لرياضـــات الموروث 

الشعبي. 
وكان الســـباق مخصصـــًا لجميع 
مملكـــة  فـــي  الحمـــام  مـــالك 
علـــى  توزيعهـــم  البحريـــن دون 
المحافظـــات كمـــا جـــرت العادة 
في السباقات التأهيلية األولى.

وأحـــرز جعفـــر زيـــن الديـــن من 
قريـــة بنـــي جمرة المركـــز األول 
علـــى  بســـيط  بفـــارق  متفوقـــًا 
عبدالعزيـــز الكعبـــي مـــن منطقة 
عســـكر الـــذي جـــاء فـــي المركز 
حســـين  علـــى  متقدمـــًا  الثانـــي 
الســـيد مـــن مدينـــة حمـــد فـــي 

المركز الثالث.
وحـــّل فـــي المركـــز الرابـــع ناصر 
الدوســـري من البديـــع، ثم أحمد 
ســـلمان مـــن ســـار خامســـًا، يليه 
فريـــق عبـــاس والمجـــد لوفـــت 

من بني جمرة سادســـًا وســـابعًا، 
ثم قاســـم من بني جمـــرة ثامنًا، 
وأحمد الســـعدي مـــن بني جمرة 
تاســـعًا، يتبعـــه حســـين الغانمي 
من بني جمرة عاشـــرًا، وجاســـم 
الســـعدي مـــن بنـــي جمـــرة أيضًا 
فـــي المركـــز الحـــادي عشـــر، ثم 
إســـماعيل الجمـــري فـــي المركز 
الثاني عشـــر، وخليـــل ميالد من 
قرية مقابـــة في المركـــز الثالث 
عشـــر، ثـــم حســـين الغانمي في 
المركز الرابع عشر وأخيرًا فريق 
عباس والمجد لوفت في المركز 

الخامس عشر.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس 
للحمـــام  البحرينيـــة  اللجنـــة 
الزاجـــل، خليفة الكعبي، إن هذا 
الســـباق شـــهد مشـــاركة واسعة 
مـــن قبل مـــالك الحمـــام الزاجل 
البحريـــن،  فـــي جميـــع مناطـــق 
تهـــدف  اللجنـــة  أن  إلـــى  الفتـــًا 

لزيادة قاعدة المشاركين.
هـــذا  أن  إلـــى  الكعبـــي  وأشـــار 
الســـباق الذي يحمل اســـم سمو 
بـــن  ناصـــر  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
حمـــد آل خليفة يعتبـــر من أهم 
ســـباقين علـــى مســـتوى مملكة 
اللجنـــة  البحريـــن، موضحـــًا ان 
أيضًا تستعد إلقامة سباق سمو 
الشـــيخ محمد بن ناصر بن حمد 
آل خليفة للمســـافة ذاتها خالل 

أسابيع.

سباق حمد بن ناصر للحمام الزاجل

الجمعة انطالق بطولة “البا” لقفز الحواجز
بمشاركة واسعة من الفرسان واإلسطبالت المحلية

لخــوض  بالمملكــة  المحليــة  اإلســطبالت  وفارســات  فرســان  يســتعد 
مســابقات بطولــة البــا لقفز الحواجز والتي ســتقام تحت رعاية رئيس 
االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ عيســى بن 
عبــدهللا آل خليفــة بميــدان االتحــاد الرياضــي العســكري بالرفــة غــدا 
الجمعــة 4 مــارس الجاري، وهي ثامن بطوالت الموســم الحالي، حيث 
ينتظر أن تشهد بطولة هذا األسبوع منافسات قوية؛ نظرًا لما شهدته 

البطوالت السبع الماضي بالميدان.

قفـــز  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الحواجـــز 
محمـــد آل خليفة أن رعاية شـــركة 
لبطولـــة  “البـــا”  البحريـــن  ألمنيـــوم 
هـــذا األســـبوع ليس بغريـــب على 
هذه الشـــركة الوطنية التـــي دائمًا 
مـــا تكـــون متواجدة فـــي مختلف 
واألنشـــطة  الرياضيـــة  األحـــداث 
االجتماعيـــة، وأن حرص الشـــركة 
بطوالتنـــا  إحـــدى  رعايتهـــا  علـــى 
مجلـــس  اهتمـــام  يعكـــس  ســـنويًا 
إدارتها برئاســـة الشـــيخ دعيج بن 
ســـلمان آل خليفـــة والـــذي نرفع له 
جزيل الشـــكر واالمتنان لرعايتهم 
الكريمة لهذه البطولة، لقد حرصنا 
مـــع اإلخـــوة فـــي اللجنـــة المنظمة 
على تجهيز كل ما يتعلق بالبطولة؛ 
من أجل إخراجها بالصورة الالئقة 
وتحقيق كافة عوامل النجاح فيها 

خصوصًا أنها مسك الختام.
وأشار عبدهللا بن محمد أن شركة 
ألمنيـــوم البحريـــن “البـــا” تعـــد في 
مقدمة الشـــركات الداعمة للحركة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الرياضيـــة 
مـــن خالل دورهـــا البـــارز في دعم 
األنشـــطة  مـــن  العديـــد  ورعايـــة 
الـــذي  األمـــر  المحليـــة؛  الرياضيـــة 
يعكـــس حســـها وإيمانهـــا العميـــق 
وخدمـــة  الرياضـــة  دعـــم  بأهميـــة 
المجتمع البحريني؛ للمساهمة في 
بنـــاء نهضـــة الوطـــن وعلو شـــأنه، 
مثنيًا على دعم الشـــركة لبطوالت 

القفز والذي يعتبر امتدادا لسجلها 
الحافـــل بدعـــم رعايـــة العديد من 
بالمملكـــة،  الرياضيـــة  الفعاليـــات 
وهـــو ما يعكس حرصهـــا المتنامي 
علـــى االرتقاء بالرياضة البحرينية 

عموما ورياضة القفز خصوصا.
بـــن محمـــد أن  وأوضـــح عبـــدهللا 
الموســـم الحالـــي شـــهد منافســـات 
المســـابقات  جميـــع  فـــي  مثيـــرة 
الدعـــم  نتيجـــة  وذلـــك  والفئـــات، 
الكبير الذي تحظى به رياضة القفز 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  واهتمـــام 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
الشـــيخ  ســـمو  برئاســـة  القـــدرة 
عيســـى بن عبدهللا آل خليفة، هذا 
األســـبوع سنشهد مسابقات مثيرة 
مـــع اقتراب الموســـم مـــن الختام، 
الكبيـــر  الـــدور  ومـــازال  كان  لقـــد 
للفرســـان في تحقيـــق النجاح في 

هذا الموسم.

بطولة مميزة

الحواجـــز  قفـــز  بطـــوالت  مديـــر 
هـــذه  أن  اعتبـــر  دادهللا  محمـــد 
البطولة ســـتكون مميزة بناء على 
ما شـــهدته البطوالت الماضية من 
تنافـــس عالي المســـتوى، وبعد أن 
حصل جميع المشاركين على فترة 
راحة كافية وإعادة الحسابات من 
جديـــد، فالجميع اســـتعد بالشـــكل 
المثالـــي لهذا األســـبوع إلى جانب 
أنهـــا فرصـــة لإلعداد لبطولة ســـمو 

الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
بأســـبوع  بعدهـــا  ســـتكون  والتـــي 
والتـــي ســـيصل ارتفـــاع حواجزها 
إلـــى 145 ســـم، وقـــال “نعـــود مـــن 
جديـــد مـــع منافســـات القفـــز هـــذا 
للقفـــز،  البـــا  ببطولـــة  األســـبوع 
فـــي البدايـــة البـــد أن نثنـــي علـــى 
دعـــم الشـــركة المســـتمر لبطـــوالت 
أثـــرى  والـــذي  القفـــز  ومســـابقات 
المنافســـات والتحـــدي فيهـــا، وبما 
أننا اقتربنا من نهاية الموســـم ومع 
المسابقات النهائية يرتفع مستوى 
الميـــدان،  فـــي  والتحـــدي  اإلثـــارة 
فقـــد كانـــت فتـــرة كافيـــة لإلعداد 
الجيد وإعادة الحســـابات وترتيب 
األوراق لخـــوض منافســـات هـــذه 
البطولة بجاهزيـــة عالية، عدد من 
الفرســـان اســـتغل الفترة الســـابقة، 
وحرص بالمشـــاركة في مسابقات 
دولية، وفرســـان آخـــرون حرصوا 
علـــى اإلعـــداد المحلـــي والتدريب 
األخطـــاء،  وتصحيـــح  المكثـــف 
األســـبوع  هـــذا  القادمـــة  البطولـــة 
علـــى  مثيـــرة  ســـتكون  بالشـــك 

األصعدة كافة”.
الشـــكر  جزيـــل  هللا  داد  ووجـــه 
واالمتنان لرئيـــس االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة سمو 
آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 

خليفـــة علـــى الدعـــم الكبيـــر الذي 
يقدمه لمســـابقات وبطوالت القفز، 
متمنيـــًا التوفيـــق لجميع الفرســـان 
في مسابقات بطولة هذا األسبوع.

محطات تاريخية

لقفـــز  البـــا  لبطـــوالت  بالعـــودة 
الحواجـــز فـــي مســـابقات االتحـــاد 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
القدرة وتحديدًا الموسم الماضي، 
فقـــد كان حامـــل لقـــب بطولـــة البا 
فـــي مســـابقتي الناشـــئين األولـــى 
والثانيـــة الفارس المتميز حســـين 
أصغـــر. أما لقب المســـابقة الكبرى، 
المخضـــرم  الفـــارس  أحـــرزه  فقـــد 
مـــن فريـــق قـــوة دفـــاع البحريـــن 
باســـل الدوسري مع جواده المافي 
الخامســـة  المســـابقة  لقـــب   ،TFK
أحرزه الفارس حسين داد هللا من 
فريـــق وزارة الداخليـــة مع الجواد 
تشـــامبين، لقـــب المســـابقة الرابعة 
أحـــرزه الفارس معيوف عبدالعزيز 
وزارة  فريـــق  مـــن  الرميحـــي 
الداخلية مـــع الجواد آيريش، لقب 
المســـابقة الثالثـــة أحـــرزه الفارس 
خالـــد جناحـــي مـــن فريـــق وزارة 

الداخلية مع الجواد ريفيسنتي.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

محمد داد اللهالشيخ عبدالله بن محمد

خليفة الكعبي
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

شـــهد النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، ختام بطولة 
“لتـــس بادل” الدوليـــة، والتي أقيمت 
منافساتها على مالعب فندق الريتز 

كارلتون بضاحية السيف.

وحضـــر الختام، نائب رئيـــس الهيئة 
العامة للرياضة ســـمو الشيخ سلمان 
بن محمد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ 
نوح بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، 
والشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة، 
والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة عبدالرحمن صادق عســـكر 

وعدد من المدعوين والجماهير.

وقـــد أعـــرب ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة عـــن ســـعادته بمـــا 
شـــهدته البطولة من مشـــاركة كبيرة 
مـــن قبـــل الالعبيـــن والالعبـــات مـــن 
مختلـــف دول العالـــم، مؤكدا ســـموه 
تدعـــم  البطـــوالت  هـــذه  مثـــل  أن 
التوجه لتنشيط السياحة الرياضية، 
بمـــا يعزز الجهـــود لتطوير المنظومة 

الرياضية بالمملكة.
البـــادل  رياضـــة  أن  ســـموه  وأكـــد 
اســـتطاعت أن تفـــرض نفســـها بقوة 
البحرينـــي،  الرياضـــي  الشـــارع  فـــي 
مـــن خـــالل مـــا شـــهدته مـــن اهتمام 
مـــن  الرياضييـــن  قبـــل  مـــن  واســـع 
الجنســـين لممارســـة هـــذا النـــوع من 
الرياضات، والذي يســـهم في تكوين 

خاللهـــا  مـــن  يمكـــن  قويـــة  قاعـــدة 
تشـــكيل الفرق والمنتخبات الوطنية 
لتمثيـــل مملكة البحرين في مختلف 
القاريـــة  والمشـــاركات  البطـــوالت 
والدوليـــة، وتدفـــع إلحـــراز النتائـــج 
المشـــرفة في هـــذه الرياضة لتضاف 
لســـجل الرياضة البحرينيـــة الحافل 

باإلنجازات.

ســـمو  تـــّوج  البطولـــة،  ختـــام  وفـــي 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
الفائزيـــن بالمراكـــز األولـــى فـــي فئة 
مشـــيدا  الســـيدات،  وفئـــة  الرجـــال 
سموه بالمســـتويات الفنية المتميزة 
التـــي شـــهدتها المنافســـات، متمنيـــا 
ســـموه حظا أوفر لبقية المشـــاركين 

في البطوالت القادمة.

من المنافساتسموه خالل حضوره الختام سمو الشيخ خالد بن حمد

سموه يشيد بالمستويات ويتوج الفائزين

خالد بن حمد يشهد ختام بطولة “لتس بادل” الدولية

اللجنة اإلعالمية

حقـــق الفـــارس البحرينـــي أحمـــد أكبـــر 
أبوظبـــي  بطولـــة  فـــي  األول  المركـــز 
المحليـــة لقفـــز الحواجـــز التي شـــهدت 
مـــن  الفرســـان  مـــن  واســـعة  مشـــاركة 
مختلـــف الـــدول، والتـــي شـــهدت فـــوز 
الفـــارس إيـــاد فريـــد المركـــز الثاني في 

البطولة نفسها.
وتمكن أحمد أكبر مع الجواد “عال فان” 

مـــن الفـــوز بالمركـــز األول فـــي الشـــوط 
على ارتفاع 125-120 سم بعد منافسة 
العـــروض  أفضـــل  قـــدم  قويـــة، حيـــث 

وتمكن من الفوز بالمركز األول.
واستطاع الفارس إياد مع الجواد “ديانا 
دي بريـــكا” من الفوز بالمركز الثاني في 
الشـــوط على ارتفاع 125-120 سم في 
اليوم الثاني، الذي شـــهد حصول زميله 

الفارس أحمد أكبر على المركز الرابع.
وأعـــرب أحمـــد أكبـــر وإيـــاد فريـــد عـــن 

شكرهما وتقديرهما إلى رئيس االتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة علـــى دعـــم ســـموه واهتمامـــه 
البحرينيـــة  للمشـــاركات  المتواصـــل 
الخارجيـــة التـــي ضربـــت أروع األمثلة 
فـــي تأكيد مكانة رياضـــة قفز الحواجز 
فـــي  المشـــرف  وتمثيلهـــا  البحرينيـــة 
المشاركات الخارجية، مؤكدين أن هذا 
الدعم ســـاهم فـــي الحصـــول على عدة 

إنجازات.
وقدم أحمـــد أكبر وإياد فريد شـــكرهما 
خالـــد  الفـــارس  القديـــر  المـــدرب  إلـــى 
المتواصـــل  تدريبـــه  علـــى  الخاطـــري 
وحرصـــه علـــى بـــذل الجهود مـــن أجل 
للفرســـان  الطيبـــة  النتائـــج  تحقيـــق 
البحرينيين، مشيرين إلى أنهم خضعوا 
لتدريبـــات متواصلة مـــع الخاطري في 
الفترة الماضية مما ســـاهم في تحقيق 

النتائج اإليجابية.

أحمد أكبر أواًل في بطولة أبوظبي لقفز الحواجز



داروفاال يتصدر الفترة الصباحية لتجارب الفورموال 2
مالوني األسرع في الفورموال 3

انطلقــت علــى مضمــار حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات 
فــي الشــرق األوســط” أولــى أيــام التجــارب الرســمية لبطولتــي الفورمــوال 2 
والفورمــوال 3 التابعتيــن لالتحــاد الدولي للســيارات والتــي تتواصل تجاربهم 

حتى يوم الجمعة 4 مارس الجاري.

للفورمـــوال  الرســـمية  التجـــارب  وتنطلـــق 
النطـــاق  اســـتعدادا   3 والفورمـــوال   2
البطولتيـــن فـــي جولتهمـــا األولـــى، وذلـــك 
كســـباق مســـاند لســـباق جائـــزة البحريـــن 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال وان 
2022 والذي ســـينطلق فـــي الفترة من 18 

حتى 20 مارس الجاري.
وخـــال الفتـــرة الصباحيـــة مـــن تجـــارب 
الفورمـــوال 3 التـــي انطلقت مـــن 9 صباحا 
حتـــى 12 مســـاء فقـــد تمكن ســـائق فريق 
بريمـــا ريســـنغ آرثـــر لكليـــرك مـــن تصدرها 
محققا أســـرع لفة فـــي 1 دقيقة و48.005 
ثانيـــة بعـــد إنهائه لـ 10 لفـــات على مضمار 

الجائزة الكبرى مشـــاركا مع 29 سائقا على 
المضمار، وثانيا زاين مالوني ســـائق فريق 
تريدنـــت وذلـــك بفـــارق 0.013 ثانيـــة، أما 
المركـــز الثالـــث فـــكان مـــن نصيب ريســـي 
يوشـــجيمي ســـائق فريق فان أميرزفورت 

ريسنغ. 
أمـــا الفتـــرة المســـائية والتـــي انطلقت من 
فتصدرهـــا  مســـاء   5 حتـــى  مســـاء   2:30
الســـائقين جيهـــان داروفـــاال وزان مالوني 
علـــى   3 والفورمـــوال   2 الفورمـــوال  فـــي 

التوالي.
فـــي  عمومـــا  األســـرع  داروفـــاال  وكان 
الفورمـــوال 2 بتســـجيله زمنا قـــدره دقيقة 

و42.074 ثانية من 25 لفة ليتفوق ســـائق 
فريـــق بريما علـــى الســـائق كان ويليمامز 
مـــن فريـــق تريدينـــت الـــذي ســـجل ثانـــي 

أفضل زمن في الحصة.
وبطولـــة الفورمـــوال 2 التـــي انطلقت أولى 
فعالياتهـــا مـــن 11:45 صباحـــا حتى 2:15 
مســـاء فـــي الفتـــرة الصباحيـــة، فتصدرها 

كارليـــن  فريـــق  ســـائق  الوســـون  ليـــام 
محققـــا أســـرع لفة فـــي دقيقـــة و44.522 
ثانيـــة بعـــد إنهائـــه 22 لفـــة وبانطـــاق 22 
ســـائقا علـــى مضمـــار الفورمـــوال 1، وثانيا 
فيليبـــي دروقوفيتش ســـائق فريق أم بي 
موتورســـبورت بفـــارق 0.388 ثانيـــة، أمـــا 
المركـــز الثالـــث فـــكان مـــن نصيب ســـائق 

فريق كارلين لوقان سارجنت.
أمـــا الفتـــرة المســـائية، فقـــد انطلقـــت من 
5:15 مساء وتواصلت حتى 7:45 مساء. 
جماهيرهـــا  الســـتقبال  الحلبـــة  وتســـتعد 
األســـبوع المقبـــل يومي الجمعة والســـبت 
الموافـــق 11 و12 مـــارس خـــال التجارب 

الرسمية لبطولة الفورموال 1.
اســـتعدادا  الرســـمية  التجـــارب  وتنطلـــق 
خطـــوة  وكآخـــر  االفتتاحيـــة  للجولـــة 
الستعداد البطولتين لبدء الموسم الجديد، 
واللتين ســـتنطلقان فـــي البحرين، وخال 
التجـــارب ســـتتمكن الفرق وســـائقوها من 
خـــوض فرصتهـــم األولـــى لمعرفـــة مـــدى 
تنافســـية ســـياراتهم الحديثة قبل السباق 

األول لهذا الموسم.
يذكر أن حلبة البحرين الدولية تستضيف 
الجولة االفتتاحية لبطولة العالم لسباقات 
الفورمـــوال 1 لهـــذا العـــام، حيث ســـينطلق 

ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 
الخليج للفورموال 1 في الفترة من 18 إلى 
20 مـــارس الجـــاري، تحت مســـمى “عصر 
جديـــد” لتكـــون حدثـــًا تاريخيـــًا لرياضـــة 
السيارات حيث تدخل بطولة الفورموال 1 
حقبة جديدة من اللوائح والقوانين والتي 

تعد بسباقات مذهلة وغير متوقعة.
ســـباق  حضـــور  فـــي  للراغبيـــن  ويمكـــن 
الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة   1 الفورمـــوال 
لطيران الخليج 2022 شراء تذاكرهم من 
خـــال مراكز البيع التابعـــة لحلبة البحرين 
الدوليـــة والموجـــودة في مجمـــع البحرين 
ســـتي ســـنتر أو عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 
www.bah� الدوليـــة البحريـــن   لحلبـــة 
raingp.com والـــذي يتضمن أيضا مزيدا 
مـــن خدمـــات الشـــراء الخاصـــة بالتذاكـــر 
وعـــروض الحلبـــة المختلفـــة أو االتصـــال 

بالخط الساخن 17450000.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

طائرة جامعة البحرين تزهو بكأس الدوري بجدارة
تــّوج رئيــس االتحــاد البحرينــي الرياضي للمــدارس والجامعات د. الشــيخ صقر بن 
ســلمان آل خليفــة فريــق جامعــة البحريــن للكــرة الطائــرة بــكأس دوري الجامعات 
للموســم 2021 - 2022، وذلــك يــوم أمــس األول إثــر فــوزه علــى جامعــة العلــوم 

التطبيقية بثالثة أشواط مقابل شوط واحد على صالة نادي الشباب.

وجـــاءت نتائـــج األشـــواط علـــى النحـــو 
اآلتي: تقـــدم التطبيقية بفوزه بالشـــوط 
فـــاز جامعـــة  ثـــم   ،22 مقابـــل   25 األول 
البحريـــن باألشـــواط الثاثـــة بنتيجة 25 
مقابل 22، 25 مقابل 18 و25 مقابل 22.
تخّلـــى جامعة البحرين عن أبرز مميزاته 
فـــي الدفـــاع الخلفـــي وقـــوة اإلرســـاالت 
والضـــرب مـــن مركـــزي 2 و4، لذلـــك فقد 

ظهر بمستوى مغاير عما كان عليه طوال 
الـــدوري، واهتـــّز اســـتقبال الكـــرة األولى 

بشكل الفت في غالبية أوقات المباراة.
وبـــرع العـــب التطبيقيـــة مجيـــد محمـــد 
وزميلـــه منتظـــر علـــي فـــي الضـــرب مـــن 
األطـــراف ومـــن مركـــز 6، وتألـــق صانـــع 
ألعـــاب الفريـــق محمد هـــادي، لكن عودة 
جامعة البحرين لتصحيح أوضاعه حرم 

التطبيقية من الفوز بفضل تألق الضارب 
السيد هاشم عيسى وبروز المدافع الحر 
محمد عبدالرسول رغم لجوء التطبيقية 
إلـــى توجيه اإلرســـاالت علـــى الضاربين 

لتأخير انطاقتهم.
وفاز جامعة البحرين باألشـــواط الثاثة 
التطبيقيـــة  رغبـــة  ظـــل  فـــي  بصعوبـــة 

فـــي إحـــراز اللقـــب وتصحيـــح أخطائـــه، 
ويتضح ذلـــك من خال تقـــارب النقاط، 
ورغم االبتعاد بالنتيجة إال أن التطبيقية 
يعـــود ويقلص الفارق ببراعة، لكن تقليل 
أخطاء جامعة البحرين منحه الفوز رغم 
اختال االستقبال في كثير من األوقات، 
واســـتفاد الفريـــق من تألق السيدهاشـــم 
عيســـى فـــي اإلرســـاالت والضـــرب مـــن 
األطـــراف، فيما تحمل عبء المباراة من 
التطبيقية قائده مجيد محمد إلى جانب 
زميلـــه منتظر علي، واعتمد الثنائي على 
الضرب القوي تارة وإسقاط الكرات تارة 
أخـــرى من فـــوق حوائط الصـــد، ونجحا 

في مهمتهما. ونال جائزة أحســـن ضارب 
مركـــز 2 العب جامعـــة البحرين إبراهيم 
محمد إبراهيم، أحسن معّد محمد أحمد 
هرونـــة مـــن الجامعـــة األهليـــة، وأحـــرز 
جائـــزة الاعـــب الشـــامل المتألـــق قائـــد 

فريق التطبيقية مجيد محمد كاظم.
وســـّلم رئيس االتحـــاد ميداليـــات طاقم 

تحكيـــم المبـــاراة النهائية بقيـــادة الحكم 
األول علـــي مكـــي، الحكـــم الثانـــي خالد 
الشـــوملي، المســـجل حـــوراء الجزيـــري 
والمراقبين أحمد محمد وجاســـم العالي 
باإلضافـــة إلـــى رئيس لجنـــة الحكام في 
االتحـــاد البحرينـــي للكرة الطائرة راشـــد 

جابر.

اللجنة اإلعالمية

في ختام دوري 
الكرة الطائرة 

للجامعات

يقام اليوم عند الساعة 3.45 عصًرا المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية لمسابقة كأس جاللة الملك التي ستقام يوم السبت 
المقبــل بيــن فريقــي الخالديــة والرفــاع الشــرقي، وذلك عبر االتصــال المرئي عن بعــد وبحضور مدربــي الفريقين الكرواتــي دراغان، 
والروماني فلورين متروك إلى جانب قائدي الفريقين لوضع الوسائل اإلعالمية على آخر تحضيرات واستعدادات الفريقين للمباراة.

واتخـــذ االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
كافـــة  والتنظيميـــة  اإلداريـــة  الجوانـــب 
والتنســـيق مـــع مختلـــف وســـائل اإلعـــام 
 ”ZOOM“ لحضـــور المؤتمـــر عبـــر تطبيـــق
لرصـــد انطباعـــات الفريقين عـــن الجوانب 

الفنية.
من جانب آخر، يعقد اليوم أيًضا االجتماع 
الفنـــي التنســـيقي الخـــاص بالمبـــاراة عند 
االتحـــاد  مقـــر  فـــي  صباًحـــا   11 الســـاعة 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم بحضـــور ممثلـــي 
الناديين للتنســـيق بشـــأن المباراة النهائية 
من الجوانب اإلدارية والفنية والتنظيمية 
مـــن  الفريقيـــن وغيرهـــا  ألـــوان  وتحديـــد 
األمـــور الخاصة بالمبـــاراة بهدف إخراجها 
كأغلـــى  بمكانتهـــا  تليـــق  مميـــزة  بصـــورة 

البطوالت الرياضية.
ويواصـــل االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
مســـاعيه من أجـــل إخراج المبـــاراة بأبهى 
صورها عبر التنســـيق مع مختلف وســـائل 
اإلعـــام مـــن صحـــف وحســـابات رياضية 
بهـــدف تحفيـــز الجماهير لحضـــور العرس 

الكـــروي يـــوم الســـبت المقبـــل عبـــر رصـــد 
للمبـــاراة  للترويـــج  الخاصـــة  الجوائـــز 
الجماهيـــر لحضورهـــا وزيـــادة  وتشـــجيع 

االهتمام وتوسيع القاعدة الجماهيرية.
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  وكان 
خصص في الفترة الماضية جوائز خاصة 
بمباراتـــي الدور نصـــف النهائي للمســـابقة 
الغاليـــة التي أقيمتا مطلع فبراير الماضي، 
فيمـــا أعلن قبـــل أيام عـــن تخصيص 100 
جائـــزة نقديـــة للحضـــور الجماهيـــري فـــي 
للعـــرس  الجماهيـــري  التحفيـــز  ســـياق 

الكروي.

9 أندية تشرفت بحمل لقب “أغلى الكؤوس”

تعتبر فترة الخمســـينات والستينات حتى 
منتصـــف الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي 
هي فتـــرة التأســـيس واالنطاقة للرياضة 
البحرينيـــة عموًمـــا وكرة القـــدم خصوًصا 
وهـــي الفترة التي تعتبـــر غنية بالكثير من 
المحطـــات عندمـــا شـــّرع االتحـــاد بتنظيم 

مسابقاته ومنها بطولة خاصة تحمل اسم 
“كأس االتحـــاد” انطلقـــت تحديًدا موســـم 
1959 � 1960، وأقيمـــت منها 17 نســـخة، 
وشـــهدت توقف واحد في موسم 1964 � 

.1965
اللقـــب  تحقيـــق  فـــي  المحـــرق  ونجـــح 
والتتويج بالبطولة في 8 مناســـبات، فيما 
جاء األهلي بعده بثاث ألقاب، والبحرين 
مرتيـــن، ثم أندية الرفـــاع، الحالة والعربي 

“النجمة حاليًا” مرة واحدة.
ومـــع تغييـــر مســـمى المســـابقة واطـــاق 
لقـــب كأس ســـمو األمير أخذت المســـابقة 
تأخذ اهتماًما كبيـــًرا لدى مختلف الجهات 
خصوًصـــا أنها تحمل اســـم قائد المســـيرة 
الوطنيـــة األميـــر الراحل المغفـــور له بإذن 
هللا تعالـــى الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل 

خليفة.
ودخلت مســـابقة كأس ســـمو األمير بداية 
من الموسم 1977 � 1978 مرحلة جديدة 
المحليـــة  األنديـــة  بيـــن  المنافســـات  مـــن 
وجميعهـــا تتســـابق للظفـــر بهـــا والتتويـــج 

للمبـــاراة  بالوصـــول  والتشـــرف  بلقبهـــا 
النهائيـــة، ونجـــح الراحل وشـــيخ الرياضة 
بـــإذن  لـــه  المغفـــور  والعربيـــة  الخليجيـــة 
هللا تعالى الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان في 
الحصول على الموافقة الســـامية من أمير 
البـــاد فـــي ذلك الوقـــت وتـــم اإلعان عن 
المســـمى الجديـــد يوم العاشـــر مـــن أبريل 

العام 1978.

وشـــهدت المبـــاراة النهائيـــة مـــن النســـخة 
األولـــى لمســـابقة كاس ســـمو األميـــر بيـــن 
فريقـــي المحـــرق والوحدة حضـــور عاهل 
البـــاد الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
ا للعهد في ذلك الوقت نيابة  الـــذي كان وليًّ

عن سمو األمير الراحل.
وواصـــل المحـــرق ســـيطرته علـــى اللقـــب 
“األميـــري” مـــن خال التتويـــج باللقب 11 

مـــرة، في حين تشـــرفت أنديـــة األهلي “4 
مرات”، النجمة )الوحدة ســـابًقا( “3 مرات”، 
الرفـــاع “3 مرات” الحالـــة “مرتين”، الرفاع 

الشرقي “مرتين”.
لمســـابقة  الجديـــدة  التســـمية  وجـــاءت 
الـــكأس والتـــي حملـــت وتشـــرفت باســـم 
األول  والرياضـــي  المفـــدى  البـــاد  عاهـــل 
فـــي المملكـــة جالـــة الملك المفـــدى لتأتي 
التســـمية الجديدة “كأس الملك” بداية من 
موســـم 2001 � 2002، ومنذ ذلك التاريخ 
دخلت “أغلى الكؤوس” مرحلة جديدة من 
المنافسة بين أنديتنا الوطنية ومن خال 
دخـــول أبطال جـــدد نجحوا فـــي الدخول 
إلى قائمة األبطـــال، وانتقلت البطولة إلى 
محطـــات جديدة من النجـــاح والتميز من 

موسم إلى آخر.
وحمـــل المحرق لواء الفـــوز باللقب الغالي 
مـــن خال 9 مرات، وحقق الرفاع، النجمة 
اللقب فـــي 3 مناســـبات، واألهلي والرفاع 
الشـــرقي مـــرة واحـــدة، فيما كتبـــت أندية 
الشـــباب، الحد والمنامـــة التاريخ بتحقيق 

اللقب في مناسبة واحدة.

االتحاد البحريني لكرة القدم

اليــوم المؤتمـر الصحــافي لنهـــائي كأس الملك
اجتماع فني تنسيقي... وتحفيز للصحف والحسابات الرياضية

الرفاع حامل لقب النسخة األخيرة

من التتويج
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وصــول فــرق خليجي 38 ألنـديــة الطــائـــرة

الوفـــود  وصـــول  الخميـــس  اليـــوم  يكتمـــل 
المشـــاركة ببطولـــة األنديـــة الخليجيـــة الــــ 38 
للكرة الطائرة والتي تحتضنها مملكة البحرين 
مـــن 4 لغايـــة 13 مـــارس الجـــاري عندما يصل 
كلٌّ مـــن نادي الوافي والكامـــل العماني ونادي 
القادســـية  يتواجـــد  فيمـــا  القطـــري  الشـــرطة 
الكويتـــي منـــذ عدة أيـــام في المملكـــة إلجراء 

معســـكر تدريبي وبانتظار عودة األهلي ممثل 
الخارجـــي  التدريبـــي  معســـكره  مـــن  الوطـــن 

بتركيا.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد ورئيـــس 
لجنة االســـتقبال عبدالجليل فتيـــل أن اللجنة 
باتـــت على أهبة االســـتعداد الســـتقبال وفدي 
النـــادي القطري والعماني اليـــوم فور وصولهم 
مطـــار البحريـــن الدولي، حيث تتكـــون اللجنة 
مـــن ثاثـــة مرافقيـــن ســـيتم توزيعهـــم علـــى 

األنديـــة الثاثـــة )القادســـية الكويتـــي، الكامل 
 : والوافي العماني، الشـــرطة القطري( وهم كلٌّ
مـــن عبدهللا الشـــيخ، ســـلمان محفـــوظ، جعفر 

محفوظ إلى جانب وجود جال المختار.
وأضـــاف فتيـــل أن لجنـــة االســـتقبال عقـــدت 
اجتماعـــًا تنســـيقيًا لتوزيـــع المهـــام فيمـــا بيـــن 
الســـتقبال  والتحضيـــر  واإلعـــداد  األعضـــاء 
الوفـــود فـــور وصولهم مطار البحريـــن الدولي 
ونقلهـــم إلى فندق “ميريكيور جراند الســـيف” 

وإنهاء جميع وصولهم.
وأوضح أن لجنة االســـتقبال مـــن اللجان التي 
ســـيتواصل عملهـــا منـــذ بدايـــة البطولـــة حتى 
النهاية فـــي ظل وجود المرافقيـــن مع األندية 
الثاثـــة لتلبية احتياجاتهم وتســـهيل مهامهم 
وتوفيـــر مختلـــف ســـبل الراحـــة لهـــم، كمـــا أن 
اللجنة ســـتكون على تواصل مع جميع اللجان 
األخرى فـــي ظل االرتباط الوثيـــق بينها وبين 

باقي اللجان لتكامل الجهود وتنسيقها.

اللجنة اإلعالمية - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

عبدالجليل فتيل
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إعداد طارق البحار

اإلعالن الرسمي لفيلم 
 ”Lightyear“ بيكسار المنتظر

وفيه سنشاهد قصة ”باز 
يطير“ األصلية والذي كان 

مصدر إلهام للدمية في فيلم 
”حكاية لعبة“، وسيكون 

كريس ايفانز المؤدي الصوتي 
لشخصية “باز يطير”، 

وسيعرض في 
صاالت 

السينما في 
17 يونيو 

.2022

tariq_albahhar

شاهدُت لكم: أحدث األعمال السينمائية والمسلسالت على “نتفلكس”
تقــدم منصــة “نتفلكــس” مجموعتهــا الجديرة بالمشــاهدة وســط جدولها الكبير 
من المسلســالت واألفالم بمختلف أنواعها الجديدة والكالسيكية، وهذه جولة 

لمجموعة من أفضلها التي شاهدناها لكم:

 ”The Game“ 

عـــن رجل ثرّي يحصل في عيد 
ميـــالده على فرصة المشـــاركة 
حياتـــه  لكـــن  غامضـــة،  بلعبـــة 
تنقلب رأًســـا علـــى عقب عندما 
تتطـــور األمـــور ويعجـــز عـــن التفريـــق بين 

اللعبة والحياة الواقعية!

”Self Made“

مسلســـل يحكـــي قصـــة حقيقية 
عـــن أول امرأة مليونيرة صنعت 
الواليـــات  فـــي  بنفســـها  ثروتهـــا 
تغســـل  ســـيدة  مـــن  المتحـــدة 
المالبـــس فـــي البيـــوت إلـــى مالكـــة ثـــروة 

إمبراطورية تجميلية!

”Archive 81“

مـــن  جديـــد  رعـــب  مسلســـل 
الجميلـــة  الســـعودية  بطولـــة 
موظفـــة  عـــن  شـــهابي  دينـــا 

أرشـــيف تم تعيينها الستعادة مجموعة من 
الفيديوهات القديمة، تجد نفســـها متورطة 

مع طائفة خطيرة غامضة!

”To The Bone“ 

فيلـــم درامـــي مؤثـــر يصور 
لك ُمعانـــاة مرضى “فقدان 
كولينـــز  ليلـــى  الشـــهية” 
قدمت أداء فيه أثبتت أنها 

ممثلة متمكنة.

”Stay Close“ 

 8 مـــن  قصيـــر  مسلســـل 
حلقـــات جريمـــة وغموض، 
أشـــخاص  ثالثـــة  يتتبـــع 
مريحـــة  حيـــاة  يعيشـــون 
بينمـــا يخفون أســـراًرا مظلمة لن يشـــك بها 
حتـــى األقـــرب منهـــم، لكـــن الماضـــي يعود 
ليطاردهـــم، ويهدد بتدميـــر حياتهم وحياة 

من حولهم.

”Bruised“

عـــن  رياضـــي  درامـــا  فيلـــم 
العبة فنون قتالية مختلطة 
إثبـــات  أجـــل  مـــن  تناضـــل 
بعـــد  خصوًصـــا  جدارتهـــا 

عودة ابنها الذي هجرته منذ والدته.
”Frontera Verde“ 

مسلسل كولومبي قصير من 
8 حلقات تدور أحداثه حول 
محققة تذهـــب إلى األدغال 
للتحقيـــق فـــي قضايـــا قتـــل 
شـــريرة  مؤامـــرة  لتكتشـــف 

خطيرة!

 ”What/If“

مسلسل من حلقات منفصلة 
يتنـــاول فـــي كل حلقة قصة 
مختلفة، وكيـــف من الممكن 
أن يغيـــر قـــرار واحد تتخذه 

مسار حياتك بأكملها!

”Widows“

فيلم جريمة دراما تقع أحداثه 
بمدينة “شيكاغو” خالل فترة 
يســـودها االضطـــراب، حيـــث 

هناك أربعة نســـاء ال يجمعن شـــيًئا مشترًكا؛ 
ســـوى ديـــون تركهـــا لهـــن أزوجهـــن بســـبب 

أنشطتهم اإلجرامية، فماذا سيحدث؟

”The Stronghold“

فيلم فرنســـي جريمة وأكشن 
عـــن لـــواء شـــرطة يعمـــل في 
الخطـــرة  الشـــمالية  األحيـــاء 
مســـتوى  حيـــث  لمرســـيليا، 

الجريمة أعلى من أي مكان آخر في فرنسا!

”Ingobernable“

جديـــر  جرائـــم  مسلســـل 
أحداثـــه  تبـــدأ  بالمشـــاهدة 
عندما تفقـــد الثقة في زوجها، 
تحاول زوجة رئيس المكسيك 

عمـــل خطط كبيرة لتحســـين ظروف بلدها 
وشـــعبها، لكنهـــا تحتـــاج إلى معرفـــة كيفية 

التعامل مع تحدٍّ جديد مدمر.

”Stolen Away“

مسلسل إسباني رائع عن رجل 
يتم القبض عليه في كولومبيا 
فقـــط  مخـــدرات  بقضيـــة 
ليســـتطيع أن يلتقي الشـــخص 

الذي اختطف ابنته الصغيرة منذ سنوات!

يحيي الفنان الكبير والمغني اإلماراتي “حسين الجسمي” أمسية  «
غنائية مساء الجمعة على مسرح الدانة، والتي سيقدم فيها باقة 

متنوعة من أغانيه المميزة وسيصدح بها في مساء الصخير.

وأعلن المنظمون أن عملية بيع التذاكر شهدت إقباًل كبيًرا وقد  «
نفذت التذاكر المتعلقة بالدرجتين A وB في حين ستكون التذاكر 

المحدودة لباقي الدرجات متاحة عبر الموقع اإللكتروني للمهرجان 
“www.springofculture.org” واتسمت المسيرة الفنية للفنان 
حسين الجسمي بانطالقتها األصيلة القوية وثرائها وتنوعها في 

ا وطاقة غنائية متميزة،  وقت قياسي وهو ما جعل منه صوًتا شبابيًّ
كما تميز الجسمي بإضافاته الفنية النوعية ولمساته المؤثرة في 

الغناء الخليجي وتمسكه القوي بالحّس الفني اإلماراتي األصيل 
والتراث الموسيقي إلى جانب إجادته للغناء باللهجتين المصرية 

والمغربية من خالل العديد من أغانيه، األمر الذي أكسب ألبوماته 
الغنائية تنوًعا لفًتا وساهم في خلق حضوره وانتشاره الفني الكبير 
على مستوى العالم العربي. كما غّنى حسين الجسمي للعديد من 

الملحنين البارزين ومنهم: أصيل أبوبكر، علي كانو، علي منصور، 
إبراهيم جمعة، فايز السعيد، وأخوه فهد الجسمي.

الجسمي يحيي أمسيته بمسرح الدانة

ما إن تمر بمركبتك في شوارع مسقط وتصادف مبنى أبيض فخما، حتى يخال لك أنه مبنى تراثي عادي حاله حال بقية المنشآت والهيئات 
الحكوميــة التــي تــم تصميمهــا وفــق التــراث المعمــاري القديم، لكن حينمــا تواجه الباب الخشــبي وتهم بدفعــه بغية الدخول، يخيــل إليك أن 
آلــة الزمــن قــد رجعــت بك إلى الوراء وأنت في حالة ذهول وســكوت مطبقين لما ســببه لك التصميم االســتثنائي والخــارق لمبنى دار األوبرا 

السلطانية في مسقط.

ســـقف مرتفع عن األرض يصل لنحو 70 
متـــًرا مربًعـــا، تغطيهـــا نقـــوش إســـالمية 
يعـــود تاريخها لمئات الســـنين، مقتنيات 
موســـيقية فريدة من نوعها تعود للقرن 
الماضية، كل ما فيه هذه الدار باختصار: 
ا بالسالم  روعة ويمنحك إحساًسا داخليًّ

والنشوة.
وشـــاء القدر أن يبتســـم للمغفور له بإذن 
هللا الســـلطان قابـــوس بن ســـعيد حينما 
رأى حلمـــه بإنشـــاء “مركـــز ثقافـــي ودار 
أوبـــرا”، وقـــد تحقـــق علـــى أرض الواقـــع 
وهـــو يـــرى عواميـــد المبنـــى قـــد نصبت 
وقاربـــت لتالمـــس حـــدود الســـماء، لكي 
تصبـــح الدار بمثابـــة آخر هدايـــا جاللته 
الثمينـــة التـــي يمنحهـــا لشـــعبه ووطنـــه، 
لتســـجل الســـلطنة اســـمها على طبق من 
ذهـــب كأحد أهـــم المقاصـــد العالمية في 

الفن األوبرالي.
وفي جولـــة لـ”البالد” فـــي أروقة المبنى، 
قـــال المرشـــد الســـياحي فـــي دار األوبر 
السلطانية عبدالمجيد الغزالي إن جاللة 
السطان قابوس هو الذي أمر ببناء الدار 
فـــي العام 2001، لكونـــه كان يرحمه هللا 
يعشـــق الفـــن والموســـيقى خصوًصـــا أن 
ا،  الســـلطنة تمتلك أكثر من 50 فنًّا شـــعبيًّ
انطالًقا من رؤيته الســـديدة في ضرورة 
إيصـــال والتعريـــف بثقافة وطنـــه للعالم 

أجمع.
واســـتعرض الغزالي بعض جهود الراحل 
فـــي تعزيـــز المجـــال الفنـــي فـــي بـــالده، 
حيـــث أشـــار إلـــى أن الســـلطان قابـــوس 
الفرقة العســـكرية في بداية السبعينات، 
الســـميفونية  الموســـيقى  أســـس  ثـــم 
الســـلطانية فـــي 1985 التـــي تعد األولى 
من نوعها في الشرق األوسط من حيث 
أن جميـــع أعضاء الفرقـــة كانوا عمانيين 

وخليًطا من النساء والرجال.
ونقـــل عـــن المغفور له الســـلطان قابوس 

قولـــه “ســـيكون لنـــا فـــي يوم مـــن األيام 
مركـــز ثقافـــي ودار أوبرا في الســـلطنة”، 
وهـــو األمر الذي تحقق حينمـــا تم البدء 
في عمل اإلنشـــاءات الخاصة بالمشروع 
في العام 2007، واســـتغرق إنجاز العمل 
فيـــه نحـــو 4 ســـنوات حينما تـــم افتتاح 

ا في 12 أكتوبر 2011. الدار رسميًّ
وفـــي ســـؤال لـ”البـــالد” عـــن كلفـــة إنجاز 
الـــدار، قـــال إنه ال أحد يعـــرف على وجه 
الدقـــة المبالغ التي تم صرفها على الدار، 
حتـــى وإن خرجت بعض األرقام من هنا 
وهناك إال أنها تشـــير إلى أرقام تقديرية 
وال تعكـــس حقيقـــة الميزانية المرصودة 
لهذا المشروع الضخم، لكونه “هدية من 

السلطان”، على حد وصفه.
ويعتبـــر إنشـــاء دار األوبرا في الســـلطنة 
دول  مســـتوى  علـــى  فـــي  األول  هـــو 
الخليج العربي، والثالثة عربيا بعد مصر 

وسوريا.
وقـــال إن الهـــدف مـــن إنشـــاء الـــدار هو 
تبـــادل الثقافـــات والفنون الشـــعبية بين 
مختلـــف شـــعوب العالـــم، وأن الموســـم 
الفني يبدأ من شهر سبتمبر ولغاية مايو 
من كل عام، حيـــث تحرص اإلدارة على 
اســـتضافة مختلـــف العـــروض وال يتـــم 

االقتصـــار على العروض األوبرالية وإنما 
يتعداها إلى العروض اإلســـالمية، حينما 
شـــارك المنشـــدان ماهـــر زيـــن وســـامي 

يوسف في إحياء حفلين سابقين.
ولفـــت إلـــى أن تصميم البـــاب الخارجي 
للـــدار يوحـــي إلـــى أنـــه يعـــود للعصـــور 
الغـــرض منـــه  أمـــر كان  القديمـــة، وهـــو 
استرجاع رمزية القالع والحصون التي 

كانت موجودة في السلطنة.
وعـــن التصميم الداخلـــي للمبنى، وصفه 
المرشـــد الســـياحي أنـــه فريد مـــن نوعه 
ويشبه نقوش أحد القصور في السلطنة 

الغالب عليها الطابع المحلي البحت.
وأشـــار إلـــى ان كل قطعـــة تم تشـــييدها 
فـــي المبنى تم جلبها مـــن عدة دول في 
العالـــم، فعلـــى ســـبيل المثـــال، الثريـــات 
تم شـــراؤها من إحدى أشـــهر الشـــركات 
العالمية في النمســـا والرخام من إيطاليا 
ومـــن ميزته أنه يحتفـــظ بالبرودة مثلما 

هو حاصل في بالط الحرم المكي.
وتطرق إلى مصمم الدار، قائاًل إنها كانت 
مسؤولية منوطة بعدد من الشركات، إال 
أن واضع التصميم الرئيســـي للمشـــروع 
هو المواطن البريطاني المغربي األصلي 
محمـــد جال، وهو المهندس نفســـه الذي 

صمم جامعة السلطان القابوس.
مـــن  بعًضـــا  “البـــالد”  مـــع  واســـتعرض 
الفريـــدة  الموســـيقية  اآلالت  مقتنيـــات 
التـــي أهداهـــا الســـلطان قابـــوس للـــدار 
مـــن  كهدايـــا  رحمـــه هللا  تلقاهـــا  حيـــث 
بعـــض دول العالـــم مثل فرنســـا وألمانيا 
وبريطانيـــا، ويعود بعضها للقرن الســـابع 

عشر والثامن عشر والتاسع عشر.
وقال إن الدار محاطة بخشـــب الصندل 
الهنـــدي والقطـــن القادريـــن علـــى عـــزل 
الصـــوت، بحيـــث ال يمكـــن للموجوديـــن 

خارج القاعة سماع األصوات بالداخل.
أن  عـــن  الغزالـــي  تحـــدث  ثقـــة،  وبـــكل 

المقاعـــد  تنظيـــم  وطريقـــة  تصميـــم 
فـــي  المشـــاهدين  المخصصـــة لجلـــوس 
القاعـــة غير موجـــودة في العالـــم، لكون 
مناطق الجلوس الخاصة في دور األوبرا 
العالميـــة تأتـــي علـــى شـــكل دائـــرة بينما 
مناطـــق الدار الســـلطانية هـــي الوحيدة 
فـــي العالم التي تأخذ شـــكاًل مســـتطياًل، 
مستوحى من شكل “المندوس” العماني، 
بالبحرينيـــة  باللجهـــة  يعـــرف  مـــا  او 

)الصندوق المبيت(.
وتتسع القاعة الرئيسية لـ 1100 متفرج، 
وفـــي كل مقعـــد توجـــد شاشـــة مثبتـــة، 
تقوم بترجمة العروض باللغتين العربية 
واإلنجليزيـــة، لتصبـــح أول دار أوبرا في 

العالم تنفذ هذه الفكرة.
والحديـــث  الفخـــر،  علـــى  يبعـــث  ومـــا 
للغزالي، أن حجم القوى العاملة العمانية 
فـــي الدار يمثل نحـــو 85 % من إجمالي 
العامليـــن الذيـــن يبلغ عددهـــم نحو 700 

موظف.

“األوبرا السلطانية”... شاغلة الفن ومالئة ُعمان
تحفة فنية معمارية حلَّق بها السلطان قابوس نحو سماء العالمية

جاسم اليوسف من مسقط
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تعزيز تنافسية الشركات المحلية يتطلب تصنيفا ائتمانيا شفافا
إيجاد مبادرات تمويلية مبتكرة... مترشح “تجار 22” عبداهلل فخرو:

أكــد مترشــح قائمــة “تجــار 22” لخــوض انتخابــات غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين للــدورة )30( رجــل األعمال عبــدهللا عادل فخــرو أن تعزيز 
تنافســية الشــركات المحلية للفوز بالمشــاريع اإلســتراتيجية في البحرين، يتطلب تقييما موضوعيا لنقاط القوة في هذه الشــركات وذلك لن 

يتحقق إال من خالل تصنيف ائتماني شفاف للمؤسسات العاملة )المعروف عالميًا بـ Credit Rating( في السوق البحرينية.

منصة  بتأسيس  تطالب   ”22 “تجار  إن  وقــال 
تــصــنــيــف ائــتــمــانــي شــامــل لــجــمــيــع الــشــركــات 
في  والدولية  اإلقليمية  للممارسات  استنادا 
قدرات  تطوير  في  أسهمت  والتي  الشأن  هذا 
الشركات الوطنية ورفعت من قدراتها؛ ألن أي 
تصنيف يجب أن يقوم على مؤشرات تحليلية 
ــاع الــشــركــات مــن قــبــل وكـــاالت  دقــيــقــة ألوضــ
تقييم مستقلة ترصد احتمالية وفاء أي شركة 
بالتزاماتها المالية، كما يعتبر التصنيف بمثابة 
سجل ألداء الشركة على المدى الطويل، ويعزز 

من جدارتها االئتمانية.
تقوم  االئتماني  التصنيف  أن وكاالت  وأضاف 
بإصدارات  المتعلقة  المخاطر  بتقييم  عموما 

وتعد  الحكومات،  أو  للشركات  ســواء  الــديــن 
قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين 
للجدارة  مؤشر  أهم  عليه  المترتبة  واألقساط 
االئتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل 

هذه الوكاالت.
ائتماني  أن وجــود تصنيف  إلى  وأشــار فخرو 
على  مساعدتها  فــي  يسهم  ســوف  للشركات 
تصحيح مساراتها االقتصادية ويشجعها على 
اتخاذ قرارات االستثمار الصحيحة من خالل 

تقييم المخاطر المحتملة.
هــذه  أن  عــلــى   ”22 ــار  ــجـ “تـ مــتــرشــح  ــدد  ــ وشـ
المبادرة تأتي ضمن مبادرات القائمة لمساعدة 
العاملة  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات 

ــوق الــبــحــريــنــيــة عــلــى  ــســ ــ ــي ال فــ
االقتصادية  التحديات  مواجهة 
فيروس  جائحة  فرضتها  التي 
كـــورونـــا، الفــتــا إلـــى أن إيــجــاد 
يعد  مبتكرة  تمويلية  مبادرات 

ــتــي تساعد  ال الــوســائــل  ــدى  إحــ
والنماء  االنطالق  على  الشركات 

في المستقبل، وحتى تواصل أداء 
االقتصاد  دورها في رفد 

وتفتح  الــوطــنــي، 
أرحب  آفاقا  لها 

لـــالســـتـــدامـــة 
والــــتــــوســــع 

ــح أن  ــ والــمــنــافــســة مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا. وأوضـ
بناء  وضعها  تم  للقائمة  االنتخابي  البرنامج 
اقتصادية موسعة رصدت  على دراســات 
أوضاع مختلف أنواع الشركات 
ــات؛  ــاعــ ــطــ ــقــ ــ ــع ال ــيـ ــمـ فـــــي جـ
ــن أجـــــل الــــوقــــوف عــلــى  مــ
ــتــــي تــم  ــ احــتــيــاجــاتــهــا وال
مـــبـــادرة   12 ــي  فـ ــلــورتــهــا  ب
مع  تتكامل  السوق  لحماية 
برنامج التعافي الحكومي، 
لتحقيق  ــبـــادرات  مـ و10 
“االســـتـــدامـــة والــنــمــاء” 
واالنـــــطـــــالق نــحــو 
الــــعــــالــــمــــيــــة، 
ــا  ــ ــًح ــوضــ مــ
أهــم  أن 

الكتلة  بــرنــامــج  عليها  ينبني  ــتــي  ال ــز  ــركــائ ال
بيئة  أبرزها:  الحماية،  مشروعات  في  تتمثل 
االقــتــصــاديــة،  التشريعات  وبنية  االســتــثــمــار، 
اإلنشاءات  قطاعي  وتأمين  تصنيف  واعتماد 
لألمن  هيئة  إنــشــاء  البحرينية،  والــصــنــاعــات 
على  للحفاظ  والدعوة  البحرين،  في  الغذائي 
الشركات العائلية، والدفع بالتصديق على مركز 
المنازعات، وتهيئة األدوات لمساعدة المصارف 
المؤسسات،  تقييم  في  التمويل  ومؤسسات 
ودعم السلطة التنفيذية في تكوين فريق عمل 
والــخــاص  الحكومي  القطاعين  بين  مشترك 
الحالية  االقتصادية  اإلستراتيجيات  لدراسة 
لدول الجوار، تفعيل قانون اإلفالس العمل مع 
معالجة  على  والتشريعية  التنفيذية  السلطة 
)Flexi Visa( وتأثيراته  النتائج السلبية لنظام 

على اقتصاد سوق الخدمات.

عبدالله فخرو

والهرسك  البوسنة   - البحرين  جمعية  أقامت 
للصداقة واألعمال في حدائق الحواج بشارع 
ــال الـــخـــاص بــالــوفــد  ــب ــق الـــبـــديـــع، حــفــل االســت
الموافق  األربعاء  يوم  مساء  وذلك  البوسني، 
المحافظة  2022، بحضور محافظ  فبراير   23
وذلك  العصفور  عبدالحسين  علي  الشمالية، 
الستقبال وفد بنك البوسنة الدولي مع ممثلي 
اللقاء  ذلــك  ليشمل  البوسني  األعــمــال  رجــال 
المشاركة  األهلية  الجمعيات  رؤســـاء  المميز 
ممثلي  مع  الهام  الملتقى  هذا  في  والحاضرة 
مــركــز صــــادرات الــبــحــريــن كــأبــرز وجـــوه ذلــك 

الحفل. 
وحضر حفل الملتقى نخبة من رجال وسيدات 
األعمال البحرينيين والمهتمين باالستثمار في 
كلمة  الحفل  تخلل  حيث  والهرسك،  البوسنة 
 - البحرين  رئيس جمعية  الــحــواج  جــواد  مــن 
حيث  واألعــمــال  للصداقة  والهرسك  البوسنة 
بتحقيق  الــهــام  الجمعية  دور  إلــى  فيها  أشــار 
لربط  والساعية   2030 البحرين  مملكة  رؤيــة 
العالم  دول  كــافــة  على  وانفتاحها  البحرين 
السيما البوسنة والهرسك والمؤدي بدوره إلى 
واالستثمارية  اإلقتصادية  العالقات  تطوير 
سوف  والــتــي  الصديقين  البلدين  بين  فيما 
تساهم قطعا في تمتين العالقات االجتماعية 

واألخوية فيما بين الشعبين الشقيقين.
لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  رحــــب  جـــانـــبـــه،  مـــن 
ــاض يــوســف بــجــمــيــع الــحــضــور  ــ الــجــمــعــيــة، ري
حيث أكد فيها سعي الجمعية لتقوية الروابط 
ــبــلــديــن فـــي كــافــة  ــز الـــعـــالقـــات بــيــن ال ــعــزي وت
والثقافي  التجاري  التبادل  فيها  بما  المجاالت 
وتنشيط  االقــتــصــاديــة  والتنمية  والــســيــاحــي 
دور الجمعية بتقديم الدعم المعنوي إلى كافة 
التجار البحرينيين المهتمين بمجاالت التجارة 

واالستثمار في البوسنة و الهرسك.
كبار  نــادي  رئيسة  عــزرا تشولتش  وقد رحبت 
لمجموعة  التابع  األعمال  وصاحبات  أصحاب 
عن  وعــبــرت  بالحضور  الــدولــي  البوسنة  بنك 
والهرسك  البوسنة   - البحرين  لجمعية  شكرها 
الفرصة  لها  أتاحت  والتي  واألعمال  للصداقة 
من  واألعلى  الهام  الملتقى  هذا  مثل  لحضور 
سراييفو  مــؤتــمــر  ملتقى  تــرويــج  فــي  نــوعــه 
البحرين  مملكة  في  2022م  لألعمال  الدولي 
نشاط  عن  مختصرة  نبذة  فيها  قدمت  والتي 
المؤتمر ودوره في ترويج و تشجيع االستثمار 
األجنبي والدولي في البوسنة والهرسك بكافة 
المتنوعة  والقطاعات  المختلفة  المستويات 
سراييفو  مؤتمر  منظمي  لدعوة  تأكيدها  مع 
الحاضرين  كافة  إلــى   2022 لألعمال  الــدولــي 
األعمال  الملتقى من رجال وسيدات  في هذا 

البحرينيين للمشاركة في الملتقى القادم لذلك 
 11-12 بالفترة  ينعقد  ســوف  والــذي  المؤتمر 
فــي مدينة  الــعــام  هــذا  فــي  المقب  مايو  بشهر 
سراييفو بالبوسنة والهرسك مع توضيحها أن 
سنويا  يقام  لألعمال  الدولي  سراييفو  مؤتمر 
رئيس  وبحضور  البوسني  البرلمان  مبنى  في 
ــرئــاســة الــبــوســنــي وعــــدد كــبــيــر من  مــجــلــس ال
دول  عــدة  مــن  الدبلوماسي  السلك  مسؤولي 
بــاإلضــافــة إلــى أصــحــاب وصــاحــبــات األعــمــال 
المحلية  الشركات  مــن  كبير  عــدد  وبمشاركة 
وفد  فــريــق  اســتــعــداد  فيها  مبدية  والــدولــيــة 
توجهات  لدعم  الكامل  الــدولــي  البوسنة  بنك 
بالصداقة  الخاص  الملتقى  هذا  في  الجمعية 
صور  عكس  في  يساهم  سوف  مما  واألعمال 
التعاون المشترك بين رجال وسيدات االعمال 

لكال البلدين.
منها  فعاليات  عــدة  على  الضوء  تسليط  وتــم 
الــدولــي لألعمال  مــنــتــدى ومــؤتــمــر ســرايــيــفــو 
واإللهام حيث تخلل  الفن  بين  السالم  ورحلة 
والثناء  الترحيب  كلمات  إلقاء  الملتقى  حفل 
ــاب خلف  ربـ قــبــل  مــن  الملتقى  هـــذا  بــأهــداف 
والدراسات  االستراتيجي  التخطيط  مسؤولة 
ممثلة عن صادرات البحرين وكذلك الدكتورة 
ندى الحساوي العالمة بالشفاء الجسدي ممثلة 
الشخصي  لإللهام  الحياة  إكسير  كوكبة  عــن 
الفن  بين  السالم  رحلة  عن  للترويج  والمهني 
واإللهام في البوسنة والهرسك كال على حدة 
مع توضيح دور مؤسساتهم الممثلة بالملتقى 
وتــقــدم  تــطــور  مــســتــوى  بــرفــع  المساهمة  فــي 
البحرين اجتماعيا واقتصاديا اتساقا مع رؤية 

القيادة الرشيدة لعام 2030.
الفعالية  هذه  هامش  على  أنه  بالذكر  الجدير 
لتوطيد  اتــفــاقــيــات   )7( سبع  عــدد  توقيع  تــم 
ــال بــيــن الــبــلــديــن  ــمـ ــعــالقــات واألعـ وتــفــعــيــل ال
جمعت  حيث  والــهــرســك  والبوسنة  البحرين 
للصداقة  البوسنة والهرسك  البحرين-  جمعية 
واألعـــمـــال فــي حــفــل الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرات 
التفاهم المشتركة فيما بين الجمعيات األهلية 

المعتبرة لتصبح على النحو اآلتي:-
والهرسك  البوسنة   - البحرين  جمعية  أوال: 
جواد  رئيسها  عنها  ليمثل  واألعمال  للصداقة 
التابع  األعمال  كبار أصحاب  نادي  الحواج مع 
رئيستها  عنها  ويمثل  الــدولــي  البوسنة  لبنك 

عزرا تشولتش.
ثانيا: جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

عبدالحسن  رئيسها  عنها  ليمثل  البحرينية 
الــصــغــيــرة  الـــمـــؤســـســـات  إدارة  مـــع  ــري  ــ ــدي ــ ال
الــدولــي  البوسنة  لبنك  التابعة  والمتوسطة 

ويمثل عنها رئيس إدارتها إيلفير سماجيتش
ليمثل  البحرينية  األعمال  رجال  ثالثا: جمعية 
كبار  نـــادي  مــع  هــنــدي  بــن  أحــمــد  رئيسها  عنها 
الدولي  البوسنة  لبنك  التابع  األعمال  أصحاب 

ويمثل عنها رئيستها عزرا تشولتش.
البحرينية  األعــمــال  ســيــدات  جمعية  رابــعــا: 
الجمعية  لرئيسة  الثاني  النائب  عنها  ويمثل 
فيكي معوض مع نادي كبار أصحاب األعمال 
الــتــابــع لــبــنــك الــبــوســنــة الـــدولـــي ويــمــثــل عنها 

رئيستها عزرا تشولتش.
والهرسك  البوسنة   - البحرين  خامسا: جمعية 
جواد  رئيسها  عنها  ليمثل  واألعمال  للصداقة 
البحرينية  األعمال  رجــال  جمعية  مع  الحواج 

ليمثل عنها رئيسها أحمد بن هندي.
عنها  ويمثل  البحرين  صــادرات  مركز  سادسا: 
عزيز  فاطمة  بالمركز  العمليات  إدارة  رئسية 
التابع  األعــمــال  أصحاب  كبار  نــادي  مع  رستم 
رئيستها  عنها  ويمثل  الــدولــي  البوسنة  لبنك 

عزرا تشولتش. 
عنها  ويمثل  البحرين  صـــادرات  مركز  سابعا: 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي صفاء شريف 
البوسنة   - البحرين  جمعية  مــع  عبدالخالق 
عنها  ليمثل  واألعـــمـــال  لــلــصــداقــة  ــهــرســك  وال

رئيسها جواد الحواج.
حيث تم في ذلك الملتقى عقد جلسات التوقيع 
على مذكرات التفاهم المشتركة والتي جمعت 
للصداقة  والهرسك  البحرين-البوسنة  جمعية 
تلك  مع  البحرين  صــادرات  ومركز  األعمال  و 
الجمعيات األهلية المذكورة والحاضرة حينها 
والمشاركة في هذا الملتقى الهام مع نادي كبار 
لمجموعة  التابع  األعمال  وصاحبات  أصحاب 
بــنــك الــبــوســنــة الـــدولـــي والــــذي انــعــكــس هــذا 
الطيبة  والسمعة  الطيب  األثر  بــدوره  الملتقى 
والــهــرســك  الــبــوســنــة  الــبــحــريــن-  عــن جمعية 
بما  ومستقبال  حــاضــرا  ــمـــال  واألعـ لــلــصــداقــة 
التي  بالشكل  أهدافها  تحقيق  لها  ذلك  يضمن 
مجتمع  خدمة  فــي  المنحى  بهذا  إليه  تصبو 

البحرين وقيادته الرشيدة. 
البحرين  قــامــت جمعية  الــحــفــل،  خــتــام  وفــي 
جــواد  شخص  فــي  ممثلة  والهرسك  البوسنة 
نائبيه  الــجــمــعــيــة وبــحــضــور  رئــيــس  الـــحـــواج 
رئيسة  تشولتش  عزرا  بتكريم  والثاني  األول 
التابع  األعمال  وصاحبات  أصحاب  كبار  نادي 
في  لــدورهــا  الــدولــي  البوسنة  بنك  لمجموعة 
فيما  واالقتصادية  التجارية  العالقات  تعزيز 

بين مملكة البحرين والبوسنة والهرسك.

7 اتفاقيات لتوطيد وتفعيل العالقات واألعمال بين البحرين والبوسنة والهرسك
“جمعية الصداقة واألعمال” تستقبل وفدا من منظمي مؤتمر سراييفو 2022
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الرئيس التنفيذي لـ “العقاري”: حفظ حقوق جميع أطراف المشروعات العقارية
التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل   
لمؤسســـة التنظيم العقاري الشيخ 
محمد بن خليفة آل خليفة، أمس، 
مشـــاريع  تســـوية  لجنـــة  رئيـــس 
التطوير العقارية المتعثرة القاضي 
صالح أحمد القطان وعضو اللجنة 

القاضي محمد ميرزا أمان.
بـــدور  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــاد 
لجنـــة تســـوية مشـــاريع التطويـــر 
فـــي  لقيامهـــا  المتعثـــرة  العقاريـــة 
البـــت فـــي تلك المشـــاريع وحســـم 
تعثرهـــا ووضـــع الحلول المناســـبة 
وفق اإلجراءات القانونية الرامية 
األطـــراف  جميـــع  حقـــوق  لحفـــظ 

المتعاملة في المشاريع العقارية.
وأضـــاف أن المؤسســـة تأخذ على 
عاتقها موضوع مشاريع البيع على 
الخريطـــة وعمليـــة تطويـــر آلياتها 

وتسهيل إجراءاتها مع األخذ بعين 
االعتبـــار توفيـــر الحمايـــة الكافية 
فـــي  والمشـــترين  للمســـتثمرين 
المشروع والتي من شأنها تنشيط 
السوق العقارية في المملكة. وأكد 
الرئيـــس التنفيذي على المســـاعي 

إليجاد الحلول التي ســـوف تسهم 
وذلـــك  اإلجـــراءات،  تســـهيل  فـــي 
بمـــا يعود بالنفع والنمـــاء على هذا 
القطـــاع الحيـــوي وجعلـــه نموذًجا 

الممارســـات  فـــي  بـــه  يحتـــذى 
االقتصادية العالمية.

مـــن جانبه، أعـــرب القاضي صالح 
القطان عن شكره وتقديره للشيخ 

محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة على 
مـــا تقدمه المؤسســـة مـــن خدمات 
إلـــى إنجـــاح مهـــام لجنـــة  تهـــدف 
العقاريـــة،  المنازعـــات  تســـوية 

مثنًيا علـــى قانون تنظيـــم القطاع 
العقاري الـــذي يعتبر قانوًنا عصرًيا 
لحفـــظ  العاليـــة  الضمانـــة  يقـــدم 
حقوق جميع األطـــراف المتعاقدة 
والحفاظ على المشـــاريع من حالة 

التعثر.

جامعة المملكة تخرج الفوج الثامن والتاسع والعاشر في أكبر حفل بتاريخها
تســتعد جامعة المملكة لتخريج الفوج الثامن والتاســع والعاشر يوم السبت 
المقبل 5 مارس 2022 في حفل يعتبر األكبر في تاريخها، وذلك تحت رعاية 
مــن األميــن العــام للتعليــم العالي نائب رئيــس مجلس أمناء مجلــس التعليم 

العالي، الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.

الشـــيخة  تتقـــدم  المناســـبة،  وبهـــذه 
آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
خليفـــة بخالـــص التهنئـــة للخريجيـــن 
مؤكـــدة أنهم يحصـــدون ثمـــار تعبهم 
واجتهادهـــم طيلة ســـنوات الدراســـة 
ومـــا اتســـموا بـــه مـــن صبـــر ومثابـــرة 
متمنيـــة  أهدافهـــم،  إلـــى  للوصـــول 
فـــي تحقيـــق  التوفيـــق  لهـــم جميًعـــا 
مـــا  واســـتثمار  إليهـــم  مـــا يطمحـــون 
اكتســـبوه من معارف وعلوم لتحقيق 
فـــي  العمـــل  لســـوق  نوعيـــة  إضافـــة 

مختلف التخصصات والمجاالت.
وعبـــرت األميـــن العـــام عـــن تقديرها 
لـــدور جامعـــة المملكـــة كإحـــدى أكبـــر 
مؤسســـات التعليـــم العالي في مملكة 
البحريـــن، ومـــا حققتـــه مـــن إنجازات 

متميزة.
حيث تأكد األمين العام أن ما تحققه 

جامعـــة المملكة مـــن إنجازات يعكس 
مـــن  والمتواصلـــة  الكبيـــرة  الجهـــود 
قبـــل مجلـــس أمناء الجامعـــة وجميع 
الهيئـــات  مـــن  الجامعـــة  منســـوبي 
والفنيـــة  واألكاديميـــة  اإلداريـــة 
وحرصهم على اعتماد أفضل البرامج 

األكاديمية.
المملكـــة  جامعـــة  رئيـــس  وصـــرح 
بالوكالـــة، نـــادر محمد البســـتكي، بأن 
جامعة المملكة ستنظم حفل تخريج 
والعاشـــر  والتاســـع  الثامـــن  الفـــوج 
حيـــث يعـــد أكبر فـــوج يتـــم تخريجه 
فـــي الجامعـــة وســـيكون هـــذا الحفل 
متزامًنـــا مـــع احتفال الجامعـــة بمرور 
20 عاًمـــا علـــى تأسيســـها اســـتطاعت 
الجامعة خاللها استكمال جميع البنى 
التـــي  واللوائـــح  واألنظمـــة  التحتيـــة 
تحكـــم عمليـــات الجامعـــة األكاديمية 

واإلداريـــة والعلميـــة حســـب المعايير 
المطلوبـــة فـــي إجـــراءات االعتمادية 
التعليـــم  مجلـــس  مـــن  المؤسســـية 
العالـــي وهيئـــة ضمان جـــودة التعليم 
والتدريـــب. وقـــد خرجـــت الجامعـــة 
فـــي مســـيرتها أكثر مـــن 2500 طالب 
وطالبـــة ســـاهموا فـــي شـــتى فـــروع 
االقتصـــاد الوطنـــي وكان لهم دورهم 
وإسهامهم المشهود. وسيشهد الحفل 
هـــذا العـــام تخريج كوكبـــة أخرى من 
الطلبة والطالبـــات المتميزين والذين 
سيساهمون بدورهم في بناء اقتصاد 
مملكـــة البحرين علًما أن العديد منهم 
قد انضم إلـــى قطاعات العمل قبل أو 

بعد تخرجهم.

من جانبه، أعرب البستكي عن شكره 
وتقديره العميق لألمين العام للتعليم 
العالـــي لرعايتها حفـــل تخريج الفوج 
لجامعـــة  والعاشـــر  والتاســـع  الثامـــن 
المملكـــة، وعلى دعمها المســـتمر الذي 
العالـــي  التعليـــم  لمؤسســـات  تقدمـــه 
مملكـــة  خدمـــة  فـــي  تصـــب  والتـــي 

الوطنـــي،  واقتصادهـــا  البحريـــن 
وحرصها المســـتمر على تطوير قطاع 

التعليم العالي.
رنـــا  الشـــيخة  رعايـــة  أن  وأضـــاف 
الكريمـــة لحفل التخريج رســـالة دعم 
واضحـــة للـــدور العلمـــي واألكاديمـــي 
الـــذي تتميز به جامعة المملكة، ويعبر 

هـــذا الدعم عن عظيـــم االهتمام الذي 
توليـــه ســـعادتها بالتعليـــم العالي في 
البحرين، ومســـاهمتها بدعم الجامعة 
ليكـــون لهـــا دور فعال على المســـتوى 
المعرفـــي في المملكـــة وحرصها على 
توفيـــر تعليـــم متميز وبجـــودة عالية 

بما يتماشى مع المعايير الدولية.

 الجامعة خرجت 
خالل مسيرتها 
أكثر من 2500 

طالب وطالبة

نادر البستكي الشيخة رنا بنت عيسى

وقعت شركة خدمات مطار البحرين 
)باس( والجمعية البحرينية لمتالزمة 
داون مذكـــرة تفاهم بهـــدف توظيف 
مجموعـــة من الشـــباب البحريني من 
ذوي الهمـــم فـــي الشـــركة، يأتي ذلك 
مـــن خالل جهود الشـــركة المتواصلة 
لتدريب البحرينيين من خالل برامج 
لتوطيـــد  تهـــدف  خاصـــة  تدريبيـــة 
أواصـــر التعـــاون بين الطرفيـــن فيما 
لسياســـة  فاعـــل  بتطبيـــق  يتعلـــق 
الدمج الشـــامل وتكويـــن فريق عمل 
مشـــترك لالرتقاء بالخدمات المقدمة 
ألصحاب الهمـــم ضمن أفضل وأرقى 

المعايير العالمية.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
بـــاس  “أن  خليـــل  محمـــد  “بـــاس”، 
تسعى بشكل دائم إلى تقديم برامج 
تدريبيـــة ذات جـــودة عالية لمختلف 
أصحـــاب  ومنهـــا  المجتمـــع  شـــرائح 
الهمـــم فـــي جميع المجـــاالت الممكنة 
انطالًقا مـــن مســـؤوليتها المجتمعية 
تجاه الوطن والمواطن.” وأضاف “إن 
تاريخنـــا الطويل وخبرتنا في تطوير 
كوادرنـــا البشـــرية مـــن خـــالل برامج 
يفســـح  للشـــركة  الشـــاملة  التدريـــب 
للقيـــام بمثـــل هـــذه  المجـــال أمامنـــا 

المبـــادرات التـــي تهدف إلـــى تطبيق 
الدمـــج  واالرتقـــاء  فاعـــل لسياســـة 
بمخرجـــات أصحاب الهمم الوظيفية 
وفق أفضل وأرقى المعايير المحلية 

والعالمية.
مـــن جهتـــه، أكد مديـــر مركـــز العناية 
العلـــي،  أحمـــد  داون،  بمتالزمـــة 
علـــى االهتمـــام الـــذي توليه الشـــركة 
والجمعيـــة فـــي مجـــال إشـــراك ذوي 
الدمـــج  وأهميـــة  داون  متالزمـــة 
المجتمعـــي، وأن التنســـيق سيشـــمل 
تقديم محاضـــرات توعوية وتدريب 

ميداني بشأن الدمج وآلية تنفيذه.

تطبيق “فاعل الدمج الشامل” وفريق عمل لالرتقاء بالخدمات

“باس” و “متالزمة داون” تتعاونان لتوظيف ذوي الهمم

عقب توقيع مذكرة التفاهم

للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  ـــع  وقَّ
المصرفيـــة والماليـــة )BIBF( مذكرة 
تفاهـــم مـــع شـــركة كـــي بـــي إم جي 
فـــرص  لتعزيـــز   )KPMG( فخـــرو 
البحريـــن.  مملكـــة  فـــي  التدريـــب 
وتهـــدف مذكرة التفاهـــم إلى تعزيز 
التعـــاون وتطويـــر المبـــادرات بيـــن 
المعهـــد  طـــالب  لتزويـــد  الطرفيـــن 
فـــي  خصوًصـــا  التدريـــب،  بفـــرص 
والتدقيـــق  المحاســـبة  مجـــاالت 
مـــن  وغيرهـــا  الشـــركات  وتمويـــل 
بالمـــال  المتعلقـــة  التخصصـــات 

واألعمال.
ووقـــع مذكرة التفاهم كل من جمال 
فخرو، الشريك اإلداري لشركة “كي 
بي إم جـــي فخرو” وأحمد الشـــيخ، 

.”BIBF“ المدير العام لمعهد

وتنص مذكـــرة التفاهم على تعاون 
الطرفين في تطوير أنشطة تدريب 
وتلمذة مشـــتركة من شأنها تشجيع 
وتعزيـــز تبـــادل المعرفـــة والتعليـــم 
والخبرة التدريبية وزيادة مســـتوى 
وجـــذب  التخطيـــط  فـــي  التعـــاون 
الخبـــراء المتخصصين في مختلف 

المشاريع. 
وصرح الشريك اإلداري لشركة “كي 
بـــي إم جي فخـــرو”، جمـــال فخرو: 
“نؤمن في )كـــي بي إم جي( بأهمية 
التعليم المســـتمر وضـــرورة إحداث 
تغيير إيجابي في المجتمعات التي 
نعيـــش ونعمـــل فيهـــا. ومـــن خـــالل 
االســـتثمار فـــي التعليـــم والتدريب، 
فـــي  بشـــكل مباشـــر  نســـاهم  فإننـــا 
دفـــع عجلة نمـــو االقتصـــاد الوطني 

في المملكة. لذلك، نســـعد بالتعاون 
مـــع معهـــد “BIBF” لدعـــم التطويـــر 
المهنـــي وإعـــداد الجيـــل القـــادم من 
مـــن  الشـــابة؛  البحرينيـــة  القيـــادات 
خـــالل تزويدهـــم بالمـــوارد والبيئـــة 
المالئمتيـــن لتســـهيل نموهـــم علـــى 

المستوى الفردي والمهني”.
من جانبه، صرح المدير العام لمعهد 
“BIBF” “نســـعد بالتعاون مع شـــركة 
مع “كـــي بي إم جي فخـــرو”، والتي 
لطالمـــا كانـــت مـــن أوائـــل الداعمين 
لمبادرات المعهـــد وقطاع الخدمات 
ونتطلـــع  المملكـــة.  فـــي  الماليـــة 
لتعزيـــز هـــذه الشـــراكة والعمل على 
تعزيـــز المهارات الوظيفيـــة للكوادر 
البحرينية العاملة في هذا المجال”.

وقَّعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير المبادرات

“كي بي إم جي فخرو” و “BIBF” يؤهالن الخريجين المتفوقين

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

محمد بن خليفة يشيد بلجنة تسوية “المتعثرة” ويؤكد أهمية اإلجراءات القانونية
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أكد رئيس قائمة “تجار  22” ، رجل األعمال ســمير ناس، في لقاء عقدته القائمة التي 
تضم 18 من رجال األعمال المعروفين الذين يخوضون انتخابات مجلس إدارة غرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن الشــهر الجــاري واتســم بالصراحــة،  أن كلمــة غرفــة تجــارة 
وصناعــة البحريــن باتــت مســموعة وأنهــا أصبحــت طرفــًا ثالثــًا إلــى جانــب الحكومــة 

والمجلس التشريعي في أي قرار اقتصادي يمس القطاع الخاص.
 وســـرد ناس، وهو األوفر حظًا لقيادة دفة 
الغرفة للســـنوات األربـــع المقبلة، إنجازات 
الـــدورة الماضية )29( من عمر أعرق غرفة 
تجاريـــة فـــي المنطقـــة، حيـــث أشـــار إلـــى 
أنها شـــهدت هيكلـــة كاملـــة إلدارة الغرفة، 
واللجان العاملة فيها، وأســـلوبها في إدارة 
صـــوت  وإيصـــال  االقتصاديـــة  الملفـــات 
وفـــق  الحكومـــة  إلـــى  األعمـــال  أصحـــاب 

مبادئ عملية ونهج علمي للحوار.
علـــى  نـــاس،  وفـــق  الغرفـــة،  عملـــت  كمـــا 
الحفاظ على استقالليتها مع تغيير قانون 
الغرفـــة الحالـــي الـــذي كاد أن يجعـــل منها 
كأنهـــا “قســـم” مـــن أقســـام وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
وقـــال نـــاس، فـــي اللقـــاء الـــذي حضرتـــه 
مجموعـــة كبيرة من أصحاب األعمال،  إن 
الغرفة أنجزت نحو 24 دراسة في مختلف 
الملفات االقتصادية والقضايا التي تشغل 
الشـــارع التجـــاري، ومن بينها ملف رســـوم 
السجل التجاري، والعمالة األجنبية “الفيزا 
المرنة”، والشـــركات األجنبية، وغيرها من 
الملفـــات بصـــورة عمليـــة ومنهجيـــة، كان 
لـــه األثر فـــي تغييـــر القـــرارات الحكومية 
والخطـــط الموضوعـــة. وســـرد نـــاس أبرز 
إنجازات الســـنوات األربـــع الماضية والتي 
تخللتهـــا جائحـــة الـ)كوفيـــد – 19(، حيـــث 
أشـــار إلـــى أن نســـبة كبيـــرة مـــن الخطـــط 
أو  تـــم تحقيقهـــا  واألهـــداف  الموضوعـــة 
وضعـــت ضمـــن األجنـــدة الحكوميـــة فـــي 
حيـــن  فـــي  االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــة 
تســـتعد الغرفة لتقديم عدد من الدراسات 
إلـــى الحكومة ومن بينها دراســـات تتعلق 
فـــي  واالســـتثمار  والســـياحة  بالتعليـــم 

القطاع الطبي.
وقـــال إنه فـــي أول لقـــاء مع ســـمو األمير 
الراحل خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 

هللا ثـــراه، كان المطلـــب األساســـي للغرفة 
هـــو التريث في فرض زيادة في الرســـوم 
التجارية كانت تصل إلى ما بين 1000 إلى 
4 آالف دينار  على المؤسســـات التجارية، 
حيـــث  التجـــاري،  الســـجل  رســـوم  نظيـــر 
أنجـــزت الغرفة دراســـة متكاملة وقدمتها 
أثـــر فـــي  لـــه  الـــذي كان  للحكومـــة األمـــر 
إقنـــاع األخيرة بتعديـــل قرارها وتخفيض 
رسوم الســـجل التجاري بشـــكل كبير جدًا 
استفادت منه جميع المؤسسات خصوصًا 
الصغيرة والمتوســـطة والتي تشكل قرابة 
95 % مـــن إجمالي المؤسســـات التجارية 

في البالد.
كما استجابت الحكومة لطلبات الغرفة في 
دعـــم المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
والتـــي مـــن بينهـــا تخصيـــص 20 % مـــن 
المناقصـــات الحكوميـــة لهذه المؤسســـات 
وإعطاؤهـــا أفضليـــة، إلـــى جانـــب معالجة 
“صنـــدوق  خـــالل  مـــن  التمويـــل  مشـــكلة 
دينـــار،  مليـــون   100 بقيمـــة  الســـيولة” 
والـــذي خصـــص 70 % منـــه للمؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، كمـــا عملـــت على 
معالجة متأخرات الرسوم الحكومية على 
الشـــركات من خالل تقسيطها، وتم تغيير 
قرار حظر أكياس “البالســـتيك” الذي هدد 
المصانـــع المحليـــة، بعـــد دراســـة ســـريعة 

رفعتها الغرفة للحكومة.
كمـــا طلبـــت “الغرفـــة” معالجـــة موضـــوع 
“التســـتر التجـــاري” حيـــث تم عمـــل لجنة 
مـــع وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، 
ووضع خطة لمكافحة هذه المشكلة حيث 

بدأت الوزارة التحرك بالفعل.
وقـــال نـــاس إن األســـلوب الجديـــد الـــذي 
اتبعتـــه الغرفـــة كان محل تقديـــر من قبل 
الحكومة، حيـــث أصبحت الغرفة شـــريكًا 
في صناعة القرار بعد أن ظل مقعدها  في 

الدورة التـــي قبلها مغيبًا في محافل صنع 
القـــرار. وبيـــن أن الغرفـــة اتخـــذت منهجًا 
مماثـــالً فـــي حلحلة معظـــم القضايـــا التي 
تشغل الشارع التجاري وهو اتباع أسلوب 
هـــادئ ومتزن مبني على الدراســـات التي 
تقـــارن مـــع دول المنطقـــة، وهـــو أســـلوب 
أكثـــر إقناعـــًا، مـــن اتبـــاع أســـلوب االنتقاد 
العلنـــي الذي ال يحقق األهـــداف المرجوة، 
حيث أنجزت الغرفة عشـــرات الدراســـات 
خـــالل  العمـــل،  وورش  واالســـتبيانات 
هـــذه الفترة مـــن بينها نشـــرات اقتصادية 
تحظـــى بتقدير مختلف األطراف بما فيها 
الســـفارات العاملة في المملكة. وأشار إلى 
أن هناك توجهًا رســـمّيًا بأال يتم إصدار أي 
قرار أو قانون يتعلق باالقتصاد وقطاعات 

األعمال دون أخذ رأي الغرفة. 
وبخصـــوص التعامـــل مـــع الجائحة، أشـــار 
رئيـــس مجلس إدارة “الغرفة” إلى أنه فور 
تفشـــي الجائحـــة، ســـارعت الغرفـــة برفـــع 
مقترحـــات إلـــى الحكومـــة لوقـــف الضـــرر 
المحدق بقطاعات األعمال، حيث سارعت 

األخيـــرة بتبنـــي هذه المقترحـــات جميعها 
ضمـــن  “خطـــة اإلنقـــاذ المالـــي” والتـــي تم 
إعالنهـــا فـــي مـــارس بقيمة تفـــوق الثالثة 
مليـــارات دينار، والتـــي كان لها فضل كبير 
فـــي التخفيف من تداعيات الجائحة على 

قطاعات األعمال.

 حوار هادئ

وبين ناس أن الكثير من العمل والتحركات 
التـــي تتـــم وراء األضـــواء، واالجتماعـــات 
الدوريـــة مع المســـؤولين والقيـــادة، ال يتم 
اإلعـــالن عنهـــا، حيـــث أن الحـــوار الهـــادئ 
والمســـؤول الذي يراعي خصوصية العمل 

مع الجانب الرسمي أكثر نفعًا.
وقـــال إنه من بين الدراســـات التي أجرتها 
الغرفة موضوع تملك الشـــركات األجنبية 
و”الفيـــزا المرنـــة” والتـــي جـــاءت في 600 
صفحـــة، حيـــث اســـتجابت الحكومة فيما 
المـــرن”،  “التصحيـــح  بموضـــوع  يتعلـــق 
وقامـــت بوضـــع ضوابـــط إلصـــدار الفيـــزا 
المرنـــة، لكنـــه اســـتدرك أن “الغرفة” التزال 
تنتظـــر مزيـــدًا مـــن الخطـــوات، حيـــث إن 

بإلغـــاء  طالبـــت  قدمتهـــا  التـــي  الدراســـة 
“الفيزا المرنة”.

واعتبـــر نـــاس “الفيـــزا المرنـــة” أنهـــا “بالء” 
علـــى االقتصـــاد الوطنـــي حيـــث إن هنـــاك 
تحويـــالت أجنبيـــة لخـــارج البحريـــن قـــد 
تفـــوق المليار دينار بحريني وهو يفوق ما 

يتم الحصول عليه من هذه “الفيزا”.
الفتـــرة  فـــي  كذلـــك  الغرفـــة  قامـــت  كمـــا 
األخيـــرة برفـــع توصيـــات ضمـــن دراســـة 
أطلـــق عليهـــا “Way forward” أو “الطريق 
لألمـــام” وتضم 15 توصية،  مع تغير وضع 
االستثمارات واالنفتاح الذي شهدته دول 
الخليج واالستشـــعار بأهمية وجود تحرك 
لمواكبة المرحلة والتغيير،  حيث ترجمت 
هـــذه التوصيـــات ضمـــن خطـــة “التعافـــي 
االقتصـــادي” التـــي أعلنت عنهـــا الحكومة 

في مختلف القطاعات.
وبشر ناس رجال األعمال الذين عبروا عن 
اســـتيائهم خالل الندوة عن “الفيزا المرنة” 
التـــي باتـــت تشـــكل هاجســـًا وقلقـــًا كبيرًا 
بالنســـبة لهم، مشـــيرًا إلى أن هناك معالجة 

لهـــذه القضية فـــي الفترة المقبلـــة، مفضالً 
عدم سرد المزيد من التفاصيل.

ووعـــد نـــاس بـــأن “تجـــار 22” فـــي حـــال 
انتخابهـــا للـــدورة المقبلـــة، ســـتعمل علـــى 
تنفيـــذ 22 مبـــادرة ضمـــن خطـــة القائمـــة، 
إلى جانب اســـتكمال الخطـــط الموضوعة 
والدراســـات، حيـــث رفعـــت الغرفـــة للتـــو 
دراســـة بشـــأن قطـــاع اإلنشـــاءات والعقار 
ورســـوم البنية التحتية البالغة 12 دينارًا، 
كمـــا قدمت دراســـة خاصة بشـــأن رســـوم 
دراســـة  تقديـــم  بصـــدد  وأنهـــا  الكهربـــاء، 
بشـــأن الســـياحة التعليمية، وأخرى بشـــأن 
التحديـــات التـــي تواجـــه القطـــاع الطبـــي 

خصوصًا فيما يتعلق باستيراد األدوية.
القوانيـــن  مـــن  العديـــد  أن  إلـــى  وأشـــار 
داعيـــًا  إلـــى مراجعـــة،  والرســـوم تحتـــاج 
الحكومـــة إلـــى إعطـــاء دور أكبـــر للقطـــاع 
الخـــاص، مثـــل إعطـــاء الفرصـــة للقطـــاع 
الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  إلدارة  الخـــاص 
وشركات في القطاع النفطي، بحيث تركز 

على تنمية البنية التحتية.

عبــر رجــال أعمال عن ســخطهم إزاء موضوع “الفيــزا المرنة”، وذلك أثناء لقاء عقدته 
كتلــة “تجــار 22” مســاء أمــس األول للحديث حول برنامج القائمــة، إذ دعوا إلى وقف 
هذا النوع من رخص العمل أو اإلقامات التي تســببت في إغالق العديد من األنشــطة 

التجارية، على حد تعبيرهم. 

نـــادر عـــالوي عـــن  وعبـــر رجـــل األعمـــال 
امتعاضه من “الفيزا المرنة”، متســـائاًل عن 
تصنيـــف “الفيـــزا المرنـــة” أو من الشـــخص 
الـــذي يمكن أن يســـتفيد منها، مشـــيًرا إلى 
أنه ينبغي أن تكون هناك فئات ومهن يتم 

تحديدها لهذا النوع من الفيزا.
ورأى رجـــل األعمال أحمـــد الجزاف أنه لم 
يلمـــس تغييرا كبيـــرا في الســـنوات األربع 
الماضية من عمر غرفة التجارة، خصوًصا 
فيما يتعلق بـ “الفيزا المرنة” والتي أغلقت 

تجارة العديد من أعمال التجار.
وأشار الجزاف إلى أن عامال لديه بوظيفة 
مشـــرف فـــي شـــركة “بـــزة”، طلـــب منه أن 
يعمـــل لديه شـــخصًيا وأن يســـتلم من هذا 
العامـــل راتبـــا، وإال ســـيغادره باســـتخدام 
“الفيـــزا المرنـــة”. وتابع “اليـــوم نحن حداد 

بال فحم”.
وخاطـــب الجـــزاف ســـمير نـــاس قائـــاًل “ال 
أريـــد المجاملة، ولكننا نريد إســـتراتيجية 
جديدة كمواطنين بحرينيين ألن األجانب 

أكلونا”.

وانتقـــد الجـــزاف أن “الغرفـــة” ال تتحـــدث 
عـــن كل مـــا تقوم بـــه إلى اإلعالم، مشـــيًرا 
إلى أن جانب الرأي العام، سيشـــكل داعما 
كبيـــرا للغرفـــة، إذ إن دور الـــرأي العـــام هو 

المساهمة في عملية التغيير.
مـــن جانبـــه، قال صاحـــب األعمال هشـــام 
مطـــر “إن احتياجـــات الشـــركات الصغيرة 
تختلف عن احتياجات الشركات األخرى”.

علـــى  ضوابـــط  بوضـــع  مطـــر  وطالـــب 
اســـتصدار الرخـــص التجاريـــة لألجانـــب، 
مشـــيرا إلـــى أن الســـجالت التجارية التي 
صـــدرت لألجانب في فترة الجائحة كانت 

بأعداد كبيرة وغير طبيعية.
وأشـــار إلى أنه يعلم أن الغرفة لديها لجنة 
تتابـــع الموضـــوع، ولكنـــه طالـــب بتحـــرك 
أقـــوى في هـــذا الملـــف، وإيصال الرســـالة 

بصورة “راقية” تليق بالقطاع الخاص.
ورأى أن بعـــض التجـــار يـــرون وجودهـــم 
فـــي الغرفـــة بأنهـــم مجـــرد جهـــة موصلـــة 
آلراء التجـــار وهو ما يعطي انطباعا بعدم 
الثقة، إذ إن الغرفة هي طرف إنتاجي إلى 

جانـــب الحكومة والنقابات العمالية. ودعا 
إلى إشـــراك وفســـح المجال لقدر أكبر من 
أصحاب األعمال في الزيارات الخارجية.

أمـــا صاحـــب األعمـــال عبيدلـــي العبيدلي، 
فأثنى على أداء الغرفة في األربع سنوات 
الماضية، خصوًصا فيما يتعلق بما قال إنه 
“مؤسســـية” الغرفة جعلتهـــا تعمل بصورة 
مؤسسية بشكل أكبر، والذي انعكس على 

عمل اللجان.
وتابع “ألول مرة الغرفة تستطيع أال تكون 
فقـــط مجلس إدارة )..( أطلعت على بعض 
الدراســـات، وال شك أن هناك منهج عملي، 
وأن لهـــذه الدراســـات اتجاهيـــن أحدهمـــا 

المســـاس بعصب اقتصاد البحرين، واألمر 
عملـــي  بمنهـــج  الحقيقـــة  تناولـــت  اآلخـــر 
واســـتطاعت أن تخاطـــب الدولة والقيادة 
ليـــس بـــردود فعل آنية، ولكـــن بردود فعل 

منهجية، وهذا أمر مهم”.
ورأى أن فـــي هـــذه المـــرة لـــم يعـــد عمـــل 
الغرفة مناكفة للدولة، ولكن إرشاد الدولة 

لمـــا ينبغـــي أن تقـــوم بـــه، مـــن خـــالل نقل 
هموم القطاع الخاص.

وأشار أن عملية التطور االجتماعي ليست 
ســـريعة ولكنهـــا عمليـــة تراكمـــات، وقـــال 
“أعتقـــد أن الغرفـــة حققـــت خـــالل األربـــع 

سنوات ما نطمح له”.
بقطـــاع  االهتمـــام  إلـــى  عبيدلـــي  ودعـــا 

فـــي  التكنولوجيـــا  وقطـــاع  االتصـــاالت 
الفترة المقبلة عن طريق تنويع االقتصاد، 
كمـــا أصبحـــت الغرفـــة مـــن أهـــم منظمات 
والمتحركـــة،  الحيـــة  المدنـــي  المجتمـــع 
داعًيـــا إياهـــا االهتمام بالجانب السياســـي 
بمفهومه الراقي وتفعيل الدور الخارجي.

أمـــا صاحـــب األعمال أحمـــد البنخليل دعا 
إلـــى تواصل أكبر مع أصحاب األعمال في 
مصير المقترحـــات التي يرفعونها للغرفة، 

وما حصل بشأنها. 
ودعـــا البنخليل إلى دعم كتلة انتخابية أو 
أعضـــاء للدخـــول في قبة مجلـــس النواب 

القادم.

ناس: صوت “الغرفة” أصبح مسموعًا... وال قرار اقتصادي إال بمشورتها

سخط ضد “الفيزا المرنة”... وتاجر: األجانب “أكلونا”

طالبنا بإلغاء “الفيزا المرنة”... ومعالجة قادمة للظاهرة

رجال األعمال يسردون همومهم في لقاء “تجار 22”

ناس متحدًثا في اللقاء 
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العبيدلي: “الغرفة” استطاعت مخاطبة 
الدولة بمنهج علمي

إنجازات “الغرفة” لصالح الجميع وخصوصًا “الصغيرة والمتوسطة”

“الغرفة” قدمت دراسة للحكومة بشأن رسوم الكهرباء

22 مبادرة ضمن خطة قائمة “تجار 22”  للدورة المقبلة

ناس: )الفيزا المرنة( “بالء” على االقتصاد الوطني
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يفتــح اليــوم الخميــس )3 مــارس 2022( بــاب الترشــح لعضويــة مجلس إدارة الغرفــة للدورة 
)30( وفًقــا للمــادة )55( مــن الالئحــة التنفيذيــة للغرفــة، وحتى 13 مارس 2022 من الســاعة 8 
صباًحــا وإلــى الســاعة 2 ظهــًرا بمقــر إدارة خدمة العمالء في الطابق األرضــي من مبنى “بيت 

التجار” بالسنابس.

لـ  المسقطي  عــادل  االنتخابات  لجنة  رئيس  وأكــد 
أوراق  جميع  تكون  أن  أهمية  االقتصادي”  “البالد 
تعاون  وجــود  إلــى  مشيًرا  كاملة،  للترشح  التقدم 
شــهــادات  الــداخــلــيــة إلصـــدار  ووزارة  الــغــرفــة  بين 
حسن السير والسلوك للراغبين في الترشح لسرعة 
إصدارها، مبيًنا أن الغرفة تمنح رسالة للراغبين في 
السير والسلوك وبعد  الحصول على شهادة حسن 
الطلب  يقدم  الغرفة  مــن  الــرســالــة  على  الحصول 
الداخلية مرفق بطلب رسالة  إلى وزارة  “أونالين” 
ال  الشهادة  إصـــدار  عملية  أن  إلــى  مشيًرا  الغرفة، 

الترشح  فــي  الراغبين  دعــا  أنــه  إال  عــادة  تتأخر 
من  الرسالة  لطلب  التقدم  إلــى  الخميس  اليوم 

الغرفة.
متطلبات  ــأن  ب االنــتــخــابــات  لجنة  رئــيــس  وقـــال 
الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة 
)25( من المرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2012 
بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين وتعديالته 
العضوية،  بيانات  من  نسخة  تقديم  في  تتمثل 
نــســخــة مــن جــــواز ســفــر الــمــتــرشــح، نــســخــة من 

بطاقة هوية المترشح، صورة شخصية حديثة 
بترشيحه  الــشــركــة  مــن  خــطــاب  للمترشح، 

في  مــذكــورا  اسمه  يكون  أن  على  عنها 
عن  قــانــونــي  كممثل  الناخبين  جـــدول 
)للشركات األعضاء فقط(،  الشركة  هذه 

ســاري  التجاري  السجل  عــن  وصـــورة 
موّقع  إقـــرار  جــانــب  إلــى  المفعول 
من المترشح حسب النموذج الُمعد 
من قبل لجنة االنتخابات، وشهادة 
اإلدارة  من  والسلوك  السيرة  حسن 
الداخلية، ورصيد  بوزارة  المختصة 
سداد مبلغ الترشح لعضوية مجلس 

اإلدارة البالغ 200 دينار بحريني.

ــح بـــأن اســتــخــراج شـــهـــادة حــســن الــســيــرة  ــ وأوضـ
الداخلية  بـــوزارة  المختصة  اإلدارة  من  والسلوك 
ــادة مــن غــرفــة تــجــارة  تتطلب الــحــصــول عــلــى إفــ
وصناعة البحرين وموقعة من مدير إدارة الشؤون 
الــقــانــونــيــة بــالــغــرفــة ومــخــتــومــة بــخــتــمــهــا حسب 

متطلبات وزارة الداخلية.
منها  طلبوا  الغرفة  من  أعضاء  وجــود  وكشف عن 
رســـائـــل لــلــحــصــول عــلــى شـــهـــادات حــســن الــســيــر 
الداخلية  وزارة  ــى  إل طلبات  وقــدمــوا  والــســلــوك، 
ومستعدين  كــامــلــة،  الــمــعــلــومــات  عــلــى  وحــصــلــوا 

في  الراغبين  داعــًيــا  للترشح،  الــيــوم  التقدم  إلــى 
للحصول  الغرفة؛  إلى  الذهاب  إلى سرعة  الترشح 
السير  حسن  شهادات  على  للحصول  رسائل  على 
المختصة  الــجــهــات  ــى  ــ إل وتــقــديــمــهــا  ــلـــوك،  والـــسـ
يكون  لن  دونها  من  ألن  الشهادة؛  على  والحصول 
وجــود  إلــى  مشيًرا  الــشــروط،  مستوفيا  المترشح 

حاالت تتأخر في الحصول على هذه الشهادة.
الغرفة  إلى  الذين تقدموا  الغرفة  أن أعضاء  وذكر 
للحصول على رسائل لتقديم طلب الحصول على 
شهادات حسن السير والسلوك بحدود 15 شخًصا.

وأشار المسقطي إلى أن اليوم يفتح باب الترشح 
للدورة  الغرفة  إدارة  مجلس  عضوية  النتخابات 
2 ظهًرا  الساعة  8 صباًحا ولغاية  الساعة  )30( من 
الحضور  ضــرورة  مؤكًدا  التجار”،  “بيت  مبنى  في 
األوراق  بجميع  الــتــرشــح  إلـــى  لــلــتــقــدم  شــخــصــًيــا 
المطلوبة واستالم رصيد، ويتم عرض األوراق على 
اللجنة للموافقة عليها وبعد فحص استيفاء جميع 

الشروط، يحصل على جواب خالل 24 ساعة.
وبين بأن لجنة االنتخابات ستقوم بمراجعة كافة 
طلبات الترشح وإخطار العضو عن طريق الفاكس 
غايته  بموعد  فيه  بقرارها  اإللكتروني  البريد  أو 
حال  وفي  الطلب،  لتقديم  التالي  اليوم  نهاية 
العضو  إدراج  بعدم  اللجنة  قــرار  صــدور 
المرشحين لعضوية  في كشف أسماء 
مجلس اإلدارة، فيجوز له التظلم من 
من  األكثر  على  يومين  خالل  القرار 
اللجنة  وتفصل  بــه،  إخــطــاره  تاريخ 
بقرارها  العضو  وتخطر  التظلم  في 
اليوم  نهاية  غايته  موعد  فــي  فيه 

التالي لتقديم التظلم.
لــجــمــيــع  ــكــــن  ــمــ ــ ي بـــــأنـــــه  وأردف 
استمارة  على  الحصول  المترشحين 

الترشح  وإقــرار  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  الترشح 
الموقع  زيــارة  طريق  عن  اإلدارة  مجلس  لعضوية 
https://bahrainchamber. التالي:  اإللكتروني 

/bh

جداول الناخبين

العمل على  أن  المسقطي  أوضــح  أخــرى،  من جهة 
جداول الناخبين مستمرة بصفة يومية؛ للتأكد من 
معلومات الناخبين ونشرها على الموقع اإللكتروني 
جديدة،  تجارية  سجالت  إصــدار  يتم  إذ  للغرفة، 
الناخبين،  على جداول  معلومات  تصحيح  وطلب 
تجاري  500 سجل  قرابة  فــرز  تم  أنــه  إلــى  مشيًرا 
تنتهي مدتها قبل يوم االنتخاب، ويجب تجديدها 
حتى يحق لصاحب السجل االنتخاب، وهذا العدد 

في تناقص بسرعة؛ نظًرا لتجديد السجالت.
المخول  لتغيير  يــتــقــدم  مــن  هــنــالــك  أن  وأضــــاف 
بالتصويت أو أعضاء مجلس اإلدارة أو رأس المال 

في حال وجود خطأ، مشيًرا إلى أنه تم التأكد من 
الصناعة  وزارة  مع  متطابقة  بالغرفة  البيانات  أن 
من  للتأكد  الناخبين  داعــًيــا  والسياحة،  والتجارة 
السجالت  أن  إلــى  مشيًرا  صحيحة،  المعلومة  أن 
التغييرات  أو  التعديالت  بعض  بها  التي  التجارية 
يتناقص  الــعــدد  وهــذا  سجل،  ألــف  تتعدى  ال  فيها 
لتعديل  يومًيا  تتم  التحديث  عملية  ألن  بسرعة؛ 

وتجديد السجالت.
إلــى وجــود عدد  المسقطي  لفت  آخــر،  على صعيد 
كمبيوتر  أجــهــزة  وتــوفــيــر  لــشــراء  المناقصات  مــن 
للعملية  التصوير  أجهزة  فــرز،  وأجهزة  وماسحات 
ــتــخــابــي، أوراق  الــمــركــز االن االنــتــخــابــيــة، تــأثــيــث 
جدول  على  المدققين  االستشاريين،  االنتخابات، 
االنتخابات، والتنسيق مع األجهزة األمنية، الطلبة 
الذين سيتم االستعانة بهم في العملية االنتخابية، 
العملية  إلدارة  ــغــرفــة  ال مــوظــفــي  مـــع  الــتــنــســيــق 
االنتخابية مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

“الغرفة” تتلقى طلبات 15 عضوا لنيل “حسن السيرة والسلوك” من “الداخلية”
اليوم يفتح باب الترشح النتخابات “بيت التجار”... المسقطي لـ “^”:

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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تنتهي مدتها قبل 
يوم االنتخاب
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