
بدر الحايكي

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

)04(

24 صفحة - 220 فلسا
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Shaban 1443 2727 شعبان
Mar 2022 3030 مارس

Year: 14السنة
No: 4915العدد
WEDاألربعاء

ســـــوق الــــمـــنـــامــــة
20 مـــــارس - 20 أبـــــــريــل

تسوق في محالت الذهب في سوق
المنامة لفرصة الفوز بجوائز ثمينة

Architectural Design Studio, 
based in London.
� لندن

�
مكتب تصم�� معماري �

ن.ج للعمارة

www.nj-architecture.com
nj@nj-architecture.com
+ 44 7456 523832

“العفو” تنتقد استمرار القمع في إيرانناس رئيًسا ونجيبي نائًبا أول والكوهجي نائًبا ثانًيا
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه األول صباح أمس )الثالثاء( 29  «

مارس 2022 استهل فيه بتزكية سمير عبدالله ناس رئيًسا للدورة الجديدة للمجلس، 
وعلى إثر ذلك أعرب ناس عن اعتزازه وتقديره بالثقة التي أوالها له مجلس اإلدارة، منوًها 

بالحرص الذي أبداه أعضاء المجلس للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ما تصبو إليه 
ى مجلس إدارة الغرفة  الغرفة من أهداف لخدمة أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري. وزكَّ

كاًل من: خالد محمد نجيبي نائًبا أول للرئيس، ومحمد عبدالجبار الكوهجي نائًبا ثانًيا 
ا، ووليد خليل كانو نائًبا لألمين المالي. للرئيس، وعارف أحمد هجرس أميًنا ماليًّ

ذكر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشأن إيران والشرق األوسط وشمال  «
إفريقيا، أنه في العام الماضي ظل مئات األشخاص في إيران “رهن االحتجاز 

غير العادل”، كما مارست طهران التمييز بحق العرقيات غير الفارسية كالعرب 
واألكراد والترك والتركمان والبلوش، واألقليات الدينية بما في ذلك السّنة 

والبهائيون والمسيحيون ودراويش الغوناباديين واليهود واليارسان. كما انتقد 
التقرير القيود التي فرضتها التشريعات الجديدة في مجال اإلنجاب، وحرية الدين 

والمعتقد، وحرية الوصول إلى اإلنترنت، وغيرها.

زيادة التعاون والتنسيق القضائي مع السعودية
جهود خادم الحرمين كبيرة في ترسيخ العالقات... جاللة الملك:
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تعزيز التعاون مع دول التحالف األمني في التصدي للتهديدات... وزير الداخلية:

محاصرة “الدرون” يتطلب التوسع في الذكاء االصطناعي
المنامة - وزارة الداخلية

فـــي  أمـــس،  الداخليـــة،  وزيـــر  شـــارك 
لـــوزراء  الرابـــع  الـــوزاري  االجتمـــاع 
األمنـــي  التحالـــف  بـــدول  الداخليـــة 
الدولي، والذي يضم في عضويته، كالً 
من: مملكـــة البحرين، دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، المملكـــة المغربية، 
ايطاليـــا، ســـلوفاكيا، فرنسا،إســـرائيل، 
اسبانيا، الســـنغال، سنغافورة، هولندا. 
ويتخـــذ التحالف مـــن أبوظبـــي، مقرًا 
ألمانتـــه العامة، وتـــم اإلعالن عنه في 

العام 2017.
وألقى وزير الداخلية، خالل االجتماع، 
كلمة، قـــال فيهـــا إن االجتماع، فرصة 
المضـــي  علـــى  العـــزم  لنجـــدد  طيبـــة 
قدمـــًا نحو تعزيـــز إجـــراءات الحماية 
المدنيـــة لحمايـــة ســـالمة المواطنيـــن 
فـــي دولنا مـــن المخاطـــر والتهديدات 
المتعـــددة، ومراجعـــة وتطويـــر هـــذه 

اإلجراءات والخطط بشـــكل مســـتمر. 
ومـــن بيـــن هـــذه التحديـــات األمنيـــة: 
مكافحة ومحاصرة الجريمة المنظمة 
واإلرهابية، الطائرات المسيرة )درون( 
األمـــر  وهـــو  الســـيبرانية،  الهجمـــات 
الـــذي يتطلب التوســـع في اســـتخدام 

االصطناعـــي  الـــذكاء  تطبيقـــات 
واالســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثـــة 
بمـــا تتيحه من تحديـــات وفرص، في 
إطـــار مـــن التعـــاون وتبـــادل الخبرات 
المعـــدات  واســـتخدام  والمعلومـــات 

واألجهزة الحديثة.

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، أمس في قصر الصافرية، وزير 
العـــدل رئيـــس المجلس األعلـــى للقضـــاء بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة وليد الصمعاني، للسالم 
على جاللته بمناسبة زيارته للمملكة.

وأعرب جاللته عن اعتزازه بما يربط البلدين الشـــقيقين 
من عالقات تاريخية وثيقة وراســـخة على الصعد كافة، 
منوهًا  بأهمية الزيارات األخوية التي تســـهم في تعزيز 

وتنمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك وخاصة في 
المجـــال القضائي. وأشـــاد جاللتـــه بالجهود والمســـاعي 
الخيـــرة ألخيـــه خـــادم الحرمين الشـــريفين فـــي توطيد 
أواصـــر العالقـــات البحرينية الســـعودية وتطوير أســـس 

التعاون األخوي.

المنامة - بنا

شـــارك ولـــي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، أمس، في مراســـم تأبين األمير فيليـــب، دوق أدنبرة الراحل، التي 
أقيمت في وستمنستر آبى بالمملكة المتحدة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى 
ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية رئيسة الكومنولث صاحبة الجاللة الملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة، وولـــي عهـــد المملكة المتحدة أميـــر ويلز صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر تشـــارلز وإلـــى العائلـــة المالكـــة وحكومة وشـــعب بريطانيا الصديـــق، مؤكًدا 

حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية العالقات نحو آفاق أكثر تميًزا.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: حريصون 
على تنمية العالقات مع بريطانيا

المنامة - بنا
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خالد بن عبداهلل: مبادرات حكومية لتقديم خدمات إسكانية فورية للمواطنين

طرح 19 ألف وحدة ضمن برنامج تطوير حقوق األراضي
قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
الشـــيخ  التحتيـــة  والبنيـــة  التنمويـــة 
خالد بن عبدهللا آل خليفة أن برنامج 
تطويـــر حقـــوق األراضـــي الحكومية 
الطمـــوح سيســـاهم فـــي توفيـــر نحو 
19 ألـــف وحدة ســـكنية علـــى مدى 7 
ســـنوات، األمـــر الـــذي يواكـــب رؤيـــة 
فيمـــا   2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 

يتعلق بقطاع السكن االجتماعي.
جـــاء ذلك لدى تفضلـــه، بحضور وزير 
اإلســـكان باســـم الحمـــر، برعايـــة لقاء 
مشـــترك أقيـــم صبـــاح أمـــس نظمتـــه 
وزارة اإلســـكان وبنـــك اإلســـكان مـــع 
شـــركات التطوير العقاري والمصارف 
للتعريـــف بمشـــاريع برنامـــج تطويـــر 

كمـــا  الحكوميـــة.  األراضـــي  حقـــوق 
حضر اللقاء عدد من المســـؤولين من 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة ذات 

العالقة.
وأضـــاف أن برنامـــج تطويـــر حقـــوق 
المبـــادرات  إحـــدى  يمثـــل  األراضـــي 
الطموحـــة التـــي توفـــر الســـكن بصفة 

المبـــادرات  إلـــى  ليضـــاف  فوريـــة، 
األخـــرى التـــي حققـــت نجاًحـــا كبيـــًرا 
فـــي تحقيـــق الهـــدف ذاتـــه، كبرنامج 
“مزايا” الذي اســـتفاد منه منذ إطالقه 
حتـــى اآلن أكثر من 10 آالف مواطن، 
وبدعـــم حكومـــي فاقـــت قيمتـــه 82 

مليون دينار.
)06(

توافق حكومي نيابي على استدامة الصناديق... في جلسة استمرت 7 ساعات

زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 6 % 
شــهدت قاعــة مجلــس النــواب أمــس الموافقــة علــى جميــع تعديــات قانــون التقاعــد المتوافــق 
نا  عليها مع الحكومة، واســتمرت المناقشــات ألكثر من 7 ســاعات أفضت إلى إقرار قانونين تضمَّ
ا  إصاحــات علــى بنــود التقاعد، وحضر عدد من النواب الجلســة عن بعد واآلخــرون كان حضوريًّ

وتم التصويت من منازلهم في مواد القانون.

وصـــّوت النـــواب علـــى إقـــرار زيـــادة المعاشـــات 
التقاعديـــة بنســـبة 6 % وبحد أقصـــى 60 ديناًرا 
ـــا للمتقاعـــد، باإلضافـــة إلى صـــرف زيادة  بحرينيًّ

سنوية متى ما تحققت فوائض بالصناديق وفق 
ا متضّمًنا 5 سنوات تحفيزية  القانون النافذ حاليًّ
اختياريـــة فـــوق ســـن التقاعـــد االعتيـــادي لمـــن 

يرغـــب ورفـــع الحد األقصـــى للمعـــاش التقاعدي 
إلى 90 %، واعتبار ســـن التقاعـــد االعتيادي 60 
سنة، وإدخال غير البحرينيين في نظام التأمين 
االجتماعـــي مـــن خالل احتســـاب مكافـــأة نهاية 

الخدمة.
وقال وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
اجتمـــاع  إن  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان 
النواب هـــو للحفاظ علـــى المعاشـــات التقاعدية 

واستدامتها لصالح المواطنين.



صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، قـــرار رقـــم )22( لســـنة 2022 بتعييـــن 

مديرين بوزارة الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية:
1 - الرائد بدر راشد علي الرميحي

2 - الرائد راشد محمد النعيمي 
3 - النقيب جاسم جبر الدوسري

المادة الثانية:
يتولى وزير الداخلية تســـكين المدراء المذكورين 
فـــي المـــادة األولى مـــن هذا القـــرار فـــي اإلدارات 
الشـــاغرة بوزارة الداخلية ِوْفق مهام ومسئوليات 
كل إدارة، واالشـــتراطات الالزمـــة فيمن يشـــغلها، 

وبمراعاة مؤهالت وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة:

علـــى وزيـــر الداخلية تنفيذ هذا القـــرار، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

تعيين 3 مديرين 
في “الداخلية”

شارك في مراسم تأبين دوق أدنبرة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

دور كبير لألمير 
فيليب في تعزيز 

العالقات مع بريطانيا
شارك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، أمس، في مراســـم تأبيـــن األمير فيليب، 
دوق أدنبـــرة الراحـــل، التـــي أقيمـــت فـــي وستمنســـتر آبـــى بالمملكة 

المتحدة.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا 
الشمالية رئيسة الكومنولث صاحبة الجاللة الملكة اليزابيث الثانية، 
وولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز صاحب الســـمو الملكي األمير 
تشـــارلز وإلـــى العائلـــة المالكة وحكومة وشـــعب بريطانيـــا الصديق، 
مشـــيًدا ســـموه بجهود الفقيد الراحل وإســـهاماته الطيبة في خدمة 
المملكة المتحدة وشـــعبها الصديق، مســـتذكًرا سموه دور الفقيد في 
تعزيـــز العالقـــات التاريخية المميـــزة بين مملكة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة، مؤكًدا الحرص الذي توليـــه مملكة البحرين على مواصلة 

تنمية هذه العالقات نحو آفاق أكثر تميًزا.
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صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  اســـتقبل 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، أمس فـــي قصـــر الصافرية، 
وزير العدل رئيـــس المجلس األعلى 
للقضاء بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة وليـــد الصمعانـــي، للســـالم 

زيارتـــه  بمناســـبة  جاللتـــه  علـــى 
للمملكة. ونقل الصمعاني إلى جاللته 
تحيـــات وتقدير أخيه ملـــك المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
الدفاع صاحب السمو الملكي األمير 

محمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، وأخلـــص تمنياتهمـــا لمملكة 
الرخـــاء  دوام  وشـــعبها  البحريـــن 

والتقدم.
ورحب صاحب الجاللة بوزير العدل 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
فـــي المملكـــة الشـــقيقة، وأبلغه بنقل 
الحرميـــن  خـــادم  ألخيـــه  تحياتـــه 

الشريفين وسمو ولي عهده وأصدق 
تمنياته للشـــعب الســـعودي الشـــقيق 
مزيدا من االزدهار والتطور. وأعرب 
جاللته عن اعتزازه بما يربط البلدين 
تاريخيـــة  عالقـــات  مـــن  الشـــقيقين 
وثيقة وراســـخة على الصعـــد كافة، 
منوها بأهمية هذه الزيارات األخوية 
وتنميـــة  تعزيـــز  فـــي  تســـهم  التـــي 

التعاون والتنســـيق والعمل المشترك 
القضائـــي.  المجـــال  فـــي  خصوصـــا 
وأشـــاد جاللته بالجهود والمســـاعي 
الحرميـــن  خـــادم  ألخيـــه  الخيـــرة 
أواصـــر  توطيـــد  فـــي  الشـــريفين، 
الســـعودية  البحرينيـــة  العالقـــات 
وتطويـــر أســـس التعـــاون األخـــوي. 
مـــن جهته، أعرب وزير العدل رئيس 

المجلـــس األعلى للقضاء الســـعودي 
عن شكره وتقديره لجاللة الملك لما 
يوليـــه جاللتـــه من حـــرص واهتمام 
دائـــم بتوثيـــق العالقـــات التاريخية 
المتميـــزة بين المملكتين وشـــعبيهما 
الشـــقيقين، مشـــيدا بالتطـــور الكبير 
الـــذي تشـــهده مملكـــة البحريـــن في 

المجاالت كافة.

المنامة - بنا

زيادة التعاون والتنسيق القضائي مع السعودية
جهود خادم الحرمين كبيرة في ترسيخ العالقات... جاللة الملك:

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة بمكتبه بقصر القضيبية، وزير 
العـــدل بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة وليـــد الصمعانـــي، بحضـــور 
اإلســـالمية  العـــدل والشـــؤون  وزيـــر 
واألوقـــاف الشـــيخ خالد بـــن علي آل 

خليفة.
 ورحب سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة بوليـــد الصمعاني وبزيارته 
إلى مملكـــة البحرين التي تؤكد مدى 
األخويـــة  العالقـــات  ورســـوخ  عمـــق 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التاريخيـــة 
ومـــا  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
تحظـــى به من عنايـــة كبيرة وأولوية 
البلديـــن  مـــن قبـــل قيادتـــي  خاصـــة 
الحكيمتيـــن للمضـــي بمختلـــف أوجه 

التعـــاون الثنائـــي والعمـــل المشـــترك 
المســـتويات  علـــى  أرحـــب  ألفـــاق 
كافـــة، بما يعـــزز من مصالـــح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
 وأشـــاد ســـموه بمـــا يشـــهده القطـــاع 
المملكـــة  فـــي  والحقوقـــي  العدلـــي 
العربية الســـعودية الشقيقة من تقدم 
والنهضـــة  مكانتهـــا  يعكـــس  وتطـــور 

التنموية الشاملة التي تشهدها.

 مـــن جانبـــه، أعـــرب الصمعانـــي عـــن 
شكره لسمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، وتقديـــره واعتـــزازه لمـــا 
يجمع بين مملكـــة البحرين والمملكة 
عالقـــات  مـــن  الســـعودية  العربيـــة 
أخويـــة وثيقة، وما تشـــهده دوًما من 
تقـــدم مســـتمر فـــي جميـــع مجـــاالت 

العمل المشترك.

المضي بأوجه التعاون الثنائي آلفاق أرحب... محمد بن مبارك:

تأكيد رسوخ العالقات بين البحرين والسعودية
المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصر 
القضيبيـــة الرئيـــس التنفيـــذي للكليـــة 
الملكية للجراحيـــن بدبلن في إيرلندا، 
كاثـــال كيلـــي، ورئيس الكليـــة الملكية 
جامعـــة   – إيرلنـــدا  فـــي  للجراحيـــن 
البحريـــن  ســـمير  الطبيـــة  البحريـــن 
عتـــوم، حيث اطلع ســـموه منهما على 
األكاديميـــة  والبرامـــج  المشـــروعات 

والتدريبية التي تقدمها الكلية.
 ورحب ســـمو الشيخ محمد بن مبارك 
وســـمير  كيلـــي  بكاثـــال  خليفـــة  آل 
العتوم، معرًبا ســـموه عن تقديره لدور 
الكليـــة الملكية للجراحيـــن في توفير 
تعليـــم عالـــي الجـــودة وفـــي اإلســـهام 

بجـــودة الخدمـــات الصحية من خالل 
التعاون مع المؤسسات الطبية بمملكة 

البحرين.
 وأشـــاد ســـموه بما تقدمـــه الكلية من 
برامج دراســـية متقدمـــة في مجاالت 
تواكـــب  والتـــي  والتمريـــض  الطـــب 
فـــي  وتســـهم  العالميـــة  المســـتجدات 
تميـــز خريجـــي الكليـــة من جنســـيات 
مختلفـــة تزيد عن خمســـين جنســـية، 

متمنًيـــا لجميـــع القائميـــن عليهـــا دوام 
التوفيق.

 من جانبهما، أعرب كيلي والعتوم عن 
شكرهما لسمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة على اســـتقبالهما، مشـــيدين 
بمـــا تلقاه الكلية من اهتمام ودعم من 
قبل الحكومة لتقوم بدورها وتحقيق 
األهـــداف التي تســـعى إليهـــا وتقديم 

خدماتها الطبية.

مطلًعا على البرامج األكاديمية والتدريبية للكلية... محمد بن مبارك:

“الملكية للجراحين” تعزز جودة الخدمات الصحية
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شارك ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــئون الشـــباب مستشـــار األمن الوطني 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في 
فعاليات القمـــة العالمية للحكومات 2022 
التـــي تنظـــم برعايـــة نائـــب رئيـــس دولـــة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب الســـمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم بحضور النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة ونائب 
رئيس المجلس األعلى للبيئة نائب رئيس 
الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق 
الخيـــل ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل 
خليفـــة ووزيـــر شـــئون الشـــباب والرياضة 
أيمـــن المؤيـــد وعدد مـــن أصحاب الســـمو 

والمعالي والسعادة.
وتحـــدث ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة كمتحـــدث رئيســـي فـــي الجلســـة 
الرئيســـية تحـــت عنـــوان “قصة مســـتقبل 

الوطن العربي... يرويها شبابه”.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن أهـــم عنصرين لبنـــاء الوطن واألمة هو 
اإليمـــان واألمـــل، وأن مـــن يصـــل لطريقة 
بنـــاء األوطـــان واألمم يـــدرك تمامًا مصدر 
التحديـــات وطرق النجاح فـــي تجاوز كل 
التحديـــات التـــي تواجه المنطقـــة وتأمين 
الجاللـــة  أصحـــاب  أن  خصوصـــًا  الحيـــاة 
حلهـــا  تســـتثمر  الـــدول  رؤســـاء  والســـمو 
وحاللهـــا في تأميـــن التحديات وتســـهيل 
المســـتقبل، فاإليمـــان هو الحاضـــر واألمل 

هو المستقبل.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“ال تخلـــو خطابـــات وتوجيهـــات وكلمـــات 
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه عن الشـــباب، 
فتعلمنا دائمًا من جاللته الكثير، ودائمًا ما 
يوجـــه جاللتـــه كلمة لي وللشـــباب ويقول 
إن الشـــباب هـــم نصـــف الحاضـــر وهم كل 
المســـتقبل، ودائمًا ما يضع جاللته الشباب 
فـــي مقدمـــة أجندته، وإذا ســـرنا على هذا 
النهـــج ســـندرك بـــأن الشـــباب هـــم اإليمان 
منطقتنـــا  غالبيـــة  أن  خصوصـــًا  واألمـــل، 
تمتلك قرابة 60 % من الشـــباب، وتحتاج 

إلى قيادة تهيئ لها األرضية من أجل بناء 
المستقبل واألوطان”.

تجاوز التحديات

بـــن حمـــد  وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
الـــدول  لمســـيرة  المتتبـــع  “إن  خليفـــة  آل 
الشقيقة يدرك تمامًا دور قيادتها الرشيدة 
فـــي تأميـــن الحيـــاة وتجـــاوز التحديـــات، 
هللا  حفظهـــا  القيـــادات  أن  خصوصـــًا 
عاصـــرت الكثيـــر من الصعوبـــات وتمكنت 
بحنكـــة وقيـــادة ناجحـــة أن تتجـــاوز هذه 
التحديـــات وتوفر حيـــاة مليئة بالســـعادة 
وتـــدرك تمامـــًا أهميـــة دور الشـــباب فـــي 
تجـــاوز كل التحديـــات ألنهـــا مصـــدر بناء 

األوطان واألمم”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة “إن الشباب عنصر أساسي في بناء 
األوطـــان واألمـــم، ونعيـــش في مســـتقبل 
مشـــرق في الوقت الحالي في ظل اعتماد 
علـــى  هللا  حفظهـــا  الرشـــيدة  القيـــادات 
الشـــباب، ونستشـــرق المســـتقبل المضيء 
أمامنا بعد اكتســـاب الخبـــرات الكبيرة في 
مختلـــف المجـــاالت من قياداتنـــا من أجل 

بناء الوطن”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
البلـــدان  فـــي  “التنميـــة  أن  إلـــى  خليفـــة 
العالميـــة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشـــباب، 
فالشباب هم المحرك األساسي والرئيسي 
للتنميـــة، وإذا ما أردنا أن نمضي قدمًا في 

هـــذا الطريـــق علينـــا االســـتماع إلى صوت 
تمكينهـــم ودعـــم  علـــى  والعمـــل  الشـــباب 

مشروعاتهم في مختلف المجاالت”.

100 جلسة

هذا وقد حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة عددًا من الجلسات التي شهدتها 
فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

وتســـتعرض القمة من خالل أكثر من 100 
جلســـة رئيســـية وتفاعلية وحواريـــة أبرز 
التحديات العالمية الحالية والمســـتقبلية، 
وســـبل االرتقاء باألداء الحكومي، وتعزيز 
قـــدرة الحكومات على اســـتباق التغيرات 
المتسارعة واالستعداد لها وابتكار الحلول 
التـــي تضمـــن توظيفها في تحســـين حياة 
المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات 
المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية 
والمجتمعيـــة،  والطبيـــة  والتكنولوجيـــة 
وكيفية اســـتثمارها وتوجيههـــا بما يصب 
بنـــاء  المجتمعـــات، ويضمـــن  فـــي صالـــح 

مستقبل مستدام لألجيال القادمة.
وتشـــهد القمة العالميـــة للحكومات 2022 
مشـــاركة واسعة ألكثر من 4000 شخصية 
مـــن 190 دولة، كما يشـــارك في جلســـاتها 
ومنتدياتهـــا نخبـــة مـــن المتحدثيـــن تضم 
ورؤســـاء  الحكومييـــن  المســـؤولين  أبـــرز 
منظمات وهيئات دولية ورؤســـاء شركات 
عالميـــة ورواد أعمـــال بارزين مـــن القطاع 

الخاص في العالم.

المنامة - بنا

تعلمنا من جاللة الملك أن الشباب نصف الحاضر وهم كل المستقبل
بناء الوطن يتطلب اإليمان واألمل... ناصر بن حمد أمام القمة العالمية للحكومات:

اجتمـــع ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة مع 
نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير المالية بدولة اإلمارات 

ســـمو  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
مكتـــوم، وذلـــك على هامـــش حضور 
للحكومـــات  العالميـــة  القمـــة  ســـموه 
التـــي تقام في إكســـبو دبي، بحضور 
وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 

المؤيـــد.  وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفة أهميـــة الروابط 
الوثيقة التي تجمـــع مملكة البحرين 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشـــقيقة والتي تســـتند إلى عالقات 
أخويـــة ممتدة فـــي جـــذور التاريخ، 

وتشـــهد على الدوام تطوًرا مســـتمًرا 
على كافة أصعدة التعاون والتنسيق 
المشـــترك في ظل مـــا تحظى به من 
اهتمـــام بالغ من عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة وأخيـــه رئيس دولة اإلمارات 

العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل 

نهيان.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة إلـــى أهمية مواصلة ترســـيخ 
مســـتويات العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 

بمـــا  الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن 
واالزدهـــار،  بالنمـــاء  عليهمـــا  يعـــود 
وجـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث أوجـــه 
البحريـــن واإلمـــارات  بيـــن  التعـــاون 
مختلـــف  فـــي  تعزيزهـــا  وســـبل 

المجاالت.

المنامة - بنا

العالقــــات مع اإلمارات ممتــدة في جذور التاريــخ
مواصلة ترسيخ مستويات العالقات الثنائية... ناصر بن حمد:

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان 
بـــن عبدهللا بن حمـــد آل خليفة، بمكتبه 
أمـــس، ســـفير جمهوريـــة مصـــر العربية 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحريـــن ياســـر 
شعبان. وأكد رئيس الجهاز عمق ومتانة 
العالقـــات التـــي تربـــط مملكـــة البحرين 
بشـــقيقتها جمهورية مصـــر العربية، وما 
يشـــهده التعاون المشـــترك بيـــن البلدين 
من تطور ونمـــاء في مختلف المجاالت 
واألصعـــدة، بفضـــل مـــا تتمتـــع بـــه هذه 

العالقـــات من رعاية مباشـــرة من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس جمهوريـــة 
السيســـي  عبدالفتـــاح  العربيـــة  مصـــر 
خيـــر  فيـــه  لمـــا  الراميـــة  وتوجهاتهمـــا 

وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
جمهوريـــة  ســـفير  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الشـــقيقة  مصـــر 
لـــه علـــى حســـن االســـتقبال والترحيب، 
مؤكـــدا أهميـــة تعزيز وتنميـــة العالقات 
األخوية التاريخيـــة التي تجمع البلدين 

الشقيقين.

تقوية العالقات مع مصر

خالد بن عبداهلل ينوه بمخرجات الكلية الملكية للجراحين
رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة بمختلف االختصاصات

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية، 
للجراحيـــن  الملكيـــة  للكليـــة  التنفيـــذي  المديـــر 
بإيرلنـــدا كاثـــال كيلـــي، بحضـــور رئيـــس الكليـــة 
الملكيـــة للجراحين فـــي إيرلندا - جامعة البحرين 

الطبية سمير العتوم.
 وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب الشـــيخ خالـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة بكيلي لمناسبة زيارته للمملكة، 
مشـــيدا بالمخرجات المتميزة التي تمكنت الكلية 
الملكية للجراحيـــن في إيرلندا – جامعة البحرين 
الطبية من تخريجها على مدى األعوام الماضية، 
لتلبية احتياجـــات القطاع الصحي في القطاعين 
العـــام والخـــاص، ورفـــده بكـــوادر وطنيـــة مؤهلة 

ومدربة في مختلف التخصصات.
 وأعـــرب عـــن تمنياتـــه للكلية مزيدا مـــن التوفيق 

لمواصلـــة تحقيـــق النجاحـــات التي من شـــأنها أن 
تعود على مجمل العملية التعليمية والصحية في 

مملكة البحرين بالخير والنماء.
 من جانبه، أعرب كاثال كيلي عن شكره وتقديره 
لنائـــب رئيس مجلـــس الوزراء، معربـــا في الوقت 

نفســـه عـــن اعتـــزازه بمـــا تحظـــى بـــه الكليـــة من 
دعـــم واهتمام وتعـــاون من قبل جميـــع الوزارات 
إلـــى  العالقـــة، الفتـــا  والجهـــات الحكوميـــة ذات 
حـــرص الكلية المتواصل على تطوير برامجها بما 

يسهم في تعزيز جودة المخرجات.

المنامة - بنا



الـــوزراء  نائـــب رئيـــس مجلـــس  أكـــد 
للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، أن الحكومة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، تولـــي 
اهتماًمـــا كبيـــًرا بتفعيـــل دور القطـــاع 
الخاص كشـــريك رئيســـي فـــي توفير 
مشاريع السكن االجتماعي للمواطنين 
من ذوي الدخل المحدود، مشـــيًرا إلى 
أن هذا التوجه أســـفر عن توفير آالف 
الوحـــدات الســـكنية للمواطنين خالل 

السنوات القليلة الماضية.
وقـــال “إن المقومات الفنيـــة والمالية التي 
تتمتع بها شركات التطوير العقاري يؤهلها 
للحصـــول علـــى دور أكبـــر خـــالل المرحلة 
المقبلـــة، مـــن حيث زيـــادة المعـــروض من 
المشـــاريع اإلســـكانية التـــي تتناســـب مـــع 
القـــدرات التمويليـــة المقدمـــة مـــن وزارة 

اإلسكان للمواطنين”.
جـــاء ذلـــك لـــدى تفضلـــه، بحضـــور وزيـــر 
لقـــاء  برعايـــة  الحمـــر،  باســـم  اإلســـكان 
مشـــترك أقيم صبـــاح أمس نظمتـــه وزارة 
شـــركات  مـــع  اإلســـكان  وبنـــك  اإلســـكان 
للتعريـــف  والمصـــارف  العقـــاري  التطويـــر 
بمشـــاريع برنامج تطويـــر حقوق األراضي 
الحكوميـــة. كمـــا حضـــر اللقـــاء عـــدد مـــن 
والجهـــات  الـــوزارات  مـــن  المســـؤولين 

الحكومية ذات العالقة.
جميـــع  تدعـــم  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
المبـــادرات والحلول المبتكرة التي تســـهم 
فـــي تقديـــم خدمـــات فوريـــة للمواطنين، 
لهـــم،  المالئـــم  الســـكن  توفيـــر  وســـرعة 
مشـــيًدا بجهـــود جميـــع شـــركات التطويـــر 
المبـــادرات  فـــي  شـــاركت  التـــي  العقـــاري 
التـــي تـــم طرحها خالل المرحلة الســـابقة، 
كمشـــروع ديـــرة العيون الذي وفر الســـكن 
ألكثـــر مـــن ثالثـــة آالف مواطـــن مســـتفيد 
باإلضافـــة  اإلســـكانية،  التمويـــالت  مـــن 
إلـــى الشـــركات التي ســـاهمت فـــي تطوير 
وحدات سكنية في مشاريع مدينة سلمان 
وضاحيـــة اللـــوزي، والتـــي وفـــرت حوالي 
2500 وحدة ســـكنية، فضالً عن الشركات 
والمصـــارف التـــي ســـاهمت تحـــت مظلـــة 
برنامـــج مزايـــا في توفير مـــا يزيد عن 10 
آالف خدمة ســـكنية للمواطنيـــن المدرجة 

طلباتهم على قائمة الوزارة.
كمـــا أشـــاد بجهود وزيـــر اإلســـكان، وكافة 
فـــي  اإلســـكان،  وبنـــك  الـــوزارة  منتســـبي 
ومبـــادرات  حلـــول  لتوفيـــر  مســـاعيهم 
إسكانية فورية ومبتكرة للمواطنين خالل 

الفترة الماضية، والتوجه نحو التوسع في 
هذا االتجاه خالل المرحلة المقبلة.

مـــن جهته، ثّمـــن وزيـــر اإلســـكان، الرعاية 
شـــركات  مـــع  المشـــترك  للقـــاء  الكريمـــة 
التطوير العقاري والمصارف من قبل نائب 
رئيس مجلس الوزراء، مشيًرا إلى أن هذا 
اللقـــاء يأتـــي فـــي إطـــار اســـتكمال تأهيل 
والمصـــارف  العقـــاري  التطويـــر  شـــركات 
حقـــوق  تطويـــر  برنامـــج  فـــي  للمشـــاركة 

األراضي الحكومية.
القطـــاع  مـــع  الشـــراكة  وقـــال “إن محـــور 
أولويـــات  مقدمـــة  فـــي  يأتـــي  الخـــاص 
الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتوفير 
خدمـــات فوريـــة للمواطنيـــن، باعتبـــار أن 
ذلـــك يســـاهم فـــي زيـــادة المعـــروض مـــن 
الوحدات الســـكنية، وتنوع خياراتها أمام 
التمويليـــة  الخدمـــات  مـــن  المســـتفيدين 
التـــي تتيحهـــا الـــوزارة”، مؤكـــًدا أن هـــذا 
البرنامـــج الطمـــوح سيســـاهم فـــي توفير 
نحو 19 ألف وحدة سكنية على مدى سبع 
ســـنوات، األمر الذي يواكب رؤية البحرين 
االقتصاديـــة 2030 فيمـــا يتعلـــق بقطـــاع 

السكن االجتماعي.
تســـعى  الـــوزارة  أن  إلـــى  الحمـــر  ولفـــت 
إلـــى رفـــد االقتصـــاد الوطنـــي بالمزيد من 
المبـــادرات الراميـــة إلـــى تحريـــك الســـوق 
العقاريـــة والتجاريـــة والمالية فـــي مملكة 
البحريـــن علـــى نحـــو يعـــود بالنفـــع علـــى 
تحقيق نتائج إيجابية في معدالت الناتج 

المحلي اإلجمالي غير النفطي.
حقـــوق  تطويـــر  برنامـــج  أن  وأضـــاف 
األراضي يمثل إحدى المبادرات الطموحة 
التي توفر الســـكن بصفـــة فورية، ليضاف 
إلى المبادرات األخرى التي حققت نجاًحا 
كبيـــًرا في تحقيـــق الهدف ذاتـــه، كبرنامج 
“مزايا” الذي استفاد منه منذ إطالقه حتى 

اآلن أكثـــر مـــن 10 آالف مواطـــن، وبدعـــم 
حكومـــي فاقت قيمتـــه 82 مليـــون دينار، 
مبّيًنـــا في الوقـــت ذاتـــه أن إجمالي حجم 
التمويالت اإلسكانية التي وفرتها الوزارة 
منـــذ عـــام 2013 لخدمات الشـــراء والبناء 
والترميم بلغت حوالي 420 مليون دينار.

باكـــورة  أن  إلـــى  اإلســـكان  وزيـــر  ونـــّوه 
المشـــاريع المدرجة ضمـــن برنامج تطوير 
حقـــوق األراضي الحكومية وهو مشـــروع 
اللـــوزي اإلســـكاني المتضمـــن تنفيـــذ 132 
وحدة ســـكنية، يشـــهد حالًيا نســـب إنجاز 
متقدمة للغاية، متجاوزة الجدول الزمني 
المعد لها، وبات المشروع جاهًزا للتسويق 
لدى المســـتفيدين من الخدمات التمويلية 

بالـــوزارة، في مؤشـــر لســـير هـــذه التجربة 
علـــى طريـــق النجاح، مشـــيًرا إلـــى أن هذا 
المشروع شهد تقدم عدد كبير من شركات 
تـــم  وأن  ســـبق  التـــي  العقـــاري  التطويـــر 
تأهيلها، قبل أن تتم الترسية على الشركة 
المنفذة حالًيا، مما يوضح وعي الشـــركات 

بأهمية هذا البرنامج.
وأكـــد أن اإلقبـــال على هذه المشـــاريع من 
قبـــل شـــركات القطاع الخاص يعـــزز الثقة 
فـــي نجـــاح هـــذا البرنامج، ويبرهـــن قدرة 
وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان على تأهيل 
شـــركات التطويـــر العقـــاري والمقـــاوالت، 
المطلوبـــة،  الفنيـــة  بالمعاييـــر  وااللتـــزام 
وتصميم الوحدات الســـكنية المستمد من 

التصاميم المعتمدة لدى الوزارة.
وفـــي ســـياق متصل، أشـــار الحمـــر إلى أن 
برنامـــج تطويـــر حقوق األراضي سيشـــهد 
توســـًعا كبيـــًرا في تنفيذ مشـــاريع الســـكن 
العمودي فـــي مختلف محافظات المملكة، 
تصاميـــم  وفـــق  تنفيذهـــا  ســـيتم  والتـــي 
الجيـــل الســـادس مـــن العمارات الســـكنية 
التـــي أقرتهـــا الـــوزارة فـــي مـــدن البحرين 

اإلسكانية.
وأوضح أنه ســـيتم تشـــييد حزمة جديدة 
من هـــذه العمـــارات ضمن برنامـــج تطوير 
حقـــوق األراضـــي الحكوميـــة فـــي مدينة 
ســـلمان، وســـتكون تلـــك العمـــارات علـــى 
هيئـــة مجمعات ســـكنية عصريـــة، تتوافر 
بها كافـــة الخدمـــات والمرافق الرئيســـية، 
وتتطابق مع معايير االستدامة، من حيث 
اســـتخدام الطاقـــة الخضراء ومـــواد بناء 
صديقة للبيئة، وتوفير بيئة آمنة وعصرية 
المســـتفيدين  احتياجـــات  مـــع  تتناســـب 

لتحقيق أعلى مستويات الجودة.
الســـكنية  العمـــارات  أن  الحمـــر  وأردف 
التجاريـــة،  الخدمـــات  كذلـــك  تتضمـــن 
والمســـاحات  الســـيارات،  ومواقـــف 
والحدائـــق،  والمتنزهـــات  الخضـــراء، 
وممرات المشـــاة، والمســـارات المخصصة 
للدراجـــات الهوائيـــة، وغيرهـــا، فضـــالً عن 
اعتمـــاد معايير اســـتثنائية خاصة لتجهيز 
عدد من الوحدات السكنية لتكون مناسبة 
لـــذوي الهمـــم تضمـــن لهـــم ولذويهـــم بيئة 

معيشية الئقة ومناسبة.
ووّجـــه وزيـــر اإلســـكان، شـــكره وتقديـــره 
العقـــاري  التطويـــر  شـــركات  لممثلـــي 
وتفاعلهـــم  حضورهـــم  علـــى  والمصـــارف 
الكبير، مقـــدًرا ثقتهم بالوزارة وما تطرحه 
من خطط وبرامج تنموية، مشيًدا بجميع 
الجهـــود المخلصة التـــي تهدف إلى خدمة 

الوطن والمواطن.
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إن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  قـــال 
المســـاحة التـــي توفرها بيوت اإلســـكان 
تتعـــرض إلـــى التحســـين المســـتمر، وإن 
الوحدات التي تم طرحها في الخمســـين 
ســـنة، قابلة للتوســـع بما ال يقـــل من 30 - 
60 % من المساحة األصلية، حيث تزيد 
طاقتهـــا من 4 إلى 7 غرف نوم، فيما تعد 
ـــا في نطاق  المســـاحات المطروحـــة حاليًّ

ا. ا ودوليًّ المساحات المعتمدة محليًّ

وأضاف أن بعض الحاالت ال نستطيع أن 
نخصـــص لها أماكن للمواقف، ولكن هناك 
هامـــش جيـــد للمرونـــة، حيـــث يســـتطيع 
المواطـــن أن يقـــوم بعمليـــات التوســـعة 

التي يريدها.
وبشـــأن موضـــوع رفع ســـن االســـتحقاق 
مـــن برنامـــج مزايـــا، بّيـــن أن هنـــاك عـــدة 
حلـــول تموينيـــة متاحـــة يســـتفيد منهـــا 
المواطـــن الـــذي يفـــوق عمـــره 50 عاًمـــا، 
حيـــث ســـيتم طـــرح المزيد مـــن البرامج 

مســـاعدة  فـــي  تســـاهم  التـــي  األخـــرى 
جميع شـــرائح المجتمـــع. جاء ذلك خالل 
المؤتمر الصحافي الذي ُعقد ضمن اللقاء 
المشـــترك بين وزارة اإلســـكان وشـــركات 

التطوير العقاري يوم أمس )الثالثاء(.
مـــن جهتـــه أخرى، قـــال المديرعـــام لبنك 
الحكومـــة  إن  عبـــدهللا  خالـــد  اإلســـكان 
تملك بنك من األراضي المناسبة لتطوير 
الوحـــدات اإلســـكانية، لمقدمـــي الطلبات 
فـــي وزارة اإلســـكان، حيث تعمـــل اليوم 

مـــع الشـــركات العقاريـــة علـــى اختـــالف 
أحجامهـــم علـــى تقديـــم مجموعـــة مـــن 
البرامـــج التـــي تخـــدم المواطـــن وتلبـــي 

حاجته.
حققـــه  كبيـــًرا  نجاًحـــا  هنـــاك  أن  وتابـــع 
هـــذا التعـــاون، ممـــا يجعـــل البنـــك يقوم 
بطـــرح عـــدة مشـــاريع من خـــالل مجلس 
المناقصات إلى الشركات العقارية، حيث 
ستكون من نصيب الذي يلتزم بالشروط 

التي وضعت من قبل الحكومة.

الحمر: 30 - 60 % من بيوت اإلسكان قابلة للتوسع

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، أن االحتفاء بـــرواد العمل 
الوطني يعد تكريســـًا لثقافة الشكر والتقدير ألبناء 
هـــذا الوطن من ذوي اإلنجـــازات المتميزة، والذين 
ســـاهموا فـــي بنائـــه وتحقيـــق تقدمـــه ورفعته في 

مختلف المجاالت.
جـــاء ذلك لـــدى تفضلـــه برعاية الحفل الـــذي نظمه 
مركـــز كانو الثقافي تكريمـــًا للجهود المخلصة التي 
بذلها مؤســـس بيت القرآن والرئيس الفخري لمركز 
كانـــو الثقافي، عبد اللطيـــف كانو، تقديرًا لعطاءاته 

وإسهاماته الوطنية.
وقـــال بهـــذه المناســـبة: “عرفـــت الدكتور كانـــو أخًا 
وفيـــًا، وزميالً أمينًا في مهنته خالل مســـيرة عملنا 
بوزارة اإلسكان، إذ ساهم بأفكاره النيرة في تطوير 
الـــوزارة ورفـــد سياســـاتها بما يلبـــي التطلعات، كما 
وجدته إنســـانًا شغوفًا بالعلم، ومهندسًا بارعًا محبًا 
لفنـــون العمارة، الســـيما العمـــارة اإلســـالمية، األمر 
الذي دفعه لتأسيس بيت القرآن الذي أصبح صرحًا 

مهمًا ومعلمًا حضاريًا ملهمًا من معالم البحرين”.
وأوضـــح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن البصمات 
الجليـــة واإلســـهامات الوطنيـــة عبداللطيـــف كانـــو 
ليســـت ببعيدة عن إســـهامات عائلته الكريمة التي 
ُعرف عنها حب الخير والبذل الســـخي ومشاركتها 
الواضحـــة في تنمية هذا الوطن، وال أدل على ذلك 
مـــن المرافق المنتشـــرة فـــي كافة أرجـــاء المملكة، 
والتي تحمل اسم العائلة أو أحد وجهائها وأبنائها.

ه الشـــيخ خالـــد بمبـــادرة مركـــز كانـــو الثقافي  ونـــوَّ
باالحتفـــاء  عليـــه  للقائميـــن  الطيبـــة  وااللتفاتـــة 
برئيســـهم الفخري وتكريمهـــم له بحضور لفيف من 
األهل واألصدقاء والمسؤولين والمثقفين واألدباء 

والفنانين.
مـــن جانبه، أعـــرب رئيس مجلـــس إدارة مركز كانو 
الثقافـــي، علي عبد هللا خليفة، باألصالة عن نفســـه 
ونيابـــة عـــن كافـــة منتســـبي المركـــز، عن ســـعادته 
واعتـــزازه بتفضـــل نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 

برعاية حفل تكريم عبد اللطيف كانو.
وأكـــد علـــي عبد هللا خليفـــة أن هـــذا التكريم يأتي 
عرفانـــًا من المركز بالجهود التي بذلها الدكتور كانو 
الحافلـــة حياتـــه بالمنجـــزات، والـــذي أصبح عالمة 
فارقـــة في عطائـــه الثقافي والخيـــري والحضاري، 

ومـــن أبرز تلك العطـــاءات العمل على تحويل بيت 
القـــرآن مـــن مجـــرد فكـــرة إلى صـــرح ومعلـــم مهم 
لمـــا يحتويه من نســـخ فريـــدة للقـــرآن والعديد من 

المخطوطات والمقتنيات اإلسالمية القّيمة.
هـــذا، وتضمـــن الحفـــل إلقـــاء عـــدد مـــن الكلمـــات، 

وعزف مقطوعات موســـيقية حية، وعرض وفيلم 
تسجيلي بعنوان “الطريق إلى النجاح.. سيرة حياة 
ومنجـــزات الدكتـــور عبـــد اللطيف كانـــو”، وقصيدة 
ألقتهـــا إحـــدى طالبـــات مدرســـة عبد الرحمـــن كانو 

الدولية.

قصر القضيبية، مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

االحتفاء برواد العمل الوطني تكريس لثقافة التقدير
عبداللطيف كانو عالمة فارقة في عطائه الحضاري... الشيخ خالد بن عبداهلل:

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

طرح 19 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج تطوير حقوق األراضي 
خالد بن عبداهلل: مبادرات حكومية لتقديم خدمات إسكانية فورية للمواطنين

التوسع في تنفيذ 
السكن العمودي 

وفق تصاميم 
الجيل السادس

10 آالف مواطن 
استفاد من 

“مزايا” بقيمة 82 
مليون دينار

 تشييد حزمة جديدة 
من العمارات 

الصديقة للبيئة في 
مدينة سلمان

علياء الموسوي
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ترأس محافظ الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي الثالـــث فـــي دورتـــه 
الثالثـــة للعـــام 2022، وذلـــك عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئـــي، بحضـــور عـــدد مـــن األعضـــاء مـــن ممثلـــي 

الجهات الحكومية المختلفة.
المحافـــظ  ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
بالحضور، مؤكًدا حرص المجلس التنسيقي وسعيه 
المســـتمر في تطويـــر القطـــاع الخدمـــي والتنموي، 
الـــذي يحظـــى بتوجيهـــات ورعاية كريمـــة من قبل 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، منوًها ســـموه إلـــى عمل المحافظة 
جـــودة  وتحســـين  تنفيـــذ  متابعـــة  نحـــو  الـــدؤوب 
الخدمات المقدمـــة للمواطنين والمقيمين بالتعاون 

مع مختلف الجهات المختصة.
ا  وخالل االجتماع تابع ســـمو المحافظ، عرًضا مرئيًّ
شـــاماًل قدمه الوكيل المساعد لتنمية المجتمع خالد 
إســـحاق، اســـتعرض فيـــه أبـــرز الخدمـــات المقدمة 
مـــن قبـــل وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة منها 
المشـــاريع التـــي تضـــم المراكـــز االجتماعيـــة ودور 
الرعايـــة ومراكـــز التوظيـــف التي تقع ضمـــن نطاق 
المحافظـــة الجنوبيـــة، مبيًنـــا الـــدور الفاعـــل لهـــذه 
المراكز والمؤسســـات في تعزيز التكافل والشـــراكة 
المجتمعيـــة، مـــن خالل تقديـــم مختلـــف الفعاليات 
والبرامج واألنشطة حيث بلغ عدد المستفيدين من 
خدمات المراكز االجتماعية 9878 مســـتفيًدا، مبيًنا 
في الوقت نفسه الدور البارز التي توليه الوزارة في 
دعم وتشـــجيع مشاريع األســـر المنتجة في المراكز 

التابعة لبرنامج “خطوة” في نطاق المحافظة.
كما أعرب سمو المحافظ، عن اعتزازه بالدور البارز 
الـــذي تقوم بـــه وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
فـــي احتضـــان ودعم مؤسســـات المجتمـــع المدني، 

العمـــل  مجـــال  فـــي  الخليفيـــة  المبـــرة  كمؤسســـة 
االجتماعـــي وتقديم الخدمات في تدريب الناشـــئة 
والشـــباب، وذلك تزامًنا مع مرور عشر سنوات على 
تأسيســـها، مشـــيًدا ســـموه بالمبادرات التـــي تتبناها 
المبـــرة والتـــي تســـعى دائًمـــا إلـــى تفعيـــل الشـــراكة 
المجتمعية في خدمة المجتمع من خالل التنســـيق 
مـــع مختلف الجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة، والتي 
خـــالل  األصعـــدة  كافـــة  علـــى  النجاحـــات  حققـــت 

إنجازاتها الناجحة.

وفي سياق آخر، تابع سمو المحافظ رئيس المجلس 
التنسيقي، مراحل ســـير العمل في مشروع دار البر 
لرعاية كبار المواطنات، مؤكًدا ســـموه أهمية توفير 
أفضل الســـبل والخدمات لفئة كبار السن وتقديمها 
بالجـــودة العالية تلبيته لرؤى وتطلعات المواطنين، 
ويأتـــي ذلـــك مـــن خـــالل التعـــاون والتنســـيق مـــع 
مختلـــف الجهات المختصة، بهـــدف تحقيق التنمية 
الشـــاملة التـــي تشـــهدها المحافظـــة الجنوبيـــة في 

مختلف مناطقها.

وفـــي جانب آخـــر، اطلـــع المجلس التنســـيقي، على 
عـــرض مرئي قدمته وزارة اإلســـكان، تم من خالله 
الثانيـــة  المرحلـــة  اســـتكمال  مســـتجدات  متابعـــة 
لمشـــروع مدينـــة خليفـــة اإلســـكاني، مبيًنـــا ســـمو 
المحافـــظ أن المنطقة تشـــهد العديد من المشـــاريع 
التنمويـــة التـــي تعكـــس النمـــو العمرانـــي والتنميـــة 
واإلســـكاني  الخدمـــي  القطاعيـــن  فـــي  الشـــاملة 

بالمتابعة مع الجهات ذات العالقة.
بعدهـــا، تابـــع ســـمو محافـــظ المحافظـــة الجنوبية، 
اإلســـالمية،  والشـــئون  العـــدل  وزارة  اســـتعدادات 
الســـتقبال شهر رمضان الفضيل، من خالل االطالع 
على أوضـــاع الجوامع والمســـاجد بمختلف مناطق 

المحافظـــة، منوًهـــا ســـموه علـــى ضـــرورة الشـــراكة 
والتعاون مـــع الجهات ذات العالقة واتخاذ التدابير 

األمنية المسبقة لضمان أمن وسالمة الجميع.
وفـــي ختـــام المجلـــس، أشـــاد الحضور مـــن ممثلي 
الجهـــات الحكوميـــة بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة آل خليفة رئيس 
المجلس التنسيقي، من اهتمام بارز ومتابعة حثيثة 
ألبـــرز احتياجات المواطنين لضمـــان تحقيقها على 
أرض الواقـــع، مثمنيـــن حرص المحافظـــة في تبني 
المبادرات الخدمية والتنموية بالتنســـيق والشراكة 

الرائدة بين مختلف الجهات.

المنامة- وزارة الداخلية

تدابير أمنية لضمان سالمة األهالي خالل رمضان
توفير أفضل الخدمات لرعاية كبار المواطنات في “دار البر”... سمو محافظ الجنوبية:

المنامة - بنا

أكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة التخطيط والتطويـــر العمراني 
نـــوف جمشـــير أن الهيئة تولي مشـــاريع المخططـــات التفصيلية 
وتصنيف األراضي فـــي مملكة البحرين أهمية قصوى، بالتعاون 
والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على النحو الذي يوفر زيادة 
في رصيد األراضي المتاحة للتعمير والتطوير ويسهم في توفير 
بيئة جاذبة لالســـتثمار بالقطاع العقاري والعمراني، بما يتناســـب 
مـــع تطلعات رؤية البحريـــن االقتصادية 2030 واســـتراتيجيات 
المخطط االســـتراتيجي الهيكلي لمملكـــة البحرين 2030، ووفق 
مـــا نصت عليـــه القوانين والقرارات واللوائـــح التنظيمية ألعمال 

التخطيط والتطوير.
وأشـــارت جمشـــير إلـــى أن الهيئة تقوم بدراســـة جميـــع الطلبات 
الـــواردة إليهـــا، التي تســـهم بتوفير خدمات متنوعـــة للمواطنين 
مـــع  يتوافـــق  وبمـــا  التخطيطيـــة  المراجعـــة  بعـــد  والمقيميـــن 
المخطـــط الهيكلـــي االســـتراتيجي، حيـــث تقوم بدراســـة جميع 
طلبـــات التصنيف وتغييـــر التصنيف الواردة إليهـــا وتحليلها، بما 
يتماشـــى مع المخطـــط الهيكلي المعتمد الذي يحدد االســـتعمال 
العـــام لألراضـــي في مملكـــة البحرين حســـب المرســـوم رقم 36 
لســـنة 2016، وبمـــا يتوافق مـــع االشـــتراطات التنظيمية للتعمير 
المعتمـــدة حســـب طبيعـــة المنطقـــة، مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار 
احتياجـــات  وتلبيـــة  العمرانـــي  الحضـــري واالنســـجام  التـــوازن 
وتطلعـــات أهالـــي المنطقـــة، ومراعاة شـــبكة الطـــرق والخدمات 

العامة والبنية التحتية.
وأوضحـــت أن اآلليـــة المتبعـــة عنـــد تصنيـــف وتغييـــر تصنيـــف 
العقـــارات تتـــم من خـــالل اســـتالم الطلب مـــن هيئـــة التخطيط 
 ،www.planning.bh والتطويـــر العمراني عبـــر منصة تخطيـــط
ومن ثم تتم دراسته واستشارة بعض الجهات الخارجية إن لزم 

األمر، ثم رفع الطلب متضمنًا توصية الهيئة وفق نتائج الدراسة 
إلـــى وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
للحصـــول على الموافقـــة المبدئية، وبعدها يتـــم رفع الطلب إلى 
المجالـــس البلديـــة لالســـتئناس بالرأي بحســـب المنطقـــة الواقع 
ضمنهـــا العقار، ليتـــم بعدها الحصـــول على الموافقـــات المبدئية 
تمهيـــًدا إلصـــدار القـــرار الـــوزاري ومـــن ثم اعتمـــاد ونشـــر القرار 
الـــوزاري فـــي الجريدة الرســـمية، مبينة أنه يتـــم التعامل مع كل 
طلـــب بشـــكل منفصـــل لما له مـــن خصوصية من الناحيـــة الفنية 

والتخطيطية.
وأشارت جمشير إلى أن الهيئة تعمل على تسريع إنجاز الخدمات 
التخطيطيـــة التي تقدمها خصوصًا فيما يتعلق بتصنيف وتغيير 
تصنيـــف األراضـــي، حيـــث قامـــت مؤخـــًرا وبالتعـــاون مـــع هيئة 
المعلومـــات والحكومة اإللكترونية باإلعالن عن تدشـــين منصة 
)تخطيـــط(، وذلـــك ضمـــن خطـــط التوســـع فـــي نظـــام )بنايـــات(، 
بحيث ســـيتمكن المواطنون والمســـتثمرون في المرحلة األولى 
من التدشـــين من اســـتخدام 6 خدمات تشـــمل خدمات تصنيف 
وتغييـــر تصنيف األراضي، وخدمة تقاســـيم األراضي الرئيســـية 
والجزئية، وخدمة دمج األراضي إلى جانب دراسة المشروعات 
ذات الطبيعـــة الخاصـــة، حيـــث تم خفض المـــدة الزمنية الالزمة 
لإلجـــراءات بنســـبة تصل إلى 80 %، موضحـــة أن عدد الطلبات 
الواردة للهيئة عبر منصة )تخطيط( والمتعلقة بتصنيف األراضي 

قد بلغ 52 طلًبا منذ تدشين المنصة في نوفمبر 2021.
التعافـــي  لخطـــة  تنفيـــًذا  )تخطيـــط(  منصـــة  تدشـــين  ويأتـــي 
االقتصـــادي، وباألخـــص فـــي إطـــار أولوية تســـهيل اإلجـــراءات 
التجارية وزيادة فعاليتها الســـتقطاب االســـتثمارات، بما يســـهم 
في تحســـين جـــودة الخدمة الحكومية وتطويـــر كافة العمليات 

التخطيطية.

توفير بيئة جاذبة لالستثمار بالقطاع العقاري... جمشير:

تصنيف األراضي يحقق التوازن الحضري واالنسجام العمراني

كمؤسســة  المركــزي  البحريــن  مصــرف  مــن  مرخــص 
للمبــادئ اإلســامية تمويــل متناهــي الصغــر وفقــاً 

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تم استخراج البيانات المالية أعاه من التقارير المالية لبيت األسرة للتمويل المتناهي الصغر ش.م.ب )مقفلة( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي اعتمدت 
من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 27 مارس 2022، والتي تم تدقيقها من قبل السادة / أرنست أند يونغ والذين أبدوا رأي غير متحفظ .

سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان
رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور خالد عبدهللا عتيق
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2021
BD

2020
BD

الموجودات

410,244 459,556 نقد وأرصدة لدى البنوك

1,709,115 1,827,711 المضاربات

2,781,800 2,427,003 مستحقات المرابحة

143,268104,926المعدات واألثاث والتجهيزات وحق االنتفاع من األصول

47,800 350,121  موجودات أخرى 

 5,053,885 5,207,659إجمالي الموجودات

االلتزامات وحقوق المساهمين

االلتزامات

 2,830,612 3,000,000 تمويل الوكالة

 169,388  -   المنحة الحكومية المؤجلة

 185,462  252,790 الذمم الدائنة والمستحقات وااللتزامات األخرى

 3,252,790 3,185,462 

حقوق المساهمين

 2,000,000  2,000,000 رأس المال

 141,762  141,762 الفائض المكتسب

 4,561  4,561 االحتياطي القانوني

 )277,900( )191,454(الخسائر المتراكمة

 1,868,423  1,954,869 إجمالي حقوق المساهمين

 5,053,885  5,207,659 مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

بيان التدفقات المالية للسنه الماليه المنتهيه 31 ديسمبر 2021

2021
BD

2020
BD

األنشطة التشغيلية

 )85,092( 86,446 صافي الربح )الخسارة( للسنة

تعديات البنود

 21,875  28,285 االستهاك

 8,426  8,237 مخصص مكافآت نهاية الخدمة

 119,713  166,941 مخصصات خسائر االئتمان - صافي

 -    45,651 مصاريف إيجارة التشغيلية 

 14,167  15,000 صافي نكلفة التمويل من المنحة الحكومية

 )224( -   مكاسب من بيع المعدات و األثاث و التجهيزات

االرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 
وااللتزامات التشغيلية

350,560  78,865 

التغييرات في الموجودات وااللتزامات التشغيلية:

 219,373  )171,370(المضاربات

 )781,331( 187,326 مستحقات المرابحة

 38,926  )302,321(موجودات أخرى 

 37,823  )18,681(الذمم الدائنة والمستحقات وااللتزامات األخرى

 )406,344( 45,514 النقد من )المستخدم في( العمليات

 -    )44,881(النقد المدفوع إليجارة

 )406,344( 633 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 )116,682( )4,626(شراء األثاث والمعدات والتجهيزات 

 1,361  -   متحصات من بيع المعدات و األثاث و التجهيزات

 )115,321( )4,626(صافي النقد المستخدم  في األنشطة االستثمارية

النشاط المالي

 1,000,000  -   تمويل الوكالة

 1,000,000  -   صافي النقد من النشاط المالي

 478,335  )3,993(صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

 1,140,929  1,619,264 النقد وما في حكمه في 1 يناير

 1,619,264  1,615,271 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

20212020

BDBDالنقد وما في حكمه يتضمن:

 1,372  5,409 النقد

 415,383  460,483 أرصدة لدى البنوك

 1,202,509  1,149,379 المضاربات مع المؤسسات المالية مع أجل استحقاق أصلي

لـ 90 يوما أو أقل

 1,615,271  1,619,264 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين السنه الماليه المنتهيه 31 ديسمبر 2021 

رأس مال
األسهم

BD

الفائض
المكتسب

BD

االحتياطي
القانوني

BD

) الخسائر 
المتراكمة(

األرباح 
المحتجزة

BD

إجمالي
حقوق 

المساهمين
BD

 1,868,423  )277,900( 4,561  141,762  2,000,000 الرصيد في 1 يناير 2021

 86,446  86,446  -    -    -   صافي ربح السنة

 1,954,869  )191,454( 4,561  141,762  2,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

 2,187,374  41,051  4,561  141,762  2,000,000 الرصيد في 1 يناير 2020 

 )85,092( )85,092( -    -    -   صافي خسائر السنة

 )233,859( )233,859( -    -    -   صافي خسارة التعديل من المنحة الحكومية )إيضاح 2.2(

 1,868,423  )277,900( 4,561  141,762  2,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2020 

بيان الدخل للسنه الماليه المنتهيه 31 ديسمبر2021

2021
BD

2020
BD

الدخل 

 850,795  986,217 الدخل من أصول التمويل

 43,906  47,918 الدخل من الرسوم

 23,787  68,156 ايرادات أخرى

 918,488 1,102,291 مجموع الدخل

المصاريف

 653,589  650,184 تكاليف الموظفين

 194,236  155,435 المصروفات العامة واإلدارية

 14,167  15,000 التكلفه المالية

 21,875  28,285 االستهاك

 883,867  848,904 مجموع المصروفات

صافي ارباح السنة قبل مخصصات انخفاض القيمة عن 
خسائر االئتمان

 253,387  34,621 

 )119,713( )166,941(مخصصات خسائر االئتمان - صافي

 )85,092( 86,446 صافي الربح )الخسارة( للسنة

أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلـــى للبيئـــة محمـــد بن دينه أن مســـتويات المعـــادن الثقيلة 
منخفضـــة عمومًا في الرواســـب البحرية بمملكة البحرين، وأن 
أغلـــب المؤشـــرات تـــدل علـــى انخفـــاض تركيزها، ممـــا يعكس 

نجاح الجهود التي يقوم بها المجلس لحماية البيئة البحرية.
 جاء ذلك بعد نشر المجلس األعلى للبيئة ومركز البيئة وعلوم 
البحـــار وتربيـــة األحياء المائيـــة بالمملكة المتحدة “ســـيفاس”، 
Envi� “دراســـة علمية مشـــتركة فـــي المجلـــة العلميـــة البـــارزة 

تركيـــز  بشـــأن   ”ronmental Monitoring and Assessment
المعادن الثقيلة في الرواسب البحرية بمملكة البحرين، امتدت 

للفترة من 2007 وحتى 2020.
 وأوضح المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ أن الدراســـة شـــملت 
29 موقعـــًا بحريًا في الميـــاه اإلقليمية لمملكـــة البحرين، وهي 
مواقـــع يقـــوم برصدهـــا المجلس األعلى للبيئة بشـــكل مســـتمر 
ضمـــن برنامجه المســـتمر منذ العام 2007، مشـــيرًا إلى أن هذه 
الدراسة هي الدراسة المشتركة الثانية التي ينشرها الجانبان، 
حيث تم نشـــر أول دراســـة مشـــتركة في أكتوبر 2020.   وعبر 
المبعـــوث الخـــاص لشـــئون المناخ عـــن اعتزاز مملكـــة البحرين 
بالشـــراكة مـــع مركز “ســـيفاس”، حيث تكتســـب هذه الشـــراكة 
أهميـــة خاصة الســـيما في ظل النهضة الحديثة التي تشـــهدها 

مملكـــة البحريـــن فـــي التنميـــة العمرانيـــة والنمـــو االقتصـــادي، 
والحفـــاظ على البيئـــة البحريـــة، والتكيف مع التغيـــر المناخي 
وآثـــاره، مؤكـــدًا أن نشـــر مثـــل هذه الدراســـات يشـــكل تتويجًا 
للتعاون المســـتمر بيننا وبين مركز ســـيفاس بالمملكة المتحدة، 
ويظهـــر حجـــم الجهود التـــي يقوم بهـــا المجلس لصـــون البيئة 
البحرية وإدارتها بشـــكل مستدام، آمالً في استمرار هذا النوع 
من التعاون في الســـنوات المقبلـــة لتعزيز قدرات المجلس في 

مجال رصد وإدارة البيئة البحرية. 
 مـــن جانبـــه، أوضـــح رئيس قســـم المختبـــر بالمجلـــس األعلى 
للبيئة أحمد خميس، أن التعاون المشترك بين المجلس األعلى 
للبيئة ومركز “سيفاس” بدأ العام 2017، وتوج في العام 2018 
بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الخبرات في مجال 
التحكـــم بالتلـــوث البحري والحفـــاظ على التنـــوع الحيوي في 

البيئة البحرية.
 واضـــاف أن التعاون القائـــم بين المجلس األعلى للبيئة ومركز 
“ســـيفاس” تضمن  العمل على مجموعة من البرامج التي تعزز 
جهـــود مملكة البحرين في مجـــال الحفاظ على البيئة البحرية 
مثـــل دراســـة الملوثات فـــي مياه البحـــر، والرواســـب البحرية، 
واألحيـــاء البحريـــة، وتقييـــم الحمـــل البيئـــي للتلـــوث البحري 
الناتج من تصريف المياه العادمة، ووضع خطوط استرشـــادية 

لجودة البيئة البحرية بمملكة البحرين.

المنامة - بنا

البحرين تنجح في خفض مستويات المعادن الثقيلة
في دراسة شملت 29 موقعاً بحرياً في المياه اإلقليمية

“التنمية”: 9878 مستفيًدا من خدمات المراكز االجتماعية
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حضر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، جانبا من 
أعمـــال القمة العالميـــة للحكومات 2022 
التـــي بـــدأت أمـــس فـــي دولة اإلمـــارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة، بالتزامن مع 
اختتـــام فعاليـــات “إكســـبو 2020 دبـــي” 
وتشـــكل فرصـــة الستشـــراف مســـتقبل 
مـــن  وبحـــث جملـــة  الحكومـــي،  العمـــل 
الخبـــرات  وتبـــادل  الدوليـــة  التحديـــات 
والمعـــارف واألفـــكار التـــي تســـهم فـــي 

تعزيز التنمية واالزدهار حول العالم.
وأكـــد وزير الداخلية أن مســـتقبل األداء 
الحكومي أصبح مرتبطا بتحقيق التميز 
فـــي األداء وتقديـــم الخدمات من خالل 
المواطنيـــن  مـــع  وفعـــال  جـــاد  تواصـــل 
والعمـــل علـــى تلبية مطالبهـــم، الفتا إلى 
أن مواصلة االرتقاء بالخدمات المقدمة، 
والتنســـيق  التعـــاون  تعزيـــز  يتطلـــب 
مـــع جميـــع الجهـــات الخدميـــة، وضمـــن 

منظومة الشراكة المجتمعية.
وأشـــار إلـــى ضـــرورة مواصلـــة البرامـــج 
واالســـتعانة  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
بالتقنيـــات الحديثـــة المتطورة في إطار 
منظومـــة متكاملة مـــن األداء الحكومي 
مـــن خـــالل تقديـــم الخدمـــات بالســـرعة 

والكفاءة المطلوبة.
وتســـتعرض القمـــة العالميـــة للحكومات 
جلســـة   100 مـــن  أكثـــر  خـــالل   2022
ســـبل  وحواريـــة،  وتفاعليـــة  رئيســـة 
وتعزيـــز  الحكومـــي،  بـــاألداء  االرتقـــاء 
قدرة الحكومات على استباق التغيرات 
وابتـــكار  لهـــا  واالســـتعداد  المتســـارعة 
فـــي  توظيفهـــا  تضمـــن  التـــي  الحلـــول 

تحسين حياة المجتمعات.
في سياق متصل، شارك وزير الداخلية، 
الرابـــع  الـــوزاري  فـــي االجتمـــاع  أمـــس، 
لوزراء الداخلية بـــدول التحالف األمني 
الدولـــي، والذي يضم فـــي عضويته، كال 
مـــن مملكـــة البحريـــن، دولـــة اإلمـــارات 
المغربيـــة،  المملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة 
إيطاليـــا، ســـلوفاكيا، فرنســـا، إســـرائيل، 
إســـبانيا، الســـنغال، ســـنغافورة، هولندا. 
ويتخـــذ التحالـــف مـــن أبوظبـــي، مقـــرا 
ألمانتـــه العامـــة، وتـــم اإلعـــالن عنه في 

العام 2017.
وألقـــى وزير الداخليـــة، خالل االجتماع، 

كلمة، جاء فيها:
هـــذا  مســـتهل  فـــي  جميعـــا،  أحييكـــم 
االجتمـــاع، والـــذي يأتـــي تجســـيدا لمـــا 
يجمع الـــدول األعضاء من رغبة صادقة 
الكفيلـــة  الســـبل  لتعزيـــز  بّنـــاء  وتوجـــه 
بتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات وزيـــادة 
التدابيـــر  التخـــاذ  والتنســـيق  التعـــاون 
الفعالـــة للتصـــدي لمختلـــف التهديـــدات 

األمنيـــة، فـــي إطـــار الجهـــود المشـــتركة 
لترســـيخ االســـتقرار االقليمـــي وحمايـــة 

األمن والسلم الدوليين.
ويطيـــب لـــي أن أتوجـــه بخالص الشـــكر 
ســـمو  الفريـــق  العزيـــز  لـــأخ  والتقديـــر 
الشـــيخ ســـيف بن زايـــد آل نهيـــان نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء، وزيـــر الداخلية 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة، على مبادرته النوعية األمنية 
الشـــاملة ودعمـــه لهذا التحالـــف وأمانته 
العامـــة في أبوظبي، ممـــا يعبر عن رؤية 
لأحـــداث  شـــامل  واســـتيعاب  أمنيـــة 
والتطـــورات األمنيـــة وتداعياتهـــا علـــى 

الساحة اإلقليمية والدولية. 
الحضـــور  والمعالـــي،  الســـمو  أصحـــاب 
الكريـــم.. إن تعزيـــز نطـــاق العمل األمني 
لمكافحـــة الجريمـــة يســـهم فـــي تحقيق 

ســـرعة االستجابة بالشـــكل الذي يضمن 
احتـــواء الجريمـــة ومنـــع وقوعهـــا فـــي 
أي مـــكان بالعالـــم، مـــع التأكيـــد علـــى أن 
عدد المشـــاركين في هـــذا التحالف، يعد 
عامال مشـــجعا على استمراره وفعاليته، 
وهـــو مـــا انعكس علـــى إجـــراء التمارين 
المشـــتركة، التـــي تســـتند إلـــى فرضيات 
واقعية تزيد من فاعلية العمل التدريبي 
وزيـــادة قدرتـــه علـــى تحقيـــق األهداف 
المطلوبـــة. وإن هـــذا االجتمـــاع، فرصـــة 
طيبـــة لنجـــدد العـــزم على المضـــي قدما 
نحـــو تعزيز إجـــراءات الحمايـــة المدنية 
لحمايـــة ســـالمة المواطنيـــن فـــي دولنـــا 
مـــن المخاطـــر والتهديـــدات المتعـــددة، 
اإلجـــراءات  هـــذه  وتطويـــر  ومراجعـــة 
والخطط بشكل مســـتمر. ومن بين هذه 
التحديات األمنيـــة: مكافحة ومحاصرة 

الجريمة المنظمـــة واإلرهابية، الطائرات 
المســـيرة )درون( الهجمات الســـيبرانية، 
وهـــو األمـــر الـــذي يتطلـــب التوســـع في 
اســـتخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي 
واالســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثة بما 
تتيحه من تحديات وفرص، في إطار من 
التعاون وتبـــادل الخبـــرات والمعلومات 
واستخدام المعدات واألجهزة الحديثة. 
الحضـــور  والمعالـــي،  الســـمو  أصحـــاب 
الكريـــم.. إننـــي علـــى ثقـــة بقدرتنـــا، من 
خـــالل التعـــاون الدائـــم والمخلص، على 
مجابهـــة التحديـــات األمنيـــة ومواصلـــة 
العمل المشـــترك، حيث إن توسيع دائرة 
مفتـــاح  والكفـــاءات،  الخبـــرات  تبـــادل 
تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار والســـالم في 

منطقتنا والعالم. شكرا لكم. 
وتـــم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث عـــدد من 

الموضوعات والقضايا األمنية المشتركة 
وتعزيز الســـبل الكفيلة بتبادل التجارب 
والخبـــرات، بما يســـهم فـــي تعزيز جهود 
ووضـــع  األمنيـــة  التهديـــدات  مجابهـــة 
لمكافحـــة  المشـــتركة  االســـتراتيجيات 

الجريمة.
الـــدول  داخليـــة  وزراء  أصـــدر  وقـــد 
األعضـــاء فـــي التحالف األمنـــي الدولي، 
بيانـــا فـــي ختـــام اجتماعهم، أكـــدوا فيه 
الـــدول  اتحـــاد  مواصلـــة  علـــى  عزمهـــم 
المنظمـــة  الجرائـــم  مواجهـــة  األعضـــاء، 
ومحاربـــة  الوطنيـــة  للحـــدود  والعابـــرة 
التطـــرف والراديكاليـــة بجميع أشـــكالها، 
موضحيـــن أن التحالـــف والذي تأســـس 
العـــام 2017 كعمل من أعمـــال التضامن 
بين الدول الصديقة والشـــقيقة، يســـتمر 
فـــي ســـعيه لتحقيـــق المزيد من الســـالم 

واألمن واالستقرار في مجتمعات الدول 
األعضاء والمجتمعات الدولية كافة.

لـــه  تعرضـــت  مـــا  االجتمـــاع،  وأدان 
التحالـــف  دول  بعـــض  مجتمعـــات 
تحديـــات  مـــن  الســـابق  العـــام  خـــالل 
أمنيـــة، اســـتهدفت اســـتقرار وأمن هذه 
الهجـــوم  بشـــدة  وشـــجب  المجتمعـــات، 
تعرضـــت  الـــذي  اإلرهابـــي  الصاروخـــي 
لـــه دولة اإلمـــارات مطلع هـــذا العام ألنه 
اســـتهدف مواقـــع مدنية وأبريـــاء عزل، 

فقدوا حياتهم.
“نظـــل  المشـــترك  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
عازمين على الشراكة الجدية اإليجابية 
وســـنواصل الوقـــوف معـــا والعمـــل معا، 
على أســـاس الوحدة، والهدف المشترك، 

وااللتزام الدائم بالسالم”.
ويشـــمل التحالف، مجموعة عمل دولية 
العابـــرة  المنظمـــة  الجريمـــة  لمواجهـــة 
للحـــدود وجرائـــم التطـــرف مـــن خـــالل 
التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات بيـــن الدول 
تنســـيقي  إطـــار تحـــرك  فـــي  األعضـــاء، 
للتعامل مع مؤشـــرات تصاعـــد المخاطر 

األمنية بدول المنطقة والعالم.
وعلى هامـــش اجتمـــاع وزراء الداخلية 
بـــدول التحالـــف األمنـــي الدولـــي، التقى 
رئيـــس  نائـــب  أخيـــه  الداخليـــة،  وزيـــر 
مجلـــس الـــوزراء، وزير الداخليـــة بدولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الفريق ســـمو الشـــيخ ســـيف بن زايد آل 

نهيان.
وخـــالل اللقاء، أشـــاد الوزيـــر بالعالقات 
بيـــن  المتميـــزة  واألخويـــة  التاريخيـــة 
البلديـــن الشـــقيقين والحـــرص المتبادل 
علـــى تعزيـــز آفـــاق التعـــاون األمني في 

مختلف المجاالت.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
الموضوعـــات والمســـائل األمنية وتعزيز 
الخبـــرات  لتبـــادل  المشـــتركة  الجهـــود 
والمعلومـــات في إطـــار التحالف األمني 
الدولـــي، بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق األمن 

واالستقرار اإلقليمي.
كما التقى وزير الداخلية، كال على حدة، 
وزيـــر داخليـــة الســـنغال محمـــد نـــاداي، 
ووزيـــر داخليـــة ألبانيـــا بليدار جوتشـــي 
كاســـيفا  ســـنغافورة  داخليـــة  ووزيـــر 
شـــانموقام، حيث بحث معهم، عددا من 
الموضوعات والمسائل األمنية في إطار 
العمل على تطوير التنســـيق األمني بين 
الدول األعضاء في التحالف واألولويات 
االســـتراتيجية التي تجمعها، بما يســـهم 
في تعزيز عالقات التعـــاون ودفعها إلى 

األمام.
رافـــق وزير الداخلية، خـــالل زيارته إلى 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وفد 

يضم عددا من المسؤولين بالوزارة.

المنامة - وزارة الداخلية

محاصرة طائرات “درون” يتطلب التوسع في الذكاء االصطناعي
توسيع التعاون مع دول التحالف األمني في التصدي للتهديدات... وزير الداخلية:

تعزيــز إجــراءات الحمايــة المدنيــة لحمايــة ســامة المواطنيــن فــي دولنــا مــن المخاطــر

مســـتقبل األداء الحكومـــي مرتبـــط بتحقيق التميز فـــي األداء وتقديم الخدمات

تعزيـــز نطـــاق العمـــل األمني يســـهم فـــي ســـرعة االســـتجابة لمكافحـــة الجريمة
بأبوظبي العامة  وأمانته  للتحالف  دعمه  على  اإلماراتي  نظيره  يشكر  الوزير 

عـــدد المشـــاركين فـــي التحالـــف يعـــد عامـــا مشـــجعا علـــى اســـتمراره وفعاليته 
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - مركز الملك حمد للتعايش

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  قـــام 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، لدى زيارته إلـــى جمهورية الهند، 
بإيداع وثائـــق التصديـــق بالموافقة على 
انضمـــام مملكـــة البحريـــن إلـــى االتفاقية 
للطاقـــة  الدولـــي  للتحالـــف  اإلطاريـــة 
الشمســـية تفعيـــًا للمرســـوم رقـــم )107( 
لسنة 2021، حيث كان في استقباله وزير 
الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة بجمهوريـــة 
الهنـــد ف. موراليدهـــاران. وأشـــاد بعمـــق 

العاقات التاريخيـــة الوطيدة والمتميزة 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، والقائمـــة على 
دعائـــم راســـخة مـــن المـــودة واالحتـــرام 
والترابـــط الثقافـــي والحضـــاري، مؤكـــًدا 
أن انضمـــام مملكـــة البحريـــن رســـمًيا إلى 
التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومقره 
نيودلهـــي، مـــن شـــأنه تعزيز التعـــاون في 
التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة 
بمـــا يحافظ علـــى البيئة ويدعـــم أهداف 

التنمية المستدامة.

نشـــرت إدارة التحريـــات الماليـــة عبر 
موقعها اإللكتروني تقريرها الســـنوي 
لعام 2021، الذي يتضمن اإلحصاءات 
واألنشطة التي قامت بها خال العام 
الماضـــي، كمـــا احتفـــت اإلدارة بمرور 
20 سنة على تأسيسها وذلك بتسليط 
الضـــوء علـــى أهـــم اإلنجـــازات خال 

األعوام السابقة.
وأشارت مدير إدارة التحريات المالية 
الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفة 
المركـــز  وباعتبارهـــا  اإلدارة  أن  إلـــى 
الوطني فـــي مكافحة غســـل األموال 
وتمويل اإلرهاب منذ تأسيســـها دأبت 
بااللتزام بالمعايير الدولية وتوصيات 
مجموعة العمل المالي )فاتف( لتكون 
متوافقـــة مـــع الجهـــود الدوليـــة فـــي 
مكافحـــة هـــذه الجرائـــم العابـــرة عبر 
الحـــدود وتعزيـــز دور مملكة البحرين 

في مواجهتها.

اليـــوم  تزخـــر  اإلدارة  أن  وأضافـــت 
اإلداريـــة  المنجـــزات  مـــن  بالعديـــد 
والعملية، إذ اســـتطاعت رفع كفاءتها 
غســـل  جرائـــم  بقضايـــا  البـــت  فـــي 
األموال وتمويل اإلرهاب والنقل غير 
المشـــروع لألمـــوال عبر الحـــدود، كما 
أن التعاون القائم بيـــن النيابة المالية 
وغســـل األمـــوال المنشـــأة حديًثا كان 
لـــه األثـــر األكبـــر فـــي ردع المجرميـــن 

والتصدي لهذه الجرائم.

تلقى مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
السلمي دعوة رســـمية لحضور المؤتمر 
الســـابع لزعمـــاء أتباع األديـــان العالمية 
والتقليديـــة المزمع عقـــده في العاصمة 
الكازاخيـــة نور ســـلطان خـــال 14 - 15 

سبتمبر المقبل.
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال أميـــن عام 
مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 
الســـلمي الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد بن 
جمهوريـــة  ســـفير  خليفـــة،  آل  ســـلمان 

مملكـــة  لـــدى  المعتمـــد  كازاخســـتان 
البحريـــن بيريـــك آريـــن، حيـــث تســـلم 
هـــة  موجَّ الســـفير  مـــن  رســـمية  دعـــوة 
لرئيس مجلـــس أمناء مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي الشـــيخ خالد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، وذلـــك لحضور 
المؤتمر الذي ســـيقام تحت شـــعار “دور 
زعماء األديـــان العالمية والتقليدية في 
التنمية االجتماعية والروحية للبشـــرية 

في فترة ما بعد الجائحة”. 

ا إلى “تحالف الطاقة” البحرين تنضم رسميًّ

“التحريات المالية” تنشر تقريرها السنوي عبر موقعها اإللكتروني

“حمد للتعايش” يتلقى دعوة لحضور “زعماء األديان”

المنامة- وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
برليـــن  حـــوار  مؤتمـــر  فـــي  الزيانـــي، 
بـــدأت أعمالـــه  الـــذي  للطاقـــة العالمـــي، 
أمـــس فـــي العاصمـــة األلمانيـــة برليـــن، 
بدعوة مـــن وزيـــرة خارجيـــة جمهورية 
ألمانيا االتحاديـــة أنالينا بيربوك، ونائب 
المستشـــار وزيـــر الشـــؤون االقتصادية 
ألمانيـــا  بجمهوريـــة  المنـــاخ  وحمايـــة 

االتحادية روبرت هابيك.
ويشـــارك في المؤتمر الـــذي يعقد تحت 

شـــعار “تحويـــل الطاقـــة - مـــن الطموح 
إلـــى التنفيذ” عدد مـــن وزراء الخارجية 
واالقتصـــاد والطاقـــة والبيئـــة من دول 
المعنيـــة  الدوليـــة  والمنظمـــات  العالـــم 

بالبيئة والمناخ والطاقة.
ومـــن المقـــرر أن يناقـــش المؤتمـــر على 
مـــدى يوميـــن قضايـــا الطاقـــة وتأثيرها 
على المناخ والبيئة، والطاقة المتجددة، 
والجهـــود العالميـــة القائمـــة للتعامل مع 

تداعيات التغير المناخي.

الزياني يشارك في “حوار برلين”

“بحريننا” تسهم في تعزيز المواطنة وترسيخ قيم التعايش
نعتز بمشاركة اإلعالم في دعم مبادرات الخطة الوطنية... الرميحي:

أشاد وزير اإلعام علي الرميحي بأهداف 
لتعزيـــز  الوطنيـــة  الخطـــة  ومبـــادرات 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة 
الركائـــز  إحـــدى  باعتبارهـــا  “بحريننـــا”، 
األساســـية فـــي دعـــم المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة. وأعرب 
وزير اإلعام عن فخره واعتزازه بمشاركة 
اإلعام الوطني في دعم مبادرات الخطة 
الوطنيـــة التـــي يقودهـــا وزيـــر الداخليـــة 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفة، رئيس لجنـــة متابعة تنفيذ الخطة 
الوطنيـــة، النابعـــة من الرؤيـــة اإلصاحية 
مملكـــة  دســـتور  ومبـــادئ  الملـــك  لجالـــة 
البحرين وميثاق العمل الوطني، بما يسهم 
فـــي تعزيز الوالء واالنتماء والحفاظ على 
مســـيرة  وخدمـــة  الوطنيـــة  المكتســـبات 

التطوير والتحديث التي تشـــهدها مملكة 
البحرين في مختلف المجاالت.

شـــؤون  وزارة  حـــرص  الرميحـــي  وأكـــد 
الخطـــة  مبـــادرات  دعـــم  علـــى  اإلعـــام 
الجهـــود  كافـــة  وتســـخير  الوطنيـــة 
الخطـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  واإلمكانـــات 
وتقديـــم  اإلعاميـــة  المبـــادرات  وتنفيـــذ 
كافة أشكال الدعم اإلعامي للشركاء في 
تنفيـــذ الخطـــة الوطنية، تجســـيًدا للرؤية 
الملكيـــة الســـامية لصاحـــب الجالـــة ملك 
البـــاد أن مملكـــة البحريـــن ســـتبقى دوًما 
وطًنـــا تزدهر فيه ثقافـــة المحبة والتآخي 
والتعايش والتمسك بمبادئ ديننا الحنيف 

الداعية للتسامح واالعتدال.
اإلعـــام  شـــؤون  وزارة  التـــزام  أكـــد  كمـــا 
بتنفيـــذ وإنجـــاح المبـــادرات المنوطة بها، 
القوانيـــن واألنظمـــة  بينهـــا تفعيـــل  ومـــن 

ومواثيـــق الشـــرف بيـــن وســـائل اإلعـــام 
اإليجابيـــة  الصـــورة  إلبـــراز  المختلفـــة 
للمواطن البحريني، باإلضافة إلى توظيف 
البرامـــج اإلذاعية والتلفزيونية وتســـخير 
جميع المنصـــات اإلعامية التابعة للوزارة 

لتحقيق أهداف الخطة الوطنية إعامًيا.

شـــؤون  وزارة  أن  اإلعـــام  وزيـــر  وذكـــر 
جميـــع  لتحقيـــق  بجهـــد  تعمـــل  اإلعـــام 
أهـــداف ومبادرات الخطة الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة 
وفـــي مقدمتهـــا مـــا يخـــص تعزيـــز الهوية 
الوطنيـــة وإحيـــاء تراثنـــا الوطني وإعاء 
قيـــم التســـامح والتعايش الســـلمي، وذلك 
مـــن  العديـــد  وإنتـــاج  تنفيـــذ  خـــال  مـــن 
البرامـــج التلفزيونيـــة واإلذاعيـــة، مؤكـــًدا 
اســـتمرار الوزارة في جهودهـــا الفعالة من 
أجـــل تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية على 
أســـس راســـخة مـــن الشـــراكة المجتمعية 
للمؤسســـات  الوطنيـــة  والمســـؤولية 
الحكومية والخاصة واألهلية واإلعامية، 
إيماًنا منها بأهمية الخطة في ترسيخ قيم 
المواطنة واالرتقاء بمساهمات المواطنين 

في خدمة وطنهم.

المنامة - بنا

بحث عالقات الصداقة الوطيدة بين المنامة وبرلين
مستعرًضا تطورات األوضاع السياسية مع نظيرته األلمانية... الزياني:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، فـــي برليـــن امـــس، مـــع وزيـــرة 
االتحاديـــة،  ألمانيـــا  جمهوريـــة  خارجيـــة 
أنالينـــا بيربوك، وذلك بمناســـبة مشـــاركته 

في مؤتمر برلين الدولي للطاقة. 
وأعـــرب وزير الخارجية خـــال اللقاء عن 
الشـــكر والتقديـــر لوزيـــرة الخارجيـــة على 
دعوتهـــا الكريمـــة لـــه للمشـــاركة فـــي هـــذا 
المؤتمـــر الدولـــي المهـــم الـــذي تســـتضيفه 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة فـــي وقـــت 
تحتـــل فيـــه قضية الطاقـــة أولوية عالمية 
لمـــا لها مـــن تأثير علـــى االقتصـــاد العالمي 
المســـتدامة،  والتنميـــة  والمنـــاخ  والبيئـــة 
التعـــاون  عاقـــات  تشـــهده  بمـــا  مشـــيًدا 
مـــن  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
تطـــور ونمو في مختلف المجاالت، مؤكًدا 
حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون 

الثنائـــي مـــع جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية 
إلى مستويات أشمل لما من شأنه تحقيق 

المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
خارجيـــة  وزيـــرة  رحبـــت  جانبهـــا،  مـــن 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية بزيـــارة وزير 
الخارجيـــة ومشـــاركته فـــي مؤتمـــر برلين 
الدولـــي للطاقة، مشـــيدة بتنامـــي التعاون 

المشـــترك بين البلديـــن الصديقين، مؤكدة 
كافـــة  فـــي  بتطويـــره  بادهـــا  اهتمـــام 
المجـــاالت والعمـــل علـــى تنميـــة التعـــاون 
الثنائـــي، ومواصلـــة التواصـــل والتنســـيق 
المشـــترك تجاه القضايا المتصلة بالحفاظ 
على أمـــن المنطقة واســـتقرارها، مشـــيدة 
بجهـــود مملكـــة البحريـــن وحرصهـــا علـــى 

المضـــي قدًما لتعزيز الســـام واالســـتقرار 
واالزدهـــار فـــي منطقة الشـــرق األوســـط، 
التقـــدم  دوام  البحريـــن  لمملكـــة  متمنيـــة 

والنماء.
عاقـــات  بحـــث  االجتمـــاع،  خـــال  تـــم 
الصداقة الوطيدة بين البلدين الصديقين، 
فـــي  المشـــترك  التعـــاون  تطويـــر  وســـبل 
مختلـــف المجاالت خدمة لمصالح البلدين 
والشـــعبين الصديقين. كما بحث الجانبان 
تطـــورات األوضـــاع السياســـية واألمنيـــة 
اإلقليميـــة والدوليـــة، باإلضافـــة إلـــى عدد 
مـــن الموضوعات والقضايـــا ذات االهتمام 

المشترك.
حضـــر االجتماع، ســـعادة الســـفير عبدهللا 
عبداللطيف عبدهللا، سفير مملكة البحرين 
لدى جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية، والوفد 

المرافق لوزير الخارجية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، فـــي برليـــن امـــس، مـــع وزيـــر 
خارجيـــة جمهوريـــة أذربيجان جيحون 
بيراموف، وذلك بمناســـبة مشاركته في 

مؤتمر برلين الدولي للطاقة.
تـــم خـــال االجتمـــاع، بحـــث عاقـــات 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الصداقـــة 
التعـــاون  تطويـــر  وســـبل  الصديقيـــن 
المشـــترك فـــي مختلف المجـــاالت التي 

من شأنها توســـيع آفاق التعاون الثنائي 
بمـــا يخـــدم المصالح المشـــتركة للبلدين 
إلـــى  إضافـــة  الصديقيـــن،  والشـــعبين 
تطـــورات األوضاع اإلقليميـــة والدولية 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.
حضر االجتماع، ســـفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية ألمانيا االتحادية عبدهللا 
لوزيـــر  المرافـــق  والوفـــد  عبداللطيـــف 

الخارجية.

توسيع آفاق التعاون مع أذربيجان

المنامة- بنا

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، 
أمـــس الثاثاء، نائب وزيـــر الخارجية 

اإلسرائيلي، عيدان رول.
 وخال اللقاء تم اســـتعراض مجاالت 
التعاون المشترك وما تشهده من تقدم 
على جميع المســـتويات، وتعزيز سبل 
التعـــاون الثنائـــي فـــي مجـــال التعليم 
والبحـــث العلمي وتبادل الخبرات بين 

البلدين.

 وأكـــدت األميـــن العـــام أن نتائج هذه 
الزيـــارة ونجاحهـــا من شـــأنه أن يفتح 
آفاًقـــا أرحـــب للتعـــاون المشـــترك بمـــا 
يعـــود بمزيـــد مـــن النفع علـــى البلدين، 
متطلعة إلى مزيد من التعاون العلمي 
الفتـــرة  فـــي  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 

المقبلة.
 مـــن جانبـــه، عبـــر رول عـــن تقديـــره 
لجهـــود األمين العام لمجلـــس التعليم 
العالـــي، فـــي تعزيـــز مســـيرة التعليـــم 
العالـــي، ولـــدور وجهـــود المجلس في 

االرتقاء بالتعليم العالي.

تعزيز التعاون البحثي مع إسرائيل

توطيد التعاون بين “دراسات” ومؤسسات الفكر الهندية
عبداهلل بن أحمد: فتح آفاق جديدة لالرتقاء بالمعرفة اإلنسانية

قـــام وفد مـــن مركـــز البحرين للدراســـات 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
)دراســـات(، برئاسة رئيس مجلس األمناء 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
التنفيـــذي  المديـــر  مـــن  كل  وعضويـــة 
لمركـــز “دراســـات” حمد العبـــدهللا، ومدير 
عمـــر  بالمركـــز  والبحـــوث  الدراســـات 
العبيدلـــي، أمـــس، بزيـــارة إلـــى عـــدد مـــن 
مراكـــز ومؤسســـات الفكـــر فـــي جمهورية 
الهنـــد الصديقـــة، وبحضـــور ســـفير مملكة 
البحرين في نيودلهي عبدالرحمن القعود.

واجتمـــع رئيس مجلس أمناء “دراســـات” 
مع المدير العام لمعهـــد “مانوهار باريكار” 
للدراســـات والتحليات الدفاعية السفير 
فـــي  المعهـــد  بمقـــر  تشـــينوي،  ســـوجان 
نيودلهي، والذي يعتبر من أبرز مؤسسات 
الفكـــر الهندية، الســـيما فـــي قضايا األمن 

والدفـــاع، حيث اطلع الوفد على أنشـــطة 
وإصـــدارات وبرامـــج المعهـــد، باإلضافـــة 
المشـــترك،  التعـــاون  تعزيـــز  بحـــث  إلـــى 
اســـتناًدا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين 

الجانبين. 
كمـــا التقى الوفد خال زيارته “مؤسســـة 
الهنـــد” التـــي تعنى بدراســـة وتحليل آخر 
الســـاحة  علـــى  والقضايـــا  المســـتجدات 

الدوليـــة، عضـــو مجلس أمناء المؤسســـة 
رام مادهـــاف، الـــذي رحب بفتح جســـور 
التعـــاون بين المؤسســـتين فـــي مجاالت 
النوعيـــة  والدراســـات  العلمـــي،  البحـــث 

المتخصصة. 
مؤسســـة  أيًضـــا  “دراســـات”  وفـــد  وزار 
“أوبزيرفر” للبحوث فـــي نيودلهي، وعقد 
اجتماعا مع وفد من المؤسســـة، برئاســـة 

تمـــت  حيـــث  ســـوري،  نافديـــب  الســـفير 
اإلشـــادة بالفعاليـــة المشـــتركة التـــي تـــم 
تنظيمهـــا مؤخـــًرا بين المؤسســـتين حول 
العاقـــات البحرينيـــة الهنديـــة، بمناســـبة 
للعاقـــات  الذهبـــي  باليوبيـــل  االحتفـــال 

الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. 
بـــن أحمـــد آل  وأعـــرب الشـــيخ عبـــدهللا 
مـــع  بالتعـــاون  اعتـــزازه  عـــن  خليفـــة، 
المؤسســـات الفكريـــة ومراكز الدراســـات 
الهنديـــة، التـــي تقـــوم بـــدور فاعـــل فـــي 
مجاالت تعزيز التعاون المشـــترك، وتقدم 
جديـــدة  آفـــاق  لفتـــح  كبيـــرة  إســـهامات 
لارتقـــاء بالمعرفـــة اإلنســـانية، موضًحـــا 
أن وفـــد “دراســـات” اطلع عـــن كثب على 
المؤسســـات  تلـــك  وفعاليـــات  أنشـــطة 
البحثيـــة، وجهودهـــا فـــي خدمـــة البحث 

العلمي، ودعم صناعة القرار.

المنامة - “دراسات”
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الشايجي: مستعدون للترويج للدليل على 
صعيد المنظمات اإلقليمية والدولية 

إعالميون: يحسم الكثير من الجدل 
ويساعد على تقديم المحتوى بمهنية 

وموضوعية

أطلــق المجلــس األعلــى للمــرأة “الدليــل االسترشــادي للتغطيــات اإلعالميــة الخاصــة 
بالشــأن األســري” خــالل فعاليــة جــرى تنظيمهــا عبــر تقنية االتصــال المرئي بمشــاركة 
األميــن العــام للمجلــس هالة األنصاري ووزير شــؤون االعالم علــي الرميحي، ورئيس 
جمعية الصحفيين البحرينية عيســى الشــايجي، إضافة إلى قرابة 90 من اإلعالميين 

والصحفيين وكتاب الرأي والمهتمين.

وبـــدأت الفعاليـــة التـــي أدارهـــا اإلعالمـــي 
إبراهيـــم التميمـــي بكلمة ترحيبيـــة ألقتها 
األنصـــاري أوضحـــت فيها أن إصـــدار هذا 
الدليل يأتي في إطار ما تؤكد عليه قرينة 
عاهـــل البـــالد رئيســـة المجلـــس صاحبـــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة بالعديـــد مـــن المناســـبات علـــى 
الـــدور المســـاند والفاعل لوســـائل اإلعالم 
إليصـــال مـــا يتحقـــق للمـــرأة واقعيـــًا، ولما 
يجب التنبيه له، للحفاظ على اســـتقرارها 
األســـري كمدخـــل أساســـي النطالقتها في 

فضاء الشأن العام.

حل المشكالت

الدليـــل  هـــذا  فكـــرة  أن  وأوضحـــت 
ركيزتيـــن  مـــن  تنبثـــق  اإلسترشـــادي 
أساســـيتين همـــا قناعـــة المجلـــس بالـــدور 
المحـــوري لمؤسســـات القطـــاع اإلعالمـــي 
القناعـــات،  تشـــكيل  فـــي  مؤثـــرة  كقـــوة 
وترســـيخ القيـــم، ورفع الوعـــي بضرورات 
اســـتقرار األســـرة، كمكّون أساسي لحماية 
رئيســـي  وكعنصـــر  االجتماعـــي،  النســـيج 
يساهم في تلبية متطلبات األمن الوطني 
والتنميـــة المســـتدامة، والتـــزام المجلـــس 
بمتابعـــة جانب االســـتقرار األســـري كأحد 
أهـــم مجـــاالت الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض 
المـــرأة البحرينية، ســـواء على صعيد حل 

المشـــكالت ومتابعة مؤشـــرات االســـتقرار 
األســـري وطنيًا، أو علـــى صعيد ما يتطلبه 
المجـــال مـــن تكثيـــف وتجويـــد لمضمـــون 
برامـــج التوعيـــة والتثقيـــف، وطـــرق لفت 
نظـــر الرأي العـــام للقضايـــا الحيوية وذات 

األولوية لألسرة البحرينية.
حاجـــة  “هنـــاك  أن  األنصـــاري  وبينـــت 
لطـــرح فكرة الدليل، والتشـــاور بشـــأنه مع 
المؤسسات والمنصات واألقالم اإلعالمية 
للنظر فيه من حيـــث توجهاته ومضمونه، 
للوقـــوف علـــى حاجتنـــا اليـــوم لمثـــل هذا 
الدليـــل كمرجـــع إرشـــادي، لنا جميعـــًا، عند 
التفاعل مع الشأن األسري، حيث اجتهدت 
شـــروحات  تقديـــم  فـــي  الدليـــل  مســـودة 
مفصلة لكل مـــا يحتاجه أهل االختصاص 

في المجال األسري”.

الدقة أواًل

بعـــد ذلـــك، قـــدم وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم، 
مداخلـــة أعرب فيها عن الفخـــر واالعتزاز 
بـــاألدوار الوطنية للمجلـــس األعلى للمرأة 
برئاســـة قرينـــة عاهل البالد، بمـــا في ذلك 
مـــا يبذلـــه المجلـــس من جهـــود نوعية من 
أجل دعم تقدم المرأة وترسيخ االستقرار 

األسري في مملكة البحرين.
ونـــوه الوزيـــر الرميحـــي بجهـــود المجلس 
األعلـــى للمرأة في إصدار هذا الدليل الذي 

يعـــد بـــادرة مميـــزة تســـاعد الصحافييـــن 
بالمنهـــج  االســـتهداء  علـــى  واإلعالمييـــن 
الصحيح في التعاطي إعالميًا مع الشـــأن 
األســـري، مشـــيدًا بحـــرص المجلـــس على 
مشـــاورة اإلعالميين في محتـــوى الدليل 
في إطار التشـــاركية المبنيـــة على القناعة 
الراســـخة لـــدى الجميـــع بأهميـــة موضوع 
المـــرأة واألســـرة بمختلـــف أبعاده، مشـــيرًا 
إلى أن الحرص على دعم المرأة وتماســـك 
األســـرة فـــي البحرين يعنـــي الحرص على 
استقرار المجتمع وترسيخ دعائم الدولة.

اإلعالميـــة  المؤسســـات  إن  وقـــال 
البحرينيـــة بعيـــدة كل البعـــد عـــن التهويل 
واإلثـــارة فـــي التعاطـــي مـــع الموضوعات 
الحساســـة مثل الموضوعـــات ذات الصلة 
باألســـرة، وتحرص على إيصـــال المعلومة 
الصحيحـــة، وأال تكـــون الســـرعة فـــي نقل 
الخبـــر أو الســـبق الصحافي على حســـاب 

المصداقية والدقة.
وأكـــد أن األجهزة اإلعالميـــة في البحرين 
وداعمـــة  فاعلـــة  إســـتراتيجية  شـــريكة 
ومبـــادرات  وبرامـــج  خطـــط  لمختلـــف 
المجلـــس األعلـــى للمرأة، وجميـــع الجهات 
والمؤسسات الوطنية، وأضاف أن اإلعالم 

البحرينـــي يتحلى بالشـــفافية فـــي الطرح 
توصيـــل  علـــى  ويحـــرص  والمســـؤولية 
المعلومـــة للجمهـــور بمـــا يخـــدم مســـارات 

التقدم والتنمية.

مضامين مهمة 

“الدليـــل  الشـــايجي  وصـــف  جانبـــه،  مـــن 
اإلرشـــادي للتغطيـــات اإلعالميـــة الخاصة 
بالشـــأن األســـري” بأنـــه “شـــامل، ويحمـــل 
مضاميـــن مهمـــة”، وقال “نحّيـــي المجلس 
األعلـــى للمـــرأة علـــى وضـــع هـــذا الدليـــل، 
ونحـــن معجبون بالجهد الكبيـــر الذي ُبذل 
فـــي إعـــداده بمـــا يتضمنـــه من شـــروحات 
مفصلـــة وإســـتراتيجيات وغيرها، وندعو 
جميـــع الزمـــالء الصحافييـــن لالسترشـــاد 

به”.
وأعرب الشـــايجي فـــي مداخلـــة له خالل 
الفعاليـــة عن جاهزية جمعيـــة الصحفيين 
لتبنـــي هذا الدليـــل والترويج له، ليس في 
اإلعـــالم فقط، بـــل على صعيـــد المنظمات 
بعمـــل  الصلـــة  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
الجمعية أيضًا، وكشـــف أن لجنة التدريب 
فـــي الجمعيـــة ســـتعمل علـــى عقـــد ورش 

لإلعالمييـــن بهدف تعريفهم بمفردات هذا 
الدليـــل والتأكد من اســـتيعابهم لتوجهاته 

ومضامينه وأن ينعكس ذلك في عملهم.
الصحفييـــن  رئيـــس جمعيـــة  توجـــه  كمـــا 
للصحافيـــات  الفاعـــل  للـــدور  بالتحيـــة 
والصحافييـــن فـــي مملكة البحريـــن مثمنًا 
التزامهم بشـــرف وأخالق المهنة، ومراعاة 
خصوصيـــة المجتمـــع البحرينـــي المتميـــز 

بترابطه األسري.

مداخالت مؤثرة

مـــن  العديـــد  الفعاليـــة  وتضمنـــت  هـــذا 
واإلعالمييـــن  الصحافييـــن  مداخـــالت 
وكّتـــاب الرأي المشـــاركين، باركـــوا خاللها 
جهود المجلس األعلى في إصدار “الدليل 
اإلرشـــادي للتغطيـــات اإلعالميـــة الخاصة 
بالشـــأن األســـري” الـــذي يعتبـــر مرجعًا لهم 
فـــي عملهـــم على توفيـــر متابعـــة إعالمية 
رصينـــة ومســـؤولية لجميـــع الموضوعات 
ذات الصلـــة بالمـــرأة واألســـرة، بمـــا فيهـــا 
واألســـرية،  الشـــرعية  المحاكـــم  أخبـــار 
ومكاتـــب اإلرشـــاد األســـري، وموضوعات 
التـــي  والخدمـــات  واالحتضـــان،  الطـــالق 

تحظـــى بهـــا المـــرأة البحرينيـــة، وغيرهـــا، 
وأشـــادوا بحرص المجلس األعلـــى للمرأة 
على التشاور معهم في إطالق هذا الدليل 

وتطويره وإثراء محتواه.
وأشـــاروا إلى جوانب مـــن التحديات التي 
تعتـــرض العمـــل اإلعالمـــي فـــي التعاطـــي 
مع الشأن األســـري، مثل اإلحصاءات ذات 
الصلة بنسبة الطالق، وتداخل عمل بعض 
الجهـــات ذات االختصـــاص، الفتيـــن إلـــى 
أن هـــذا الدليـــل بمـــا تضمنه مـــن تعريفات 
الكثيـــر  يحســـم  ومرجعيـــات  ومصـــادر 
مـــن الجـــدل ويســـاعد علـــى أداء الرســـالة 

اإلعالمية بمهنية وموضوعية.
مـــن  عـــددًا  الدليـــل  ويتضمـــن  هـــذا 
العالقـــة  المصطلحـــات والتعريفـــات ذات 
بالشأن األســـري، والتشـــريعات والقوانين 
ذات الصلـــة، واإلســـتراتيجيات الوطنيـــة 
التي تعمـــل كأطر منظمة للجهود الوطنية 
المشـــتركة، وخدمــــات مكاتــــب ومراكـــــز 
الرســـــمية  األســـري  والتوفيـــــق  اإلرشـــاد 
واألهليـــة والخاصـــــة، إضافة إلـــى مصادر 
الحصول علـــى اإلحصـــاءات والمعلومات 
لبناء تحليل موضوعي عند طرح القضايا 

األسرية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

إطالق الدليل االسترشادي للتغطيات اإلعالمية الخاصة بالشأن األسري
األنصاري: القطاع اإلعالمي قوة مؤثرة في تشكيل القناعات وترسيخ القيم

المصداقية  حساب  على  الصحافي  للسبق  وال  اإلثارة  عن  بعيدة  اإلعالمية  مؤسساتنا  الرميحي: 

األعلى للمرأة يطلق الدليل االسترشادي للتغطيات اإلعالمية الخاصة  بالشأن األسري

وزير شؤون اإلعالم

“األعلى للمرأة” يطلق الدليل االسترشادي للتغطيات اإلعالمية الخاصة بالشأن األسري

أ.هالة األنصاري األمين العام للمجلس األعلى للمرأة
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النائـــب األول لرئيـــس  تحـــت رعايـــة 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
انطلقـــت صباح أمس )الثالثاء( أعمال 
األعمـــال  لريـــادة  الشـــبابي  الملتقـــى 
الشـــيخ  قاعـــة  فـــي  “مايكروشـــباب” 
خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  عبدالعزيـــز 
بجامعـــة البحريـــن بمشـــاركة أكثر من 
1300 شـــاب وشـــابة، وبتنظيـــم مـــن 

جمعية المستقبل الشبابية.
ويشـــارك في أعمال هذا الملتقى الذي 
يقام على مـــدى ثالثة أيام متحدثون 
رفيعو المستوى بما فيهم ممثلون عن 
القطاع الحكومـــي والخاص واألهلي، 
يعرضـــون  أعمـــال  رواد  إلـــى  إضافـــة 
عالـــم  فـــي  رحلتهـــم  مـــن  جوانـــب 
ريـــادة األعمـــال وتحـــول األفـــكار إلى 

مشروعات وشركات ناشئة ناجحة.
الملتقـــى  مـــن  األول  اليـــوم  وتضمـــن 
كلمـــة محمد باقر رئيـــس اللجنة العليا 
للمكتـــب التنســـيقي لمبـــادرات خالـــد 
بـــن حمـــد بجامعـــة البحريـــن، وعرض 
فيلـــم تعريفـــي بالملتقى. وشـــارك في 
المحاضرة االفتتاحية أســـامة السيد، 

بعدهـــا جـــرى عـــرض حـــول “مشـــاريع 
اإلســـتراتيجية  مديـــر  قدمـــه  األمـــل” 
والبرامـــج خالـــد آل ريـــس، فيمـــا قدم 
رائد األعمال خليل القاهري محاضرة 
حول “التحول اإللكتروني للمشـــاريع” 
المبيعـــات  مديـــر  وقـــدم  الرياديـــة، 
مايكروســـوفت  لشـــركة  اإلقليميـــة 
عبدالكريم أبو جابر ورقة عمل خاصة 

بالشركات الناشئة.
وتضمنت فعاليات اليوم األول جلسة 
شـــبابية”،  نجـــاح  “قصـــص  بعنـــوان 
تحدث فيهـــا رواد األعمال أحمد فرج 

صاحـــب مشـــروع “لومفـــي”، وخليفة 
شـــويطر صاحب مشـــروع “سكراش”، 
وياســـر عبدالعزيـــز صاحـــب مشـــروع 
“مالعب”، وقد أدارت الجلســـة شيماء 

المير.
المســـتقبل  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الشـــبابية صبـــاح الزيانـــي إن ملتقـــى 
“مايكـــرو شـــباب” يواكـــب التوجيهات 
عـــام   2022 العـــام  بجعـــل  الملكيـــة 
للشـــباب البحريني، مثمنا رعاية سمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة لهذا 
الملتقـــى، ومعربا عن شـــكره وتقديره 

ألعمـــال  الحثيثـــة  ســـموه  لمتابعـــة 
الملتقـــى، ومؤكـــدا أن اللجنة المنظمة 
للملتقى تعمل وفقا لتوجيهات ســـموه 
علـــى إخـــراج الملتقـــى بالشـــكل الذي 

يرتقي لتطلعات سموه.
وأضـــاف الزيانـــي فـــي كلمة لـــه خالل 
حفل االفتتاح أن رعاية ســـمو الشيخ 
لملتقـــى  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  خالـــد 
تمنـــح  العـــام  هـــذا  شـــباب”  “مايكـــرو 
علـــى  مســـبوق  غيـــر  زخمـــا  الملتقـــى 
طريـــق انطالقـــه؛ لتحقيـــق األهـــداف 
الطموحة التي ينشدها، وإحداث أكبر 

تأثيـــر إيجابي ممكن فـــي مجال دعم 
رواد األعمال البحرينيين وتشجيعهم 

على إطالق مشروعاتهم الخاصة.
كما أعرب الزياني عن شـــكره لجامعة 
الجامعـــة  برئيســـة  ممثلـــة  البحريـــن 
علـــى  المضحكـــي  شـــاهين  جواهـــر 
وتوفيـــر  المتلقـــي،  هـــذا  اســـتضافة 
ألعمالـــه،  الالزمـــة  التســـهيالت  كل 
وبمـــا يبرهن مـــرة أخـــرى على حرص 
الجامعة على دعم الشـــباب البحريني 
م  وقـــدَّ المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
رئيـــس الجمعية الشـــكر أيضـــا لجميع 

المتحدثين والمشاركين في الملتقى.
وأوضـــح الزيانـــي أن ملتقـــى “مايكرو 
جلســـات  مـــن  يتضمنـــه  بمـــا  شـــباب” 
وورش عمـــل يســـعى إلى استكشـــاف 
أفق تطور ريادة األعمال في البحرين، 
وتقديم نماذج لرواد أعمال بحرينيين 
تمكنـــوا مـــن إطـــالق شـــركات ناشـــئة 
تنمو وتتوسع باستمرار، ليشكل بذلك 
منصـــة حـــوار والتقـــاء بيـــن الشـــباب 
البحرينـــي تســـهم فـــي تحـــول المزيد 

منهم نحو ريادة األعمال.

المنامة - بنا

“مايكروشباب” ينطلق بمشاركة أكثر من 1300 شاب وشابة
الزياني: رعاية خالد بن حمد أكبر داعم لرواد األعمال

600 عدد الطعون المنظورة أمام محاكم التمييز
قضاة اختصاصيون لتسريع الفصل في الدعاوى... “األعلى للقضاء”:

كشـــف المجلـــس األعلـــى للقضـــاء عن 
بشـــأن  المجلـــس  أحـــدث إحصـــاءات 
محاكـــم  أمـــام  المنظـــورة  الطعـــون 
التمييـــز حتـــى اليـــوم ما يقـــارب 600 
طعـــن، إذ بلـــغ متوســـط عمـــر الطعون 
التي تفصـــل فيها محكمـــة التمييز ما 

يقارب 4 أشهر فقط.
ويأتي هذا اإلنجاز في إطار األهداف 
التي يســـعى المجلس األعلى للقضاء 
االســـتراتيجية  وفـــق  تحقيقهـــا  إلـــى 
بدعـــم  تبناهـــا،  التـــي  والمبـــادرات 
ومباركـــة مـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة لالرتقاء 
بالمنظومـــة القضائيـــة وفـــي تحويـــل 
التحديـــات إلى فـــرص غير مســـبوقة 

لمواصلة التنمية المستدامة.
كما لفت نائب رئيس المجلس األعلى 
التمييـــز  محكمـــة  رئيـــس  للقضـــاء 
إلـــى  البوعينيـــن  عبـــدهللا  المستشـــار 
الطعـــون  عمـــر  متوســـط  خفـــض  أن 
المنظـــورة أمام محكمـــة التمييز يأتي 
أيًضـــا كنتيجة للجهـــود المضنية التي 
يبذلها الســـادة القضاة في عملهم وما 

يتمتعـــون بـــه مـــن قـــدرات وكفـــاءات 
مخلصـــة أســـهمت بشـــكل فاعـــل فـــي 
تعزيز قـــدرة المحاكم بجميع درجاتها 

فـــي إنجاز القضايـــا المنظـــورة أمامها 
على النحو المتقدم.

للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  أن  وأكـــد 
آليـــات  تطويـــر  فـــي  قدًمـــا  يمضـــي 
التقاضـــي وتحقيـــق العدالـــة الناجـــزة 
وصـــون الحقـــوق والحريـــات بتقصير 
أمـــد التقاضـــي وتســـريع الفصـــل فـــي 
الدعـــاوى، ورفـــع كفـــاءة اإلجـــراءات 
وجودة األحكام من خالل استحداث 
مســـارات قضاة متخصصين وتطوير 
نظام تقييـــم األداء القضائـــي وإعادة 
القضائيـــة  اإلجـــراءات  هندســـة 

وتبسيطها.

المجلس األعلى للقضاء

عبدالله البوعينين

631 مشارًكا في جائزة األمير خليفة بن سلمان القرآنية
لجنة تحكيم متخصصة من الجنسين... و9 أبريل موعد بدء التصفيات

أعلنـــت جائزة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
فـــي  المشـــاركين  عـــدد  أن  القرآنيـــة 
الجائـــزة فـــي دورتهـــا الثانيـــة قـــد بلغ 
631 مشـــارك ومشـــاركة، بعـــد إغـــالق 
 10 الخميـــس  يـــوم  التســـجيل  بـــاب 
مارس على أن تبـــدأ التصفيات في 9 

أبريل 2022. 
وأوضحـــت اللجنـــة المنظمة أن حجم 
اإلقبـــال علـــى التســـجيل للجائزة في 
دورتهـــا الثانيـــة التي تنظمهـــا جمعية 
النـــور للبـــر برعايـــة كريمـــة مـــن ســـمو 
الشـــيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان 
آل خليفة، كان كبيرا، وذلك يرجع إلى 
أهميـــة الجائـــزة بين المشـــاركين فيها 
وقـــوة جوائزها، حيـــث إن التصفيات 
تبـــدأ من 9 أبريل وتنتهـــي بتاريخ 18 
أبريل 2022، مـــن خالل لجنة تحكيم 
متخصصـــة بتقييم التـــالوات بمهنية 

وعلمية ومنهجية وموضوعية. 
ويرأس أفـــرع لجنة التحكيـــم للذكور 

العباســـي  جعفـــر  الشـــيخ  مـــن  كل 
والشـــيخ  جناحـــي  وليـــد  والشـــيخ 

محمـــد عتيق الصنوي والشـــيخ ماجد 
حســـين البلوشـــي، وعضويـــة كل مـــن 

الشـــيخ عبدالرحيـــم عبـــدهللا محمـــد 
والشـــيخ مصعـــب عبدالرزاق شـــريف 
والشـــيخ مصعـــب عيســـى البوعركـــي 
والشـــيخ عيســـى عبـــدهللا المحميـــد، 
أمـــا لجنـــة التحكيـــم لإلنـــاث فتترأس 
أفـــرع التحكيـــم كل مـــن مريـــم زينـــل 
حمـــدان،  وبتـــول  عبـــدهللا  وســـهيلة 
إبراهيـــم  مريـــم  مـــن  كل  وعضويـــة 
التميمي وإيمان الياســـي ووفاء بردي 
عثمـــان  محمـــد  وصفيـــة  المضحـــي، 
وانتصـــار مـــارش. واختتمـــت اللجنـــة 
المنظمـــة للجائـــزة تصريحهـــا بفخرها 
واعتزازها باحتضان جمعية النور للبر 
لهـــذه الجائـــزة العظيمـــة فـــي أهدافها 
ورعايتهـــا للقـــرآن الكريـــم، والعزيـــزة 
لحملهـــا اســـم المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 
تعالـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمه 
هللا، داعيًة هللا العلي القدير أن يوفق 
الجميع لخدمة القرآن الكريم وخدمة 

مملكتنا الغالية.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
محمد آل خليفة في مكتبها الرئيس 
التنفيـــذي لصندوق العمـــل “تمكين” 
حســـين رجب، وذلك للتباحث حول 
ســـبل تطوير التعاون المشـــترك بين 
الجانبيـــن فيما يتعلق بوســـائل دعم 
دور هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثار 
فـــي عمليـــة التنمية المســـتدامة في 

البحرين.

رحبت الشـــيخة مي بحسين رجب، 
مثمنة دوره في تطوير أداء “تمكين” 
بمـــا يخدم المصلحـــة الوطنية العليا 
بالبالد، مشـــيرة إلـــى جهود صندوق 
العمل في دعم برامج هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار ودور ذلك في تعزيز 
قـــدرات الهيئـــة علـــى المضـــي قدًما 
إلـــى  الراميـــة  اســـتراتيجيتها  فـــي 
صون المكتسبات األثرية والتراثية 

بالمملكة.

تطوير التعاون بين “الثقافة” و “تمكين”

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة في مقـــر الهيئة 
أمس، ســـفيرة الجمهورية التركية 
ايســـن  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 
تشـــاكيل والوفد المرافـــق، وتأتي 
هـــذه الزيـــارة ضمـــن جهـــود هيئة 
الثقافـــة لتعزيز مجـــاالت التعاون 
مملكـــة  بيـــن  المشـــترك  الثقافـــي 
التركيـــة  والجمهوريـــة  البحريـــن 

الصديقة.

الشـــيخة  أكـــدت  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
مي العالقـــات األخويـــة الصديقة 
التـــي تجمـــع بين مملكـــة البحرين 
إلـــى  وجمهوريـــة تركيـــا، مشـــيرة 
بيـــن  المشـــترك  الثقافـــي  التـــراث 
الجانبيـــن الـــذي يؤســـس لعالقات 
ثقافية متينة، كما وبحث الطرفان 
العالقـــات  هـــذه  تطويـــر  وســـائل 
ثقافيـــة  وفعاليـــات  برامـــج  عبـــر 
الثقافيـــة  المواســـم  تســـتضيفها 

لهيئة البحرين للثقافة واآلثار.

... وتكثيف التعاون الثقافي مع تركيا
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زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 6 % 

شـــهدت قاعة مجلـــس النـــواب أمـــس الموافقة 
علـــى جميع تعديـــات قانون التقاعـــد المتوافق 
عليها مع الحكومة، واستمرت المناقشات ألكثر 
نا  من 7 ســـاعات أفضت إلى إقرار قانونين تضمَّ
إصاحـــات على بنود التقاعـــد، وحضر عدد من 
ا  النواب الجلسة عن بعد واآلخرون كان حضوريًّ

وتم التصويت من منازلهم في مواد القانون.
وصـــّوت النـــواب علـــى إقرار زيـــادة المعاشـــات 
التقاعدية بنســـبة 6 % وبحـــد أقصى 60 ديناًرا 
ـــا للمتقاعـــد، باإلضافة إلـــى صرف زيادة  بحرينيًّ
سنوية متى ما تحققت فوائض بالصناديق وفق 
ا متضّمًنا 5 سنوات تحفيزية  القانون النافذ حاليًّ

اختياريـــة فـــوق ســـن التقاعـــد االعتيـــادي لمـــن 
يرغـــب ورفع الحـــد األقصى للمعـــاش التقاعدي 
إلـــى 90 %، واعتبـــار ســـن التقاعـــد االعتيـــادي 
60 ســـنة، وإدخـــال غيـــر البحرينيين فـــي نظام 
التأمين االجتماعي من خال احتســـاب مكافأة 

نهاية الخدمة.

بدر الحايكي

خطوة أولى نحو تحقيق أهداف استدامة الصناديق... “وزير المالية”:

حفظ معاشات المتقاعدين أولوية قصوى
^قال وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفـــة إن اجتماع النواب هو 
للحفـــاظ علـــى المعاشـــات التقاعديـــة واســـتدامتها 
لصالح المواطنين وهناك عمل كبير وجهد مضاعف 
قمنـــا به منـــذ عام ونصف، ونشـــكر لجنـــة الخدمات 

وبعض النواب إلثراء النقاط التي تمت مناقشتها.
 وتابـــع الوزيـــر: إذا رجعنـــا للعـــام 2020 كانت هناك 
للصنـــدوق  االكتـــواري  الخبيـــر  رفعهـــا  توصيـــات 
ورفـــع مجلـــس إدارة الصنـــدوق 10 توصيـــات عدد 
منهـــا طـــارئ وعدد مســـتعجل، مبينـــا أن الهدف من 
تلـــك التوصيـــات هـــو لحفـــظ المعاشـــات التقاعدية 
للمواطنيـــن، وبناء على تلـــك التوصيات تم صوغها 

في مشروع قانون.
وذكـــر الوزير أن المشـــروعات المقترحـــة التي أمام 
المجلس اآلن هي خطوة أولى ناحية تلك األهداف 
العمـــر  مـــن أجـــل اســـتدامة الصناديـــق، حيـــث إن 
االفتراضي للصناديق اآلن هو للعام 2024 ولكن مع 
التشـــريعات المقترحة سيتم حفظ حق المتقاعدين 
للعام 2035 وذلك أولوية قصوى في الفترة الراهنة.

وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن موضوع المرســـوم بالقانون 
الـــذي ســـيتم التصويت عليـــه يحمل آليـــة واضحة 
 3 للمتقاعديـــن  الســـنوية  الزيـــادة  اســـتمرار  بشـــأن 

% وهـــي مشـــروطة بتوفـــر فائـــض من المـــال، وتم 
معالجتهـــا فـــي نـــص القانون مـــن خـــال التوافقات 
التـــي تمـــت بيـــن الحكومـــة ولجنـــة الخدمـــات فـــي 

مجلس النواب.
مـــن جهتـــه قال النائـــب ممدوح الصالـــح: من خال 
مشـــاركتي في لجنة الخدمات أســـتطيع الجزم بأن 
الموضوعـــات التي تناقشـــها برلمانات العالم بشـــكل 
عام دائما تكون ذات طبيعة حساسة، ألنها مرتبطة 
مباشـــرة بالنـــاس والمواطـــن، واللجنـــة والحكومـــة 

بذلوا جهدا ربما لن يرضي الجميع.
وبيـــن الصالـــح: ربمـــا يـــرى البعـــض أن الجهـــد الذي 
بذلتـــه لجنة الخدمـــات غير كاف لتحقيـــق تطلعات 
المواطنيـــن الذيـــن ينتظـــرون قرار المجلـــس، ولكن 
هذا ما اســـتطاعت اللجنـــة التواصل إليه من توافق 
أن  آخـــرون  نـــواب  يـــرى  كان  وإن  الحكومـــة،  مـــع 
المفاوضـــات التـــي دخلنـــا فيهـــا لـــم تكـــن كافية هو 
حقهـــم، وهـــو حق النـــاس أيضـــا، ولكن نحـــن نظرنا 
ألهميـــة النقطتين التي توافقنا عليهما مع الحكومة 

وهما إلغاء تقاعد 55 عاما من ضمن 6 نقاط.

مفاوضات “الخدمات” مع الحكومة رفعت الحرج عن النواب

صندوق التقاعد متعثر وسينفد في 2024
^قال النائب الثاني لمجلس النواب 
النائـــب علـــي زايـــد إننـــا نقف تحـــت قبة 
البرلمـــان بوقفـــة مختلفة، فإمـــا أن نكون 
جزًءا من المشـــكلة وإما نكون جزًءا من 
الحـــل، وال أعتقـــد أن أحـــًدا مـــن زمائي 
النـــواب يرتضي لنفســـه أن يكـــون جزًءا 
من المشـــكلة، نحن وبعـــض الزماء ربما 
نختلـــف في الرؤية ولكن نتشـــارك ومعنا 
الهـــدف، وهـــو مصلحـــة  فـــي  الحكومـــة 

الوطن والمواطن.
أن  أمـــس  مداخلتـــه  خـــال  زايـــد  ورأى 
المرســـوم جـــاء لينقـــذ مـــا يمكـــن إنقاذه، 
وفـــي الحقيقـــة أمامنـــا صنـــدوق متعثـــر 
وعجـــز إكتـــواري علـــى األبـــواب وينفـــد 
فـــي 2024، وفـــي الوقـــت نفســـه لدينـــا 
مكتســـب، وإذا تم رفض قانـــون التقاعد 
وبعد نفاد الصندوق ســـتتوقف معاشات 
علـــى  الموافقـــة  وعنـــد  المتقاعديـــن، 

تقديـــم  ومـــع  عليـــه  هـــو  بمـــا  المرســـوم 
بأقـــل  نقبـــل  ربمـــا  التدريجيـــة  الحلـــول 

الخسائر، وهذا هو فن الممكن.
مـــن جهته، قـــال النائب محمد السيســـي 
إننا اليوم مطلوب منا الدفاع عن الوطن 
والمواطنين، من باب الحرص والمصلحة 
وهذا مما ال شك فيه، ولذلك سعت لجنة 
الخدمات بقيـــادة النائب أحمد االنصاري 
منـــذ عام ونصف بدخول المفاوضات مع 

الحكومـــة للخروج بأفضـــل نتائج ممكنة 
في التعديات على قانون التقاعد.

تجـــاه  مســـئوليتنا  السيســـي  وبيـــن 
المواطنين ال تنفي مسئوليتنا أيضًا تجاه 
صندوق التقاعد وقوته واســـتدامته، إن 
النتائـــج التـــي خرجـــت بهـــا اللجنـــة مـــن 
المفاوضـــات وهـــي التقاعد عند ســـن 55 
عاًمـــا والــــ6 % هـــي التـــي كانـــت موضع 
الخـــاف مـــع الحكومـــة، ونجد فـــي هذه 

علـــى  أيضـــًا  الحكومـــة  حـــرص  النقطـــة 
المواطن من خال ما قدمته من تنازالت 
للجنة، ورســـالتي ألعضـــاء اللجنة بأنكم 

مـــن خال المفاوضات رفعتم الحرج عنا 
ونحن اليـــوم ســـندعمكم بالموافقة على 

مشروع القانون.

وزير المالية 

سيستفيد 95 ألف متقاعد من الزيادة... العباسي:

رفض “التقاعد” يوقف زيادة الـ3 %
^قـــال النائب محمد العباســـي: 
يطـــرح أمامنا المرســـوم والمشـــروع 
بقانـــون، حيـــث ينادي بعـــض النواب 
فـــإن  بذلـــك  ســـلمنا  ولـــو  بالرفـــض، 
الرفـــض يترتب عليه إيقـــاف الزيادة 
3 %  لمدة عامين ولن يستطيع أحد 

استرجاعها ولنكن واقعيين.
وأوضـــح العباســـي خـــال مداخلتـــه 
أمـــس أن: المرســـوم يحتـــاج إليقافه 
رفض مجلســـين، ونحن لسنا الحلقة 
األقـــوى إلســـقاط المرســـوم، بعكـــس 
لموافقـــة  يحتـــاج  الـــذي  المشـــروع 
المجلســـين لمـــروره، مبينـــا: إننـــا في 
والمشـــروع  المرســـوم  تمريـــر  حـــال 
متقاعـــد  ألـــف   95 سيســـتفيد 
الرفـــض  حـــال  وفـــي  الزيـــادة،  مـــن 

سيخسرون.
وأضـــاف: إننـــا فـــي عـــام ونصـــف لم 
نســـتطع إرجاع الزيادة تلك، ونشـــكر 
رئيـــس لجنة الخدمـــات النائب أحمد 
ذلـــك  تداعيـــات  لتحملـــه  األنصـــاري 

األمـــر، بـــل وأصـــر أنـــه ســـيحاول أن 
يخـــرج أفضل المكتســـبات من خال 
مشـــروع القانـــون، كمـــا نشـــكر وزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني ســـعادة 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 

على تجاوبه مع تطلعات اللجنة.
وتابع النائـــب: إن الواقع الذي أمامنا 

ألن  الموافقـــة،  علينـــا  يفـــرض  اآلن 
المشـــروع فتـــح اآلفـــاق أمامنـــا مـــن 
الاحـــق  النيابـــي  المجلـــس  خـــال 
بالضغـــط مـــن أجـــل إعـــادة الزيـــادة 
السنوية 3 % في رواتب المتقاعدين 
من خال الفائـــض، وإذا كان الجميع 
لديـــه ثقة فـــي وزيـــر الماليـــة فكيف 

يّدعـــى بأنه لـــن يوافق علـــى الزيادة 
السنوية للمتقاعدين؟ 

الوضـــع  أن  إلـــى  العباســـي  وأشـــار 
الحالـــي ال يقبلـــه أحـــد والمســـؤولية 
تحتم علينا اتخاذ القرار األمثل وهو 
الموافقـــة علـــى المرســـوم ومشـــروع 

القانون.

النائب محمد العباسي المالكي والذوادي

^قال رئيـــس لجنة الخدمات 
في مجلس النواب أحمد االنصاري 
إننـــا ال نريـــد المزايـــدة علـــى أحـــد 
بالمســـؤولية  يشـــعر  والجميـــع 
ويتمنـــى الخيـــر للنـــاس والوطـــن، 
وأيها النـــواب نحن نحبكم في هللا 

جميعكم، ولسنا ضد أحد.
وأضـــاف “نحن فـــي اللجنـــة عقدنا 
18 اجتماعـــًا، وخرجـــت من اللجنة 
وســـؤاالً  واستفســـارًا  رســـالة   73

ســـيناريو   50 مـــن  أكثـــر  وقدمنـــا 
وكل ذلـــك من أجـــل مراعاة حقوق 
للنـــاس  فـــا أحـــد يصـــور  النـــاس، 
أن بعـــض النـــواب يعملـــون خاف 
مصالحهـــم”، موضحـــًا “دعونـــا بعد 
3 أعـــوام ونصـــف مـــن العمل تحت 
قبة البرلمان نخرج بشـــيء لصالح 
المواطن من خـــال الموافقة على 
مقتـــرح القانـــون بعـــد التعديـــات 

والمرسوم”.

األنصــاري: نحبكـم فـي اهلل وقـدمنـا 
أكثـر مـن 50 سينـاريـو للتقـاعـد

أحمد الدمستانيعصام خلف

^أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف أن 
االهتمام الحكومي يشـــمل جميع مدن وقرى البحرين، وليســـت هناك قرية أو منطقة 
مســـتثناة من ذلك األمر، وتلك هي توجيهات صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة عاهل الباد وصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضـــاف الوزيـــر فـــي رده على النائـــب أحمد الدمســـتاني أن موضوع صيانة وإنشـــاء 
الصـــرف الصحـــي فـــي القرى القديمـــة ذات الكثافة الســـكانية لهـــا األولويـــة، مبينًا أن 
الوزارة تعمل اآلن على زيادة الطاقة االستيعابية لخطوط الصرف الصحي الموصولة 

بالخارج في منطقة بوري وهذا المشروع قيد التنفيذ.
وأشـــار الوزير إلـــى أن هيئة التخطيط العمراني تعمل على عدة مشـــاريع واحدة منها 
منطقة بوري، ولهذه المنطقة خصوصية وأهمية بســـبب ارتباطها بمحطة الملك حمد 
لميترو البحرين، والمخططات اآلن قيد اإلعداد، وتمت االســـتعانة بشـــركة استشارية 
لمســـاعدة الهيئة في التخطيط، متابعًا كامه بشـــأن شـــارع زيد بن عميرة “إن الشارع 
يربـــط مناطـــق المنطقة الغربية، ومداخل القرى ســـابقًا وكانت من الشـــمال والجنوب، 
وقمنا بإيجاد مداخل جديد من ناحية الشرق والغرب، وتم تطوير الشارع بالقرب من 

سوق واقف ودمستان”.
إلى جانب ذلك أجاب الوزير عن ســـؤال النائب عبدهللا الدوســـري بشأن مشروع مركز 

ألبا االجتماعي بأن المشروع سيكون جاهًزا في شهر يونيو المقبل بإذن هللا.

خلف للدمستانـي: الحكومـة مهتمـة 
بجميـع القـرى والمـدن بال استثنـاء

أحمد األنصاري

توافق حكومي نيابي الستدامة الصناديق... في جلسة استمرت 7 ساعات

البحراني والعشيري والصالح رئيسة مجلس النواب فوزية زينل

محمد السيسيعلي زايد
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تاريخ : 2022/03/27
)CR2022-48620 ( طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد وليد احمد ابراهيم عيسى سند بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد ة رانيا حماد يوسف محمد حماد

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

رقم السجل:  1-122683
االسم التجاري : كفاح للتصميم والطباعة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة )شركة نيغرنس للمقاوالت ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
 ،)126206( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  للمقاوالت  نيغرنس  )شركة 

بطلب تغيير اسم الشركة من:
شركة نيغرنس للمقاوالت ذ.م.م

NEGRENSE CONTRACTING CO. WLL
الى: نيغرنس لدعم المرافق ذ.م.م

NEGRENSE FACILITIES SUPPORT 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 - ادارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري

لفرع في شركة )متجر بيت النحل للتخفيضات ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )متجر 
بيت النحل للتخفيضات ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )144659(، طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم )1(
من: )متجر بيت النحل للتخفيضات ذ.م.م(

)BEE HOME DISCOUNT STORE W.L.L(
الى: )متجر بي هوم للتخفيضات ذ.م.م(

)BEE HOME DISCOUNT STORE W.L.L(
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري في )شركة اف سي سي للتجارة ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها )شركة اف سي 
سي( للتجارة ذ.م.م )المسجلة بموجب القيد رقم 108384طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 
 )F C C TRADING CO W.L.L( )رقم  )1 ( من: )شركة اف سي سي للتجارة ذ.م.م
)FCC MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L( )الى: )شركة اف سي سي لالستشارات ادارية ذ.م.م
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير اسم شركة ريتال الخليج للتجارة ذ.م.م    

السيدة /  إليها  بأنه قد تقدم  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  إدارة    تعلن 
اعتدال محمد أحمد شخاتره نيابة عن السادة شركة ريتال الخليج للتجارة ذ.م.م المسجلة 

بموجب القيد رقم 140976-1 ، طالبين تغيير اسم الشركة                            
من :  ريتال الخليج للتجارة ذ.م.م                                                                                           

                      GULF RETAL TRADING W.L.L 
إلى :  ريتال الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م                                                     

                    GULF RETAL GENERAL TRADING & CONTRACTING WLL
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  قـــام 
الكهربـــاء  شـــؤون  ووزيـــر  النعيمـــي، 
والماء وائل المبارك، بتدشين المرحلة 
األولى لمشـــاريع الطاقة المتجددة في 
عـــدد مـــن المـــدارس المســـتفيدة مـــن 

المشروع.
جـــاء ذلـــك فـــي زيـــارة ميدانيـــة إلـــى 
مدرســـة الميثـــاق الوطنـــي اإلعداديـــة 
للبنين، إحدى المدارس المستفيدة من 
أنظمـــة الطاقة الشمســـية التـــي ُتَرّكب 

على أسطح المباني.
وبهـــذه المناســـبة، وجـــه وزيـــر التربية 
والتعليم شـــكره لوزير شؤون الكهرباء 
والمـــاء علـــى التعـــاون بيـــن الوزارتين 

فـــي تنفيذ هذا المشـــروع، موضًحا أن 
المشـــروع فـــي مرحلته األولى يشـــمل 
)5( مـــدارس تـــم فيها تركيـــب )2263( 
 )20( هنـــاك  أن  كمـــا  شمســـًيا،  لوًحـــا 
مدرســـة ستشـــملها المرحلـــة القادمـــة 
الـــوزارة  اهتمـــام  مؤكـــًدا  للمشـــروع، 
بمشـــاريع الطاقة المتجـــددة، حيث تم 
إدراج عدد مـــن الموضوعات المتعلقة 
بالطاقـــة المســـتدامة ضمـــن المناهـــج 
الدراســـية؛ بهـــدف رفع الوعـــي بأهمية 
استدامة موارد الطاقة والوعي البيئي 
لـــدى الطلبة، مشـــيًرا إلى أنه قد روعي 
في إنشـــاء المباني التعليمية الجديدة 

أن تكون من مواد صديقة للبيئة.

20 مدرسة بالطاقة الشمسية

دعم البيئة المواتية لألسواق المالية العربية
تعزيز التكامل على كل األصعدة... وزير االقتصاد:

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفـــة حرص مملكة البحرين 
علـــى تعزيز الفرص االســـتثمارية 
أثرهـــا  ينعكـــس  التـــي  الواعـــدة 
ونمـــو  تقـــدم  لصالـــح  اإليجابـــي 
وتحقيـــق  الوطنـــي  االقتصـــاد 
االستدامة المالية، منوهًا بالمكانة 
المهمة التي تشـــكلها المؤسســـات 
القطاعـــات  رفـــد  فـــي  الماليـــة 
االقتصاديـــة بمـــا يلبـــي التطلعات 

واألهداف المنشودة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس الرئيس 
البحريـــن  لبورصـــة  التنفيـــذي 
بـــن إبراهيـــم آل  الشـــيخ خليفـــة 
خليفـــة وأعضـــاء اتحـــاد أســـواق 
المـــال العربية بما فيهم الرؤســـاء 
األوراق  ألســـواق  التنفيذييـــن 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الماليـــة 
األوسط وشمال إفريقيا وشركات 
الوســـاطة المالية، وأمناء الحفظ 

هامـــش  علـــى  المقاصـــة  وغـــرف 
“المؤتمر الســـنوي التحاد أســـواق 
المـــال العربيـــة - البحرين 2022” 
البحريـــن  الـــذي نظمتـــه بورصـــة 
الماليـــة  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 

واالقتصاد الوطني.
وفي اللقاء، أشار إلى أهمية دعم 

البيئـــة المواتية لألســـواق المالية 
علـــى  تكاملهـــا  وتعزيـــز  العربيـــة 
األصعـــدة كافـــة، مشـــيدًا بالنجاح 
الســـنوي  “المؤتمـــر  حققـــه  الـــذي 
العربيـــة  المـــال  أســـواق  التحـــاد 
باعتبـــاره   ”2022 البحريـــن   -
التجـــارب  لتبـــادل  مهمـــة  منصـــة 

األســـواق  قـــادة  مـــع  والخبـــرات 
القـــرار  العربيـــة وصنـــاع  الماليـــة 
والدوليين  اإلقليمييـــن  والخبراء 

من البورصات المختلفة.
كما جـــرى خـــال اللقاء مناقشـــة 
عـــدد من المواضيع ذات االهتمام 

المشترك.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد



Vacancies Available
AL- NAWAKHADHA FURITURE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701569  or  NAWAKHDHA2058@GMAIL.COM 

MINHAS CONSULTANCY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38380081  or  mcs.bh@yahoo.com 

EMPIRE LIMO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33533366  or  info@empirelimobh.com 

GRILLE TECH METAL PRODUCTS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17111023  or  INFO@GRILLETECHBAHRAIN.COM 

CYPRUS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36175823  or  QAMARZIABH@GMAIL.COM 

Mira Consulting Bahrain W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 13105639  or  INFO@MIRACONSULTANCY.COM 

DELPHINE MAKEH MARKETING & PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35966274  or  DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM 

Mujahid Contracting Co. Partnership 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66921790  or  ghulammustafa620822724@gmail.com 

SKY HOME FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  RMINHAS560@GMAIL.COM 

DELPHINE MAKEH MARKETING & PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 35966274  or  DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM 

YAQOOB AHMADI PHONE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33789543  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

KHANPUR MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  DAIZYDREAMS1@GMAIL.COM 

AMBH TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL WRITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33533366  or  info@ambhco.com 

HOSANNA INTERIOR DECORATION S P C OWNED BY LIBINCHANDRAN GNANASE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37116677  or  LIBINZARENAH@GMAIL.COM 

RAMATH TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39839739  or  SAIDHELPEGROUP@GMAIL.COM 

KASHAF KIANI DECORATER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33974695  or  SHAFIQKIYANI@YAHOO.COM 

GEORGIA UNIFORMS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

AL SULTANI ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17441669  or  MHAS2009@GMAIL.COM 

Blue Cross for Pet Grooming and Pet food Sale activities W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  VETERINARIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38271503  or  DRNIMISHAKN@GMAIL.COM 

KHALID ASHRAF INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33330326  or  AWAISCH3333@HOTMAIL.COM 

THE BUDIYA PRE SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17791491  or  THEFISHGARDEN@BATELCO.COM.BH 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17558558  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17558558  or  CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

CACTUS ADVERTISING AND PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252683  or  jpd@cactus.bh 

BAREDHWAN FOR MARKETING CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33777442  or  A_ALMELHEM@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED ALI ISMAIL / HAIAN 11094 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39741360  or  AHMADMIAH2011@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN ALUMINIUM KITCHENS CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

P. HARIDAS SONS CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17708189  or  PHS434@HARIDASP.COM 

Al Faris Motors W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

HABSA HABIB ATA GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35129957  or  ziiziiyo95@outlook.com 

TAURUS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@yMAIL.COM 

ALJANAN CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39410420  or  AMINALASWAD@GMAIL.COM 

MASHTAN AUTO SERVICES CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17661499  or  NOORAINCLS@GMAIL.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

The Kop Salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258529  or  HASHIMAZ80@GMAIL.COM 

HARMONY BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39320201  or  SB20201@GMAIL.COM 

ABU AL SHOOK CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39609693  or  AALSOOK@YAHOO.COM 

ALICIA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED - FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 39217723  or  ALICIATRADING@GMAIL.COM 

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 

WAHAT RAS RUMAAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37102011 

Deccan Real Estate 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231617  or  PRABHULESHP@GMAIL.COM

MILKD STATION CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 34133533  or  DALJAIRAN@GMAIL.COM 

ALERADAH ALUMINIUM & CARPENTRY & WELDING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17413720  or  materials@aegbh.com 

Almoawdah Const 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400386  or  KHALEDHASAN@ALMAWDAH.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AWAD AUTO SPARE PARTS CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17783099  or  ABDULKARIM.HASAN@HOTMAIL.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

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

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

ALBARAKA LOGISTIC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  info@albarakabh.com 

SUPER PAINTS EST 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39474471 

 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

JANAT ALENSAN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38100883  or  hr1@jaradahfish.com 

Tea Club W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39693934  or  NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

ALNAJJAR GATE WORKSHOP FOR STAINLESS STEEL 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17162416  or  NAJJAR500@HOTMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.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 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ALNAJJAR GATE WORKSHOP FOR STAINLESS STEEL 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17162416  or  NAJJAR500@HOTMAIL.COM 

ARAI UNIFORMS EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39444565  or  MADIHA@ARAIPROMO.COM 

SALWA INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39075544  or  SALWAINTERIOR.BH@GMAIL.COM 

CAPTIN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292565  or  HAKIM@ALAMALTRAVEL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Green oasis for fruits and vegetables w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

GRAND ISTANBUL RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77229911  or  INFO@AWTADI.COM 

SEGAYA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39220530  or  MASOOMAK2016@GMAIL.COM 

HARDEEZ & KENTUCKY RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17102960  or  nshah@bfharbour.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.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 

ABDULAHUSAIN KHUDHUR &AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

Seven-star foodstuffs 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33764045  or  MUSARATIZATULLAH@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 

SEGAYA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39220530  or  MASOOMAK2016@GMAIL.COM 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

ALSHAM GARDENS AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHIEF COMMERCIAL OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 33203666  or  AHMADALAZAB12396@GMAIL.COM 

NONA GARAGE & AUTO SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17870717  or  BUSALMAN@LIVE.COM 

AL TANEEM GENERAL TRADING Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

YOLO DIGITAL MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39808224  or  INFO@YOURVISION.US 

AL QABAS PUBLIC RELATION 

has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17211001  or  BASEM@AL-QABAS.NET 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

VICTORIA EXPRESS CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

OHM TECHNICAL  SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34599447  or  SREEMONMAVELIKKARA@GMAIL.COM 

LIFE LINE DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17261010  or  TONYA.PONOMAROVA@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258381  or  admin@alezzco.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

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

JASIM EBRAHIM MOHAMMED ISA (KATAF ALJAZIRA/7263) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17332698  or  EBRAHIMBH2009@HOTMAIL.COM 

HAMAD AHMED JABUR ALDOSSARI - SADAF - 5336 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17422468  or  AEN.SAQR@YAHOO.COM 

Real Value Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

CODING WITH US TO DEVELOPING COMPUTER SKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33203007  or  D.EBRAHIMKHALIFA@GMAIL.COM 

Enlist Resources Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 

 suitably qualified applicants can contact

 17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

BIKER ZOONE GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17600457  or  ESRAFARDAN@ICLOUD.COM 

DOWN TIME TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66330609 

GULF PEARL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17217333  or  JOHNDELMON@GMAIL.COM

NADIR HASHMAT AHMED KHAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33424934  or  ELHAM_MAHLE@HOTMAIL.COM 

Namaa Trading Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33111105  or  INFO@NAMAA-GROUP.COM 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 

 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

AL FORSAN  FOR CONSULTING &TRAINING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39067365  or  ISLAM-651@HOTMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

Machla food stuff 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17643606  or  BHGPC@HOTMAIL.COM 

PROSPERITY METALS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36431116  or  METALSPROSPERITY@GMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

Fine Dot General Trading Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17555512  or  ALRABEA42@HOTMAIL.COM 

REDTAG W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17644110  or  LAYLA.GULOOM@REDTAG.AE 

RAYAN DAY MART W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33491717  or  RAYANDAYMART@GMAIL.COM 

DHA ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

RUBEENA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39609881  or  RMNY.NASIR@GMAIL.COM 

KENTUCKY FRIED CHICKEN 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

Valleystar Uniforms Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17555512  or  ALRABEA42@HOTMAIL.COM 

WAAD CAFITARYA 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

GOLDEN NOORAN FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251550  or  ABDULLA10109@GMAIL.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 

B.R.C. WELDMESH )GULF( W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17180366  or  abdulla-2111@hotmail.com 

MODERN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 39658187  or  accounts@htp.com.bh 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

HARDEEZ & KENTUCKY RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

NEWYORK AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17777727  or  FAISALM.ALMULLA@GMAIL.COM 

DAY LIGHT DECOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34438588  or  MOHD_SHAHBAZ94@YAHOO.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

SIVAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  SIVANBH70@GMAIL.COM  
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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

 DANAT AWAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.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 

KRH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17421118  or  Z.ALNOAIMI@KRHKW.COM 

Alkhalidi real estate Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 13114311  or  ALKHALIDI.BH@GMAIL.COM 

SHORT SHOP BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17644776  or  SHORTSHOP2008@HOTMAIL.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

FIVES SERVICES GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17831183  or  duaa.alajmi@FIVESGROUP.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

DIAMOND ALRIFFA ADVERTISMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CARTOONS PHOTOGRAPHY) 

 suitably qualified applicants can contact

 39360722  or  MRAAY89@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

GULF PEARL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17217333  or  JOHNDELMON@GMAIL.COM 

SULTAN MARINE INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17554872  or  admin@sultanengineering.com 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

MOODA BITAR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17622832  or  moda_bitar_bh@yahoo.com 

SILVER SPACE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32100005  or  SILVER.SPACE.SERVICES@GMAIL.COM 

AK ALBUHMOOD  SITES PREPARATION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

NEUROCARE CLINIC 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRONICS ENGINEERING).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 39808464  or  RAMVATWANI@HOTMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

MINHAS SHAWARMA AND GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

NHALA VEGETABLES & FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39612999  or  MAH_M999@HOTMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

DOMINOS - BRANCH OF ALAMAR FOODS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com 

Saint germain contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36756733  or  RANIIA-12@HOTMAIL.COM 

ZAINAL GATE BAKER 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17296555  or  ZAINAL_60@HOTMAIL.COM 

SHAT ALSHUWAIKH COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17690036  or  UMSADIK5@GMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

Bu Fahad Real Estates Development and Management 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39306669  or  HUSAIN_ALMUTAWAH@YAHOO.COM 

DOMINOS - BRANCH OF ALAMAR FOODS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com 

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

JAHIZ AUTO WASH 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39900746  or  7US009@GMAIL.COM 

SHAT ALSHUWAIKH COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17690036  or  UMSADIK5@GMAIL.COM 

Bu Fahad Real Estates Development and Management 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39306669  or  HUSAIN_ALMUTAWAH@YAHOO.COM 

ABBAS BILJEEK & SONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17401555  or  BILJEEK@BILJEK.COM.BH 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SAP Middle East and North Africa LLC-foreign branch 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17108919  or  HASSAN.SALEH@SAP.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  Khalifa@bwceng.com 

SHIRAZ RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

Lahan Property Management Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35434546  or  LAHANCONTRACTING123@GMAIL.COM 

JAHIZ AUTO WASH 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39900746  or  7US009@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

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 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ELITE RESORT AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Real Search W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77144144  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

DAR ALSAADA FOR FOOD STUFF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17443799  or  alsaadaplstic123@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 

BAHRAIN MOONS CANSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17695595  or  almarz_wel@hotmail.com 

LAIZAR AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17744999  or  hassan@emaar.bh 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

A.R.MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

OKKO LOUNGE RESTURANT AND CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39676777  or  OKKOLOUNGEBAH@GMAIL.COM 

SAUDI ARABIAN BAYTUR CONSTRUCTION CO. BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 34123035  

  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

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

DREAMMAN  COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

MADRAS CAFE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36529295  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

E KON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  alabraaj@gmail.com 

EXPRESS GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735700  or  SALAH@NATIONAL.COM.BH 

R C CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36662723  or  MURUGESANKK85M@GMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Danat Dareen 2 Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

BAIT AL DONUT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17727200  or  info@rumcogroup.com 

ALIA FLOWERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714696  or  SEREEN@BATELCO.COM.BH 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Younis burger 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 33675541  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

ALHADDAR ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39610680  or  SALEHALHADDAR2@GMAIL.COM 

DREEM BOUTHIQ W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17770501  or  ABDULLAAP999@GMAIL.COM 

Nelanee Consultancy Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36880427  or  NELANEECONSULTANCY@GMAIL.COM 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33999840  or  MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

ALHADDAR ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39610680  or  SALEHALHADDAR2@GMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL ABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

NASS LANDSCAPES 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33999840  or  MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

TOURISM SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17586903  or  tourismserv@gmail.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Mohamed Mahmood Alkooheji Trading 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701701  or  MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

EBRAHIM JASSIM MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39628692  or  oldmaaaan@hotmail.com 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

AVOCADO GARDEN JUICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 

 suitably qualified applicants can contact

 66300322  or  mustafaaldhaif@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 

AROOW EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17344650  or  ARROWEXPRESS.BH@GMAIL.COM

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MADRAS CAFE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36529295  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

AL ABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

BROTHERS ADVERTISING DESIGN 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39084460  or  BROTHERS_BAH@YAHOO.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

AIR MASTER CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17874874  or  mmalsekri@gmail.com 

Dental technical laboratory 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17683025  or  DENTALLABCENTER@YAHOO.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 

RABNAWAZ INTERIOR DECORATOR CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34024036  or  RABN948@GMAIL.COM 

MARENA BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17252548  or  ABBAS_ALJAMRI@YAHOO.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

Al Zahrawi Medical Supplies Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 34447793  or  info.bahrain@zahrawigroup.com 

CLEVERSO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17681317  or  cleverso.bh@gmail.com 

JAFFAR ABDULLA ABEDALI 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36424364  or  ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

KARAM RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 13644499  or  INFO@KARAMBH.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

JASMI’S 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

KPMG/FAKHRO. 

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.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 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.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 

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 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

ERA TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36665929  or  alifbrngroup@gmail.com 

ALSEEF  GATE  GOLDEN  CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17600003  or  saiftowekcon@gmail.com 

Alpha Safety Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39607379  or  farff@BATELCO.COM.BH 

Um saleh beauty salon 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39210555  or  aqlanaas1@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 

AL SABER COLD STORE EST 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39365454  or  BADERMOHD795@GMAIL.COM 

LIFE LINE DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17261010  or  TONYA.PONOMAROVA@GMAIL.COM 

INFRACORP B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 39630604  or  ssharif@gfh.com 

ALEA WORLD CONTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

NASEEJ PALACE PUBLIC RELATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33646842  or  RUBEENAIBRAHIM.2008@YAHOO.COM 

YAQOOB AHMADI PHONE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33789543  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

FABBRICA DE TESSUTI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35138304  or  INFO@DEFABBRICA.COM 

EYE LINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34351605  or  wabdulla979@gmail.com 

ALDANA MAINTENANCE & TRADING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17789275  or  ABDULLA.ALHADDAD@GMAIL.COM 

LE ROSES RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33890430  or  FATIMANSOOR.MF@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ARKAN ALSALAMA INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36914499  or  Y60092@HOTMAIL.COM 

ZAIN PROFESSIONAL LOUNGE GENTS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 38786746  or  AMEER.SARBAZI33@GMAIL.COM 

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 

DOOR TECH INTERNATIONAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39819666  or  FIROZEKHAN9@HOTMAIL.COM 

Jasnoor For Pulling Cars 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39228875  or  jasnoorcarservice@gmail.com 

KHANPUR MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  DAIZYDREAMS1@GMAIL.COM 

NORTH CITY COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39660358  or  NORTH-COLD-STORE@HOTMAIL.COM 

Team Player Consulting Company. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 13102200  or  STEPHENMOORE1973@OUTLOOK.COM 

ALAAEDDINE BIN AL TAHER AKRMI COMPANY BAHRAINI PARTBERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38960752  or  ALAADIN_AKREMI@HOTMAIL.COM 
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الكويت ـ وكاالت

قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس الثالثاء، في 
مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي، إن حقل الدرة هو موضوع ثالثي بين الكويت 

والسعودية وإيران. 
النووي  االتفاق  بشأن  كويتية وخليجية  هناك هواجس  أن  أحمد  الشيخ  وأضــاف 

اإليراني “نتمنى أن يتم مراعاتها”.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بشأن البرنامج النووي اإليراني قريبا في فيينا 

وسط غياب تفاصيل عن ماهية االتفاق، بحسب تقرير مؤسسة “هيريتيج”.
وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تفصح عن تفاصيل محددة حول ما 

تم االتفاق عليه بالفعل.
هذا ويتم التداول بأن الحرس الثوري اإليراني يشكل حجر عثرة في مفاوضات 
االتفاق النووي كونه يسيطر على أجزاء حيوية من جهود األسلحة النووية السرية 

إليران والصواريخ الباليستية، كما يهيمن على االقتصاد اإليراني، وفق التقرير.
واعتبر التقرير أن إحياء اتفاقية 2015 التي وصفها بالمعيبة لن ينزع فتيل التوترات 
في الشرق األوسط، بل سيؤدي إلى تأجيجها، موضحا أن إيران ستحظى بتخفيف 

العقوبات ما من شأنه تقوية شبكاتها اإلرهابية بالوكالة لهجمات مستقبلية.

الكويت: هواجس خليجية بشأن االتفاق النووي اإليراني

الرباط ـ وكاالت

ــرا خــارجــيــة الــمــغــرب ناصر  ــ اتــفــق وزي
أنتوني  المتحدة  ــواليــات  وال بوريطة 
تعزيز  عــلــى  ــثــالثــاء،  ال أمـــس  بلينكن، 

التعاون والشراكة بين البلدين.
مع  صحفي  مؤتمر  في  بوريطة  وقــال 
نظيره األمــيــركــي الـــذي يـــزور الــربــاط، 
الثالثاء: “بحثت مع بلينكن سبل تعزيز 
التعاون بين البلدين. الشراكة المغربية 
مصالح  على  وقائمة  قوية  األميركية 

ورؤية مشتركة”.
وتــابــع بــوريــطــة: “نــاقــشــت مــع بلينكن 
وتناولنا  اإلقليمية،  التحديات  أيــضــا 

مسألة شراكتنا في إفريقيا”.
قضية  أن  المغربي  المسؤول  واعتبر 
“الــحــكــم الــذاتــي لــلــصــحــراء فــي إطــار 
السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا 

الملف”.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، شدد 

ــزام  ــتـ بــلــيــنــكــن عـــلـــى الـ

مع  التعاون  بتعزيز  المتحدة  الواليات 
المغرب.

أن  بلينكن  أضـــاف  أخـــرى،  جهة  ومــن 
ــتــي عــقــدت  ــات قــمــة الــنــقــب ال مــحــادث
نوقشت  الوزيران  بها  وشــارك  اإلثنين، 
ــهــا “قـــضـــايـــا تـــؤثـــر إيـــجـــابـــا على  خــالل
بلينكن  وتـــطـــرق  الــمــنــطــقــة”.  شــعــوب 
حق  ــن  “مـ قـــائـــال:  الفلسطيني  لــلــمــلــف 
دولتهم  لديهم  تكون  أن  الفلسطينيين 
أمن  تعزيز  فــي  يسهم  مما  المستقلة، 
التقى  قــد  بلينكن  ــان  وكــ إســـرائـــيـــل”. 
موظفي سفارة بالده في الرباط قبيل 
إلــى عمق  أشـــار  بــوريــطــة، حيث  لقائه 
الروابط المغربية األميركية التي تمتد 
إياها  واصفا  عــام،  مئتي  عن  يزيد  لما 
العالقات  بالمميزة. وفيما يخص ملف 
بلينكن  شــدد  اإلسرائيلية،  المغربية 
الدبلوماسي  الــوجــود  أهمية  على 

اإلسرائيلي في الرباط.

بوريطة وبلينكن يتفقان على تعزيز التعاون والشراكة
عمان ـ أ ف ب

استقبل العاهل األردني الملك عبدهللا 
الــثــانــي أمــس الــثــالثــاء وزيـــر الــدفــاع 
ــيــلــي بــيــنــي غــانــتــس وبــحــث  اإلســرائ
القدس  فــي  الشاملة”  “التهدئة  معه 
إلى  تــؤدي  التي  االستفزازات  و”منع 
رمضان،  شهر  اقتراب  مع  التصعيد” 
الديوان  عن  بيان صادر  أفاد  حسبما 

الملكي.
البيان أن الملك عبدهللا التقى  وأفاد 
غــانــتــس فـــي قــصــر الــحــســيــنــيــة في 
ــار جــهــود ... إيــجــاد  عــمــان “فـــي إطــ
العادل  السالم  لتحقيق  حقيقي  أفق 
الدولتين،  حل  أساس  على  والشامل 
واحترام الوضع التاريخي والقانوني 
ــة  ــ ــدس ومــقــدســاتــهــا، وإزالـ ــقـ ــي الـ فـ
التي  ــراءات  اإلجــ واتــخــاذ  المعيقات 

تضمن حرية المصلين في شهر 
رمضان الفضيل”.

ــلـــك خـــالل  ــمـ وأكـــــــد الـ

ــقــاء أن “الــحــفــاظ عــلــى الــتــهــدئــة  ــل ال
ــة يـــتـــطـــلـــب احـــــتـــــرام حــق  ــلـ ــامـ ــشـ الـ
الدينية  شعائرهم  بتأدية  المسلمين 
ــارك/  ــبـ ــمـ ــى الـ ــصــ ــي الــمــســجــد األقــ فــ
أية  وإزالــة  الشريف،  القدسي  الحرم 
الصلوات،  أداء  مــن  تمنعهم  عقبات 
إلى  تــؤدي  التي  االســتــفــزازات  ومنع 

التصعيد”.
ــة تــكــثــيــف  ــيـ ــمـ ــد الـــمـــلـــك “أهـ ــ كـــمـــا أكـ
الــجــهــود إلعــــادة إطـــالق مــفــاوضــات 
الفلسطينيين  بــيــن  وفــاعــلــة  جــــادة 
على  السالم  لتحقيق  واإلسرائيليين؛ 
ــذي يضمن  ــاس حــل الــدولــتــيــن الـ أسـ
المستقلة،  الفلسطينية  الدولة  قيام 
على خطوط الرابع من حزيران العام 
الشرقية”،  القدس  وعاصمتها   1967
ــدد عــلــى “ضــــــرورة وقــــف كل  ــ وشـ
فرص  تقوض  التي  ــراءات  اإلجـ

تحقيق السالم”.

العاهل األردني يبحث “التهدئة الشاملة” في القدس
بكين ـ تاس

قــــال الــمــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
ــن، مــعــلــقــا  ــيـ ــن بـ ــ ــغ ويـ ــ ــ الــصــيــنــيــة وان
الوطني  ــدفــاع  ال إستراتيجية  على 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة، إن مــحــاوالت 
واشنطن للضغط على موسكو وبكين 

أو احتوائهما لن تنجح.
في  الصيني،  الدبلوماسي  ــاف  وأضـ
الذي  “التقرير  أمــس:  صحفية  إفــادة 
قــدمــه الــبــنــتــاغــون إلـــى الــكــونــغــرس 
الحرب  حقبة  بأفكار  يعج  األميركي، 
الــــبــــاردة وعـــقـــيـــدة الـــكـــتـــل. الــصــيــن 
تنجح  ولن  كبيرتان،  دولتان  وروسيا 
خطط الواليات المتحدة ومحاوالتها 

لممارسة الضغط عليهما”.
أنه  إلــى  الصيني،  المتحدث  وأشـــار 
يــجــب عــلــى واشــنــطــن إعــــادة النظر 

التزاماتها تجاه األزمة في  في 
ــتــوقــف عن  أوكـــرانـــيـــا، وال

“خلق أعداء وهميين”، 

ــمــخــاوف  ــتـــوقـــف عـــن تــجــاهــل ال والـ
األمنية للدول األخرى.

يوم أمس األول اإلثنين، سلمت وزارة 
الكونغرس،  إلــى  األمــيــركــيــة  ــدفــاع  ال
نسخة سرية من استراتيجية الدفاع 
للتفسيرات  ووفقا  الجديدة.  الوطني 
ــدد، ذكــر  ــصــ ــ الـــمـــنـــشـــورة فـــي هــــذا ال
البنتاغون أن روسيا تشكل “تهديدات 
حادة” للواليات المتحدة، بما في ذلك 

بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.
هي  الصين  أن  على  الوثيقة  ونصت 
والمتحدي  “أهم منافس إستراتيجي 

الرئيسي” للواليات المتحدة.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــن جــانــبــه، قــ مـ
ــرغـــي الفـــــــــروف، إن  ــيـ الـــــروســـــي سـ
ــتــزاز  ــغــرب يــحــاول عــن طــريــق االب ال
ــتــهــديــدات واإلنـــــــذارات، إجــبــار  وال
على  المناطق  جميع  في  الــدول 

إدانة روسيا.

بكين: محاولة واشنطن احتواء الصين وروسيا لن تنجح

قتلى باشتباكات داخل 
مخيم الهول في سوريا

بيروت ـ أ ف ب

قتل ثالثة أشخاص بينهم امراة وطفل خالل 
اشتباكات بين قوات األمن الكردية و”خاليا” 
الــهــول  مخيم  داخـــل  داعـــش  لتنظيم  تــابــعــة 
المكتظ فــي شــمــال شـــرق ســوريــا، وفـــق ما 
أمس  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  أفاد 
محافظة  في  الواقع  المخيم  يؤوي  الثالثاء. 
الــحــســكــة نــحــو 56 ألـــف شــخــص، أكــثــر من 

نصفهم دون 18 عامًا، وفق األمم المتحدة. 
حــوادث  واآلخــر  الحين  بين  المخيم  ويشهد 
أو هجمات ضد  فــرار  عمليات  تتضمن  أمنية 
قتل  جرائم  أو  إنسانيين  عاملين  أو  حــراس 

تطال القاطنين فيه.

أوكرانيا تقترح “وضًعا محايًدا”... وروسيا تقلص عملياتها حول كييف

محادثات إسطنبول تحقق اختراًقا... وموسكو تحذر الناتو
تعتزم روسيا تقليص نشاطها العسكري في المناطق القريبة من العاصمة األوكرانية كييف، وذلك عقب محادثات “مفيدة” في إسطنبول، حسبما أعلن الوفد 
الروســي، أمس الثالثاء. وقال نائب وزير الدفاع الروســي ألكســندر فومين “نظرا إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشــأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها 
مــن األســلحة النوويــة انتقلــت إلــى مرحلــة عمليــة )..( اتخذ قرار بتقليص النشــاط العســكري في منطقتي كييف وشــرنيهيف بشــكل جذري بعدة مــرات”. وأكد 
رئيس وفد التفاوض فالديمير منديسكي إجراء “نقاشات مفيدة” في المحادثات، مضيفا أن المقترحات األوكرانية سُتنقل للرئيس الروسي فالديمير بوتين.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، 
المحادثات  إن  أوغلو  جاويش  مولود 
والروس  األوكرانيين  المفاوضين  بين 
تشكل أهم تقدم يجري إحرازه خالل 

المحادثات حتى اآلن.
ــيــــون  ــ ــران ــون األوكــ ــاوضـ ــفـ ــمـ ــد الـ ــقـ وعـ
بين  مــبــاشــر  اجــتــمــاع  أول  والـــــروس 
الجانبين منذ أكثر من أسبوعين، أمس 
الثالثاء، فيما دخلت العملية العسكرية 

الروسية أسبوعها الخامس اآلن.
ــال جــاويــش أوغــلــو مــتــحــدثــا في  وقــ
إن  إسطنبول،  فــي  المحادثات  موقع 
تركيا ترحب بتوصل البلدين إلى حل 
وســـط وتــفــاهــم مــشــتــرك بــشــأن بعض 
أن  يجب  الــحــرب  إن  وقـــال  القضايا. 

تنتهي في أقرب وقت ممكن.
التركي،  الــوزيــر  عن  “رويــتــرز”  ونقلت 
قوله إنه من المتوقع مناقشة “القضايا 
الخارجية  وزيري  بين  األكثر صعوبة” 
الحق،  وقت  في  والروسي  األوكراني 
سيلتقيان  البلدين  رئيسي  أن  مضيفا 

بعد ذلك.
الجديدة  الجولة  انطالق  مع  بالتزامن 
روسيا  بين  المباشرة  المفاوضات  من 
ــا فـــي إســـطـــنـــبـــول، نــفــذت  ــ ــي ــ ــران وأوكــ
روسيا ضربة استهدفت مبنى اإلدارة 
اإلقــلــيــمــيــة فـــي مــديــنــة مــيــكــواليــيــف 

جنوبي أوكرانيا.
الروسية جزئيا مبنى  الضربة  ودمرت 
ميكوالييف  فـــي  اإلقــلــيــمــيــة  اإلدارة 
كــانــت قد  الــتــي  القريبة مــن أوديــســا، 
شهدت فترة هدوء في األيام األخيرة.
فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  وقــال 
في  قتلوا  أشــخــاص   7 إن  زيلينسكي 
بعد  22 شــخــصــا،  وإصـــابـــة  الــهــجــوم 
ــى مقتل  ــ ــارت إل ــ ــة أشــ ــيـ حــصــيــلــة أولـ

شخصين.
الــهــجــوم  كــمــا قــــال زيــلــيــنــســكــي، إن 

ــول يــشــكــل  ــ ــوب ــ ــاري الــــروســــي عـــلـــى مــ
“جريمة ضد اإلنسانية”.

في  الدنماركي  البرلمان  أمام  وأضــاف 
خطاب عبر الفيديو “ما تفعله القوات 
ضد  جريمة  هو  بماريوبول  الروسية 
اإلنسانية، وهو أمر يحدث على مرأى 

العالم حاليا”.
هناك  أن  األوكــرانــي  الرئيس  وأوضــح 
زالــوا في مدينة  ما  ألف شخص   100
تشديد  بــضــرورة  مطالبا  مــاريــوبــول، 
الموانئ  وغلق  روسيا  على  العقوبات 

أمام سفنها.
من جانبه، حذر وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، أمس الثالثاء، من أن 
زودت  إذا  مناسب  بشكل  بالده سترد 
بمقاتالت  أوكرانيا  الناتو  حلف  دول 

وأنظمة دفاع جوي.
وأوضــــح خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي، أن 
المنضبط  غــيــر  بــالــتــوريــد  مـــا وصــفــه 
ــــى أوكـــرانـــيـــا قـــد ُيــشــكــل  لــأســلــحــة إل

تهديدا ألوروبا.

من  ــى  األول المرحلة  أن  وأكــد شويغو 
العملية العسكرية حققت كل أهدافها، 
على  ستركز  ــقــوات  ال أن  إلــى  مشيرا 
تحرير  وهو  الرئيسي،  الهدف  تحقيق 

إقليم دونباس.
وقــال وزيــر الــدفــاع الــروســي إن نحو 
600 من المرتزقة األجانب ُقتلوا خالل 

األسبوعين الماضيين في أوكرانيا.
قبل ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية، 

ــاعـــدة أوكــرانــيــة  ــر قـ إن الــجــيــش دمــ
رئــيــســة لــلــتــزود بــالــوقــود فــي منطقة 

ريفن األوكرانية.
وأوضــحــت فــي بــيــان أنــهــا دمـــرت 68 
منشأة عسكرية أوكرانية، و3 مسيرات 
ــالـــت الـــدفـــاع  ــوم واحـــــد. وقـ ــ ــالل ي خــ
طائرة   123 أسقطت  إنــهــا  الــروســيــة، 
أوكرانية، و74 مروحية، و311 مسيرة 

منذ بداية العملية العسكرية.

عواصم ـ وكاالت

مفاوضات إسطنبول سوف تستأنف بعد أسبوعين

دبي ـ العربية. نت

ذكر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 
حـــول إيــــران والـــشـــرق األوســــط وشــمــال 
العام الماضي ظل مئات  إفريقيا، أنه في 
األشـــخـــاص فــي إيــــران “رهــــن االحــتــجــاز 
التمييز  مارست طهران  كما  العادل”،  غير 
كالعرب  الــفــارســيــة  غير  الــعــرقــيــات  بحق 
ــتــرك والــتــركــمــان والــبــلــوش،  ــراد وال ــ واألكـ
واألقــلــيــات الــديــنــيــة بــمــا فــي ذلـــك السنة 
ــــش  ــبــهــائــيــون والــمــســيــحــيــون ودراويـ وال
ــيــارســان. كما  الــغــونــابــاديــيــن والــيــهــود وال
ــتــقــريــر الــقــيــود الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــتــقــد ال ان
التشريعات الجديدة في مجال اإلنجاب، 
الوصول  والمعتقد، وحرية  الدين  وحرية 
إلــى اإلنــتــرنــت، وغــيــرهــا. وأشـــار التقرير 
إلى “استمرار التعذيب الواسع والمنهجي 
ــروب الــمــعــامــلــة الــقــاســيــة  وغـــيـــره مـــن ضــ
ــيــة” فـــي ســجــون إيـــــران، بما  ــالإنــســان وال
الرعاية  مــن  السجناء  حــرمــان  ذلــك  فــي 

الجلد  فرض  و”استمرار  المناسبة،  الطبية 
ــراف وســمــل الــعــيــون مــن قبل  وبــتــر األطــ
المسؤولين القضائيين”. كما ذكرت منظمة 
قد  اإليرانية  السلطات  أن  الدولية  العفو 
ــع” عقوبة  اســتــخــدمــت “عــلــى نــطــاق واســ
اإلعدام “كوسيلة للقمع”. وأضافت أنه في 
اإلفــالت  إيــران  في  استمر  الماضي  العام 
اإلنسانية،  ضد  الجرائم  على  العقاب  من 
والتي ارُتكبت بشكل منهجي في الماضي 

والحاضر. وكمثال على اإلفالت المنهجي 
اإلنسانية  ضد  الجرائم  على  العقاب  من 
في إيران، كتبت منظمة العفو الدولية أن 
إبراهيم  اإليراني  للقضاء  السابق  الرئيس 
رئيسي، بدالً من أن يحاكم بتهمة ارتكاب 
جــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة تشمل االخــتــفــاء 
القضاء  نــطــاق  خـــارج  ــدام  واإلعــ القسري 
آلالف السجناء في عام 1988، فقد أصبح 

في أغسطس 2021 رئيًسا للجمهورية.

مارست التمييز بحق العرقيات غير الفارسية واألقليات الدينية

منظمة العفو تنتقد استمرار القمع وانتهاك الحقوق في إيران

لقطة من فيديو يظهر ضرب السجناء في سجن ايفين بإيران

الرياض ـ وكاالت

ــم مجلس الــتــعــاون  بــرعــايــة أمــمــيــة ودعـ
الــيــوم  الـــريـــاض  فــي  الــخــلــيــجــي، تنطلق 
اليمنية،   - اليمنية  المشاورات  األربــعــاء، 
أبريل  من  السابع  حتى  تستمر  أن  على 

المقبل.
ــمــشــاورات 6  ومـــن الــمــقــرر أن تــنــاقــش ال
والسياسية  العسكرية  بينها  من  محاور، 

واإلنسانية والتعافي االجتماعي.
اليمنية   - اليمنية  المشاورات  تهدف  كما 
ــمـــرات إنــســانــيــة وتــحــقــيــق  ــى فــتــح مـ ــ إل
للمجلس  العام  األمين  وأكــد  االستقرار. 
لعقد  المجلس  دعــوة  أن  الحجرف  نايف 
وإنما  مبادرة جديدة،  ليست  المشاورات 

تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.
اليمني  الــصــراع  أطـــراف  دعــا جميع  كما 
للمشاركة في هذه المفاوضات، والدخول 
المتحدة  األمم  برعاية  بمفاوضات سالم 
اطلع مجلس  ذلك،  الى  وبدعم خليجي. 

وزراء السعودية على تقييٍم لالعتداءات 
ميليشيا  ارتــكــبــتــهــا  الـــتـــي  الــتــخــريــبــيــة 
إيــران  من  المدعومة  اإلرهابية  الحوثي 
الســـتـــهـــداف مــنــاطــق مــدنــيــة ومــنــشــآت 
حيوية في السعودية بصواريخ باليستية 
وطائرات مسيرة ومقذوفات، وما تمثله 
مــن تــهــديــٍد لــأمــن اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
الــدولــيــة،  والـــقـــرارات  الــقــوانــيــن  تجرمها 
وبما تعكسه من تعنت الميليشيا ورفضها 

لــدول  الــدعــوة  مــجــددًا  السياسي،  للحل 
هذه  ضد  الوقوف  إلى  ومنظماته  العالم 
الجهات  لجميع  والتصدي  االعــتــداءات 

التي تنفذها أو تدعمها.
جــاء ذلــك خــالل تــرؤس خــادم الحرمين 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين، 
مجلس  عقدها  التي  الجلسة  سعود،  آل 
الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة 

بمدينة الرياض.

السعودية تدعو العالم للوقوف ضد االعتداءات الحوثية والتصدي لداعميها

مشاورات الرياض تنطلق اليوم إلنهاء األزمة اليمنية

عنصر تابع للقوات اليمنية الشرعية يحمل علم البالد
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

وقف االستقطاع بكبسة زر
على هيئة الكهرباء والماء البحث عن حلول جديدة فيما يتعلق 
بالمشـــتركين الذين لديهم اتفاقية اســـتقطاع شـــهري مع الهيئة 
من حســـابهم البنكي عند طلبهم وقف االستقطاع لتوفير المبلغ 
لمصاريف شـــهر رمضـــان، والذي ال يعتبر شـــهرا عاديا مثل بقية 

األشهر.
كما عرفت أن تحقيق هذا الطلب للمواطن مســـتحيل، وليســـت 
وكأن  عـــاج،  أي  هنـــاك  وليـــس  والمـــرارة،  الخيبـــة  إال  أمامـــه 
“االتفاقيـــة” بمثابة قرآن ال يطاله التغييـــر والتبديل، وأن الهيئة 

تجد نفسها مضطرة لاعتماد على مبلغ االستقطاع.
نحن ال نتكلم عن معجزات وأبحاث فيزياء وكيمياء، إنما إيقاظ 
القلب والمشـــاعر تجاه أصحاب الدخل المحدود الذين توجهوا 
إلى الهيئة بطلب وقف االســـتقطاع لشـــهر واحد فقط وهو شهر 
رمضـــان، فلربمـــا هذا الحل ســـيكون وحـــدة الســـبيل لكي تعود 
البســـمة إلـــى مكانها عند أولئـــك المواطنين وأســـرهم، فالجانب 

المادي مهم جدا خصوصا وقت المناسبات كاألعياد ورمضان.
كما أن القضية ال تحتاج إلى خريطة دقيقة ومعلومات مدهشة، 
فقط قرار بوقف االســـتقطاع بكبسة زر، وهذه اللحظة ستشكل 
قيمـــة كبيـــرة عنـــد المواطـــن الـــذي تحـــرص حكومتنـــا الموقرة 
برئاســـة سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، على 
توفيـــر أفضـــل الخدمات إليـــه وتقديم كل أنـــواع الدعم وتلبية 

احتياجاته ومتطلباته.
لـــذا.. نتمنـــى مـــن هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء اســـتخاص النتائـــج 
وتحليلهـــا بـــل وتصنيفهـــا، وأن تقـــف إلى جانـــب المواطن الذي 
يطرق بابها لوقف االستقطاع وهو مقبل على شهر رمضان، وال 
نتصور أن وقف المبلغ لمدة شـــهر واحد فقط ســـيكون بما يشبه 

الموت للهيئة.
قفوا وتساهلوا مع المواطن البسيط واسمعوا معاناته وآالمه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يبـــدو المشـــهد اإلرهابـــي الحوثـــي فـــي األيـــام القليلـــة الماضيـــة، منفلتـــا 
ومتجـــاوزا أي اســـتيعاب عقـــا أو نقـــا، كمـــا باتـــت ردات الفعـــل الدولية 

بحاجة إلى مساءلة عميقة عن حدودها وغاياتها.
خال ثاثة أيام تعرضت المملكة العربية الســـعودية لهجمات بالمسيرات 
والصواريـــخ الباليســـتية، مســـتهدفة مواقـــع الطاقـــة واألعيـــان المدنيـــة، 
والتـــي يمتنـــع الهجـــوم عليهـــا بحســـب األعـــراف والقوانين الدوليـــة، غير 
أن الحوثييـــن ومـــن يقـــف وراءهم ال يعيـــرون انتباهـــا للقواعـــد األممية، 
وال يقـــرون أو يعترفـــون بروابـــط الدم أو حقـــوق الجيرة والعشـــرة، ومن 
البديهي أنهم في توحشـــهم ال دالة لهم على مفاهيم الدولة الويســـتفالية، 
وتبـــدو جماعة اإلرهاب الحوثية، ماضية في غيها الســـادر، ومن غير أمل 
فـــي تغيير ســـلوكها العدواني، األمر الذي يضع المرء أمام تســـاؤل جذري 

وعميق.. ما العمل؟
قبـــل الجواب، البد من اإلشـــارة إلـــى أن مفاعيل الهجمـــات الحوثية، وإن 
اســـتهدفت مصالح ســـعودية، لكنها تلحق أشـــد الضرر باالقتصاد العالمي، 
وقد أحسنت المملكة العربية السعودية الشقيقة، حين وضعت العالم أمام 
اســـتحقاقات ما ســـتجري به المقادير حال تعطلت إمدادات صادراتها من 

النفط، الســـيما أن المشـــهد الدولي، وفي ظل الصراع الروســـي األوكراني 
الجـــاري، يحمـــل مخـــاوف جمة تخص أســـواق الطاقـــة العالميـــة.  طويا 
طرحنا عامة االستفهام: ما الذي تنتظره الدول الكبرى، السيما الواليات 

المتحدة األميركية، حتى تعلن جماعة الحوثي، كمنظمة إرهابية؟
حســـنا تصدر وزارة الخارجية األميركية تصريحات تندد بالهجمات، فهذا 
يعـــري الحوثيين دبلوماســـيا في عيون العالم، لكن مـــا فائدة اإلدانة أو ما 
هو نفع الشـــجب، إن كانت أدوات الشـــر الحوثية ستقوم في اليوم التالي 
بقصفات مشـــابهة، ما يعني أن األبرياء ســـيدفعون الثمن من جديد. ليس 
ســـرا القـــول إننا أمام جماعة مـــن جماعات الحرب بالوكالـــة، لصالح إيران 
ومشروعها للهيمنة والسيطرة في الخليج العربي، وبقية الشرق األوسط.
الصمـــت الدولـــي على إرهـــاب الحوثيين، يعني أنه في الغد ســـيرى العالم 
جماعـــات مشـــابهة تنطلق مـــن ذات المعيـــن الدوجمائي اإليرانـــي، لتوجه 
نيـــران مدافعهـــا صوب أهداف اســـتراتيجية أخرى، ما يعنـــي أن التماهي 
الغربـــي واألميركـــي تحديدا لن يفيـــد، وإال كان الخنـــوع والخضوع لهتلر 
قبـــل العام 1939 قد رد مؤامرة النازيـــة على أوروبا برمتها. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

المجتمع الدولي واإلرهاب الحوثي

اختتـــم ســـوق المزارعين نســـخته التاســـعة، حيـــث اســـتقطب آالف الزوار 
البحرينييـــن والمقيميـــن، ومـــن ضيـــوف البحريـــن القادمين، والـــذي انطلق 
منذ 14 أســـبوًعا في 25 ديســـمبر 2021م، وتم تنظيمـــه تحت رعاية وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني وبالتنســـيق مـــع الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 

الزراعي بحديقة البديع النباتية.
ويعتبـــر ســـوق المزارعين واجهـــة اقتصادية تجارية وترفيهية وســـياحية، 
فبجانـــب عـــرض المنتجات الزراعيـــة البحرينيـــة من مختلـــف الخضروات 
والفواكـــه المحلية والنباتـــات الزراعية بتنوعاتها هنـــاك المقاهي والمطاعم 

التي تبيع األطعمة، فيبدو المكان وكأنه مهرجان يستمتع به الزائرون.
وتكمن أهمية تنظيم الســـوق بعرض وتسويق المنتجات الزراعية المحلية، 
ما ُيمثل حافًزا للمزارع البحريني وتشجيعه على امتهان الزراعة، ما يؤدي 
لزيـــادة اإلنتـــاج البحريني ليكون منافًســـا للمنتج الزراعي المســـتورد، وهو 
فرصة للمزارعين لعرض منتجاتهم في ســـاحة زراعية وبفضاء جذاب، بما 

ُيساهم بالنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز األمن الغذائي بالبحرين.
إن ســـوق المزارعيـــن ُيمثـــل معرًضا تجارًيا وتســـويقًيا للمنتجـــات الزراعية 

البحرينيـــة، فبجانـــب نشـــاط البيـــع والشـــراء تتم تلبيـــة متطلبـــات الزبائن 
مـــن المعروضـــات، وُيعـــزز الســـوق إســـهامات منتجاتـــه في قطـــاع األغذية 
الزراعيـــة، ويقـــوم المزارعون بإبـــرام عقود لتوزيع منتجاتهم مع الشـــركات 
وألصحاب المطاعم، وفيه يتواصل المزارعون والعارضون مع المســـؤولين 
الحكومييـــن، واالســـتماع آلراء الزائريـــن فيما يخـــص منتجاتهم، ويتعرف 
الزائـــرون القادمـــون إلى البحرين علـــى مختلف أنواع المنتجـــات الزراعية 

البحرينية.
يعد الســـوق الزراعي وسيلة من وسائل دعم الزراعة واإلنتاج، كما يتم في 
هـــذا اللقـــاء الزراعي تقديم المشـــورة إلى المزارعين وتبـــادل الخبرات بين 
العارضيـــن والمنتجيـــن الزراعيين، إضافـــة لكونه فرصة لتعليـــم المنتجين 
الزراعييـــن وتدريبهـــم وإطاعهـــم علـــى المبتكـــرات والتقنيـــات الزراعيـــة 
الحديثـــة، والســـعي لمشـــاركتهم فـــي معـــارض وأســـواق زراعيـــة خليجية 

وعربية وأجنبية.
لقـــد حقـــق تنظيـــم ســـوق المزارعيـــن نجاًحا كبيـــًرا، ويرجـــع ذلك لمـــا بذله 
المزارعون من جهد وإعداد لمنتجاتهم، ودعم الدولة القطاع الزراعي الذي 

هو جزء ال يتجزأ من التنمية الوطنية.

عبدعلي الغسرة

سوق المزارعين

رمضان... هل غابت قيمه وهويته؟
بعـــد أيـــام ســـيقبل علينا شـــهر رمضـــان، نعمـــة كبـــرى يقدرها حق 
قدرها المخلصون الصالحون الذين يتلذذون بطول القيام بعيون 
دامعة وقلوب خاشـــعة وألســـنة صائمة عن الفحش، مشاهد قد ال 
نراهـــا بذات الحجم والمســـؤولية والحرص الـــذي كانت عليه في 

الماضي. 
أمـــا رمضـــان اليـــوم رغم إيجابياتـــه إال أن أمورا عديـــدة وظواهر 
كثيـــرة تحـــدث فيـــه تحتـــاج إلـــى وقفـــة، منهـــا كثـــرة البرامـــج 
والمسلســـات التلفزيونيـــة التـــي ألهـــت الكثيريـــن، مغيبـــة عنهم 
الحس الديني والمعاني الحقيقية المســـتفادة من الشهر الفضيل، 
وظاهـــرة اإلســـراف في الطعـــام وكثـــرة الحـــوادث المرورية قبل 

اإلفطار.
كلهـــا ظواهر ســـلوكية دخيلة ال تنســـجم مع هذا الشـــهر الفضيل، 
ظواهـــر إن اســـتمرت ولـــم نتداركهـــا حتمـــًا سنشـــهد تغريبـــا فـــي 

المجتمع يسلخه من قيمه وهويته!
لنجعـــل مـــن رمضان فرصـــة لمجاهدة النفس وتنقيـــة القلب لنبدأ 
شـــهرنا المبـــارك بقلـــوب تائبـــة منيبـــة، قاصديـــن فيهـــا وجـــه هللا 

سبحانه وغفرانه، فهو طاعة لمصلحة الجسد والنفس البشرية.
لـــن ننتفـــع من خيرات هـــذا الشـــهر وبركاته إن تزاحمـــت العادات 
لتفـــوق العبـــادات، عـــادات اللهو والتباهـــي والمفاخـــرة والمظاهر 
الشـــكلية البعيـــدة عـــن النوايـــا الصادقـــة الخالصة للـــه والطامعة 

بثوابه وغفرانه. 
نســـأل هللا أن يتقبل منا ومنكم األعمال الصالحة ويرزقنا اإليمان 
واالحتســـاب في الصيام والقيام حتى نكون ممن تشملهم مغفرة 

هللا تعالى لما تقدم من ذنوبهم.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

الرؤية الخليجية لألزمة األوكرانية
وســـط انقســـام حاد واختـــاف دولي واضـــح في مواقف الـــدول حيال 
العمليات العســـكرية الروســـية في أوكرانيا، كانت بلورة موقف سياسي 
ودبلوماسي خليجي يصب بمصلحة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية مســـألة حساســـة ودقيقة للغاية ألســـباب واعتبارات عدة أولها: 
عاقـــات الشـــراكة القوية والمتناميـــة التي تربـــط دول مجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة بين طرفي األزمة: روســـيا من جهـــة، وأوكرانيا 
والغـــرب بقيادة الواليات المتحدة من جهة ثانية. ثاني هذه االعتبارات 
أن بنـــاء موقـــف خليجي واضـــح إزاء األزمـــة األوكرانية يمثـــل اختبارًا 
صعبـــًا لمجمـــل قناعـــات ومـــوروث السياســـة الخارجيـــة لـــدول مجلس 
التعاون من المبادئ والقيم التي تتمســـك بها هذه الدول منذ تأسيســـها. 
وثالـــث هـــذه االعتبـــارات أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تعـــد من 
أكبـــر الدول المنتجة للنفط في العالم، فالســـعودية واإلمارات والكويت 
أعضاء رئيســـيون بتحالف “أوبك +”، وكان لزاما عليها التصرف بحكمة 
وهـــدوء فـــي هذه الظروف المعقدة دوليًا بالنظر إلى حساســـية أســـواق 
الطاقـــة الدولية ألية خافات قد تقوض هـــذا التحالف النفطي الضامن 

الستقرار أسواق الطاقة وعدم حدوث أية اضطرابات في اإلمدادات.
لقد حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على تبني موقف قائم على 
المبادئ والتمســـك بالقانون الدولي في التعاطـــي مع األزمة األوكرانية، 
باعتبـــار أن ذلك الخيار يمثـــل التموضع االســـتراتيجي األمثل والوحيد 
الـــذي يضمـــن لهم الحفاظ على مصداقيتهـــم الدولية ويتيح لهم هامش 
مناورة سياســـيا مناســـبا للتحرك بحثًا بين الخصوم عن مخرج مما آلت 

إليه األوضاع.
تحـــرص دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربـــي فـــي عاقاتهـــا 
مـــع القـــوى الدوليـــة الكبـــرى علـــى تحقيـــق التـــوازن بما يضمـــن تحقيق 
مصالحها االســـتراتيجية مع الجميع، لذا فـــإن تعميق التعاون الخليجي 
- الروســـي، وكذلك الخليجي - الصيني، ال يأتي على حســـاب العاقات 
االســـتراتيجية القوية التي تربطها بالواليات المتحدة األميركية، وهذا 
األمر يجسد شـــفافية الدبلوماسية الخليجية وقدرتها على التحرك في 
مناطق التعاون المشتركة مع الجميع. والشك أن الشراكة االستراتيجية 
المتناميـــة بيـــن دول مجلس التعاون وروســـيا ال تأتي خصمًا من رصيد 
عاقاتهـــا االســـتراتيجية مـــع قوى دولية أخـــرى في مقدمتهـــا الواليات 
المتحـــدة األميركية، فما يربـــط دول الخليج العربي والجانب األميركي 
تحالـــف عميـــق وراســـخ يمضـــي فـــي مســـارات موازيـــة أليـــة شـــراكات 
استراتيجية مستحدثة، ومن ثم فإن الشراكة االستراتيجية مع روسيا 
تعكـــس مبـــدأ تنويـــع البدائـــل والخيـــارات االســـتراتيجية وتفتـــح آفاقا 

جديدة للتحرك والمناورة. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد



ختام بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج
اختتمـــت فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات في الشـــرق 
البحريـــن  تحـــدي  بطولـــة  األوســـط” 
روتاكـــس ماكـــس للكارتنـــج وذلـــك على 
مضمار حلبة البحريـــن الدولية للكارتنج 
والتي شهدت مشاركة كبيرة ضمن فئات 
البطـــوالت المختلفة مـــن نخبة المواهب 
فـــي المنطقـــة وللموســـم 2021 – 2022، 
حيـــث تمكن محمد والي من خطف لقب 
الموسم ضمن فئة جونيور ماكس، بينما 
فئـــة ســـينيور ماكـــس تصدرها نجاشـــي 
رشـــدان وخطف لقب الموســـم، ويوسف 
الغيـــث تمكـــن من خطـــف لقب الموســـم 
لفئـــة المايكرو ماكـــس، وخالد النجار فاز 
بالمركـــز األول لفئـــة المينـــي ماكـــس. أما 
ضمـــن فئة ماكس دي دي 2، فقد خطفها 
ســـليمان الكنـــدري، وذلـــك بعـــد انطـــاق 

للبطولـــة  والختاميـــة  الســـابعة  الجولـــة 
علـــى  الماضـــي  الجمعـــة  يـــوم  المحليـــة 
مضمـــار الحلبـــة العالمية الــــ CIK والبالغ 

طوله 1.414 كيلومتر. 
الســـابعة  الجولـــة  منافســـات  وخـــال 
والختاميـــة تمكن فهـــد الخالد من تصدر 
فئته سينيور ماكس منهيا 15 لفة في 13 

دقيقـــة و33.577 ثانيـــة، بينما جاء ثانيا 
منافســـه المباشـــر لويـــس ســـميث بفارق 
5.173 ثانيـــة، وثالثـــا الشـــيخة هيـــا بنت 
دعيـــج آل خليفـــة وذلـــك فـــي 13 دقيقة 
و40.104 ثانية، ورابعا عبدالرحمن وليد 
وذلك بعد تنافس شـــديد بين 11 ســـائقا 

متنافسا.

أما فئـــة الماكـــس جونيور والتي شـــارك 
بهـــا 11 ســـائقا، فقـــد تمكن محمـــد والي 
من تحقيـــق المركـــز األول وذلك في 13 
دقيقـــة و58.787 ثانيـــة، وثانيـــا وايـــان 
بينمـــا  ثانيـــة،  بفـــارق 3.889  بوســـهوف 
جـــاء في المركز الثالث غرايس غرانثام، 

ورابعا فيدانت مينون.

فئـــة المايكـــرو ماكـــس تصدرها الشـــيخ 
أحمـــد بن صقر آل خليفة، منهيا الســـباق 
دقائـــق   9 فـــي  لفـــات   9 مـــن  المكـــون 
يوســـف  ثانيـــا  وجـــاء  ثانيـــة،  و25.924 
الغيث، بينما جاء تشـــارلي غـــودارد أوال 

ضمن فئة ميني ماكس.
أما ضمن فئة دي دي 2 ماكس، فتصدرها 

فهـــد المقلة محققـــا 13 دقيقة و30.990 
ثانيـــة مـــن بين 7 مشـــاركين ضمـــن هذه 
الفئـــة، وثانيـــا ســـليمان الكنـــدري، وثالثا 

رائد رفيعي، ورابعا جاك سميث.
يذكر أن البطولة المحلية تحدي البحرين 
روتاكـــس ماكس للكارتنـــج انطلقت هذا 
الموســـم بـ 7 جوالت على مدار الموســـم 
الموســـم  ختـــام  وبعـــد   .2022  –  2021
تمكـــن محمد والـــي تصدر فئـــة جونيور 
ماكـــس برصيـــد 179 نقطـــة، بينمـــا فئـــة 
سينيور ماكس تصدرها نجاشي رشدان 
برصيد 178 نقطة، ويوسف الغيث تمكن 
مـــن خطف لقب الموســـم لفئـــة المايكرو 
ماكـــس برصيد 213 نقطة، وخالد النجار 
فـــاز بالمركـــز األول لفئـــة المينـــي ماكس 
برصيـــد 140 نقطة. أما ضمن فئة ماكس 
دي دي 2، فقد خطفها ســـليمان الكندري 

محققا رصيد 92 نقطة.

حلبة البحرين الدولية

جانب من التتويج جانب من المنافسات
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باربار7 مساًءاالتحاد

اللجنة اإلعالمية

لاتحـــاد  العموميـــة  الجمعيـــة  أشـــادت 
اآلســـيوي للجوجيتســـو بالتنظيم المميز 
النســـخة  لمنافســـات  البحريـــن  لمملكـــة 

السادسة لبطولة آسيا للجوجيتسو.
جـــاء ذلك، فـــي االجتمـــاع الـــذي عقدته 
الجمعية العمومية لاتحاد القاري صباح 
أمس بفندق فورسيزن- مملكة البحرين، 
حيـــث تـــرأس االجتمـــاع نائـــب رئيـــس 
االتحاد اآلسيوي للجوجيتسو سوريش 
جوبـــي، بحضـــور األميـــن العـــام لاتحاد 
اآلســـيوي للجوجيتســـو فهد الشامسي، 
ورئيس االتحاد البحريني للجوجيتســـو 
رضا إبراهيم منفردي ورؤســـاء وممثلي 
باالتحـــاد  الـــدول األعضـــاء  االتحـــادات 
اآلســـيوي. كمـــا شـــهد االجتمـــاع حضور 
للجوجيتســـو  الدولـــي  االتحـــاد  رئيـــس 

بانايوتوس ثيودوروبوليس.
وبدأ االجتماع، بكلمة ترحيبية من نائب 
رئيـــس االتحاد اآلســـيوي للجوجيتســـو، 
والتـــي أكـــد خالهـــا أن البحريـــن قدمت 
نفســـها بقوة في تنظيم بطوالت االتحاد 
الرائـــع  مـــن خـــال تنظيمهـــا  اآلســـيوي، 
للنسخة السادسة من بطولة آسيا والتي 
تشـــهد أكبـــر مشـــاركة لعـــدد المنتخبـــات 
والرياضيين في هذه البطولة، مضيفا أن 
االتحاد اآلسيوي وجميع الدول األعضاء 
ســـعداء بهذا التنظيم الكبير، مشيرا إلى 
أن ذلك انعكس على نجاح هذه النسخة.

بعدهـــا، تحـــدث االجتمـــاع عما شـــهدته 
لعبـــة الجوجيتســـو مـــن تحديـــات فـــي 
التداعيـــات  بســـبب  الماضيـــة؛  الفتـــرة 
التـــي فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 
والمتحـــورات لهـــذا الفايـــروس، وإصرار 

االتحـــاد علـــى إقامـــة البطـــوالت وســـط 
اإلجـــراءات  ووفـــق  التداعيـــات  هـــذه 
االحترازيـــة، التي ســـاهمت في مواجهة 
مـــن  الجميـــع  بتكاتـــف  الجائحـــة  هـــذا 
أعضـــاء الجمعية العموميـــة. كما تحدث 
االجتمـــاع عـــن الخطـــط والبرامـــج التي 
يســـعى لتنفيذها خـــال الفتـــرة المقبلة، 
بما يســـهم في تطوير هذه الرياضة على 

مستوى القارة.
األجنـــدة  االجتمـــاع  ناقـــش  ذلـــك  بعـــد 

المطروحـــة على جـــدول األعمال، حيث 
اتخـــذت الجمعيـــة عـــددا من القـــرارات، 
أبرزهـــا: تثبيـــت روزنامـــة االتحـــاد إلـــى 
العـــام 2026 وإقامـــة بطـــوالت منفصلـــة 

لفئة الناشئين.

منافسات اليوم الثاني

وقـــد تواصلـــت منافســـات اليـــوم الثاني 
لبطولـــة آســـيا السادســـة للجوجيتســـو، 
والتي شهدت إقامة النزاالت في 14 وزنا 

مختلـــف بمشـــاركة 101 العبـــة والعـــب، 
اليـــوم  حيـــث اتســـمت منافســـات هـــذا 
باإلثارة والقوة والندية بين المشاركين، 
وقـــدم خالها العبـــو المنتخـــب الوطني 

مستويات كبيرة.

أقوى النزاالت 

 شـــهد اليوم الثاني أمس أقوى النزاالت 
بيـــن الاعـــب البحرينـــي مرتضـــى علـــي 
مـــع اإلماراتـــي عبـــدهللا الكبيســـي فـــي 

81 كيلوجرامـــا، والـــذي  مـــن  أقـــل  وزن 
انتهـــى لمصلحة مرتضـــى بالتفوق عليه 
مـــن الجانب أخـــذ المبـــادرة والزمام في 
النـــزال. وســـاد التكافـــؤ بيـــن الاعبيـــن 
إلـــى اللحظـــات األخيرة من عمـــر النزال، 
فـــي  التفـــوق  مرتضـــى  يأخـــذ  أن  قبـــل 
اللحظـــات األخيرة، ووســـط اعتراضات 
واحتجاجـــات قوية ســـواء مـــن الاعب 
والـــذي  البرازيلـــي  ومدربـــه  الكبيســـي 
مـــع  خصوصـــا  كبيـــرة،  بصـــورة  انفعـــل 

إعان الحكم فوز العب منتخبنا، ودخل 
مدرب اإلمارات في نقاشـــات وسجاالت 
مـــدرب منتخبنـــا،  مـــع مواطنـــه  كثيـــرة 
وســـجل اعتراضه على قـــرار الحكم بعد 
نهايـــة المبـــاراة، إال أن القرار جاء مغايرا 

وتم تثبيت فوز الاعب مرتضى.

فضية وبرونزيتان للبحرين 

وحصد منتخبنا الوطني للجوجيتسو 3 
ميداليـــات في اليـــوم الثاني، حيث تقلد 
الاعب مرتضى علـــي الميدالية الفضية 
في وزن تحـــت 94 كيلوجراما بعد نزال 
قـــوي فـــي النهائي مـــع العب االمـــارات، 
اللحظـــات  فـــي  خســـر  مرتضـــى  لكـــن 
األخيـــرة. فيمـــا حصد الاعبـــان عبدهللا 
البرونزيـــة،  الميداليـــة  ســـينا وغازييـــف 
حيـــث تقلد عبدهللا ســـينا البرونزية في 
وزن تحـــت 62 كيلوجرامـــا، فيما حصل 
غـــازي غازييف الميداليـــة البرونزية في 

وزن تحت 94 كيلوجراما. 

اإلمارات األول في “النوازا”

تـــّوج منتخـــب اإلمـــارات بلقب مســـابقة 
فـــي  األرضـــي”  “الجوجيتســـو  النـــوازا 
النسخة السادسة من البطولة اآلسيوية، 
وذلـــك بعـــد أن جمع 16 ميداليـــة ملونة، 
منهـــا 8 ميداليـــات ذهبيـــة وفضيتان و6 
ميداليـــات برونزية، فيمـــا حل المنتخب 
األردنـــي في المركز الثانـــي بعد أن جمع 
6 ميداليـــات ملونـــة، منهـــا ذهبيتـــان و3 
فضيـــات وميداليـــة برونزيـــة، بينما حل 
المنتخـــب الفيتنامي فـــي المركز الثالث 
بعـــد أن جمـــع 3 ميداليـــات ملونـــة، منها 

ميداليتان ذهبيتان وميدالية برونزية.

منتخب اإلمارات صاحب المركز األول في مسابقة النوازا- الجوجيتسو األرضي جانب من الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي للجوجيتسو 

مرتضى علي وغازي غازييفلقطات من التتويج

أكد أن الجانب التنظيمي لبطولة آسيا للجوجيتسو فاق كل التوقعات

كونغرس االتحاد اآلسيوي يشيد بالتنظيم المميز لمملكة البحرين
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اتحاد التنس

للتنـــس  الوطنـــي  منتخبنـــا  حقـــق 
نتائـــج  ســـنة،   12 تحـــت  للناشـــئين 
مميـــزة في انطـــاق بطولة تصفيات 
غرب آســـيا التي تقام منافساتها في 
الجمهوريـــة اللبنانية حتى االول من 

شهر ابريل المقبل.
وحقـــق المنتخـــب الوطنـــي فوزيـــن 
فـــي  مشـــواره  بدايـــة  فـــي  مهميـــن 
البطولـــة، وجـــاء الفـــوز األول علـــى 
 ،3/0 بنتيجـــة  القطـــري  المنتخـــب 
حيث فاز طال الســـيد على الاعب 
القطري تميم سمارة 6/0 و6/2، وفاز 
هاشـــم التوبلي على فيصل الشمري 
منتخبنـــا  زوجـــي  وفـــاز  و6/1،   6/0
وهاشـــم  الســـيد  طـــال  الوطنـــي 
التوبلي على الزوجي القطري فيصل 

الشمري وتميم سمارة 6/1 و6/1.
وحقق منتخبنا الوطني فوزه الثاني 
العمانـــي  المنتخـــب  حســـاب  علـــى 
حقـــق  حيـــث  أيضـــا،   3/0 بنتيجـــة 
الاعـــب هاشـــم التوبلـــي الفـــوز فـــي 

و6/0،   6/1 األولـــى  الفـــردي  مبـــاراة 
وفاز طال السيد بنتيجة 6/2 و6/2، 
كمـــا حســـم زوجـــي منتخبنـــا هاشـــم 
التوبلـــي وأحمـــد محمـــد مباراته مع 
الزوجي العماني بنتيجة 6/2 و6/3. 
وعلـــق رئيس وفـــد منتخبنا الوطني 
ادارة  مجلـــس  عضـــو  لبنـــان  فـــي 
االتحـــاد محمد ســـلمان علـــى نتائج 
الفريـــق مؤكـــًدا أنهـــا ثمـــرة االهتمام 
الذي يوليه االتحاد برئاســـة الشـــيخ 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  عبدالعزيـــز 
الهادفـــة  وخططـــه  الناشـــئين  بفئـــة 
مـــن خـــال  الاعبيـــن  إلـــى تطويـــر 
والمعســـكرات  التدريبـــات  نوعيـــة 
مدربيـــن  مـــع  والتعاقـــد  التدريبيـــة 
التعاقـــد  إلـــى  باإلضافـــة  جيديـــن، 
مـــع مـــدرب خـــاص للياقـــة البدنيـــة 
وجهود الاعبين أنفسهم وحماسهم 
ورغبتهـــم فـــي الظهور المشـــرف كل 
الرئيســـية  ذلـــك كان مـــن األســـباب 

لتألق المنتخب في لبنان.

منتخب التنس يتألق في بطولة غرب آسيا

شــهدت بطولة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة األولى لكمال األجســام التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بقاعة الشــيخ عبدالعزيز 
آل خليفــة بجامعــة البحريــن العديــد مــن اللحظــات الجميلــة ولعــل أحد أجمــل هذه اللحظــات وأبرزها تلــك التي ســجلتها البطولة ضمن 

منافساتها القوية لحظة تتويج الالعب المتميز العب المنتخب الوطني خالد السعيدي.

ففـــي لحظـــة تتويـــج البطـــل البحريني 
والاعب الخلوق خالد الســـعيدي بطاً 
للفيزيـــك للمجموعـــة C الفئـــة الطولية 
176 ســـم نزلـــت والدتـــه مـــن المقاعـــد 
المخصصـــة للجمهور وصعـــدت منصة 
التتويـــج لتحتضـــن ابنهـــا البـــار مقبـــاً 
رأســـها ومقباً رأس والـــده الذي حضر 
للمسرح ليبارك البنه بهذا الفوز، معربين 
عـــن فخرهما واعتزازهمـــا بإنجازه، في 
لقطة أسرت قلوب الحضور حظي على 
إثرها بتصفيق حار من الجمهور ولجنة 
الحـــكام والضيـــوف، حتـــى أن رئيـــس 
لجنة الحكام اإلماراتي محمد شـــاهين 

الحوســـني كتب في تعليقة نشـــرها مع 
صورة الاعب خالد السعيدي متوسطًا 
والديه عبر حســـابه في موقع التواصل 
فيهـــا  كتـــب  االنســـتغرام  االجتماعـــي 
“جميلـــة هـــي الرياضـــة فـــي مضمونهـــا 
مـــن  واحـــدة  الظاهـــري،  ال  الجوهـــري 
أجـــل اللحظـــات وأكثرهـــا تأثيـــرًا علـــى 
بطولـــة  فـــي  الشـــخصي  صعيـــدي 
البحريـــن، فشـــكرًا لـــكل أب وأم كانـــوا 
ســـببًا في احتضـــان أبنائهم وتوجيههم 
التوجيـــه الصحيـــح”، والقـــت تغريـــدة 
بوشـــاهين صدى كبيرا وتناولها العديد 
بمواقـــع  والنشـــطاء  األشـــخاص  مـــن 

التواصل االجتماعي، وتفاعل الحضور 
والجمهـــور كثيرًا خال تلـــك اللحظات 
والتي وصفت بأجمل لحظات البطولة 
والتـــي ترجمـــت العديـــد من الرســـائل، 
األبطـــال  يصنـــع  كيـــف  أهمهـــا  ولعـــل 
مشـــاركة  نشـــأتهم،  فـــي  األهـــل  ودور 
األهـــل فـــي تحقيـــق اإلنجـــاز ودعمهـــم 
أبناءهـــم ووقوفهم معهم ومســـاندتهم 
لهـــم، ومســـاهمتهم فـــي بنـــاء المواطن 
الصالـــح، وأن الرياضـــة أخـــاق قبل أن 
تكـــون منافســـة، وأن الاعـــب يعكـــس 
تربية والديه ليس فقط على مســـتوى 

إنجازه، بل على مستوى أخاقه.

اتحاد كمال األجسام

عائلة السعيدي تأسر القلوب ببطولة خالد بن حمد لكمال األجسام
تفاعل الجميع معهم وتداولوا صورهم في منصات التواصل االجتماعي

البطل السعيدي متوسطًا والديه على المسرح

“الرفاع للتنس” يتعاقد مع مدربة تونسية
لتدريب فريق السيدات بالنادي

تعاقد نادي الرفاع للتنس مع المدربة 
التونســـية ســـوليما البنـــا بعقـــد لمدة 
عام لتدريب فريق الســـيدات للنادي، 
حيث يســـعى النـــادي لتطوير الفريق 
ضمـــن  الاعبـــات  مهـــارات  وتنميـــة 
أهداف وتطلعات النادي المســـتقبلية 
بشـــأن فرق النادي ومن ضمنها فريق 

السيدات.
ويضم فريق نادي الرفاع للسيدات 8 
العبات، وتخوض الاعبات تدريبات 

مستمرة بواقع مرتين في األسبوع.
وتمتلـــك المدربة التونســـية ســـوليما 
البنـــا ســـيرة تدريبية مميـــزة، وخبرة 
جيـــدة في تطويـــر الاعبين، وهو ما 
يعـــول عليـــه النـــادي مـــن خـــال هذا 

التعاون.
وبهـــذه المناســـبة، صرح مديـــر نادي 
الرفـــاع للتنـــس إياد العلـــوي قائا إن 
تعاقد النـــادي مع المدربة التونســـية 
ســـوليما البنـــا يعد خطـــوة مهمة في 
بنـــاء وتكويـــن فريق قوي للســـيدات 
واالرتقـــاء بمســـتويات الاعبات إلى 

أفضل المستويات الممكنة. 
وأشـــار العلـــوي إلـــى أهميـــة تواجـــد 

فريـــق الســـيدات فـــي النـــادي، حيث 
يأتي ذلك تماشـــيا مع تطلعات ورؤى 
النادي؛ لتشـــجيع المـــرأة في الدخول 
إلى المجال الرياضي وخصوصا في 
لعبـــة التنـــس األرضي، الفتـــا إلى أن 
المملكة شـــهدت في اآلونـــة األخيرة 
علـــى  الســـيدات  مـــن  كبيـــرا  إقبـــاال 
ممارسة لعبة التنس األرضي، ويجب 
أن تجد األندية والمنشـــآت المناسبة 
التي تستطيع جذبهن واالهتمام بهن 

وتطوير مستوياتهن.
المدربـــة  أعربـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
التونســـية ســـوليما البنا عن سعادتها 
بالتعاقـــد مـــع نـــادي الرفـــاع للتنـــس، 
مشـــروع  مـــن  جـــزءا  تكـــون  وأن 
تطويـــر فريق الســـيدات فـــي النادي، 
مضيفـــة بـــأن العبات النـــادي أظهرن 
بشـــكل  للتدريبـــات  اســـتعدادهن 
أســـبوعي، واالنضباط في التدريبات 
ممـــا يجعـــل مـــن يســـهل مـــن مهمتها 

برنامجـــه  تطبيـــق  فـــي  كمدربـــة 
التدريبي مع الاعبات والوصول إلى 

أفضل النتائج الممكنة.
ويطمح نادي الرفاع للتنس للحصول 
على المزيد من الدعم من الشـــركات 
والمؤسســـات العاملـــة فـــي البحرين 
الســـيدات  فريـــق  تطويـــر  لبرنامـــج 
الذي ســـتنعكس آثاره اإليجابية على 
مســـتوى رياضـــة التنـــس للســـيدات 

عموما في المملكة.

نادي الرفاع للتنس

فريق سيدات الرفاع للتنس سوليما البنا 
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يقـــوم نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القدم ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن عيســـى 
آل خليفـــة بزيـــارة عمـــل رســـمية إلـــى االتحـــاد 
اإلماراتـــي لكرة القدم في الفترة 29 وحتى 31 

مارس الجاري.
ويرافق نائب رئيس االتحاد في الزيارة، عضوا 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 

أيمن الفردان ومحمد رشدان.
وتأتي الزيـــارة ضمن إطار التعاون الوثيق بين 

االتحاديـــن البحرينـــي واإلماراتي لكـــرة القدم، 
وتبادل الخبرات والتجارب.

وســـتخصص الزيـــارة لاطـــاع علـــى مرافـــق 
االتحـــاد اإلماراتي لكـــرة القدم، وآليـــة العملين 
اإلداري والفني فيه، باإلضافة إلى عمل اللجان 
الفنيـــة،  والشـــؤون  المنتخبـــات  )المســـابقات، 
الحـــكام، التســـويق واالســـتثمار(، عـــاوة علـــى 

هيكلة اللجان. 
كما ستشـــتمل الزيارة على اجتماعات متنوعة 
مع اإلدارة التنفيذية ورابطة دوري المحترفين، 

باإلضافـــة إلـــى زيـــارة ميدانيـــة الســـتاد نـــادي 
النصر.

وأكد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة 
أن الزيـــارة ســـتثمر عن العديد من المكتســـبات 
اإليجابيـــة فـــي دفـــع عجلـــة التطـــور واالرتقاء 
بلعبـــة كرة القدم في البلدين الشـــقيقين، معرًبا 
عن اعتزازه بهذه الزيارة التي ستزيد من سبل 
التعاون المستقبلي، بما يخدم أهداف التطوير 

المنشود لكرة القدم.

نـائــب رئيــس اتحــاد الكــرة يــزور االتحــاد اإلمــاراتــي
اتحاد الكرة

سمو الشيخ خليفة بن علي 

اتحاد التنس

ينظم االتحاد البحريني للتنس البطولة اإلقليمية الثانية للتنس للناشـــئين تحت 14 
سنة وتحت 16 سنة، وذلك في الفترة من 30 مارس الجاري إلى 1 أبريل المقبل.

ويشـــارك فـــي البطولة االتحـــاد الكويتي للتنس، االتحاد الســـعودي للتنس، أكاديمية 
الظهران للتنس باإلضافة إلى العبي االتحاد البحريني للتنس، حيث تم اســـتحداث 
هـــذا العـــام هـــذه البطولة وتم تنظيم النســـخة األولى منها في شـــهر فبراير الماضي، 
حيث حققت البطولة نجاحا ملفتا، والقت ردودا إيجابية ومحفزة من قبل الجهات 
المشاركة التي أشادت بفكرة البطولة وأهميتها وحاجة المنطقة لمثل هذه البطوالت.

ويأتـــي إطـــاق البطولـــة اإلقليمية ضمـــن إطار الخطـــط اإلســـتراتيجية لتطوير فئة 
الناشـــئين فـــي اللعبـــة، حيـــث يســـعى االتحـــاد إلـــى تكثيف وزيـــادة عدد مشـــاركات 
الاعبين في البطوالت المختلفة خال العام لتطوير أداء الاعبين، وصقل مهاراتهم 

للتوصل إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة.

اتحاد للتنس ينظم البطولة اإلقليمية الثانية

اليوم الحفل الختامي لبطولة “BBK” للتنس
تقديم هدايا لكل المشاركين بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك

تحت رعاية الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت عبدالرحمن 
علــي ســيف، يقيــم نــادي البحريــن للتنس في الســاعة الخامســة من مســاء 
اليوم المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة BBK السادسة والعشرين 
المفتوحة لناشئي التنس )نسخة اليوبيل الذهبي لبنك البحرين والكويت(، 
والتي نظمها النادي بمشاركة 266 العبا والعبة من ناشئي البحرين وأبناء 

الجاليات المقيمة، وعدد من ناشئي المملكة العربية السعودية.

وسيبدأ برنامج اليوم الختامي في 
الساعة الرابعة عصرا بإقامة المباراة 
النهائية لمســـابقة الفردي للناشـــئين 
ســـن 18 سنة بين الاعب البحريني 
المصـــري  والاعـــب  داريـــون  علـــي 
أحمد حسام، وفي الساعة الخامسة 

الرئيســـة  المبـــاراة  تقـــام  مســـاء 
علـــى كأس 18 ســـنة لآلنســـات بين 
الاعبـــة الهولنديـــة صوفيا دي بيور 
ومنافســـتها الفلبينيـــة إيـــرا كورال، 
في يـــوم ختامي حافـــل بالمباريات 
القوية، حيث من المتوقع أن تكون 

لقـــاءات اليـــوم هـــي بالفعـــل مســـك 
المتميـــزة،  البطولـــة  لهـــذه  الختـــام 
لـــكل  القـــوي  خصوصـــا بعـــد األداء 

الاعبين المتأهلين للنهائيات.
عريـــف  ســـيقوم  المبـــارة  وعقـــب 
ثـــم  بالحضـــور  بالترحيـــب  الحفـــل 
يلقـــي رئيس نـــادي البحرين للتنس 

خميـــس محمد المقلـــة كلمة النادي، 
البطولـــة  راعـــي  يتفضـــل  وبعدهـــا 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة بنك 
عبدالرحمـــن  والكويـــت  البحريـــن 
علي ســـيف، ومستشار جالة الملك 
المفدى لشـــؤون الشـــباب والرياضة 
صالح بن عيسى بن هندي المناعي، 
وسفير جمهورية مصر العربية لدى 
مملكة البحرين ياسر شعبان، وكبار 
الحضور بتتويـــج الفائزين بالمراكز 
بالكـــؤوس  البطولـــة  فـــي  األولـــى 
والجوائـــز  المشـــتريات  وقســـائم 

التشجيعية.

اللجنة اإلعالمية
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كلوي مورتيز 
وجوزيف غوردن 
ليفيت سيكونان 

أبطال فيلم 
اإلثارة التاريخي 
 White Night m
تدور األحداث 

في سان 
فرانسيسكو، 

حيث 
حصلت 

أشهر حادثة 
في تاريخ 

الطوائف في 
العالم، ويتم 

ذكرها حتى اليوم.

tariq_albahhar

ويل سميث وتروي كوتسور... نجوم توزيع األوسكار!
الــصــور المتحركة أســمــاء  أكــاديــمــيــة فــنــون وعــلــوم  أعــلــنــت 
السينما،  أرفع جوائز في صناعة  الفائزين بجوائز األوسكار، 
في دورتها الرابعة والتسعين في حفل مباشر نقلته قناة إيه.

بي.سي التلفزيونية من لوس أنجليس.
صنع الممثل األصم تروي كوتسور تاريخا عندما أصبح أول 
رجل أصم يفوز بجائزة األوسكار ألفضل ممثل مساعد عن 
دوره في فيلم “كودا”، وفي فيلم “كودا” وهو اختصار لجملة 
“ابنة لبالغين من الصم” لعب كوستر دور فرانك روسي، وهو 
الصيد،  أعــمــال  فــي  أسرتها  لمساعدة  تكافح  مراهقة  والــد 
في  الــخــاص  طموحها  لتحقيق  نفسه  الــوقــت  فــي  وتسعى 
مجال الموسيقى. وقال كوتسور في كلمة ألقاها بلغة اإلشارة 
أثناء استالمه الجائزة “إنه ألمر مدهش أن أكون هنا في هذه 

أنني هنا“، وأهدى تروي  الرحلة. ال أصدق 
“مجتمع  إلى  هذا  فــوزه  كوتسور 

ــات”،  ــ ــاق اإلعــ وذوي  الـــصـــم 
بلغة  تــصــفــيــقــا  وتــلــقــى 

اإلشارة من المدعوين 
لـــحـــفـــل األوســــكــــار 
ــوده  ــ ــ ــع ــ لـــــــــــدى صــ
الســتــالم جــائــزتــه 
عــــــلــــــى خـــشـــبـــة 
ــمـــســـرح. وكـــان  الـ
ــم  ــشــخــص األصـ ال
اآلخـــــــــر الـــوحـــيـــد 

الـــــذي فــــاز بــجــائــزة 
األوســـكـــار هــي مــارلــي 

ــتـــي شـــاركـــت  ــيــن الـ ــل مــات
بــطــولــة فيلم  فـــي  كــوتــســور 

“كــودا”، وفــازت بجائزة أفضل 

ممثلة في 1986.
كما فازت آريانا ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة 
الموسيقي الكالسيكي “قصة الحي  الفيلم  عن دورها في 
الغربي“. وفازت ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة 
عن أداء دور أنيتا في فيلم )وست سايد ستوري( “قصة الحي 
الغربي” الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ. وحازت ديبوز حديثة 
لدور  النطاق  واسع  استحسان  على  الطويلة،  باألفالم  العهد 
أنيتا، وهي امرأة من بويرتوريكو تعرض مواهبها في الغناء 
الدرامي  الياباني  الفيلم  “أميركا”.  وفاز  أغنية  والرقص في 
هاماغوشي  ريوسوكي  الياباني  للمخرج  كــار”  ماي  “درايــف 
المعروفة أيضا بجائزة  “أفضل فيلم دولي”،  بجائزة أوسكار 
تبلغ  الــذي  الفيلم،  أحــداث  أجنبية. وتــدور  بلغة  أفضل فيلم 
يلعب دوره  أرمل  مدته ثالث ساعات، حول ممثل ومخرج 
هيديتوشي نيشيجيما يضطر إلى مواجهة الشياطين أسفل 

السطح الذي يبدو مثاليا لزواجه بعد وفاة زوجته. 
بثقافة  يحتفي  الذي  “إنكانتو”  وحصل 
بجائزة  وتقاليدها  كولومبيا 
أفضل فيلم رسوم متحركة. 
الحفل  مفاجآت  أهــم  ومــن 
ويل  الممثل  المباشر صفع 
سميث، قبل تسلمه جائزة 
أوسكار أفضل ممثل عن 
“الملك  فيلم  دوره في 
ريتشارد”، مقدم حفل 
توزيع الجوائز الممثل 
ــدي كــريــس  ــيـ ــومـ ــكـ الـ
ــه  ــوجــ ــ ال ــى  ــ ــل عــ روك 
ــه  ــ ــة يــــــده ووجـ ــ ــراحـ ــ بـ
ــه مــن  ــتـ ــريـ بـــســـبـــب ســـخـ

مظهر زوجته في الحفل!

وفيما يلي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسة:

»  CODA :أفضل فيلم *

»  King Richard أفضل ممثل ويل سميث عن *

»  The Eyes of Tammy أفضل ممثلة: جيسيكا تشاستين عن *
 Faye

»  CODA أفضل ممثل مساعد: تروي كوتسور عن *

»  ”West side story“ أفضل ممثلة مساعدة: أريانا ديبوز عن *

»  The Power of the Dog“ أفضل مخرج: جين كامبيون عن *

»  Encanto :أفضل فيلم رسوم متحركة *

»  Cruella :أفضل تصميم أزياء *

»  Dune :أفضل موسيقى *

* أفضل أغنية أصلية: No Time to Die من  «
جيمس بوند 

»  Belfast :أفضل سيناريو أصلي *

»  CODA :أفضل سيناريو مقتبس *

»  Dune :أفضل تصوير سينمائي *

»  Summer of Soul :أفضل فيلم وثائقي *

»  The أفضل فيلم وثائقي قصير: فيلم *
 Queen of Basketball

»  Dune :أفضل مونتاج *

»  Drive :أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية *
 My Car

»  The Eyes :أفضل ماكياج وتصفيف شعر *
 of Tammy Faye

»  Dune :أفضل مؤثرات بصرية *

»  Dune :أفضل تصميم إنتاج *

»  Dune :أفضل صوت *

»  The Long :أفضل فيلم اليف أكشن قصير *
Goodbye

الذكرى  وبمناسبة  الــصــواري  مسرح  نظم 
الثالثين لتأسيسه يوم أمس األول المؤتمر  
الــفــكــري “الــمــســرح الـــجـــوال والــفــضــاءات 
ــة” بـــنـــادي الــخــريــجــيــن بــالــعــدلــيــة،  ــبــديــل ال
واألســاتــذة  الفنانين  مــن  نخبة  بمشاركة 
جلستين،  مــدى  على  عمل  أوراق  طرحوا 
ختامية،  وتوصيات  عــام  نقاش  ثم  ومــن 
“الــبــالد”  تكتفي  المساحة  لضيق  ونــظــًرا 
الــمــؤتــمــر  مـــن  أوراق  ثـــالث  بــاســتــعــراض 
كريمي  سعيد  المغربي  لألكاديمي  األولــى 
بين  الشاعر  مسرح  في  “الجمهور  بعنوان 
اإليجابي”  والتفاعل  الوجداني  االنفعال 
حبيب  سامية  المصرية  للناقدة  والثانية 
بــعــنــوان “تــوظــيــف األمــكــنــة الــبــديــلــة في 
تجربة مسرح الصواري 1” والثالثة للناقد 
األمكنة  “توظيف  بعنوان  خميس  أحمد 

البديلة في تجربة مسرح الصواري 3”. 
فالمغربي كريمي يؤكد في ورقته على أنه 
في  التفكير  المسرحيين  على  لزاًما  صــار 
المباشر  التواصل  الستعادة  جديدة  سبل 
مسرح  فأضحى  الجمهور،  مع  والحميمي 
ال  وهــذا  اإلجابات.  هذه  أهم  أحد  الشارع 
لم يولد إال  الفرجوي  النمط  يعني أن هذا 
قديم  هو  بل  الحالية،  الزمنية  الفترة  في 
ــتــي كــانــت  قـــدم الــمــجــتــمــعــات الــعــريــقــة ال
العمومية،  الفضاءات  في  فرجاتها  تقيم 
ــات، والــــشــــوارع، واألســـــــواق...  ــاحـ ــسـ والـ

هي:  بإلحاح  نفسها  تطرح  التي  واألسئلة 
هــل مــســرح الــشــارع اخــتــيــار أم ضـــرورة؟ 
هــل هــو بــديــل عــن الــمــســرح االعــتــيــادي و 
الجمهور  استقطاب  يتم  كيف  المتداول؟ 
إلى هذا النوع من المسرح؟ وكيف يتفاعل 
متى  العروض؟  مع مختلف  الجمهور  هذا 
يكون الجمهور منفعاًل، ومتى يصير فاعاًل 
في مسرح الشارع؟ وإلى أي حد يمكن أن 
المسرح،  بهذا  نتحدث عن شعرية خاصة 

ا؟ ا وجمالیًّ فلسفيًّ
ويضيف كريمي: إذا قاربنا عالقة الجمهور 
أنه  سنجد  عموًما،  الــشــوارع  مسارح  في 
يجمع بينهما خيط ناظم يتمثل باألساس 
في العالقة التفاعلية المباشرة بين منتج 
العرض ومتلقيه، حيث يعد الشارع فضاء 
ا مشترًكا بين الجميع، وتعد ساحاته  عموميًّ
األنشطة  من  لمجموعة  مخصصة  أماكن 
التي قد تتغير وظيفتها األصلية  اليومية 

ومتباينة  مختلفة  فــرجــات  تــقــديــم  إلـــى 
تستأثر باهتمام المتفرجين الذين اعتادوا 
على رؤية هذه الفضاءات تحتضن أنشطة 
أخرى، كما أن جمهور مسرح الشارع غالًبا 

ما يتكون من أناس عاديين. 
وبدورها، أكدت سامية حبيب في ورقتها 
تعتمد  شهيرة  عالمية  مــســارح  هــنــاك  أن 
مسرحياتها  لتقديم  المفتوح  المكان  على 
مثل مسرح “بالي” في إندونيسيا ومسرح 
“في  “األردن  ومسرح  اليابان  في  “الــنــور” 
دولية  مهرجانات  جــانــب  ــى  إل الــدنــمــارك، 
ــارع مثل  ــشــ ــ ــمــســرح ال تــفــســح الـــمـــجـــال ل
ــيـــون” ومـــهـــرجـــان مــســرح  ــنـ مــهــرجــان “أفـ

الشارع بالعراق.
روادنــا  أثبتها  التي  التاريخية  والحقيقة 
تقدم  كانت  بــالدنــا  فــي  الــعــرض  فنون  أن 
في الهواء الطلق في الساحات والشوارع 
ــل إن كــثــيــر من  ــة وفـــي الــحــقــل، ب ــ واألزقـ

مناسباتنا االجتماعية قديًما ومازالت في 
تعقد  ــقــرى  وال الصغيرة  الــمــدن  مــن  كثير 
في الهواء الطلق، فالمكان المفتوح يمثل 
مساحة حرة تنطلق بالنفس والروح آلفاق 

رحبة من الجمال والمتعة.
المسرحية  ــعـــروض  الـ حــبــيــب:  وتــضــيــف 
أماكن  في  قــدم  أغلبها  “الــصــواري”  لفرقة 
مفتوحة بعيدة عن المسرح المغلق سواء 
غيره  أو  اإليطالي  العلبة  طــراز  على  كــان 
إلينا،  انتقلت  الــتــي  الغربية  الــعــمــارة  مــن 
من  تبدأ  التي  “اسكوريال”  مثل مسرحية 
موکب جنائزي بالشارع مع تراتيل حزينة 
من  عاديون  مواطنون  ركابه  في  يتجمع 
العرض،  لمكان  الموكب  الشارع ويتابعون 
حيث أعد المخرج السعداوي دائرة يحيط 
بحدودها نار موقدة بينما الممثالن داخل 
دائــرة  في  بهما  يحيط  والجمهور  الــدائــرة 
أوسع وقد حبس األنفاس لمتابعة الحدث 

المسرحي.
كــمــا ســبــق أن تـــحـــدثـــُت عـــن مــســرحــيــة 
“الكمامة” في قاعة فسيحة بقصر الغوري 
الــتــراثــي بــالــقــاهــرة، بــيــن الــجــمــهــور وعلى 
سينوغرافيا  شــكــل  مــمــا  نفسها  الــمــقــاعــد 
الجميع على  للمكان، حيث جلس  جديدة 
مقاعد خشبية في تشكيل دائري متقاطع 
يسمح للجميع التواصل، وقد ضّمت القاعة 
التجريبي  عــروض  أهــم  من  عرًضا  نفسها 
هو العرض المصري “المحبظاتية” وبالطبع 

بتشكيل سيئوغرافي مختلف.
أما الناقد أحمد خميس فذكر في ورقته: 
ترجع عالقتي بفرقة الصواري المسرحية 
عروضهم  خاللها  تابعت  طويلة،  لسنين 
المغايرة التي كانت تأتي لتجريبي القاهرة 
الــمــســرحــيــة”  “أوال  فــرقــة  مــع  بــالــتــنــاوب 
والحق أقول لكم إن ما شد انتباهي للفرقة 
وعروضها ما سمعته عن عرض “الكمامة” 

ــالم الــنــقــاد فـــي مصر  ــ ــتــه أقـ ــذي تــنــاول ــ الـ
الكبير  الــمــخــرج  ــذي حصد مــن خــاللــه  والـ
مخرج  أفضل  جائزة  السعداوي”  “عبدهللا 
لألسف  العرض  أشاهد  لم  المهرجان،  في 
ولكن تعجبت في البداية من نتيجة لجنة 
عربي  لــعــرض  كيف  وتــســاءلــت  التحكيم 
على  قائم  مهرجان  في  يفوز  أن  خليجي 
الطليعية  الجديدة  واألطــروحــات  األفكار 
لم  يقفز مخرج  وكيف  المسرح،  عالم  في 
الجائزة  لينتزع  مختبرية  بيئة  في  يتربَّ 
ــا عــلــى خــلــق مــا يناسب  مــمــن تـــربَّـــوا فــنــيًّ
المتغير االجتماعي والسياسي والثقافي؟

الحظ أننا في مصر لم نكن قد شاهدنا بعد 
عروض بعض المخرجين العرب المتميزين 
من شمال إفريقيا كما لم تتح لنا الفرصة 
في  الجادة  التجارب  بعض  على  للتعرف 
التجريبي  عــروض  خــالل  مــن  إال  الخليج 
العرض  تقديم  كيفيات  ليزلزل  جاء  الذي 
جديدة  وأفــكــار  مربكة  بـــرؤى  المسرحي 

متطورة.
هذا ومن األوراق التي قدمت في المؤتمر 
أيًضا  ورقة بعنوان “مسرح الشارع الشكل 
والمضمون” للفنان العراقي سعدي يونس، 
المسرحيين  ــبـــادرات  “مـ بــعــنــوان  ــرى  وأخــ
البديلة”  الفضاءات  مــصــر...  في  الشباب 

للمخرج المصري عادل عبدالوهاب.

السعداوي تفوَّق على مخرجين تربَّوا على خلق ما يناسب المتغير الثقافي
في مؤتمر “الصواري” المسرح الجوال والفضاءات البديلة... خميس: 

أسامة الماجد

متابعة: طارق البحار
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“بابكو” تنظم سباًقا لـ“الجري والمشي” احتفاًء بيوم الشباب البحريني

“طلبات” أول شركة من نوعها تحصد جائزة “أفضل مكان للعمل” بالبحرين

نظّمت شركة نفط البحرين “بابكو”، تزامًنا مع مناسبة يوم الشباب البحريني التي تحتفل 
بها مملكة البحرين، يوم الســبت الموافق 25 مارس 2022 فعالية ســباق الجري والمشــي 

الترفيهي وذلك بمشاركة موظفي الشركة والمسؤولين وأعضاء اإلدارة التنفيذّية. 

وقـــد أقيمـــت الفعالّيـــة فـــي تمام الســـاعة 
الرابعـــة عصـــًرا في مدينـــة العوالي، وذلك 
لمســـافة 3 كيلومترات، وشـــهدت مشاركة 
واســـعة من موظفي الشـــركة وموظفاتها، 
حيـــث حـــرص الجميع على المشـــاركة في 
ممارســـة هـــذه الرياضـــة المحبّبـــة للجميع 

والتي تناسب جميع الفئات العمرّية.
وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـّبة، أعرب 
الدكتـــور عبدالرحمن جواهـــري عن جزيل 
شـــكره وتقديـــره لســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة،  آل  حمـــد 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس 

للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
ا للشـــباب  والغـــاز، باعتبـــاره داعمـــا رئيســـيًّ
البحرينـــي حيـــث ال يتوانـــى ســـموه أبـــًدا 
في العمل على تشـــجيع الشباب ودعمهم، 
انطالقا من إيمانه العميق وثقته الراسخة 
في اإلمكانيات الكبيرة للشـــباب البحريني 
الذيـــن أثبتوا بالفعـــل قدرتهم الفـــّذة على 
تحّمل المسؤوليات ليس في قطاع النفط 
والغاز فحسب ولكن في جميع المجاالت. 
كمـــا نقـــل تحيـــات رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــركة عبـــدهللا جهـــاد الزين ومســـاندته 
غير المحدودة لشـــباب الشركة وبرامجهم 

وفعالياتهم التي من شـــأنها دعم مواهبهم 
ثقـــة  إلـــى  والمهنيـــة، مشـــيًرا  الشـــخصية 
دعـــم  بأهميـــة  الكبيـــر  وإيمانـــه  ســـعادته 
الركائـــز  أهـــم  مـــن  باعتبارهـــم  الشـــباب 
التـــي تعتمـــد عليها الشـــركة فـــي حاضرها 

ومستقبلها.
وأشاد الدكتور جواهري بمبادرة تخصيص 
يوم لالحتفاء بالشـــباب البحريني، مشيًرا 

إلـــى أن أغلبيـــة العامليـــن في الشـــركة هم 
من فئة الشـــباب وهـــم المرتكز األساســـي 
الذي تعّول عليه الشركة في مسيرة نموها 
وإنجازاتها وقيادة مشـــاريعها المستقبلية 

القادمة.
ونـــّوه رئيس الشـــركة بالفعاليـــة الرياضية 
التي نظمتها “بابكو” بهذه المناســـّبة معرًبا 
عن شـــكره لجميع موظفي الشـــركة الذين 

شـــاركوا في ســـباق الجـــري وفي المشـــي 
الترفيهـــي، حيث شـــهدت الفعاليـــة تفاعالً 

كبيًرا وقضى الجميع وقًتا ممتًعا.
البحرينـــي  الـــوزراء  مجلـــس  أن  ُيذكـــر 
أصـــدر موافقتـــه على تخصيـــص يوم 25 
مارس من كل عـــام ليكون يوًما لالحتفال 
بالشـــباب البحريني تقديًرا لجهود الشباب 
في خدمة الوطـــن وتحفيًزا لهم لمضاعفة 

جهودهـــم التي تجد كل التقدير من قيادة 
“بابكـــو”  أقامـــت  الرشـــيدة. وقـــد  الوطـــن 
بهـــذه  المختلفـــة  الفعاليـــات  مـــن  العديـــد 
المناســـّبة الســـنوية أبرزهـــا لقـــاء الرئيـــس 
التنفيـــذي بشـــباب الشـــركة والـــذي شـــهد 
تكريـــم عدد من المتميزين الشـــباب الذين 
أظهـــروا تميـــًزا ملحوًظا فـــي أداء مهامهم 

ومسؤولياتهم.

ا  ّ حصدت “طلبات”؛ الشـــركة التقنيـــة الرائدة إقليميًّ
ومحلًيـــا فـــي مجـــال توصيـــل الطعـــام والتجـــارة 
الســـريعة، جائـــزة “أفضـــل مـــكان للعمـــل” مـــن قبل 
 Great Place to هيئـــة ثقافة مكان العمل العالمية
Work، حيث تعتبر الشـــركة أول شركة متخصصة 
فـــي هـــذا المجـــال تحصـــد الجائـــزة فـــي البحرين. 
ويعكـــس ذلك االهتمام البالغ الـــذي توليه “طلبات” 
ببيئـــة العمل وبموظفيها إليمانها التام بانعكاســـات 

ذلك إيجابًيا على الموظفين وأدائهم. 
وتهـــدف هـــذه الجائـــزة لتكريـــم المؤسســـات التي 
تتمتـــع ببيئات عمل متميـــزة للموظفين، حيث يتم 

إدراج المؤسسة الفائزة ضمن قائمة “أفضل أماكن 
العمل”، حيث يتوجب عليها أن تستوفي الشروط 
مـــن رضـــا الموظفين عن بيئة العمل بنســـبة ال تقل 
عـــن 65 % من إجمالـــي الموظفيـــن، بينما حصلت 
“طلبـــات” علـــى نســـبة رضـــا 96 % مـــن إجمالـــي 

الموظفين. 
دراســـة  بعـــد  الجائـــزة  تلـــك  “طلبـــات”  وحصـــدت 
مســـتفيضة قامـــت بهـــا هيئـــة ثقافـــة مـــكان العمل 
شـــعور  مســـتوى  بتقييـــم  فيهـــا  قامـــت  العالميـــة، 
الشـــركة،  إدارة  قبـــل  مـــن  باالحتـــرام  الموظفيـــن 
وتقييـــم تصوراتهم حول الدعـــم المهني والتعاون 

والمشـــاركة في اتخاذ القرارات، ومســـتوى اهتمام 
اإلدارة بموظفيها ومعاملتهم كأفراد، وما إذا كانوا 
يعتقدون أنهم يعملون في بيئة عمل عادلة، ومدى 
شـــعور الموظف بالفخر بالعمل في هذه المؤسسة، 
ومدى شعورهم بدعم وترحيب بقية زمالئهم لهم. 

اإلبداع واإلنتاجية

وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر التنفيـــذي لطلبات 
البحرين، هشـــام الســـاعاتي “نحن فخورون للغاية 
بهذا اإلنجاز، حيث إن طلبات لطالما وضعت نصب 
أعينهـــا خلق بيئة عمل إيجابية تحث على اإلبداع 

واإلنتاجيـــة، وفي نفس الوقت تحافظ على ثقافة 
التقدير، وتحافظ على الصحة النفسية للموظف”. 
ويضيـــف “نحـــن دائًما ما نضع نصـــب أعيننا توفير 
بيئـــة العمـــل المثاليـــة للموظفين، حيـــث إننا نؤمن 
بأن ذلك سينعكس إيجاًبا على أدائهم في العمل”. 
 وتســـتمر الشـــركة  فـــي ســـعيها المســـتمر لتوفيـــر 
العديد من المميزات لموظفي الشركة، لما في ذلك 

من انعكاسات إيجابية على أدائهم. 
 تطبيق “طلبات” ُمتاٌح للعمالء على متجر “جوجل 
بالي” ومتجر تطبيقات شركة “أپل”، وكذلك متجر 

شركة “هواوي”.

البناء قصة عائلة وجيرة.. وإحساس بالجمال والسالم والسعادة

المعمارية ناهد جواد: نهدف إلنجاز تصميم رائد وأنيق وعصري في كل مشروع
أن  جـــواد  ناهـــد  المعماريـــة  تعتقـــد 
البنـــاء هـــو قصـــة عائلة وقصـــة جيرة 
)أحيـــاء( وقصـــة مدينـــة، وهـــو قصـــة 
قلوبهـــم  تعلقـــت  الذيـــن  النـــاس  كل 
وأرواحهم به. يكشف المعماريون في 
أحجارهـــم قصـــص العيـــش، والعمـــل، 
وتخّيـــل المســـتقبل والماضـــي. نحـــن 
المعمارييـــن نخلـــق المبانـــي القديمـــة 
والحديثة وتفاصيل الديكور الداخلي 
لنعكس إحساســـكم بالجمال والسالم 

والسعادة.
المعماريـــة ناهـــد جـــواد هـــي معمارية 
لديها مكتب تصميم معماري في لندن 
)ن.ج للعمـــارة( وذات خبـــرة باألبنيـــة 
المعمـــاري  والتخطيـــط  الحديثـــة 
وتحديـــث األبنية والبيـــوت في لندن 

ومحيط لندن. 
تم تأسيس مكتب ناهد جواد للعمارة 
جـــواد  ناهـــد  قبـــل  مـــن   2014 عـــام 

شقوف. 
فـــي مكتبنـــا المعمـــاري نحـــن مهتمون 
بإنجـــاز عمـــارة متميـــزة وقـــد أسســـنا 
طريقة وأسلوبًا لنضمن أن كل تصميم 
يعّبـــر عـــن خصوصية الزبـــون والبيئة 
لـــكل مشـــروع. يهـــدف عملنـــا إلنجـــاز 
تصميـــم رائد وأنيـــق وعصري في كل 
مشروع. يتألف مكتب ناهد جواد من 
فريـــق ذي خبـــرة عالية تدرب مســـبًقا 

بمشاريع معمارية دولية.

العمل في مكتب زها حديد 

كانـــت النقلة من دمشـــق إلى بريطانيا 
طبيعية، بصراحة هذه الخطوة كانت 
موجودة في ذهنـــي منذ الصغر فكان 
طموحـــي ليـــس فقـــط أن أذهـــب إلى 
لنـــدن للحصـــول علـــى الدكتـــوراه، بل 
أصبـــح لـــدّي طمـــوح أن أشـــتغل أيًضا 

فـــي مكتـــب زهـــا حديـــد أنـــا تعّرفـــت 
إلـــى زهـــا حديـــد عـــن طريـــق الكتـــب 
أوالً، أقصـــد تعّرفت عليهـــا عن طريق 
كتبها ومنشـــوراتها الخاصة. كتب زها 
حديـــد كانـــت تلفـــت انتباهـــي للغاية، 
وكان مـــن الصعـــب علّي فهمهـــا، كنت 
أجدهـــا خارج هذا العالـــم. صار عندي 
فضول ألعرف أكثر عنها. صرُت أجمع 
كتبهـــا وإذا وجـــدت أي مقـــال عن زها 
حديـــد كنت أقرأه، أصبحـــت من أكثر 

المعجبين بها.

كيف تم التوفيق بين عمل 

شركتي الخاصة والتدريس 

والمنزل؟

بصراحـــة أعتقـــد أن أّي أحـــد بإمكانه 
أن يـــوازن عندمـــا ينظم وقته بشـــكل 
ا... أنـــا أضع برنامًجا مســـبًقا  جيـــد جدًّ
لألســـبوع، وأقـــّرر األيام التـــي أحتاج 
إلى التحضير فيها من أجل التدريس، 
واأليام التي أحتـــاج فيها إلى التركيز 
فـــي عملـــي الخـــاص، ولحســـن الحظ 
ا  فأنـــا لـــدّي فريـــق رائـــع ومتمّكـــن جدًّ
يعمل معـــي، ويعرفون جيـــًدا ما الذي 
يقومـــون بـــه، وهـــذا األمر يســـاعدني 

كثيًرا. 
كان طموحـــي دائًمـــا أن أفتح مكتبي 
طالمـــا  لكننـــي  الخـــاّص،  المعمـــاري 
اعتبـــرت هذا األمـــر هدًفـــا مؤّجالً في 
حياتـــي، لكنه جاء أبكـــر مما توّقعت.. 
أعتقـــد إّن األمومة هـــي التي دفعتني 
لكـــي أفتح مكتبي الخـــاص في وقت 
أبكر مما كنت أتوّقع ألّن ذلك أعطاني 
المرونـــة فـــي تنظيـــم وقتـــي. لـــم أكن 
قادرة على االلتزام بوظيفة خارجية، 
ولكنني بنفـــس الوقت كنت أريد فعالً 
أن أعمـــل وأن أكـــون شـــخًصا منتًجـــا، 
بالتالـــي كانـــت فكـــرة المكتب الخاص 
هـــي القـــرار المنطقـــي بالنســـبة إلـــّي. 
الدكتـــوراه كانـــت رحلـــة طويلـــة كمـــا 
تعلمون. لم أفكر باألمر أبًدا على أنني 
ألعب كّل األدوار دفعة واحدة، لم أكن 
أرهق نفســـي بهذا النوع مـــن التفكير، 
بـــل كنت أعمل مـــا يتوجب علّي عمله 

وحسب.

المشاريع في مكتبي 

يرّكـــز مكتبي في الوقـــت الحالي على 
أمريـــن اثنيـــن. أوالً يركز علـــى ما يهّم 
الســـوق المحلية في بريطانيا أي على 

المنـــازل، فنحـــن نعمـــل اآلن على بناء 
وحدتيـــن ســـكنيتين فـــي ويمبلدون. 
وفريـــق العمل لدّي مكّون من خمســـة 
أشـــخاص، ولديهم مزيج من الخبرات 
العالمية والخبرة المحلية البريطانية، 
وبعضهم ُمَسّجل في هيئة المهندسين 
فـــي  مهتـــّم  وأحدهـــم  المعمارييـــن، 
ونحـــن  المســـتدام،  البنـــاء  موضـــوع 
نؤمن بهـــذا النـــوع من التصاميـــم. أنا 
ا في بنـــاء منـــازل جميلة  مهتّمـــة جـــدًّ
فـــي بريطانيا، ولكن في نفس الوقت، 
بالنســـبة إلى المنـــازل فـــي ويمبلدون 
فهـــي مشـــاريع متكاملـــة نعمـــل عليها 
من البداية وحتى النهاية. اآلن يوجد 
بصـــدد  ونحـــن  الموقـــع  فـــي  مقـــاول 
إنهـــاء المرحلة الرابعـــة واالنتقال إلى 
تتضمـــن  والتـــي  الخامســـة  المرحلـــة 

وثائق البناء.
أيًضـــا أحـــّب أن أفكر فـــي أعمال على 
علـــى  عملـــت  لقـــد  العالـــم.  مســـتوى 
تصميم عدة مشاريع وتصاميم ولدّي 
زبائن مـــن دبي ومن مواقـــع مختلفة. 
اآلن، وأكثـــر من أّي وقت مضى، نحن 
ننجـــز كل شـــيء عـــن بعد عـــن طريق 
تكـــون  أن  فيمكنـــك  “زووم”  برنامـــج 

مقيًمـــا في لنـــدن بينما تنجز مشـــاريع 
في مكان ما من العالم.

ولكننـــا نقـــوم بمشـــاريع حـــول العالـــم 
ونعمـــل مـــع مهندســـين محلييـــن فـــي 
مـــكان المشـــروع األمـــر الـــذي يســـّهل 
علينـــا عملنـــا بما يتوافق مـــع القوانين 
واألنظمـــة المحليـــة فـــي البلـــد الـــذي 
نعمـــل بـــه. ولكـــن اآلن أصبحـــت هذه 
الفكـــرة طبيعيـــة أكثـــر مـــن أّي وقـــت 
مضى، فالجميـــع يتوّقع التواصل عبر 
ا أجري الكثير من  “زووم”. أنا شـــخصيًّ
االجتماعـــات حول العالم عبر “زووم”. 
ا بالفريق الذي  وأشعر أنني موّفقة جدًّ

يعمل معي.

التدريس

عندمـــا أقـــف وأدّرس أســـتمتع كثيـــًرا 
أن  أجـــد  عندمـــا  بالســـعادة  وأشـــعر 
جديـــدة  أمـــوًرا  يتعلمـــون  الطـــالب 
بالنســـبة لهـــم، أحّب هـــذه العالقة بين 
الطالب واألســـتاذ، أحّب عالقة األخذ 
مـــن  أتعّلـــم  أّننـــي  وأشـــعر  والعطـــاء، 
طالبي وكأنهم مدّرسون خاصون بي. 
دائًمـــا أســـتذكر كيـــف كنت أســـتطيع، 
عندمـــا كنـــت طالبـــة، تمييـــز األســـتاذ 

الذي يعطـــي من قلبه واألســـتاذ الذي 
يستمتع في إعطاء محاضرته.. لذلك 
شـــعور  أســـتحضر  أن  دائًمـــا  أحـــاول 
العطـــاء هذا، وأحـــاول أن أتمّتع بأكبر 
قدر ممكن من الصبر أيًضا .. أحب جّو 

ا. التدريس جدًّ

الدكتوراه من بريطانيا

بصراحـــة الدكتـــوراه كانـــت هاجســـي 
منذ طفولتي. أخذت العناصر القديمة 
التقليدية الجميلة في الشـــام ونقلتها 
في دراستي. أحببت المزج بين ما هو 
تقليدي وما هو معاصر. أشعر أنه علينا 
دائمًا أن نسترجع الماضي بينما نتطّلع 
إلى المســـتقبل. وهـــذا كان دافعي في 
بحثـــي لنيل شـــهادة الدكتـــوراه، كنت 
أعمل على تحليل الماضي باستخدام 
األدوات التي تعّلمتها ونقل هذا النوع 
من الهندسة المعمارية إلى المستقبل. 
كنت أشعر أنه بإمكاننا عمل هذا األمر 
ألن من شـــأنه أن يجعـــل لمدننا هوية 
خاصـــة بهـــا كمـــا يجعـــل النـــاس أكثـــر 

ارتباًطا بالعمارة المحلية.

ناهد جواد
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عقدت شركة “بي أم أم آي” صباح أمس الجمعية العامة العادية في مقر الشركة بضاحية السيف بنصاب قانوني قدره 
73.03 %. وأقر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على المســاهمين )فيما عدا اســهم الخزينة( 30 % من رأس المال 
المدفــوع والبالغــة إجمالًيا 4.270.822 دينار بحريني بواقع 30 فلســا للســهم الواحد، كما أقــر تحويل مبلغ 1.152.790 

مليون دينار إلى األرباح المستبقاة.

توزيـــع  مقتـــرح  علـــى  الموافقـــة  وتمـــت 
ألعضـــاء  مكافـــأة  دينـــار  ألـــف   148.000
مجلـــس اإلدارة عـــن الســـنة المنتهيـــة في 
31 ديســـمبر 2021 طبًقا لمتطلبات وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة.
وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من 
كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة 
علـــى زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة من 
8 إلـــى 9 أعضـــاء وانتخـــاب عباس رضي 
عضـــًوا لمجلـــس اإلدارة للمقعـــد )التاســـع( 

لفترة عامين مقبلين.
علـــى  العموميـــة  الجمعيـــة  وصادقـــت 
البيانات المالية للمجموعة والمنتهية في 

31 ديسمبر 2021.
وتمـــت الموافقة على بيع أســـهم الخزينة 

وعددهـــا 4.067.817 ســـهًما كمـــا فـــي 31 
لموافقـــة  وذلـــك خاضـــع   2021 ديســـمبر 

مصرف البحرين المركزي.
وخـــال اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر 
علـــى  والمصادقـــة  القـــراءة  تـــم  العاديـــة 
محضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية غير 
العاديـــة الســـابق والمنعقد فـــي 20 مارس 
2019، كمـــا تمـــت الموافقـــة علـــى إضافة 
نشـــاط إلى أغـــراض الشـــركة وهي تجارة 
عامة – تشمل تجارة/ بيع منتجات التبغ.

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ووجـــه 
بـــي إم إم أي عبـــد هللا حســـن بوهنـــدي 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  إلـــى  الشـــكر 
قائـــًا “رغم اســـتمرار جائحـــة كوفيد 19، 
حققـــت المجموعـــة نتائـــج جيـــدة علـــى 
الصعيديـــن  علـــى  التباطـــؤ  مـــن  الرغـــم 

بوهنـــدي  وعـــزا  والعالمـــي”،  اإلقليمـــي 
الســـبب إلى تنـــوع أعمـــال الشـــركة قائًا 
“ســـاعدنا التنوع في مواجهـــة التحديات 
االســـتثنائية والطريـــق للتعافي في العام 
2022 ســـيكون أســـهل نســـبًيا ألننـــا أكثـــر 
اســـتعداًدا على الرغم من فرض تحديات 
جديدة علـــى أعمالنا نتيجة االضطرابات 
المســـتمرة في سلسلة التوريد والتضخم 
فـــي  بالتغيـــرات  والمصحـــوب  الواضـــح 

البيئة الضريبية”.
وأعلـــن بوهندي عن صافـــي األرباح التي 
حققتها الشـــركة والذي بلـــغ 5.57 مليون 
دينار، مشيًرا إلى أن هذه األرباح تتماشى 

مع توقعات المساهمين.
وأضاف “من منظور تجاري، أظهر العام 
2021 مرونتنـــا وقدرتنـــا علـــى الصمود 

فـــي وجـــه التحديـــات، منوًهـــا إلـــى أن 
مجال البيع بالتجزئة والتوزيع وأسواق 
األسرة وشركة نادر للتجارة أثبتت مرة 
أخـــرى أنهـــا الركيـــزة والعمـــود الفقـــري 
ألعمال الشـــركة، وأن قســـم المشروبات 
جـــاء أفضـــل مـــن كل التوقعـــات علـــى 
ألعمـــال  التـــام  التوقـــف  مـــن  الرغـــم 

الضيافة وإغاق الحدود الدولية”.
مواصلـــة  كلمتـــه  فـــي  بوهنـــدي  وذكـــر 
المجموعـــة لدعـــم المبـــادرات الحاليـــة 
وإطـــاق مبـــادرات جديـــدة علـــى كافة 
األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية.
وأوضـــح أن الشـــركة ســـتعيد النظر في 
إستراتيجيتها وأولوياتها ورصد متابعة 

مشـــروعات وأســـواق جديدة محتملة؛ 
بهـــدف تأميـــن نمو مطـــرد، مشـــيًرا إلى 
أهميـــة التركيز علـــى مجموعة متنوعة 
مـــن األهـــداف اإلســـتراتيجية الطويلـــة 
والقصيرة األمد واالستمرار في التنويع 
في الفرص واالســـتثمارات مـــع مراقبة 

المخاطر والتخفيف من حدتها.

عقدت شركة عقارات السيف اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي أمس 
الموافــق 29 مــن شــهر مــارس الجــاري فــي قاعــة الفنار بفنــدق راديســون بلو 

الدبلومات لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول أعمال العمومية. 

ترأس االجتمـــاع نائب رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة مصطفـــى علي الســـيد 
بحضـــور عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 
التنفيـــذي للشـــركة  اإلدارة والرئيـــس 
أحمـــد يوســـف وأعضـــاء مـــن اإلدارة 
التجـــارة  وزارة  وممثلـــو  التنفيذيـــة 
ومصـــرف  والســـياحة  والصناعـــة 
البحريـــن المركزي وبورصـــة البحرين 
وشركة البحرين للمقاصة، وتم خاله 
اســـتعراض ومناقشـــة نتائج الشـــركة 
الماليـــة، إضافـــة إلـــى أبـــرز إنجازاتهـــا 

خال العام الماضي. 
وصادقـــت الجمعيـــة العامة الســـنوية 
علـــى نتائـــج الســـنة الماليـــة المنتهيـــة 
بتاريخ 31 ديســـمبر 2021 وتوصيات 
مجلـــس اإلدارة التي تضمنـــت توزيع 
أرباحـــا نقديـــة للمســـاهمين بواقـــع 6 

 2.76 مجموعهـــا  ُيعـــادل  مـــا  أي   ،%
مليون دينار بحريني، بواقع 6 فلوس 
الواحـــد. ووافقـــت  للســـهم  بحرينيـــة 
الجمعيـــة العامة العاديـــة على ترحيل 
مبلـــغ 1,863 مليـــون دينـــار بحرينـــي 
القـــادم،  للعـــام  مســـتبقاة  كأربـــاح 
دينـــار  ألـــف   170 مبلـــغ  وتخصيـــص 
الخيريـــة  التبرعـــات  لدعـــم  بحرينـــي 
برنامـــج  إطـــار  فـــي  والمجتمعيـــة 
للشـــركة،  االجتماعيـــة  المســـئولية 
مجلـــس  توصيـــة  علـــى  والموافقـــة 
اإلدارة بتحديـــد مبلـــغ 225 ألف دينار 
بحرينـــي كمكافـــأة ألعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة للســـنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2021. 
وحققت شركة عقارات السيف أرباحًا 
صافيـــة ودخـــاً شـــاماً عائديـــن على 

مســـاهمي الشـــركة األم قدرهما 5.02 
مليون دينار بحريني للســـنة المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2021، مقارنـــًة مـــع 
4.52 مليـــون دينـــار بحرينـــي لنفـــس 
الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي، بارتفـــاع 
قيمـــة  وبلغـــت   .%  10.91 نســـبته 
النصيب األساســـي والمخفض للسهم 
في األربـــاح العائد إلى حاملي أســـهم 

الشـــركة األم للســـنة الماليـــة المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2021 مبلغـــًا وقدره 
10.91 فلسًا بحرينيًا، مقارنة مع 9.84 
فلســـًا بحرينيـــًا فـــي الفتـــرة ذاتها من 
العام الماضي. وحققت الشركة خال 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021 أرباحًا تشـــغيلية قدرها 10.26 
مليـــون دينـــار بحرينـــي، مقابـــل مبلـــغ 

10.40 مليـــون دينـــار بحرينـــي لنفس 
الفتـــرة من العـــام الماضـــي بانخفاض 

وقدره 1.34 %.
كمـــا شـــهد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة 
مجلـــس  انتخابـــات  إجـــراء  العاديـــة 
اإلدارة الجديـــد للشـــركة - مع ترشـــح 
 )7( عضويـــة  لشـــغر  مرشـــحا   )13(
هـــم:  اإلدارة،  مجلـــس  فـــي  مناصـــب 

عيســـى محمد نجيبي، يوســـف أحمد 
الحمـــادي، ســـطام ســـليمان القصيبي، 
عبدالجليـــل محمـــد جناحـــي، هشـــام 
عبدالرحمن جعفر آل ريس، فؤاد علي 
تقي، حامد يوســـف مشـــعل، في بنت 
عبدهللا آل خليفة، بدر سعيد الحواج، 
فؤاد ابراهيم المطوع، مشـــعل سلمان 
حمد الشـــيخ، ميســـاء أحمـــد الحداد، 
وطـــارق فضـــل أميـــن وفـــا. حيـــث تم 
فـــؤاد  أســـماؤهم:  التاليـــة  انتخـــاب 
محمـــد  عيســـى  المطـــوع،  ابراهيـــم 
نجيبـــي، ســـطام ســـليمان القصيبـــي، 
عبدالجليـــل محمـــد جناحي، يوســـف 
أحمد الحمادي، حامد يوســـف مشعل 

وفؤاد علي تقي.
مـــن  كل  تعييـــن  إعـــادة  تمـــت  كمـــا 
مصطفى علي السيد، إيمان مصطفى 
المرباطي، ومحمد ابراهيم البســـتكي 
من قبل أكبر مســـاهمي الشـــركة لشغر 
المناصب الثاثة المتبقية في مجلس 

اإلدارة.

“بي أم أم آي” تقر توزيع أرباحا بقيمة 4.2 مليون دينار للعام 2021

“عمومية عقارات السيف” تقر توزيع 2.7 مليون دينار أرباحا نقدية للمساهمين

بوهندي: التركيز على مجموعة أهداف إستراتيجية طويلة وقصيرة األمد

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2022 - 2025

اجتماع عمومية “بي أم أم آي”

اجتماع “عمومية عقارات السيف”

عقدت شركة زين البحرين صباح أمس اجتماع جمعيتها العمومية في 
فندق السوفتيل، إذ بلغ نصاب الحضور نحو 72 % من المساهمين.

العموميـــة  الجمعيـــة  ووافقـــت 
لشـــركة “زيـــن - البحريـــن” علـــى 
علـــى  نقديـــة  أربـــاح  توزيـــع 
المساهمين قدرها 2,911 مليون 
المنتهيـــة  الماليـــة  للســـنة  دينـــار 
فـــي 31 ديســـمبر 2021، بواقع 8 
فلوس للسهم الواحد أو 8 % من 
رأس المال المدفوع على أن يتم 
دفع األرباح في 17 أبريل 2022.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
شـــركة “زين – البحرين “ الشـــيخ 
أحمـــد بـــن علـــي آل خليفـــة “زين 
ســـبقت الشـــركات في بناء شبكة 
حديثـــة وحرصت على التحديث 
الشـــركة  يميـــز  ومـــا  المســـتمر، 
كوادرها البحرينية من الشباب”.

من جانبـــه، ذكر المديـــر المنتدب 
محمـــد  البحريـــن،  زيـــن  لشـــركة 
عبـــدهللا زيـــن العابديـــن، أن زيـــن 
تغطيـــة  اســـتطاعت  البحريـــن 
جميـــع المناطـــق بشـــبكة “الجيل 
عمليـــة  يجـــري  كمـــا  الخامـــس” 

التوســـعة علـــى قدم وســـاق فيما 
إذ  الجديـــدة،  بالمناطـــق  يتعلـــق 
تقـــوم الشـــركة بتغطيـــة عدد من 
المناطق الجديـــدة منها المناطق 
الســـكنية الجديـــدة بالتعـــاون مع 
واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة 
والهـــدف  االتصـــاالت،  وهيئـــة 
اآلخر هو االســـتمرار في تحديث 

الشبكة.
وأكـــد أن الشـــركة مســـتمرة فـــي 
طرح مختلف الحلول من الفايبر 
وغيرهـــا من الحلـــول، إلى جانب 
حلول قطاعـــات األعمال وحلول 

العمل عن بعد.
أن  إلـــى  العابديـــن  زيـــن  وأشـــار 
هنـــاك ارتفاعـــا كبيرا فـــي الطلب 
العاميـــن  خـــال  البيانـــات  علـــى 
الماضييـــن، وهـــو مـــا تنبـــأت بـــه 
الشـــركة في وقت مســـبق، حيث 
بـــدأت فـــي 2017 بعملية شـــاملة 
للرقمنة لتصبح معظم المعامات 
عبـــر  حالًيـــا  تقـــدم   %  96 نحـــو 

إلـــى  الحاجـــة  دون  التطبيقـــات 
زيارة الفروع.

العموميـــة  الجمعيـــة  وأقـــرت 

تحويل مبلغ 557,172 ألف دينار 
بحريني إلى االحتياط القانوني، 
مليـــون   2,104 مبلـــغ  وتحويـــل 

دينـــار بحريني كأرباح مســـتبقاة.
كمـــا وافقـــت الجمعيـــة العمومية 
على صـــرف مبلـــغ 223,612 ألف 

دينـــار بحريني كمكافـــأة ألعضاء 
مجلس اإلدارة عن الســـنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وحققت شركة زين البحرين نمًوا 
في ربحيتها بنسبة 3.1 % لتصل 
إلى 5.572 مايين دينار بحريني 
للســـنة المنتهية في 31 ديســـمبر 
2021، مقابل 5.405 مليون دينار 
بحرينـــي في العام 2020، وظلت 
ربحية السهم ثابتة عند 15 فلًسا 

للسهم الواحد.
العموميـــة  الجمعيـــة  وناقشـــت 
العمليات التي جرت خال السنة 
ديســـمبر   31 المنتهيـــة  الماليـــة 
األطـــراف  مـــن  أي  مـــع   2021
ذات العاقـــة كمـــا هـــو مبيـــن في 
االيضـــاح رقـــم 24 مـــن البيانـــات 
المالية تماشيا مع المادة 189 من 

قانون الشركات التجارية.
العموميـــة  الجمعيـــة  وفوضـــت 
تعييـــن  إلعـــادة  اإلدارة  مجلـــس 
مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن 
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 
ديســـمبر 2022 وتفويض مجلس 

اإلدارة بتحديد أتعابهم.

تغطية البحرين بشكل كامل بشبكة الجيل الخامس
“عمومية زين” تقر توزيع 2.9 مليون دينار أرباحا نقدية... زين العابدين:

اجتماع عمومية شركة زين البحرين

محمد عبدالله زين العابدين الشيخ أحمد بن علي

علي الفردان من الزالق ) تصوير: رسول الحجيري(

هبة محسن  تصوير: خليل إبراهيم



كشـــف رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة التكافـــل 
الدوليـــة، إبراهيم الريس، علـــى هامش انعقاد 
العاديـــة  وغيـــر  العاديـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 
للشركة أمس أن الشركة بدأت مرحلة التحول 
الرقمي ضمـــن خططها اإلســـتراتيجية؛ لتلبية 
االحتياجـــات المتغيـــرة والمســـتمرة لألعمـــال، 
فقـــد تعاقـــدت الشـــركة بالتعـــاون مع شـــركتها 
األم ضمن اتفاقية مشـــتركة مع شـــركة عالمية 
فـــي مجـــال خدمـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالستشارات وحلول األعمال بنحو 3 ماليين 

دوالر، وسيكون جاهًزا في العام المقبل.
وأوضـــح أن مرحلـــة التحـــول الرقمـــي بغرض 
توفير أحـــدث تقنيـــات التكنولوجيا ومنصات 
العمـــل التأمينـــي المتقدمة، وتحقيـــق أهداف 
المســـتمر  الرقمـــي  التحـــول  نحـــو  الشـــركة 
والحفـــاظ علـــى مكانتهـــا كشـــركة رائـــدة على 

مستوى السوق البحرينية.
وذكـــر أن الحصـــة الســـوقية للشـــركة تمثـــل 8 
% مـــن إجمالي أقســـاط التأمين فـــي المملكة، 
مؤكًدا أن هذه النســـبة تعتبر جيدة من السوق 
المحلية خصوًصا أن هنالك ما بين 25 إلى 26 

العبا أساسيا في السوق.
وبســـؤاله عـــن وجـــود خطـــط الندماجـــات أو 
اســـتحواذات في الفترة المقبلة، أجاب الريس 
أنـــه ال يوجـــد حالًيا، مشـــيًرا إلى أنـــه في حال 
وجـــدت فرصـــة فـــي المســـتقبل، فإنـــه ســـتتم 
دراســـتها؛ ألن هذا التوجـــه المطروح خصوًصا 
كبيـــر  الشـــركات  وعـــدد  صغيـــرة  الســـوق  أن 
وتحقيـــق النمـــو صعـــب ولتحقيق النمـــو، فإنه 
يجـــب االندمـــاج أو االســـتحواذ علـــى شـــركة 
أو االســـتحواذ  االندمـــاج  أن  أخـــرى، مضيًفـــا 
هـــو الحـــل الوحيـــد لتحقيـــق النمو في ســـوق 
البحريـــن، وتحقيـــق طفـــرة فـــي األقســـاط، إذ 
إنها تعتمـــد على اإلنفاق الحكومـــي في البنية 

التحتية وتطوير المشاريع.
وعـــن فتـــح فـــروع جديـــدة، قـــال الريـــس إن 
الشـــركة لديها فروع للشـــركة وفـــروع موحدة 
مـــع الشـــركة األم لتقليـــل المصاريـــف وزيـــادة 
الكفـــاءة فـــي عمليـــة التأميـــن، مشـــيًرا إلى أن 
الشـــركة افتتحت فـــي ديســـمبر الماضي فرعا 
في سند، الفًتا إلى أن الشركة تركز حالًيا على 

الحلول الرقمية وليس فتح فروع جديدة.

وذكـــر أن الشـــركة فـــي طـــور إعـــداد منتجات 
جديدة في مجال تأمين السيارات.

وأقرت الجمعية العادية وغير العادية للشركة 
أمس والتي عقدت يوم أمس في مقر الشركة 
تقنيـــة  باســـتخدام  الســـيف  بمنطقـــة  الكائـــن 
االجتماع المرئي بنصاب قانوني بلغ 91.55 %، 
توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين 
بسجالت الشركة بتاريخ االستحقاق بنسبة 5 
% مـــن رأس المـــال المدفـــوع أي مـــا يعادل 5 
فلـــوس للســـهم الواحد وبقيمـــة إجمالية بلغت 
425 ألـــف دينـــار. كمـــا وافقـــت الجمعيـــة على 
شـــراء أســـهم خزينة بما ال يتجـــاوز 10 % من 
أســـهم الشـــركة وذلك خاضع لموافقة الجهات 

الرقابية المختصة.

واعتمـــدت الجمعيـــة العمومية فـــي االجتماع 
نتائـــج الشـــركة الماليـــة للســـنة المنتهيـــة فـــي 
31 ديســـمبر 2021، والتـــي كانـــت الشـــركة قد 
أعلنتهـــا فـــي وقـــت ســـابق من هـــذا العـــام، إذ 
صادقـــت علـــى إجمالي أربـــاح الشـــركة البالغة 
1.603 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 
31 ديســـمبر 2021 مقارنة بإجمالي ربح قدره 
1.544 مليـــون دينار في العام الســـابق بنســـبة 
زيـــادة قدرهـــا 4 %، وصافي الربح العائد على 
مســـاهمي الشـــركة األم البالـــغ 931 ألـــف دينار 
مقارنـــة بصافي ربـــح بلـــغ 1.144 مليون دينار 
في العام السابق 2021. وتسجيل عائد للسهم 
بلـــغ 10.95 فلـــس مقارنـــًة بــــ 13.46 فلس في 

العام السابق. 
وقـــال الريـــس إنـــه علـــى الرغـــم مـــن التقلبات 
االقتصاديـــة الكبيـــرة خـــالل هذا العـــام، إال أن 
إجمالـــي االشـــتراكات المكتتبة للشـــركة ارتفع 
إلـــى 24.8 مليـــون دينـــار مقارنـــة بمبلـــغ 22.9 
مليون دينار للعام الســـابق مضيفا بأن الشركة 
اســـتطاعت من تحقيق نمو في أرباحها وذلك 

بتضافـــر الجهـــود والعمـــل المشـــترك والموحد 
مع الشـــركة األم، األمر الذي ساعد على توفير 

التكاليف ورفع اإلنتاجية.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
عصـــام األنصـــاري إن النتائـــج التـــي تحققـــت 
للشـــركة  االنتقائـــي  االكتتـــاب  نهـــج  تعكـــس 
والذي يعتمد على القياس المســـتمر والمتابعة 
المنتظمة للمخاطر لقد أثمر ذلك في السيطرة 
علـــى معدل صافـــي المطالبات الـــذي انخفض 
مـــن 70 % إلى 68.5 % في العـــام 2021. لقد 
تكللت جميع الجهود في تعزيز المتانة المالية 
للشـــركة وإعـــادة تصنيفهـــا االئتمانـــي بدرجـــة 
 AM( ممتـــاز من وكالـــة التصنيف العالمية )-A(

.)Best
أمـــا فـــي االجتمـــاع الثاني الذي عقد لمناقشـــة 
العامـــة غيـــر  الجمعيـــة  أعمـــال  بنـــود جـــدول 
العاديـــة، فقـــد تـــم اعتمـــاد وإقـــرار التعديالت 
والنظـــام  التأســـيس  عقـــد  علـــى  المقترحـــة 
األساسي للشـــركة تماشـــيًا مع آخر التعديالت 

التي طرأت على قانون الشركات التجارية.
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عقدت شركة بنادر الخليج الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس 29 مارس 2022 في مقر الشركة بضاحية السيف، وتم مناقشة البيانات 
المالية للســنة المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها. وأقر المجلس خالل الجمعية غير العادية تعديل عقد التأســيس والنظام األساســي 
بناء على ما يلي: المرسوم بقانون رقم )28( لسنة 2020 والمرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية 
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 2001. قــرار وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة رقــم )63( لســنة 2021 بشــأن تدابيــر االجتماعــات 
بالوســائل اإللكترونيــة وشــروط وضوابــط نظــام التصويــت اإللكتروني في الجمعية العامة للشــركة المســاهمة. والقرار رقم )64( لســنة 2021، 
والقرار رقم )3( لســنة 2022 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لســنة 2001 

الصادر بالقرار رقم )6( لسنة 2002.

كمـــا تقرر تفويض رئيـــس مجلس اإلدارة 
أو مـــن ينـــاوب عنـــه باتخـــاذ اإلجـــراءات 
عقـــد  علـــى  التعديـــالت  إلقـــرار  الالزمـــة 
للشـــركة  األساســـي  والنظـــام  التأســـيس 
وتحديد األشـــخاص المخوليـــن بالتوقيع 
على عقـــد التأســـيس والنظام األساســـي 
المعدليـــن طبقًا لقـــرارات الجمعية العامة 

غير العادية.
وتـــم مناقشـــة تقريـــر حوكمـــة الشـــركات 
لســـنة 2021 والتـــزام الشـــركة بمتطلبات 
ووزارة  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 

الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة 
عليه، كما تم التنويه بالعمليات التجارية 
مـــع األطـــراف ذات العالقة خالل الســـنة 
المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021، وذلك 
تماشـــيًا مـــع المـــادة رقم 189 مـــن قانون 
الشـــركات التجاريـــة كمـــا هـــو مبيـــن في 
اإليضـــاح رقم 027( فـــي البيانات المالية 

المرفقة.
أشـــارت البيانـــات الماليـــة لشـــركة بنـــادر 
للفنـــادق عن الســـنة الماليـــة المنتهية في 
خســـارة  تحقيقهـــا  عـــن   2021 ديســـمبر 

كبيـــرة وصلـــت لــــ 2.756 مليـــون دينـــار، 
مقابل تحقيقها لخسارة مماثلة في العام 
الماضي وصلت ألكثر من 3 ماليين دينار، 
بانخفـــاض في الخســـارة وصلـــت 10 %. 
وبلغـــت الخســـائر المتراكمـــة 5.910.985 
مليـــون دينار مما يثير القلق بشـــأن حالة 
االســـتمرارية بالنســـبة للشـــركة. ووصـــل 
خســـارة العائد على الســـهم العـــادي لنحو 
75 فلســـا للســـهم الواحد، مقابل تحقيقه 
خســـارة 38 فلســـا للفترة نفسها من العام 

الماضي.

الربـــح  بيـــان  ضمـــن  الشـــركة  وأدرجـــت 
والخســـارة، منح حكومية بمبلغ 18.829 
دينار تتعلق بدعم رواتب موظفي الشركة 
ورسوم التأمينات االجتماعية وتصاريح 
العمـــل. أجـــرت الشـــركة تقييمـــا لتحديد 
مـــا إذا كانـــت قـــادرة على االســـتمرار في 
العمـــل وفقًا لفرضية المنشـــأة المســـتمرة 
في ضوء الظـــروف االقتصادية الحالية، 

وأظهرت هذه التوقعات أن الشركة لديها 
موارد كافية لمواصلة تشغيل عملياتها.

عبـــدهللا  اإلدارة  رئيـــس مجلـــس  وقـــال 
حســـن بوهندي “نتيجة انهيـــار االقتصاد 
العالمـــي تأثرا بجائحة كورونا، اســـتمرت 
أعمال شـــركة بنادر للفنادق بالتأثير سلبًا 
في هذه الســـنة عدا الربـــع األخير، حيث 
شهد بعض االنتعاش”، مضيفًا “انخفضت 

نســـبة حجز غرفنـــا وأجنحتنـــا بواقع 31 
% مقارنة بميزانية 2021، و45 % أعلى 
مـــن العـــام 2020 )44 % اقـــل مـــن العام 

 .”)2019
وأشار بو هندي إلى االنخفاض في الدخل 
والمشـــروبات  المأكـــوالت  مبيعـــات  مـــن 
العـــام  بميزانيـــة  مقارنـــة   %  28 بنســـبة 

2021 و %25 أعلى من العام 2020. 
وقـــال “بينمـــا كنـــا نأمـــل أن يهـــدأ الوضع 
مـــع  تحديـــًا  نواجـــه  أنفســـنا  وجدنـــا 
مشـــتقات الفيروس مما وضـــع مزيدًا من 
الضغوطـــات على أعمالنا، ولكننا ســـنبذل 
قصارى جهودنا مع فريق الخبراء الحالي 
إليجاد طرق للحفاظ على االستمرارية”.

وتـــم إعالم المســـاهمين أنه خالل الســـنة 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2021 وفـــي 
ضوء الظـــروف االقتصادية الراهنة، قرر 
مجلـــس اإلدارة عدم دفع بدالت الحضور 
والمصروفـــات والتـــي بلغت العـــام 2020 

مبلغ 10.500 دينار.

“بنادر للفنادق” تقر تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي
بوهندي: سنبذل قصارى جهودنا للحفاظ على استمرارية أعمالنا

اجتماع “عمومية بنادر الخليج”

إبراهيم الريس 

3 ماليين دوالر استثمارات “التكافل الدولية” في التحول الرقمي
عمومية الشركة تقر توزيع 5 % أرباحا على المساهمين... الريس:

اجتماع “عمومية التكافل الدولية” الريس مصرًحا للصحافيين

فـــازت شـــركة يوســـف بـــن أحمـــد كانو 
بجائـــزة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة كأفضل 
داعـــم وراٍع لمشـــاريع األســـر المنتجـــة 
المحليـــة، فـــي حفـــل تكريـــم الفائزيـــن 
بجائـــزة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع 
 16 الــــ  نســـختها  فـــي  المنتجـــة  األســـر 
علـــى المســـتوى المحلـــي، والــــ 7 علـــى 
المســـتوى العربي والـــذي أقامته وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بمجمـــع 
العاصمـــة لمنتجات األيـــدي البحرينية، 
وذلـــك بحضـــور رئيســـة مجلـــس إدارة 
“إنجـــاز البحرين” ســـمو الشـــيخة حصة 
بنـــت خليفـــة آل خليفة، ونائبة رئيســـة 
مجلس أمناء “المبرة الخليفية” رئيســـة 
المؤسســـة الملكيـــة لإلنقـــاذ والســـالمة 

البحرية ســـمو الشـــيخة نيلة بنت حمد 
والتنميـــة  العمـــل  ووزيـــر  خليفـــة،  آل 

االجتماعية. 
وتفضلـــت ســـمو الشـــيخة حصـــة بنـــت 
خليفـــة آل خليفة بتســـليم الجائزة إلى 
عضـــو مجلس إدارة شـــركة يوســـف بن 

أحمد كانو، نبيل خالد كانو.
صرح نبيل خالد كانو قائالً “يسعدني أن 
أعبر عن فخرنا واعتزازنا بفوز الشـــركة 
عـــن فئـــة أفضـــل راع وداعم لمشـــاريع 
األســـر المنتجـــة، كما يســـعدني أن أعبر 
عـــن فخرنـــا واعتزازنا بجهـــود صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة؛ لتطويـــر البرامـــج 
والمشـــروعات الموجهة لألسر المنتجة 
البحرينية، وضمان تنميتها واستدامتها 
عبر تبني منهج التميز والتنافســـية في 

العديـــد من المبـــادرات التجارية لزيادة 
دخـــل األســـر ودعم اســـتقرارها وتعزيز 
مكانتهـــا لتكون مســـاهمة وأكثر فاعلية 

في دعم االقتصاد الوطني.
وأضـــاف بأن فوز الشـــركة يأتي ترجمة 
وأعضـــاء  رئيـــس  لتطلعـــات  فعليـــة 
مجلـــس إدارة الشـــركة في إطـــار عملها 
الشـــراكة  مبـــادئ  لتعزيـــز  المســـتمر؛ 
المجتمعيـــة ودعـــم ومســـاندة الجهـــود 
الوطنيـــة لالرتقـــاء بجـــودة المبـــادرات 
واســـتدامتها،  الواعـــدة  البحرينيـــة 
مؤكدًا حرص الشـــركة على بناء شراكة 
مجتمعيـــة مـــع المؤسســـات الحكومية 
في شـــتى المجـــاالت، خصوصـــا وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية لما تقدمه 
الوزارة من مبادرات ومشـــاريع تنموية 
اجتماعيـــة لمختلـــف شـــرائح المجتمـــع 

قيادتنـــا  توجهـــات  تعكـــس  البحرينـــي 
الحكيمة.

يشـــار إلى أنه تـــم مؤخـــرًا التوقيع بين 
شـــركة يوســـف بـــن أحمد كانـــو ووزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة اتفاقيـــة 
مشتركة تقوم بموجبها الشركة بتمويل 
بناء مركـــز اجتماعي شـــامل بمحافظة 
العاصمـــة، تحت مســـمى “مركـــز مبارك 
والـــذي  الشـــامل”،  االجتماعـــي  كانـــو 
ســـيكون أول مركز من نوعه في مملكة 
البحرين لدعم األسر المنتجة من خالل 
توفير البيئة المناسبة إلنتاج المنتجات 
المتنوعـــة وتجهيزهـــا لعرضها للســـوق، 
ويأتي هذا المشـــروع في إطار التعاون 
الوثيق والمســـتمر بيـــن القطاعين العام 
والخاص في سبيل االرتقاء بالخدمات 

التنموية المقدمة للمواطنين.

“يوسف كانو” تفوز بجائزة األميرة سبيكة لدعم األسر المنتجة
في نسختها الـ 16 على المستوى المحلي والسابعة عربيا

تسليم الجائزة 

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري

8 % حصة “التكافل” 
السوقية من إجمالي 

أقساط التأمين

هبة محسن  | تصوير خليل إبراهيم
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أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين 
خالل  “ش.م.ب”  الــتــجــاريــة  للتسهيالت 
اجتماعها المنعقد بالمبنى الرئيس للشركة 
أمس الثالثاء 29 مارس 2022، الموافقة 
على توزيع أرباح نقدية على المساهمين 
 25 بنسبة  الواحد  للسهم  فلسا   25 بواقع 
الــمــدفــوع. إلــى ذلك  الــمــال  % مــن رأس 
بلغت  صافية  أربــاحــا  المجموعة  سجلت 
المنتهية  المالية  للسنة  دينار  مليون   6.2
بصافي  مقارنة   ،2021 ديسمبر   31 فــي 
خسارة بلغت 4.3 مليون دينار في الفترة 
السهم  على  العائد  بلغ  كما   ،2020 نفسها 
العام  عــن  فلسا   )21( بـــ  مقارنة  فلسا   31
الــمــاضــي، وبــلــغ إجــمــالــي الــدخــل الشامل 
للمجموعة مبلغا وقدره 9.5 مليون دينار 
ماليين   8 بلغت  خسارة  بإجمالي  مقارنة 
الماضي.  الــعــام  مــن  نفسها  للفترة  ديــنــار 
كما حققت الشركة صافي فوائد مكتسبة 

بلغت 20.2 مليون دينار، منخفضا بنسبة 
دينار  مليون   23.5 بمبلغ  مقارنة   %  14
كما  الماضي.  العام  من  نفسها  الفترة  في 
تشغيلية  أربـــاح  صــافــي  الــشــركــة  حققت 
بلغت 32.7 مليون دينار بانخفاض مقداره 
3 % مقارنة بمبلغ 33.8 مليون دينار في 

الفترة نفسها 2020.
الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــر  ــبـ وعـ
عــبــدالــرحــمــن فــخــرو عــن امــتــنــانــه الكبير 
مؤكدًا  المجموعة،  حققتها  التي  للنتائج 
في  جيدة  السنوية  المالية  النتائج  بــأن 
المليئة  القائمة  االقتصادية  البيئة  سياق 
وفي  االرتــيــاح.  على  وتبعث  بالتحديات 
ظل التحديات الحالية، اتخذت المجموعة 
لحماية  االستباقية  الخطوات  من  العديد 
استثماراتهم  ونمو  المساهمين  مصالح 
الشركة سوف  بــأن  وأكــد  األجـــل.  طويلة 
ــم قـــاعـــدة عــمــالئــهــا على  تــســتــمــر فـــي دعـ

ــات  ــدمـ ــخـ ــم عـــبـــر الــمــنــتــجــات والـ ــهــ ــ والئ
المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم.

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي عبدهللا 
بــوخــوة “أن احــتــيــاجــات الــعــمــالء تـــزداد 
يوما بعد يوم وسوف تعمل الشركة على 
طرح  طريق  عن  االحتياجات  هذه  تلبية 
منتجات وخدمات تلبي تطلعات عمالئها 
الحاليين،  عمالئها  تجربة  وتعزيز  الجدد، 
بقاعدة  تتمتع  الــشــركــة  أن  على  مــشــددا 
في  تستمر  وســـوف  متينة  مــالــيــة  رأس 
والتركيز  أصولها  جــودة  على  المحافظة 
والبحث  فيها  تنشط  التي  األســواق  على 
عن فرص استثمارية واعدة؛ بغية تنمية 

أموال المساهمين”.
البحرين  تسهيالت  حققت  العام،  وخالل 
دينار  مليون   4.4 بلغت  صافية  أربــاحــا 
)مقابل خسارة صافية قدرها 3.6 مليون 
انتهجت  وقـــد   .)2020 ــعــام  ال فــي  ديــنــار 

القروض  منح  في  انتقائيا  نهجا  الشركة 
ــت ســيــاســات  ــعــ ــدة، حـــيـــث راجــ ــ ــدي ــجــ ــ ال
لمنح  اإلقــراض ووضعت شروطا جديدة 
الحثيثة  الــمــســاعــي  إطـــار  فــي  الـــقـــروض 
في  السائدة  الصعبة  الــظــروف  لمواجهة 
الجديدة  القروض  إجمالي  وبلغ  السوق. 
دينار  مليون   18 السنة  خــالل  المقدمة 
)مقابل 28 مليون دينار في العام 2020(، 
الفوائد 20.2  الدخل من  بلغ صافي  فيما 
بمعدل  تــقــل  نسبة  وهـــي  ديــنــار،  مــلــيــون 

بلغ 23.5  الــذي  الماضي  العام  14 % عن 
ــنـــار بــحــريــنــي. وعــلــى الــرغــم  مــلــيــون ديـ
محفظة  حــجــم  فــي  التخفيض  هـــذا  مــن 
الشركة قد استمرت في  القروض، إال أن 
والسلفيات  لــلــقــروض  مخصصات  وضــع 

إلى العمالء.
ــشــركــة الــوطــنــيــة  مـــن جــهــتــهــا، حــقــقــت ال
للسيارات أرباحا صافية بلغت 1.7 مليون 
 0.4 بلغت  صافية  خــســارة  )مقابل  ديــنــار 
وبفضل   .)2020 الــعــام  فــي  ديــنــار  مليون 

ــطــمــة الــداخــلــيــة الــقــويــة  ــضــوابــط واألن ال
والتخطيط  الفعالة  المعالجات  وطـــرق 
الشركة  حققت  المستقبلي،  التوجه  ذي 
نتائج استثنائية في سوق السيارات التي 

تميزت باضطرابات غير مسبوقة. 
للسيارات،  التسهيالت  لشركة  وبالنسبة 
 197 قدرها  صافية  خسارة  سجلت  فقد 
ألـــف ديـــنـــار فـــي الـــعـــام الــمــاضــي )مــقــابــل 
خسارة صافية بلغت 587  ألف دينار في 
الــشــركــة خــالل  2020(. وحــرصــت  الــعــام 
كبير  بشكل  أدائــهــا  تحسين  على  السنة 
الذين  الــعــمــالء  قــاعــدة  تنامي  فــي ضــوء 
تتناسب  ســيــارات  اقتناء  إلــى  يتطلعون 
مــع إمــكــانــيــاتــهــم وتــتــمــتــع بــمــزايــا كثيرة 
الصعيد،  هذا  فعلى  كبيرة.  فعالية  وذات 
في  صينيا  المصنعة  الــســيــارات  أظــهــرت 
إستراتيجية  ضمن  إيجابية  نتائج  إثبات 

المجموعة طويلة األجل.

“عمومية التسهيالت التجارية” تقر توزيع 25 % أرباحا نقدية
مراجعة سياسة اإلقراض وشروط جديدة لمنحها

اجتماع عمومية “ التسهيالت التجارية”

قام مصرف البحرين المركزي بإجراء مراجعة شاملة للقواعد المنظمة لعمل 
صناديق االستثمار وذلك ضمن خطة المصرف إلجراء مراجعة شاملة لكافة 
المنظومــة التشــريعية الخاصــة بالقطــاع المالــي. وتأخــذ القواعــد المحدثــة 
فــي االعتبــار التغيرات الســريعة والمســتمرة في قطــاع صناديق االســتثمار، 
بمــا يســاعد علــى التخفيف من اإلجراءات اإلدارية وتســهيل الموافقات على 
إنشــاء وتســويق الصناديــق االســتثمارية؛ بهــدف تشــكيل بيئــة جيــدة لنمــو 
القطاع ضمن إطار تنظيمي مناسب والذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية 

لمشغلي الصناديق االستثمارية ومديري االستثمار. 

وتتركز هذه التعديالت على تقسيم 
فئتين،  إلــى  االستثمارية  الصناديق 
بالصناديق  والــخــاصــة  األولـــى  الفئة 
الموجهة إلى فئة صغار المستثمرين 
ــي الــصــنــاديــق  ــة األخـــــــرى هــ ــئـ ــفـ والـ
ــمــوجــهــة إلــــى فئة  االســتــثــمــاريــة ال
المالية  ــمــالءة  ال ذوي  المستثمرين 
بــحــيــث تحتوي  والـــخـــبـــرة،  الــعــالــيــة 
المتطلبات للفئة األولى على تفاصيل 
طــبــيــعــة االســتــثــمــار فـــي الــصــنــاديــق 
وتــســتــوجــب مـــوافـــقـــة مــســبــقــة من 
ال  األخــرى، فهي  الفئة  أما  المصرف. 
تستوجب إال إشعار إلى المصرف من 

قبل الجهة المسوقة للصناديق.
وتــكــون الــصــنــاديــق الــمــوجــهــة لفئة 
المخاطر  قليلة  المستثمرين  صغار 
في  المطلوب  التنوع  فيها  ويتوفر 
ــهــا بــحــيــث تــتــجــنــب الــمــخــاطــر  أصــول
لفئة  الموجهة  الصناديق  أما  العالية. 
المالية  ــمــالءة  ال ذوي  المستثمرين 
فــتــكــون ذات اســتــثــمــارات  الــعــالــيــة، 
تحقيق  إلى  وتهدف  المخاطر  عالية 

مكاسب عالية. 
ــتــحــديــثــات لــإطــار  ــي إجـــــراء ال وفــ
المعايير  إلى  االستناد  تم  التنظيمي، 
ــي مـــجـــاالت  ــ عـــالـــيـــة الـــمـــســـتـــوى فـ

والفصل  العمل  الحوكمة وسلوكيات 
ومعايير  المستثمرين  ألمــوال  التام 
اإلفصاح وغيرها، وذلك بما يتماشى 

مع أفضل الممارسات الدولية. 
في  مزدهر  بقطاع  البحرين  وتتمتع 
منذ  االستثمار  صناديق  عمل  مجال 

الثمانينات من القرن الماضي. 
ومن ذلك الحين، شهد قطاع صناديق 
بلغ  حيث  مــتــزايــدًا،  نموا  االستثمار 
 1664 االستثمارية  الصناديق  عــدد 
مع نهاية فبراير 2022، كما بلغ قيمة 
مليار   10,6 الــصــنــاديــق  تلك  أصـــول 

دوالر أميركي.  
وقالت مدير إدارة مراقبة المؤسسات 
المالية في المصرف ابتسام العريض 
الصناديق االستثمارية  “يعتبر قطاع 
الطويل  التاريخ  ذات  القطاعات  من 
والـــحـــافـــل، حــيــث يــحــرص مــصــرف 
البحرين المركزي على دعم النمو في 
المحدثة  القواعد  القطاع. وتعد  هذا 
ــيــــة ضــمــن  ــاســ أحـــــد الـــعـــنـــاصـــر األســ
إستراتيجية المصرف لتطوير قطاع 
 ،)2026  –  2022( المالية  الخدمات 
محفزة  بيئة  خلق  شأنها  من  والتي 
االستثمارية  الصناديق  قطاع  لنمو 
المالية  المؤسسات  اهتمام  وجــذب 

ــيــمــيــة والــعــالــمــيــة،  الــمــحــلــيــة واإلقــل
وتحفيزهم  الدوليين  والمستثمرين 
البحرين كمحطة انطالق  الستخدام 

لخدمة األسواق المالية العالمية”. 
وقـــالـــت مـــديـــر وحـــــدة الــســيــاســات 
ــبــحــريــن  ــرف ال ــصـ ــيـــة فــــي مـ ــابـ الـــرقـ
المركزي شيرين السيد “قام المصرف 
بمراجعة شاملة للتوجيهات الخاصة 
في  الجماعي  االستثمار  بصناديق 
توجيهات  مجلد  من  السابع  المجلد 
الـــمـــصـــرف وذلـــــك ضــمــن مـــبـــادراتـــه 
لتحديث ومراجعة جميع التوجيهات 
ــد قــام  والــمــتــطــلــبــات الــرقــابــيــة. وقــ
متطلبات  وإدراج  بــدمــج  الــمــصــرف 
صـــنـــاديـــق االســـتـــثـــمـــار الــجــمــاعــي 
لجعلها  واحـــد؛  فــي فصل  الــجــديــدة 
ــلــســوق.  ــة ل ــالءمــ ــثـــر ســـالســـة ومــ أكـ
وتستند هذه المتطلبات إلى حد كبير 
المجال  تفسح  والتي  المبادئ  على 
نظام  لبناء  الطريق  لتمهيد  للقطاع 
نمو  تعزيز  وبالتالي  سليم،  تمويل 

قطاع إدارة األصول”.
إلدارة  التنفيذي  الــمــديــر  عــلــق  وقـــد 
الخدمات  لقطاع  االستثمار  تطوير 
ــتــكــار  الــمــالــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا واالب
بمجلس التنمية االقتصادية مصعب 
عــبــدهللا قـــائـــالً: “شــكــلــت مــا تحظى 
تشريعات  مــن  الــبــحــريــن  مملكة  بــه 
ــافــســيــة مــهــمــة  ــن مـــتـــقـــدمـــة مـــيـــزة ت
المالي  قطاعنا  تمكين  في  ساهمت 
مــن الــتــوســع وجـــذب شــركــات مالية 
التشريعات  هــذه  تلعب  إذ  جــديــدة، 
فـــي جــذب  الــجــديــدة دورا حــيــويــا 
المزيد من االستثمارات إلى المملكة، 
بما يتماشى مع اإلستراتيجيات التي 
تتضمنها خطة التعافي االقتصادي”.

ومن ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة ســيــكــو، نـــجـــالء الــشــيــراوي 
ــوف تــحــدث الــقــواعــد الــجــديــدة  “ســ
تغييرات  االستثمار  صناديق  لعمل 
المحلية  للصناديق  بالنسبة  جذرية 
تبحث  والتي  والعالمية  واألقليمية 

عالمية  أســس  على  مبني  قطاع  عن 
والــذي  المختلفة،  هياكلها  لتوطين 
وعمل  لهيكلة  الالزمة  المرونة  يوفر 
يعمل  بينما  االستثمارية،  الصناديق 
في الوقت ذاته في بيئة رقابية مبنية 
لرقابة  وخاضعة  متينة  أســس  على 
وتتضمن  المركزي.  البحرين  مصرف 
تقليل  منها  عــديــدة  مــزايــا  الــقــواعــد 
الصناديق  لتلك  التشغيلية  التكاليف 
ــق تـــقـــلـــيـــل اإلجــــــــــراءات  ــ ــري ــن طــ ــ عـ
وكذلك  الصناديق  لتأسيس  الــالزمــة 
اإلجراءات التشغيلية خالل مدة عمل 
الصناديق  مديري  ويأخذ  الصناديق. 
االستثمارية هذه المزايا في االعتبار 
ــاذ الــــقــــرارات الــمــتــعــلــقــة  ــخـ وقــــت اتـ
بــمــحــل تــأســيــس الــصــنــاديــق، عــالوة 
القواعد المستحدثة  على ذلك، توفر 
والــمــرونــة  البساطة  مــن  كبيرا  قـــدرا 
نــواٍح عــدة، منها نوعية األصول  في 
ــاديــق،  ــصــن ــل ال الــمــســتــثــمــرة مـــن قــب
ومتطلبات  المستثمرين  وتصنيف 

والهياكل  الصناديق  خدمات  مقدمي 
القانونية لتلك الصناديق.   

ــيــس فــريــق الــصــنــاديــق  كــمــا قـــال رئ
تروارز  المحاماة  شركة  في  العالمية 
وهاملنز، براين هوارد “أصدر مصرف 
بعد  القواعد  هذه  المركزي  البحرين 
القطاع،  فــي  العاملين  مــع  الــتــشــاور 
السرعة  الــمــحــدثــة  الــقــواعــد  وتــوفــر 
والــبــســاطــة والــمــرونــة الـــالزمـــة مما 
يــجــعــل الــمــمــلــكــة رائـــــدة فـــي مــجــال 
المنطقة؛  فــي  االســتــثــمــار  صــنــاديــق 
لتأسيس  الــمــفــضــل  الــخــيــار  كــونــهــا 
الــصــنــاديــق االســـتـــثـــمـــاريـــة. وتــوفــر 
أنواع  البحرين مجموعة واسعة من 
صناديق االستثمار والمتاحة لمديري 
استحداث  بعد  خصوصا  الصناديق، 
ــظــام مــبــســط يــعــتــمــد عــلــى إخــطــار  ن
ــزي قبل  ــركـ ــمـ مـــصـــرف الــبــحــريــن الـ
التي  االستثمار  لصناديق  التسويق 
المالءة  ذوي  المستثمرين  تستهدف 

العالية.

1664 عدد الصناديق االستثمارية بنهاية فبراير 2022
بلغت قيمة أصولها 10.6 مليار دوالر... وتوجيهات محدثة لعملها

المؤتمر الصحافي للمصرف المركزي أمس

)تصوير: رسول الحجيري(

 المحرر االقتصادي

توطيد عالقات الصداقة واألعمال بين البحرين والبوسنة والهرسك
الجمعية تلتقي الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” وتبحث أوجه التعاون

تــم عقــد اجتمــاع صبــاح يــوم األحــد 6 مــارس 2022 فيمــا بيــن جمعيــة 
البحريــن البوســنة والهرســك للصداقــة واألعمال برئاســة رئيــس الجمعية 
جواد الحواج بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية مع الرئيس 
التنفيــذي لصنــدوق العمــل )تمكين(، حســين محمد رجــب بمكتبه في مبنى 

غرفة تجارة وصناعة البحرين )بيت التجار(. 

الجمعية  جانب  عن  االجتماع  حضر 
كل من: الرئيس جواد يوسف الحواج 
، نائب الرئيس رياض يوسف، عضو 
الــبــنــخــلــيــل،  أحــمــد  اإلدارة  مــجــلــس 
جادهللا،  صهيب  القانوني  المستشار 
فــي حــيــن حــضــر مــن طـــرف تمكين 
الــتــنــفــيــذي حــســيــن محمد  ــرئــيــس  ال
لتطوير  الــتــنــفــيــذي  ــمــديــر  وال رجـــب 

البرامج والشراكات علي حسن.
وتناول االجتماع محاور عدة تختص 

الصداقة  عالقات  وتفعيل  بتوطيد 
والبوسنة  البحرين  بين  واألعــمــال 
والــهــرســك، إضــافــة إلــى بحث أوجــه 
التعاون المشترك بين تمكين وجمعية 
البحرين البوسنة والهرسك للصداقة 
الجمعية  واألعــمــال مع اإلشــادة دور 
التجاري  التبادل  تعزيز  إلــى  الرامي 
خالل  من  البلدين  بين  واالقتصادي 
تشجيع مشاركة أصحاب وصاحبات 
األعمال البحرينيين في بحث فرص 

الشراكات الدولية وتوسيع تطلعاتهم 
زيارتهممؤتمر  خــالل  مــن  التجارية 
2022م  لــأعــمــال  ــدولــي  ال سراييفو 
والهرسك  البوسنة  في  يقام  ــذي  وال
سنويا مما يساهم في دعم مختلف 

ــقــطــاعــات فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ال
عن  مختصرة  نبذة  تقديم  تم  حيث 
المؤتمر  ذلك  وعن  الجمعية  أهــداف 
الجمعية  رئيس  من جانب  خصوصا 
يساهم  مما  الجمعية؛  رئيس  ونائب 

العام  القطاعين  وتقوية  تدعيم  في 
فتح  خــالل  من  البحريني  والــخــاص 
أبواب التعاون االقتصادي والتجاري 
واالستثماري بين أصحاب وصاحبات 
الصديقين  الــبــلــديــن  لــكــال  ــال  ــمـ األعـ

بكافة القطاعات المختلفة.
من جانبه، أشاد رئيس الجمعية جواد 
الــحــواج بــجــهــود “تــمــكــيــن” الــداعــمــة 
بالشركات  الوطنية  العمالة  لتوطين 
والصناعية  التجارية  والمؤسسات 
الصغيرة  والمؤسسات  واالستثمارية 
ــقــت تلك  ــت والـــمـــتـــوســـطـــة، حــيــث ال
البحرين  رؤية  معا في دعم  الجهود 
للعام 2030 تنفيذا لتوصيات القيادة 
ــاد كــل مــن نائب  الــرشــيــدة. وقــد أشـ
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة وكــــل مـــن عضو 

والمستشار  الجمعية  ادارة  مجلس 
تناوله  ما  لمجمل  للجمعية  القانوني 
االجتماع  ذلــك  فــي  الجمعية  رئيس 
بتوطيد  الجمعية  رؤيـــة  يــدعــم  مما 
في  البوسنية  البحرينية  الــعــالقــات 
البلدين  تخدم  التي  المجاالت  شتى 

الشقيقين.
النقاشات  مــن  عـــدد  الــلــقــاء  وتــخــلــل 
والـــــحـــــوارات والـــتـــي انــصــبــت في 
التعاون  سبل  تحقيق  فــي  مجملها 
بــيــن جمعية  ــاء فــيــمــا  ــن ــب الــمــثــمــر وال
البحرين البوسنة والهرسك للصداقة 
ــي من  ــتـ ــع تــمــكــيــن والـ ــال مـ ــ ــم واألعــ
الــمــأمــول أن تــســاهــم فــي دعـــم نمو 
واتــجــاهــهــا  البحرينية  الــمــؤســســات 

لأسواق الدولية.

جانب من اللقاء مع “تمكين”



قـــال وزيـــر الطاقـــة الســـعودي، األميـــر 
عبدالعزيز بن ســـلمان، أمس )الثالثاء(، 
إن بيان الســـعودية األســـبوع الماضي، 
كان واضحـــًا بخصـــوص عـــدم تحملهـــا 
مســـؤولية أمن اإلمدادات، الفتًا إلى أن 

المنطقة تواجه مخاطر متعددة.
وأكد أمس خالل افتتاح القمة العالمية 
للحكومات في اإلمارات: “نعمل بشـــكل 
جماعـــي لضمان أمـــن الطاقة”، مشـــيرًا 
إلـــى أن دول الخليـــج نفـــذت المطلوب 
منهـــا في تلك المســـألة لكن ينبغي على 

اآلخرين الوفاء بتعهداتهم.
وأضاف وزير الطاقة السعودي: “ال شك 
أنـــه في حالة تأثر أمـــن اإلمدادات فإنه 
ســـيؤثر ذلـــك علـــى االقتصاد وســـيؤثر 

أيضًا على االقتصاد العالمي”.
وذكـــر أن الناس يركـــزون على القضايا 
اإلقليمية دون النظر بشـــكل شامل إلى 

التأثير العالمي.
 10 نحـــو  تنتـــج  “روســـيا  أن  وأوضـــح 
مالييـــن برميل نفـــط يوميًا، ما يشـــكل 
قرابـــة 10 % مـــن االســـتهالك العالمي، 

وهي مساهمة كبيرة”.
وقـــال األمير عبدالعزيز بن ســـلمان، إنه 
يعتقـــد أنه لوال “أوبـــك+” لما كنا نحتفل 

بســـوق مســـتدامة للطاقـــة علـــى الرغم 
مـــن التقلبـــات الحاليـــة، وإن األمـــر كان 
ليكون أســـوأ. وتابع: “بالنسبة )ألوبك+( 
فالجميـــع ينّحون السياســـة جانبًا، وإذا 
لـــم نقم بهـــذا فلن نســـتطيع التعامل مع 
الكثير من الدول المختلفة في أوقات”.
وبّين وزير الطاقة السعودي، أن السبب 
في اســـتمرار “أوبـــك” و”أوبك+” هو أن 
تلك المســـائل تتم مناقشـــتها وفق نهج 
يشـــهد تركيزًا أكثر بكثير على المسائل 

العامة الجيدة بعيدًا عن السياسة.
وأشـــار إلـــى أنـــه ال يمكن االلتفـــات إلى 
تغيـــر المنـــاخ بـــدون النظـــر إلـــى أمـــن 

الطاقة.

وزير الطاقة السعودي: دول الخليج قامت 
بواجبها وعلى اآلخرين الوفاء بتعهداتهم االستثمار األجنبي المباشر بالسعودية يقفز إلى 19.3 مليار دوالر

مسجًل أعلى مستوى منذ 2010

قفز صافي االستثمار األجنبي المباشر في المملكة 
العربية الســـعودية بنسبة 257 % في العام 2021، 
إلى 72.32 مليار ريال )19.29 مليار دوالر(، مقارنة 
بنحـــو 20.25 مليـــار ريـــال )5.4 مليـــار دوالر( فـــي 
2020، وفقـــًا لتحليـــل أجرتـــه “العربية.نـــت”، علـــى 
بيانـــات أوليـــة وتقديرية للبنك المركزي الســـعودي 

“ساما”.
وبينما يواصل صافي االســـتثمار األجنبي المباشر، 
االرتفاع للعام الثالث على التوالي، فإنه خالل العام 

الماضي سجل أعلى قيمة له منذ العام 2010.
جـــاء ذلـــك بعد ارتفـــاع صافي االســـتثمار األجنبي 
المباشـــر في الســـعودية إلى نحو 7.25 مليار ريال 
)1.93 مليـــار دوالر( فـــي الربـــع الرابـــع مـــن 2021، 
مقارنـــة بنحو 7.01 مليار ريـــال )1.87 مليار دوالر( 

في الربع المماثل من 2020.
يذكـــر أن صافـــي االســـتثمار األجنبي المباشـــر في 
السعودية قفز إلى 51.86 مليار ريال )نحو 13.829 
مليـــار دوالر( فـــي الربـــع الثاني مـــن 2021، مقارنة 
بنحـــو 3.098 مليـــار ريـــال )0.826 مليار دوالر( في 

الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 1574 %.
وذلك بعد أن شـــهد الربع الثاني من 2021، موافقة 
شركة أرامكو السعودية في أبريل 2021، على بيع 
حصة أقلية في خطوط األنابيب التابعة لها مقابل 

12.4 مليار دوالر إلى كونســـورتيوم بقيادة إي.آي.
جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي 
قياســـي جمعت فيـــه 29.4 مليـــار دوالر في أواخر 

.2019
وكان وزير االستثمار السعودي، خالد الفالح، كشف 
عـــن قفزة كبيـــرة في االســـتثمار األجنبي المباشـــر 
في المملكة العام الجاري حتى من دون احتســـاب 

صفقة خطوط أنابيب نفط أرامكو الضخمة.
االســـتثمار  صافـــي  ارتفـــاع   2020 العـــام  وشـــهد 
األجنبي المباشر في السعودية إلى نحو 5.4 مليار 

دوالر، مقارنـــة بنحـــو 4.6 مليـــار دوالر فـــي 2019، 
بزيادة نحو 17.4 %.

وكان ولي العهد األمير محمد بن سلمان، قد أطلق 
لتســـتهدف  لالســـتثمار،  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية 
زيادة صافي تدفقات االســـتثمار األجنبي المباشـــر 
للمملكـــة إلى 388 مليار ريـــال )103.5 مليار دوالر( 
ســـنويًا بحلـــول 2030، ضمـــن مســـتهدفات لزيـــادة 
صافي االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر المتدفق إلى 
البالد بنســـبة 1816 % خـــالل 10 أعوام من 2021 

حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.
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عقــد مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن اجتماعــه األول صبــاح أمس الثالثــاء 29 مارس 2022 اســتهل فيه بتزكية ســمير عبدهللا 
نــاس رئيًســا للــدورة الجديــدة للمجلس، وعلى أثر ذلك أعرب ناس عن اعتــزازه وتقديره بالثقة التي أوالها له مجلس اإلدارة، منوًها بالحرص 
الذي أبداه أعضاء المجلس للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ما تصبوا إليه الغرفة من أهداف لخدمة أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري.

وزكـــى مجلس إدارة الغرفة كال من خالد 
محمد نجيبي نائًبا أول للرئيس، ومحمد 
عبدالجبـــار الكوهجي نائًبا ثانًيا للرئيس، 
وعارف أحمد هجرس أميًنا مالًيا، ووليد 
خليـــل كانـــو نائًبـــا لألميـــن المالـــي، وكال 
من: باســـم محمد الساعي وأحمد صباح 

السلوم لعضوية المكتب التنفيذي.
ورفـــع مجلـــس اإلدارة خالـــص تقديـــره 
واعتـــزازه لعاهـــل البالد حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وإلـــى ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، على كافة أشـــكال الدعم 
والمســـاندة التـــي تحظى بـــه الغرفة من 
لدن القيادة الحكيمـــة، كما تقدم مجلس 
اإلدارة باالمتنان العميق ألعضاء الغرفة 
على مشاركتهم اإليجابية في انتخابات 
 ،2022 مـــارس   19 فـــي  أجريـــت  التـــي 
مـــا أكـــد وعيهـــم وإيمانهـــم بـــدور هـــذه 
المؤسســـة وقدرتهـــا علـــى تمثيلهـــم، كما 
توجه بالشـــكر ألعضاء لجنة االنتخابات 
برئاســـة عـــادل حســـين المســـقطي على 
الجهـــد الطيـــب الـــذي بذلـــوه فـــي ضمان 

ســـير العملية االنتخابية، ولجنة الطعون 
في نتيجة االنتخابات برئاسة المستشار 

مصعب عادل بوصيبع.
وأثنى ناس على هذه المشاركة وقال: إن 
أعضـــاء الغرفة الذين توافدوا لممارســـة 
حقهـــم االنتخابـــي تحملوا مســـؤوليتهم 
وأكـــدوا بذلـــك وبجدارة عن مســـاهمتهم 
البناءة في مســـيرة الغرفـــة في المرحلة 
أن  قناعتـــه  عـــن  نـــاس  وعبـــر  المقبلـــة، 
الغرفة تقـــوى بأعضائها وأنه انطالًقا من 
هـــذه القناعـــة لن تترك باًبـــا أو ميداًنا من 
مياديـــن التواصـــل ومد جســـور التعاون 
مـــع األعضاء إال وســـتطرقه، مشـــيًرا إلى 
أن ذلـــك يأتـــي معبًرا عن إصـــرار مجلس 
اإلدارة الجديـــد لتكـــون مســـيرة الغرفـــة 
المقبلة محققة آلمـــال وتطلعات القطاع 
خطـــط  ودعـــم  هللا  شـــاء  إن  التجـــاري 
وبرامـــج التعافي االقتصـــادي بما يحقق 

نماء واستدامة االقتصاد الوطني. 

جعل الغرفة شريًكا فاعاًل في القرار 
االقتصادي

ولفـــت نـــاس إلـــى إن المجلـــس الجديـــد 

ســـوف يواصـــل العمـــل باتجـــاه تحقيـــق 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات، وجعـــل الغرفـــة 
شـــريكا فاعـــال فـــي القـــرار االقتصـــادي، 
وقريبة من أعضائهـــا وجديرة بتمثيلهم، 
خصوصـــا وأن القطاع الخاص البحريني 
أمامـــه تحديـــات كبيـــرة محلًيـــا وعالمًيا، 
والمجتمـــع البحرينـــي يعـــول عليـــه فـــي 
تحقيـــق الرخـــاء واالزدهـــار االقتصادي، 
فـــي  والحكومـــة تعتبـــره ركنـــا أساســـيا 

تنفيذ الرؤية 2030.
وأضاف أن المجلس الجديد ســـيضع في 
القريـــب العاجـــل رؤية ورســـالة وأهداف 
للدورة الجديدة لمجلس اإلدارة وسيبني 
على أساسها الكثير من الجهود والبرامج 
والفعاليـــات التـــي ســـتؤكد بمشـــيئة هللا 
أن الغرفـــة حريصـــة على تطويـــر دورها 
بمـــا يجعلهـــا فاعلـــة ومتفاعلـــة بصـــورة 
أكبـــر مع مجريات التطـــورات واألحداث 
كمـــا  الوطنـــي،  والعمـــل  االقتصاديـــة 
ســـينظر بعين االعتبـــار إلـــى المقترحات 
والتصـــورات التي طرحـــت أثناء الحملة 

االنتخابية لكافة المترشحين.
وأعـــرب عن تقديـــره للجهود التـــي بذلها 

واإلداري  التنفيـــذي  الجهـــاز  ويبذلهـــا 
بالغرفة، مؤكًدا أن المجلس ســـوف يركز 
علـــى دعم وتقويـــة هذا الجهـــاز لتمكينه 
مـــن تنفيـــذ خطـــط وبرامـــج وسياســـات 
مجلس اإلدارة على خير وجه بما يجعل 
الفتـــرة  لتطلعـــات  دوًمـــا  ملبيـــة  الغرفـــة 

المقبلة.
الغرفـــة  إدارة  مجلـــس  أن  إلـــى  ونـــوه 
الجديـــد ينظـــر بتقديـــر بالـــغ إلـــى جهود 
وعطـــاء وإنجـــازات مجلـــس اإلدارة في 

الدورة )29(، وقال إنه قطع شـــوًطا كبيًرا 
في توفير أفضل الظروف المواتية التي 
تخـــدم مصلحـــة القطاع التجـــاري، وقال 
إن لجميـــع أفراد المجلس الســـابق الذين 
لـــم يخوضوا غمار انتخابات الدورة “30” 
إســـهامات وأدوار ال يمكـــن إال أن نقـــف 

أمامها باعتزاز وتقدير.
فـــي  الغرفـــة  إدارة  مجلـــس  وناقـــش 
األفـــكار  مـــن  العديـــد  األول  اجتماعـــه 
والمقترحات األولية التي تتصل بالرؤية 

المستقبلية اإلســـتراتيجية لعمل الغرفة، 
وتفعيل لجـــان الغرفـــة، ومواقف الغرفة 
إزاء القضايـــا التي تهم القطاع التجاري، 
والسياســـة اإلعالميـــة للغرفـــة، وتعزيـــز 
مشـــاركة الغرفـــة والقطـــاع الخـــاص في 
الحـــراك العـــام فـــي المجتمـــع البحريني، 
وتـــرأس عضـــو مجلـــس اإلدارة يوســـف 
صـــالح الديـــن االجتمـــاع باعتبـــاره أكبـــر 
األعضاء سًنا إلى أن تم انتخاب الرئيس 

ونائبيه.

تزكية ناس رئيًسا ونجيبي نائًبا أول والكوهجي نائًبا ثانًيا
في االجتماع األول لمجلس إدارة “الغرفة”

الجديـــدة للـــدورة  وأهـــداف  ورســـالة  رؤيـــة  العاجـــل  القريـــب  فـــي  ســـيضع  المجلـــس 

أعضاء مجلس إدارة “الغرفة” الجدد
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أعلن مهرجـــان البحرين للطعام عن تقديم 
جائـــزة هـــي “فود تراك” كامـــل للفائز األول 
البحريـــن،  فـــي  طاهـــي  أفضـــل  بمســـابقة 
والتـــي يتم تنظميها حاليا ضمن الفعاليات 
إلـــى  ووصلـــت  للمهرجـــان،  المصاحبـــة 
مراحلهـــا النهائيـــة، وســـيتم اإلعـــالن عـــن 
الفائز فيها بعد ختـــام المهرجان في األول 

من أبريل.
وتهدف هذه المســـابقة التـــي يتم تنظيمها 
للتدريـــب  الخليـــج  “معهـــد  مـــع  بالتعـــاون 
علـــى فنون الطهي” إلـــى إضفاء المزيد من 
الحماســـة والبهجة على أجواء المهرجان، 
إضافـــة إلـــى اكتشـــاف وتشـــجيع وتكريم 

المواهب البحرينية في مجال الطبخ.
وشـــارك في المســـابقة 16 متسابقا، تقلص 
عددهم إلـــى ثمانية في الدور الثاني منها، 

وأربعـــة فـــي نصـــف النهائـــي، واثنيـــن في 
الـــدور ما قبـــل النهائـــي، وســـيتنافس يوم 
غد الخميس المتســـابقان اللذين تمكنا من 

اجتيـــاز جميـــع المراحل، ليتـــم إعالن فوز 
واحد منهما بجائـــزة الـ “فود ترك” المقدمة 

من “إتس أون ويلز”.

ويقـــوم على هـــذه المســـابقة لجنة تحكيم 
تضـــم خبـــراء طهـــي مـــن داخـــل البحرين 
وخارجهـــا، واعتمـــدت المســـابقة عددا من 
المعاييـــر مـــن بينها طعـــم الطبـــق النهائي، 
مكوناتـــه،  مـــن  القصـــوى  واالســـتفادة 
والنظافـــة أثنـــاء العمل، واإلبـــداع االبتكار 

في التحضير والتقديم.
وتنظـــم هيئة البحرين للســـياحة “مهرجان 
البحريـــن،  مرفـــأ  فـــي  للطعـــام”  البحريـــن 
بمشـــاركة أكثر من 120 مطعما من أحجام 
ومستويات مختلفة تقدم أصنافا متنوعة 
مســـابقة  إلـــى  وإضافـــة  المأكـــوالت،  مـــن 
الطبـــخ، يتضمن المهرجـــان برنامجا حافال 
تلبـــي  التـــي  الترفيهيـــة  الفعاليـــات  مـــن 
تطلعـــات المواطنيـــن والمقيميـــن والـــزوار 

والسياح.

“مهرجان الطعام”: جائزة “فود تراك” للفائز بمسابقة خاصة بالطبخ
تهدف الكتشاف وتشجيع وتكريم المواهب البحرينية في المجال

وزير الطاقة السعودي
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التغييرالسعر 0.3270.000 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر + 0.4700.010 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.64+0.586 دينار
بتلكو ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.17+0.470 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.09+0.093 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

تراجعـــت أســـعار النفـــط الخام فـــي التعامالت الصباحيـــة، أمس، دون 
110 دوالرات للبرميل بالتزامن مع اســـتمرار إغالقات في بعض المدن 
الصينيـــة، مع عودة تفشـــي فيـــروس كورونا. وأعلنـــت حكومة مدينة 
شـــنغهاي، اإلثنيـــن، عـــن غلق مصانـــع ومرافق حيوية فـــي المدينة، مع 
عـــودة تفشـــي فيـــروس كورونـــا، ما يعنـــي تراجـــع الطلب علـــى النفط 
الخـــام. وتراجعت أســـعار العقـــود اآلجلة لخام القيـــاس العالمي مزيج 
برنت تســـليم يونيو بنســـبة 0.72 % أو 79 سنتا إلى 108.69 دوالرات 
للبرميـــل. كمـــا تراجعـــت أســـعار العقود اآلجلـــة للخـــام األميركي غرب 
تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 0.80 % أو 84 سنتا إلى 105.10 
دوالرات للبرميـــل. والصيـــن، أكبـــر مســـتورد للنفـــط الخـــام فـــي العالم 
بمتوســـط يومي 10 ماليين برميل يوميا، وثاني أكثر مستهلك له بعد 

الواليات المتحدة بمتوسط يومي 13 مليون برميل.

أسعار نفط برنت دون 110 
دوالرات بفعل إغالقات الصين

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة
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افتتاح الخيمة الرمضانية بفندق “انتركونتيننتال ريجنسي” البحرين

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  شـــارك 
والســـياحة رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة 
زايـــد  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
 IMTM افتتـــاح معـــرض  فـــي  الزيانـــي 
الدولـــي للســـياحة فـــي دولة إســـرائيل، 
الـــذي يعتبر واحـــًدا من أكبـــر المعارض 
من نوعه على مستوى الشرق األوسط. 
وجـــرى حفـــل االفتتاح بحضـــور رئيس 
هرتســـوغ  يتســـحاق  إســـرائيل  دولـــة 
ووزيـــر الســـياحة أ. يوئيـــل رزبـــوزوف 
ومســـؤولون كبار آخرون من إســـرائيل 

وخارجها.
وقام الوزير بجولة في أرجاء المعرض 
الذي تشارك فيه قرابة 40 دولة، وتعمل 
علـــى الترويـــج لقطاعهـــا الســـياحي بما 

يشـــمله مـــن مقاصـــد ومعالـــم ســـياحية 
وبرامـــج ترفيهية، إضافـــة إلى عروض 
الســـياحة والسفر المتنوعة، إضافة إلى 
ممثلين عن مراكز المؤتمرات والفنادق 
والجولـــف  الصحيـــة  والمنتجعـــات 
وخطـــوط الرحالت البحرية وشـــركات 
تأجيـــر الســـيارات والخطـــوط الجويـــة 
ومنظمي الرحالت الســـياحية وشركات 

إدارة الوجهات السياحية.
وبهـــذه المناســـبة، نـــوه وزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة والســـياحة بأهميـــة معـــرض 
إبـــراز  علـــى  يركـــز  الـــذي   IMTM
التطـــورات واالتجاهـــات العالميـــة فـــي 
صناعـــة الســـياحة، ويركز علـــى أحدث 
استخدامات التكنولوجيا في السياحة، 

إضافـــة إلـــى األبعـــاد البيئية للســـياحة، 
مشـــيًرا إلـــى أن حجـــم المشـــاركة فـــي 
تعافـــي  ســـرعة  إلـــى  تشـــير  المعـــرض 
القطاع الســـياحي في المنطقة والعالم، 
مؤكـــًدا حرص هيئة البحرين للســـياحة 
هـــذه  مثـــل  خـــالل  مـــن  والمعـــارض 
الفعاليـــات علـــى التشـــبيك مـــع مختلف 
الشـــركاء مـــن المشـــتغلين فـــي قطـــاع 
الســـياحة والســـفر حول العالـــم، بهدف 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة  تعزيـــز 
خارطـــة الســـياحة العالميـــة، وفي إطار 
الترويج للسياحة في البحرين وتحقيق 
لالســـتراتيجية  الطموحـــة  األهـــداف 

السياحية 2022 - 2026.
كمـــا اســـتعرض الوزيـــر مـــع عـــدد مـــن 

المشـــاركين مجموعة مـــن الموضوعات 
المتعلقة بشأن تعزيز التعاون السياحي 
مع مملكة البحرين، ووضعهم في صورة 

التطـــورات المتســـارعة التـــي يشـــهدها 
قطـــاع الســـياحة فـــي البحريـــن ســـواء 
من خـــالل مشـــروعات البنيـــة التحتية 

الســـياحية الكبيرة مثل مركز المعارض 
في الصخير وسواحل قاللي والغوص، 
أو من خـــالل برنامج الفعاليات الحافل 
الـــذي تشـــهده المملكة على مـــدار العام 
ومـــا يتضمنـــه مـــن فعاليـــات ترفيهيـــة 

ورياضية وغيرها.
وشهد الوزير الزياني عددا من الفعاليات 
المعـــرض  هـــذا  المقامـــة علـــى هامـــش 
والتي تعقد تحت عناوين مختلفة مثل 
“الجوانـــب القانونيـــة والتحديثات في 
ضوء أزمة فيروس كورونا في صناعة 
”الســـياحة  و  والطيـــران”،  الســـياحة 
االفتراضيـــة وتأثيرها المســـتقبلي على 

تراث السياحة العالمية”.

الزياني يستعرض تعزيز التعاون السياحي في معرض “IMTM” بإسرائيل
بهدف تعزيز مكانة البحرين على خارطة السياحة العالمية

”IMTM“ مشاركة الوزير الزياني بمعرض

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  شـــاركت 
الرئيـــس  بنائـــب  ممثلـــة  والمعـــارض 
التنفيـــذي للهيئـــة فاطمـــة الصيرفـــي 
فـــي “أســـبوع الســـفر العالمي، الشـــرق 
وزارة  اســـتضافته  الـــذي  األوســـط”، 
ســـلطنة  فـــي  والســـياحة  التـــراث 
7 أيـــام، وتضمـــن  عمـــان علـــى مـــدى 
فعاليـــات مختلفة وحضـــره نحو 108 
اختصاصييـــن فـــي مجـــال الســـياحة 
من الخليج العربي والمنطقة والعالم، 
المنشـــآت  مـــن  عـــدد  إلـــى  إضافـــة 

السياحية العمانية.
هـــذه  خـــالل  الصيرفـــي  وعملـــت 
للقطـــاع  الترويـــج  علـــى  المشـــاركة 

البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الســـياحي 
انطالقـــا مـــن عناصر الجـــذب العديدة 
ببرنامـــج  والتعريـــف  يمتلكهـــا،  التـــي 
الفعاليـــات الحافل الـــذي تنظمه هيئة 
الســـياحة علـــى مـــدار العـــام، إضافـــة 
إلـــى األحـــداث الكبـــرى فـــي المملكـــة 
مثـــل الفورمـــوال1 ومعـــرض الطيـــران 
فـــي  مشـــاركتها  وخـــالل  وغيرهـــا. 
لقـــاءات ثنائية وجماعية على هامش 
هذه الفعالية قدمت الصيرفي شـــرحا 
عن المشروعات السياحية الكبرى في 
البحرين مثل ساحلي الغوص وقاللي 
ومركز المعارض الجديد في الصخير، 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع منشـــآت القطاع 

السياحي الخاص المميزة مثل مسرح 
الدانة ومراسي وغيرها.

ونوهـــت إلى أن مملكة البحرين تعمل 
تعزيز مكانتها على الخارطة السياحة 
إلـــى  مشـــيرة  والعالميـــة،  الخليجيـــة 
حـــرص هيئة الســـياحة علـــى أن يضع 
الســـائح الوافـــد إلـــى منطقـــة الخليج 
العربـــي مملكـــة البحريـــن فـــي مقدمة 
برنامج زيارتـــه، وأعربت عن ترحيب 
الهيئـــة بتعزيز التعـــاون مع المزيد من 
شـــركات السفر والسياحة حول العالم 

بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.
المزيـــد  “نســـعى الســـتقطاب  وقالـــت 
والمؤسســـات  الشـــركات  أبـــرز  مـــن 

الســـياحية من األســـواق المســـتهدفة 
منظمـــي  وكذلـــك  المتخصصـــة، 

الفعاليات والمؤتمرات وحلقات العمل 
الدوليـــة، وذلك في إطـــار حرصنا عن 

تعزيز مختلف فئات السياحة بما فيها 
وسياحة األعمال والسياحة الرياضية 
والســـياحة  الترفيهيـــة  والســـياحة 
العالجيـــة، وســـياحة الثقافـــة واآلثار 
والتاريـــخ، وســـياحة اإلعالم واألفالم 

السينمائية”.
وأوضحـــت علـــى صعيـــد ذي صلة أن 
مـــن  بمزيـــد  أيضـــا  ترحـــب  البحريـــن 
االســـتثمارات الخاصـــة فـــي القطـــاع 
اإلمكانـــات  واستكشـــاف  الســـياحي 
الرائعـــة والمجدية لهذا القطاع، الفتة 
إلى أن جميع المؤشـــرات تؤكد جاذبة 
البحرين لهذا النوع من االستثمارات.

الترويج  للقطاع السياحي البحريني بأسبوع السفر العالمي في ُعمان
على مدى 7 أيام وبمشاركة 108 اختصاصيين بالمجال

جانب من مشاركة “السياحة” في “أسبوع السفر العالمي”

شـــاركت شـــركة غـــاز البحريـــن الوطنيـــة 
“بناغـــاز”، تماشـــًيا مـــع توجهـــات الشـــركة 
القابضـــة للنفـــط والغاز للمضـــي قدًما نحو 
توفيـــر طاقـــة مســـتدامة، وانطالًقـــا مـــن 
التزامهـــا نحـــو مســـؤوليتها االجتماعيـــة، 
عـــن  وذلـــك  األرض  ســـاعة  مبـــادرة  فـــي 
طريـــق إطفاء جميـــع األنوار فـــي المكتب 
الرئيســـي وفـــي مكاتب البوابـــة الجنوبية 
وذلـــك مـــن الســـاعة 8:30 ولغاية الســـاعة 
9:30 من مســـاء يوم الســـبت الموافق 26 
مارس 2022. وقامت الشركة بحث جميع 
الموظفين ليكونوا جزًءا من هذه المبادرة 
من خالل تشـــجعيهم على إطفـــاء األنوار 

غيـــر الضروريـــة فـــي منازلهم وذلـــك لمدة 
ســـاعة واحـــدة مســـاهمًة مـــن الجميع في 
إحداث الفـــرق المطلوب والتقليل من آثار 

االحتباس الحراري على كوكبنا.
يذكـــر أن العالـــم يحتفـــل بأســـره فـــي يوم 
السبت األخير من شهر مارس من كل عام 
بـ “ســـاعة األرض” من خـــالل إطفاء جميع 
األنـــوار لمدة ســـاعة واحدة بغـــرض زيادة 
ونشر الوعي بالقضايا البيئية التي تواجه 
كوكبنا. ساعة األرض هي واحدة من أكبر 
المبادرات الشـــعبية في العالم التي تهدف 
إلى اتخاذ إجراءات لضمان مستقبل أكثر 

إشراًقا لكوكبنا وسكانه.

“بناغــاز” تحتفــل بـ “ساعـة األرض” 2022
بإطفاء جميع األنوار في المكتب الرئيس

التقـــى وزير الصناعة والتجارة 
مجلـــس  رئيـــس  والســـياحة 
إدارة هيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض زايـــد الزياني، على 
 IMTM هامش افتتـــاح معرض
الدولـــي للســـياحة الـــذي يقـــام 
فـــي إســـرائيل، وزير الســـياحة 
اإلســـرائيلي يوئيل رازفوزوف 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بحضـــور 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة 
قائـــدي  ناصـــر  والمعـــارض 
وســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
دولـــة إســـرائيل خالـــد يوســـف 

الجالهمة.
وتـــم خـــالل اللقاء اســـتعراض 

جملـــة مـــن الموضوعـــات التي 
الســـياحي،  القطـــاع  يشـــهدها 
التعـــاون  تطويـــر  وســـبل 
المشـــترك بين مملكـــة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل، مؤكديـــن أن 
مثـــل هذه اللقـــاءات الودية لها 
عظيـــم األثر في إثـــراء القطاع 
الســـياحي فـــي ظـــل اســـتقرار 
اإليجابية  المنطقة والتحوالت 
التاريخية االمر الذي سيســـهم 
في إنعـــاش القطاع الســـياحي 
بشـــكل كبيـــر، متطلعيـــن لمزيد 
مـــن التعـــاون فـــي كال البلديـــن 
وفتـــح المجال أمام االســـتثمار 

في هذا القطاع الحيوي.

الزياني يلتقي وزير السياحة اإلسرائيلي


