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52 دقيقة بدال من 12 ساعة لإلفراج عن الشاحنات بالجسر
المنامة - وزارة الداخلية

شارك رئيس الجمارك رئيس منظمة 
أحمـــد  الشـــيخ  العالميـــة  الجمـــارك 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي الجلســـة 
الحواريـــة المصاحبـــة لمؤتمـــر إدارة 
الشـــرق  وتكنولوجيـــا  الحـــدود 
بالتحـــول  والمختـــص  األوســـط، 
الجمركـــي الرقمي وتيســـير التجارة 
فـــي  ُعقـــد  الـــذي  المخاطـــر،  وإدارة 

مدينـــة دبي بدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة. وتطـــرق خالل مشـــاركته 
بعنـــوان  الحواريـــة  الجلســـة  فـــي 
“رقمنة الجمارك والتجارة وسالســـل 
أدارهـــا  والتـــي  العالميـــة”  التوريـــد 
رئيس المجلس االستشـــاري للرابطة 
الدولية إلدارة الحدود والتكنولوجيا 
الرس كارلسون، إلى اإلنجاز الجديد 

الـــذي حققتـــه إدارة جمـــارك المنافذ 
البريـــة والمتمثـــل فـــي خفـــض مـــدة 
المحملـــة  الشـــاحنات  عـــن  اإلفـــراج 
الـــواردة إلـــى مملكـــة البحريـــن عبـــر 
جســـر الملك فهـــد، بمتوســـط انتظار 
52 دقيقـــة فـــي شـــهر أغســـطس من 
العـــام الماضي مقارنـــة بـ 757 دقيقة 

)08(في األعوام السابقة.

مستفيدون: توسع 
“اإلسكان” في الخدمات 

يصب في صالح المواطنين
المنامة - بنا

أكـــد منتفعـــون مـــن الخدمـــات اإلســـكانية ضمـــن التوجيهـــات الملكية 
الســـامية بتوفير 40 ألف وحدة ســـكنية، أهمية المشـــاريع التطويرية 
في الخدمات اإلســـكانية والتي تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدين 
أن توســـع وزارة اإلســـكان فـــي تقديـــم الخدمـــات اإلســـكانية وتعـــدد 

)03(أنواعها يعتبر أمًرا جيًدا يصب في صالح المواطنين.

البدء بتنفيذ “كلية عبداهلل بن 
خالد للدراسات اإلسالمية”
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د. محمد احمد 
استشاري جراح العمود الفقري 

جمعية جراحة العظام اللبنانية 

خبرة طبية في 
جراحة ديسك الرقبة  • جراحة اسفل العامود الفقري  

جراحة كسور العامود الفقري 
 جراحة اعوجاج العامود الفقري 

حاالت جراحة العظام العامة 
١٧٢٤٦٨٠٠
٣٢١٨١٨١٠ Royal Bahrain Hospital

١٧٢٤٦٨٨٨

مجلس “التنمية” يطلع مستثمرين عالميين على المزايا التنافسية للبحرين
التنميـــة  مجلـــس  يســـتضيف 
للترويـــج  دوره  ضمـــن  االقتصاديـــة، 
واســـتقطاب  البحريـــن  لمملكـــة 
خلـــق  فـــي  للمســـاهمة  االســـتثمارات 
مـــن  مجموعـــة  محليـــا،  الوظائـــف 

الطالعهـــم  العالمييـــن  المســـتثمرين 
على ما تحظى به مملكة البحرين من 
مزايـــا ومقومات اقتصادية تنافســـية 
وذلك تزامنًا مع سباق جائزة البحرين 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورموال1 

الـــذي تحتضنـــه حلبـــة   ،2022 للعـــام 
البحرين الدولية لسباق السيارات.

وسيمثل المستثمرون الزائرون عددا 
مـــن القطاعات التي تشـــمل الصناعة، 
اللوجســـتية، والخدمات  والخدمـــات 

الماليـــة، والســـياحة، والرعاية الطبية 
األســـواق  مـــن  عـــدد  مـــن  ويأتـــون 
المســـتهدفة ومنهـــا أســـواق الخليـــج، 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 

والهند، والمملكة المتحدة.

أفـــادت صحيفة “فايننشـــال تايمز” أمس 
أن روســـيا وأوكرانيـــا بصـــدد وضع خطة 
حياد إلنهاء الحرب. وذكرت أن مســـودة 
اتفـــاق بيـــن موســـكو وكييـــف مكونة من 
15 نقطـــة ستشـــمل تخلـــي كييـــف عـــن 
طموحات عضوية الناتو مقابل ضمانات 
روســـيا  إن  الصحيفـــة  وقالـــت  أمنيـــة. 
وأوكرانيـــا أحرزتا تقدمـــا كبيرا في خطة 
ســـالم مؤقتة من 15 نقطـــة، بما في ذلك 
وقف إطالق النار وانســـحاب روســـيا إذا 
أعلنـــت كييف الحياد وقبلت فرض قيود 
على قواتها المســـلحة، وفقا لـ 3 أشخاص 

مشاركين في المحادثات.
وأكـــد الرئيس الروســـي فالديمير بوتين 
أمـــس األربعاء أن الغرب لـــن ينجح فيما 
وصفـــه بمحاولتـــه للهيمنـــة علـــى العالـــم 

الروس يعتمدون تكتيكات حرب في أوكرانيا اتبعوها في سورياوتقطيع أوصال روسيا.

عواصم ـ وكاالت
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تدعو حلبـــة البحرين الدولية “موطن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط” 
 FORMULAحاملـــي تذاكر ســـباق الــــ
1 – جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيران 
جولـــة  لفعاليـــات   ،2022 الخليـــج 
ممـــرات الصيانـــة لفـــرق الفورموال 1، 
الفعالية التي يعشـــقها محبو وعشاق 

رياضة السيارات اليوم. 
ممـــرات  جولـــة  فعاليـــة  وســـتنطلق 

الصيانة اليوم من 6 مســـاء وتســـتمر 
حتـــى 7:30 مســـاء، وجميـــع حاملـــي 
تذاكر “العصر الجديد” مدعوون لهذه 
الفعالية، التـــي تمنحهم فرصة فريدة 
من نوعهـــا؛ ليكونوا بالقـــرب من فرق 
الفورمـــوال وان وســـائقيهم المفضلين 
النطـــالق  تجهيزاتهـــم  ومشـــاهدة 
الســـباق االفتتاحي عن قرب للموسم 

المقبل.

“الحلبة” تفتح أبوابها الستقبال الجماهير
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خطة حياد من 15 نقطة إلنهاء الحرب في أوكرانيا
حلف شمال األطلسي في حالة “جاهزية كاملة” ويعلن عدم تسامحه

الرياض ـ وكاالت

اســـتقبل ولي العهد الســـعودي األمير محمد 
بن ســـلمان، أمـــس األربعاء، رئيـــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون فـــي الديوان 
الملكـــي بقصـــر اليمامـــة، واســـتعرض معـــه 
وتطـــورات  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  القضايـــا 
األوضـــاع في أوكرانيا. وتـــم اإلعالن خالل 
الزيـــارة، عـــن توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن 
الشـــمالية  وأيرلنـــدا  وبريطانيـــا  الســـعودية 

لتشكيل مجلس شراكة إستراتيجي.

مجلس شراكة 
إستراتيجي بين 

السعودية وبريطانيا

المنامة - المصرف المركزي

قرر مصرف البحرين المركزي أمس، رفع سعر الفائدة األساسي 
على ودائع األسبوع الواحد بواقع )25( نقطة أساس، من 1.00 
% إلـــى 1.25 %. كمـــا تـــم رفع ســـعر الفائدة على ودائـــع الليلة 
الواحدة من 0.75 % إلى 1.00 %، وســـعر الفائدة على الودائع 
لفتـــرة أربعة أســـابيع من 1.50 % إلـــى 1.75 %. هذا باإلضافة 
إلـــى رفع ســـعر الفائـــدة الـــذي يفرضـــه المصرف المركـــزي على 
مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من 2.25 % 

إلى 2.50 %.

“البحرين المركزي” يرفع سعر 
الفائدة األساسي 1.25 %
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المنامة - وزارة العدل

يبـــدأ اليـــوم، ســـريان تطبيـــق قانـــون 
التنفيـــذ الجديـــد، فـــي إطـــار تحـــول 
جـــذري في مســـارات التنفيـــذ، والذي 
يأتـــي ضمـــن تحقيق مبـــادرات تعزيز 
الوصـــول إلـــى العدالة مـــن خالل رفع 
كفـــاءة وفعاليـــة وســـرعة اإلجراءات 
المســـاندة  والخدمـــات  التنفيذيـــة 

العـــدل  وزارة  وقالـــت  للمحاكـــم. 
واألوقـــاف،  اإلســـالمية  والشـــؤون 
األحـــكام  تنفيـــذ  طلبـــات  تقديـــم  إن 
الجديـــد،  للقانـــون  وفًقـــا  القضائيـــة 
التنفيـــذ  خدمـــات  عبـــر  سيســـتمر 
البوابـــة  عبـــر  الـــوزارة  مـــن  المقدمـــة 

الوطنية للحكومة اإللكترونية.

“العدل”: بدء تطبيق قانون التنفيذ الجديد اليوم
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منع التلوث بجميع أشكاله والقضاء على التدهور البيئي... عبداهلل بن حمد:

قانون البيئة الجديد نقطة تحول لتحقيق المزيد من المكتسبات
رفـــع الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك رئيـــس المجلس 
األعلـــى للبيئة ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة 
أســـمى آيات الشـــكر والتقديـــر والعرفان إلـــى مقام عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،  
بمناســـبة تفضل جاللته بالمصادقة واصـــدار القانون رقم 

)7( لسنة 2022 بشأن البيئة. 
وأكد سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة أن المصادقة 
على قانون البيئة الجديد ُيعد انجازًا نحو المحافظة على 
البيئة وتنميتها واستدامتها والتي تجسد الرؤى السديدة 
والثاقبـــة لجاللة الملك الوالـــد، وبمتابعة واهتمام بالغ من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفة، وبمـــا يتوافق مع رؤية 
مملكـــة البحريـــن 2030، والجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا 
المملكـــة فـــي المجـــال البيئـــي والتـــي تعتبر نقطـــة تحول 
تقود مملكة البحرين نحو تحقيق المزيد من المكتســـبات 
والتقـــدم والنهـــوض بالعمـــل البيئي ومواجهـــة التحديات 

البيئية بكافة أنواعها، مجددًا سموه وفاء المجلس األعلى 
للبيئـــة والتزامـــه بتكريس جهـــوده في تحقيـــق األهداف 
المرجـــوة، وتعزيـــز جهود المملكة البيئيـــة والمناخية على 

الصعيدين المحلي واإلقليمي والدولي.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفـــة بجهود 
المجلس التشـــريعي والحكومة الموقرة التي أسهمت في 
االنتهاء من مشروع قانون البيئة الجديد إلقراره والرامي 
لوضـــع تنظيـــم تشـــريعي متكامـــل بشـــأن البيئـــة البريـــة 
والبحرية والجوية، وينسجم مع االتفاقيات والمعاهدات 
ـــت إليها مملكـــة البحريـــن وصادقت  الدوليـــة التـــي انضمَّ
عليهـــا، ومنها تنظيم األحكام الخاصـــة بالمواد الكيميائية 
والمـــواد الخطـــرة التـــي يتـــم تداولهـــا أو حظـــر تداولهـــا 
لتأثيراتهـــا الخاصـــة علـــى البيئـــة، والنّص علـــى العقوبات 
التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وتعويض كل من 

اء ممارسة األنشطة البيئية. يلحق به ضرر جرَّ
وأكد ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة أن صدور 
القانـــون البيئي الجديد هـــو إيذانًا بالبدء في مرحلة عمل 
جديدة تتكاتـــف فيها جميع مكونـــات المجتمع البحريني 

مـــن أجـــل تحقيق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة والحفاظ 
علـــى البيئة وتحدياتها في مملكة البحرين، منوها ســـموه 
إلـــى حرص المجلس األعلى للبيئـــة على تطبيق مضامين 
القانـــون البيئي الجديـــد بالتعاون مع مختلـــف القطاعات 

الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البيئي.
وأوضح سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة أن قانون 
البيئـــة يهـــدف إلـــى حمايـــة البيئـــة ومصادرهـــا مـــن كافة 
األنشـــطة والممارسات التي تشتمل على مسببات التلوث 
والتدهـــور البيئـــي والتنوع البيولوجـــي، والعمل على منع 
ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة من 
خـــالل الخطط والسياســـات الالزمـــة للمحافظة عليها من 
اآلثار الصارة الناجمة عن األنشطة التي تؤدي إلى إلحاق 
الضرر باإلنســـان أو البيئة البحريـــة والبرية والجوية، كما 
يهـــدف إلى المحافظـــة على المـــوارد الطبيعيـــة وتنميتها 
بمـــا يضمن أهداف التنمية المســـتدامة والتنوع االحيائي 

داخل الحدود اإلقليمية لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
مستشـــار مجلـــس التنميـــة االقتصادية 

إيان ليندسي.
ورحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة بليندســـي، مشـــيًدا سموه بالدور 

المهـــم الـــذي يقـــوم بـــه مجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة في تعزيز مســـيرة التنمية 
وترســـيخ  البحريـــن،  بمملكـــة  الشـــاملة 
مكانتهـــا االقتصاديـــة، ومقـــدًرا ســـموه 
جهود ليندسي في هذا المجال في ظل 

ما يمتلكه من خبرات علمية وعملية.

ترسيخ مكانة االقتصاد الوطني

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
تهنئة إلى رئيس جمهورية إيرلندا 
مايـــكل هيجنـــز، بمناســـبة ذكـــرى 
اليـــوم الوطني لبـــالده، أعربا فيها 

عـــن أطيـــب تهانيهمـــا وتمنياتهما 
له بموفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.
كمـــا بعث صاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة إلـــى رئيس 
وزراء جمهوريـــة إيرلندا ميشـــيل 

مارتن.

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث  
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، برقيتي تهنئة إلى  رئيس 
بيـــردي  ســـيردار  تركمانســـتان 

محمـــدوف، بمناســـبة فـــوزه فـــي 
ضمناهـــا  الرئاســـية،  االنتخابـــات 
أطيب التهاني وخالص التمنيات 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  لـــه 
ودوام التوفيق والنجاح، ولشعب 
تحقيـــق  الشـــقيق  تركمانســـتان 

مزيد من التقدم واالزدهار.

البحـــــريـــــن تهنــــئ ايرلنــــدا

البحرين تهنئ رئيس تركمانستان

البحرين تهنئ خادم الحرمين بنجاح الفحوصات الطبية

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، وولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة إلـــى أخيهمـــا عاهـــل المملكـــة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، ضمناها خالص 

تهانيهما وصادق تمنياتهما بمناسبة نجاح الفحوصات 
الطبيـــة التـــي أجراهـــا فـــي مستشـــفى الملـــك فيصـــل 
التخصصي بالعاصمة الرياض والتي تكللت بفضل هللا 

وتوفيقه بالنجاح.
سائلين جاللته وسموه المولى العلي القدير، أن يحفظ 
أخاهمـــا خـــادم الحرميـــن الشـــريفين ويمتعـــه بموفور 
الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخرًا وسندًا 

للمملكة العربية الســـعودية وشـــعبها الشـــقيق لمواصلة 
مسيرة التقدم واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة. كما 
بعث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه ولي العهد نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير الدفـــاع بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقية شـــكر جوابية مـــن أمير دولة 
الكويـــت الشـــقيقة صاحـــب الســـمو 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
وذلـــك رًدا على برقيـــة التهنئة التي 
بعـــث بهـــا ســـموه إلـــى أميـــر دولـــة 
الكويت بمناســـبة الذكرى الســـنوية 

للعيد الوطني لدولة الكويت.
وأعـــرب ســـمو أميـــر دولـــة الكويت 
الشـــكر  خالـــص  عـــن  برقيتـــه  فـــي 
والتقديـــر لصاحـــب الســـمو الملكـــي 

ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
وتمنياتـــه  الطيبـــة  مشـــاعره  علـــى 
الصادقـــة بهـــذه المناســـبة الوطنية، 
متمنًيا لسموه موفور الصحة وتمام 
العافيـــة، ولمملكة البحرين وشـــعبها 
دوام التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظـــل 
قيـــادة ملـــك البالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
كمـــا تلقـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه 
ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ 

مشعل األحمد الجابر الصباح.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر الكويت

 سمو رٔييس الحرس الوطني

محمد بن عيسى يشارك ضيَف شرٍف باحتفاالت يوم باكستان

المنامة - بنا

الصخير- الحرس الوطني

تفقد رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب النعيمي، أمس األربعاء، المرحلة 
الختاميـــة لفعاليـــات تمريـــن القيـــادات 
نفذتـــه  الـــذي   ،”2022 الوطـــن  “درع 
قـــوة دفـــاع البحرين بمشـــاركة الحرس 
بمختلـــف  الداخليـــة،  ووزارة  الوطنـــي 

مناطق ومحافظات المملكة.
 ويأتـــي تمريـــن القيـــادات “درع الوطن 
2022” فـــي إطـــار التعـــاون والتنســـيق 
العسكري المشترك القائم بين قوة دفاع 

ووزارة  الوطنـــي  والحـــرس  البحريـــن 
الداخلية للوصول بالعمل المشترك إلى 
مســـتويات عالية من الكفـــاءة القيادية 
والمقـــدرة القتالية المتقدمـــة، واختبار 
العســـكرية  العمليـــات  لتنفيـــذ  حقيقـــي 
لتبـــادل  واقعيـــة  وتجربـــة  المشـــتركة، 
بيـــن  الميدانيـــة  والمهـــارات  الخبـــرات 
القـــوات المشـــاركة فـــي التمريـــن لرفـــع 
مســـتوى الكفاءة العســـكرية واالرتقاء 

بالجاهزية القتالية.

أقيـــم تحت رعاية مديـــر أركان الحرس 
الوطني الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز 
بن سعود آل خليفة، أمس، حفل تخريج 
إحـــدى الـــدورات التأسيســـية للضبـــاط 
التـــي عقـــدت تحـــت إشـــراف مدرســـة 
التدريب، بحضـــور عدٍد من كبار ضباط 
قّوة دفـــاع البحرين والحـــرس الوطني 
المخابـــرات  وجهـــاز  الداخليـــة  ووزارة 

الوطني.
وبـــدأت فعاليـــات الحفل بتـــالوة عطرة 
مـــن آيـــات الذكـــر الحكيـــم، تالهـــا كلمة 
ألقاهـــا آمر مدرســـة التدريـــب رحب من 
الحـــرس  أركان  مديـــر  بمعالـــي  خاللهـــا 
الوطنـــي والحضـــور، ثم ألقى مســـؤول 
الـــدورة إيجـــاًزا عـــن مجريـــات الـــدورة 
التي شـــهدت مشـــاركة ضبـــاط من قوة 
دفاع البحريـــن ووزارة الداخلية وجهاز 
المخابـــرات الوطنـــي، ومـــا تضمنته من 
محاضـــرات نظريـــة وتدريبـــاٍت عملية، 
أتاحـــت لمنتســـبيها اكتســـاب عـــدد مـــن 
المهـــارات ذات االختصاص، بما يمكنهم 
مـــن تنفيـــذ واجباتهـــم الوطنّيـــة وفـــق 

أحدث النظم واألساليب العسكرية.

بعدهـــا، تفضـــل مديـــر األركان بتوزيـــع 
وتقديـــم  الخريجيـــن  علـــى  الشـــهادات 
درع الحـــرس الوطنـــي للحاصـــل علـــى 
تحيـــات وتهانـــي  ناقـــالً  األول،  المركـــز 
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول 
الركـــن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى 
آل خليفة للخريجين. وأكد مدير أركان 
الحـــرس الوطنـــي في كلمـــة ألقاها أمام 
الخريجيـــن، مـــا يوليـــه رئيـــس الحرس 
كامـــل  ودعـــم  اهتمـــام  مـــن  الوطنـــي 
وفـــق  التدريبيـــة  المنظومـــة  لتطويـــر 
العســـكرية،  والعلـــوم  المناهـــج  أحـــدث 
فـــي  الرئيســـية  الركيـــزة  باعتبارهـــا 
تمكيـــن ضباط وأفـــراد الحرس الوطني 
مـــن أداء مهامهـــم وواجباتهـــم بكفـــاءة 
واقتـــدار، وتحقيق األهداف المنشـــودة 
مـــن الحرس الوطني في المســـاهمة مع 
مختلف األجهزة األمنية والعسكرية في 
حفـــظ أمن الوطـــن وحماية مكتســـباته 
في ظل النهضة التنموية التي تشـــهدها 
المملكـــة فـــي العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.

االرتقــــاء بالجـاهزيـــــة القتاليــــة

مدير أركان الحرس الوطني يرعى 
حفل تخريج دورة تأسيسّية للضباط

الصخير - الحرس الوطني

اجتمـــع رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريـــق 
أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل 
خليفة، أمس، مع قائد الجيش الباكستاني 
الجنـــرال قمـــر جاويـــد باجوه، فـــي مكتبه 
بمقـــر القيـــادة العامـــة للقـــوات المســـلحة 
الباكستانية في مدينة راولبندي المجاورة 
للعاصمة إســـالم آبـــاد، على هامـــش زيارة 
باكســـتان  لجمهوريـــة  الرســـمية  ســـمّوه 

اإلسالمية الشقيقة.
ورحب قائد الجيش الباكســـتاني بســـموه، 
شـــاكًرا إيـــاه علـــى تلبيـــة دعوتـــه لحضور 

احتفاالت يوم باكستان.

مـــن جانبـــه، أشـــاد ســـمو رئيـــس الحـــرس 
الوطنـــي بالمســـتوى العالـــي الـــذي وصلت 
إليـــه آفاق التعـــاون وتبـــادل الخبرات بين 
الجانبيـــن، مؤكـــًدا علـــى مواصلـــة الجهود 
نحـــو تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة بما يصب 

في صالح البلدين الشقيقين.
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع 
المشـــترك وســـبل تطويـــر  االهتمـــام  ذات 
مســـتوى التعاون والتنسيق العسكري بين 
الحـــرس الوطنـــي والجيـــش الباكســـتاني 
الجانبـــان  المجـــاالت، وبحـــث  فـــي كافـــة 
القضايـــا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
المشـــترك. هذا، وقد وصل رئيس الحرس 

الوطنـــي الفريـــق أول ركـــن ســـمو الشـــيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة إلى إسالم آباد 

في زيارة رسمية بناًء على دعوة من قائد 
الجيش الباكســـتاني الجنـــرال قمر جاويد 
فـــي  )كضيـــف شـــرف(  للمشـــاركة  باجـــوه 
احتفاالت جمهورية باكســـتان اإلســـالمية 
بيـــوم باكســـتان الـــذي يصـــادف تاريخ 23 

مارس الجاري.
ســـموه  مســـتقبلي  مقدمـــة  فـــي  وكان 
“نورخـــان”  قاعـــدة  إلـــى  وصولـــه  لـــدى 
العســـكرية بمدينـــة راولبنـــدي، عـــدد مـــن 
كبـــار قـــادة الجيش الباكســـتاني، وســـفير 
مملكـــة البحريـــن لدى جمهورية باكســـتان 
اإلســـالمية الشـــقيقة حمد إبراهيم محمد 

وأعضاء السفارة.

تعزيز التنسيق العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني

الصخير -الحرس الوطني

التقـــى رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريـــق 
أول ركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، مدير عام جهاز االســـتخبارات 
 )ISI( المشـــترك  الباكســـتاني  العســـكري 
الجنـــرال نديـــم أنجـــم، أمـــس فـــي مكتبه 

بالعاصمة إســـالم آباد، وذلـــك على هامش 
زيارة ســـمّوه الرسمية لجمهورية باكستان 

اإلسالمية الشقيقة.
ورحـــب مديـــر عـــام جهـــاز االســـتخبارات 
العســـكري الباكســـتاني المشـــترك، بزيـــارة 
ســـموه إلى جمهورية باكستان اإلسالمية، 
وما تشـــهده العالقـــات الثنائيـــة من تطور 

وتنمية في ظل قيادة البلدين الشقيقين.
كما أشـــاد ســـمو رئيـــس الحـــرس الوطني 
بما حققته القوات المســـلحة الباكســـتانية 
وأجهزتهـــا مـــن تقـــدم وتطـــور فـــي مجال 
مكافحـــة اإلرهـــاب لضمان أمن واســـتقرار 
باكســـتان  لجمهوريـــة  متمنًيـــا  المنطقـــة، 
التقـــدم  دوام  الشـــقيقة  اإلســـالمية 

واالزدهار.
وشـــهد اللقاء اســـتعراض عالقات التعاون 
القائمـــة بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
باكستان اإلسالمية، وما تشهده من تطور 
علـــى مختلف األصعـــدة وخاصة ما يتعلق 
بالتنســـيق والتعـــاون في كافـــة المجاالت 

العسكرية.

تطور العالقات العسكرية مع باكستان
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أكــد منتفعــون مــن الخدمات اإلســكانية ضمن التوجيهات الملكية الســامية بتوفير 40 ألف وحدة ســكنية، 
أهمية المشاريع التطويرية في الخدمات اإلسكانية والتي تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدين أن توسع 
وزارة اإلسكان في تقديم الخدمات اإلسكانية وتعدد أنواعها يعتبر أمًرا جيًدا يصب في صالح المواطنين.

توجيهـــات  أن  المنتفعـــون  وبيـــن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد 
والمتابعـــة المســـتمرة من صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
الدافـــع  شـــكل  الـــوزراء  مجلـــس 
مـــن أجـــل تحقيـــق مـــا تـــم إنجازه 
علـــى صعيـــد االنتفـــاع بالمشـــاريع 

اإلسكانية.
وقال الكاتب الصحفي عبدالمنعم 
التوجيـــه  إن  حســـن  إبراهيـــم 
الملكـــي الســـامي بتوفيـــر 40 ألف 
وحـــدة ســـكنية  إنجـــاز تاريخـــي، 
فهـــو رقـــم قياســـي وهـــام حققتـــه 
مملكة البحرين بفضل التوجيهات 
الســـامية لحضـــرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا 
ورعـــاه، والدعم واالهتمـــام الكبير 
الذي أواله صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األرقـــام  تعكـــس  إذ  هللا،  حفظـــه 
مدى الحرص لجعل ملف اإلسكان 
في المقـــام األول ضمن المشـــاريع 

والخطط اإلستراتيجية.
وأكد عبدالمنعم إبراهيم أن اإلنجاز 
الكبير المس معظـــم أهالي مملكة 
البحريـــن مـــن مختلـــف المناطـــق، 
فليـــس هنـــاك عائلـــة بحرينية في 
الوقت الراهن لم تبشر باستحقاق 
ألحـــد  أو  لهـــا  الســـكنية  الوحـــدة 
أقاربها، وهذا المشروع وإن عاصر 
أشد الفترات االســـتثنائية للظرف 
العالمي لجائحة فيـــروس كورونا، 
إال أنـــه وجد اإلصرار الحقيقي من 
صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
هللا عبـــر مـــا أصـــدره ســـموه مـــن 
أوامـــر التوزيـــع علـــى تخطي هذه 
التحديات واالنتهاء من استكمال 

التوجيه الملكي السامي.
أمـــا حســـن القاضـــي فأوضـــح أن 

ورغـــم   ،2007 لعـــام  يعـــود  طلبـــه 
ســـنوات االنتظـــار الطويلـــة إال أنه 
ســـعيد جًدا باالنتفـــاع، موضًحا أن 
توجيهـــات صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
فـــي  الســـبب  كانـــت  هللا  حفظـــه 
اإلســـراع باالنتفـــاع لـــه ولغيره من 
المنتفعيـــن، ووصـــف التوجيهـــات 
مصـــدر  بأنهـــا  الســـامية  الملكيـــة 
هـــذه  فـــي  انتفعـــوا  لمـــن  ســـعادة 
الدفعة وضمن هذا المشروع الذي 
عني بتوزيع 40 ألف وحدة سكنية 

على المستحقين.
المتابعـــة  إن  القاضـــي  وقـــال 
الســـمو  صاحـــب  مـــن  المســـتمرة 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء يمثـــل المحرك الرئيســـي 
لكل مشاريع التنمية التي تحققت 
فرؤيتـــه  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
التطويرية تســـعى لتحســـين واقع 
حياة المواطن، مؤكًدا عزيمة أبناء 

البحريـــن بقيـــادة حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه علـــى مواصلة مســـيرة 

التنمية والتحديث.
ومن جانبها قالت الســـيدة  لطيفة 
المحدثـــة  اإلجـــراءات  إن  حســـن 
اإلســـكان  وزارة  فـــي  والمتبعـــة 
الكثيـــر  المواطنيـــن  علـــى  ســـهلت 
مـــن الجهـــد والعناء، مؤكـــدة على 
الـــوزارة  تشـــهده  الـــذي  التطـــور 
فـــي مـــن تواصلها مـــع المواطنين، 
عبـــر  طلًبـــا  تلقـــت  إنهـــا  وقالـــت 
الرسائل النصية لتحديث بياناتها، 
وبعد شـــهر من تحديثهـــا للبيانات 
مـــن  هاتفًيـــا  معهـــا  التواصـــل  تـــم 
قبـــل وزارة اإلســـكان تفيدها بخبر 
استفادتها من الخدمة اإلسكانية.

وأوضحت لطيفة سعادتها بمنحها 
منـــزاًل شـــرق الحـــد ضمـــن األرامل 
الخدمـــات  مـــن  المســـتفيدات 
اإلســـكانية مشـــيرة إلى أنها كانت 
بحاجة شـــديدة لالنتفاع الســـريع، 
وأكـــدت أن الفرحـــة ليســـت فقـــط 
للــــ 40 ألـــف منتفع، بـــل أن الفرحة 
كبيـــرة لــــ 40 ألف عائلة اســـتفادت 
لهـــم  تأميـــن مســـكن يضمـــن  مـــن 

العيش الكريم.
 إلـــى ذلـــك قـــال عـــادل مهـــدي أنه 
ســـعيد باالنتفـــاع بوحدة ســـكنية، 
صاحـــب  توجيهـــات  بـــأن  منوهـــًا 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء كانت الســـبب في 
حصولـــه علـــى منـــزل بعـــد طـــول 
انتظـــار، وبين أن الفرحة المســـت 
قلوب كل مـــن انتفع من الخدمات 

االسكانية.
 ومـــن جانبه أكد أحمـــد مكي أحد 
التوســـع  المنتفعيـــن علـــى أهميـــة 
فـــي طبيعـــة الخدمات اإلســـكانية 
الخيـــارات  وزيـــادة  المقدمـــة، 
والفـــرص أمـــام كل متقـــدم جديد، 
فكلما زادت المشـــاريع والخيارات 
في انتقاء الخدمة المناســـبة، كلما 
زادت فـــرص اســـتفادة المواطنين 

منها بسالسة وسهولة.
فأوضـــح  عبدعلـــي  اليـــاس  أمـــا   
أنـــه أحـــد المنتفعيـــن مـــن الشـــقق 
االنتفـــاع  إن  وقـــال  الســـكنية، 
تحديـــًدا  الســـكنية  الشـــقق  مـــن 
فـــي وزارة اإلســـكان يعتبـــر أمـــًرا 
انتظـــار  مـــدة  يقتضـــي  ســـريًعا ال 
طويلـــة لالنتفـــاع، مبينـــًا أن تطور 
اإلجراءات والتعامالت في وزارة 

اإلســـكان، والتـــي تميـــزت باليســـر 
والسهولة العتمادها على التقنية، 
وهـــو أمر يختلف عمـــا كانت عليه 
التوســـع  متمنًيـــا  الســـابق،  فـــي 
فـــي تأميـــن الخدمات اإلســـكانية 
المســـتفيدين  أعـــداد  وزيـــادة 
وأن  القادمـــة،  الســـنوات  خـــالل 
أكثـــر  مســـتقبلية  مشـــاريع  تقـــام 
تطـــوًرا وتميًزا تهـــدف إلى خدمة 

المواطنين.
ومن جهته شكر محمد المنصوري 
اإلســـكان  وزارة  علـــى  القائميـــن 
لحســـن تعاملهـــم مـــع المواطنيـــن 
والمراجعيـــن، إذ تميزوا بالترحاب 
والتعاون، مؤكـــًدا تطور الخدمات 
توجيهـــات  ظـــل  فـــي  اإلســـكانية 
الملـــك  الجاللـــة  حضـــرة صاحـــب 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه 
والمتابعـــة المســـتمرة من صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، فقد شـــكل الدافع 
من أجـــل تنفيذ الرؤية اإلســـكانية 
المتطورة التي تهدف إلى تقليص 
ســـنوات االنتظار أمام المواطنين، 

وزيادة أعداد المنتفعين.

المنامة - بنا

مستفيدون: اإلنجاز الكبير المس معظم أهالي البحرين
مع إتمام تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية
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مجلس التعليم العالي

للجنـــة  الســـادس  االجتمـــاع  عقـــد 
أمنـــاء  عـــن  المنبثقـــة  االستشـــارية 
وذلـــك  العالـــي،  التعليـــم  مجلـــس 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  برئاســـة 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة  آل 
والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة 
طارق السندي، وأمين سر المجلس 

األعلـــى لتطوير التعليـــم والتدريب 
مريم مصطفى.

مـــن  العديـــد  اللجنـــة  وقـــد بحثـــت 
الموضوعـــات التـــي تمـــت إحالتهـــا 
إليهـــا مـــن مجلـــس أمنـــاء التعليـــم 
فـــي  بالنظـــر  قامـــت  كمـــا  العالـــي، 
بعـــض  مـــن  المقدمـــة  الطلبـــات 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي لألمانة 
العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس  العامـــة 
والتي تتعلق بالنواحي األكاديمية.

“التعليم العالي” ينظر في الطلبات األكاديمية للمؤسسات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

اجتمع وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي، مع وزير التربية والتعليم 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة حســـين الحمـــادي، علـــى 
هامـــش انعقاد قمـــة المعرفة بإمارة 
دبي، حيث تم االتفاق على تشكيل 
فـــرق عمـــل لتطويـــر التعـــاون فـــي 

وخصوصـــًا  التعليميـــة،  المجـــاالت 
المناهـــج  بتطويـــر  يتعلـــق  فيمـــا 
المبكـــرة،  والطفولـــة  الدراســـية، 
والتدريـــب،  األطفـــال  وريـــاض 
والزيـــارات  الخبـــرات  وتبـــادل 
للعالقـــات  تجســـيدًا  الميدانيـــة، 

الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

اجتمـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايد الزياني، أمس، مع 
األمين العام لمجلس التعليم العالي 
ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة، لبحث 
ســـبل التعـــاون والعمـــل المشـــترك 
بين الجانبين. وأكد الزياني أهمية 
قطـــاع التعليـــم ودوره فـــي تطوير 
واالجتماعية  االقتصاديـــة  التنمية 
فـــي البحرين، الـــذي يشـــكل اليوم 
أحـــد أبـــرز القطاعات المهمـــة التي 
الحكومـــة  اهتمامـــات  تتصـــدر 

مهمـــة  اســـتراتيجية  لهـــا  وتـــدرج 
ترتكـــز علـــى الكثير مـــن المقومات 
التـــي  البحريـــن  بهـــا  تتميـــز  التـــي 
أصبحـــت بموجبها وجهـــة تعليمية 
تستقطب أعدادا متنامية من دول 
المنطقة والعالـــم، تدل في مجملها 
التعليميـــة  الحركـــة  تطـــور  علـــى 
وأهميـــة مواصلة النمـــو وفق رؤى 
وخطـــط واضحة بتضافـــر الجهود 

الحكومية والخاصة.
المبـــادرات  اســـتعراض  وجـــرى 
مـــن  التـــي  التعليميـــة  والبرامـــج 
الـــرؤى  مـــع  تتشـــارك  أن  الممكـــن 
الصناعـــة  لقطـــاع  االســـتراتيجية 

التي تم اإلعالن عنها مؤخرا.

فرق عمل بحرينية إماراتية لتعزيز التعاون التعليمي

بحث الرؤى االستراتيجية لقطاع الصناعة

الصالح: يدا بيد لتجاوز التحديات الصحية
مواصلة االستثمار في العنصر البشري

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح أن 
برنامـــج رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة 
الكوادر الحكومية يواصل عملية التطوير 
ونقـــل  الوطنيـــة  الكـــوادر  تشـــجيع  عبـــر 
مخرجاتـــه إلـــى واقع عملهم فـــي مختلف 
القطاعـــات، وإكســـابهم الخبـــرات الالزمـــة 
لصقل القدرات، وتنمية الجوانب القيادية 
والمهنيـــة ومـــا يعززها كمهارات أساســـية 

نحو التطوير والتغيير.
جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الصحة بالدفعة 
رئيـــس  برنامـــج  منتســـبي  مـــن  الســـابعة 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، 
وذلك عبر االتصـــال المرئي، حيث أعربت 
عـــن فخرها بالمســـتوى المميز الذي وصل 
إليـــه الشـــباب البحرينـــي وإســـهاماته في 
دفـــع عجلة التطوير، في ظـــل رعاية ملك 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، وحرصهم على مواصلة االستثمار 
في العنصر البشري؛ لكونه أساس التطوير 

الذي تنشده البحرين في المجاالت كافة.
وفي بدايـــة اللقاء، رحبـــت وزيرة الصحة 
بالطاقـــات  مشـــيدًة  البرنامـــج،  بمنتســـبي 
الشـــبابية الطموحـــة مـــن أبنـــاء البحريـــن 
المخلصيـــن، والذيـــن اســـتطاعوا تحقيـــق 

المنجـــزات فـــي مختلـــف مجـــاالت العمل، 
مؤكدة الطموح الذي يمتلكه الشباب الذي 
يســـهم في خلـــق اإلبـــداع وتطويـــر العمل 
بحســـب الرؤية التي وضعت نحو تحقيق 

التنمية الشاملة بمملكة البحرين.
وتطرقـــت الوزيـــرة إلـــى واقـــع الخدمـــات 
الصحيـــة فـــي البحريـــن ودور كل قطـــاع 
التنســـيق  وجوانـــب  حكومـــي،  صحـــي 
لتجـــاوز  بينهـــا  فيمـــا  التكامـــل  لتحقيـــق 
التحديـــات التي تواجه القطـــاع الصحي، 
والمبـــادرات التـــي تقـــوم بهـــا لدعـــم هـــذا 
القطاع الحيوي والمهم، واالستراتيجيات 
التـــي وضعـــت؛ من أجـــل تطويـــر البرامج 

والخطط المستقبلية.
بعـــد ذلك، تـــم فتح بـــاب النقـــاش للكوادر 
االستفســـارات،  علـــى  والـــرد  الشـــبابية، 

وتجارب وزارة الصحة الناجحة.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - أكاديمية محمد بن مبارك

بـــن مبـــارك آل  أكاديميـــة محمـــد  تطلـــق 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، النسخة 
الدبلوماســـيين  برنامـــج  مـــن  الثانيـــة 
الدولييـــن “ضيافـــة”، وذلـــك فـــي الفتـــرة 
مـــا بيـــن ١٩ مـــارس إلـــى ١ أبريـــل ٢٠٢٢. 
وتتمحـــور فكـــرة برنامـــج “ضيافـــة” لهذا 
لحـــوار  الرئيـــس  المحـــور  حـــول  العـــام 
التعـــاون اآلســـيوي “التعافـــي األخضر ما 
بعد جائحة كورونا”، وذلك لرئاسة مملكة 
البحريـــن للـــدورة الحالية للحـــوار للفترة 
مـــن ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، حيـــث سيشـــارك في 
البرنامـــج نحـــو ٢٠ دبلوماســـيا من الدول 

األعضاء في المنظمة.
ويأتـــي هذا البرنامج في نســـخته الثانية 
اســـتكمااًل للنســـخة األولـــى ذات الطابـــع 
أطلقتهـــا  التـــي  والترويجـــي  التعريفـــي 
األكاديمية في العام ٢٠١٩، والتي تهدف 
إلـــى إظهـــار مكانـــة مملكـــة البحرين على 

خارطة العالم، وتعزيـــز وتكثيف التعاون 
المثمر والشراكة الحيوية واإلستراتيجية 
مع مختلـــف وزارات الخارجية والمعاهد 
للـــدول  الدبلوماســـية  واألكاديميـــات 
برنامـــج  ويمنـــح  والصديقـــة.  الشـــقيقة 
“ضيافة” الفرصة لعدد من الدبلوماسيين 
المرّشـــحين من ِقبـــل وزارات خارجيتهم 

الستكشاف إرث وتاريخ مملكة البحرين 
عن كثب، واالطـــالع على تجاربها الثرية 
ومنجزاتها الحضارية المتميزة، وأهدافها 
مختلـــف  فـــي  المســـتقبلية  وسياســـاتها 
المجـــاالت والقطاعـــات. كمـــا تعتبـــر هذه 
النســـخة فرصـــة لتبـــادل األفـــكار وبنـــاء 
روابـــط دائمـــة بيـــن دبلوماســـيي الـــدول 

األعضاء في حوار التعاون اآلسيوي.
علـــى  “ضيافـــة”  برنامـــج  يحتـــوي  كمـــا 
برنامـــج تدريبـــي شـــامل ومتنـــوع يدمج 
بين الجانـــب األكاديمي النظري والجانب 
العملي التطبيقي فـــي مختلف المجاالت 
والثقافيـــة،  واالقتصاديـــة،  السياســـية، 
يتـــم  حيـــث  والرياضيـــة،  واالجتماعيـــة، 
خالله عقد عـــدد من المحاضرات وورش 
العمـــل وتنظيـــم مجموعـــة مـــن الزيارات 
الميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية 

والخاصة.

ينطلق بمشاركة 20 دبلوماسيا ويستمر حتى 1 أبريل

“ضيافة” يناقش “التعافي األخضر ما بعد جائحة كورونا”

ضيافة

المنامة - هيئة علوم الفضاء

لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  نظمـــت 
خاصـــة  تعليميـــة  ورشـــة  الفضـــاء 
لمنتســـبي مركـــز الموهوبيـــن التابـــع 
حـــول  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة 
تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي في 
المجاالت ذات الصلة بالفضاء تحت 
عنوان “الذكاء االصطناعي في عالم 
الفضاء”، وقدمتها مهندســـة الفضاء 
عائشـــة الحـــرم وذلـــك عبـــر منصـــة 

االتصال المرئي.
وانطلقـــت الورشـــة بالتعريف بعلوم 
الفضـــاء وأهميتهـــا، مـــع اســـتعراض 
أمثلـــة حـــول أبـــرز تطبيقاتهـــا فـــي 
حياتنـــا المعاصـــرة، حيـــث عرضـــت 
المحاضـــرة عـــددًا مـــن االختراعات 
المعروفـــة والتي وجـــدت من خالل 
جهود استكشـــاف الفضـــاء وتطوير 
تقنياته بشكل مباشر أو غير مباشر. 

التعريـــف  إلـــى  تطرقـــت  كمـــا 
بالـــذكاء االصطناعـــي وأبـــرز أنـــواع 
االصطناعـــي  الـــذكاء  خوارزميـــات 
وتطبيقاتـــه في مختلـــف المجاالت. 
وقـــد تـــم التركيـــز علـــى تطبيقـــات 
علـــوم  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
الفضـــاء ولعل مـــن أهمهـــا تطبيقاته 

والبيانـــات  الصـــور  تحليـــل  فـــي 
الفضائيـــة؛ لتقليـــل الوقـــت والجهـــد 
للبيانـــات  وزيـــادة كفـــاءة التحليـــل 

الضخمة. 
كما تم خالل الورشة إقامة مسابقة 
تعليمية؛ بهـــدف تحفيز الطلبة على 
االبتكار وإطالق العنـــان إلبداعاتهم 
في طـــرح مقترحـــات ألفـــكار يمكن 
االســـتفادة منها في مملكة البحرين 
عـــن طريق توظيف تقنيـــات الذكاء 
الفضـــاء،  علـــوم  فـــي  االصطناعـــي 
وقد القت هذه المســـابقة اســـتجابة 
وتفاعالً كبيرًا من الطلبة. واختتمت 
الحرم ورشتها بتشـــجيع الطلبة من 
علـــى  الموهوبيـــن  مركـــز  منتســـبي 
االهتمـــام بالعلوم األساســـية، حيث 
إنهـــا األســـاس للتمكن مـــن احتراف 

علوم المستقبل.

الحرم: تذليل الصعوبات أمام الطلبة لتحصيل المعارف الحديثة

تشجيع الموهوبين على توظيف الذكاء االصطناعي في الفضاء

عائشة الحرم

البدء بتنفيذ “كلية عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية”
يستغرق 12 شهًرا بكلفة 1.1 مليون دينار... “األشغال”:

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  صـــرح 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
بأنـــه  خلـــف  هللا  عبـــد  بـــن  عصـــام 
تنفيـــذًا لألمـــر الملكـــي الســـامي مـــن 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة، بإنشـــاء 
مؤسســـة تعليـــم عـــاٍل تحت مســـمى 
“كليـــة عبـــدهللا بـــن خالـــد للدراســـات 
اإلســـالمية”، فقـــد تم مؤخرًا ترســـية 
مـــن  للمشـــروع  اإلنشـــائية  األعمـــال 
ِقَبل مجلـــس المناقصات والمزايدات 
على شـــركة ســـرايا للمقاوالت بتكلفة 
دينـــار،   1,129,570 تبلـــغ  إجماليـــة 
حيـــث مـــن المؤمـــل البدء فـــي تنفيذ 
المشـــروع خالل الشـــهر الجاري، على 
أن يتم االنتهاء من األعمال وتســـليم 
المشـــروع في فترة زمنية قدرها 12 

شهرًا.
هـــذا  تنفيـــذ  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأفـــاد 
المشـــروع، والذي تشّرف بحمل اسم 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية  وزيـــر 
ورئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلســـالمية األســـبق المغفـــور له بإذن 
هللا تعالى ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
ثـــراه،  هللا  طّيـــب  خليفـــة  آل  خالـــد 
فـــي  العديـــدة  اإلســـهامات  صاحـــب 
خدمة اإلســـالم والمســـلمين وإشاعة 
ثقافة الوســـطية واالعتـــدال، والرائد 
في تأســـيس العديـــد مـــن القطاعات 
العمـــل  وتطويـــر  بالمملكـــة  الدينيـــة 
والتشـــريعات في المحاكم الشـــرعية 
والمدنيـــة وشـــؤون األوقـــاف، يأتـــي 
فـــي إطـــار الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
لمختلـــف  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الحكوميـــة،  والهيئـــات  الـــوزارات 
وكذلـــك الجهـــود المبذولـــة مـــن أجل 
التعليميـــة  بالمنظومـــة  االرتقـــاء 
بالمملكة والتوســـع فـــي التخصصات 

الدراسية المختلفة.
وأشـــارخلف إلى أن مشـــروع إنشـــاء 
خالـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  كليـــة 
للدراســـات اإلســـالمية، والتي ُروعي 

فـــي تصميمهـــا خلـــق بيئـــة تعليميـــة 
مالئمة للطلبـــة وبمواصفات معمارية 
تعكس جماليات المبنى، وفق أحدث 
المعاييـــر العالميـــة المعتمـــدة للمباني 
وبمواصفـــات  التعليميـــة  والمنشـــآت 
مـــن  تعـــزز  للبيئـــة  صديقـــة  فنيـــة 
الخضـــراء  والمبانـــي  االســـتدامة 
وتطبيـــق سياســـة ترشـــيد اســـتهالك 
الطاقة للحفـــاظ على البيئة والموارد 
الطبيعيـــة، ســـيقام علـــى قطعة أرض 
تبلـــغ مســـاحتها 4,177 متـــرا مربعـــا، 
بينما تبلع مســـاحة البناء فيها 3,567 
المشـــروع  وســـيتكون  مربعـــا،  متـــرا 
مـــن ثالثة طوابق ويتســـع لنحو 300 
الطابـــق  يتكـــون  حيـــث  مســـتخدم، 
األرضـــي من صالة المدخـــل الرئيس، 
والتســـجيل،  االســـتقبال  مكتـــب 
معـــرض، غرفـــة األمـــن والمعلومـــات، 
قاعـــة للترفيه وُأخـــرى لالجتماعات، 
مكاتـــب  للكمبيوتـــر،  معمـــل  مكتبـــة، 
إلـــى  باإلضافـــة  وأرشـــيف  لـــإدارة 
بينمـــا  المشـــتركة.  الخدمـــات  جميـــع 
يتكون طابق الميزانين من 7 فصول 
للطـــالب،  مجلـــس  صالـــة  تعليميـــة، 
أعضـــاء  ومكاتـــب  للتدريـــب  غرفـــة 
الطابـــق  ويتكـــون  التدريـــس.  هيئـــة 
لـــإدارة وغرفـــة  األول مـــن مكاتـــب 
لالجتماعات وغرفـــة خدمات الطلبة 
جانـــب  إلـــى  هـــذا  للصـــالة،  وغـــرف 
المرافق الخدمية المساندة ومواقف 

للسيارات.
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الســـامية  الملكيـــة  الرؤيـــة  مـــن  انطالًقـــا 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، بالعمل على تقديم 
للمواطنيـــن،  متكاملـــة  خدمـــات عصريـــة 
وبمتابعـــة مـــن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، لتنفيذ هذه 
الرؤيـــة وترجمتهـــا علـــى أرض الواقع، زار 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
شـــئون  أمـــس،  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
الجنسية والجوازات واإلقامة، حيث كان 
في اســـتقباله لـــدى وصوله، وكيـــل وزارة 
الداخليـــة لشـــئون الجنســـية والجـــوازات 
واإلقامة الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن آل 

خليفة، وعدد من المسئولين.
وفـــي بدايـــة الزيـــارة، أكد الوزيـــر أن دعم 
ورعايـــة صاحـــب الجاللـــة الملـــك، لـــه بالغ 
األثـــر في تحقيـــق نقلة نوعية فـــي األداء 
ومواصلـــة التميـــز فـــي تقديـــم الخدمات، 
مثمنـــا إطـــالق مجلـــس الـــوزراء برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
لتطويـــر  مبـــادرة   24 الـــوزراء،  مجلـــس 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــئون  خدمـــات 
واإلقامة، ضمن خطة التعافي االقتصادي.

وعبـــر الوزيـــر عن شـــكره وتقديـــره لوكيل 
وزارة الداخلية وكافة العاملين في شئون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة، مشـــيًدا 
بتنفيـــذ اســـتراتيجية العمـــل الجديدة من 
خـــالل جهـــود مخلصـــة، وتطبيـــق معايير 
الكفـــاءة والجـــودة فـــي تقديـــم الخدمات 
والعمـــل على تطوير اآلليات التي تســـاعد 
في اســـتيعاب االنفتاح المطلوب ومواكبة 
برامج الحكومة. وأكد حرصه على تقديم 
كافة أشـــكال الدعم واإلســـناد، سواء فيما 
يتعلـــق بالتدريـــب أو التجهيـــز مـــن أجـــل 
تقديـــم الخدمات للمواطنيـــن البحرينيين 
فـــي الداخـــل والخـــارج، بنفس المســـتوى 
مـــن الدقـــة واإلنجـــاز، مشـــيًرا إلـــى أهمية 
مراقبـــة مســـتوى األداء ومعاييره في كل 
اإلدارات وتقديم أداء متكامل يعتمد على 

االستخدام الصحيح للتقنيات الحديثة.
يكـــون  أن  ضـــرورة  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
الصفـــوف  لكـــوادر  الصحيـــح  االختيـــار 
التدريـــب  توفيـــر  علـــى  قائمـــا  األماميـــة، 

معاييـــر  وفـــق  الالزمـــة،  والتجهيـــزات 
واضحـــة، علـــى أن يتـــم التقييـــم بشـــكل 
مســـتمر، بحســـب مســـتوى الكفـــاءة، بمـــا 
يضمن استفادة المواطنين والمقيمين من 

الخدمات بالشكل والجودة المطلوبة.
وقـــد اطلـــع معالـــي الوزير، خـــالل الزيارة، 
اإلنجـــازات  أهـــم  تضمـــن  إيجـــاز  علـــى 
والخـــط الزمنـــي لتنفيـــذ مبادرات شـــئون 
الجنســـية والجوازات واالقامة واألهداف 
التطويرية وإحصائيات بعدد المســـافرين 
تفاصيـــل  إلـــى  باإلضافـــة  والقادميـــن، 
إلـــى  الهادفـــة  والمبـــادرات  المشـــاريع 
تقديـــم خدمـــات إلكترونيـــة وذات كفاءة 
عاليـــة، بجانب وضـــع خطة اســـتراتيجية 

وتشغيلية
هندســـة  وإعـــادة  جديـــدة  وتســـويقية 
التوجهـــات  لتعكـــس  اإلدارات  خدمـــات 

والرؤية الجديدة.
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اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، بمكتبه في مقر الوزارة، أمس، 
نائـــب رئيـــس بعثـــة الواليـــات المتحدة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 

مارغريت ناردي.
عالقـــات  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
االســـتراتيجية  التاريخيـــة  الصداقـــة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 

األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
واســـتعراض مجاالت التعاون المشترك 
ومـــا تشـــهده مـــن تقـــدم وتطـــور علـــى 
تعزيـــز  وســـبل  المســـتويات،  جميـــع 
كافـــة أوجـــه التعـــاون الثنائـــي خدمـــة 
للمصالح المشـــتركة للبلدين والشـــعبين 
الصديقين، باإلضافـــة الى القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  عقـــد 
الزيانـــي، بمكتبه في مقر الوزارة، أمس، 
اجتماعـــا مـــع كل مـــن رئيس المؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان علي الدرازي، 
ورئيـــس جمعية الحقوقييـــن البحرينية 
عبدالجبار الطيب، بحضور رئيس قطاع 
الســـيد.  أروى حســـن  اإلنســـان  حقـــوق 
وشـــارك فـــي االجتمـــاع عبـــر االتصـــال 
االلكتروني المرئي رئيس البعثة الدائمة 
األمـــم  مكتـــب  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة 
المتحـــدة فـــي جنيف يوســـف بوجيري، 
والوزير مفوض حســـن موســـى شفيعي 

من البعثة الدائمة في جنيف.
اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
المنجزات التي حققتها مملكة البحرين 
في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان 

فـــي مملكـــة البحريـــن، والجهـــود التـــي 
تبذلهـــا المملكة لتعزيـــز منظومة حقوق 
اإلنســـان، تنفيـــذا للـــرؤى والتوجيهـــات 
الســـامية لعاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 
ومســـاندة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
كما تم بحث مجاالت التعاون والتنسيق 
المشـــترك بين كل مـــن وزارة الخارجية 
والمؤسســـة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان 
وجمعيـــة الحقوقييـــن البحرينيـــة، فـــي 
إبـــراز إنجـــازات مملكـــة البحريـــن فـــي 
مجال حمايـــة حقوق اإلنســـان، وتعزيز 
مكانة المملكة على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.

زيادة المصالح مع الواليات المتحدة

إبراز إنجازات البحرين بمجال حقوق اإلنسان

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة أن 
مملكة البحرين تولي اهتمامًا مســـتمرًا 
الشـــابة  والكفـــاءات  الطاقـــات  بدعـــم 
باعتبارهـــا الثـــروة الحقيقيـــة للوطـــن، 
كمـــا تحرص على تشـــجيعهم لمواصلة 
واالهتمـــام  األكاديمـــي  التحصيـــل 
بالبحـــث العلمـــي بمـــا يعـــزز إســـهامهم 
في المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، والتـــي 
تحظـــى بمتابعـــة واهتمـــام ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 

خليفة.
جـــاء ذلك لـــدى لقائـــه أمس عـــددًا من 
علـــى  الحاصليـــن  الـــوزارة  موظفـــي 
درجـــة الماجســـتير، حيـــث أعـــرب عن 

خالـــص تهانيـــه لهـــم بهـــذه المناســـبة، 
مشـــيدًا معاليـــه بالجهود التـــي بذلوها 
فـــي تحصيلهـــم العلمـــي الذي ســـينمي 
قدراتهـــم وســـيعزز أداءهم فـــي العمل 
واألهـــداف  التطلعـــات  يحقـــق  بمـــا 
المنشـــودة، مشـــيرًا معاليـــه إلى حرص 
الـــوزارة الدائـــم علـــى دعـــم وتشـــجيع 
كافـــة منتســـبيها للدفع بهـــم نحو مزيٍد 
من البذل والعطاء والتحصيل العلمي، 

متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في 
مسيرتهم العلمية والعملية.

المؤشـــرات  إدارة  مديـــر  ألقـــت  كمـــا 
االقتصاديـــة حـــال حســـن كلمـــة نيابـــة 
عن الحاصليـــن على الشـــهادات العليا، 
حيث قدمت الشـــكر الجزيل إلى وزير 
المالية واالقتصـــاد الوطني على دعمه 
الالمحدود لمنتســـبي الـــوزارة، وتوفير 
أفضل فرص التدريب والتحصيل لهم.

توفير أفضل فرص التحصيل العلمي لمنتسبي الوزارة

وزير المالية: الكفاءات الشابة ثروة الوطن الحقيقية

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفة ما تشـــهده عالقات التعـــاون والصداقة التاريخية الوثيقة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة الهند مـــن تطور ونمو مســـتمر 
علـــى كافـــة األصعدة، مشـــيًرا إلى أن عالقات التعاون والشـــراكة 
االقتصادية المتميزة القائمة بين البلدين تشـــهد تطوًرا متسارًعا 
بفضل ما تحظى به من اهتمام من قبل البلدين، والحرص الدائم 
علـــى مواصلـــة تعزيزها للوصـــول بها إلى آفـــاق أكثـــر تقدًما، بما 

يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلـــك لدى لقائه امس ســـفير جمهورية الهنـــد الصديقة لدى 

مملكـــة البحرين بيـــوش شريفاســـتاف، إذ رحب بالســـفير الهندي 
معرًبـــا عـــن اعتزازه بمـــا وصلت إليـــه عالقات التعاون والشـــراكة 
االقتصاديـــة القائمـــة بين البلدين مـــن تقدم في كافـــة المجاالت، 
مشـــدد علـــى أهميـــة مواصلة العمل علـــى تعزيزها بمـــا يصب في 

تحقيق التطلعات واألهداف المشتركة.

 وزير المالية يستقبل سفير الدولة الصديقة

تعزيـز العالقـات االقتصاديـة مع الهند

مراقبة األداء وتقديم خدمات متكاملة في “الجوازات”
اختيار الصفوف األمامية وفًقا للكفاءة والتدريب... وزير الداخلية:

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - جمعية تاريخ وآثار دول مجلس التعاون

هنأت جمعية تاريخ وآثار دول مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربى الباحثـــة البحرينية ليلى 
الحدي، بمناســـبة حصولها علـــى الدكتوراه في 
اإلعـــالم، من جامعة عين شـــمس، تحت عنوان 
الصحـــف  علـــى  البحرينيـــه  النخـــب  “اعتمـــاد 
االلكترونيـــة وقـــت األزمـــات”، وذلـــك بحضـــور 
الدكتور علي منصور ال شـــهاب وعضو مجلس 
الشـــورى عبد هللا الدوســـرى وعـــدد من أعضاء 
الجمعيـــة. مـــن جانبهـــا، اشـــادت نائـــب مجلس 

اإلدارة شـــرف المزعـــل بجهـــود ليلـــى الحـــدي، 
برامـــج  فـــي  الفعالـــة  ومشـــاركتها  واهتمامهـــا 
المســـتوى  علـــى  ســـواء  الجمعيـــة،  وانشـــطة 
المحلـــي أو والخارجي، فـــي الملتقيات العلمية 

بدول مجلس التعاون.
بعدهـــا تابع الحضور برنامـــج االجتماع، وثمنوا 
دعـــوة عضو مجلس الشـــورى لهذا اللقاء بقاعة 
المحافظـــة  فـــي  عوالـــي  بنـــادي  بابكـــو،  نـــادي 

الجنوبية.

وزعـــت المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
بالتعاون مع شـــركة البحريـــن لمطاحن الدقيق 

)المطاحـــن( وعـــدد مـــن الشـــركات 
فـــي  المســـاهمة  والمؤسســـات 
مشـــروع السلة الرمضانية، السالل 
المســـتفيدين  علـــى  الرمضانيـــة 
الملكيـــة  مـــن خدمـــات المؤسســـة 
لألعمـــال اإلنســـانية حيث اســـتفاد 
منها ما يقارب 10 آالف أســـرة، كما 

تم التنســـيق مع عدد مـــن الجمعيات 
الفئـــات المســـتحقة  الخيريـــة لتوزيعهـــا علـــى 
لديها، وذلك ضمن ســـعي المؤسســـة لمشـــاركة 
األســـر البحرينية في توفير احتياجات الشـــهر 
الفضيـــل. مـــن جهته، أكـــد مديـــر إدارة الرعاية 
لألعمـــال  الملكيـــة  بالمؤسســـة  االجتماعيـــة 
اإلنســـانية بـــدر قمبر حرص المؤسســـة ســـنوًيا 
بمناســـبة قـــرب حلـــول الشـــهر الفضيـــل علـــى 
تنفيـــذ مشـــروع الســـالل الرمضانيـــة اهتماًمـــا 
منها بتوفير الحياة الكريمة ألســـرها، واهتماًما 

المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع  الفاعلـــة  بالشـــراكة 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  مبـــادئ  وتفعيـــل 
لمشـــاركة الجميع فـــي عمل الخيـــر، حيث يتم 
توزيـــع الســـالل الرمضانيـــة على 
أســـر األرامل واأليتام المكفولين 
مـــن  وعـــدد  المؤسســـة،  فـــي 
األســـر المحتاجـــة المســـجلة لدى 
المؤسسة. وبين قمبر أن مشروع 
يأتـــي ضمـــن  الرمضانيـــة  الســـلة 
حـــرص المؤسســـة علـــى تفعيـــل 
الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع مختلف 
مؤسســـات المجتمـــع البحريني وفـــي مقدمتها 
شـــركة البحرين لمطاحن الدقيـــق والتي تعتبر 
الشـــريك الرئيســـي لهـــذا المشـــروع علـــى مدى 
الســـنوات الماضيـــة من خالل توزيـــع منتجات 
الشـــركة. وتوجه قمبر بخالص الشكر والتقدير 
إلى جميع الجهات المساهمة في هذا المشروع 
الخيـــري النبيـــل الـــذي يعـــزز مبـــادئ التكافـــل 
المجتمعي، والذي له أكبر األثر في توفير جزء 

من احتياجات األسر لشهر رمضان المبارك.

“تاريخ وآثار دول التعاون” يهنئون الحدي لحصولها على الدكتوراه

شركة اإلثمار القابضة توزيع السلة الرمضانية على 10 آالف أسرة
ش.م.ب.

تأجيل اجتماع الجمعية 
العامة غير العادية

النصاب  استيفاء  لعدم  نظرا 
اجتماع  لعقد  أمس  يوم  القانوني 
العادية،  غير  العامة  الجمعية 
آخــــر اليـــــوم  سيعقــــد إجتماعـــاً 
الخميــس، الموافـــــق 17 مـــــارس 
2022، إلكترونياً عن بعد عبر تطبيق 
في  المرئية،  لالجتماعات   Zoom

تمام الساعة 1:30 ظهراً.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

بدر قمبر



المنامة - المجلس األعلى للقضاء

استقبل نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة 
التمييــز المستشــار عبــدهللا البوعينيــن، الثالثــاء الماضــي، 
رئيــس وأعضــاء لجنــة تســوية مشــاريع التطويــر العقاريــة 

المتعثرة.

وتقـــدم المستشـــار عبدهللا 
البوعينين بشكره وتقديره 
اللجنـــة  وأعضـــاء  لرئيـــس 
علـــى جهودهم في دراســـة 
المشـــروعات  وتقييـــم 
العقاريـــة المتعثـــرة ووضع 
لهـــا  المناســـبة  الحلـــول 
هـــذه  أوضـــاع  لتســـوية 
واتخـــاذ  المشـــاريع، 
اإلجراءات الكفيلة بأسباب 
تعثرهـــا وتســـويتها تنفيذا 
للمرســـوم بقانـــون رقم 66 

لسنة 2014.
وأكد البوعينيـــن أن اللجنة 
حققت أهم األهداف المناط 
حقـــوق  حفـــظ  وهـــو  بهـــا 
األفـــراد الذين تعاقدوا على 
شراء الوحدات العقارية من 
جهة، وبما ال يضر االقتصاد 
الوطنـــي لمملكـــة البحريـــن 
األمـــر  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 

الذي ســـيؤدي بال شـــك إلى 
ضمان استمرارية المشاريع 
بمـــا  وازدهارهـــا  التنمويـــة 
يتوافـــق مـــع رؤيـــة مملكـــة 

البحرين 2030. 
بـــدوره، أعـــرب رئيس لجنة 
التطويـــر  تســـوية مشـــاريع 
العقارية المتعثـــرة القاضي 
صـــالح القطان عـــن تقديره 
المستشـــار عبدهللا  لجهـــود 
البوعينين في سبيل تطوير 
أعمال اللجنة وأداء مهامها 

على الوجه المطلوب.
كمـــا أكـــد القاضـــي القطـــان 
فـــي  مســـتمرة  اللجنـــة  أن 
خـــالل  مـــن  عملهـــا  أداء 
دراســـة المشـــاريع العقارية 
المتعثـــرة وتقييم أوضاعها 
وإيجـــاد الحلـــول المناســـبة 
لها بما يحفظ حقوق جميع 

أطراف التعاقد.

البوعينين: “تسوية المتعثرة” 
تحقق أهم أهدافها
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النائب العام: للتطبيق الفعال لقانون العدالة اإلصالحية لألطفال
تحت رعاية النائب العام علي البوعينين 
تقنيـــة  عبـــر  األربعـــاء  أمـــس  انعقـــدت 
بيـــن  نقاشـــية  حلقـــة  المرئـــي  االتصـــال 
النيابـــة العامـــة ممثلـــة في نيابة األســـرة 
المعنيـــة  الجهـــات  وبعـــض  والطفـــل، 
بتنفيـــذ أحكام قانون العدالة اإلصالحية 
لألطفـــال وحمايتهم من ســـوء المعاملة، 
البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات  بشـــأن 
لألطفـــال؛ بهدف ترســـيخ منظومة عمل 
القانونيـــة  الغايـــات  تحقـــق  متكاملـــة 
والتأهيلية المنظـــورة من تطبيق أحكام 

هذا القانون.
وشـــارك فـــي الحلقـــة النقاشـــية كل مـــن 
وزارة الداخلية، وزارة العدل والشـــؤون 
التربيـــة  ووزارة  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  والتعليـــم، 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، وزارة 
المواصـــالت واالتصاالت، وزارة شـــؤون 
الصحـــة،  وزارة  والرياضـــة،  الشـــباب 
والهيئـــة العامـــة للرياضـــة، والمحافظات 

والبلديات والمجلس األعلى للمرأة.
وفي كلمته االفتتاحية، أكد النائب العام 
أن انعقـــاد الحلقة النقاشـــية ُيبرهن على 
تكاتـــف الجهـــات القضائيـــة والتنفيذيـــة 
المشـــرف  الحقوقـــي  الســـجل  لمواصلـــة 
فـــي حماية حقـــوق الطفـــل ورعايته في 
ظل العمـــل بقانـــون العدالـــة اإلصالحية 

لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
واعتبر القانون خطوة رائدة في منظومة 
العدالـــة وحمايـــة حقـــوق األطفـــال فـــي 
مملكـــة البحرين، وُيعد تتويجـــًا لريادتها 
 وتميزها في احترام الحقوق والحريات 
العامـــة، ومنســـجمًا مع مســـيرة التطوير 
العقابيـــة  التشـــريعات  فـــي  والتحديـــث 
منـــذ العمل بقانـــون العقوبـــات والتدابير 
البديلـــة، في ظل النهج اإلنســـاني لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة الـــذي باتـــت المملكة 
تحـــت قيادته الحكيمة تزخـــر بمنجزات 
كفالـــة  فـــي  رائـــدة  وحقوقيـــة  تنمويـــة 
حقـــوق اإلنســـان والحريـــات العامة؛ مما 
جعلها نموذجًا تشريعيًا يحظى باإلشادة 

والتقدير اإلقليمي والدولي.

وأضـــاف أن األطفـــال هـــم ثـــروة األمـــم 
ومنبع نهضتها وأساس استكمال مسيرة 
التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة 
في شـــتى المجـــاالت، وعلـــى الجميع أن 
يتكاتـــف لحمايتهـــم وضمـــان حقوقهـــم 
األساســـية والعمـــل على حفـــظ كرامتهم 
وســـالمتهم ضد كل مـــا ُيعرضهم للخطر 

أو سوء المعاملة.

نيابة األسرة

وفـــي ورقتهـــا اســـتعرضت رئيـــس نيابة 
األســـرة والطفل زينـــب العويناتي قانون 
العدالـــة اإلصالحية لألطفـــال وحمايتهم 
المعاملـــة ومـــا تضمنـــه مـــن  مـــن ســـوء 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة لألطفـــال، 
حيث رفع ســـن الطفل إلى سن 18 سنة، 
ليتماشـــى مـــع اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 
لحقـــوق الطفـــل والتـــي صادقـــت عليهـــا 

مملكة البحرين.
وذكرت العويناتي أن القانون اســـتحدث 
لألطفـــال  اإلصالحيـــة  العدالـــة  محاكـــم 
واللجنـــة القضائيـــة للطفولـــة، مبينـــة أن 
هـــذا القانون يهدف إلـــى تحقيق وتعزيز 
العدالـــة اإلصالحية لألطفـــال في جميع 
مراحـــل الدعـــوى الجنائية من اســـتدالل 
لتكـــون  وتنفيـــذ،  ومحاكمـــة  وتحقيـــق 
مصالـــح الطفـــل الفضلـــى األولويـــة عند 
إصدار األحكام والقـــرارات واإلجراءات 
التـــي تتخـــذ بشـــأنه بحيث يتـــم اختيار 
مـــا هـــو أفضـــل وأســـب ومـــا يصـــب في 

مصلحته في الحاضر والمستقبل.

التنمية االجتماعية

مـــن جهتهـــا، اســـتعرضت القائـــم بأعمال 
والتأهيـــل  للرعايـــة  المســـاعد  الوكيـــل 
والتنميـــة  العمـــل  بـــوزارة  االجتماعـــي 
االجتماعيـــة نجـــوى جناحـــي عـــددا من 
البرامج  المطبقـــة على األطفال، مؤكدة 

أنه مـــع صدور قانون العدالة اإلصالحية 
لألطفال ركز على أن يكون هناك مجلس 
الطفـــل  حمايـــة  لمركـــز  مشـــترك  إدارة 

بالتعاون مع عدة جهات.
وبينـــت أن برنامج “رعايـــة “أكد التكاتف 
والتعـــاون بيـــن الجهـــات المختصـــة عبر 
منظومة مشـــتركة إلنشاء برامج تعديل 
الســـلوك للطفـــل والتـــي تختـــص بفئتين 
مـــن األطفـــال فئة العمرية مـــن 5 إلى 12 
ســـنة وفئة األطفال من 12 إلى 18 ســـنة 
بحيـــث توضـــع هذه لكل فئة ما يناســـبها 

من برامج.

الشباب والرياضة 

وفي كلمته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامـــة للشـــباب والرياضـــة عبدالرحمـــن 
عســـكر أن الرياضـــة تمكـــن مـــن تهذيـــب 
ســـلوك األطفـــال واالرتقاء بهـــم لتطوير 
طاقتهـــم. ولفـــت إلـــى أن الهيئـــة  جهـــت 
لالهتمام باإلنجـــاز المجتمعي واالهتمام 
مؤكـــدا   العـــالج،  قبـــل  الوقايـــة  بأوجـــه 
اســـتعداد الهيئـــة بالتعـــاون مـــع النيابـــة 
البرامـــج  مـــن  مجموعـــة  عبـــر  العامـــة 
للمســـاهمة فـــي إنجـــاح تطبيـــق العدالـــة 

اإلصالحية لألطفال.
وأضـــاف أن اإلحصاءات حول المحكوم 
عليهم مـــن األطفال من حيـــث أعمارهم 
وأنواع الجرائم ومناطقهم ستســـهم في 
توجيـــه البرامـــج التـــي تســـتهدف هـــذه 
الفئة كما ومســـاعدتها لتنفيـــذ العقوبات 
وتعديل السلوك السلبي من خالل الهيئة 

وشركائها من األندية واالتحادات.

المحافظة الشمالية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أكـــد  بـــدوره، 
العصفـــور أن تجربة المشـــاركة مع إدارة 
األحكام وإدارة الوقاية من الجريمة في 
البحـــث عـــن تدريـــب وتأهيـــل المحكوم 
عليهـــم ضمـــن قانـــون العقوبـــات البديلة 
نجاحهـــا،  أثبتـــت  عاميـــن  مـــدى  علـــى 
مبينـــا أنه تم إشـــراك عدد مـــن المحكوم 
عليهـــم في تنمية مصـــارف مياه كرزكان 
وعمليـــات الصيانـــة والتنظيـــف وتقليـــم 
األشجار في ساحل أبو صبح والتدريب 

في مشروع رياديات.
البديلـــة  األحـــكام  تطبيـــق  أن  وأضـــاف 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفـــال  للقانـــون 
قـــد يواجـــه تحديـــات، مبديا اســـتعداده 
لتحقيـــق  الجهـــات  كافـــة  فـــي  للتعـــاون 

إنجازات في هذا المجال.

وزارة الصحة

مـــن جانبهـــا، قالـــت القائم بأعمـــال مدير 
الموارد البشـــرية والمالية بوزارة الصحة 
انتصار الرميثي أن الوزارة شـــريك دائم 
فـــي نجـــاح القانـــون وتفعيـــل مخرجات 
القانـــون في اإلطـــار اللي يضمـــن تقديم 
وتنفيذ بالشكل المطلوب، مؤكدة وجود 
فرص ومواقع إصالحية يمكن اقتراحها 
لدعـــم الطفـــل وتطبيـــق قانـــون العدالـــة 
اإلصالحية بما يتناسب والفئات العمرية 

فيه.

وزارة التربية

مـــن جهتهـــا، أبـــدت فتحيـــة عيـــش مـــن 

مـــع  التعـــاون  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
قانـــون  لتطبيـــق  المختصـــة  الجهـــات 
الحمايـــة اإلصالحية للطفل عبر سلســـلة 
مـــن األفـــكار والبرامـــج التـــي يمكـــن أن 
تخـــدم القانـــون وتطـــور مـــن المحكـــوم 

عليهم من األطفال.

شؤون الزراعة

كما أبدى رئيس قســـم النخيل واألشجار 
المثمـــرة شـــؤون الزراعة صادق عيســـى 
اســـتعداده إلعـــداد البرامـــج الســـتيعاب 
المشـــاتل وإكثـــار  فـــي  للعمـــل  األطفـــال 
النباتـــات والحدائـــق النباتية واســـتثمار 
طاقات األطفال فـــي غيرها من البرامج 
التي سيتم إعدادها للمشاركة في قانون 

التدابير البديلة.

التوصيات

النقاشـــية  الحلقـــة  أوصـــت  ذلـــك،  إلـــى 
بالســـعي نحو تطوير المناهـــج التعليمية 
لألطفال لتتضمن المناســـب والمالئم من 
التعاليـــم الحقوقية المســـتحدثة بقانون 
العدالـــة اإلصالحية لألطفـــال وحمايتهم 
من ســـوء المعاملة، والتأكيد على أهمية 
اســـتحداث وتطويـــر البرامـــج التوعوية 
واإلرشـــادية التي تحول دون اســـتدراج 
الطفل أو اســـتغالله، والبرامج التدريبية 
والتأهيلية واألعمال واألنشطة الخدمية 
تنميـــة  علـــى  تعمـــل  التـــي  والتطوعيـــة 
وإعـــادة  وإصالحهـــا  الطفـــل  شـــخصية 
تأهيله وإدماجه في المجتمع بالتناســـب 
مـــع كل حالة على حدة، على النحو الذي 

يحقـــق المقاصد اإلصالحيـــة والتأهيلية 
المبتغاة من العقوبـــات والتدابير البديلة 
العدالـــة  بقانـــون  عليهـــا  المنصـــوص 
اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء 

المعاملة.
كمـــا انتهـــت الحلقـــة النقاشـــية بأهميـــة 
المســـاهمة فـــي تقديـــم أعمـــال تطوعية 
تتناســـب  وتأهيليـــة  تدريبيـــة  وبرامـــج 
كعقوبـــة  الطفـــل  ونفســـية  صحـــة  مـــع 
بديلـــة، وأجمع المشـــاركون علـــى أهمية 
حمايـــة حقـــوق األطفـــال والعمـــل علـــى 
عـــدم تعرضهـــم للعنف أو ســـوء المعاملة 
أو تواجدهـــم فـــي أيـــة حالة مـــن حاالت 
التعـــرض للخطـــر، والســـعي نحـــو تعزيز 
الوطنيـــة  بيـــن كافـــة اآلليـــات  التكامـــل 
األطفـــال  حقـــوق  بحمايـــة  المعنيـــة 
منظومـــة  وتعزيـــز  لدعـــم  ورعايتهـــم؛ 

الرعاية الالحقة لألطفال.
وأوصى المشاركون على ضمان مشاركة 
فـــي  والفعالـــة  واآلمنـــة  الحـــرة  الطفـــل 
اإلجـــراءات القضائيـــة التـــي تتخـــذ، مع 
توفير كافة الضمانات اإلجرائية وتدابير 
وكفالـــة  لألطفـــال،  القانونيـــة  الحمايـــة 
حقهـــم فـــي الحصول علـــى كافـــة أوجه 
المساعدة القانونية، وسرعة الفصل في 
القضايـــا الخاصـــة بهـــم فضال عـــن تأكيد 
بيـــن  الفعـــال  التواصـــل  اســـتمرار  علـــى 
كافة الجهات المشـــاركة؛ لخلق منظومة 
قانونيـــة وحقوقية متكاملـــة تعمل على 
ضمـــان حقـــوق األطفـــال وحمايتهم من 
ســـوء المعاملة وتقويم سلوكهم وإعادة 

إدماجهم في المجتمع.

تدارس المقترحات 
المالئمة لتنفيذ 
العقوبات البديلة

“العدل”: تطبيق قانون التنفيذ الجديد يبدأ اليوم
إحالة ملفات التنفيذ ضد البنوك إلى “المركزي”

يبـــدأ اليوم الخميس، ســـريان تطبيق قانـــون التنفيذ 
الجديد، في إطار تحول جذري في مسارات التنفيذ، 
والذي يأتـــي ضمن تحقيق مبـــادرات تعزيز الوصول 
إلـــى العدالـــة من خالل رفـــع كفاءة وفعالية وســـرعة 
اإلجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم.

وقالت وزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف، 
إن تقديـــم طلبـــات تنفيـــذ األحـــكام القضائيـــة وفًقـــا 
للقانـــون الجديـــد، سيســـتمر عبـــر خدمـــات التنفيـــذ 
المقدمـــة من الـــوزارة عبر البوابـــة الوطنية للحكومة 

اإللكترونية.
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  يتـــم  الجديـــد،  للنظـــام  ووفًقـــا 
التنفيذيـــة تلقائًيا ضمن الُمدد المحددة حســـب قيمة 
المطالبة تحت إشـــراف قضـــاة محاكم التنفيذ، وذلك 
فـــور اعتمـــاد ملـــف التنفيـــذ، ودون الحاجـــة لتقديـــم 
طلـــب لـــكل إجـــراء، مـــع االشـــتراط ابتـــداًء أن يقوم 
المنفذ له بإرســـال إخطار للمنفـــذ ضده للوفاء بالدين 
المطلـــوب عن طريق خدمـــة “تقديم طلبات قضائية” 
المتاحـــة ضمـــن خدمات الدعـــاوى القضائية المقدمة 
من خـــالل الحكومة اإللكترونية أو بخطاب ُمســـجل 
بعلـــم الوصـــول عبر بريد البحرين، وذلـــك قبل 7 أيام 
علـــى األقل من تقديم طلـــب التنفيذ، من خالل ملء 
moj. اســـتمارة اإلخطار المتوفرة على موقع الوزارة

gov.bh
وعلـــى إثـــر ذلـــك، فإنـــه ُيشـــترط عنـــد تقديـــم طلـــب 
التنفيـــذ إلكترونًيا مـــن قبل المنفذ لـــه إرفاق ما يفيد 
قيامـــه باإلخطـــار أو تعـــذره، باإلضافـــة إلـــى التوكيل 
الصادر من طالب التنفيذ إن وجد، والسند التنفيذي، 
وترجمـــة معتمـــدة للمســـتندات المقدمـــة إن وجدت، 
وشـــهادة معتمدة من البنك برقم الحساب المصرفي 

الدولي )IBAN( لطالب التنفيذ.
كمـــا يجـــب علـــى المنفـــذ ضده فـــي اليـــوم التالي من 
تاريـــخ إعالنـــه أو علمـــه بـــأي إجـــراء مـــن إجـــراءات 
التنفيذ وخالل ســـبعة أيـــام باإلفصاح عن أمواله في 
حـــدود قيمة الدين، ويســـتمر التزامـــه باإلفصاح عن 
أموالـــه من أي تغيير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ، 
وذلـــك من خالل ملء النمـــوذج المعد لذلك والمتوفر 

moj.gov.bh على موقع الوزارة
ويمكـــن للمنفـــذ ضده المبـــادرة بالوفـــاء بالدين كاماًل 
بشـــكل مباشـــر لتنفيـــذ الحكـــم الصـــادر ضـــده، وذلك 
الفـــوري عنـــد  شـــريطة الســـداد الكامـــل أو اإليـــداع 

تقديمه طلب التنفيذ إلكترونًيا.
هـــذا وقـــد اســـتحدث القانـــون الجديـــد مهنـــة المنفذ 
الخاص، والتي أتاحت إمكانية االســـتعانة بالمنفذين 

الخاصيـــن الُمرخصيـــن للقيـــام بإجـــراءات اإلخطـــار 
وتقديـــم طلـــب التنفيـــذ والمتابعـــة بهـــذا الشـــأن، كما 
أوجـــب القانـــون علـــى المنفـــذ لـــه االســـتعانة بالمنفذ 
الخـــاص الســـتكمال إجـــراءات التنفيـــذ فـــي ملفـــات 
التنفيـــذ التـــي صـــدرت فيهـــا قـــرارات بالحجـــز علـــى 
أمـــوال المنفـــذ ضـــده “عقـــارات، مركبـــات، منقوالت، 
أســـهم ومســـتندات”، والتي تتضمـــن تحضيرها للبيع 
ابتـــداًء مـــن جردها وتثمينها والســـير فـــي إجراءات 
بيعهـــا بعد موافقة المحكمـــة وعرضها للبيع بالطريقة 

التي تقررها المحكمة وتوزيع حصيلة البيع.
وحول ملفـــات التنفيذ القائمة، وطبًقـــا للقرار المنظم 
لفتـــرة توفيـــق األوضـــاع التـــي ســـتبدأ مـــع تطبيـــق 
المتخـــذة  اإلجـــراءات  ستســـتمر  الجديـــد،  القانـــون 
فـــي مواجهة المنفـــذ ضدهم من األفراد والشـــركات، 
إال فـــي حـــال تقديـــم تســـوية كاملـــة للدين بالنســـبة 
لألفراد والشـــخصيات االعتبارية من دون الشـــركات 
التجاريـــة والمؤسســـات المالية، أو تقديم الشـــركات 
التجاريـــة افصـــاح عن الوضـــع المالي مقروًنـــا بإقرار 
يفيد عجز الشـــركة عن الســـداد مع رفع دعوى تنظيم 

وإعادة إفالس، بشرط موافقة المحكمة على افتتاح 
إجـــراءات اإلفـــالس فيها، كمـــا ستســـتمر اإلجراءات 
التي اتخذت فـــي ملفات التنفيذ القائمة بما في ذلك 
طلبات بيع العقارات والمنقوالت التي تم البدء فيها.

وفـــي هـــذا الســـياق، يمكن للمنفـــذ له إرشـــاد محكمة 
التنفيـــذ عن أية أموال مملوكة للمنفذ ضده لمباشـــرة 
التنفيـــذ عليهـــا، وذلـــك في حـــال ارتأى المنفـــذ له أن 
إجـــراءات الحجـــز المتخـــذة الســـابقة ال تغطي كافة 

الحجوزات المطلوبة على أموال المنفذ ضده.
وتبًعـــا للقانـــون والقـــرارات ذات الصلة، ســـيتم إحالة 
جميـــع ملفات التنفيـــذ التي يكون المنفـــذ ضده فيها 
أحد البنوك التجاريـــة إلى مصرف البحرين المركزي، 
وذلـــك التخاذ اإلجراءات القانونية الُمحددة من قبل 
المصرف من أجل مباشـــرة تنفيذ الدين محل الســـند 

التنفيذي.
إلـــى ذلك، أجـــاز القانـــون تقديـــم طلبـــات التظلم من 
اإلجـــراءات المتعلقـــة بالحجـــز ومـــن قـــرارات رســـو 
البيـــع، وتوزيع المبالغ، والمصاريـــف القضائية، والتي 
يكـــون البـــت فيهـــا بموجب قرار مســـبب مـــن قاضي 
محكمة التنفيذ، وتكون كافة القرارات الصادرة قابلة 
لالســـتئناف أمـــام المحكمـــة الكبـــرى طبًقـــا لألســـباب 

واإلجراءات المنصوص عليها في القانون.
يذكـــر أن خدمـــة االســـتعالم عـــن الدعـــاوى القضائية 
تتيح االطـــالع على حالة ملـــف التنفيذ واإلجراءات 
المتخـــذة، والمتوفـــرة عـــن طريـــق البوابـــة الوطنيـــة 

www.bahrain.bh للحكومة اإللكترونية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

ليلى مال  اهلل

االستعانة بالمنفذين 
الُمرخصين للقيام 

بإجراءات اإلخطار



أكــد عــدد من أعضاء الســلطة التشــريعية نجــاح الرؤية اإلســكانية الجديدة 
التــي أثمــرت تحريك أحد أهم الملفات الوطنيــة االجتماعية برؤية ومنهجية 
ومهنيــة عاليــة، مؤكديــن أن الحــراك التنموي فــي مملكة البحريــن يقوم على 
أساس خدمة المواطنين أوال بوصفه الركيزة األساس لعملية التنمية والبناء، 
ولفتــوا إلــى أهميــة مواصلــة تحقيــق مزيــد مــن التقــدم مــن خالل المبــادرات 
والمشــروعات التنموية الطموحة خصوصا اإلســكانية منها والهادفة لتوفير 

أفضل مقومات الحياة الكريمة.

وأوضحـــوا أن اســـتقبال عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة لاطـــاع 
علـــى هـــذا اإلنجـــاز باســـتكمال تنفيـــذ 
التوجيهـــات الملكية الســـامية الكريمة 
بتوفيـــر 40 ألـــف وحدة ســـكنية، يمثل 
االهتمـــام الكبيـــر مـــن رأس الدولة بهذا 

الملف الحيوي والمهم. 
واعتبر عضو مجلس الشـــورى الشـــيخ 
عـــادل المعـــاودة أن الملـــف اإلســـكاني 
واحد من أهم المشـــروعات التي تبنتها 
مملكـــة البحرين منذ زمن، إذ ال يختلف 
عليه بأن المشروعات المنجزة تعد من 
أكبر المشـــروعات الرائدة على مستوى 
البلدان ال على مستوى مملكة البحرين 
فقـــط، فـــكل مـــن زار المملكـــة واطلـــع 
علـــى تجربة البحرين في المشـــروعات 
المبـــذول  بالجهـــد  يشـــهد  اإلســـكانية 
فيهـــا، بل وتميزها وفـــق المعايير، التي 
فاقت الكثير مـــن الدول التي هي أكثر 

مداخيل من مملكة البحرين.
المعـــاودة أن تنفيـــذ  الشـــيخ  وأضـــاف 
توجيـــه جالـــة الملـــك بتوفيـــر 40 ألف 
وحـــدة كان يمثـــل عمـــاً كبيـــًرا إلنهـــاء 
معظم القوائم التي تنتظر المشروعات 
اإلســـكانية، فمـــا نـــراه اليوم هـــو وجود 
مشـــروعات في جميـــع مناطـــق الباد، 
وهـــو ما يثبت حس المســـؤولية الكبير 
الـــذي يتمتـــع بـــه القائمـــون علـــى هـــذا 
الملـــف، والـــذي يثبـــت دعـــم المواطـــن 
والتوجيـــه المســـتمر لزيـــادة الجهد في 
التـــي  اإلســـكانية  المشـــروعات  إنجـــاز 
تامس األهداف التنموية والمعيشـــية 

في حياة المواطنين.
مـــن  أن  بتوضيـــح  المعـــاودة  وختـــم 
إيجابيـــات االنتهـــاء من هذا المشـــروع 
هـــو رفـــع القـــدرة علـــى تلبيـــة الطلبات 
المستقبلية وزيادة أعداد المستفيدين، 
األمر الـــذي ســـيوفر الكثير مـــن المبالغ 
الكبيـــرة المدفوعـــة فـــي خدمـــة بـــدل 
اإليجـــار التـــي تقدمها وزارة اإلســـكان 
وبالتالـــي  االنتظـــار،  قوائـــم  ألصحـــاب 
زيادة وتيرة البناء على النحو المنشود.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت عضـــو مجلس 
أن  الكوهجـــي  فاطمـــة  الشـــورى 
التوجيهات الســـامية مـــن لدن صاحب 
الجالـــة الملك بتوفيـــر 40,000 وحدة 
األهميـــة  تبيـــن  للمواطنيـــن  ســـكنية 
الكبيـــرة التي يوليها جالته لهذا الملف 
االجتماعـــي المهـــم، الـــذي يعتبر إحدى 
ركائز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
الوطنـــي  العمـــل  خـــال  مـــن  جالتـــه 
المشـــترك الـــذي يضـــع المواطـــن علـــى 

رأس الخطط الوطنية.
الســـلطة  إن  الكوهجـــي  وقالـــت 
التشـــريعية تحرص على متابعة جميع 

الملفـــات الوطنية، فالشـــعب البحريني 
اليـــوم يثمـــن عالًيـــا توجيهـــات جالـــة 
الملك ويقدر نظرة األب العطوف تجاه 
احتياجـــات أبناء شـــعبه، وهـــذا إن دل 
فإنما يدل على نجاح الخطة التنفيذية 
اإلســـكان،  وزارة  بهـــا  قامـــت  التـــي 
ومبادراتهـــا المختلفـــة والمتعددة التي 
تأتي لتنفيذ توجيهات ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث 
أســـهمت متابعة ســـموه المســـتمرة في 
تنفيذ الخطط والمشـــروعات التنموية 
من خال برامج عمل وحلول تمويلية 
وبالتعـــاون مـــع جميع الجهـــات المعنية 
مـــن القطاعيـــن العام والخـــاص، والتي 
تثبت الشفافية والرؤية الصادقة التي 

تميز مملكة البحرين.
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ووصـــف 
صـــادق آل رحمـــة أن اســـتكمال تنفيـــذ 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بتوفير 
40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، يعتبـــر خبـــرا 
مفرحـــا أســـعد كل بيت بحرينـــي، وهو 
توجه يثبـــت التزام الحكومـــة والدولة 
بتوفيـــر الســـكن المناســـب لـــكل عائلـــة 
بحرينية، وتوفير ســـبل العيش الكريم 
لهـــا، فهـــو هـــدف إنمائـــي يتكامـــل مـــع 
قطاعـــات مختلفـــة كالصحـــة والتعليم 
واالقتصـــاد وغيرهـــا، وهـــو ملـــف مهم 
يامس أصحاب الدخل المحدود، وهم 
فئة تقع تحت عين الدولة من االهتمام 

وتقديم الخدمات.
اإلســـكان  لملـــف  أن  رحمـــة  آل  وأكـــد 
فالتوجيهـــات  كبيـــرة،  خصوصيـــة 
الملكية كانت الســـبب في إنجاز كل ما 
تم إنجازه على أرض الواقع من توســـع 
في الخدمات وزيارة في المشـــروعات، 
فالعمـــل دؤوب وجاد لتنفيـــذ األهداف 
الملكـــي  الســـمو  رؤيـــة صاحـــب  وفـــق 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء على جميع 
األصعـــدة، وبيـــن أن الجهـــود مـــا تـــزال 
الجهود مســـتمرة، ولـــن تتوقف لكل ما 

فيه صالح الوطن والمواطن. 
وأكدت عضو مجلس الشـــورى نانســـي 
خضـــوري أن وزارة اإلســـكان تضطلـــع 
بـــدور محـــوري كبير ضمن مشـــروعات 
تنتهجهـــا  التـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
إدارة  خـــال  مـــن  البحريـــن،  مملكـــة 
وتنظيـــم الملف اإلســـكاني الـــذي يعتبر 
الكريـــم  العيـــش  مقومـــات  أهـــم  أحـــد 
الـــذي توليه القيـــادة الحكيمـــة اهتماًما 
النظيـــر، باعتبـــار أن مشـــروع  منقطـــع 
هـــذه الـــوزارة الحيويـــة يوجـــد الحياة 
والبيئة المعيشـــية اآلمنة والمســـتدامة 
للمواطنيـــن من ذوي الدخـــل المحدود، 
من خال تيســـير ســـبل الحصول على 
الســـكن االجتماعـــي المائـــم، وتقديـــم 
الجـــودة  ذات  اإلســـكانية  الخدمـــات 
العاليـــة بمـــا يضمـــن اســـتقرار األســـرة 

بطبيعـــة  ذلـــك  وانعـــكاس  البحرينيـــة، 
الحـــال على حالة االســـتقرار واالزدهار 

للمملكة البحرين.
وقالـــت إن نجـــاح وزارة اإلســـكان فـــي 
الملكيـــة الســـامية  تنفيـــذ التوجيهـــات 
مـــن لدن صاحـــب الجالة الملـــك ببناء 
وتوزيـــع 40 ألـــف وحدة إســـكانية، يعد 
نجاًحـــا يضـــاف إلـــى ســـجل إنجـــازات 
مملكـــة البحرين التنمويـــة التي تباهي 
بهـــا دول العالم، ويعكس كفاءة وقدرة 
الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي 
األمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
على تحقيق تطلعات المواطنين بشكل 
مستدام، وتقديم كلما يحقق مزيدا من 

التطور والنماء للوطن والمواطن.
الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
واالقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب النائب 
أحمـــد الســـلوم بالجهـــود التـــي بذلتهـــا 
الحكومـــة عبر االنجاز اإلســـكاني الذي 
تحقـــق بتنفيـــذ 40 ألف وحدة ســـكنية، 
برئاســـة صاحـــب  الحكومـــة  أن  وأكـــد 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء اســـتطاعت أن تولي 
الملف اإلسكاني كل الرعاية واالهتمام، 
واالنطـــاق نحو تأمين الســـكن المائم 
للمواطنيـــن فـــي مختلـــف المحافظات، 
عبر زيادة وتيرة البناء في المشروعات 
اإلســـكانية، وتقليـــل ســـنوات االنتظار، 
فالملف اإلســـكاني يمضي وفق الخطة 
المرجـــوة. وأوضـــح الســـلوم أن الدعم 
الحكومـــي المســـتمر للملـــف اإلســـكاني 
سيســـرع مـــن الطلبـــات القديمـــة علـــى 
قوائـــم االنتظـــار، وســـيعمل على وضع 
الخيـــارات الداعمة وإيجـــاد العديد من 
المبادرات المساندة لهذا الملف، متطلعا 
إلـــى تطويـــر األفـــكار بما يحقـــق تقليل 
أعداد المنتظرين للوحدات اإلسكانية.

وبين السلوم أن إشراك القطاع الخاص 
البنـــاء  عمليـــة  فـــي  رئيـــس  كشـــريك 
االنعكاســـات  لهـــا  ســـتكون  والتشـــييد 
اإليجابية المستقبلية في وضع الحلول 
الازمة نحو تقليل الطلبات اإلســـكانية 
بشـــكل أكبـــر، معتبـــرا أن الجهـــود التي 
بذلتها الحكومة فـــي تعاملها مع الملف 
اإلســـكاني هي نقطـــة مضيئة خصوصا 
في ظل الظروف التي شهدتها المملكة 
تداعيـــات  نتيجـــة  ككل  العالـــم  ودول 
فالملـــف  كورونـــا،  فيـــروس  جائحـــة 
اإلســـكاني يسير دون وجود أي عقبات 
تذكـــر، مؤكـــدا أهمية اســـتمرار صياغة 
حلول مبتكرة لإلسكان تضمن اإلسراع 
بوتيرة اإلنجاز عبر الشراكة مع القطاع 
البحريـــن  ســـتجعل  والتـــي  الخـــاص 
قـــادرة على االنطاق بصورة تدريجية 
ونجاحهـــا في عمليـــة التنمية والعمران 

وبناء المدن اإلسكانية الجديدة.
وقـــال النائـــب أحمد األنصـــاري إن لقاء 
وزير اإلســـكان بصاحب الســـمو الملكي 

ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء هو 
لقـــاء مميـــز ومحفـــز يـــدل علـــى حكمة 
الدولـــة فـــي إدارة أحـــد أهـــم الملفـــات 
تطبيـــق  علـــى  دليـــل  وهـــو  وأصعبهـــا، 
الوعـــود التـــي اتخذتهـــا الحكومة على 
نفســـها، فمـــا تـــم إنجازه هو عمـــل جبار 
أدخـــل البهجـــة علـــى قلـــوب الكثير من 
المحـــدود،  الدخـــل  ذوي  مـــن  األســـر 
وهـــو دليل على التزام وزارة اإلســـكان 
بتوجيهـــات صاحب الســـمو ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء التـــي تأتي كل 
فترة لتجدد الهمم وتؤكد سرعة العمل.

وأكد األنصـــاري اهتمام مجلس النواب 
ســـير  عـــن  الدائـــم  وســـؤالهم  بالملـــف 
المشـــروعات، وهـــو دليـــل حـــرص على 
تأميـــن عصـــب االســـتقرار االجتماعـــي 
أال وهو الســـكن، فمـــا تحقق يعد إنجازا 
ذي  مســـتقبلي  بعمـــل  ينبـــئ  تاريخيـــا 
وتيـــرة أســـرع تؤمـــن تحقيـــق طلبـــات 
حســـب  االنتظـــار  قوائـــم  أصحـــاب 
أن  ســـيما  ال  والمناطقيـــة،  األقدميـــة 
مـــن  بباقـــة  تزخـــر  اإلســـكان  وزارة 
الخدمات اإلسكانية بين توزيع البيوت 
والقســـائم وخدمـــة أرض وقـــرض إلى 

جانب الشقق السكنية.
عبـــاس  فاطمـــة  النائبـــة  وأوضحـــت 
القطـــري أن جهـــود الحكومـــة برئاســـة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، تأتي من أجل تحقيق 
الرؤيـــة الملكيـــة الطموحـــة بتوفير 40 
ألف وحـــدة ســـكنية للمواطنين، والتي 
شـــكلت حافـــزًا نحـــو طـــرح مزيـــد مـــن 
الحلـــول المبتكـــرة والمبـــادرات، والتي 
أدت إلى تســـريع وتيـــرة تلبية الطلبات 
اإلســـكانية، األمـــر الـــذي يعكس حرص 
الحكومـــة والتزامها بتنفيذ التوجيهات 
أهدافهـــا  وتنفيـــذ  الســـامية،  الملكيـــة 
فـــي  برامـــج عملهـــا  الموضوعـــة علـــى 
الحكمـــة  بفضـــل  المقـــررة،  مواعيدهـــا 
والشـــخصية القياديـــة المتميـــزة التـــي 
يتمتـــع بها صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء، والقادرة 
على ترجمة تطلعـــات جالة الملك إلى 
مشـــروعات وبرامج تنموية تسهم في 
الدفـــع بالعمليـــة التطويريـــة بالمملكـــة 
إلـــى مســـتويات متقدمـــة فـــي جميـــع 

القطاعات.
ونوهـــت القطـــري بالمســـاعي الحثيثة 
بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الـــدؤوب  والعمـــل 
وزارة اإلســـكان بقيـــادة وزير اإلســـكان 
باســـم الحمر، والتي أثمرت عن ســـرعة 
إنجـــاز المشـــروعات اإلســـكانية بجميع 
توفيـــر  علـــى  والعمـــل  المحافظـــات، 
الحلـــول التمويليـــة المبتكـــرة الداعمـــة 
الســـتفادة أكبر قدر مـــن المواطنين من 
الخدمـــات اإلســـكانية، وتقليـــل فترات 
االنتظـــار عبـــر توفيـــر خدمات الســـكن 
فئـــات  تســـتهدف  التـــي  االجتماعـــي 

الشـــباب ممـــن ال تتجـــاوز أعمارهم 35 
ســـنة، وهو ما يمثـــل تحـــوالً نوعيًا في 
الخدمـــات اإلســـكانية  فلســـفة تقديـــم 
فـــي المملكـــة، فالمشـــروعات والحلول 
فـــي مجملهـــا  التـــي تمثـــل  اإلســـكانية 
منظومة الخدمات اإلسكانية الموجهة 
لفئـــات محـــدودي الدخل فـــي المملكة، 
باتت تمثل نموذجًا متقدمًا في الرعاية 
اإلســـكانية، وهي محل إشـــادة واسعة 

على المستوى المحلي والدولي.
من جهته، قال النائب إبراهيم النفيعي 
إن اإلدارة الحكيمة والمحنكة لصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
لهـــا  كان  اإلســـكاني،  للملـــف  الـــوزراء 
عظيم األثر بإنفـــاذ التوجيهات الملكية 
لعاهل البـــاد، وتحقيق قصص النجاح 
الملهمة والتي نراها في كل محافظات 

ومدن البحرين.
ســـموه  متابعـــة  أن  النفيعـــي  وأكـــد 
المستمرة، وإشـــرافه الشخصي، ساعد 
الوزارة في بلوغ مراحل متقدمة للغاية 
االســـكانية  المشـــروعات  إتمـــام  نحـــو 
التي تلبي تطلعـــات المواطنين، بخطة 
طموحـــة تقـــوم علـــى توزيـــع 40 ألـــف 

وحدة سكنية.
وبيـــن أن هـــذه المكاســـب األخيرة هي 
ثمـــرة من ثمرات المشـــروع اإلصاحي 
الزاهـــر الذي عزز من اســـتقرار األســـرة 
ارتقائهـــا،  فـــي  وســـاهم  البحرينيـــة، 
الملحـــوظ  التنـــوع  مـــع  خصوصـــا 
وخـــروج  اإلســـكانية،  الخدمـــات  فـــي 
المشـــروعات العصريـــة كمزايا وغيرها، 
والتي تعكس اهتمام وجدية الحكومة.

وأشـــار النفيعـــي إلى اســـتمرار مجلس 
الســـلطة  مـــع  التعـــاون  فـــي  النـــواب 
التنفيذية في كل ما من شأنه أن يسهم 
في تسريع وتيرة المشروعات وتنوعها 
أهميـــة  مـــن  تمثلـــه  لمـــا  واســـتدامتها، 

للمواطن ولألسرة ككل.
وأشـــاد عضو لجنة الشـــؤون الخارجية 
بـــدر  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
الدوســـري بالجهـــود الكبيـــرة لصاحـــب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء، والتي أثمـــرت تنفيذ 
التنمويـــة  والمشـــروعات  الطموحـــات 
بفضـــل التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية 
بالتعاون مع جميـــع الجهات الحكومية 
لجعل المواطـــن هو محور العمل الجاد 
المواطـــن  رفاهيـــة  لتحقيـــق  والبنـــاء 
وتوفيـــر الحيـــاة الكريمة لـــه، بفضل ما 
تحقق من إنجاز إســـكاني باالنتهاء من 

توفير 40 ألف وحدة سكنية.
ونوه الدوســـري بجهـــود القائمين على 
وزارة اإلســـكان خصوصـــا جهـــود وزير 
اإلسكان باسم الحمر الذي بذل الجهود 
العظيمـــة فـــي إعـــداد وتنفيـــذ العديـــد 
مـــن المشـــروعات اإلســـكانية وتقديـــم 
المبـــادرات والحلول المتعددة من أجل 

خدمة المواطنين وتوفير سبل العيش 
الكريم واالستقرار االجتماعي لهم.

وأكـــد الدوســـري أن توجيهـــات عاهـــل 
عمـــل  وضعـــت خطـــة  المفـــدى  البـــاد 
هللا  بحمـــد  هدفهـــا  حققـــت  طموحـــة 
بتحقيـــق تطلعات المواطنيـــن وازدهار 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  الوطـــن  وبنـــاء 
والنهضة التنموية الشاملة التي جعلت 
المواطـــن هـــو الهـــدف األول والركيـــزة 
األســـاس لعمليـــة البنـــاء والنمـــاء لهـــذا 

الوطن المعطاء.
من جهتها، قالت النائبة معصومة حسن 
الملكيـــة  التوجيهـــات  إن  عبدالرحيـــم 
السامية من لدن صاحب الجالة الملك 
بشـــأن إنشـــاء 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية 
والتـــي عملت علـــى تنفيذهـــا الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء شـــكلت 
دعامة أساســـية لألسر من ذوي الدخل 
المحدود، وجاءت محافظة الســـتقرار 
هذه األســـرة عبر إيجاد السكن المائم 

لها.
وأعربـــت عن شـــكرها وتقديرها لوزارة 
اإلسكان وســـعيها المســـتمر في تقديم 
للمواطنيـــن  االســـكانية  الخدمـــات 
باإلضافـــة الـــى اســـتمرارها فـــي القيام 
مـــن  للمســـتحقين  التوزيـــع  بعمليـــة 
المواطنيـــن والتي بذلـــت جهوًدا كبيرة 
في هذا الجانب من أجل حصولهم على 
وحداتهـــم المخصصة وفق اإلجراءات 
المتبعة، مبينـــًة أن التوجيهات الملكية 
الســـامية رســـمت الفرحـــة فـــي قلـــوب 
المحافظـــات،  بجميـــع  المواطنيـــن 
خصوصـــا ذوي اإلعاقـــة، إذ أمنـــت لهم 
المكان المناسب لهم وفق احتياجاتهم، 
باإلضافـــة الـــى دراســـة الـــوزارة لجميع 
الطلبـــات المرفوعـــة بشـــأن النظـــر فـــي 

الطلبات اإلنسانية.
أن  عبدالـــرزاق حطـــاب  النائـــب  وأكـــد 
تنفيـــذ توجيهـــات صاحـــب  اســـتكمال 
الجالـــة الملـــك بتوفيـــر 40 ألف وحدة 
ســـكنية للمواطنيـــن بمختلـــف مناطـــق 
البحرين، يعـــد يعتبر إنجاًزا اســـتثنائًيا 
وعامة فارقة في المســـيرة اإلسكانية 
المتناميـــة في ظـــل المســـيرة التنموية 

المستمرة لجالة الملك.
عميـــق  عـــن  حطـــاب  النائـــب  وأعـــرب 
يوليـــه جالتـــه  بمـــا  فخـــره واعتـــزازه 
أفضـــل  لتوفيـــر  متواصـــل  دعـــم  مـــن 
المقومات والركائز لضمان حياة كريمة 
بالجهـــود  كذلـــك  مشـــيًدا  للمواطنيـــن، 
المســـتمرة والمســـاعي الدؤوبـــة التـــي 
يبذلهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
مـــن أجـــل اســـتدامة تقديـــم الخدمات 
الحكوميـــة فـــي أعلـــى معاييـــر الجودة 
واهتمـــام  متابعـــة  مثمًنـــا  والكفـــاءة، 
ســـمّوه المتواصل لتنفيذ المشـــروعات 
اإلســـكانية، وإصـــدار أوامـــره الكريمـــة 
بتوزيع الوحدات الســـكنية للمواطنين. 
وأشـــار حطاب إلـــى أن مملكة البحرين 
تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة، من 
خال مرافق عامة وبنية تحتية ومدن 

إسكانية حديثة.

المنامة - بنا

الخطط اإلسكانية الجديدة نجحت وندعم التوسع في الخدمات
بمناسبة االنتهاء من تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة... نواب وشوريون:
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المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الزيانـــي بما تحققـــه المســـيرة التنموية 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الشـــاملة 
بتوجيهـــات  كبـــرى،  تنمويـــة  إنجـــازات 
كريمة ســـامية من لدن صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، عاهل 
البـــاد، ومتابعـــة مســـتمرة مـــن صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، مـــن أجـــل مزيـــد مـــن النمـــاء 

والتقدم واالزدهار.
وقـــال وزير الخارجيـــة إن جالة الملك، 
يضـــع المواطـــن البحرينـــي فـــي مقدمة 
الدائـــم  حرصـــه  ويبـــدي  اهتماماتـــه، 
علـــى أن تســـخر كافة الجهـــود الوطنية 
لتحقيـــق مـــا يســـعد المواطـــن ويحقـــق 
أمانيـــه واحتياجاتـــه، إيمانا من جالته، 
الهـــدف  هـــو  اإلنســـان  بـــأن  هللا،  أيـــده 

وأن  عمادهـــا،  وهـــو  للتنميـــة  األســـاس 
رقـــي األوطـــان وتقدمها يقوم بســـواعد 
أبناء الوطن، ويزدهـــر في البيئة اآلمنة 
علـــى  المحفـــزة  المســـتدامة  المســـتقرة 

العطاء والبذل واإلبداع.
وقـــال إن مـــا تحقـــق مـــن إنجـــاز تنموي 
كبير بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، جاء 
بفضل توجيهـــات جالة الملـــك، حرصا 
من جالته علـــى تلبية احتياجات أبناء 
تطلعاتهـــم  األعـــزاء، وتحقيـــق  الوطـــن 
للحيـــاة الكريمـــة، ودليـــا ناصعـــا علـــى 
الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة 
الموقرة برئاســـة سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء لتحقيق أهداف برنامج 
عمـــل الحكومة ورؤيـــة البحرين 2030، 
ومواصلـــة تنفيـــذ المشـــاريع اإلســـكانية 
وتوفيرها للمواطنيـــن، وتحقيق المزيد 

من التقدم والنماء.

وزير الخارجية: إنجازات تنموية كبرى بالمسيرة التنموية الشاملة التوجيه السامي يعزز استقرار األسرة ويرتقي بجودة حياتها
بمناسبة اإلعالن عن استكمال توزيع 40 ألف وحدة سكنية... األنصاري:

أكــدت  األميــن العــام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصــاري أن توجيه عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،  بتوفير 40 ألف وحدة 
ســكنية يعمــل علــى تعزيــز االســتقرار األســري واألمــن المجتمعي فــي مملكة 
البحرين، نظرًا لما يشكله المسكن من أهمية كبيرة في توفير الحياة الكريمة 

والطمأنينة واالرتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد األسرة.

بالجهـــود  األنصـــاري  وأشـــادت 
الموقـــرة  للحكومـــة  االســـتثنائية 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
فـــي  خليفـــة،   آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
ترجمـــة التوجيهـــات الملكيـــة بتوفير 
الخدمـــات اإلســـكانية لمـــا يزيـــد عـــن 
40 ألـــف أســـرة بحرينية، مـــن منطلق 
حـــرص الحكومة على تلبيـــة الطلبات 
اإلســـكانية للمواطنيـــن والمواطنـــات، 
وفق برنامج زمني ومؤشـــرات تنفيذ 
قياســـية، تتســـق مـــع أهـــداف برنامج 
عمـــل الحكومـــة والخطـــط والبرامـــج 

والقائمـــة  الشـــأن،  لهـــذا  الموضوعـــة 
على نهج توفير الخدمات اإلســـكانية 

واستدامتها.
خـــال  “مـــن  األنصـــاري  وقالـــت 
التـــي  واالستشـــارات  المتابعـــات 
يقدمهـــا المجلـــس األعلى للمـــرأة عبر 
مركـــز دعـــم المـــرأة، ندرك تمامـــًا مدى 
أهمية الســـكن في تحقيق االســـتقرار 
النفسي واالجتماعي للمرأة ومختلف 
أفراد أســـرتها، الذي يضمـــن لها البيئة 
المواتية لتنشئة أسرية آمنة”، مشيدة 
هنـــا بالطفـــرة التـــي شـــهدتها مملكـــة 
البحريـــن فـــي توفيـــر الســـكن الائـــق 

األعـــوام  خـــال  البحرينيـــة  لألســـرة 
الثاثـــة الماضيـــة فـــي تشـــييد مـــدن 

جديدة تتوافق مع متطلبات األسر.
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  واعتبـــرت 
الجديـــدة  المـــدن  أن  للمـــرأة  األعلـــى 
والمشـــاريع اإلســـكانية الحديثة تمثل 
أنموذجـــًا فـــي تحقيـــق مبـــادئ جودة 
الحيـــاة التـــي يؤكـــد المجلـــس األعلى 

للمرأة على توفيرها للمرأة البحرينية، 
وبما يتيح لها العيش الكريم في بيئة 
عمرانيـــة مواتيـــة تتمتـــع بالخدمـــات 

والمرافق العصرية.
ونوهت األنصاري باجراءات تســـريع 
والمواطنـــات  المواطنيـــن  حصـــول 
تطلعـــات  وتلبيـــة  الســـكن،  علـــى 
األجيـــال الجديدة في االســـتفادة من 
خدمـــات إســـكانية فوريـــة ومتعـــددة 
الخيـــارات، مشـــيرة إلى نجـــاح جهود 
تنويـــع الخدمـــات اإلســـكانية مـــا بين 
تمليـــك  وشـــقق  ســـكنية  وحـــدات 
وقســـائم ســـكنية وتمويات إسكانية 
االســـتفادة  إلـــى  باإلضافـــة  متنوعـــة 
مـــن برنامـــج مزايـــا، وذلـــك فـــي إطار 
سياســـات التطوير المستمر لخدمات 
الســـكن االجتماعي بمملكـــة البحرين 
التـــي تأخـــذ علـــى عاتقهـــا توفير تلك 

الخدمات لمستحقيها. 

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هالة األنصاري
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جاهزية حلبة البحرين الدولية الستقبال الفورموال 1
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين السباقات

قـــام  نائب رئيـــس األمن العـــام اللواء 
عبدهللا محمد الزايـــد بجولة ميدانية 
فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة، تفقـــد 
والترتيبـــات  االســـتعدادات  خاللهـــا 
األمنية الالزمـــة إلنجاح بطولة جائزة 
البحريـــن الكبرى لســـباقات الفورموال 
1، حيـــث اطلـــع علـــى الخطـــة األمنية 
مـــدى  مـــن  والتأكـــد  واإلجـــراءات 
األمـــن  لحفـــظ  والفاعليـــة  الجاهزيـــة 

والنظام .
العـــام  األمـــن  رئيـــس  نائـــب  وأشـــاد 
بتوجيهـــات  وزيـــر الداخليـــة التخـــاذ 
التـــي  والتدابيـــر  اإلجـــراءات  كافـــة 
األمنيـــة  الحمايـــة  تحقيـــق  تضمـــن 
المطلوبة لتأمين السباق والمشاركين 

فيـــه ، منوهـــًا بمتابعـــة رئيـــس األمـــن 
العـــام للخطـــة األمنيـــة إلنجـــاح هـــذا 

الحدث العالمي وتأمينه .
الرئيســـية  الخطـــط  أن  وأضـــاف 
دراســـتها  تمـــت  الطـــوارئ  وخطـــط 

والتدريـــب عليهـــا واختبارهـــا بشـــكل 
دقيق مـــن خالل عدد مـــن الفرضيات 
األمنيـــة التي نفذتهـــا األجهزة األمنية 
جاهزيـــة  عكســـت  والتـــي  المشـــاركة 
القوات المشاركة وقدرتها على تنفيذ 

جميـــع الخطط بكل احترافية ومهنية 
، منوهًا في الوقت ذاته إلى استكمال 
عمليـــة التنســـيق مـــع جميـــع األجهزة 
بالترتيبـــات  يتعلـــق  فيمـــا  المعنيـــة 
األمنيـــة، ســـواء داخـــل الحلبـــة أو من 

الدقيقـــة  التفتيـــش  عمليـــات  خـــالل 
فـــي  والمشـــاركة  الدخـــول  وتنظيـــم 

الفعاليات.
وأشـــار نائب رئيـــس األمن العـــام إلى 
انتشار قوات األمن في محيط الحلبة 

من خالل دوريات منتظمة، فضال عن 
انتشـــارها بجميع الشـــوارع الرئيسية 
المؤديـــة إلـــى الحلبة، متمنيـــا للجميع 
التوفيق لكافة القائمين والمســـاهمين 
إلنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.

المنامة - وزارة الداخلية

“األشغال”: تسخير كافة الجهود إلنجاح الفورموال 1
قــام وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديات بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة، يرافقه مدير عام 
بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبدهللا وعدد من المســؤولين في البلدية، 
مملكــة  الســتضافة  البلديــة  اســتعدادات  علــى  للوقــوف  تفقديــة  بجولــة 

البحرين لسباق الفورموال1 في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

وكيـــل  أكـــد  الشـــأن،  هـــذا  وفـــي 
“البلديـــات” أنه بناء علـــى توجيهات 
البلديـــات  وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيـــط العمراني، تعمل الوزارة 
علـــى تســـخير كل جهودهـــا إلنجـــاح 
هـــذا الحـــدث الرياضي المهـــم، إذ تم 
تشـــكيل فـــرق عمـــل فـــي البلديـــات 
النظافـــة  أعمـــال  لمتابعـــة  األربـــع 
والتزييـــن والتجميـــل في الشـــوارع 

الرئيسة.
التفقديـــة  الجـــوالت  أن  إلـــى  ونـــوه 
تأتـــي  المحافظـــات  مختلـــف  فـــي 
فـــي إطـــار متابعة اســـتعدادات فرق 
العمل وجاهزيتها، والتأكد من تنفيذ 
الخطـــط التـــي تـــم وضعها مـــن قبل 
البلديـــات اســـتعداًدا لهـــذا المناســـبة 

المهمة التي نترقبها في كل عام.
تأكيـــده  “البلديـــات”  وكيـــل  وجـــدد 

أن الـــوزارة تعمـــل علـــى دعـــم جهود 
مختلـــف الجهـــات المعنيـــة بالســـباق 
لمملكـــة  الحضـــاري  الطابـــع  إلبـــراز 
البحرين، مشـــيًرا إلى أن فرق العمل 
التـــي تـــم تشـــكيلها ســـتعمل بشـــكل 
تكاملـــي طوال أيـــام الســـباق للقيام 
أن  متمنًيـــا  بـــأول،  أواًل  بواجباتهـــا 
أهدافـــه  الفورمـــوال  ســـباق  يحقـــق 

المنشودة على أرض البحرين.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

فرق عمل لمتابعة 
النظافة والتزيين 
بالشوارع الرئيسة

شــارك رئيس الجمارك رئيس منظمة الجمارك العالمية الشــيخ أحمد بن حمد 
آل خليفة في الجلسة الحوارية المصاحبة لمؤتمر إدارة الحدود وتكنولوجيا 
الشــرق األوســط، والمختــص بالتحــول الجمركــي الرقمــي وتيســير التجــارة 
وإدارة المخاطر، الذي ُعقد في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتطرق خالل مشـــاركته في الجلســـة 
الحواريـــة بعنـــوان “رقمنـــة الجمـــارك 
والتجارة وسالســـل التوريد العالمية” 
المجلـــس  رئيـــس  أدارهـــا  والتـــي 
االستشـــاري للرابطـــة الدوليـــة إلدارة 
الرس  والتكنولوجيـــا  الحـــدود 
كارلســـون، إلـــى اإلنجـــاز الجديد الذي 
حققتـــه إدارة جمـــارك المنافـــذ البرية 
والمتمثـــل فـــي خفـــض مـــدة اإلفراج 
عـــن الشـــاحنات المحملة الـــواردة إلى 
مملكة البحرين عبر جســـر الملك فهد، 

بمتوســـط انتظار 52 دقيقة في شـــهر 
أغســـطس من العام الماضي مقارنة بـ 

757 دقيقة في األعوام السابقة.
وجاء ذلك بعد وضع شـــؤون الجمارك 
منـــذ العـــام 2014 خطة عمـــل تتضمن 
مـــع  والتعـــاون  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
بنظـــام  والعمـــل  الرقابيـــة  الجهـــات 
التخليص المسبق، إضافة إلى اعتماد 
شركات المشـــغل االقتصادي و “دربك 
خضر”، إذ ســـاهم ذلـــك في االنخفاض 
الملحوظ في متوســـط زمـــن اإلفراج 

عن الشاحنات، مؤكدا أن تحقيق هذا 
اإلنجـــاز جـــاء بتكاتف جميـــع الجهات 
المســـتوردين  والتـــزام  العالقـــة  ذات 
والمخلصيـــن بإنهـــاء كافة إجـــراءات 

الشـــاحنات مســـبًقا، والحصـــول علـــى 
التصاريح من الجهات الرقابية، ودفع 
كافـــة الرســـوم والضرائـــب الجمركية 
قبـــل وصولها إلى المنفـــذ، ما أدى إلى 

تخفيـــض مدة زمـــن االنتظـــار وزيادة 
لمملكـــة  الـــواردة  الشـــاحنات  عـــدد 
البحرين، وساهم بشكل كبير في دعم 
عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة بمملكـــة 

البحرين.
كما تطرق رئيس الجمارك إلى تحقيق 
أهداف اســـتراتيجية شؤون الجمارك 
أهـــم  ومـــن   ،2024  -  2021 لألعـــوام 
الثانيـــة  المرحلـــة  تنفيـــذ  ُمخرجاتهـــا 
مـــن نظـــام النافـــذة الواحـــدة )أفـــق(، 
وتنفيذ مشـــروع توســـعة شعبة جناح 
األثـــر فـــي جميـــع المنافـــذ الجمركية، 
وتنفيـــذ المرحلـــة الثانية مـــن برنامج 
الجمـــارك،  شـــؤون  منتســـبي  تأهيـــل 
إضافـــة إلـــى بنـــاء الشـــراكة ومتابعـــة 
تنفيذها مـــع الجهات ذات العالقة في 

المنافـــذ، وتطويـــر أنظمـــة اســـتهداف 
البضائع والمسافرين، والبنية التحتية 
واألنظمـــة اإللكترونيـــة، إضافـــة إلـــى 
مـــن  الجمركيـــة  الخدمـــات  تقديـــم 
خالل المنّصـــة اإللكترونية، وتوظيف 

التقنيات اإللكترونية الحديثة.
وفي الختام، أكد أن شـــؤون الجمارك 
ماضيـــة في تنفيذ رســـالتها من خالل 
خلـــق جيل جديد من التحول الرقمي 
في الجمارك والذي يسهم بشكل فعال 
في تيســـير التجـــارة الدولية، وتقديم 
أفضل الخدمات الجمركية للمحافظة 
علـــى األمن؛ كونها خـــط الدفاع األول 
لمملكـــة البحريـــن ولضمـــان انســـياب 
حركة الشـــحن بكل سهولة ويسر عبر 

المنافذ الجمركية.

المنامة - وزارة الداخلية

52 دقيقة بدال من 12 ساعة لإلفراج عن الشاحنات في الجسر
دفع كافة الرسوم والضرائب قبل وصولها المنفذ... رئيس “الجمارك”:

المنامة - بنا

واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز 
الوطنـــي لإليـــرادات تكثيف الحمالت التفتيشـــية على المحالت 
والمنشـــآت التجاريـــة اســـتمراًرا للجهـــود المبذولـــة منـــذ تطبيق 
قانـــون تعديل نســـبة القيمـــة المضافة مطلع العـــام 2022، حيث 
تـــم تفتيـــش 40 محالً ومنشـــأة تجارية في مختلـــف محافظات 
مملكـــة البحرين، وذلك لالطالع على امتثال المنشـــآت التجارية 
لتطبيـــق القيمـــة المضافـــة بنســـبتها األساســـية المعدلـــة ونشـــر 
الوعـــي باآلليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة 
المســـتهلكين بشـــكل رئيســـي، وكجزء مـــن إجـــراءات التفتيش 

والرقابة االعتيادية على المنشآت التجارية في المملكة.
وأســـفرت الحمالت التفتيشـــية عن رصد 29 مخالفة تســـتوجب 
فرض الغرامات اإلدارية التي قد تصل إلى 10 آالف دينار  وفقًا 
لقانون القيمة المضافة،  إلى جانب رصد بعض الحاالت التي قد 
تعـــد من حاالت التهرب من القيمـــة المضافة وفًقا لقانون القيمة 
المضافة والتي اســـتوجبت غلـــق محلين اثنين تحفظيـــًا، وبناًء 
عليـــه فإن الجهـــاز الوطني لإليـــرادات بصدد اتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة حيال المنشـــآت المخالفـــة، وإحالة من يثبـــت ارتكابه 
ألحـــد جرائـــم التهـــرب مـــن القيمـــة المضافـــة، والتـــي قـــد تصل 

عقوبتها إلى الســـجن لمدة خمس ســـنوات وغرامة تعادل ثالثة 
أمثـــال القيمـــة المضافـــة المتهرب عنهـــا، إلى الجهـــات المختصة 

لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
وأكـــدت وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة والجهـــاز الوطني 
لإليـــرادات علـــى أهميـــة تضافـــر جهود كافـــة األطـــراف المعنية، 

إلنجاح المراحل المختلفة للتطبيق.

تفتيش 40 محالً ومنشأة تجارية في مختلف محافظات

إغالق محلين ورصد 29 مخالفة في تطبيق القيمة المضافة
المنامة - وزارة الداخلية

نائـــب  العاصمـــة  محافـــظ  نائـــب  أشـــاد 
رئيس المجلس التنســـيقي حسن المدني 
بالجهـــود المبذولـــة من مختلـــف الجهات 
الحكومية الخدمية، ودورهم الفاعل في 
التعاون الوثيق والتنســـيق المشترك بين 
محافظـــة العاصمـــة ومختلـــف الـــوزارات 
والهيئـــات خدمة لألهالـــي والمقيمين في 
المحافظـــة، وتعزيـــز التواصـــل والتفاعل 
بين المواطـــن وأجهزة الدولـــة المختلفة، 
مؤكـــدًا  أهميـــة المجلـــس التنســـيقي في 
تحقيـــق تطلعات األهالـــي والمقيمين في 
محافظـــة العاصمـــة مـــن خـــالل التواصل 
الوثيـــق والزيـــارات الميدانية المســـتمرة 

لجميع مناطق المحافظة.
جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماع المجلس 
العاصمـــة  لمحافظـــة  الثانـــي  التنســـيقي 
تقنيـــة  عبـــر   2022 الثالثـــة  دورت  فـــي 
االتصـــال المرئي، بمشـــاركة األعضاء من 

ممثلـــي الجهـــات المختلفة، إذ اســـتعرض 
المجلـــس خـــالل االجتمـــاع تقريـــرًا مرئيًا 
عـــن احتياجـــات منطقـــة النبيـــه صالـــح، 
والتـــي تـــم رصدهـــا مـــن خـــالل الزيارات 
الدورية لفريق األحوال العامة بمحافظة 
العاصمـــة للمنطقـــة، والتـــي تمثلـــت فـــي 
تطوير وصيانة الطرق بالمنطقة، ورصف 
الطرق الترابية الموجودة، وإنشاء ملعب 
ألهالي المنطقة، وتطوير مرفأ الصيادين، 
وإنشـــاء حديقـــة لألهالـــي، وتطوير عين 
الســـفاحية وجعلها من المعالم السياحية 
جديـــدة  مـــدارس  وإنشـــاء  والتراثيـــة، 

بالمنطقة، وتوسعة المدارس الحالية.

وأطلع المجلـــس على عرض مرئي تناول 
أهـــم االحتياجـــات الخدمية فـــي منطقة 
ســـنابس، والتـــي تـــم رصدهـــا مـــن خالل 
لجميـــع  الدوريـــة  الميدانيـــة  الزيـــارات 
مناطـــق محافظة العاصمـــة تحقيقًا لرؤى 
وأهـــداف  المحافظـــة  أهالـــي  وتطلعـــات 
الخدمـــات  وتطويـــر  الشـــاملة،  التنميـــة 
جـــودة  وتحســـين  لألهالـــي،  المقدمـــة 
الحيـــاة، وتمثلـــت أبـــرز االحتياجـــات في 
للســـيارات،  ومواقـــف  األرصفـــة،  إنشـــاء 
وإعـــادة تخطيـــط بعـــض الطـــرق، وإزالة 
المباني العشوائية والمهجورة والمخالفة 

نظرًا لخطورتها على المارة والمركبات.

تطوير عين السفاحية وجعلها من المعالم السياحية ... “تنسيقي العاصمة”:

مدارس جديدة في النبيه صالح وإزالة العشوائيات بالسنابس



دينـار �������BHD

توبلي

فرع سترة مديـر

36779771
جعفر النكال 37344373

ميثم سلمان

37333323
علي نجاح

36744700
أحمد سلمان

36197779
سيد محمد

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ

Villa for sale in

 tubli25114
حمــامـمطبخالصالةالغرفالطوابق

11
موقف حديقة

168m2
مساحة 
270األرض

مساحة 
 .m2V007559Ref Noالبناء

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية ستوديو التصميم – 
معماريون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
للسيد/ التصميم – معماريون والمملوكة  المسماة ستوديو  الفردية  المؤسسة 
 ،77317-1 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  منار محمد مصطفى سريه  السيدة 
بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى ذ.م.م برأسمال وقدره 5000 

دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.

تاريخ :8 /2022/3
) CR2022- 38406( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  دينه  بن  محمد  مبارك  طارق   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : امبيانس للتجارة إلى السيد / زكريا بن خالد بن صالح باطوق 
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 : 4-115250

االسم التجاري : امبيانس للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

الجبرة بحرين ذ.م.م  
سجل تجاري رقم  141139

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها شركة فوكس 
ان كونسلتنسي )اف.اي.سي.( شركة تضامن بحرينية عن شركة الجبرة بحرين ذ.م.م ، 
المسجلة بموجب قيد رقم 141139 بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيدة 

/ PIA NICOLA IRWIN مصفيا للشركة.  عنوان المصفي:
  PIA NICOLA IRWIN

+973- 39891051
pia@greenshootsgroup.com

 
 

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022- 38257( إعالن رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :ندى علي يعقوب عيسى يعقوب 

 االسم التجاري الحالي : عالم األبداع لتنظيم الحفالت و المناسبات
االســـــم التجـــاري الجديد :  أزيان البحرين للحلويات و المكسرات

قيد رقم : 121762-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم مشوي و مقلي - تضامن
 ألصحابها ضياء سعيد العصفور و شريكه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  مطعم مشوي و مقلي 
- تضامن ألصحابها ضياء سعيد العصفور و شريكه  المسجلة بموجب القيد رقم  109102 - 1   طالبين 

تغيير االسم التجاري من:
مطعم مشوي و مقلي - تضامن ألصحابها ضياء سعيد العصفور و شريكه

  MASHWI AND MAKLI RESTURANT - PARTNERSHIP COMPANY  
الى:

مطعم الشمم شركة تضامن بحرينية
AL SHEMAM RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

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.

دعوة دائني شركة طيران البحرين ش.م.ب )مقفلة( المشهر افالسها 
وفقا للقرار الصادر من عدالة المحكمة الكبرى المدنية الخامسة في 
شركة  إفالس  بإشهار  القاضي   3/9362/2013/02 رقم  الدعوى 
الصناعة  وزارة  لدى  والمسجلة  )مقفلة(  ش.م.ب  البحرين  طيران 
جاسم  السيد/  وتعيين   1-6579 رقم  القيد  تحت  والسياحة  والتجارة 
التفليسة  أمين  يتشرف  عليه  بناء  للتفليسة  أميناً  عبدالعال  حسن 
بدعوة جميع الدائنين بأن يتقدموا اليه بمستندات ديونهم في التفليسة 
مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها -إن وجدت- خالل شهر واحد 
امين  الى  المستندات  ارسال  ويجوز  االعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من 

التفليسة بكتاب مسجل بعلم الوصول وذلك على العنوان التالي:
أمين التفليسة

السيد/ جاسم حسن عبدالعال
جرانت ثورنتون عبدالعال

برج النخيل – الدور الرابع عشر – مبنى 1074 – طريق 3622 – 
مجمع -436 ص.ب 11175 ضاحية السيف مملكة البحرين

هاتف/17500188/
فاكس/17500199

او بواسطة البريد االلكتروني
mohamed.fayek@bh.gt.com 

legal@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  أمواج الخليج للدعاية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  أمواج الخليج للدعاية 

ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   105534   طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم  4   من:

أمواج الخليج للدعاية ذ.م.م

  AMWAJ ALKHALEEJ FOR ADVERTISING W.L.L  

الى:

أمواج الخليج لتركيب المعدات ذ.م.م

  AMWAAJ ALKHALEEJ FOR MACHINERY INSTALLATION 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.

التاريخ   13 - 3 - 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
إعالن رقم

CR2022-41134
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : بدريه احمد مصطفى عبدهللا

االسم التجاري الحالي : القيثاره للخياطه والتطريز
االسم التجاري الجديد : القيثاره للخياطه و تجارة

قيد رقم : 18371 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

نوردك للتجارة العامة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 135912

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها السيد عبدهلل
رمضان عباس رضي علي عن شركة نوردك للتجارة العامة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 135912   بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السيد  عبدهلل رمضان 

عباس رضي علي  مصفيا للشركة عنوان المصفي :
عبدهلل رمضان عباس رضي علي

رقم الهاتف 39444232
abdulla.ramadan@vertexacc.com ايميل المصفي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم شركة نوال للورود ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها  شركة نوال 
للورود ذ.م.م    المسجلة بموجب القيد رقم   52288 – 1    بطلب تغيير اسم الشركة من:

نوال للورود ذ.م.م
  NAWAL FLOWERS W.L.L

الى:
نوال منذ 1989 ذ.م.م

  NAWAL SINCE 1989 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 بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  شركة العاجل للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة
العاجل للمقاوالت ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   147724 - 1   طالبين تغيير االسم

التجاري للفرع رقم   1   من:
شركة العاجل للمقاوالت ذ.م.م

  INSTANT CONTRACTING Co. W.L.L  
الى:

أجرو جرين ترف انترناشيونال ذ.م.م
  AGROGREEN TURF INTERNATIONAL 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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  شركة أفكار لتنسيق الحدائق ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره  بحرينية   تضامن  شركة   - عبدالعال   - ثورنتون  جرانت    / السادة 
والمسجلة  م   م  ذ  الحدائق  لتنسيق  أفكار  شركة  لشركة   القانوني  المصفي 
بموجب القيد رقم   70214   طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  
اختيارية  وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات . 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل التجاري

CR2022-43139 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري 

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

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  فاطمة مدن حسين عصفور                               

االسم التجاري الحالي: حلويات وهدايا الرامس           
االســـــم التجـــاري الجديد : أسواق الرامس                                         

 قيد رقم : 30961-4

لمعاينة  مناقصة  طرحها  عن  القاصرين  وأموال  شئون  إدارة  تعلن 
التي تديرها واالشراف على أعمال الهدم والصيانة  العقارات  وتقييم 
بها، فعلى المكاتب الهندسية الراغبة في االشتراك في المناقصة من 
الفئتين أ وب مراجعة وحدة الشئون الهندسية بإدارة شئون وأموال 
القاصرين الواقعة في الطابق الرابع من مبنى وزارة العدل والشئون 
اإلسالمية في المنطقة الدبلوماسية الستالم مستندات المناقصة، وذلك 
االثنين  يوم  وحتى  م   2022/3/15 الموافق  الثالثاء  يوم  من  ابتداء 
الموافق 2022/3/28 م ، للمراجعة واالستفسار الرجاء اإلتصال على 

هاتف رقم : 17513456 / 17513424

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501

09الخميس 17 مارس 2022 - 14 شعبان 1443 - العدد 4902
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ALATHEER AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC 

, suitably qualified applicants can contact
 36002060  or  ELIYAHHOUSE@HOTMAIL.COM

Piston Car Service -partnership co 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36677709  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

Master Mind Construction & Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33349008  or  ANAMNASIR.91@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33002656  or  REDLINJOSE@GMAIL.COM

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH

BH COATINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  COMMERCIAL GUIDANCE SPEC 

, suitably qualified applicants can contact
 36040705  or  MAGI@HEMPEL.COM

NORTH AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36699894  or  NORTHAIRCONDITIONING@GMAIL.COM

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM

GOLDEN AGATE DECORATORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 35301525  or  RMINHAS560@GMAIL.COM

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH

Gulf compass contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33306797  or  op@gcsbah.com

MASTER LIGHT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17732136  or  BSLI@BATELCO.CO.BH

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

ALZAKI CONSTRACTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17769506  or  VS_KUMAR1971@YAHOO.COM

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
, suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com

UNION PRESS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

SABSAB CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 38036055  or  NASSRY123@GMAIL.COM

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM

ALZAKI CONSTRACTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17769506  or  VS_KUMAR1971@YAHOO.COM

RICH INTERIOR WORKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER/DECORATOR(GLASS) 
, suitably qualified applicants can contact

 33617547  or  RICHINTERIOR.BAH@GMAIL.COM

AL-MODEL SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33111179  or  JAMEEL.TRAVIL@GMAIL.COM

CENTRAMID CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39257773  or  FRESHIATRADERS@YAHOO.COM

BOUQUET LA ROSE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
, suitably qualified applicants can contact

 77226662  or  SOUFI01LAROSE@GMAIL.COM

AL AHFAD FOR PLUMBING AND BUILDING MATERIALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33771185  or  JASSIMBUALI@HOTMAIL.COM

BLUE ISLAND MEDIA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 34517902  or  BLUEISLAND.BH@GMAIL.COM

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

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

SEEMDEEPS REPAIR OF MACHINERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 37343374  or  DEEPAKMPILAI@GMAIL.COM

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

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM

ALI ABDULHUSAIN ISA AHMED / ZUBARAH / 7423 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

Khorsheda Palace Publicity and Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33180190  or  SASO.BAH@GMAIL.COM

ALI ABDULHUSAIN ISA AHMED / ZUBARAH / 7423 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@GMAIL.COM

TITLE MASTER ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 66382836  or  AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.COM

PRO EXPRESS DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39422988  or  FAWAZ@DELVEXP.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39419391  or  RAJA133SAJID@GMAIL.COM

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17785704  or  RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM

AL TOOM FOR CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17672697  or  TOOMS-EM-888@HOTMAIL.COM

ADEL SALMAN AHMED ALMUDAWIB/ ALJABBAR- 10083 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39988208  or  edrisigroup@hotmail.com

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.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

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.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

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com

WEST CITY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  ABDULLA.ABUDAHOOM@GMAIL.COM

DARUL EHSAN INTERNATIONAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34503410  or  ZAINSIDHU17@GMAIL.COM

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com

BU KHALLAF TRADING AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39366296  or  AHMED.BUKHALLAF@GMAIL.COM

ALSAHABAB GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 34135307  or  adel2020@live.com

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

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 35511112  or  HALKOOFI@KITOPI.COM

ALWADAEI GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 33973838  or  ALWEDAIE85@GMAIL.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH

Atyaf eSolutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMES ANALYST 
, suitably qualified applicants can contact

 36092001  or  UBAYDLI@ALNADEEM.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM

YOUSIF RASHED BUILDING COMPLETION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  YOUSAFRASHEDBH@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

SAIFUL GAZI ABUL GAZI REAL ESTATE MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

SECURITY HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17530670  or  info@securityhubbh.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

Asima cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33844431  or  FMW79@HOTMAIL.COM

CHICKEN LAND BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39591911  or  hz.mosawi@gmail.com

BIN GHAREEB TRADING Company  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  binghareebcompany@yahoo.com

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET

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

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

  PIPEFITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.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

ALWADAEI GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 33973838  or  ALWEDAIE85@GMAIL.COM

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET

AZIAN FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36360595  or  ALKOOHEJI92@GMAIL.COM

FTAIHI TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39878805  or  FETEHSHAHABI72@GMAIL.COM

ZAMA ZAMA  FOR FACILITIES SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  MCS.BH@YAHOO.COM

AL ANSARI 27 CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
, suitably qualified applicants can contact

 34380022  or  AL7ZEEN95@LIVE.COM

Just Call Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36677709  or  BUZAHRAA@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

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

PANDA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17335030  or  PANDA@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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33866650  or  HATEM_SAAD98@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

UNDERGROUND STRENGTH AND CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS COACH 
, suitably qualified applicants can contact
 39799989  or  ZALDAYLAMI@GMAIL.COM

FAST WAY MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM

SHAHZEB KHAN CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 35954866  or  NUQTAQALAM1@GMAIL.COM

Mleja boutique 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 36700023  or  sudha.ibrahim@gmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
, suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM

Al Shahd Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
, suitably qualified applicants can contact
 39930400  or  BDR543BDR@GMAIL.COM

SULTAN MARINE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17554872  or  admin@sultanengineering.com

AL SHIRAWI U.S.CHILLERS (L.L.C) - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39460303 

 MOHAMED ALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33715741  or  A7MEDJANAHI85@GMAIL.COM

ZAKI ALMOSAWI SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39335513  or  Hz.mosawi@gmail.com

EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH

DOHA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39663707  or  AMOOL.ALSHUWAIKH@GMAIL.COM

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17621220  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM

HOUSE OF CHICKEN Brostd 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551984  or  hassan77090123@yahoo.com

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17621220  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM

MOHAMMED ALI ALDAKHIL LUALUA’AT ALDAKHAIL - 10483 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33388822  or  HANAN-1710@HOTMAIL.COM

ZAWEIYAH LEBANANI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH

AL SHIRAWI U.S.CHILLERS (L.L.C) - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39460303  

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

AL ADL GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33824932  or  BUA4398@GMAIL.COM

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM

ANAMEL REHAB BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 35506980  or  JAFARIBRAHIM8666@HOTMAIL.COM

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35343134  or  MANANSHAH3535@GMAIL.COM

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com

AIRPORT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTOR-VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact
 17677025  or  admin@seastar-groups.com

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH

DALAL JASSIM ABDULLA ALZAYED BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL CONSELLOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17100141  or  Dalallawyer@gmail.com

AL SHIRAWI U.S.CHILLERS (L.L.C) - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39460303  

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR COMPUTER OPERATIONS 
, suitably qualified applicants can contact
 33308699  or  jasim.abdulla@afs.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

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@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

GLOBAL INDUSTRIAL RESOURCES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17644055  or  REZANAJJAR54@YAHOO.COM

AL SHOFAH MAINTENANCE REPAIR OF MOTOR VEHICLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39453212  or  ABDULNABI1959@GMAIL.COM

THE GROVE RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  HRGROUP.BH@GMAIL.COM

VEER BLOW GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33977905  or  HASSANSS999.HH@GMAIL.COM

SOHAR INDUSTRIAL MAINTENCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36292224  or  SAYED.ABDULLA@YAHOO.COM

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM

AL SHOFAH AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39453212  or  ABDULNABI1959@GMAIL.COM

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

THE FOG PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17874720  or  binglypc@gmail.com

THE LINK INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17310073  or  BAIT.ALAWADHI@GMAIL.COM

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH

RAMSIS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17291000  or  ABDULRAZAQALMERBATI@GMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KMKBRN@GMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM

Lazer 1 Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36383555  or  hassan@emaar.bh

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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

Lazer 1 Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36383555  or  hassan@emaar.bh

Multi tech contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 39444165  or  NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM

ALTAL ELECTRICAL CONTRACTING ESTABLISHME 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39461695  or  ALTALELECTICAL@GMAIL.COM

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

Wadi amina document clearance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34324605  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

ABU LOOMI BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39858326  or  ABUYOUSIFAMA@GMAIL.COM

ROSARIO MAINTENANCE AND SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33795999  or  H.ABGHANI@GMAIL.COM

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

BIRD EAGIL INTERNATIONAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33281852  or  HADIIIIII26.HGCH@GMAIL.COM

ABU LOOMI BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39858326  or  ABUYOUSIFAMA@GMAIL.COM

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

LELYAN HEENA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 36083609  or  Yousifnon@GMAIL.COM

Madeena Bazar Trading wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39839739  or  MADEENABAZAAR@YAHOO.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

MAGHAN ABDULREHMAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33089058  or  MAGHANABDUL@GMAIL.COM

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH

Future Vision Trading service 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact

 34444129  or  BINRAJAB2007@GMAIL.COM

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

MOON SAND EXCAVATION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(DIESEL ENGINES) 
, suitably qualified applicants can contact

 36449982  or  MOONSANDEXC@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

Dr Shine Auto Clean WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 
, suitably qualified applicants can contact

 33336868  or  dr.shineautoclean@gmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

KARAMI CORNER RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
, suitably qualified applicants can contact
 77019913  or  ALI@KARAMIGROUP.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

K S ALUMINIUM & STEEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36218574  or  KSALUMINIUMS@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

CORNER CITY CONTRTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39130349  or  ETER_ALJENAN@HOTMAIL.COM

HOORAIN FATIMA CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39799526  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

SIL VER ROSE SPA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39383833  or  A_ALYOUSHA@HOTMAIL.COM

Cayenne auto services 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM

Prince Plus Burger 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM

Corner Gate General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33352566  or  HELALALI@WINDOWSLIVE.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

Corner Gate General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33352566  or  HELALALI@WINDOWSLIVE.COM

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

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

EMAS SAFETY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33600501  or  KAMAR@EMASCONTRACTING.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

Prince Plus Burger 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.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

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

Al Dharwal restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33097107  or  wnabi244@gmail.com

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.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

GREENSHOOTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

, suitably qualified applicants can contact
 39891051  or  PIA@GREENSHOOTSGROUP.COM

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

Bahrain Pride Trading Centre W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  naylashakeel.stc@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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.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

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

GLOBAL INDUSTRIAL RESOURCES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17644055  or  REZANAJJAR54@YAHOO.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

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

Waleedalkabah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 32244866  or  ALMAHDAWYAA@GMAIL.COM

AHMAD SHAH MOHAMMED AALIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  SHAHHAMADD812@GMAIL.COM

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

NAWAZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 66389942  or  ILAHORI@YAHOO.COM

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33328444  or  SASJSMSN@GAMELI.COM

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

  FAINANCIAL CONTROLLER 
, suitably qualified applicants can contact
 17568400  or  rafic.traboulssi@sulzer.com

Nice & New Fashions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM

Tex Style Fabrics Co.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17215762  or  admin@texstyle.in

NEW SOUL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39411474  or  AHMADFAHAD50@OUTLOOK.COM

WADI ALSERAJ SANDWICHES & GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 66682309  or  IBRAH1953@YAHOO.COM

K.R.J SUPPORT ACTIVITIES SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33543825  or  MKAMRAN.BH01@GMAIL.COM

Hi look CONTRACTING CO. - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM

GULF MARCOM MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17226262  or  KHAMIS@GULFMARCOM.COM

ALJAHRA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36555579  or  AHMED-HIRZ@HOTMAIL.COM

NOOR ALFONON FOR FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 33569719  or  nahrelfounoun@gmail.com

BACKSTAGE ABAYA 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33308686  or  ALYAQOOTABAYAT33@GMAIL.COM

MOHAMMED MOHSIN ALI ABDULHUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39658326  or  ABC51854@GMAIL.COM

MAGIC CARPET CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33292419  or  WADEEA.AHMED90@GMAIL.COM

HERO PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17311150  or  info@heroapps.com

ABU ABRISH ELECTRICAL REPAIR OF REFRIGERATORS & AIR CONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM

GHANI DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33975560  or  GHANI.BH.PK@GMAIL.COM

ABU JOUDA Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33347702  or  HALA-123-@LIVE.COM

AL WASAT ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39288605  or  NEWMOBILS70@GMAIL.COM

NAJMAT AL-HIND RESTOURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39647414  or  JAMAL2BH@GMAIL.COM

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

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact

 33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM

MAMA MARIAM TOYS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  BH_1996@ICLOUD.COM

SIGN MAKER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33723317  or  SALES@SIGNMAKERSBH.NET

K B 92 VICTORY SERIVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 35411081  or  BAIG.CLC@GMAIL.COM

Reshi Arts & Crafts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39609933  or  FKRESHI@GMAIL.COM

ALHARAM FIBER GLASS FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 17777678  or  HARAMFIBER@HOTMAIL.COM

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

GULF AVIATION ACADEMY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  PILOTS INSTRUCTOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17357744  or  FATIMA.ALAMMADI@GAA.AERO

SOLID HOME CONSTRICTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact

 33938814  or  SOLIDHOMEBH@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact
 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO

STYLE CAFE RESTAURANT AND COFFEE-SHOP MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33001198  or  STYLECAFE_FASTFOODRESTAURANT@YAHOO.COM

AHMED LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33495868  or  AHMED.HABIB93@GMAIL.COM

PORT MARINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BOAT MAINTENANCE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77700777  or  EHAB@PORTMARINEYACHTS.COM

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39111800  or  RIZANAPROPERTIES786@GMAIL.COM

I WORLD CONNECT 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
, suitably qualified applicants can contact

 33500370  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

EBRAHIM HASAN MAHDI EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39657886  or  ADARI@BATELCO.COM.BH

STAR TECHNICAL TRADING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17783780  or  STARTECH@BATELCO.COM.BH

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM

ALHAMAR GLASS AND MIRRORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32272425  or  ANWARALIYATHODI@GMAIL.COM
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الرياض ـ وكاالت

اســـتقبل ولـــي العهد الســـعودي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان، أمـــس األربعـــاء، 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونســـون في الديـــوان الملكي بقصر 
القضايـــا  معـــه  واســـتعرض  اليمامـــة، 
وتطـــورات  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 

األوضاع في أوكرانيا.
عـــن  الزيـــارة،  خـــال  اإلعـــان  وتـــم 
توقيـــع مذكـــرة تفاهم بين الســـعودية 
وبريطانيا وأيرلندا الشـــمالية لتشكيل 

مجلس شراكة إستراتيجي.
كان رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بـــدأ 
مـــن أبوظبـــي، أمـــس األربعـــاء، جولة 

خليجية تشمل اإلمارات والسعودية، 
تهدف بشكل أســـاس إلى حث الدول 
المنتجـــة للنفـــط علـــى المســـاعدة في 
روســـيا  غـــزو  بعـــد  األســـعار  خفـــض 

ألوكرانيا.
وقـــال متحدث باســـم رئيـــس الوزراء 
البريطانـــي بوريس جونســـون، أمس، 
أبوظبـــي  عهـــد  وولـــي  إن جونســـون 
بحثـــا  زايـــد،  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
فـــرص تعزيـــز التعـــاون بيـــن بريطانيا 
واإلمـــارات فـــي مجاالت أمـــن الطاقة 

والتكنولوجيا الخضراء والتجارة.

توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا 
لتشكيل مجلس شراكة إستراتيجي

بيروت ـ وكاالت

أكـــد الرئيس اللبناني ميشـــال عون، 
أمـــس األربعـــاء، حاجـــة لبنـــان إلـــى 
مساعدات دولية؛ لمواجهة الظروف 
االقتصاديـــة واالجتماعية التي يمر 

بها.
عبـــر  اللبنانيـــة،  الرئاســـة  وقالـــت 
“تويتـــر”: “أكـــد الرئيس عـــون لنائبة 
المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن 
إلـــى  لبنـــان  حاجـــة  محمـــد،  أمينـــة 
مساعدات دولية لمواجهة الظروف 
االقتصاديـــة واالجتماعية التي يمر 

بها”.
بجهـــود  عـــون  “نـــوه  وأضافـــت: 
المنسقة المقيمة لألمم المتحدة في 

لبنان ومنســـقة الشؤون اإلنسانية 
نجـــاة رشـــدي وتعاونهـــا مـــع 

السلطات اللبنانية”.
مـــن جانـــب آخـــر، أعلـــن 
رئيس الحكومة اللبنانية 

الســـنيورة اعتزامـــه  فـــؤاد  األســـبق 
عـــدم الترشـــح لانتخابـــات النيابية 
المقررة فـــي 15 مايو المقبل ليكون 
بذلـــك ثالـــث شـــخصية ســـّنية بارزة 
تعلن عزوفها عن خوض االستحقاق 
االنتخابـــي بعـــد كل مـــن زعيـــم تيار 
المســـتقبل ورئيس الوزراء األســـبق 
ســـعد الحريـــري ورئيـــس الحكومـــة 

الحالي نجيب ميقاتي.
ويطـــرح عزوف الحريـــري وميقاتي 
مـــن  ينضـــم  قـــد  ومـــن  والســـنيورة 
الشخصيات السّنية إلى هذا الحراك 
المعلن تحت عناوين مختلفة، أسئلة 
حـــول مـــا إذا كان ذلـــك ســـيكرس 
فراغا سّنيا في الساحة اللبنانية 
أبرزهـــم  خصـــوم  لصالـــح 
حـــزب  الشـــيعي:  الثنائـــي 

هللا وحركة أمل.

عون يؤكد حاجة لبنان إلى مساعدات دولية
سراييفو ـ أ ف ب

حـــذر وزيـــر خارجيـــة االتحـــاد 
بوريـــل،  جوزيـــب  األوروبـــي 
أمـــس االربعاء، مـــن أي زعزعة 
البوســـنة  فـــي  لاســـتقرار 
بتهديـــدات  “المســـتهدفة 
صـــرب  زعيـــم  مـــن  انفصاليـــة 

البوسنة ميلوراد دوديك”.
وفـــي اليـــوم الثالث مـــن جولته 
المســـؤول  زار  البلقـــان،  فـــي 
للقـــوات  قاعـــدة  األوروبـــي 
ســـراييفو  قـــرب  األوروبيـــة 
ضاعفـــت عديدهـــا لتعزيـــز أمن 
أســـس  علـــى  المقســـمة  البـــاد 
عرقية منذ التســـعينات وحيث 

ما زال السام هشا.
أمـــام  بوريـــل  وقـــال 

وحـــدات مـــن الجنود 
فـــي قاعـــدة بوتميـــر 
“عززنـــا قدرتنـــا على 

االســـتجابة بســـرعة فـــي حـــال 
حـــدوث أزمة. وســـنواصل ردع 
الجهات التي تسعى إلى زعزعة 

استقرار” الباد.
العمليـــة  إلـــى  إشـــارة  وفـــي 
فـــي  الروســـية  العســـكرية 
أوكرانيا، قـــال بوريل إن وجود 
قاعـــدة للقـــوات األوروبيـــة في 
البوســـنة “أكثـــر أهميـــة مـــن أي 
وقت مضـــى”، مضيفا “في هذه 
المرحلة المتوتـــرة، أريد طمأنة 
والهرســـك  البوســـنة  شـــعب 
بالتزامنـــا الثابـــت الحفاظ على 

األمن واالستقرار”.
وِأشـــار إلـــى أن “الوضـــع هادئ 
الوقـــت  فـــي  البـــاد  فـــي 
الحالـــي. حاليـــا، ال توجد 
خطيـــرة  تهديـــدات 

لألمن في البوسنة”.

بوريل يحذر من أي زعزعة لالستقرار في البوسنة
تونس - وكاالت

التونســـية  الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت 
أمـــس األربعـــاء أن قـــوات مكافحـــة 
اإلرهـــاب فككت في مدينـــة تطاوين 
جنـــوب الباد خليـــة إرهابية مرتبطة 
بتنظيم “داعش”، وتضم ستة عناصر 
متفجـــرات  لصناعـــة  تخطـــط  كانـــت 

لشن هجمات وتجنيد شبان.
وتمكنت األجهزة األمنية والعسكرية 
خـــال الشـــهور الماضية مـــن تفكيك 
العديد من الخايـــا اإلرهابية، إضافة 
إلـــى اعتقـــال عناصـــر متورطـــة فـــي 

تنفيذ هجمات دموية.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان “تمكنـــت 
وحـــدات مكافحـــة اإلرهـــاب للحرس 
الوطنـــي فـــي عمليـــة اســـتباقية مـــن 

الكشف عن خلية إرهابية يطلق 
عليها اسم الموحدون تضّم 
6 عناصـــر، وتنشـــط بجهة 
تطاويـــن يتزعمهـــا عنصر 

تكفيري”.
وأضافـــت أن عناصـــر الخليـــة “بايعوا 
داعـــش  تنظيـــم  يســـمى  مـــا  زعيـــم 
وتعّمـــدوا اســـتقطاب مجموعـــة مـــن 
الشـــبان لتبنـــي الفكـــر التكفيـــري، كما 
متفجـــرة  مـــواد  لصناعـــة  خّططـــوا 
القيـــام  فـــي  الســـتغالها  وســـموم 

بعمليات نوعية”.
وأضـــاف البيـــان أنـــه “تمـــت إحالتهـــم 
على أنظار النيابـــة العمومية بالقطب 
وتـــم  اإلرهـــاب،  لمكافحـــة  القضائـــي 
فتح بحـــث تحقيقي معهم وإيداعهم 

بالسجن”.
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق 
شـــرف الديـــن أعلن نهاية األســـبوع 
أن قـــوات األمـــن تقـــوم بعمليـــة 
أمنية ضـــد اإلرهاب واعتقال 
إطـــار  فـــي  بهـــم  مشـــتبه 

إحباط مخطط إرهابي.

تفكيك خلية تابعة لداعش في تونس

واشنطن تتجه لتزويد 
مصر بمقاتالت إف- 15

القيادة  قائد  ماكينزي  فرانك  الجنرال  قــال 
الواليات  أن  يعتقد  إنه  األميركية  المركزية 

المتحدة ستزود مصر بطائرات إف- 15.
وأضاف ماكينزي خالل جلسة في الكونغرس 
في  تتمثل  جــّيــدة  أخــبــاًرا  لدينا  أن  “أعــتــقــد 
عمل  وهــو  إف15-،  بطائرات  سنزودهم  أننا 
أميركي  قائد  أكبر  يقدم  طويل وشــاق”. ولم 
التوقيت  عن  تفاصيل  األوســط،  الشرق  في 
أو عدد طائرات إف15-، التي تصنعها بوينغ 
والتي سيتم تزويد مصر بها. وكان ماكينزي 
عسكري  دعــم  على  الــمــاضــي  الشهر  أكــد  قــد 

“قوي جدا” لمصر أثناء زيارته للقاهرة.

زيلينسكي يطلب من الكونغرس األميركي المزيد من المساعدات الدفاعية

بوتين: محاولة الغرب للهيمنة على العالم لن تنجح
أكد الرئيس الروســـي فاديمير بوتين 
أمس األربعاء أن الغرب لن ينجح فيما 
وصفـــه بمحاولتـــه للهيمنة علـــى العالم 

وتقطيع أوصال روسيا.
وأضـــاف بوتيـــن فـــي اليـــوم الحـــادي 
والعشـــرين مـــن الحرب علـــى أوكرانيا 
أنـــه إذا كان الغـــرب يعتقـــد أن روســـيا 

ستتراجع، فإنه ال يفهم روسيا جيدا.
وتابـــع قائا إن سياســـة الغرب طويلة 
المـــدى تتمثـــل في إبقاء روســـيا تحت 
االقتصاديـــة  الســـيطرة وإن عقوباتـــه 

على روسيا يشوبها قصر النظر.
بالتداعيـــات  الروســـي  الرئيـــس  وأقـــر 
التـــي تركتهـــا العقوبـــات  االقتصاديـــة 
الغربيـــة علـــى اقتصاد بـــاده، لكنه أكد 
مـــع ذلـــك أن محاولة “تركيع” موســـكو 

لن تنجح.
وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون 
العســـكرية فـــي  العمليـــة  الروســـي إن 

أوكرانيا ناجحة.
وأضاف: “ال نســـعى الحتـــال أوكرانيا 
ونســـعى لمســـاعدة ســـكان دونبـــاس”، 
اإلقليـــم الـــذي يتكون فـــي جانب كبير 
انفصاليتيـــن  جمهوريتيـــن  مـــن  منـــه 

تدعمهما موسكو وتعترف بهما.
وذكر بوتين أن أوكرانيا كانت تســـتعد 
لشـــن حرب ضد إقليم دونبـــاس، الذي 

يعيـــش فيـــه ناطقون باللغة الروســـية، 
تؤكـــد موســـكو مـــرارا أنهـــم تعرضـــوا 
لاضطهـــاد.  وقـــال الرئيس الروســـي: 
وإيصـــال  الممـــرات  فتـــح  “نواصـــل 
المســـاعدات اإلنســـانية”. وعـــن ســـبل 
إنهـــاء الحـــرب والتخفيف مـــن حدتها، 
مـــن  “طلبنـــا  الروســـي:  الرئيـــس  قـــال 
أوكرانيـــا ســـحب قواتهـــا مـــن المـــدن”، 
مضيفـــا: “الســـلطات فـــي كييف تنشـــر 

الكذب وتواصل قصف دونتيسك”.
واتهم الرئيس الروســـي الغرب بصرف 
النظـــر عن انتهاكات القوات األوكرانية 

في دونباس.
وأكـــد بوتيـــن أن “الناتو واصـــل التقدم 
حتى حدودنا ولم يترك لنا خيار سوى 

شـــن عمليـــة عســـكرية لحمايـــة أمننا”، 
مؤكـــدا: “لـــن نســـمح بتحـــول أوكرانيا 

لجبهة تهدد أمننا ولشن حرب ضدنا”.
للحـــرب  مخـــرج  إلـــى  إشـــارة  وفـــي 
المندلعـــة منـــذ 3 أســـابيع، أكـــد بوتيـــن 
ونـــزع  أوكرانيـــا  “حياديـــة  بــــ  تمســـكه 

ساحها”.
أهدافنـــا  كل  “ســـننجز  وأضـــاف: 
ومســـتعدون  الخاصـــة  العمليـــة  مـــن 
للمحادثـــات”، وقـــال بوتيـــن: “البـــد من 
القضـــاء علـــى النازيـــة والفاشـــية فـــي 

أوكرانيا”.
وعـــن تأثير العقوبات االقتصادية على 
باده، قال الرئيس الروسي: “لن يكون 

األمر سها بالنسبة لنا في روسيا”.

وأكـــد بوتيـــن أن محاولة الغرب لشـــن 
“حرب اقتصادية الخاطفة” على باده 

لن تنجح.
واعتبر أن االقتصاد الروسي سيتكيف 
مـــع الواقـــع الجديـــد، وقـــال إن البنوك 
الروسية تواصل العمل رغم العقوبات.
وشـــدد بوتيـــن علـــى معظـــم الـــدول ال 
تؤيـــد فـــرض عقوبـــات علـــى روســـيا، 
مضيفـــا أن محاولـــة الغـــرب للســـيطرة 

على العالم تقترب من نهايتها”.
وتابـــع: “نحـــن نقاتـــل من أجل ســـيادة 
وقـــال:  أطفالنـــا”.  ومســـتقبل  روســـيا 
“الغـــرب يعتقـــد أننـــا ســـوف نتراجـــع.. 

الغرب ال يفهم روسيا”.
وأضـــاف: “الغـــرب لـــن يـــؤدي إال إلـــى 

تقوية روسيا بأعماله العدائية”.
الرئيـــس  خاطـــب  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
زيلينســـكي  فولوديميـــر  األوكرانـــي 
الكونغـــرس األميركي، أمـــس األربعاء، 
عبـــر تقنية الفيديو، مطالبا إياه بفرض 
روســـيا  علـــى  العقوبـــات  مـــن  مزيـــد 
وتقديم المســـاعدة العســـكرية لكييف 
التـــي تخـــوض حربا مـــع موســـكو منذ 
3 أســـابيع. وطالب زيلينســـكي أعضاء 
الكونغـــرس األميركي بالمســـاعدة في 
حمايـــة األجـــواء فـــوق أوكرانيـــا، عبـــر 

فرض حظر جوي.

عواصم ـ وكاالت

الرئيس األوكراني مخاطبا الكونغرس األميركي

عواصم ـ وكاالت

أكد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير 
عبداللهيـــان، أمـــس األربعـــاء، أنـــه ســـيتم 
الوصول إلى اتفاق جيد وراسخ بدعم من 
جميع أطراف المفاوضات في فيينا فيما 
لـــو تصـــرف الجانـــب األميركـــي بواقعية. 
جـــاء ذلك خال اتصـــال هاتفي مع عضو 
مجلس الدولـــة وزير الخارجيـــة الصيني 
البحـــث حـــول  يـــي، حيـــث جـــرى  وانـــغ 
العاقـــات الثنائيـــة والقضايـــا اإلقليميـــة 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
اإليرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتعرض 
أحـــدث أوضـــاع المفاوضـــات فـــي فيينا، 
ووصـــف نهـــج الصيـــن فيهـــا بأنـــه بنـــاء، 
وأعرب عن ثقتـــه بأنه لو تصرف الجانب 
األميركـــي بواقعيـــة ســـنصل إلـــى اتفـــاق 
جيـــد وراســـخ بدعـــم مـــن جميـــع أطراف 

التفاوض في فيينا.
لقائـــه  إلـــى  عبداللهيـــان  أميـــر  وأشـــار 
ومحادثاته مع نظيره الروســـي ســـيرغي 

الفروف في موســـكو، وقال إنه تم خال 
هـــذا االجتمـــاع البحـــث وتبـــادل وجهات 
النظر حول مختلف القضايا، وأن موسكو 
أكـــدت أداء دور بنـــاء فـــي المفاوضـــات 
ودعمهـــا إللغـــاء الحظـــر المفـــروض علـــى 
طهـــران. مـــن جانب آخـــر، قـــال المحامي 
حجة كرماني أمس األربعاء إن معتقلين 
الموظفـــة  وهمـــا  بريطانيين-إيرانييـــن 

نازانيـــن  فـــي مؤسســـة خيريـــة  العاملـــة 
المتقاعـــد  والمهنـــدس  زغاري-راتكليـــف 
أنوشـــه عاشـــوري يتجهان لمطـــار طهران 
أعـــوام  بعـــد  البـــاد  لمغـــادرة  اســـتعدادا 
قضياهـــا فـــي الســـجن. يأتـــي ذلـــك بعـــد 
اإلعان عن تســـوية دين قديم مســـتحق 
إليران بنحو 400 مليون جنيه إسترليني 

)530 مليون دوالر(.

إطالق سجينين بريطانيين في طهران مقابل 400 مليون إسترليني

روسيا تفتح الطريق أمام االتفاق النووي اإليراني

الفروف وعبداللهيان

عواصم ـ وكاالت

أفـــادت صحيفة “فايننشـــال تايمز” أمس 
األربعاء أن روسيا وأوكرانيا بصدد وضع 

خطة حياد إلنهاء الحرب.
وذكـــرت أن مســـودة اتفاق بين موســـكو 
وكييـــف مكونـــة مـــن 15 نقطة ستشـــمل 
تخلـــي كييـــف عـــن طموحـــات عضويـــة 

الناتو مقابل ضمانات أمنية.
وقالـــت الصحيفـــة إن روســـيا وأوكرانيا 
أحرزتـــا تقدمـــا كبيـــرا فـــي خطـــة ســـام 
مؤقتـــة من 15 نقطـــة، بما في ذلك وقف 
إطاق النار وانســـحاب روسيا إذا أعلنت 
كييـــف الحيـــاد وقبلت فـــرض قيود على 
قواتهـــا المســـلحة، وفقـــا لــــ 3 أشـــخاص 

مشاركين في المحادثات.
وحســـب “فايننشـــال تايمز” فإن الصفقة 
المفاوضـــون  ناقشـــها  التـــي  المقترحـــة 
للمـــرة  بالكامـــل  والـــروس  األوكرانيـــون 
يـــوم االثنيـــن، ستشـــمل تخلـــي  األولـــى 
كييـــف عـــن طموحاتهـــا لانضمـــام إلـــى 

الناتـــو والتعهـــد بعـــدم اســـتضافة قواعد 
مقابـــل  أجنبيـــة  أســـلحة  أو  عســـكرية 
الواليـــات  مثـــل  الحلفـــاء  مـــن  الحمايـــة 
وتركيـــا.  المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة 
المتحـــدث  بيســـكوف  ديمتـــري  وأشـــار 
باســـم الكرملين للصحفيين يوم األربعاء 
إلى أن حياد أوكرانيا على أســـاس وضع 

النمسا أو السويد أمر محتمل.

وقال بيســـكوف “تتم حاليا مناقشة هذا 
الخيار بالفعل، ويمكن اعتباره محايدا”.

إلـــى ذلـــك، قـــال أمين عـــام حلف شـــمال 
ســـتولتنبرغ،  ينـــس  “الناتـــو”  األطلســـي 
حالـــة  فـــي  الحلـــف  قـــوات  إن  أمـــس، 
الجاهزيـــة الكاملـــة، مضيفـــا أن الحلـــف 
الـــدول  فـــي  يعمـــل علـــى تعزيـــز األمـــن 

األعضاء.

حلف شمال األطلسي في حالة “جاهزية كاملة” ويعلن عدم تسامحه

خطة حياد من 15 نقطة إلنهاء الحرب في أوكرانيا

الروس يعتمدون تكتيكات حرب في أوكرانيا اتبعوها في سوريا

واشنطن - وكاالت

موسكو ـ وكاالت : أعلن وزير  «
الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
أن تطورات األحداث األخيرة حول 

أوكرانيا تحظى بأهمية قصوى 
بالنسبة للعالم برمته، واصفا إياها 

بأنها “معركة من أجل مستقبل 
النظام العالمي”. وقال الفروف، 
في حوار مع قناة RBC الروسية 

أمس األربعاء: “ال يتعلق هذا األمر 
بأوكرانيا إطالقا، أو باألحرى يخص 

النظام القانوني في العالم أكثر 
من أوكرانيا. أحكمت الواليات 

المتحدة هيمنتها على أوروبا 
بأكملها. نمر اآلن بمنعطف 

مفصلي في التاريخ المعاصر 
يعكس المعركة من أجل مستقبل 

النظام العالمي”. وأوضح الوزير 
أن الغرب مقتنع بشكل خاطئ 

بـ “تفوقه المطلق على اآلخرين” 
وسعى “بناء عالم سيسيطر فيه 

على كل األمور دون أي عقاب أو 
احتجاجات”. وتابع: “هناك اآلن 

الكثير من األحاديث عن ضرورة 
تركيز الضغوط على روسيا؛ ألنها 

تشكل آخر حر ينبغي تجاوزه 
قبل االنتقال إلى مواجهة الصين. 

إنه كالم بسيط لكن فيه حقيقة 
جوهرية”. وأشار الفروف إلى أن 

شركاء روسيا الغربيين “تجاهلوا 
بتعجرف” مبادرة الضمانات 

األمنية التي تقدمت بها موسكو 
في ديسمبر الماضي ردا على 

توسع الناتو في أوروبا على مدى 
عقدين، مشددا على أن الغرب لم 

يرغب في حل المسائل األمنية مع 
روسيا سلميا.

الفروف: نمر بمنعطف مفصلي في التاريخ المعاصر

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

للتواصل: 17111483

تمرين “درع الوطن 2022” وتحقيق األهداف المرسومة
التاريـــخ يؤكـــد مـــن خـــال صفحاتـــه المختلفـــة أن الدفـــاع األمنـــي فـــي مملكة 
البحرين بكل صورة يعتبر صفحة غنية من الفداء والتضحية، وعزما وتصميما 
وبذل الجهود المستمرة وحشد كل الطاقات واإلمكانيات الضخمة من أجل أمن 
واستقرار هذه األرض الطيبة والدفاع عنها بكل بسالة وتضحية، وبما أن مملكة 
البحريـــن لها ميزة اســـتراتيجية كبـــرى فابد أن تكون لها قـــوة وقدرة لمواجهة 

التحديات ومختلف التهديدات على حد سواء.
إن تمرين “درع الوطن 2022” الذي نفذته قوة دفاع البحرين بمشاركة الحرس 
الوطني ووزارة الداخلية صباح يوم الثاثاء الماضي بكل كفاءة، ونفذ بأساليب 
متطورة وكفاءة قتالية عالية جدا من قبل قوى بشرية مؤهلة علميا وفنيا، لهو 
أكبـــر دليـــل على أن مملكـــة البحرين ال تقف عند حد معين فيما يتعلق بسياســـة 
تطوير الكفاءة القتالية والقدرات الدفاعية لحفظ المكتسبات الوطنية وحماية 
البحريـــن وأمنهـــا وســـامتها، وســـتبقى القـــاع الشـــامخة “قوة دفـــاع البحرين، 
والحـــرس الوطنـــي، ووزارة الداخليـــة” الحصن المنيع للوطن فـــي كل المواقف، 
وموضـــع االهتمـــام األول والرعايـــة الدائمـــة عنـــد ســـيدي جالة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، وسيدي صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 

هللا ورعاه.
معالي المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفـــة القائد العام لقوة دفاع 
البحرين قال خال تفقده التمرين: “إن هذه التمارين تســـهم في إعداد الكوادر 
القياديـــة اإلعـــداد األمثـــل للعمـــل العســـكري المشـــترك بيـــن القـــوات العســـكرية 
والجهـــات األمنيـــة المعنية في هذا الشـــأن من أجل توحيـــد المفاهيم والخطط 
وتهيئـــة منظومـــة عملياتيـــة مشـــتركة، وذلـــك مـــن خـــال عمليـــات التنســـيق 
مختلـــف  ولمواجهـــة  المشـــتركة،  الدفاعيـــة  للعمليـــات  والتنفيـــذ  والتخطيـــط 
التهديـــدات والتحديـــات واألخطار، كما أنهـــا تعمل على تقييـــم وتطوير معايير 
التدريـــب للوصول بالعمل المشـــترك إلى مســـتويات عالية مـــن الكفاءة القيادية 

والمقدرة القتالية المتقدمة”.
إن تمريـــن “درع الوطـــن” وغيره مـــن التمارين المماثلة يرفع مســـتوى الجاهزية 
ويحقـــق أعلـــى درجـــات التطويـــر والمتابعـــة والمراقبـــة والتعامل مـــع األحداث 
والتطورات، كما أنه يحقق األهداف المرســـومة لحماية أمن الوطن بكل اقتدار 

وشجاعة.
هذه هي البحرين.. تضيء درب العالم بالسالم، وقناديل قوتها متوهجة  «

دائما ال تنطفئ.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

المدير النحيس
في مشـــوار يفترض أن ال يتجاوز نصف ســـاعة من المحرق إلى مدينة 
عيســـى، استغرق مني ســـاعة ونصف ساعة كاملة، بســـبب االختناقات 
المرورية التي عادت للشـــوارع مجددًا، بســـيناريوهات تدمير النفسية، 

والتعطيل، وعودة المشاجرات اللفظية بين السائقين.
وكنـــا قـــد ارتحنـــا نوعا مـــا من هـــذه األفـــام المؤرقة بفتـــرة اإلغاقات 
التـــي منحتنـــا الفرصة ألن نلتقط أنفاســـنا، ونريـــح أعصابنا من فوضى 
االختناقـــات المروريـــة، والتـــي يحـــاول بهـــا البعـــض أن يصـــل لوجهته 

بسرعة، حتى لو لم يكن مشغوالً، وبضريبة ندفعها نحن.
ومما يبدو، فإن الكثير من الشـــركات والمؤسسات التجارية والصناعية 
لم تتعلم بعد من المزايا الجيدة للعمل عن بعد، ومن جدواه االقتصادية 
للشـــركة والعاملين بها على حد ســـواء، والدليل، عودة الكثير منها إلى 
ســـابق عهدها اآلن، لســـبب أو بدون ســـبب، وكأن الجائحة هذه لم تكن، 
ولـــم توجـــد، ولـــم تر لنفســـها طريقا في حياتنـــا، بالرغم ممـــا خلفته من 
دروس وعبر ومعاني كثيرة، تحتاج بالفعل من يتأملها بتمعن واهتمام.
وكنـــت قد تحدثت بهذا األمر مع عدد من األصدقاء، وبتوافق جماعي، 
بـــأن من مســـببات التعطيـــل هذه “المدير النحيس” الـــذي ال يهدأ له بال، 
إال والموظفون جالســـون أمامه، ســـواء كان لديهم عمل، أم ال، يأمرهم 

ويستمتع بوجودهم.
وال تهـــم “المديـــر النحيـــس” الكلفة التجاريـــة على المؤسســـة من دوام 
الموظـــف الـــذي يســـتطيع أداء واجبـــه علـــى أكمـــل وجـــه مـــن البيـــت، 
كاستهاك النت والكهرباء والقرطاسية، بقدر تواجدهم أمامه، وبنتائج 

سلبية نراها بالشوارع وغيرها، اليوم وكل يوم.
يجـــب أن ينظـــر أربـــاب العمل للنظريـــات اإلدارية الحديثـــة، والتجارب 
اليوميـــة للعمـــل عن بعـــد، لرفد العمـــل باإليجابيات والنتائـــج المرضية، 
والتـــي منها توفير النفقات والمصروفات، ومنح الموظفين المناســـبين 
الفرصـــة إلنجـــاز مهماتهـــم، بـــأداء قد يكـــون أفضل من الحضـــور لرأس 

العمل.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

واحد سيكفي
هـــي أمور قـــد يجدها البعـــض صغيرة، وربمـــا يصنفها البعـــض على أنها 
ضمـــن توافـــه األمور وبديهياتهـــا، إال أنها كبيرة ومهمـــة، وال يعرف مدى 
أهميتهـــا وضرورتهـــا إال مـــن يمـــر بتجربة شـــخصية في طـــوارئ مجمع 

السلمانية الطبي.
أن تقف على رجليك لســـاعات قد تمتد إلى ثماني ساعات أو أكثر، أمام 
سرير مريضك الذي أتيت معه مرافقًا، أمر في غاية اإلجهاد، فباإلضافة 
إلـــى التعب النفســـي، كونه ال حول لك وال قـــوة أمام الوعكة الصحية أو 
الحادث المفاجئ الذي ألم بعزيزك، فإن التعب الجســـدي ســـيرهقك إلى 
حٍد قد يتسبب لك بالمرض واإلعياء! هذا إن كنت شابًا، وتعينك رجاك 
علـــى تحمـــل كل هـــذا التعب واإلرهاق، ولـــك أن تتخيـــل الوضع إن كان 
المرافق كبيرًا في السن، كأم أو أب لم يجدا بدياً عنهما لمرافقة ابنهما!
لمن يقول: ال داعي لوجود مرافق مع المريض طالما أنه في المستشفى، 
أو فليبقـــى المرافـــق في الصالـــة الخارجية وينتظر! أقـــول: كيف لك أن 
تتـــرك مريضك دون مرافق؟ فالمريض في حالة بحاجة إلى اإلحســـاس 
باالطمئنـــان، وإلـــى الدعم النفســـي من أهله، ناهيك عـــن حاجته إلى من 
يعينـــه علـــى قضاء احتياجاته الخاصة التي قد يعجز عن أدائها بنفســـه 
بســـبب مرضـــه، كمســـاعدته فـــي األكل والشـــرب ودخـــول دورة الميـــاه 
أو تبديـــل مابســـه، أو حتـــى متابعـــة عاجـــه وفحوصاتـــه مـــع األطباء 

والممرضين. 
بعض المرضى، ولعدم تحمل مرافقيهم تعب الوقوف لســـاعات طويلة، 
يبقـــون وحدهـــم، فتجدهـــم يطلبـــون مـــن مرافقـــي المرضـــى اآلخريـــن 
مســـاعدتهم، وإن لم يجدوا تلك المســـاعدة بقوا - دون أية مبالغة - با 
أكل أو شـــرب لســـاعات طويلة، فا يقوى البعـــض منهم حتى على فتح 

ُعلب األكل اليومية دون مساعدة من أحد.
توفير كرســـي واحـــد على أقل تقدير بجانب كل ســـرير ســـيكون كافيًا، 
ولن يكون عبئًا على ميزانية الوزارة، وهناك أيضًا من هو مستعد للتبرع 
بتلك الكراســـي، فوجود كرسي بجوار المريض سيحفظ الحق اإلنساني 
للمرافقين، وفي ذات الوقت لن يخل ذلك أبدًا بقوانين المستشفى التي 

تسمح بوجود مرافق واحد فقط لكل مريض.
ياسمينة: قرار بسيط.. لكن بأثر كبير. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

يبـــدو أن النظـــام اإليراني لم ولن يتعلم الدرس أبدًا، ذلك ما يبرر دورانه في الفلك 
المظلم الذي يقبع فيه حاليًا والعزلة الدولية التي فرضها على نفسه قبل أن يفرضها 
عليه المجتمع الدولي، فلم تكن تمضي سويعات قليلة بعد إعان بغداد احتضانها 
الجولة الخامســـة من المفاوضات السعودية - اإليرانية حتى عادت حليمة لعادتها 

القديمة المتجددة في دس أنفها في الشؤون الداخلية لدول الجوار.
فطهـــران التـــي أعلنـــت تعليـــق المفاوضات مـــع الســـعودية احتجاجًا علـــى تنفيذ 
المملكة شـــرع هللا بإعدام عدد من المحكومين لديها في قضايا إرهابية تعلم أنها 
المتضـــرر األول مـــن قرارها ذلك، فالنظام اإليراني يحتـــاج لتلك المفاوضات أكثر 
مـــن أيـــة دولة أخرى، فهـــو الطرف المتـــأزم والمنبوذ في تفاعاتـــه الدولية، إال أن 
اســـتعاء واستكبار طهران وقراراتها المترتبة على ذلك ستكبدها بالتأكيد الكثير 

والكثير.
فقبل سنوات وفي مشهد مماثل قامت طهران بتصعيد شنيع بعد أن احتجت على 
إعدام المملكة العربية السعودية مواطنا أدين باإلرهاب، األمر الذي وصل النتهاك 
حرمة المباني الدبلوماســـية واالعتداء على القنصلية الســـعودية في إيران، األمر 

الـــذي ترتب عليه قطع العاقات الســـعودية اإليرانية، وهو مـــا كبد طهران العديد 
من الخسائر، ذلك أن المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من المقومات التي 
تجعل منها العبًا مهمًا ومؤثرًا ليس على الساحة اإلقليمية فحسب بل حتى على 

الساحة الدولية.
أجهـــل كيـــف قام صانع القرار السياســـي في طهران بحســـاب موقفـــه األخير، هل 
يعتقـــد أنـــه وفي ظـــل تداعيات الحـــرب الروســـية – األوكرانية وأزمـــة الطاقة أن 
المجتمع الدولي سيرخي القيود عليه، وأن الفرصة اليوم مواتية لتتويج جوالت 
مفاوضات فيينا باتفاق جديد تعود من خاله طهران لوضع يدها في يد الاعبين 

الكبار وتستغني بذلك عن تصحيح العاقات مع المملكة العربية السعودية.
إذا كانت طهران قد وضعت حســـاباتها وخططها بناء على ذلك فهي قد حشـــرت 
نفســـها في زاوية حرجة إن لم تكن فعلت ذلك أساســـًا، فبغض النظر عما ستؤول 
إليه مفاوضاتها مع دول الخمسة زائد واحد تبقى المملكة العربية السعودية أحد 
أهـــم أقطـــاب النظام الدولي، ومن الصعب جـــدًا تجاهل أو تعويض الضرر الاحق 

بطهران نتيجة سلوكها الشاذ في المنطقة.

بدور عدنان

ذلك ديدنهم

bedoor.articles
@gmail.com

مكافحة العاداِت الســـيئة من أصعب أنواع الكفاح، ألن الخصَم هو نفُســـك، 
وألن النفَس أمارٌة بالسوء، فهي الصامدُة بالميدان، تجاهُد إلقناعك بصعوبة 
مـــا تريد، وتتفنُن في تقديم الحجِج واألعـــذار. إن النصَر على النفس يكون 
حين نؤمُن بأنَّ النجاح يتطلُب منا أن نعيَد برمجة أدمغتنا قبل الوصول إلى 
الهدف المنشود الذي يدفع بنا نحو خلق عاداٍت جديدٍة أكثر صحة وتناسبا 
مع احتياجاتنا العمرية والجسدية والنفسية.. هل نحن حقًا نحتاُج ألربعين 
نهارًا نكرر فيه عاداتنا الجديدة، كي ُندخلها ضمن عاداتنا الجيدة لألبد، وما 

هو السبيُل لتغييِر عاداتنا السيئة؟
ثـــاُث خطـــواٍت فحســـب هي ما يلـــزم لخلق عـــاداٍت جيدة ولتغييـــر عاداٍت 
ســـيئٍة نـــودُّ التخلَص منها، أوُلهـــا اليقظة، أْن نراقَب أفكارنـــا وأفعالنا بصورٍة 
واعية، فنسأَل أنفسنا: ماذا نفعل، ولَم نفعل ذلك؛ فإن ذلك كفيٌل بأْن يمنحنا 
نظـــرًة شـــاملة علـــى ما نقـــوم بعملـــه، فنركز علـــى تصرفاتنا واألســـباِب التي 
تدفُعنـــا لتلـــك التصرفات. ثانيًا، هل هذه التصرفـــاُت التي نقوم بها جيدٌة أم 
ســـيئة؟ هل تخـــدم هذه التصرفـــات خطَتنا في الوصـــول ألهدافنا المرجوة 

في الحياة أم ُتعرقُلها؟ ثالثًا، البد لنا أن نعمل على خلق عاداٍت مضادة لتلك 
العادات الســـيئة التي نمارســـها عادًة. بعد مراقبتنا عاداتنا وتقصينا الســـيء 
منهـــا، يتوجب علينا بعدهـــا أن نخلَق عاداٍت جيدة تكـــون على النقيض من 
َض أنفســـنا على عادات أخرى  عاداتنـــا القديمة التـــي نرغب في تركها؛ فنروِّ

أكثر صحة.
ليـــس األمـــُر ســـهاً بطبيعة الحال، فهـــو يتطلـــُب المزيد من الجهـــد والوقت 
واالستمرارية للوصول للغاية. يمكننا كتابة ماحظاتنا الخاصة بالتصرفات 
الجديـــدة في كراســـٍة ما، كأْن نكتب ماحظًة ألنفســـنا قبل حضور مناســـبٍة 
ما ولقاء أشـــخاص ُجدد، لكســـِر حاجز الخجل لدينا، أو كتابة ماحظٍة على 
بـــاب الثاجـــة، تمنعنـــا من تنـــاول المزيد من الطعـــام، أو أن نقـــوم بالحديث 
مـــع أنفســـنا لنمنعها بلطف من تكرار عادٍة ســـيئة ونحثها علـــى عادٍة جديدٍة 
جيـــدة.. كل هذه الطرق قد تســـاهم بإيجابية في تعزيـــز تصرفاتنا الجديدة 
الجيدة لتحَل في نهاية المطاف محل السيِء من عاداتنا. “المقال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم

تغييُر العادات



خالد بن حمد يستقبل موظفي الهيئة العامة للرياضة
سموه يثني على جهودهم لتطوير منظومة الرياضة في المملكة

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  التقـــى 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بموظفـــي الهيئة العامـــة للرياضة 

بمكتب سموه بقصر الوادي. 
 وشـــهد اللقاء حضور سمو الشيخ سلمان 
بـــن محمـــد آل خليفة نائب رئيـــس الهيئة 
العامة للرياضة، والرئيس التنفيذي للهيئة 
العامـــة للرياضـــة ســـعادة د. عبدالرحمـــن 

صادق عسكر. 
اللقـــاء  بدايـــة  فـــي  ســـموه  رحـــب  وقـــد 
بمنتســـبي الجهاز التنفيـــذي للهيئة، ونقل 
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  تحيـــات  لهـــم 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وتمنيات 
جاللته للجميع بـــدوام التوفيق والنجاح. 
وأثنـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة علـــى الجهـــود التـــي يبذلهـــا كافة 

الموظفيـــن العامليـــن فـــي الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة لخدمـــة القطـــاع الرياضـــي فـــي 
المملكـــة، مؤكـــدًا ســـموه علـــى أن كل تلك 
الجهود محل شـــكر وتقدير، معبرًا ســـموه 
عن أمله في تحقيق المزيد من اإلنجازات 
تطويـــر  فـــي  تســـاهم  التـــي  والخطـــوات 

منظومة العمل الرياضي. 
 وقـــام ســـموه بالتوقيـــع علـــى كلمتـــه في 
ســـجل الشـــرف الخـــاص بالهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة، وأخذ صـــورة تذكارية مع كافة 
تقديـــرًا  بالهيئـــة،  والعامليـــن  الموظفيـــن 
لكافـــة جهودهـــم فـــي تحقيـــق تطلعـــات 

فـــي  الرياضـــة  لمســـتقبل  القيـــادة  ورؤى 
البحرين. 

 مـــن جانبه عبـــر الرئيس التنفيـــذي للهيئة 
العامـــة للرياضـــة ســـعادة د. عبدالرحمـــن 
صادق عســـكر، عن عظيم شكره واعتزازه 
لســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة، 

أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة موظفي 
الهيئة على استقبال سموه لهم، إلى جانب 
الدعم والتواصل المستمر واالهتمام الذي 
يوليه سموه لكافة البرامج والملفات التي 
تتباها الهيئة منذ تأسيسها، معاهدًا سموه 
علـــى تقديـــم المزيـــد مـــن العطـــاء ســـعيًا 

للرقـــي بمســـتوى الخدمـــات المقدمـــة من 
قبـــل الهيئة لكافـــة المؤسســـات الرياضية 
فـــي المملكـــة، وترجمـــة رؤيـــة ســـموه لما 
يحقـــق مبـــادئ التنميـــة المســـتدامة فـــي 
العهد اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة 

الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

سداسي دوري زين لكرة السلة

االتحاد

سماهيج

المحرق

األهلي

توبلي

20

5.30 مساًء

7.30 مساًء

23

7.30 مساًء

27

21

التضامن

االتفاق

المنامة

الدير

النجمة

اللجنة اإلعالمية

تحـــت رعاية ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، ينظـــم االتحاد 
البحرينـــي للدراجـــات الهوائيـــة بالتعـــاون 
مع شـــركة فعاليات طـــواف ناصر بن حمد 
فـــي  الهوائيـــة  للدراجـــات  للهـــواة  األول 

الفترة من 24 حتى 26 مارس 2022.
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة حـــرص ســـموه على 
فـــي  قدراتهـــم  وتطويـــر  الشـــباب  إلهـــام 
ركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة عبـــر طـــواف 
الهواة األول الذي سيكون نواة مستقبلية 
للمنتخبـــات الوطنية للدراجـــات، موضحًا 
ســـموه أن الطـــواف ســـيكون لـــه مـــردود 
إيجابـــي كبير على مواصلة تطوير رياضة 

الدراجات الهوائية في المملكة.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “ســـيكون الطـــواف األول للهـــواة 
البحرينـــي  لالتحـــاد  إيجابيـــة  باكـــورة 
للدراجـــات الهوائيـــة فـــي اختيـــار عناصـــر 
جديدة للمنتخبـــات الوطنية خصوصًا أنه 

ســـيفرز العديد من الخامات المميزة التي 
بإمكانهـــا تمثيل المنتخبات خالل المرحلة 
القادمـــة خصوصـــًا أن هنـــاك العديـــد مـــن 
األهداف التي تم وضعها من هذا الطواف 
يأتي في مقدمتها بإلهام الشـــباب وتطوير 

الموهوبين لركوب الدراجات الهوائية”.
وبيـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
قاعـــدة  توســـيع  علـــى  الحـــرص  خليفـــة 
ممارســـي رياضـــة الدراجـــات الهوائية من 
الهـــواة المواطنيـــن واكتشـــاف المواهـــب 
الجديدة التي من شأنها مواصلة االرتقاء 
شـــهدت  التـــي  المميـــزة  الرياضـــة  بهـــذه 
تســـجيل العديد من اإلنجازات في الفترة 
الماضيـــة، كمـــا أن الطـــواف يعـــزز ثقافـــة 
رياضـــة الدراجات الهوائية لـــدى المجتمع 
وتسليط الضوء على مردود هذه الرياضة 

اإليجابي على الصحة العامة.

البرنامج العام للطواف 

البحرينـــي  االتحـــاد  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
فـــي  المشـــاركة  أن  الهوائيـــة  للدراجـــات 

للهـــواة  األول  حمـــد  بـــن  ناصـــر  طـــواف 
للدراجـــات الهوائيـــة ســـيكون للفرق فقط 

بحـــد أدنـــى عـــدد 4 العبيـــن وحـــد أقصى 
عـــدد 6 العبين، وتحســـب النتائج لألفرقة 

البحرينية فقط، فيما سيســـمح بمشـــاركة 
العب واحد فقط من العبي المنتخب في 

الفريـــق الواحد، كما أنه يســـمح بمشـــاركة 
العـــب ســـابق بشـــرط لـــم يتـــم تســـجيله 
في ســـجالت االتحـــاد بمدة ال تقـــل عن 3 
ســـنوات، ويســـمح بمشـــاركة العب واحد 
فقـــط أجنبي من خـــارج أو داخل المملكة، 
وسيتم احتســـاب نتائج األجانب الفردية 

فقط.
وأشـــار االتحـــاد إلى أن البرنامج ســـيكون 

على النحو اآلتي:
الالعبيـــن  تســـجيل   :2022 مـــارس   23
وتســـليم األرقـــام فـــي االجتمـــاع الفنـــي، 
وســـيعقد في اليوم ذاتـــه االجتماع الفني 

وتعليمات الحكام.
 24 مـــارس 2022: المرحلـــة األولـــى فـــي 

“البر” لمسافة 60-55 كم.
 25 مـــارس 2022: المرحلـــة الثانيـــة فـــي 

منطقة “الدرة” لمسافة 95-80 كم.
 26 مـــارس 2022: المرحلـــة الثالثـــة فـــي 

منطقة بالج الجزائر لمسافة 70-60 كم.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

لقاء األهلي والدير بدوري خالد بن حمد لكرة اليد

تنظيم طواف ناصر بن حمد للهواة 24 حتى 26 مارس الجاري

ناصر بن حمد: الطواف مصدر إللهام الشباب وتطوير قدراتهم

جانب من اللقاء

... ويترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
تـــرأس النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة اجتماع مجلـــس إدارة الهيئة 
العامـــة للرياضـــة وذلـــك بمكتـــب ســـموه 

بقصر الوادي. 
 وقد شـــارك في االجتماع، ســـمو الشيخ 
ســـلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، 
وجميـــع األعضـــاء، وهـــم: وزيـــر شـــؤون 
الشباب والرياضة أيمن المؤيد، ونبراس 
هاديـــة  واآلنســـة  طالـــب،  علـــي  محمـــد 
محمـــد فتـــح هللا محمـــد فتـــح هللا ود. 
بحضـــور  روزنـــدش،  جايمـــس  تومـــاس 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 

عبدالرحمن عسكر. 
 وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
باألعضاء، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة 
الســـابقة،  الفتـــرة  خـــالل  بذلوهـــا  التـــي 
مؤكدا ســـموه أن الفترة القادمة تتطلب 
مضاعفـــة الجهـــود بهـــدف المواصلة في 
التـــي  المنجـــزات،  المزيـــد مـــن  تحقيـــق 
تسهم في االرتقاء بالمنظومة الرياضية 

بالمملكة. 
األعضـــاء  مـــع  ســـموه  بحـــث  بعدهـــا،   
أجنـــدة  علـــى  المدرجـــة  المواضيـــع 
االجتمـــاع، والتي ترتكز على االســـتمرار 
في تنفيذ الخطـــط والبرامج التطويرية 
تســـهم  التـــي  التنظيميـــة،  والمشـــاريع 
األداء،  وجـــودة  مســـتوى  تقـــدم  فـــي 

وتدفـــع لمزيـــد من التطوير فـــي الجهات 
الرياضية. 

 
 وقد خلص االجتماع إلى: 

بقبـــول طلبـــات االنديـــة  البـــدء  - أوال:   

للتحول الى شركات. 
للمدربيـــن  تصنيـــف  تحديـــد  ثانيـــا:   -  

واألكاديميات والصاالت الرياضية. 
 - ثالثـــًا: وجه ســـموه بوضـــع نظام طبي 
واعتماد البرنامج الوطني لفحص جميع 

الرياضيين 
 - رابعـــًا: اعتمـــاد مجموعة من الضوابط 
الديـــون  وعـــودة  تكـــرار  عـــدم  لضمـــان 
وااللتزامات المالية للعاملين بالرياضة. 

 - خامســـًا: تحديـــد لوحة تحكم شـــاملة 

لمتابعة عمل وإنجازات الهيئة. 
 - سادســـًا: ســـموه يوجه إلعداد البرامج 
التنفيذية لمشروع الطاقة الشمسية في 

االندية الوطنية 
 - ســـابعًا: حـــدد المجلـــس شـــهر اكتوبـــر 
قمـــة  لعقـــد  مقترحـــا  موعـــدا  القـــادم 

االستثمار الرياضي. 
وفي ختام االجتماع وجه ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة والرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة العامة للرياضة، لعقد اجتماع مع 
وزارة التربيـــة والتعليم، لالســـتفادة من 
المنشـــآت الرياضيـــة المدرســـية مـــا بعد 
الدوام المدرسي، بهدف تحقيق التكامل 
الرياضـــة  تطويـــر  لخدمـــة  بالمنشـــآت 

البحرينية.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من االجتماع



حلبة البحرين الدولية ترّحب بالسائقين المشاركين
سباق جائزة البحرين الكبرى للفورموال1 2022

يعـــد ســـباق الــــFORMULA 1 - جائـــزة البحريـــن 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 2022 “العصـــر الجديد” 
ـــا والـــذي ينطلـــق على مضمـــار حلبة  حدًثـــا عالميًّ
البحريـــن الدوليـــة “موطن رياضة الســـيارات في 
الشـــرق األوســـط” وتحديدا من يوم غـــد الجمعة 
وحتـــى األحـــد الموافق مـــن 18 حتـــى 20 مارس 

الجاري.
ا  ويعتبر سباق جائزة البحرين الكبرى حدًثا عالميًّ
حًقا حيث يجمع على أرضه ســـائقين من مختلف 
أنحـــاء العالـــم وممـــا يقـــارب 34 دولـــة مـــن ســـت 
قارات، وما مجموعه 95 ســـائقا يشـــاركون ضمن 
الســـباق العالمي للفورموال1 والسباقات المساندة 

له.
للفورمـــوال1 20  العالـــم  بطولـــة  ويشـــارك ضمـــن 
ســـائقا، بينمـــا يشـــارك في بطولـــة الفورموال 2 22 
ســـائقا، كمـــا فـــي بطولـــة الفورموال 3 يشـــارك 30 
سائقا بينما بطولة تحدي البورش سبرنت الشرق 

األوسط يشارك بها 23 سائقا.
ويشـــارك عـــدد كبيـــر مـــن الســـائقين مـــن مختلف 
البطـــوالت مـــن أوروبـــا، وأبرزهـــم مـــن بريطانيـــا، 
هولنـــدا، إســـبانيا، موناكو، فرنســـا، ألمانيا، فنلندا، 
الدنمارك، النرويج، إســـتونيا، سويســـرا، إسرائيل، 
والمجـــر  التشـــيك  جمهوريـــة  بلجيـــكا،  تركيـــا، 

وإيطاليا والنمسا وبولندا.
إلـــى جانب أمريكا الشـــمالية وأبرز الســـائقين من 
بينمـــا  وباربـــادوس،  المتحـــدة  والواليـــات  كنـــدا 
أمريـــكا الجنوبيـــة لدينـــا ســـائقين من المكســـيك 

والبرازيل واألرجنتين.
هنـــاك أيًضـــا ســـائقون مـــن أســـتراليا ونيوزيلنـــدا 
مـــن قـــارة أســـتراليا، بينما يمثل آســـيا منافســـون 
مـــن اليابـــان وتايالنـــد والصيـــن والهنـــد وماليزيا 

والمملكة العربية السعودية والبحرين.
وجديـــر بالذكر أن ســـباق جائـــزة البحرين الكبرى 
ينطلق هذا العام ضمن مناســـبة تاريخية لرياضة 

الســـيارات، حيث ينطلق ســـباق هـــذا العام تحت 
مســـمى “عصر جديـــد” وذلك بعد أكبـــر تغيير في 
القواعـــد واألنظمة في البطولـــة العالمية، وبصفة 
الحلبـــة مضيًفا لتجارب ما قبل الموســـم والجولة 
االفتتاحية للموســـم كذلك، فإن جماهير البحرين 
في وضع مميز للغاية لكونهم أول من يختبر قمة 
رياضة الســـيارات بشـــكل لم يســـبق لـــه مثيل في 

العالم.
 FORMULA ويمكن للراغبين في حضور سباق الـ
1 – جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 
شـــراء تذاكرهـــم من خـــالل مراكـــز البيـــع التابعة 
لحلبـــة البحريـــن الدولية والمتواجـــدة في مجمع 
البحرين ســـتي ســـنتر أو عبر الموقـــع اإللكتروني 
 www.bahraingp.com لحلبة البحريـــن الدولية
والـــذي يتضمـــن أيضـــا مزيد من خدمات الشـــراء 
الخاصـــة بالتذاكر وعـــروض الحلبـــة المختلفة أو 

االتصال بالخط الساخن 17450000.

حلبة البحرين الدولية

اتحاد التنس

بطولـــة  منافســـات  أمـــس  مســـاء  انطلقـــت 
البحريـــن المفتوحـــة للتنس للســـيدات التي 
علـــى  للتنـــس  البحرينـــي  االتحـــاد  ينظمهـــا 
مالعبـــه حتـــى 21 مـــارس الجـــاري، وذلـــك 
تحـــت رعايـــة عضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة، رئيـــس لجنـــة رياضة 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  المـــرأة، 
الطاولة الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيز آل 

خليفة.
وأقيمت يوم أمـــس مجموعة من المباريات 

المتوســـطة  والفئـــة  المبتدئـــات  فئـــة  فـــي 
والمتقدمـــات باإلضافة إلـــى مباريات دور الـ 

32 لمسابقة الزوجي.
فـــي فئـــة المبتدئـــات، تمكنـــت نيلـــة عبدهللا 
مـــن الفوز على فاطمة فخرو 6/3 و6/0، كما 
فازت عايشـــة جميل على لين باريوس 6/7، 

6/3 و10/6.
وضمن منافســـات الفئة المتوســـطة، تغلبت 
نورة علـــى مريم أحمد 6/2 و6/1، كما فازت 

فرح الحقان على فات حميد 6/0 و6/2.

وفـــي منافســـت الفئـــة المتقدمـــة، نجحـــت 
منى الســـعد فـــي الفوز على لين ســـينوكروز 
7/6 و6/2، وتغلبت ســـويم شـــين على هاجر 
زيـــدان 6/3، 2/6 و10/5، كمـــا فـــازت صوفيا 

ديبور على ثيس كورال 6/0 و6/2.
وأقيمـــت يـــوم أمـــس مبـــاراة واحـــدة ضمن 
الزوجـــي،  لمســـابقة   32 الـــدور  منافســـات 
حيث نجح الثنائي المكون من فرح الحقان 
وجواهـــر علـــي رضا مـــن الفوز علـــى فاطمة 

فخرو وجميلة النشابة 6/0 و6/0.

انطالق بطولة البحرين المفتوحة للتنس للسيدات

تدعـــو حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن 
رياضة الســـيارات في الشرق األوسط” 
 – FORMULA 1حاملي تذاكر ســـباق الـ
جائـــزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
2022، لفعاليـــات جولة ممرات الصيانة 
لفرق الفورموال 1، الفعالية التي يعشقها 
محبو وعشـــاق رياضة السيارات وذلك 

اليوم الخميس 17 مارس. 
وستنطلق فعالية جولة ممرات الصيانة 
اليوم من 6 مســـاء وتستمر حتى 7:30 
مســـاء، وجميـــع حاملـــي تذاكـــر “العصر 
الجديـــد” مدعوين لهـــذه الفعالية، التي 
نوعهـــا؛  مـــن  فريـــدة  فرصـــة  تمنحهـــم 
ليكونـــوا بالقـــرب مـــن فـــرق الفورمـــوال 
وان وســـائقيهم المفضليـــن ومشـــاهدة 
تجهيزاتهم النطالق السباق االفتتاحي 

عن قرب للموسم المقبل.
ســـباق  وعشـــاق  جماهيـــر  وســـيتمكن 
الفورموال وان أيضا من فرصة الحصول 
على تواقيع ســـائقيهم المفضلين وذلك 
يوم الســـبت الموافق 19 مارس الجاري 

من الســـاعة 12:30 مســـاء حتـــى 1:30 
مســـاء، وذلك في قريـــة الفورموال وان 
بالمنطقـــة  الرئيســـة  المنصـــة  بجانـــب 
المشـــاركة  الفـــرق  الترفيهيـــة، وجميـــع 
خـــالل هذا الموســـم تشـــارك ضمن هذه 
الفعاليـــة، فـــال تفوتك فرصـــة الحصول 

على توقيع سائقك المفضل.
وللمشـــاركة ضمـــن هـــذه الفعالية يجب 
أن يكـــون المشـــارك حاصـــا علـــى كامل 

جرعـــات التطعيـــم، إلـــى جانـــب فعالية 
جولـــة ممـــرات الصيانـــة التـــي ســـتقام 
يـــوم الخميـــس، أمـــا الفعاليـــات األخرى 
باإلمكان المشاركة بها من دون إلزامية 

الحصول على جرعات التطعيم.
الجماهيـــر  البحريـــن  حلبـــة  وتدعـــو 
الراغبيـــن فـــي حضـــور أكبـــر الفعاليات 
فـــي المنطقة لزيـــارة مركز بيـــع التذاكر 
التابـــع لهـــا في مجمـــع البحرين ســـيتي 

ســـنتر وحجز مقاعدهـــم وذلك لحضور 
الســـباق الـــذي يمثـــل النســـخة الثامنـــة 
عشـــرة الســـتضافة البحريـــن لســـباقات 
موعـــد  لقـــرب  وذلـــك  وان،  الفورمـــوال 
المقاعـــد  حجـــز  ولضمـــان  الســـباق 
واالستمتاع بجدول مزدحم بالفعاليات 
والســـباقات والحفـــالت الغنائية، حيث 
أعلنت الحلبة مؤخرا نفاد تذاكر قاعات 
الضيافـــة، تذاكـــر نـــادي البـــادوك، تذاكر 

المنعطـــف  وتذاكـــر  الرئيســـة  المنصـــة 
تذاكركـــم  لشـــراء  ســـارعوا  لـــذا  األول؛ 
لضمان وجودكم في السباق االفتتاحي 
لموســـم 2022 مع بقـــاء التذاكر متاحة 
لمنصـــة بتلكو، منصـــة الجامعة ومنصة 

الفوز.
يذكر أن ســـباق جائـــزة البحرين الكبرى 
مناســـبة  ضمـــن  ســـينطلق  العـــام  لهـــذا 
حيـــث  الســـيارات،  لرياضـــة  تاريخيـــة 

ينطلق ســـباق هـــذا العام تحت مســـمى 
“عصـــر جديد” وذلك بعد أكبر تغيير في 
القواعد واألنظمة في البطولة العالمية، 
وبصفة الحلبـــة مضيًفا لتجارب ما قبل 
الموســـم والجولة االفتتاحية للموســـم 
كذلك، فـــإن جماهير البحرين في وضع 
مميز للغاية؛ كونهم أول من يختبر قمة 
رياضة الســـيارات بشـــكل لم يســـبق لها 

مثيل في العالم.

حلبة البحرين الدولية

حلبة البحرين الدولية تفتح أبوابها الستقبال الجماهير
فعاليات جولة ممرات الصيانة لفرق الفورموال 1

فعالية جولة ممرات الصيانة لفرق الفورموال 1 سابًقا
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الفريق الطبي البحريني باتحاد السيارات يؤكد جاهزيته لسباق الفوروموال 1
تدريب افتراضي على المضمار بإشراف مسؤولي اللجنة الطبية الدولية

يواصل االتحاد البحريني اســـتعداداته المكثفة 
لتنظيم جائـــزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورمـــوال واحـــد في الفترة مـــن 19 وحتى 21 
مـــن شـــهر مـــارس الجـــاري علـــى مضمـــار حلبـــة 
البحريـــن الدولية موطن رياضة الســـيارات في 

الشرق األوسط.
ويســـتعرض اتحاد الســـيارات البحريني سلسلة 
مـــن المواضيـــع التـــي توضـــح الـــدور الكبير عبر 
فرقه التنظيمية وجهودها الجبارة التي حظيت 
بإشـــادة دولية وعالمية واســـعة، وســـاهمت في 
تحقيق النجاح الذي يســـعى إليه الجميع وجعل 
مملكة البحرين صاحبة الريادة في هذا المجال.
موضوع اليـــوم يســـتعرض دور الفريق الطبي، 
لالتحـــاد  لفريـــق  التابعـــة  الفـــرق  أحـــد  وهـــو 
البحريني للسيارات، وقد نال هذا الفريق عددا 
مـــن الشـــهادات العليـــا فـــي الســـنوات الماضية؛ 
جميـــع  مـــع  التعامـــل  فـــي  الحترافيتـــه  نظـــرًا 

الحـــوادث واإلصابـــات ومـــن خـــالل التقييمات 
التـــي يقيمهـــا االتحاد الدولي للســـيارات، حيث 
أوضـــح رئيـــس الفريـــق الطبـــي التابـــع لالتحاد 
البحريني للســـيارات أمجد عبيـــد قائالً “يتكون 
البحرينـــي  لالتحـــاد  التابـــع  الطبـــي  الفريـــق 
للســـيارات هذا العام من عدة فرق، حيث يصل 
إجمالي عددهم 90 عضوًا، حيث سيكون هناك 
فريقـــان الســـتخراج الســـائق المصـــاب، وهمـــا 
النيكوتين وفريق التدخل الســـريع، وســـتتوزع 
5 ســـيارات إســـعاف حول المضمـــار إلى جانب 
ســـيارتي إســـعاف عنـــد مدخـــل المركـــز الطبي 

الدائم بالحلبة. 
يذكر أنه ســـتكون هناك مشاركة من قبل فريق 
اإلســـعاف الوطنـــي بعـــدد 3 ســـيارات إســـعاف 
لتنضم للفريق الطبي المشارك من المستشفيات 
الحكوميـــة ممثلـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي، 
ولدينـــا أيضـــًا فريـــق اإلخـــالء الطبـــي الجـــوي 

هنـــاك  وســـيكون  العســـكري،  المستشـــفى  مـــن 
مستشـــفيان جاهـــزان الســـتقبال المصابين من 
حلبـــة البحريـــن الدولية، المستشـــفى األســـاس 
ســـيكون المستشـــفى العســـكري وكذلك مجمع 

السلمانية الطبي”.
وأضـــاف “ســـتكون هنـــاك عيـــادة فـــي المبنـــى 
وتـــم  للمنظميـــن،  وعيـــادة  بالحلبـــة،  الرئيـــس 
بالمركـــز  الســـريع  التدخـــل  فريـــق  اســـتحداث 
الطبـــي للحـــاالت المتوســـطة يغطـــون منطقـــة 
البـــت وهـــي منطقـــة خـــارج مضمـــار الســـباق، 
حيث ســـيكون هناك مســـعف وطبيب جاهزين 
ألي حالـــة طارئـــة في هذه المنطقـــة، وقد أنهى 
الفريـــق جميـــع اســـتعداداته، وتـــم الكشـــف عن 
جميـــع األجهـــزة الطبيـــة بالمركز الطبـــي الدائم 
بالحلبـــة والتأكـــد مـــن جاهزيتها، وتـــم تزويده 
بجميـــع األدويـــة الالزمـــة واألدوات الطبية من 
قبل المستشـــفيات الحكومية، وسيشـــهد اليوم 

الخميس عقد تدريب افتراضي أساســـي حول 
مضمـــار الســـباق والتـــي ســـتقام تحت إشـــراف 

االتحـــاد الدولي للســـيارات ممثالً بالروفيســـور 
أالن شـــانتقريه الممثـــل الطبي الدائـــم باالتحاد 
الدولـــي للســـيارات، حيث ســـيقوم بعمل تقييم 
للفريـــق الطبـــي علـــى مضمـــار الســـباق، وهـــذه 
االفتراضيـــة عبـــارة عـــن عمـــل تقييـــم لفريـــق 
اســـتخراج المصـــاب وذلك عند الســـاعة الثالثة 
والخامسة مســـاء، حيث ســـيكون هناك تعاون 
بين المستشـــفى العســـكري ومجمع الســـلمانية 

الطبي وفريق اإلخالء الجوي الطبي”.
وقـــد تـــم عقـــد دورة تدريبية لفريق اســـتخراج 
المصابيـــن بمجمـــع الســـلمانية الطبيـــة وفريـــق 
مـــن اإلســـعاف الطبـــي بالحلبـــة الدوليـــة علـــى 
مـــدى يوميـــن، حيـــث تـــم التأكـــد مـــن جاهزيـــة 
الفريـــق وإعطـــاء مبـــادئ اســـتخراج المصابيـــن 
لفريـــق اإلســـعاف الوطنـــي؛ لتهيأتهم للمشـــاركة 
المســـتقلبية، كما ســـيكون هناك تدريب وشـــرح 

للفرق الطبية اليوم الخميس.

اتحاد السيارات

الدكتور أمجد عبيد يتوسط عددا من أعضاء الفريق الطبي



حرصــت الفنانة شــهيرة علــى تهنئة النجم حســين 
فهمي، على توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي 
في دورته القادمة، إذ نشــرت عبر حسابها الشخصي 
بموقــع انســتغرام صــورة لــه وكتبــت “أحلــى خبر 

ســمعته هو تولي النجم الكبير حســين فهمي رئاسة 
مهرجان الســينما مره أخــرى، نجم فاهــم خلوق واعي 

وراقــي، غير أن أزهى ســنين المهرجان كانت أثنــاء توليه هذا المنصب من 
قبل، ألف مبروك للمهرجان وللفن”.

يســتعد المنتج أحمد الســبكي للتعاون مع الفنانة ياســمين 
عبدالعزيز بفيلم ســينمائي جديد تعود من خالله للمنافسة 
بدور العرض، بعد غياب استمر أكثر من عامين. وكان يفترض 
أن تبدأ التحضيرات من الصيف الماضي، لكن األزمة الصحية 

التــي مرت بها ياســمين عطلت تحضيرات العمــل، في وقت 
اســتغلت الفترة الماضية في الحصول علــى راحة ومتابعة أمور 

عدة في حياتها الشــخصية بعيًدا عن العمل. وتحضر ياســمين للفيلم مع السبكي، 
إضافة إلى مشروع درامي مع شركة سينرجي للعرض في رمضان.

ياسمين والسبكيفهمي رئيسا

توزيع جوائز “آني” ألفضل أفالم الكارتون
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الــكــاتــب الــشــاب يعقوب  خــطــى 
عبدهللا المرباطي أولى خطواته 
اتـــجـــاه الـــطـــريـــق الـــــذي رســمــه 
حفل  لتدشين  يعمل  إذ  لنفسه، 
 ”96 طريق  ــى  “إل لكتابه  توقيع 
ــتــه األولــــى  والــــــذي يــعــد تــجــرب

عن  سؤاله  وفــي  الكتابة.  في 
ــال “فــكــرة  فــكــرة الــكــتــاب قـ
كتابي ”إلى طريق 96 ” وهو 

عبارة عن قصص قصيرة لتجارب 
هذه  خــال  من  نتعلم  تشويقية،  و  درامــيــة  بطريقة  الحياة  من  واقعية 
الحياة  التي نخوضها في  األمور عن ذواتنا والرحلة  الكثير من  القصص 
والتي نصل في نهاية الطريق إلى الحل السحري الذي يجعلنا أقوى وأكثر 
صمود”. يذكر أن الكتاب يحاول أن يسلط الضوء على األشخاص الذين 
لستم  أنكم  الــقــراء  لكل  الكتاب  هــذا  رسالة  وتأتي  الــوحــدة،  من  يعانون 
الوحيدين في هذه الدائرة وأن هناك دائًما أطواق نجاة مخصصة لكم وقد 
الكتاب بهذا االسم  أنا واحد منهم. وحين سؤاله عن سبب تسمية  أكون 
 “96 ”إلــى طريق  يعد  الكتاب”.   دفتي  بين  القارئ  “الجواب سيجده  قال 

الكتاب األول لعيسى المرباطي الصادر عن دار المصري.

المرباطي: “إلى طريق 96“ قصص واقعية بطريقة درامية

ستقدم كريستين 
ستيوارت دور 

البطولة في فيلم 
 Love Lies“ عنوانه

Bleeding” من إخراج 
روز غاس، حيث 

سيبدأ تصويره في 
هذا العام، ويتمحور 
الفيلم حول امرأة 

مصممة على أن 
تكون بطلة في 
كمال األجسام 

تجد حياتها 
قد تغيرت من 

خال استخدام 
المنشطات.

tariq_albahhar

بورصة األفالم السينمائية هذا األسبوع
الجزء  بــاتــمــان”،  “ذي  فيلم  احتفظ 
الجديد من سلسلة مغامرات الرجل 
ــاك تــذاكــر  ــدارة شــب ــصـ ــواط، بـ ــوطــ ــ ال
صاالت أميركا الشمالية أسبوعًا ثانيًا 
على التوالي، على ما بّينت تقديرات 
ــة نــشــرتــهــا شـــركـــة “إكــزيــبــيــتــر  ــيـ أولـ

ريليشنز” المتخصصة.
شركة  أنتجته  الـــذي  الفيلم  وحــقــق 
ــؤدي الــمــمــثــل  ــ ــ “وورنــــــر بـــــــراذرز” وي
دور  باتينسون  ــرت  روبـ البريطاني 
الرجل الوطواط فيه، مداخيل بلغت 
إلــى  الجمعة  مــن  دوالر  مــلــيــون   66
ــه  ــرادات ــد، مــمــا رفـــع إجــمــالــي إي األحــ
من  أكثر  إلى  المتحدة  الواليات  في 
238 مليونًا، تضاف إليها 224 مليون 
أن  علمًا  العالم،  مستوى  على  دوالر 
ــّدرت بــنــحــو 200  ــ تــكــلــفــة إنــتــاجــه قـ

مليون.
كذلك بقي المركز الثاني من نصيب 
Un� “أنــتــشــارتــد”  الــمــغــامــرات  )فيلم 
لعبة  مـــن  الــمــســتــوحــى   )charted
تنتجها  الــشــعــبــيــة  ــعـــة  واسـ فــيــديــو 
يؤدي  الذي  الشريط  إن  إذ  “سوني”، 
تـــوم هــوالنــد دور صــائــد كنوز  فــيــه 
عطلة  فــي  دوالر  مايين   9,2 جمع 

نهاية األسبوع.

البث  فاحتلها  الثالثة،  المرتبة  أمــا 
السينما  صـــاالت  فــي  السبت  الــحــّي 
الكورية  البوب  فرقة  أحيتها  لحفلة 
الــجــنــوبــيــة الــشــهــيــرة “بـــي تــي إس” 
 Permission to بعنوان  سيول  في 
Dance on Stage وبلغت إيراداتها 
حصول  وشّكل  دوالر.  مايين   6,8
نادرًا  حدثًا  المركز  هذا  على  الحفلة 
بات  التذاكر، وهو  في ترتيب شباك 
تحقيقًا  األعلى  المباشر  النقل  بذلك 
على  السينما  تاريخ  في  لــإيــرادات 
ــق مـــوقـــع “هــولــيــوود  اإلطــــــاق، وفــ

ريبورتر” المتخصص.
ــن ثــاث  ــدة مـ ــ ــذه الــحــفــلــة واحــ ــ وهـ
وعــاودت  سيول  في  الفرقة  أحيتها 
من خالها أنشطتها الحضورية على 
بعد  الجنوبية  كــوريــا  فــي  الــمــســرح 

توقف عامين بسبب الجائحة.
الرابعة  المرتبة  إلــى  وتــراجــع 

يـــروي  الــــذي  “دوغ”  فــيــلــم 
رحلة على الطريق لمحارب 
)يتولى  الجيش  فــي  قــديــم 
دوره تشانينغ تايتم(، يرافق 
الــكــلــب لــولــو الــــذي أصــيــب 
خـــال خــدمــتــه مــع الجيش 

في أفغانستان، إلى جنازة 
وحصد  الــســابــق.  صاحبه 
دوالر  مايين   5,3 الفيلم 
ــيـــن الـــجـــمـــعـــة واألحـــــــد. بـ

ــا فــيــلــم “ســـبـــايـــدر-مـــان:  أمــ
ــذي يــؤدي  ــوم” الـ نــو واي هـ

تـــوم  فـــيـــه  الـــبـــطـــولـــة  دور 
الجزء  ويشّكل  أيضًا  هوالند 

مغامرات  مــن  األحـــدث 

مع  خامسًا  فحّل  العنكبوت،  الرجل 
تــجــاوزت  فيما  دوالر،  مايين   4,1

مداخيله العالمية 1,1 مليار دوالر.
المتبقية  ــام  األفــ يــأتــي  وفــيــمــا 
العشرة  األعــمــال  قــائــمــة  فــي 
التذاكر  شباك  على  األولــى 

األميركي الشمالي:
6 - “ديث أون ذي نايل” 

)2,5 مليون دوالر(.
 1,6(  ”2 “ســيــنــغ   -  7

مليون دوالر(.
“جـــــــاكـــــــاس   -  8
 1,1( ــر”  ــ ــ ــف ــ ــ ــوري ــ ــ ف

مليون دوالر(.
ــم”  ــ ــري ــكــ “ســ  -  9
)445 ألف دوالر(.

“ســـيـــرانـــو”   -  10
)391 ألف دوالر(.

تـــم تـــوزيـــع أوســـكـــار أفـــام 
المتحركة أو جوائز  الرسوم 
ــفــائــزيــن هــذا  ــي” عــلــى ال ــ “آنـ
الـــعـــام بــاألفــضــل فـــي أفـــام 
الرسوم  وصناعة  التحريك 
مـــؤخـــرا، وحقق  الــمــتــحــركــة 

فيلم The Mitchells vs. the Machines معظم الترشيحات ما يعطيه دافعا 
قويا للحصول على األوسكار، وهو متوافر على نتفلكس للمشاهدة“.

 The Mitchells vs. the :جائزة “آني” ألفضل تصميم إلنتاج فيلم أنيمشين *
.Machines

.Encanto جائزة “آني” ألفضل موسيقى تصويرية في فيلم أنميشين: فيلم *
The Mitchells vs. the Ma-  * جائزة “آني” كأفضل مؤثرات بصرية: فيلم

.chines
The Mitch�  * جائزة آني ألفضل تصميم شخصية في فيلم أنميشين: فيلم

.ells vs. the Machines
* جائزة “آني” ألفضل أداء صوتي للممثلة “ابا جاكوبسون” بشخصية كاتي 

.The Mitchells vs. the Machines ميتشل من فيلم
 The Mitchells vs. جائزة “آني” ألفضل سيناريو في فيلم أنميشين: فيلم *

.the Machines
En� في فيلم أنميشين: فيلم Storyboard  * جائزة آني ألفضل تخطيط أو

.canto
* أفضل إخراج في فيلم أنميشين: “مايك رياندا و جيف رو” عن إخراجهما 

.The Mitchells vs. the Machines لفيلم
 The Mitchells vs. the Machines جائزة آني ألفضل فيلم أنميشين في *

.2021

يعقــد الفنان أحمد العوضي جلســات عمل مع المخرج 
طارق العريــان، للتحضيــر لفيلم البلــدوزر، الذي تدور 
أحداثــه حول رياضة المصارعة الحرة وهو قصة وإخراج 

طارق العريان وإنتاج سينرجي.
 وقــرر العوضي الغيــاب عن دراما رمضــان المقبل رغم 

تلقيه أكثر من ســيناريو خالل الفترة الماضية، إال أنه اعتذر 
عنها خصوصــا بعد النجاح الكبيــر الذي حققه في مسلســل “اللي مالوش 

كبير” والذي جمعه بزوجته ياسمين عبد العزيز.

فيلم البلدوزر

طارق البحار

وديعة الوداعي

أكد النجم القدير محمد المنصور أن عودة 
شــركــة ســفــن ســتــايــل ســتــكــون عــبــر عمل 
إنتاجية  مواصفات  ذو  تلفزيوني  درامــي 
فكرية  بمضامين  مقرونة  الجودة  عالية 
إلى أن  المنصور  وإبداعية عالية.  وأشار 
العين”  “نــوح  مسلسل  لتجربة  التحضير 
أعــوام على صعيد   4 أكثر من  استغرقت 
لتقديم  ــتــاجــي  اإلن والــتــحــضــيــر  الــكــتــابــة 
تجربة فنية استثنائية في صناعة الدراما 
الخليجية.  وقال المنصور: مسلسل نوح 
العين يأخذنا إلى مجموعة من الحكايات 
مسلسل  فهو  خليجي،  تــراثــي  إطـــار  فــي 
النوخذة  بأشكاله،  الــوأد  سمة  عند  يقف 
يئد ابنته فيريد الذكر، منصور يئد زوجته 
فيريد االنتشاء، أبي يئد خطوتي الثانية 
يئد  ابني  خطاي،  في  خطوته  أثر  فيريد 
بؤبؤ  هــو  يــكــون  أن  فيريد  جفوني  فتح 
الخلق.  بمشيئة  المتحكمين  كأنهم  عيني، 
فمن منحهم هذا الحق، العادات أو ضعف 
المجتمع؟ الكل يريد التحكم باآلخر ويرى 

الــقــرار، في  الحق وال حق لآلخر في  انــه 
الحبي  مــوؤد،  الفكر  الحلم،  في  العيش، 
الخطوط  مــوؤد. هكذا هي  الحلم  مــوؤد، 

الرئيسة لعملنا الجديد “نوح العين”. 
وعن فريق العمل قال المنصور: في العمل 
الكاميرا  أمام  ليس  النجوم  من  بارز  عدد 
ــعـــدة الفنية  بـــل عــلــى جــمــيــع األصـ فــقــط 
واالبـــداعـــيـــة. الــنــص مــن تــألــيــف الــكــاتــب 
البحريني القدير جمال صقر ومن إخراج 
ــقــديــر مــصــطــفــى رشـــيـــد، وفــي  ــان ال ــفــن ال
البطولة محمد المنصور وحسين المنصور 

ومحمد  جمعة  وعــلــي  الخطيب  وهـــدى 
جابر وعبدهللا ملك ومــرام واضــوي فهد 
ــي الــبــلــوشــي وكــفــاح  واحــمــد الــنــجــار ومـ
الكندري  وغادة  حاجية  وشهاب  الرجيب 
ــار الــحــلــواجــي وغــــرور ونــخــبــة من  ــ وازهـ
الشباب، منهم غرور صفر وملك  الفنانين 
واريج العطار وهاني الهزاع وكم آخر من 

النجوم الشباب.
تفاصيل  عـــن  الــحــديــث  ــد  ــ أري ال  ــابـــع:  وتـ
ولكننا  الشخصيات  بقية  أو  شخصيتي 
استطاع  استثنائية  تجربة  أمــام  عموما 

باحترافية  حياكتها  صقر  جمال  الكاتب 
وأخرجها بكثير من العمق والتميز المخرج 
ــهــا الــظــروف  مــصــطــفــى رشــيــد وأمـــنـــت ل
االنــتــاجــيــة الــعــالــيــة ســفــن ســتــايــل، التي 
التلفزيونية  والقنوات  جمهورها  عــودت 
على  الخليجي  التعاون  دول مجلس  في 

كل ما هو متميز ومثير ومدهش.
الــدورة  فــي  هللا  بــإذن  موعدنا  وسيكون 
الرمضانية في األيام القليلة المقبلة، حيث 
التلفزيونية  والــدرامــا  والغموض  المتعة 

التي ستشكل الدهشة في كل شيء.

 تحت رعاية عضو مجلس الشوري رضا فرج أقام الفنان 
معرضه  البقاوة  عبدالصاحب  اآلثاري محمود  والباحث 
المعاصر في  للفن  البحرين  الشخصي في جمعية  الفني 

الجفير.
المعرض عدة فعاليات مصاحبة منها تدشين  وقد شمل 
كتاب “زيــوســودرا في جنة دلــمــون” وإقــامــة عــدة ورش 

عملية تطبيقية تعنى بالكتابة المسمارية في دلمون.
المعرض الفني الذي  افتتح في التاسع من مارس الجاري 
شمل عدد 63 لوحة فنية مختلفة الوسائط والتكنيكات 
باإلضافة  البحرين  دلمون  وحضارة  ثقافة  تجسد  الفنية 
إلـــى أعــمــال مــواضــيــعــهــا أخــتــام دلــمــونــيــة مــع الــكــتــابــات 
البقاوة، أوضح  الفنان  المعرض  على  القائم  المسمارية. 
أن الباعث على إقامة الفعالية الشاملة يكمُن في استكمال 
مشروع فني فكري يسهم في رفد ونشر المعرفة وتعزيز 

للثقافة  الدلمونية وتبيان مقاصد فاتحة المشهد  الثقافة 
والحضارة الدلمونية، وكذلك بآثار وتاريخ وتراث مملكة 
مجال  فــي  واالهــتــمــام  دلــمــون  حقبة  خصوصا  البحرين 
الكتابات المسمارية السومرية وفي استخاص شخصية 
مستوحاة من التراث الحضاري اإلنساني الرافديني بأن 

تاريخ  فــي  مهم  مــحــور  لها  كــان  قديمة  شخصية  هــنــاك 
الــمــوروث  الــقــديــم، وإظــهــار مــا خفى مــن هــذا  البحرين 
الشخصية  “زيوسودرا”  هذه  إبراز  العتيد في  الحضاري 
بــواســطــة أعـــمـــال فــنــيــة وبــتــقــنــيــة الــطــبــاعــة والــوســائــط 

المتعددة وغيرها من ألوان أكريليك وأحبار.

“نوح العين”.. حينما يوأد الفكر والحب والحلم

معرض “رحلة عبر الزمن” يجسد ثقافة وحضارة دلمون
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“ديار المحرق” تستعرض مخططها الرئيس لوفد من “البركة”
اصطحابه في جولة تعريفية بمختلف أنحاء المشروعات

استضافت ديار المحرق، وفًدا من بنك 
البركة شـــمل كل من الرئيس التنفيذي 
حمد العقاب، ونائب الرئيس التنفيذي 
كاظـــم،  طـــارق  األعمـــال  لمجموعـــة 
ورئيس الخدمات المصرفية للشركات 
فهـــد البلوشـــي، ورئيس قطـــاع تمويل 
الشـــركات عمر الشاهر، ومدير عالقات 
الخدمات المصرفية أحمد جان، إذ قام 
كل مـــن الرئيس التنفيذي لشـــركة ديار 
المحـــرق أحمد العمادي والمدير المالي 
التنفيذي بالشـــركة ســـوبهاس تشاندرا 
باصطحابهـــم فـــي جولـــة تعريفية في 

مختلف أنحاء المخطط الرئيس.
تقديمـــي  بعـــرض  الجولـــة  وانطلقـــت 
للمخطـــط في مركـــز المبيعـــات، ثم تم 
التوجه إلى مشـــروع مراسي البحرين، 
فيـــدا  منتجـــع  زيـــارة  تضمـــن  الـــذي 
الشـــاطئي وهـــو فنـــدق 5 نجـــوم يضم 

ناديـــا صحيـــا رياضيـــا مجهـــز بالكامل 
ومطعمـــا فاخـــرا وبركـــة ســـباحة على 
الســـطح العلـــوي. كمـــا شـــملت الجولة 
يتميـــز  الـــذي  البراحـــة  ســـوق  زيـــارة 
التقليـــدي  العمـــارة  بفـــن  بتصميمـــه 

االســـتراتيجي  وبموقعـــه  والحديـــث 
التســـوق  مناطـــق  أحـــدث  قلـــب  فـــي 
والترفيـــه بالمملكـــة، واختتمت بزيارة 
فلل مشروع النسيم المطلة على القناة 

المائية الخارجية والداخلية.

الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لشـــركة ديار المحـــرق أحمد 
العمادي بقوله “بالنيابة عن نفسي وعن 
منتســـبي ديار المحـــرق، أود أن أعرب 
عن خالـــص امتنانـــي لضيوفنـــا الكرام 
من بنك البركة على زيارتهم الميمونة، 
والتـــي منحتنا فرصـــة الطالعهم على 
أهم مشـــروعات المخطط الرئيس عن 
كثـــب. كمـــا مكنتنا الزيارة من تســـليط 
وتوجهاتنـــا  خططنـــا  علـــى  الضـــوء 

المستقبلية”.
وُتعـــد ديـــار المحـــرق مـــن أكبـــر المدن 
مملكـــة  فـــي  المتكاملـــة  الســـكنية 
الفاخـــر  تتســـم بطابعهـــا  إذ  البحريـــن، 
واحتفاظهـــا بالقيـــم العائليـــة للمجتمع 
البحريني، وتحتضن بأرجائها خيارات 
وســـبل  الســـكن  حلـــول  مـــن  متنوعـــة 

الحياة العصرية الراقية.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
والسياحة زايد الزياني بمكتبه صباح 
أمـــس رئيس مجلس إدارة شـــركة إن 
NGN Internation�  جي إن الدوليـــة

al، رجـــل األعمـــال البحرينـــي يعقوب 
العوضي.

وأثنـــاء اللقـــاء، أكـــد الزيانـــي أهميـــة 
العـــام  القطاعيـــن  بيـــن  الشـــراكة 
والخـــاص ومـــا تمثلـــه هـــذه الشـــراكة 
من عنصر أســـاس فـــي نهضة اقتصاد 
مشـــيًدا  ونمـــوه،  البحريـــن  مملكـــة 
بجهـــود شـــركة إن جـــي إن الدوليـــة 
على تقديم كافة التســـهيالت الممكنة 
للعمالء وأصحاب المشاريع من خالل 

تقديم االستشـــارات والحلول التقنية 
الرائدة.

وقدم يعقـــوب العوضي شـــرحا حول 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  التقنيـــة  بالحلـــول 
شـــركة إن جـــي أن الدوليـــة الحديثـــة 
كاستخدام تقنية المعلومات والثقافة 
الرقمية ما يعزز من تنافســـية العمالء 
واإلقليميـــة  المحليـــة  األســـواق  فـــي 
والعالمية، ويحسن من كفاءة األعمال 
تطويـــر  فـــي  ويســـاعد  واســـتدامتها، 
المنتجـــات والخدمـــات بطريقـــة أكثر 
فعالية من حيـــث التكلفة واإلنتاجية 

واكتشاف فرص نمو جديدة.

الزياني يشيد بتسهيالت “إن جي إن 
الدولية” ألصحاب المشروعات

قامت شـــركة إبراهيـــم خليل كانو، 
الشـــركة الرائدة في قطاعات عدة 
فـــي البحرين، فـــي إطـــار احتفالها 
بتهنئـــة  العالمـــي،  المـــرأة  بيـــوم 
الموظفـــات العامـــالت في مختلف 
أقسام الشـــركة في احتفال خاص 
أقيـــم لهـــن بهـــذه المناســـبة بمركـــز 

إبراهيم خليل كانو للتدريب.
الفـــرص  وتكافـــؤ  التنـــوع  يعتبـــر 
مـــن المبـــادئ المتأصلة في شـــركة 
إبراهيـــم خليل كانـــو التي تحرص 
علـــى االلتـــزام بهـــا منذ تأسيســـها. 
العالمـــي،  المـــرأة  يـــوم  وبمناســـبة 
المناســـبة  هـــذه  الشـــركة  انتهـــزت 

مـــن  موظفاتهـــا  جميـــع  لتهنـــئ 
عـــن  ولتعـــرب  األقســـام  مختلـــف 
الفعـــال  للـــدور  الشـــركة  تقديـــر 
الـــذي يقمن بـــه للنهوض بالشـــركة 
وتطوير أعمالهـــا. خالل االحتفال، 
أكدت إدارة الشركة على اعتزازها 
بكفـــاءة موظفاتهـــا وما حققنه من 
إنجـــازات فـــي مختلـــف المجاالت 
وأشادت بإســـهاماتهن الكبيرة في 

تطوير أعمال الشركة.

“إبراهيـــم خليل كانو” تحتفــل 
بيـــوم المــرأة العالمي

خصومات تصل 25 %على جميع الخدمات الصحية والتجميلية

عروض حصرية لحاملي “كريدي مكس” بمركز الجنان الطبي

مبرة محمد جميل العريض تعقد اجتماعها األول وتنتخب مجلس أمنائها

وقـــع مركـــز الجنـــان الطبي، فـــي إطار 
تقديـــم الخدمـــات الصحيـــة المتميـــزة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي البحرين، 
شـــركة  مـــع  تعـــاون مشـــترك  اتفاقيـــة 

كريدي َمكس.
وســـيحصل بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة 
جميـــع حاملـــي بطاقـــة كريـــدي َمكس 
علـــى خصومـــات حصرية تصـــل لغاية 
25 %علـــى جميـــع الخدمـــات الصحية 
يقدمهـــا  التـــي  والتجميليـــة  والطبيـــة 
الدفـــع  عنـــد  الطبـــي  الجنـــان  مركـــز 

باستخدام بطاقة كريدي َمكس.
ووقـــع االتفاقيـــة عـــن شـــركة كريـــدي 
للشـــركة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  َمكـــس، 
مركـــز  جانـــب  ومـــن  ســـيادي،  أحمـــد 
الجنـــان الطبي الدكتور محمد ســـلمان 
المدير الطبي للمركـــز بحضور الدكتور 
أميـــن عبـــدهللا رئيـــس مجلـــس إدارة 

مركز الجنان.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد المديـــر الطبـــي 
أن  ســـلمان،  محمـــد  الدكتـــور  للمركـــز، 
هـــذه االتفاقيـــة لهـــا آفـــاق رحبـــة بيـــن 
المركـــز لحاملـــي بطاقة كريـــدي مكس 
عبر تقديـــم الخدمات المتميـــزة لكافة 
حاملـــي البطاقـــة، مبيًنـــا إلـــى أن هـــذه 
االتفاقية ســـتخدم شريحة كبيرة جًدا 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن خصوًصا 

التـــي  المتميـــزة  الخدمـــات  ظـــل  فـــي 
يقدمها المركز.

االتفاقيـــة  هـــذه  أن  شـــك  “ال  وقـــال 
لـــدى  عديـــدة  مكاســـب  لهـــا  ســـيكون 
الطرفين، ونحن سعداء بهذه االتفاقية 

والتعـــاون البناء مع كريـــدي مكس، إذ 
إن العروض الحصرية التي ســـيحصل 
عليهـــا حاملـــي بطاقـــة كريـــدي مكـــس 
المميـــزات  مـــن  العديـــد  لهـــم  ســـتتيح 
يقدمهـــا  التـــي  الحصريـــة  والعـــروض 

المركـــز الـــذي يضـــم نخبة مـــن الكوادر 
الطبية في مختلف المجاالت”.

التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
كريـــدي  أن  ســـيادي  أحمـــد  للشـــركة، 
تقديـــم  علـــى  دائًمـــا  حريصـــة  مكـــس 
بطاقـــة  لحاملـــي  المميـــزات  أفضـــل 
الشـــركة في مختلف المجـــاالت، إذ إن 
توقيـــع االتفاقيـــة سيســـهم دون شـــك 
فـــي تقديم عـــروض حصريـــة لهم في 

المجال الطبي مع مركز الجنان.
وأوضح أن كريدي مكس تحرص على 
الـــدوام في تقديم الخدمـــات المتميزة 
للعمـــالء فـــي مجـــاالت عـــدة، متمنًيـــا 
للجميـــع التوفيق واالســـتفادة من هذه 

العروض.

عقد مؤسســـو مبـــرة محمد جميل 
بـــن منصـــور العريـــض اجتماعهـــم 
القانونـــي  الممثـــل  بـــدأ  إذ  األول، 
كلمـــة  العريـــض،  ناصـــر  للمبـــرة 
لهـــم  ودعـــا  باألعضـــاء  ترحيبيـــة 
األولـــى  الـــدورة  فـــي  بالتوفيـــق 
لمجلـــس األمنـــاء، وأكـــد علـــى أنه 
بتعـــاون الجميع وتكاتف جهودهم 
طريـــق  فـــي  بالمبـــرة  “ســـنرتقي 
أهدافها المنشودة، مذكرا أن الغاية 
مـــن تأســـيس هـــذه المؤسســـة هو 

دافع البـــر بالوالـــد المرحوم محمد 
جميل العريض ومواصلة الســـيرة 
التـــي مضـــى عليهـــا طـــوال حياته 
في األعمـــال اإلنســـانية والخيرية 
التـــي تصب في خدمـــة المجتمع”. 
ودعا العريض لوقفة حداد بقراءة 
ســـورة الفاتحـــة علـــى روحـــه، ثـــم 
شـــرع في جدول االجتماع بعرض 
عقد التأســـيس والنظام األساسي، 
االنتخابـــات  عمليـــة  تمـــت  ثـــم 
لمجلس األمناء، إذ أســـفرت نتائج 

االنتخابـــات علـــى النحـــو التالـــي: 
ناصر محمد جميل العريض رئيس 
جميـــل  محمـــد  مريـــم  المجلـــس، 
جهـــان  الرئيـــس،  نائـــب  العريـــض 
األميـــن  العريـــض  جميـــل  محمـــد 
عبدالقـــادر  احمـــد  ســـالم  المالـــي، 

رضـــا  محمـــد  آمنـــة  الســـر،  أميـــن 
اإلدارة.  مجلـــس  عضـــو  الديلمـــي 
وتم تعيين لجنة الشؤون اإلدارية 
المتمثلة في قاسم منصور حمادة 
مديـــر الشـــؤون اإلداريـــة و مريـــم 
محمـــد حبيـــب إســـماعيل منســـقة 
برامـــج األنشـــطة والفعاليـــات. ثم 
تمت مناقشـــة بعض األمور المهمة 
واألنشـــطة  الســـنوية  كالميزانيـــة 
فعاليـــات  مـــن  ابتـــداء  الســـنوية 

رمضان وغيرها.

“العربي” يقدم قروًضا سكنية في معرض الخليج للعقار
بقيمة تصل 400 ألف دينار مع فترة سداد حتى 25 سنة

أكبـــر  أحـــد  العربـــي،  البنـــك  يشـــارك 
المؤسســـات الماليـــة في منطقة الشـــرق 
األوســـط، فـــي معـــرض الخليـــج للعقـــار 
المقـــام فـــي الفتـــرة مـــن 22 � 24 مارس 
2022 فـــي مملكـــة البحريـــن. وســـيقوم 
الخـــاص  جناحـــه  خـــالل  مـــن  البنـــك 
الخاصـــة  التمويليـــة  الحلـــول  بعـــرض 
بالقروض السكنية التي يقدمها لكل من 
البحرينييـــن واألجانـــب، والتـــي تتضمن 
ســـرعة  فيهـــا  بمـــا  المزايـــا  مـــن  العديـــد 
إنهـــاء معامـــالت طلب القـــرض وتقديم 
أســـعار فائـــدة تفضيلية، هـــذا إلى جانب 
فريـــق مبيعـــات متخصـــص  تخصيـــص 
لخدمـــة العمـــالء، فضـــال عـــن الحصـــول 
على البطاقة االئتمانية من البنك العربي 
مع ســـعر فائـــدة تفضيلي. وتصـــل قيمة 
القـــرض الـــذي يقدمه البنـــك العربي إلى 
400 ألـــف دينار بحريني مع فترة ســـداد 

قد تصل لغاية 25 سنة.
المشـــاركة،  هـــذه  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
قـــال المديـــر التنفيـــذي لشـــركة الهـــالل 
للمؤتمـــرات والمعـــارض، الجهة المنظمة 
“يوفـــر  عبدالرحمـــن  جبـــران  للمعـــرض 
معـــرض الخليـــج للعقـــار حلـــوال مبتكرة 
للمســـتثمرين فـــي القطـــاع العقـــاري. وال 
شـــك أن مشـــاركة البنـــك العربي تضيف 
إلى الخيـــارات المتعددة التي تجعل من 
حلم امتـــالك منـــزل واقعًا حقيقيـــًا. هذا 
إلـــى جانب المزايا األخـــرى التي يقدمها 
البنـــك ســـواء مـــن حيث الحصـــول على 
البطاقـــة االئتمانيـــة مـــن البنـــك العربـــي 
أو أســـعار فائـــدة تفضيليـــة، ممـــا يجعل 

مـــن الضـــروري زيـــارة جنـــاح البنـــك في 
المعرض”. 

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن ديـــار المحـــرق 
العقـــاري  لالســـتثمار  البحريـــن  وشـــركة 
)إدامـــة( ومرفـــأ البحريـــن هـــم الشـــركاء 
االســـتراتيجيون لمعرض الخليج للعقار، 
بينمـــا الراعـــي الماســـي شـــركة نســـيج، 
والراعي الذهبي شـــركة اليـــال العقارية، 

المكتـــب  المعماريـــة  األعمـــال  وشـــريك 
العربـــي لالستشـــارات الهندســـية. يقـــام 
المعـــرض بالتزامـــن مع معـــرض الخليج 
للبنـــاء، ومعرض إنتريـــرز لتواصل بذلك 
هـــذه المعـــارض تحقيـــق النجـــاح ألكبـــر 
وجهـــة عـــرض شـــاملة لقطـــاع األعمـــال 
لخدمة أسواق البناء والتصميم الداخلي 

والعقار في منطقة الخليج الشمالية.

أعلنت شركة اتحاد اتصاالت “موبايلي”، 
المدرجـــة في الســـوق الســـعودية، أمس 
األربعـــاء، أنها تلقت عرضا من مجموعة 
اتصاالت اإلماراتيـــة لزيادة حصتها في 
الشركة من 27.99 % إلى حصة حاكمة 
عبر شراء أسهم إضافية بقيمة 47 ريااًل 
للســـهم مـــا يمثـــل ارتفاعـــا نســـبته 22.2 
% عـــن ســـعر إغالق ســـهم الشـــركة في 
سوق األســـهم الســـعودية يوم الثالثاء. 
وقـــرر مجلـــس إدارة موبايلـــي المضـــي 
في مناقشـــة شـــروط العـــرض المحتمل 
اتصـــاالت.  مجموعـــة  مـــع  وتفاصيلـــه 
وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن لمجموعة 
اتصاالت تقديم عرضها بشـــكل رســـمي 
فـــي أي وقت في حـــال قررت ذلك دون 
الحاجـــة إلـــى التوّصـــل إلـــى تفاهـــم مع 
مجلـــس إدارة موبايلـــي في هذا الشـــأن 
ذات  واللوائـــح  األنظمـــة  مراعـــاة  مـــع 

الصلة.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان لــــ “تـــداول” 

إنـــه “قـــد تـــم التواصـــل معهـــا مـــن قبـــل 
شـــركة مجموعـــة اإلمـــارات لالتصاالت 
)e&( لمناقشـــة زيـــادة حصـــة مجموعـــة 
اتصاالت في موبايلي إلى ما نسبته 50 
%، إضافـــة إلى ســـهم واحـــد من خالل 
عـــرض جزئـــي خاضع لشـــروط مســـبقة 
“العـــرض المحتمل” وذلـــك وفًقا لالئحة 
عـــن  الصـــادرة  واالســـتحواذ  االندمـــاج 

هيئة السوق المالية.
ُيشار إلى أن الغرض من هذه المناقشات 
فـــي  اتصـــاالت  مجموعـــة  رغبـــة  هـــو 
التوصـــل إلـــى تفاهـــم مع مجلـــس إدارة 
موبايلي بشأن شروط العرض المحتمل 
بما في ذلك إجراءات تنفيذه والتي من 
الممكـــن أن يوصـــي بها مجلـــس اإلدارة 

لمساهمي موبايلي.

“اتصاالت اإلماراتية” تعرض زيادة 
حصتها بـ “موبايلي” 50 %

أثناء توقيع االتفاقية



تلقـــى عدد من تجار منطقة عراد الصناعية، الذين نشـــرت 
“البالد” مؤخًرا شكاويهم تجاوبا من غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن، وذلـــك بطلب رفع رســـالة رســـمية منهـــم لرئيس 
الغرفة ســـمير نـــاس للوقوف على مطالبهـــم واحتياجاتهم 

األساسية.
وأشـــار التجـــار وعددهـــم )21( ومن خالل رســـالة رســـمية 
رفعوهـــا األحـــد الماضـــي، مرفـــق بهـــا عريضـــة مذيـــل بهـــا 
توقيعاتهـــم، بمطالبتهـــم بخفض إيجار المحـــالت المؤجرة 
مـــن البلدية بموجـــب العقود التي تـــم تجديدها منذ بداية 

العام 2020.
وأشـــاروا أن العقـــد ينـــص علـــى زيـــادة اإليجـــار بعد مضي 
عاميـــن 50 % مـــن اإليجـــار الشـــهري، وهـــو أمـــر يصعـــب 
فـــي ظـــل الظروف االقتصاديـــة التي تمر بها البالد بســـبب 
تداعيـــات الجائحة والتي أثرت علـــى القطاعات التجارية 

والصناعية في كافة المناطق وأضرتها.
ووصفوا االرتفاع المضطرد للمصاريف التشغيلية، وارتفاع 
اإليجـــارات بعد تجديـــد العقود األخيرة، وزيـــادة الضريبة 
المضافـــة بالمثقلـــة علـــى كاهـــل العديـــد مـــن المؤسســـات 
والـــورش العاملـــة فـــي المنطقـــة، إذ بالـــكاد تســـتطيع هذه 

المؤسسات أن تغطي مصاريفها الشهرية وأجور العمال.
وطالبوا البلدية بخفض اإليجارات، أو إبقاءها على ما هي 
عليـــه لمدة 3 ســـنوات حتى يســـتطيعوا تعديل أوضاعهم، 
وتخطي الديون وااللتزامات التي تحاصرهم من كل جهة 

وصوب.

طالبوا بعدم رفع إيجار المحالت أو اإلبقاء على ما هي عليه

“الغرفة” تتجاوب مع شكاوى تجار “عراد الصناعية”

عريضة تجار عراد الصناعية

تناقـــش الجمعيـــة العامـــة العاديـــة وغيـــر العاديـــة للمصـــرف 
الخليجـــي التجاري، يـــوم الخميس 24 مـــارس، الموافقة على 
تخفيـــض رأس المـــال الصـــادر والمدفـــوع للمصـــرف من 89.2 
مليـــون دينار )89 مليونـــا و211 ألًفا و948 دينـــارا( موزع على 
892 مليونا و119 ألًفا و480 ســـهًما بقيمة اســـمية قدرها 100 
فلـــس لـــكل ســـهم، من خـــالل إلغـــاء 50 % من أســـهم الخزينة 
بالمصـــرف، أي مـــا يعـــادل 44 مليونـــا و288 ألًفا و946 ســـهًما، 

وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
وســـتناقش الجمعيـــة الموافقـــة علـــى تعديل النظام األســـاس 

وعقد التأسيس للمصرف بخصوص تخفيض رأس المال.
وكذلـــك تناقش الجمعية توصية مجلس اإلدارة بترحيل مبلغ 
1.085 مليـــون دينار إلى االحتياطي القانوني، تخصيص مبلغ 
394.78 ألف دينار لصندوق الزكاة، وترحيل مبلغ 9.37 مليون 

دينار إلى األرباح المستبقاة.
وتناقـــش الجمعيـــة الموافقـــة علـــى توصيـــة مجلـــس اإلدارة 
بفصل وتحويل أصول واســـتثمارات البنية التحتية وعقارات 
اســـتثمارية تصـــل قيمتهـــا إلـــى 200 مليون دوالر، فـــي مقابل 
صكـــوك وحصة ملكية في شـــركة إنفراكورب، شـــركة مملوكة 
مـــن قبـــل مجموعـــة جـــي اف اتـــش المالية، وتخويـــل مجلس 

إدارة المصـــرف صالحيـــة التفـــاوض وإتمـــام بنـــود االتفاقـــات 
واإلجـــراءات الالزمـــة، وذلك في إطار خطـــة المصرف إلعادة 
البنيـــة  واســـتثمارات  العقاريـــة  االســـتثمار  محفظـــة  هيكلـــة 

التحتية بالمصرف.
وتناقش الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساس 
ليتوافق مع متطلبات القانون رقم )28( لسنة 2020 والقوانين 
رقم )20( و)63( و)64( لسنة 2021، لتعديل بعض أحكام قانون 
الشـــركات التجاريـــة البحرينية الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)21( لسنة 2001. والقرار الوزاري رقم )3( لسنة 2022 بتعديل 
بعـــض أحكام الالئحـــة التنفيذيـــة لقانون الشـــركات التجارية، 

وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

من خالل إلغاء 50 % من أسهم الخزينة بالمصرف

“الخليجي التجاري” يناقش تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع

التنميـــة  مجلـــس  سيســـتضيف 
االقتصاديـــة، ضمـــن دوره للترويـــج 
واســـتقطاب  البحريـــن  لمملكـــة 
االســـتثمارات للمســـاهمة فـــي خلق 
مـــن  مجموعـــة  محليـــا،  الوظائـــف 
المســـتثمرين العالمييـــن الطالعهـــم 
على مـــا تحظى به مملكـــة البحرين 
اقتصاديـــة  ومقومـــات  مزايـــا  مـــن 
تنافســـية وذلـــك تزامنـــًا مـــع ســـباق 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 
 ،2022 للعـــام  للفورمـــوال1  الخليـــج 
البحريـــن  حلبـــة  تحتضنـــه  الـــذي 

الدولية لسباق السيارات.
الزائـــرون  المســـتثمرون  وســـيمثل 
عـــددا مـــن القطاعـــات التـــي تشـــمل 
الصناعـــة، والخدمـــات اللوجســـتية، 
والســـياحة،  الماليـــة،  والخدمـــات 
والرعايـــة الطبيـــة ويأتـــون من عدد 
ومنهـــا  المســـتهدفة  األســـواق  مـــن 
أسواق الخليج، والواليات المتحدة 
والمملكـــة  والهنـــد،  األميركيـــة، 
المتحـــدة. وستشـــمل الجولـــة زيارة 
بالمملكـــة  االقتصاديـــة  المرافـــق 

واالطـــالع علـــى جهـــود ومبـــادرات 
“فريق البحرين”، والرامية إلى تعزيز 
تنافســـية المملكة وزيـــادة جاذبيتها 
المباشـــرة فـــي  أمـــام االســـتثمارات 
ســـبيل اســـتقطابها إلى المملكة. كما 

المســـتثمرون باالطالع  وســـيحظى 
علـــى المعالـــم الثقافيـــة والحضارية 
التـــي تميز المملكة وحضروا ســـباق 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 

الخليج للفورموال 1.

إلدارة  التنفيـــذي  المديـــر  وقالـــت 
بمجلـــس  االســـتثمارات  اســـتقطاب 
التنميـــة االقتصاديـــة دالل بوحجي 
التنميـــة  مجلـــس  فـــي  “نحـــرص 
االقتصاديـــة على الترويج لما تتميز 

بـــه مملكـــة البحرين مـــن العديد من 
المزايـــا التنافســـية وخطـــة التعافي 
االقتصادي التي ستركز على إتاحة 
العديـــد مـــن الفـــرص االســـتثمارية، 
مســـتفيدين من هذا الحدث العالمي 

الـــذي يتـــم فيـــه تســـليط األضـــواء 
علـــى المملكـــة الحتضانها ســـباقات 
الفورمـــوال 1، وبالتالـــي فإننا نســـعى 
تعريـــف  إلـــى  المبـــادرة  هـــذه  عبـــر 
المســـتثمرين واطالعهـــم عـــن قرب 
علـــى ما تنعـــم به البحريـــن من بيئة 
مواتيـــة لألعمال، وما تحظى به من 
موقع جغرافي اســـتراتيجي يشكل 
والتوســـع  لألعمـــال  مثاليـــة  وجهـــة 
إلـــى أســـواق المنطقـــة، إلـــى جانـــب 
والمتماســـكة  القويـــة  التشـــريعات 
وانخفـــاض  االقتصاديـــة  والحريـــة 

الكلفة التشغيلية”.
مجلـــس  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
التنميـــة االقتصادية نجح في العام 
 86 واســـتقطاب  دعـــم  فـــي   2021
مشـــروعا مـــن دول متعـــددة، ومـــن 
مليـــون   839 تســـتثمر  أن  المتوقـــع 
دوالر فـــي الثالث الســـنوات المقبلة 
وستســـاهم فـــي خلـــق 4861 فرصة 
عمـــل. وجاءت هـــذه االســـتثمارات 

من شركات قادمة من 22 دولة.

مجلس التنمية االقتصادية سيطلع مستثمرين عالميين على المزايا التنافسية للبحرين
تزامًنا مع سباق الجائزة الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1 للعام 2022
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أمل الحامدإبراهيم النهام

31.93 ألف دينار قيمة تبرع “ماكس” بمالبس لـ “السنابل لرعاية األيتام”
كجزء من برنامج المسؤولية االجتماعية للشركات

تبرعـــت ماكـــس، وهـــي جـــزء مـــن مجموعـــة 
الراشـــد والعالمة التجارية الرائدة في مجال 
بقيمـــة  25,924 قطعـــة مالبـــس  بــــ  األزيـــاء، 
الســـنابل  لجمعيـــة  بحرينـــي  دينـــار   31,930
لرعاية األيتام كجزء من برنامج المســـؤولية 
االجتماعية للشركات )CSR(. ويهدف التبرع 
إلـــى دعم األيتـــام والمحروميـــن وطريقة لرد 

الجميل للمجتمع.
وقال سمير ميســـرا “نحن نؤمن دائًما بالروح 
الحقيقيـــة للعطـــاء كلما ســـنحت لنـــا الفرصة. 
نأمـــل أن تحـــدث فرقـــا فـــي حيـــاة الناس من 
كانـــت مجموعـــة  لطالمـــا  خـــالل مســـاهمتنا. 
الراشـــد واحـــدة مـــن المنظمات فـــي الطليعة 
فـــي دعـــم المجتمع المحلـــي، كمجموعة نحن 

ملتزمون بشدة بإحداث فرق”.
وقدرتهـــا  أزيـــاء”  يـــوم  “كل  ماكـــس  تشـــتهر 
علـــى تقديم مجموعة واســـعة مـــن الخيارات 
للمتســـوقين بأســـعار معقولة وتصميم عالمي 

وجـــودة رائعة. تســـعى ماكـــس جاهدة لجلب 
أزيـــاء لعمالئهـــا المصممـــة داخلًيـــا والمصنعة 

وفًقا لمعايير الجودة الصارمة.
وقـــال رئيس لجنة العالقـــات العامة والموارد 
الخيريـــة في جمعية الســـنابل لرعاية األيتام، 
مجموعـــة  “نشـــكر  العقبـــة  عبـــدهللا  يوســـف 
الراشد على التبرع السخي والدعم المستمر. 
نحن ممتنـــون لمجموعة الراشـــد على التبرع 
الســـخي والتـــي مكنتنـــا مـــن رعايـــة األيتـــام 
مواطنيـــن  يصبحـــوا  أن  علـــى  ومســـاعدتهم 
منتجين والمســـاهمة بشكل فعال في ازدهار 

المجتمع ونموه”.
خدمـــات  لأليتـــام  الســـنابل  جمعيـــة  وتقـــدم 
تعليميـــة وصحية واجتماعيـــة ودعًما لأليتام 
المحتاجين. وهي مثال رئيس للمنظمات غير 
الحكوميـــة العاملة في مجـــال العمل الخيري 
واالجتماعي. هدفهـــم تقديم خدمة المجتمع 
والمســـاهمة فـــي تحقيـــق التنميـــة واالزدهار 

توفيـــر  علـــى  والعمـــل  ومواطنيـــه  للمجتمـــع 
الرعاية الشاملة لأليتام.

تأسســـت مجموعـــة الراشـــد العـــام 1973 في 
البحريـــن، وقـــد أكملـــت مجموعـــة الندمـــارك 
48 عاًمـــا مـــن النمـــو واالزدهار ونمـــت بنجاح 
لتصبـــح واحـــدة مـــن أكبر وأنجح مؤسســـات 
البيـــع بالتجزئة في البحرين. وتدير مجموعة 
الراشـــد أكثر مـــن 45 منفًذا فـــي جميع أنحاء 
الجزيرة والتي تضـــم مجموعة من العالمات 
عـــروض  إلـــى  إضافـــة  المحليـــة،  التجاريـــة 
االمتيـــاز الدوليـــة. تطـــورت هـــذه العالمـــات 
التجارية لتصبح الخيار المفضل للمستهلكين 
وهـــي رائدة في فئة مثل ســـنتربوينت وهوم 
ســـنتر وماكـــس وســـبالش ورعايـــة االمومـــة 
وشواكســـبريس. كمـــا تدير مجموعة الراشـــد 
3 مراكـــز تجاريـــة فـــي المملكـــة: مارينا مول، 
ومجمـــع الواحـــة - الجفير، ومجمـــع الواحة – 

الرفاع.

دالل بوحجي

سيمثل المستثمرون الزائرون عددا من القطاعات 
في أسواق مستهدفة

تعزيز تنافسية المملكة وزيادة جاذبيتها أمام 
االستثمارات المباشرة 

“التنمية االقتصادية” نجح في استقطاب 86 
مشروعا من دول متعددة 2021
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نظـــم بنك البحريـــن الوطني لقاًء 
مفتوًحا بتاريخ 15 مارس 2022، 
اســـتعراض  خاللـــه  تـــم  والـــذي 
 2021 العـــام  خـــالل  البنـــك  أداء 
ولتســـليط الضـــوء علـــى الجهـــود 
المبذولة على مدار العام من قبل 

الموظفين.
وُعقـــدت الفعاليـــة التـــي حضرها 
جميع موظفي البنك، عرضًا قدمه 

الرئيـــس التنفيـــذي لبنك البحرين 
الوطني جان كريســـتوف دوران، 
تضمـــن أهم اإلنجـــازات الحاصلة 
علـــى مدار العام الماضي، وتطرق 
إلـــى التقدم الحاصل في مســـيرة 
البنـــك ومـــدى تطوره، كما كشـــف 
عن التوجـــه اإلســـتراتيجي للعام 

المقبل.

“الوطني” يستعرض أداءه للعام 2021 خالل اللقاء السنوي للموظفين
لتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مدار العام

افتتحـــت جمعيـــة المهندســـين البحرينية 
صبـــاح أمس األربعـــاء 16 مـــارس الجاري 
مؤتمرها الهندسي العام تحت شعار “نحو 
بيئة هندســـية مســـتدامة وآفاق هندسية 
واعدة” بحضور عدد كبير من المســـؤولين 
والمعنييـــن  والمهندســـين  واألكاديمييـــن 
بقطاع الهندســـة، حيـــث تحدث فيه نخبة 
البحريـــن  مملكـــة  مـــن  المتحدثيـــن  مـــن 
وخارجها ممن يمتلكون الخبرات الواسعة 
فـــي القطـــاع الهندســـي، كمـــا شـــهد علـــى 
هامش أعماله توقيع اتفاقيتي تعاون بين 
جمعيـــة المهندســـين البحرينيـــة ومجلس 
المهندســـين  ومعهـــد  العاصمـــة  أمانـــة 

المدنيين بالمملكة المتحدة. 
من جانبه، أكد رئيس جمعية المهندســـين 
البحرينيـــة، ضيـــاء عبدالعزيـــز توفيقـــي، 
أن المؤتمـــر العـــام للمهندســـين هـــو إحدى 
فعاليـــات اليوبيـــل الذهبـــي للجمعية التي 
تشـــرفت بالرعاية الســـامية من لدن عاهل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  البـــالد 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مشـــيرًا إلى 
ثـــراء جلســـاته ومناقشـــاته التـــي تناولت 
مختلـــف المواضيع والفـــرص والتحديات 
بإعـــداد  المتعلقـــة  واإلســـتراتيجيات 
األجيال القادمة للمهندســـين البحرينيين؛ 
لمواكبـــة التطـــورات الحديثـــة والمتعلقـــة 
بالمهندســـين البحرينييـــن خـــالل المرحلة 
القادمة بعد 50 عاًما من النشاط الهندسي 

في الجمعية.
لتوقيـــع  عـــن ســـعادته  وأعـــرب توفيقـــي 
لمـــا  المؤتمـــر  خـــالل  التعـــاون  اتفاقيتـــي 
تشـــكله االتفاقيتـــان من المزيـــد في الثقة 
التـــي تتمتع بها الجمعية لدى المؤسســـات 
الرســـمية والمهنية محليًا ودوليًا، مشـــيرًا 
إلـــى أن الجمعيـــة ماضيـــة في مد جســـور 
التواصل والتعاون بينها مع كافة الجهات 
تســـعى  التـــي  والهندســـية  األكاديميـــة 
الجمعيـــة مـــن خـــالل التعـــاون معهـــا إلـــى 
تعزيز القطاع الهندسي ورفد سوق العمل 

بالكفاءات الواعدة.
وأضاف بـــأن االتفاقية األولى التي وقعها 
عـــن جمعيـــة المهندســـين البحرينية كانت 
مـــع مجلس أمانـــة العاصمة، حيـــث وقعها 
المهنـــدس صالح طرادة رئيـــس المجلس، 
فيمـــا كانـــت االتفاقيـــة الثانيـــة مـــع معهد 
المهندســـين المدنييـــن بالمملكـــة المتحدة 

ووقعها عنه جون بارنز.  
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس المؤتمرالعـــام 
للمهندســـين، عبدالنبـــي عبـــدهللا الصبـــاح، 
أن المؤتمـــر قـــد ناقـــش موضوعـــات عدة، 
منهـــا التدريـــب الهندســـي والصناعـــة مـــن 
خالل ثالث جلسات، حيث ترأس الجلسة 
األولـــى جاســـم الشـــيراوي وتحـــدث فيها 
ضيـــف شـــرف المؤتمـــر غونـــغ كـــي رئيس 
الهندســـية،  للمنظمـــات  العالمـــي  االتحـــاد 

حيث تناول موضوع الفرص والتحديات 
ســـياق  فـــي  المهندســـين  تواجـــه  التـــي 
االقتصـــاد الرقمـــي، فيمـــا عـــرض رئيـــس 
الجمعيـــة ضيـــاء توفيقـــي عرضـــًا بعنوان 
“نحو نموذج متقدم لمزاولة وتطوير مهنة 

الهندسة”. 

استعراض تجارب الشركات الوطنية الرائدة

شـــهد  المؤتمـــر  بـــأن  الصبـــاح  وأضـــاف 
اســـتعراضًا لتجـــارب عـــدد من الشـــركات 
الوطنيـــة الرائـــدة، حيـــث تحـــدث مديـــر 
عام الهندسة بشـــركة نفط البحرين بابكو 
محمـــود ميـــرزا، وتنـــاول فيـــه موضـــوع 
تأثيـــر التدريب في الصناعة للمهندســـين 
البحرينييـــن، كما اســـتعرض االستشـــاري 

لتحســـين  جافكـــون  شـــركة  فـــي  األول 
اإلنتاجيـــة جـــالل مجيـــد، دراســـة جمعية 
المهندســـين البحرينية حول االحتياجات 
الهندســـة  لمهنـــة  العالميـــة  االقتصاديـــة 
فـــي العشـــرين ســـنة المقبلـــة، وآفـــاق نمو 
تنـــاول  فيمـــا  البحرينييـــن،  المهندســـين 
مديـــر المهـــارات بصنـــدوق العمـــل تمكين 
محمد أحمدي دور القطاع الهندســـي في 
تحقيـــق أهداف رؤية 2030، واســـتعرض  
المهندســـين  لجمعيـــة  التنفيـــذي  المديـــر 
البحرينية حميد عبدهللا تصميمًا لبرنامج 
تدريبي وطني مبتكر للمهندسين حديثي 

التخرج.
وأشـــار الصبـــاح إلـــى أن الجلســـة الثانيـــة 
فـــي المؤتمـــر حـــول التدريـــب الهندســـي 
والصناعة ترأســـها حسين العلي، وتحدث 

فيهـــا كل مـــن  نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
بهيئـــة  والخدمـــات  البشـــرية  للمـــوارد 
الكهرباء والماء علي عاشور عبد اللطيف، 
ومديـــر أكاديمية النفط والغـــاز في بابكو 
تيرنـــس هاريســـون، ورئيـــس الطاقة في 
شـــركة ألمنيوم البحرين ألبا أمين سلطان 
عـــن موضـــوع جـــودة التدريب الهندســـي 

كتجربة رائدة في المنطقة.

أهمية التمهين في القطاع الهندسي

أهميـــة  عـــن  المؤتمـــر  رئيـــس  وأعـــرب 
موضـــوع التمهين في القطاع الهندســـي 
والتشـــريعات المنظمـــة للمهنـــة، وهـــو ما 
ناقشـــها  التـــي  الموضوعـــات  أحـــد  كان 
المؤتمر، حيث ترأس جلســـته المستشار 

القانوني األول جميـــل العلوي وتحدثت 
فيها رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن 
والقوانيـــن  التشـــريعات  عـــن  الهندســـية 
المنظمـــة لمهنة الهندســـة مريـــم جمعان، 
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  تحـــدث  فيمـــا 
القوانيـــن  عـــن  عبدالكريـــم  عبدالمجيـــد 
مملكـــة  فـــي  الهندســـة  لمهنـــة  المنظمـــة 
التـــي  األخيـــرة  والتعديـــالت  البحريـــن 
صدرت العام الماضـــي 2021. أما رئيس 
جمعية المكاتب الهندسية مازن العمران، 
فقد تناول موضوع مساهمة التشريعات 
الهندســـية  المهـــن  لمزاولـــة  المنظمـــة 
فـــي تطويـــر بيئـــة العمـــل الهندســـي. أما 
رئيـــس المؤتمـــر عبدالنبي الصبـــاح، فقد 
اختتـــم اليـــوم األول مـــن المؤتمـــر العام 
للمهندســـين بورقـــة عمـــل تحـــت عنوان 

سمات الخريجين والكفاءات المهنية.
للمهندســـين  العـــام  المؤتمـــر  أن  يذكـــر 
واألخيـــر  الثانـــي  يومـــه  فـــي  سيشـــهد 
اليوم الخميس موضوعـــات مهمة لكافة 
حيـــث  الهندســـي،  بالقطـــاع  المعنييـــن 
سيســـتكمل مناقشـــة موضـــوع التمهيـــن 
والتشـــريعات  الهندســـي  القطـــاع  فـــي 
المنظمة للمهنة، إضافة لموضوع التعليم 
الهندسي والذي سيتحدث فيه نخبة من 

األكاديميين المعنيين بهذا المجال.

أكـــد مترشـــح قائمـــة “تجـــار 22” لخـــوض انتخابات 
غرفة تجارة وصناعة البحرين المقررة يوم الســـبت 
المقبل رجل األعمـــال محمد الكوهجي، أن النهوض 
بقطـــاع الخدمات اللوجســـتية يمثل أحـــد مرتكزات 
البرنامـــج االنتخابي لقائمة تجار 22، مشـــيًرا إلى أن 
القطاع اللوجســـتي في مملكـــة البحرين يعد الداعم 

الرئيس للقطاع التجاري.
وأوضـــح أن قائمـــة تجـــار 22 وضعـــت علـــى عاتقها 
اللوجســـتية  التحتيـــة  بالبنيـــة  النهـــوض  ضـــرورة 
المعززة للقطاع االقتصادي، منوًها بأن القائمة لديها 
دراســـة مفصلـــة عـــن التحديـــات والصعوبـــات التي 
تواجـــه الشـــركات العاملـــة فـــي القطاع اللوجســـتي 
والتي من أبرزها الحاجة إلى مزيد من التشـــريعات 
التي تنظم عملية النقل والتأمين والتجارة البينية.

وأشـــار إلـــى أن القائمة وخالل توليهـــا مجلس إدارة 

الغرفة في دورتها 29، قامت بتعزيز آليات التواصل 
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، معتبـــًرأ أن دعـــم 
القطـــاع اللوجســـتي هـــو أحد أهـــم ركائـــز االقتصاد 

الوطني. 
وأضـــاف أن إشـــراك القطـــاع الخـــاص يســـهم فـــي 
رفـــع األعبـــاء المالية عـــن كاهل الدولة ويســـرع من 
تنفيـــذ خططهـــا فـــي التنميـــة الشـــاملة، ويحفز على 
جـــذب مزيد مـــن االســـتثمارات المحليـــة واألجنبية 
فـــي مجاالت جديـــدة، بما يســـهم فـــي توفير فرص 
عمـــل نوعيـــة بالمملكـــة، الفتـــا إلـــى أن برنامج عمل 
الحكومـــة 2018 - 2022 تبنـــى مفهـــوم خصخصـــة 
الخدمـــات الحكومية من منطلـــق اإليمان بمؤهالت 
القطـــاع الخـــاص علـــى إنجـــاز هـــذه المهمـــة تحقيقا 
لرفـــع مســـتويات اإلنتاجيـــة االقتصاديـــة واالرتقاء 

التكنولوجي واالبتكار.

وبين أنه مـــن المهم العمل على تبني وتقديم حلول 
مبتكرة لفتح آفاق االســـتثمار أمـــام القطاع الخاص 
الســـوق  فـــي  المتاحـــة  الواعـــدة  الفـــرص  واغتنـــام 
الوطنيـــة واإلقليميـــة فـــي ظـــل توافـــر اإلمكانـــات 
والمشروعات التنموية المقبلة التي تم اإلعالن عنها 
حديثا من قبل الحكومة، والتي ستساهم في زيادة 
الحركـــة االســـتثمارية وتنامـــي األنشـــطة وإعطـــاء 
فـــي عمليـــة  المســـاهمة  علـــى  القـــدرة  المؤسســـات 

التنمية الشاملة للمملكة.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم العمل والمشـــاركة فـــي البحث 
المتطلبـــات  زيـــادة  إلـــى  تهـــدف  لطـــرح مقترحـــات 
التمويليـــة، والتـــي ستســـاهم فـــي نشـــاط القطـــاع 
الخـــاص عمومـــا، والعمل على خلق قنـــوات تواصل 
فّعالة في العالقة بين المؤسسات التجارية بمختلف 
أحجاهـــا والمصـــارف التجاريـــة مـــن جهـــة أخـــرى، 

والخـــروج برؤى هادفة لصالح القطـــاع التجاري بما 
يحقـــق التطلعـــات المنشـــودة والوصـــول إلـــى خلق 

مزيد من الفرص الواعدة.
وأضـــاف الكوهجي أن االســـتمرار في تهيئـــة البيئة 
الخاصـــة  لالســـتثمارات  الجاذبـــة  االســـتثمارية 
الوطنيـــة واألجنبيـــة على حد ســـواء سيســـاهم في 
جـــذب رؤوس األموال، واالنتقـــال للمملكة إلى خلق 
مـــوارد ماليـــة تقلـــل مـــن االعتمـــاد علـــى النفـــط في 
الموارد المتاحة، والمســـاهمة فـــي زيادة طرح مزيد 
التـــي تســـاهم فـــي زيـــادة الســـياحة والمشـــروعات 

االقتصادية والنمو المستدام.
التطويـــر  توفيـــر متطلبـــات  علـــى ضـــرورة  وشـــدد 
التقني والتوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة، 
فـــي ظل التطـــور الهائل في االعتماد على الوســـائل 
الحديثـــة، واالنتقال إلى مرحلة النمو عبر اســـتغالل 

التكنولوجيـــا، والعمـــل كذلـــك علـــى دعـــم التجـــارة 
بتقديـــم  للتصديـــر  التجزئـــة  لقطـــاع  اإللكترونيـــة 

خدمات لوجستية بأسعار تنافسية.
وأشـــار إلى أهمية حصر القوانين العقارية واألنظمة 
وتقديم المقترحات بشـــأنها بما يتناسب مع المرحلة 
المقبلة، والتي ســـتكون رافـــًدا مهما لتطوير األنظمة 
علـــى  إيجابـــي  بشـــكل  ينعكـــس  بمـــا  االقتصاديـــة 
المشـــروعات االســـتثمارية والعقارية القائمة والتي 
لها اتصال مباشـــر بدفع عمليـــة التنمية في المملكة، 
القـــرار  صنـــاع  مـــع  بالشـــراكة  المرجـــوة  والعوائـــد 
والســـلطة التشـــريعية، عبر مراجعة بعض النصوص 
في ظـــل األهمية الكبرى لتطويرها بما يتماشـــى مع 
عملية النماء واالزدهار والمشـــروعات االســـتثمارية 

والتنموية.

انطالق المؤتمر العام للمهندسين بشعار “نحو بيئة هندسية مستدامة وآفاق واعدة”
شهد توقيع اتفاقيتي تعاون ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي
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تهيئة البيئة االستثمارية الجاذبة لالستثمارات... 
مترشح “تجار 22” الكوهجي:



أمل الحامد

@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 04:28 - الظهر: 11:47 - العصر: 03:12  

المغرب: 05:48 - العشاء: 07:03

التغييرالسعر 0.1010.000 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.004-0.681 دينار
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

التغييرالسعر 6.89+0.481 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.51+1.274 دينار
إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب

التغييرالسعر 0.36+0.560 دينار
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

“التجارة” تشارك في حفل توسعة الشركة بمدينة سلمان الصناعية

“آرال فودز” ترفع طاقتها اإلنتاجية إلى 100 ألف طن سنويا

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب 
جمعية المقاوليـــن البحرينية، رجل 
األعمـــال خلـــف حجيـــر، عـــن تفاؤله 
الـــذي  االنتخابـــي  الحـــراك  إزاء 
يشـــهده الشـــارع التجاري استعدادا 
فـــي  البحريـــن  غرفـــة  لالنتخابـــات 
دورتهـــا الثالثيـــن، المقـــرر إجراؤها 
السبت المقبل، مشدًدا على األهمية 
التجـــار”  “بيـــت  البالغـــة النتخابـــات 
الـــذي يمثل ضلًعا رئيســـا في عملية 
التنمية الشـــاملة بجانب الســـلطتين 

التنفيذية والتشريعية. 
وحث حجير جميع رجاالت ونســـاء 
أعضـــاء  مـــن  التجـــاري  الشـــارع 
الجمعيـــة العمومية على المشـــاركة 
فـــي عمليـــة التصويـــت في التاســـع 
عشـــر مـــن مـــارس، واالســـتفادة من 
تلـــك الفرصـــة لـــإدالء برأيهـــم فـــي 
اتجاه بيتهـــم )بيت التجار( واختيار 
ســـنوات  األربـــع  خـــالل  ممثليهـــم 
خـــروج  أن  إلـــى  منوًهـــا  المقبلـــة، 
المشـــهد االنتخابـــي للغرفـــة بشـــكل 
حضـــاري وديمقراطـــي ينتـــج عنـــه 
مجلس إدارة قوي يســـتطيع تمثيل 
أعضـــاء الجمعية العموميـــة للغرفة 

القضايـــا  كل  فـــي  بقـــوة 
ويدافـــع  التجاريـــة 

مصالحهـــم  عـــن 
كافـــة  أمـــام 

الجهـــات 

الرسمية واألهلية. 
وأشـــاد رئيـــس جمعيـــة المقاوليـــن 
والمظهـــر  العـــادل  بالتنافـــس 
المترشـــحين  لجميـــع  الحضـــاري 
الغرفـــة  إدارة  مجلـــس  النتخابـــات 
ســـواء قائمة “تجـــار 22”، أو “ريادة 
المســـتقلين،  المترشـــحين  أو   ،”22
مشيًرا بالقول إن جميع المترشحين 
وهـــو  ثابـــت  شـــأن  علـــى  متفقـــون 
ثـــم  الوطنـــي أواًل ومـــن  االقتصـــاد 
الذهـــاب إلـــى برامجهـــم االنتخابية 
الـــذي ســـيكون الخيار فيـــه للناخب 
الختيار من يراه مناسبا لتمثيله في 

الفترة المقبلة. 
ونـــوه إلـــى أن المرحلـــة المقبلة في 
عالـــم االقتصـــاد هي مرحلـــة إنجاز 
بما يتطلب تكاتف الجميع من أجل 
االقتصـــادي  العمـــل  وتعزيـــز  دعـــم 
الـــذي يعـــد القطاع الخاص شـــريان 
التنميـــة والنمـــاء فيـــه، الفًتـــا إلـــى 
أن بيـــت التجـــار ســـتنطلق أهميتـــه 
فـــي هـــذه الـــدورة عبـــر التخطيـــط 
الجيد واالســـتراتيجي للتعاطي مع 
التقلبات االقتصاديـــة التي تحاصر 
الســـوق العالمية مـــن خالل التعاون 
والتنســـيق مـــع الحكومـــة الموقـــرة 
الوطنـــي  باالقتصـــاد  للخـــروج 
إلى عالم التنمية المستدامة 
وتحقيق تطلعات ورغبات 

الشارع التجاري.

حجير يحث الناخبين على المشاركة 
بكثافة بانتخابات “الغرفة”

شح في “الشوار” قبل الحرب الروسية األوكرانية
21 % زيادة سعر علف الدجاج في عامين... باحث اقتصادي لـ “^”: 

قفــز ســعر علــف الدجــاج فــي مملكــة البحريــن بمبلــغ 600 فلــس فــي خــالل 3 
أســابيع، إذ وصــل إلــى 5.8 دينــار أمس األربعاء، بزيادة بنســبة  11.5 %، كما 
ارتفــع ســعره خــالل عاميــن بنســبة 20.8 %. وأوضــح الباحــث االقتصــادي، 
عبدالحميــد عبدالغفــار لـ “البالد االقتصادي” أن ســعر علف الدجاج في مملكة 
البحريــن بلــغ، قبــل عاميــن، 4.8 دينــار، ثــم ارتفــع خــالل أشــهر ووصــل إلــى 5 

دنانير، ثم ارتفع ليبلغ  5.2 دينار.

ولفـــت إلى ارتفـــاع ســـعر العلف أمس 
5.8 دينـــار، وذلـــك بعـــد أن كان  إلـــى 
الســـعر، قبل 3 أسابيع إلى شهر واحد، 
5.2 دينـــار، مؤكـــًدا أن ارتفـــاع الســـعر 

ليس له عالقة بـ “القيمة المضافة”. 
وأشـــار إلـــى أن نخالـــة القمـــح وربمـــا 
الـــذرة تدخل في صناعة العلف. وبين 
الباحث االقتصادي أن ارتفاع أســـعار 
علـــف الدجـــاج ال يشـــكل مشـــكلة لمن 
يربـــي عـــددا قليـــال مـــن الدجـــاج فـــي 
المنزل، أما من يربي أعدادا كبيرة من 
الدواجن تصل إلـــى 3 آالف دجاجة، 
فـــإن نقـــص “الشـــوار” يؤثر على 

االستثمار بتربية الدواجن.
وذكر عبدالغفار أن “الشوار” 

غيـــر متوفر في الســـوق منذ 6 أشـــهر، 
مبيًنـــا أنـــه يتـــم طحـــن قشـــرة القمح 
لتصبـــح نخالـــة القمـــح، ومنهـــا يصنع 

“الشوار”.
وأشار إلى أن “الشوار”يدخل لقيم في 
المـــواد الخاصة للدواجن والمواشـــي، 
مؤكـــًدا أن هنالك شـــحا في “الشـــوار” 
قبـــل جائحـــة كورونـــا وقبـــل الحـــرب 
الروســـية األوكرانيـــة، مشـــيًرا إلى أن 
معظـــم واردات البحريـــن مـــن القمـــح 

تستورد من روسيا وأوكرانيا.
وذكر أن ســـعر “الشـــوار” ارتفع بشـــكل 

كبيـــر خالل عامين من 4.8 ليصل إلى 
5.8 دينـــار، حيث إن االرتفاع ليس له 
عالقـــة بالقيمة المضافـــة، مؤكًدا عدم 

وجود بدائل.
واردات  مـــن  الكثيـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
القمـــح يتـــم اســـتيرادها بالقشـــرة ثـــم 
تفصل وتطحن لتصبح “الشـــوار”، في 
حيـــن تم توزيـــع القمح علـــى المخابز، 
الفتـــا إلـــى أنـــه لـــم يحدث نقـــص في 
القمـــح في مملكـــة البحرين، في حين 
أن هنالـــك نقصـــا فـــي “الشـــوار” لمـــدة 

تصل إلى 7 أشهر.
عبدالحميد عبدالغفار

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  شـــاركت 
المناطـــق  بـــإدارة  ممثلـــة  والســـياحة 
الصناعيـــة فـــي الحفـــل الـــذي نظمتـــه 
شركة “آرال فودز”؛ بمناسبة االنتهاء من 
توســـعة منشـــآتها الواقعة فـــي منطقة 
البحريـــن العالميـــة لالســـتثمار بمدينـــة 
ســـلمان الصناعية باســـتثمار يقدر بـ 24 
مليون دينـــار بحرينـــي، وذلك بحضور 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة آرال فـــودز، 
بيدير توبـــورغ، ومديـــر إدارة المناطق 
الصناعيـــة بـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والسياحة خالد علي القالف، وعدد من 

كبار المسؤولين والمعنيين. 
وتأتي التوســـعة من خالل رفع طاقتها 
ألـــف طـــن ســـنويًا   20 اإلنتاجيـــة مـــن 
ألـــف طـــن ســـنويًا متضمنـــًا   100 إلـــى 
زيـــادة خطـــوط اإلنتـــاج إلـــى 14 خطـــًا 

 ،% 34.8 إلـــى  البحرنـــة  نســـبة  ورفـــع 
وتضمنـــت التوســـعة األخيـــرة للموقـــع 
اســـتثمارًا فـــي نظام الطاقة الشمســـية 
عبر تركيـــب 8000 متر مربع من ألواح 
الخاليا الشمســـية على أسطح المباني 
ممـــا يجعلهـــا واحدة مـــن أكبر محطات 

الطاقـــة الشمســـية في البحريـــن، تقدر 
الطاقة التي ســـيولدها النظام نحو 1.7 
ميجـــاوات بمقدار 20 % من اســـتهالك 
الطاقة الســـنوي آخذا باالعتبـــار تقليل 
التأثير اإلجمالي لثاني أكسيد الكربون 

بمقدار 1600 طن سنوًيا.
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“ألبا” تفوز بجائزة السالمة الدولية لعام 2022 من “المجلس البريطاني”
تقديًرا لحرص الشركة على صحة موظفيها خالل 2021

أعربت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن ش.م.ب. 
)ألبـــا(، أكبـــر مصهـــر لأللمنيوم فـــي العالم 
باســـتثناء الصيـــن، عـــن فخرهـــا بنيـــل 
جائزة الســـالمة الدولية مع االستحقاق 
مـــن قبـــل مجلـــس الســـالمة البريطاني، 
وذلك تقديًرا لحرص الشـــركة والتزامها 
بالحفاظ على ســـالمة وصحة موظفيها 

خالل العام 2021. 
وبهذه المناســـبة، صرح الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ألبـــا، علـــي البقالـــي، قائـــالً: االعتماد 
علـــى الحـــظ ال يحقق النتائـــج، ولكن 
توخـــي الســـالمة هو أفضل 
ضمـــان. نحـــن فخورون 
بحصولنا مجـــدًدا على 
هـــذا التقديـــر الدولـــي 

والمرموق من قبل مجلس السالمة البريطاني، 
وذلـــك مع مضينـــا قدًما نحو تحقيـــق هدفنا – 
مًعـــا نكون 1# في الســـالمة والجوانب البيئية 
 2021 العـــام  كان  والحوكمـــة.  واالجتماعيـــة 
عاًمـــا ذهبًيا للشـــركة علـــى مختلـــف األصعدة، 
إذ بذلنـــا أقصى جهودنـــا من أجل الحفاظ على 
صحة وسالمة القوى العاملة بالشركة في ظل 
جائحة كوفيد 19، كمـــا وتمكّنا من إنهاء العام 
بتحقيـــق أكثر من 20 مليون ســـاعة عمل آمنة 
دون أي إصابات مضيعة للوقت. واليوم، تسير 
الشـــركة بخطى واثقـــة نحو تحقيق 24 مليون 
ســـاعة عمـــل آمنـــة دون أي إصابـــات مضيعـــة 

للوقت”. 
يذكر أن جوائز الســـالمة الدولية، التي جاءت 
في نســـختها الرابعة والستين لهذا العام، تعنى 

بتكريـــم الشـــركات والمؤسســـات مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم التي أثبتت أمـــام لجنة التحكيم 
المستقلة التزامها بالحد من اإلصابات المهنية 
الســـنة  خـــالل  بالعمـــل  المتعلقـــة  واألمـــراض 
الماضيـــة. كمـــا تحتفـــي هـــذه الجوائـــز أيًضـــا 
بالشركات التي تظهر التزاًما بصحة الموظفين 

الجسدية والنفسية في مكان العمل.

علي البقالي

جانب من االحتفال بالتوسعة

خلف حجير


