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االحتفاء بنتائج االنتخابات البرلمانية في لبنان

جاللة الملك يعزي قيادة اإلمارات في وفاة خليفة بن زايد

الفقيد أسهم في توطيد 
أركان مسيرة “التعاون”

المنامة - بنا

قام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، عصر أمـــس أثناء زيارتـــه لدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة بزيـــارة مجلس عزاء المغفور لـــه بإذن هللا تعالى 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيـــان، حيث 
أعـــرب جاللتـــه عن خالـــص تعازيـــه وصادق مواســـاته إلى 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة أخيه 

صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان، وأشـــقاء 
وأنجال فقيد الجميع وكبار أفراد عائلة آل نهيان الكريمة.

واســـتذكر صاحـــب الجاللـــة مآثر ومناقـــب الفقيـــد ودوره 
وجهـــوده رحمـــه هللا فـــي بنـــاء دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة وتطورهـــا فـــي جميع المجـــاالت، وخدمة شـــعبه 
وأمته العربية واإلسالمية، وإسهاماته مع إخوانه أصحاب 
الجاللة والســـمو في توطيد أركان مسيرة مجلس التعاون 

)02(لدول الخليج العربية.
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بيروت - وكاالت

الداخليـــة  وزيـــر  أعلـــن 
مولـــوي،  بســـام  اللبنانيـــة 
صحافـــي  مؤتمـــر  خـــالل 
نتائـــج رســـمية  أمـــس عـــن 
ألربـــع دوائـــر انتخابيـــة من 
أصـــل 15. وأظهـــرت نتائـــج 
دائرة الجنـــوب األولى عدم 
حصـــول حزب هللا وحلفائه 
علـــى أي مقعـــد. فيما خســـر 
البرلمـــان  رئيـــس  نائـــب 
هللا  حـــزب  مـــن  المدعـــوم 
إيلـــي الفرزلـــي مقعـــده فـــي 

االنتخابات البرلمانية.

تراجع في مقاعد حزب اهلل باالنتخابات اللبنانية

)08(

رأس نائـــب جاللـــة الملك ولي العهد صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيادي 
بقصـــر  أمـــس،  عقـــد  الـــذي  الـــوزراء  لمجلـــس  األســـبوعي 

القضيبية.
فـــي بدايـــة االجتماع، نعـــى مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن زايد آل نهيان رحمـــه هللا، الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء واإلنجازات التي حققها من 
أجل وطنه وخدمة اإلنسانية وقضايا أمته والنهوض بمسيرة 
العمـــل الخليجـــي والعربي المشـــترك، ما عزز مـــن مكانة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة على الصعيدين اإلقليمي 
والعالمـــي، مؤكـــًدا أن األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية فقدتـــا 
ا  رة إقليميًّ ا ترك بصمات خيِّ ا وزعيًما تاريخيًّ برحيلـــه قائًدا فذًّ
ـــا، متمنًيـــا المجلـــس لرئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة  وعالميًّ
المتحدة الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان بمناســـبة انتخابه رئيًســـا للدولة التوفيق والســـداد في 
مواصلـــة قيـــادة مســـيرة النهضة والبنـــاء، وتحقيـــق تطلعات 
أبناء اإلمارات في المزيد من التنمية والتطور واالزدهار، وأن 
يواصل مسيرة المؤسس والموحد صاحب السمو الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان رحمه هللا. ثم استعرض المجلس مذكرة 
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني المتعلقة بالتحول 
اإللكترونـــي في بعض الخدمات التـــي تقدمها الوزارة، والتي 
أظهـــرت التحـــول اإللكترونـــي في 61 % مـــن الخدمات التي 
تقدمها شـــؤون األشـــغال و51 % من الخدمـــات التي تقدمها 

شؤون البلديات.

المنامة - بنا

)٠٣(

كشـــف وزير النفط الشيخ محمد 
بن خليفة آل خليفة للصحافيين 
على هامش افتتاح مؤتمر الشرق 
والعشـــرين  التاســـع  األوســـط 
 )MPGC 2022( للبترول والغـــاز
عـــن االنتهاء من إنجـــاز أكثر من 
تحديـــث  مشـــروع  مـــن   %  80
ســـيتم  والـــذي  بابكـــو،  مصفـــاة 
االنتهـــاء منـــه فـــي أســـرع وقت 
ممكن العام المقبـــل، موضًحا أن 
توقيت تنفيذ المشروع جاء في 

الوقت المناسب.
وعن أبرز التحديات التي تواجه 
ا، أوضح الوزير  قطاع النفط حاليًّ
أنه بأســـواق النفط تكـــون هنالك 

عالقـــة عكســـية مـــا بيـــن أســـعار 
النفط وأسعار المنتجات، فعندما 
ترتفـــع  النفـــط  أســـعار  تنخفـــض 
أســـعار منتجـــات التكريـــر، إال أنه 
مـــرة  وألول   2020 العـــام  فـــي 
زادت أسعار النفط وزادت أسعار 
التكرير بســـبب عدم وجود طلب 

على النفط لتوقف الطيران.
بســـبب  ـــا  أنـــه حاليًّ إلـــى  وأشـــار 
والتحديـــات  االســـتثمار  شـــح 
العالـــم  فـــي  الجيوسياســـية 
ارتفعت أسعار النفط والمنتجات 
معتاديـــن  غيـــر  ظاهـــرة  وهـــذه 
عليهـــا؛ نظًرا لكـــون العالقة دائًما 

عكسية.

إنجاز أكثر من 80 % من 
تحديث مصفاة “بابكو”
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ا رة عالميًّ خليفة بن زايد زعيم تاريخي ترك بصمات خيِّ
61 % التحول اإللكتروني بخدمات “األشغال” و51 % “البلديات”... مجلس الوزراء:

نشكر المؤسسات ونخبة من الشخصيات المصرفية والتجارية لتجاوبها وترشحها لقائمة أقوى 50 شركة بحرينية لعام 2022 
والتي ستصدر بنسختها السنوية االولى في نهاية يونيو المقبل. وندعو المزيد من الشركات لالنضمام الى هذه الكوكبة 

المميزة من المؤسسات الرائدة. للحصول على المزيد من المعلومات والمشاركة يرجى التواصل على:

mohammed.aljayoosi@albiladpress.com :هاتف رقم: 39761177 والبريد االلكتروني 

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري
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 وكاالت

أضرب عشرات من سائقي حافالت 
العاصمـــة  فـــي  المشـــترك  النقـــل 
تـــردي  علـــى  احتجاجـــًا  اإليرانيـــة 
فـــي  وذلـــك  المعيشـــية،  أوضاعهـــم 
مـــدن  شـــهدتها  تظاهـــرات  أعقـــاب 

إيرانية أخرى، وفق وسائل إعالم.
وجـــاء في تغريدة لصحيفة “شـــرق” 
اإلصالحيـــة أن الســـائقين والعمـــال 
طهـــران”  باصـــات  “شـــركة  فـــي 
قـــرار  تطبيـــق  عـــدم  يســـتنكرون 
للمجلـــس األعلـــى للعمـــل ينص على 
رفـــع الرواتب بنســـبة 10 %. ويأتي 

التحـــّرك بعـــد أيـــام قليلة مـــن مقتل 
شـــخص خالل احتجاجات في مدن 
إيرانيـــة رفضـــًا لقـــرار الحكومة رفع 
أسعار مواد غذائية أساسية. وأطلق 
المتظاهرون أمـــس هتافات وصفوا 
فيها رئيس بلديـــة طهران بأنه “غير 

كفؤ” مطالبين باستقالته.

إضراب لسائقي حافالت النقل المشترك بإيران

المنامة - وزارة الداخلية

ارتفـــاع  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  أكـــدت 
الفنـــي  الفحـــص  مراكـــز  علـــى  اإلقبـــال 
الخارجيـــة وذلـــك بنســـبة 226 % فـــي 
قياســـًا   2022 العـــام  مـــن  األول  الربـــع 
بنفـــس المـــدة فـــي العـــام 2021، وذلـــك 
نظرًا لما تقدمه هـــذه المراكز من خدمة 

ذات جودة وبرقابة مباشرة من مكاتب 
المـــرور المخصصـــة فـــي جميـــع المراكز 
الخاصة ، والبالغ عددها 8 مراكز منتشرة 
فـــي جميع محافظـــات المملكـــة ، حيث 
إنهـــا مســـتوفية للشـــروط والمتطلبـــات 
والمعاييـــر الفنيـــة الالزمـــة، وبفاحصين 
تدريبيـــة  لـــدورات  خاضعيـــن  فنييـــن 
مكثفـــة من قبـــل اإلدارة العامـــة للمرور. 

وتتيـــح هـــذه المراكز خدمات لســـاعات 
وإنجـــاز  قريبـــة،  مواقـــع  وفـــي  أطـــول 
فحـــص المركبـــة في وقت قياســـي، كما 
أنها تعزز التنافسية بين شركات القطاع 
الخاص في تقديـــم أفضل خدمة ضمن 
الجـــودة التـــي حددتهـــا اإلدارة العامـــة 
للمـــرور ووفقًا لمقاييس تلتزم بها جميع 

المراكز.

226 % زيادة اإلقبال على مراكز الفحص الفني الخارجية
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قـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
لدولـــة  زيارتـــه  أثنـــاء  امـــس  عصـــر 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بزيـــارة 
مجلـــس عـــزاء المغفـــور له بـــإذن هللا 
تعالى صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة 
أعـــرب  حيـــث  نهيـــان،  آل  زايـــد  بـــن 
جاللتـــه عـــن خالص تعازيـــه وصادق 
مواســـاته إلى رئيس دولـــة اإلمارات 
أخيـــه  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
زايد آل نهيان، وأشقاء وأنجال فقيد 
الجميـــع وكبار أفراد عائلـــة آل نهيان 
الكريمـــة، داعيًا المولـــى العلي القدير 
بواســـع  الراحـــل  الفقيـــد  يتغمـــد  أن 
رحمته ويســـكنه فسيح جناته ويلهم 
العائلة الكريمة جميل الصبر وحســـن 

العزاء.
مآثـــر  الجاللـــة  صاحـــب  واســـتذكر 
وجهـــوده  ودوره  الفقيـــد  ومناقـــب 
رحمـــه هللا فـــي بنـــاء دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة وتطورها في جميع 
وأمتـــه  شـــعبه  وخدمـــة  المجـــاالت، 
العربية واإلســـالمية، وإســـهاماته مع 
الجاللـــة والســـمو  إخوانـــه أصحـــاب 
فـــي توطيـــد أركان مســـيرة مجلـــس 
التعاون لدول الخليج العربية، سائالً 
هللا أن يوفق صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، إلكمـــال 
مســـيرة التقـــدم والنماء لـــكل ما فيه 
خير وازدهار دولـــة اإلمارات العربية 

المتحدة وشعبها الشقيق.
و عـــاد عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
إلى أرض الوطـــن، بعد أن قام بزيارة 
للمملكـــة المتحـــدة الصديقـــة، التقـــى 
خاللها ملكة المملكة المتحدة وشمال 
الملكـــة  الجاللـــة  صاحبـــة  ايرلنـــدا 
إليزابيـــث الثانية، أعقبتهـــا زيارة إلى 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
الشـــقيقة، قـــدم خاللهـــا التعـــازي إلى 
رئيس دولة اإلمارات العربية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
المتحدة بوفاة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بـــن زايد آل نهيـــان رحمه هللا 
وإلـــى أشـــقاء وأنجال الفقيـــد وأفراد 

عائلة آل نهيان جميعا.
 وغـــادر عاهل البالد، دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، فـــي وقت ســـابق 
امـــس، حيـــث كان فـــي وداعه رئيس 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 

وعدد من كبار المسؤولين.

المنامة - بنا

جاللة الملك يعزي قيادة اإلمارات في وفاة خليفة بن زايد
مستذكًرا مناقبه في خدمة األمة العربية وتوطيد أركان دول المجلس
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المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي شـــكر 
جوابيتيـــن مـــن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 

الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود ملك 
ا  المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًّ
علـــى برقيـــات التعزيـــة والمواســـاة التي بعث 
بها جاللته وسموه لخادم الحرمين الشريفين 
في وفاة صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة 
بنت فهد بن عبدالعزيز آل ســـعود رحمها هللا. 

كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقية شـــكر جوابية 
مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي األمير 
محمـــد بن ســـلمان بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود 
ولـــي العهد نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك يتلقيان شكر خادم الحرمين

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيتي تهنئـــة إلى صاحـــب الجاللة الملك 
النرويـــج،  ملـــك مملكـــة  الخامـــس  هارالـــد 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
أعـــرب جاللته وســـموه فـــي البرقيتين عن 

بموفـــور  لـــه  وتمنياتهـــم  تهانيهـــم  أطيـــب 
الصحة والسعادة ولشـــعب مملكة النرويج 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  تحقيـــق  الصديـــق 

واالزدهار.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة 
إلـــى رئيـــس وزراء النرويـــج يونـــاس غـــار 

ستوره.

البحرين تهنئ النرويج بذكرى اليوم الوطني

جاللة الملك المفدى يقدم التعازي والمواساة لقيادة دولة اإلمارات في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله

جاللة الملك يعود إلى أرض الوطن قادمًا من دولة اإلمارات العربية المتحدة
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عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان الدائمة للدورة (30)

Contact Us | اتصل بنا
+973 17380 000
Follows us | تابعونا 

@bahrainchamber
BahrainChamber.bh

إعـــالن

 يرجى مسح الرمز

أصحاب  من  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  أعضاء  السادة  فعلى 
التسجيل  اللجان  لعضوية  بالترشح  الراغبين  واالختصاص  الخبرة 
الرمز، وذلك  أو مسح  للغرفة  الموقع اإللكتروني  زيارة  من خالل 

قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للتقدم. 

تعلن غرفة تجارة وصناعة البحرين عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان الدائمة للغرفة للدورة (30) 
والواردة أدناه، وذلك اعتبارا من يوم االثنين الموافق 16 مايو 2022 ولغاية يوم االثنين الموافق  

30 مايو 2022
1. لجنة األسواق التجارية
2. لجنة التعليم والتدريب

3. لجنة التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي
4. لجنة القطاع الصحي

5. لجنة الصناعة والطاقة
6. لجنة الضيافة والسياحة

7. لجنة العقار واإلنشاء
8. لجنة القطاع الغذائي

9. لجنة المالية والتأمين والضرائب
10. لجنة النقل والخدمات اللوجستية

وتتمثل أبرز اختصاصات اللجان في اآلتي:
1) دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات 

المناسبة بشأنها 
2) دراسة الموضوعات التي يكلفها بها مجلس اإلدارة أو المكتب التنفيذي

3) التنسيق بين القطاع أو الفئة الذي تمثلها اللجنة والجهات الرسمية ذات االختصاص
4) دراسة التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها

أداء  آثار األحداث والمتغيرات والظواهر االقتصادية المحلیة واإلقليمية والدولية على  5) دراسة 
منشآت القطاع أو الفئة وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حیالها

committees@bahrainchamber.bh  17380006 -
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التمنيات بالتوفيق والسداد لصاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة بمناسبة انتخابه رئيسًا للدولة. 

رأس نائـــب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الذي عقد 
امـــس، بقصـــر القضيبية. في بدايـــة االجتماع، نعى 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيـــان رحمـــه هللا، الـــذي انتقل إلـــى جوار 
ربـــه بعـــد عمـــر حافـــل بالعطـــاء واإلنجـــازات التـــي 
حققهـــا من أجل وطنـــه وخدمة اإلنســـانية وقضايا 
أمتـــه والنهوض بمســـيرة العمـــل الخليجي والعربي 
المشـــترك، ما عزز من مكانـــة دولة اإلمارات العربية 
اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  الشـــقيقة  المتحـــدة 
والعالمـــي، مؤكـــًدا أن األمتين العربية واإلســـالمية 
فقدتا برحيله قائًدا فًذا وزعيًما تاريخًيا ترك بصمات 
خيرة إقليمًيا وعالمًيا، متمنًيا المجلس لرئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة صاحب السمو 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان بمناســـبة انتخابه 
رئيًســـا للدولة التوفيق والسداد في مواصلة قيادة 
مســـيرة النهضـــة والبنـــاء، وتحقيـــق تطلعـــات أبناء 
اإلمارات في المزيد من التنمية والتطور واالزدهار، 
وأن يواصـــل مســـيرة المؤســـس والموحـــد صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا.

ثـــم أشـــاد المجلـــس بنتائـــج الزيـــارة التـــي قـــام بها 

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
المتحـــدة تلبيـــة لدعـــوة  المملكـــة  إلـــى  آل خليفـــة 
كريمـــة تلقاهـــا جاللته مـــن صاحبة الجاللـــة الملكة 
اليزابيـــث الثانيـــة ملكـــة المملكة المتحدة وشـــمال 
ايرلنـــدا، وذلك لحضور منافســـات مهرجـــان رويال 
ويندســـور الملكي الدولي للفروســـية، وبأهمية لقاء 
جاللتـــه مع صاحبة الجاللة ملكـــة المملكة المتحدة 
وشـــمال ايرلندا على صعيد دعـــم وتعزيز العالقات 
التاريخيـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن تحقيًقـــا لـــكل 

مـــا فيـــه الخير والنماء للشـــعبين الصديقيـــن، معرًبا 
المجلس عن تمنياته لصاحبة الجاللة ملكة المملكة 
المتحدة وشـــمال إيرلندا بموفـــور الصحة والعافية 
بمناسبة مرور 70 عاًما على اعتالء جاللتها العرش.

بعدها قرر المجلس ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
والتشـــريعية بشأن مشـــروع قانون بالتصديق على 
االتفاقيـــة بيـــن حكومة مملكـــة البحريـــن وحكومة 

وإيرلنـــدا  العظمـــى  لبريطانيـــا  المتحـــدة  المملكـــة 
الشمالية بشأن الخدمات الجوية.

القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
والتشـــريعية حـــول مشـــروع قـــرار بتعديـــل بعـــض 
أحـــكام قـــرار إنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومـــات 

والسكان.
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
والتشريعية بشأن مشروع قرار حول تعديل بعض 

أحكام قرار تنظيم الفحص الطبي للوافدين.

القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .4
المركـــز  بيـــن  تعـــاون  اتفـــاق  بشـــأن  والتشـــريعية 
ووزارة  التعليـــم  فـــي  والتميـــز  للجـــودة  اإلقليمـــي 

التربية والتعليم، في المجاالت العلمية والبحثية.
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .5
والتشـــريعية بشـــأن رد الحكومة علـــى 4 اقتراحات 

برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوعين التاليين:

والتخطيـــط  البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  مذكـــرة   .1
العمرانـــي المتعلقة بالتحـــول اإللكتروني في بعض 
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الـــوزارة، والتـــي أظهـــرت 
التحـــول اإللكتروني فـــي 61 % من الخدمات التي 
تقدمها شـــؤون األشغال و51 % من الخدمات التي 

تقدمها شؤون البلديات.
2. مذكـــرة وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة بشـــأن 
مشـــروع )مســـاري(، الـــذي يهدف إلى صقـــل قدرات 

ومهارات الشباب وتنمية مواهبهم.
بعدها أخذ المجلس علًما من خالل التقارير الوزارية 
المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن زيارة 
المملكة المغربية الشقيقة وزيارة جمهورية اليونان 
الصديقـــة وحضـــور مؤتمـــر مســـتقبل الطيـــران في 
مركز الملك عبدالعزيـــز الدولي للمؤتمرات بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

المنامة - بنا

خليفة بن زايد زعيم تاريخي ترك بصمات خيرة عالمًيا
تعديل بعض أحكام قرار تنظيم الفحص الطبي للوافدين... مجلس الوزراء:

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء
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أكـــد نائـــب جاللة الملـــك ولي العهد صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ما يجمع 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــقيقة مـــن روابـــط راســـخة عززتهـــا العالقـــات 
األخوية الممتدة عبر التاريخ والمســـتمرة في النمو 
في ظل ما تحظى به من رعايٍة واهتمام من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وأخيـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية 
الســـعودية الشقيقة، مشيًدا ســـموه بجهود صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود ولي العهـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية والتي 
أســـهمت فـــي تعزيـــز التكامـــل الثنائي بيـــن البلدين 

الشقيقين.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه، بقصـــر القضيبية أمس، 
وزيـــر الطاقة بالمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ســـلمان 
المملكـــة  يـــزور  الـــذي  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
للمشـــاركة فـــي فعاليـــات مؤتمـــر الشـــرق األوســـط 
 ،)MPGC 2022( التاسع والعشـــرين للبترول والغاز

حيث أشار صاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك 
ولـــي العهد إلى ما وصلت إليه مســـتويات الشـــراكة 
الثنائيـــة فـــي شـــتى القطاعـــات وباألخـــص قطـــاع 
النفـــط والغاز والتي دعمتها االتفاقيات والمشـــاريع 
المختلفـــة بين البلدين، منوًها بدور المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة المحـــوري فـــي رفـــد الجهـــود 
الساعية للتغلب على تحديات إمدادات الطاقة في 
األســـواق العالميـــة، الفًتا إلى أهميـــة مواصلة الدفع 
بالتعاون المشـــترك نحو أفٍق أرحب، وتعزيز مفهوم 
االبتـــكار واإلبـــداع فـــي قطـــاع الطاقـــة مـــن خـــالل 
توظيـــف االبتكار التكنولوجـــي والتقنيات الحديثة 

المتطورة. من جانبه، أعرب صاحب الســـمو الملكي 
وزيـــر الطاقة بالمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
عـــن شـــكره وتقديره لصاحـــب الســـمو الملكي نائب 
جاللـــة الملك ولـــي العهد على ما يبديـــه من اهتمام 
وحـــرٍص علـــى مواصلة دعـــم أطر التعـــاون الثنائي 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكة العربية الســـعودية 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.
وقد حضر اللقاء، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفـــة، ورئيس الهيئة 
العليا لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو 

الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبد هللا آل 
خليفـــة، ووزيـــر النفط الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفـــة، ووزير الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، وسفير المملكة العربية 
الســـعودية لـــدى البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود.
هـــذا، وقد أقام صاحب الســـمو الملكـــي نائب جاللة 
الملـــك ولـــي العهـــد مأدبـــة غـــداء لصاحـــب الســـمو 
الملكـــي وزيـــر الطاقة بالمملكـــة العربية الســـعودية 

الشقيقة والوفد المرافق.

المنامة - بنا

روابط راسخة وعالقات ممتدة عبر التاريخ تربط بين المنامة والرياض
دور محوري للسعودية بشأن إمدادات الطاقة باألسواق العالمية... نائب جاللة الملك ولي العهد:

الثالثاء 17 مايو 2022 - 16 شوال 1443 - العدد 4963

المنامة - بنا

أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة األهمية التي يمثلها 
قطاع النفـــط والغاز في رفد مســـارات 
التنميـــة وتحقيـــق التنويـــع االقتصادي 

وصوالً لألهداف التنموية المنشودة.
بقصـــر  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
رئيـــس  بحضـــور  أمـــس،  القضيبيـــة 
الهيئـــة العليـــا لنـــادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيل  سمو الشيخ عيسى بن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وعدد من 
كبار المســـؤولين، وزيـــر النفط العراقي 
إحســـان عبد الجبـــار إســـماعيل، حيث 
رحب سموه بالوزير الذي يزور المملكة 
للمشـــاركة فـــي فعاليات مؤتمر الشـــرق 
األوســـط التاســـع والعشـــرين للبتـــرول 
والغـــاز )MPGC 2022(، ونـــوه ســـموه 
بمـــا وصلت إليـــه العالقات بيـــن مملكة 

البحريـــن وجمهوريـــة العراق الشـــقيقة 
وأهمية مواصلة تعزيزها على مختلف 
األصعدة خصوصا فيمـــا يتعلق بالنفط 
والغـــاز بما يحقق التطلعات المشـــتركة 
ويعـــود بالنماء واالزدهـــار على البلدين 
والشعبين الشـــقيقين، معربًا سموه عن 
تمنياته بنجاح فعاليات مؤتمر الشـــرق 
األوســـط التاســـع والعشـــرين للبتـــرول 
التـــي  للمخرجـــات  والوصـــول  والغـــاز 
تسهم في التغلب على التحديات التي 

تواجه أسواق النفط والغاز العالمية.
مـــن جانبه، أعرب وزيـــر النفط العراقي 
عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحب الســـمو 
الملكـــي نائـــب جاللة الملك ولـــي العهد 
على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز 
العالقات بين مملكة البحرين وجهورية 
لمملكـــة  تمنياتـــه  عـــن  معربـــًا  العـــراق، 

البحرين بدوام التقدم واالزدهار.

مواصلة تعزيز العالقات مع العراق بمختلف األصعدة... نائب جاللة الملك ولي العهد:

تأكيد أهمية “النفط والغاز” في رفد مسارات تنمية االقتصاد
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العالم أمام “كارثة” إذا استمرت التربة في التدهور
سادغورو من متحف البحرين وبحضور 5 آالف متفرج:

يـــوم  الوطنـــي  البحريـــن  متحـــف  شـــهد 
أمس األول األحـــد إقامة الفعالية العامة 
“أنقذوا التربة”، قّدمها الفيلسوف الهندي 
الحكيـــم العالمي ســـادغورو، وذلك ضمن 
حملته العالمية للحفاظ على المكتسبات 
البيئيـــة اإلنســـانية. وكان فـــي اســـتقباله 
رئيســـة هيئـــة الثقافة الشـــيخة مي بنت 
الجمهوريـــة  آل خليفـــة وســـفير  محمـــد 
الهنديـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن بيـــوش 
الثقافـــة  عـــام  ومديـــر  شريفاســـتاف 
والفنون بالهيئة الشيخة هال بنت محمد 
آل خليفة، فيمـــا حضر الحدث ما يقارب 
من خمســـة آالف شـــخص من بينهم عدد 
من المسؤولين والمؤثرين واإلعالميين.

وخالل كلمته التـــي خاطب بها الجمهور 
تحدث سادغورو باستفاضة حول أهمية 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات والمقومـــات 
البيئية والطبيعية لكوكب األرض، منّوهًا 
إلـــى خطورة التدهور الســـريع للتربة في 
مختلـــف بقـــاع العالـــم، وقـــال إن العالـــم 
يتوجـــه نحـــو “كارثـــة” فـــي حال لـــم يتم 
أخذ خطـــوات فّعالة فورية لوقف عملية 
التدهـــور. وأكـــد أن مـــا يحتاجـــه العالـــم 
حقيقـــة هـــو أن يقوم كل فـــرد بدوره من 
مكانتـــه وموقـــع مســـؤولياته، ومشـــددًا 
علـــى أهميـــة تعـــاون مختلـــف الجهـــات 
العامـــة والخاصـــة واألفـــراد والجمعيات 
األهليـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى التربة 

واإلبقاء على سالمتها.
وقـــال إن مـــوت التربـــة يهـــدد مختلـــف 
أشـــكال الحياة على وجـــه األرض، حيث 
أكد أن التربة تعتبـــر كائنًا حيًا الحتوائها 
الميكروبيـــة،  الكائنـــات  مليـــارات  علـــى 

مشيرًا إلى أن طبقة األرض التي ال تزيد 
عـــن 18 بوصة عمقًا، هي أســـاس الحياة 

على الكوكب. 
وحـــّذر ســـادغورو مـــن األرقـــام الصادمة 
التـــي تعكس ما تتعرض لـــه التربة، فقال 
إن 27 ألـــف كائن حـــي ميكروبي ينقرض 
ســـنويًا مـــن التربـــة، وفـــي حـــال اســـتمر 
الحـــال ألربعيـــن عامـــًا قادمة علـــى ذات 
المعدل، فإن إعادة إحياء التربة سيكون 
أمرًا شـــبه مســـتحيل. ونّبه إلى أن نتائج 
هـــذا األمـــر ســـتتعدى قـــدرة العالـــم على 
مواجهته، حيث سيكون هناك نقص حاد 
في الغذاء والماء النظيف وســـيتبع ذلك 
هجـــرات جماعيـــة ســـتؤثر علـــى الفئات 

األكثر ضعفًا في المجتمع.
ودعـــا ســـادغورو الجميع إلى المســـاهمة 
التربـــة حيـــة؛ ألنهـــا مصـــدر  فـــي إبقـــاء 
كافـــة أشـــكال الحياة، وقـــال إن عمليات 
الزراعة المكثفة التي يجريها البشر فيما 

يقـــارب 70 بالمئـــة مـــن مســـاحة األرض 
المسكونة هي ما يسبب التدهور السريع 
للتربـــة، وإن إعادة تقنيـــن هذه العمليات 

سيساهم في الحفاظ عليها.
وقبيل حديث ســـادغورو، قالت الشيخة 
هـــال بنت محمـــد آل خليفة فـــي كلمة لها 
إن مملكـــة البحريـــن ســـعيدة باســـتقبال 
شـــخصية عالميـــة كســـادغورو، مشـــيدة 
بالحملة التي يقودها والتي تســـاهم في 
صنع تكاتف عالمي من أجل إنقاذ التربة.
وأشـــارت إلـــى أن المملكـــة وبتوجيهـــات 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
تؤكـــد الحـــق اإلنســـاني ببيئـــة طبيعيـــة 
القادمـــة  األجيـــال  حـــق  وعلـــى  ســـليمة 
بتربـــة تعطيهم القدرة على الحفاظ على 
اســـتمرارية الحيـــاة وجودتها. وقالت إن 

البحريـــن تدعـــم جهـــود حمايـــة التربـــة؛ 
بهدف الحفاظ على حيويتها للمســـتقبل، 
موضحـــة أن متحـــف البحريـــن الوطنـــي 
خيـــر شـــاهد علـــى مـــا تشـــكله التربة من 
أهمية لحضارات البحرين المتعاقبة منذ 

دلمون وحتى اليوم.
مـــن جانبـــه شـــكر الســـفير الهنـــدي لـــدى 
البحرين كافة من ساهم في إنجاح زيارة 
سادغورو إلى المملكة من هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار والمجلس األعلى للبيئة، 
مشـــيرًا إلى أن زيارتـــه تأتي بالتزامن مع 
للعالقـــات  الذهبـــي  باليوبيـــل  االحتفـــاء 
الدبلوماســـية بين البلدين. وأشاد بحملة 
ســـادغورو التي يجوب مـــن أجلها بلدان 
العالـــم علـــى دراجتـــه؛ ســـعيًا إلى حشـــد 

الدعم العالمي من أجل إنقاذ التربة.
وزار ســـادغورو البحريـــن ضمـــن جولتـــه 
العاصمـــة  مـــن  بدأهـــا  التـــي  العالميـــة 
البريطانيـــة لندن وصوالً إلـــى الهند على 
دراجتـــه الناريـــة، وخـــالل جولتـــه التـــي 
تســـتمر لمئة يوم ســـيقوم بقطع مســـافة 
تزيـــد عـــن 30 ألف كيلومتر وســـيزور 27 
إلـــى جـــذب  دولـــة. ويســـعى ســـادغورو 
انتبـــاه وحشـــد دعم أكثر مـــن 3 مليارات 
شـــخص، هادفـــًا مـــن ذلـــك رفـــع الوعـــي 
حول تدهور التربة والتصحر وللتشجيع 
على وضع السياســـات مـــن أجل الحفاظ 
علـــى األرض والبيئـــة الزراعية. وتحظى 
ســـادغورو  الهنـــدي  الفيلســـوف  حملـــة 
بدعم رســـمي من اتفاقية األمم المتحدة 
األمـــم  وبرنامـــج  التصّحـــر  لمحاربـــة 
المتحدة للبيئـــة وبرنامج الغذاء العالمي 

وغيرها.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

تكريم رئيس “األعلى للصحة” بجائزة العمل اإلنساني لـ “دول التعاون”
مستذكًرا مآثر عبداهلل بن خالد: رجل معطاء وصاحب مبادرات عديدة

وزيـــر  مـــن  كريمـــة  رعايـــة  تحـــت 
الخارجيـــة بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
الشـــيخ أحمد ناصـــر محمـــد الصباح، 
رفيـــع  وعربـــي  خليجـــي  وبحضـــور 
المســـتوى تم تكريـــم رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي 
حفـــل الدورة السادســـة لجائزة العمل 
اإلنســـاني للعـــام 2022 التـــي أقيمـــت 
بالتـــوازي مـــع القمـــة الخليجية للعمل 
اإلنســـاني في دولة الكويت الشقيقة، 
والتي تنظم ســـنوًيا لتكريم نخبة من 
البارزين في مجاالت العمل اإلنساني 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
اســـم  السادســـة  الـــدورة  وحملـــت 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا ســـمو الشـــيخ 
عبدهللا بن خالد آل خليفة ، الذي كان 
راعًيـــا للجائـــزة في دوراتهـــا الخمس 
الســـابقة، وشـــغل منصب نائب رئيس 
الـــوزراء ورئيـــس المجلـــس  مجلـــس 
األعلى للشـــؤون اإلســـالمية، ومحمد 
بـــن عبدهللا آل خليفة ضيف الشـــرف 
الفخـــري للفعاليـــة ممثـــال عـــن أســـرة 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  ســـمو  الراحـــل 

خليفة آل خليفة.
وبهذه المناســـبة، رفع رئيس المجلس 
إلـــى  التكريـــم  األعلـــى الصحـــة هـــذا 
المقام الســـامي لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة، 
 الداعـــم األول للعمـــل اإلنســـاني فـــي 
مملكـــة البحريـــن، معرًبا عـــن االعتزاز 
بالثقـــة الملكية الســـامية ودعم جاللة 
اإلنســـانية  المبـــادرات  لكافـــة  الملـــك 
واالجتماعيـــة والخيريـــة، منوًهـــا إلى 
أنَّ مملكـــة البحريـــن تعيـــش فـــي ظل 
العهـــد الزاهـــر تطوًرا ونمـــاًء وازدهاًرا 
في جميـــع المجـــاالت، وتكاتًفـــا لبناء 
الوطـــن الغالي واالرتقاء به إلى أعلى 

المستويات.
كمـــا رفـــع الشـــكر والتقديـــر إلـــى ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 

إســـهامات  نظيـــر  خليفـــة،  آل  حمـــد 
ســـموه البـــارزة فـــي تحقيـــق التنميـــة 
االجتماعية المستدامة في ظل العهد 

الزاهر لجاللة الملك.
وخـــالل كلمتـــه فـــي الحفل، اســـتذكر 
الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا آل خليفة 
مآثر وإســـهامات سمو الشيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة طيـــب هللا ثراه 
قائال “يســـعدني أن أكون بينكم اليوم 
الكريمـــة  الدعـــوة  هـــذه  لكـــم  شـــاكًرا 
للمشـــاركة في الدورة السادسة للعمل 
لجائزة العمل اإلنســـاني لدول مجلس 
التعاون الخليجي والتي تحمل اســـم 
المغفور له الوالد العزيز ســـمو الشيخ 
عبدهللا بن خالد آل خليفة رحمه هللا، 
وللـــه الحمد فإّن ســـيرة الوالـــد العزيز 
محمـــودة ومعروفـــة ليـــس عنـــد أهل 
البحرين فحسب، وإنما على مستوى 
منطقـــة الخليـــج بـــل كل مـــن عرفـــه 
وتعامل معـــه، عرفه الجميـــع مخلًصا 
النشـــاط  مـــن  وكتلـــة  ملهًمـــا  صادًقـــا 
والحيويـــة والتميز في شـــتى مراحل 

حياته”.
وأشـــار إلى أن ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة على المســـتوى 
االجتماعي، كان رجاًل معطاًء، متعدد 
االهتمامات والمســـؤوليات، وصاحب 
مبادرات عديـــدة، فقد كان رحمه هللا 
نشـــًطا في المجـــال االجتماعي، ففي 

أوائـــل الخمســـينات قـــام مـــع بعـــض 
أصدقائه بتأســـيس المكتبة الخليفية 
ليجتمـــع فيهـــا مـــع أصحابـــه الشـــباب 

للقراءة والتثقف.
كمـــا تـــدرج فـــي العديـــد مـــن المواقع 
الرســـمية التـــي تشـــرف فيهـــا بخدمة 
بلده وقيادته، ففي بداية الخمسينات 
مـــن القرن الماضي تم تعيينه كرئيس 
لبلديـــة الرفـــاع وتـــدرج فـــي األعمال 
الرســـمية، كقـــاٍض ثـــم رئيـــس لبلدية 
المنامـــة ووزير للعـــدل ونائب لرئيس 
األعلـــى  للمجلـــس  ورئيـــس  الـــوزراء 

للشؤون اإلسالمية.
عـــن  لمســـؤوليته  “نظـــًرا  وأضـــاف 
األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية، فقد 
ألف أهل البحرين تبشيره لهم ببداية 
شـــهر رمضـــان فـــي كل عـــام، لمـــدة ال 
تقـــل عـــن 30 عاًمـــا، كمـــا ســـاهم  في 
إنشاء الكثير من الجوامع و المساجد 
ومراكز تحفيظ القرآن، فكان مجتهًدا 
في إعمار بيوت هللا ســـبحانه وراعًيا 

ألنشطتها، ومقدًرا للعلم والعلماء”.
كما نوه الشـــيخ محمد بـــدور المغفور 
لـــه ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد 
الوطنيـــة  ومســـاهماته  خليفـــة  آل 
دوره البـــارز فـــي كتابة ميثـــاق العمل 
الوطني ، إذ تم تعيينه كرئيس للجنة 
صياغـــة الميثـــاق الوطنـــي، الـــذي هو 
أســـاس التطـــورات الديمقراطية في 

عهـــد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة  وأســـاس استقرار 

وتطور البحرين في عهده الميمون.
دور  لـــه  كان  ســـموه   أن  وأوضـــح 
كبيـــر في تفعيـــل العمـــل الثقافي في 
البحرين وتطويره من خالل إصداره 
لعدد من المجالت والدوريات الموثقة 
والمحكمة ومنها مجلـــة الهداية التي 
صـــدر العـــدد األول منهـــا فـــي فبراير 
1978 وهـــي مجلة شـــهرية إســـالمية 
مازالـــت قيـــد اإلصـــدار، حيـــث تولـــى 
رئاســـة تحريرها أثنـــاء توليه منصب 
وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية. 
خصوًصـــا  بالتاريـــخ  شـــغوًفا  وكان  
بتاريخ البحرين، وكان راوًيا للموروث 
الشفوي من التاريخ البحريني والذي 
يتداولـــه الكبار في مجالســـهم، معربا 
عن الشـــكر الجزيل لجميـــع المنظمين 
والرعـــاة لجوائز العمل اإلنســـاني في 
دورتها السادســـة، ضمن هذا المحفل 
الخليجـــي المرمـــوق، والـــذي تحتفي 
التعـــاون  مجلـــس  دول  جميـــع  فيـــه 
باإلنجازات اإلنســـانية والسامية التي 
لطالما عهدتها أوطاننا. ونتطلع بدورنا 
فـــي المؤسســـة لدعـــم وطـــرح المزيد 
مـــن المبـــادرات التطوعيـــة والخيرية 
التـــي ترتقي بالعمل اإلنســـاني وتمثل 
المملكة علـــى أكمل وجه في مختلف 

المحافل الدولية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  افتتـــح 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
المجلـــس  مقـــر  خلـــف  عصـــام 
البلـــدي لبلديـــة المنطقة الشـــمالية 
البديـــع، وذلـــك بحضـــور  بمنطقـــة 
وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديـــات 
الشـــيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
ووكيـــل الوزارة لشـــؤون األشـــغال 
أحمد الخيـــاط والوكيل المســـاعد 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات 
عـــام  ومديـــر  حميـــدان  شـــوقية 
لميـــاء  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة 
الفضالة والوكيل المساعد للموارد 
بوحســـان  محمـــد  والمعلومـــات 
إدارة  مديـــر  الشـــيباني  ومحمـــود 
المجالـــس  وشـــئون  التخطيـــط 
مســـؤولي  مـــن  وعـــدد  البلديـــة، 

الوزارة.
حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم رئيس 
المجلـــس البلـــدي أحمـــد الكوهجي 

وأعضاء المجلس البلدي.
وأكـــد الوزير خلف خـــالل افتتاحه 
مقـــر المجلـــس أن الـــوزارة تســـعى 
جاهـــدة لتوفير كافـــة االحتياجات 
للمجالـــس  الالزمـــة  واإلمكانـــات 
القيـــام بمهامهـــا  البلديـــة لتســـهيل 
فـــي  الوطنـــي  ودورهـــا  وأعمالهـــا 
تقديم كافـــة الخدمات للمواطنين، 
لجعـــل  الظـــروف  كافـــة  وتهيئـــة 

قنـــوات التواصـــل بيـــن المجالـــس 
لمـــا  مهيئـــة  والمواطنيـــن  البلديـــة 
لهـــذه المجالـــس مـــن دور هـــام في 
عمليـــة التواصـــل مـــع المواطنيـــن 
والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته 
مـــن أن توفيـــر مقـــرات للمجالـــس 
البلديـــة يأتـــي وفق رؤيـــة واضحة 
الماليـــة  المـــوارد  اســـتغالل  فـــي 
للـــوزارة  التابعـــة  واإلمكانيـــات 

بالشكل األمثل.
بالـــدور  خلـــف  الوزيـــر  أشـــاد  كمـــا 
الكبير الذي تلعبه المجالس البلدية 
باعتبارها شريكا أساسيا مع الجهاز 
مؤكـــدا  البلديـــات،  فـــي  التنفيـــذي 
الـــدور الـــذي تلعبه هـــذه المجالس 
من تطوير لمنظومة العمل البلدي.

كمـــا تزامـــن افتتـــاح مقـــر المجلس 
الموقـــع  تدشـــين  مـــع  البلـــدي 
البلـــدي  للمجلـــس  اإللكترونـــي 
للمنطقـــة الشـــمالية بعـــد التطويـــر 
األخيـــر الـــذي قامت بـــه إدارة نظم 
المعلومـــات بالـــوزارة حيـــث أشـــاد 
المجلـــس  بمقتـــرح  خلـــف  الوزيـــر 
الشـــمالي لالنتقـــال للمبنـــى الحالي 
ومتابعاتـــه الحثيثة حتـــى اكتمال 
وكذلـــك  إليـــه  واالنتقـــال  المبنـــى 
مقترحـــه لعمل الموقـــع اإللكتروني 
التطويـــر  فريـــق  مـــع  ومتابعاتـــه 

المختص.

خلف: فتح قنوات التواصل 
للمواطنين باستغالل كافة الموارد

المنامة - بنا

اســـتقبل وكيـــل وزارة الدفـــاع 
أحمـــد  الشـــيخ  الركـــن  اللـــواء 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، امـــس 
اإلعـــالم  مديـــر  االثنيـــن، 
العســـكري فـــي القيـــادة العامة 
بالمملكـــة  المســـلحة  للقـــوات 
الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
مصطفـــى  الركـــن  العقيـــد 
والوفد  الحيـــاري،  عبدالحليـــم 
زيارتهـــم  بمناســـبة  المرافـــق، 

لمملكة البحرين.
الدفـــاع  ورحـــب وكيـــل وزارة 

العســـكري  اإلعـــالم  بمديـــر 
للقـــوات  العامـــة  القيـــادة  فـــي 
األردنيـــة  بالمملكـــة  المســـلحة 
المرافـــق،  والوفـــد  الهاشـــمية 
األخويـــة  بالعالقـــات  مشـــيًدا 
الوطيـــدة التـــي تربـــط مملكـــة 
األردنيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الهاشمية وما تشهده من تطور 

ونماء على جميع األصعدة.
اإلعـــالم  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
اللـــواء  المعنـــوي  والتوجيـــه 

محمد قطامي الكبيسي.

تطور ونماء في العالقات مع األردن

المنامة - بنا

لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
دفاع البحريـــن عن تنفيذ تمرين 
بالذخيـــرة الحيـــة فـــي منطقتي 
شـــمال قطعـــة جـــرادة والمنطقة 
وســـاحلها  الغربيـــة  الجنوبيـــة 
الغربـــي وذلـــك من جنـــوب رأس 
المطلـــة إلى رأس البر ولمســـافة 
٥ كيلومتـــرات داخـــل البحـــر من 

ســـاحل المنطقة المذكورة اليوم الثالثاء وغدا األربعاء، من الساعة 
الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

يرجى ممن يهمهم األمر االبتعاد عن المناطق المذكورة؛ حفاظًا على 
سالمتهم.

تمرين بالذخيرة الحية بشمال 
جرادة والمنطقة الجنوبية الغربية
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القضيبية - مجلس النواب

القضيبية - مجلس الشورى

قدمـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
بنـــت عبد هللا زينـــل واجب العـــزاء في 
وفاة فقيد األمتين العربية واإلســـامية 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايد 
بن ســـلطان آل نهيان ، رحمة هللا، وذلك 
في مقر ســـفارة دولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة الشقيقة في مملكة البحرين.
وأكدت رئيسة مجلس النواب أن ذكرى 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايد 
آل نهيـــان طيـــب هللا ثراه ، ســـتبقى أبد 

الدهـــر ، بمـــا تـــرك مـــن وافـــر اإلنجازات 
وعظيم األثر في الداخل والخارج، فهو 
بحـــق قائـــد مرحلـــة التمكيـــن فـــي دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الحديثـــة، 
وداعيًة المولى عز وجل أن يتغمد فقيد 
الوطن العربي واألمة اإلسامية بواسع 
رحمتـــه ويســـكنه فســـيح جناتـــه ويلهم 
حكام دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الصبـــر  الشـــقيق،  اإلمـــارات  وشـــعب 

والسلوان وحسن العزاء.

أعـــرب رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
بـــن صالـــح الصالـــح عـــن أحـــر التعازي، 
وخالـــص المواســـاة فـــي فقيـــد األمـــة 
العربيـــة الكبير صاحب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان طيب هللا 

ثراه.
وخـــال زيارتـــه إلـــى مقر ســـفارة دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 
رئيـــس  م  قـــدَّ البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى 
مجلـــس الشـــورى واجـــب العـــزاء إلـــى 
دولة اإلمارات، وأسرة آل نهيان الكرام، 
والشـــعب اإلماراتـــي الشـــقيق، ضارًعـــا 
إلـــى المولى عّز وجـــل أن يرحم الفقيد 
الكبير ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن األعمال 
الشـــيخ  التـــي قدمهـــا ســـمو  والعطـــاء 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رحمه هللا، 
وما قدمه لألمتين العربية واإلسامية 
ســـتبقى ماثلـــة للجميـــع دائًمـــا، مشـــيًرا 
إلى أنَّ ســـمّوه رحمـــه هللا قضى حياته 
ونـــذر نفســـه وبـــذل جهوده ومســـاعيه 
النبيلة لخدمة دولة اإلمارات وشـــعبها، 
ومساندة ودعم قضايا األمتين العربية 
واإلســـامية، متمنًيـــا لدولـــة اإلمـــارات 
مزيـــًدا  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
مـــن النهضـــة والبنـــاء في ظـــل القيادة 
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

زينل: ذكراه ستبقى أبد الدهر

الصالح: نذر حياته لخدمة وطنه وقضايا األمة

المنامة - وزارة الخارجية

قدم ســـفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المغربيـــة خالـــد المســـلم، واجـــب العزاء 
إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
وشـــعًبا،  وحكومـــة  قيـــادًة  الشـــقيقة، 
فـــي وفـــاة المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد 
بـــن ســـلطان آل نهيـــان، طيـــب هللا ثراه. 
وأعـــرب ســـعادته لـــدى زيارته إلـــى مقر 
ســـفارة دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
فـــي الرباط عن خالـــص التعازي وعظيم 

المواساة بهذا المصاب الجلل، مستذكًرا 
مناقب الفقيد الراحل وإسهاماته البارزة 
في نهضة وطنه وخدمة شـــعبه وقضايا 
أمتـــه العربيـــة واإلســـامية ودوره فـــي 
التاريخيـــة  األخويـــة  العاقـــات  تعزيـــز 
البحرينيـــة اإلماراتيـــة، وتدعيـــم العمـــل 
اإلنساني الدولي، سائًا المولى عز وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن 
يلهم حـــكام اإلمارات وشـــعبها الشـــقيق 

جميل الصبر والسلوان.

سفير البحرين في الرباط: عزز العالقات األخوية

“الصحفيين”: قائد حكيم وحظي بمحبة الجميع
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  مـــن  وفـــد  تقـــدم 
الصحفيين البحرينية بواجب التعازي في 
وفـــاة المغفور له بـــإذن هللا تعالى صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد بن سلطان 
آل نهيـــان، طيـــب هللا ثـــراه، وذلـــك بمقـــر 
ســـفارة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 

في مملكة البحرين.
وعبرت جمعية الصحفيين البحرينية عن 
عميق الحزن واألسى بوفاة فقيد األمتين 
العربية واإلســـامية، مســـتذكرين حكمته 
ومواقفـــه  الحميـــدة  وأخاقـــه  الواســـعة 
النبيلـــة واإلنســـانية ومســـيرته وعطـــاءه 
تجاه اإلنسانية، سائلة المولى عز وجل أن 

يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
وأكدت الصحفييـــن البحرينية أن الراحل 
كان قائـــدًا حكيمـــًا، وقـــد حظـــي بمحبـــة 
الجميـــع واحترامهم واســـتطاع أن يجعل 

واالســـتقرار  للتعايـــش  نموذًجـــا  وطنـــه 
والســـام، وتعتبـــر مســـيرة نهضتـــه محـــل 

تقدير في جميع أنحاء العالم.
وأعربت الصحفيين البحرينية عن خالص 

أمنياتهـــا بالتوفيق للشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان بمناســـبة اختياره رئيســـا لدولة 
اإلمارات، ســـائلين المولى تعالى أن يعينه 
علـــى حمـــل هـــذه األمانـــة العظيمـــة وأن 
يوفقه ويسدد خطاه لما فيه الخير لشعبه 
وأمتـــه، انطاقـــًا مـــن نهج دولـــة اإلمارات 

الراسخ والساعي إلى الخير للجميع.
الصحفييـــن  جمعيـــة  وفـــد  وتضمـــن 
البحرينيـــة كًا من رئيـــس مجلس اإلدارة 
عيســـى الشـــايجي، ونائـــب رئيس مجلس 
اإلدارة عبـــد الرحمن خالـــد المدفع. وأمين 
السر والعاقات الدولية راشد نبيل الحمر 
، والمديـــر التنفيـــذي لجمعيـــة الصحفيين 

البحرينية فواز أحمد سليمان.

الجفير - جمعية الصحفيين

إسهامات جليلة في تعزيز العالقات مع البحرين

علي بن عبدالرحمن يعزي في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد

جهود مخلصة للشيخ خيلفة بن زايد في خدمة األمة... الرميحي:

قـــام وزير اإلعـــام علي الرميحـــي امس، 
بزيـــارة لســـفارة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة لدى مملكـــة البحرين، 
لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو 
الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل نهيـــان رئيس 

دولة اإلمارات العربية المتحدة الراحل.
وأعـــرب وزيـــر اإلعـــام للمســـؤولين فـــي 
ســـفارة دولـــة اإلمـــارات لـــدى المملكة عن 
خالـــص تعازي ومواســـاة مملكة البحرين، 
ملـــًكا وحكومـــًة وشـــعًبا، لصاحب الســـمو 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان، رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وألســـرة 
اإلماراتـــي  والشـــعب  الكـــرام  نهيـــان  آل 

الشـــقيق بهذا المصـــاب الجلل، مســـتذكًرا 
الســـمو  لصاحـــب  الجليلـــة  اإلســـهامات 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتطوير 
وتعزيـــز عاقـــات األخـــوة الثنائيـــة بيـــن 
البلدين والشعبين الشقيقين، تأكيًدا على 
الوشـــائج الحميمة والمصالح المشـــتركة، 
والجهـــود المخلصـــة التـــي قام بها ســـموه 
لخدمة األمة العربية واإلسامية والدفاع 
ومســـاندة  المصيريـــة،  قضاياهـــا  عـــن 
الجهـــود العالميـــة لتحقيق األمن والســـلم 

واالستقرار الدولي.
ودعـــا وزيـــر اإلعـــام، المولـــى عـــز وجـــل 
أن يتغمـــد الفقيـــد الراحل بواســـع رحمته 
ورضوانه، ويســـكنه فســـيح جنانه ويلهم 
أســـرة آل نهيـــان الكرام وشـــعب اإلمارات 

جميًعـــا الصبر والســـلوان وحســـن العزاء، 
وأن يحفظ سبحانه دولة اإلمارات العربية 
المتحدة شامخة أبية، وينعم عليها بنعمة 
األمـــن واألمـــان واالســـتقرار، وأن يديـــم 
عليهـــا الرفعـــة والنماء واالزدهـــار، ويكّلل 

العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس  جهـــود 
المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، بالتوفيق والســـداد لقيادة 
مســـيرتها التنموية الشاملة نحو مزيد من 

التقدم والعزة والرفعة.

قدم  ســـفير مملكة البحريـــن لدى المملكة 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  الســـعودية،  العربيـــة 
عبدالرحمـــن بـــن علـــي آل خليفـــة واجب 
العزاء إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، قيـــادًة وحكومـــة وشـــعًبا، فـــي 
وفـــاة المغفور له بـــإذن هللا تعالى صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد بن سلطان 

آل نهيان، طيب هللا ثراه.
وأعـــرب لـــدى زيارتـــه مقـــر ســـفارة دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي الرياض 

عـــن خالـــص التعـــازي وعظيم المواســـاة 
بهـــذا المصاب الجلـــل، مســـتذكًرا مناقب 
الفقيـــد الراحـــل وإســـهاماته البـــارزة في 
نهضة وطنه وخدمة شـــعبه وقضايا أمته 
العربيـــة واإلســـامية ودوره فـــي تعزيـــز 
العاقـــات األخوية التاريخيـــة البحرينية 
اإلنســـاني  العمـــل  وتدعيـــم  اإلماراتيـــة، 
الدولي، سائًا المولى عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم حكام 
اإلمارات وشـــعبها الشـــقيق جميل الصبر 

والسلوان.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  قـــدم 
اليابـــان أحمد الدوســـري، واجب العزاء 
إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
وشـــعًبا،  وحكومـــة  قيـــادًة  الشـــقيقة، 
فـــي وفـــاة المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه.
وأعرب لدى زيارته إلى مقر سفارة دولة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة في طوكيو 
عن خالـــص التعازي وعظيم المواســـاة 

بهذا المصاب الجلل، مســـتذكًرا مناقب 
الفقيد الراحـــل وإســـهاماته البارزة في 
نهضـــة وطنـــه وخدمـــة شـــعبه وقضايا 
أمتـــه العربيـــة واإلســـامية ودوره في 
تعزيـــز العاقـــات األخويـــة التاريخيـــة 
البحرينيـــة اإلماراتيـــة، وتدعيـــم العمل 
اإلنساني الدولي، سائًا المولى عز وجل 
أن يتغمـــده بواســـع رحمتـــه ورضوانـــه، 
وشـــعبها  اإلمـــارات  حـــكام  يلهـــم  وأن 

الشقيق جميل الصبر والسلوان.

مملكـــة  ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  قـــدم 
البحريـــن لـــدى جمهورية العـــراق خالد 
المنصـــور، واجـــب العـــزاء إلـــى دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، 
فـــي وفـــاة  قيـــادًة وحكومـــة وشـــعًبا، 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد بـــن 

سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه.
إلـــى  زيارتـــه  لـــدى  المنصـــور  وأعـــرب 
مقـــر ســـفارة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة في بغداد عن خالص التعازي 

وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل، 
الراحـــل  الفقيـــد  مناقـــب  مســـتذكًرا 
وإســـهاماته البـــارزة فـــي نهضـــة وطنه 
وخدمـــة شـــعبه وقضايا أمتـــه العربية 
واإلسامية ودوره في تعزيز العاقات 
البحرينيـــة  التاريخيـــة  األخويـــة 
اإلماراتيـــة، وتدعيـــم العمل اإلنســـاني 
الدولـــي، ســـائًا المولـــى عـــز وجـــل أن 
يتغمده بواســـع رحمته ورضوانه، وأن 
يلهم حكام اإلمارات وشـــعبها الشـــقيق 

جميل الصبر والسلوان.

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  قـــدم 
جمهوريـــة الهنـــد، عبدالرحمـــن القعود، 
اإلمـــارات  دولـــة  إلـــى  العـــزاء  واجـــب 
قيـــادًة  الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
وحكومة وشـــعًبا، في وفـــاة المغفور له 
بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الشيخ 
خليفـــة بن زايـــد بن ســـلطان آل نهيان، 

طيب هللا ثراه.
وأعـــرب لـــدى زيارتـــه إلى مقر ســـفارة 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة في 
نيودلهي عـــن خالص التعـــازي وعظيم 

الجلـــل،  المصـــاب  بهـــذا  المواســـاة 
الراحـــل  الفقيـــد  مناقـــب  مســـتذكًرا 
وإســـهاماته البـــارزة فـــي نهضـــة وطنه 
وخدمـــة شـــعبه وقضايـــا أمتـــه العربية 
واإلسامية ودوره في تعزيز العاقات 
البحرينيـــة  التاريخيـــة  األخويـــة 
اإلماراتيـــة، وتدعيـــم العمـــل اإلنســـاني 
الدولـــي، ســـائًا المولـــى عـــز وجـــل أن 
يتغمده بواســـع رحمتـــه ورضوانه، وأن 
يلهم حكام اإلمارات وشـــعبها الشـــقيق 

جميل الصبر والسلوان.

سفير البحرين في طوكيو: نهض بوطنه وخدم شعبه

المنصور: جهود بارزة في خدمة شعبه وأمته

القعود: عزَّز العالقات البحرينية اإلماراتية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية



“البلديـــات” تخطـــر 52 بيتــًا مخــالفــًا في إســكـان الـزنــج
السلوم يحث األهالي على طلب رخص بناء... والنيابة تحدد مصير اإلزالة

اجتمــع النائــب أحمــد الســلوم وعضــو مجلــس أمانــة العاصمة خلــود القطان 
أمــس األول مــع عــدد مــن أهالــي إســكان الزنج الذين تســلموا إخطــارات من 

وزارة البلديات تفيد بمخالفات تتعلق بالتعمير دون ترخيص. 

ــزل أحـــد  ــنـ واســـتـــمـــر الـــنـــقـــاش فــــي مـ
ــة الــســاعــتــيــن حتى  الــمــواطــنــيــن قــراب
ــفــاق قــبــلــه جميع  تــوصــل الــجــمــيــع الت

األطراف.
وأكـــد الــنــائــب أحــمــد الــســلــوم أن عدد 
البناء  شـــروط  خالفت  الــتــي  الــبــيــوت 
والتعمير في إسكان الزنج تبلغ حوالي 
كشفت  إحــصــاء  آخــر  حسب  بيتا   52
عنه وزارة اإلسكان، مشيرا إلى أنه ال 
التي  البيوت  لعدد  رقما محددا  يملك 

ستدخل ضمن دائرة اإلزالة.
وأوضــــــح الـــنـــائـــب الـــســـلـــوم أنــــه قــام 

بــاالجــتــمــاع مــع أهــالــي إســكــان الزنج 
وحــثــهــم عــلــى تــقــديــم طــلــبــات رخــص 
بدء  ثم  ومــن  أمرها  في  للنظر  البناء 
عملية حصر البيوت التي تحتاج إلى 
تعديل المخالفة أو يتم الترخيص لها.
 وأضاف السلوم “نحن نحترم القانون 
لكننا ال نسعى إلى اإلزالة، وإذا لم يتم 
فالنيابة  جيدة  نتيجة  إلــى  الــوصــول 
ــتــي تــحــدد إن  ــعــامــة هـــي الــجــهــة ال ال
إلزالـــة  ويــحــتــاج  الــبــيــت مخالفا  كـــان 
ــاغ عنه  ــ مـــن عـــدمـــه، ألن مـــا تـــم اإلبـ
مخالفة  وليس  إخطار  هو  اآلن  لغاية 

تعديل  في  للشروع  األهالي  دعا  وما 
هو  ترخيص  دون  السكنية  وحداتهم 
سبب تأخر وزارة اإلسكان في تسليم 

المشروع لوزارة البلديات”.
ــلــون خــصــوصــا  وتـــابـــع “نـــحـــن مــتــفــائ
رصدتها  الــتــي  المخالفات  جميع  أن 
الترخيص  ونتوقع  متشابهة  الـــوزارة 
لها، ال سيما أن هناك نفس المخالفات 

في مشروعات إسكانية أخرى، وعدد 
الترخيص  يتم  البيوت  تلك  من  كبير 
عليها  المنصوص  القوانين  حسب  لها 
ــمــنــطــقــة... ربــمــا  وحــســب تــصــنــيــف ال
الــبــيــوت ذات الــواجــهــة  هــنــاك بــعــض 
األمــامــيــة الـــواحـــدة هــي الــتــي تكون 
إليجاد  سنسعى  ولكننا  خــاف  محل 
لها والجلوس مع وزارة اإلسكان  حل 

وأمانة العاصمة إليجاد حلول ترضي 
الطرفين”.

مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت عــضــو مجلس 
أمــانــة الــعــاصــمــة خــلــود الــقــطــان أنها 
النائب  جمع  الــذي  االجتماع  حضرت 
الزنج  السلوم مع أهالي إسكان  أحمد 
الحتواء هذه المشكلة والوقوف على 
حلول  إيجاد  على  والعمل  حيثياتها، 

لــجــمــيــع األطـــــــراف، بحيث  مــرضــيــة 
يخرج المواطن بأقل ضرر ممكن، وال 

يتم فيه تجاوز القانون.
 وأشارت القطان إلى أنه “تم االطاع 
ــــي وكــانــت  ــال ــظــر األهــ ــى وجـــهـــة ن عــل
أن  تــرخــيــص  دون  الــبــنــاء  مـــبـــررات 
ــمــشــروع أخـــذ وقــتــا طـــويـــا، حتى  ال
ــال  ــغـ األشـ وزارة  إلــــى  ــه  ــل تــحــوي تـــم 
رخص  الستخراج  البلديات  وشــؤون 
مراجعتهم  عند  األهــالــي  وكــان  البناء 
ــحــصــول عــلــى إجـــــازة بــنــاء  لــطــلــب ال
يزال  ما  المشروع  بــأن  إخبارهم  يتم 
مـــا دعــا  ــان  ــكـ اإلسـ عــهــدة وزارة  فـــي 
تلقاء  مــن  الــمــبــادرة  ألخــذ  المواطنين 
أنفسهم والشروع في التوسعات دون 

ترخيص”.
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المنامة - وزارة الداخلية

شارك مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
عبدالعزيز  العميد  الجنائية   ــة  ــ واألدل
الــدورة  اجتماع  في  الرميحي  معيوف 
ــمــة والـــعـــدالـــة  ــجــري ــع ال لــلــجــنــة مــن  31
الجنائية وذلك في مقر األمم المتحدة 
بمشاركة  فيينا،  النمساوية  بالعاصمة 
الجمعية  رئيس  وحضور  كبيرة  دولية 
مكتب  ومــديــر  المتحدة  لألمم  العامة 
ــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات  األمــ
والـــجـــريـــمـــة. وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أكــد 
للمباحث  ــعــامــة  ال اإلدارة  عـــام  مــديــر 
مملكة  مــشــاركــة  أن  الجنائية  ــة  ــ واألدل
تأتي  االجتماع  في  السنوية  البحرين 
السبل  أفضل  عن  ــرؤى  ال تبادل  بهدف 

وتحقيق  الجريمة  لمنع  والــمــمــارســات 
العدالة الجنائية واالستفادة من تجارب 
الــدول األخــرى في هذا المجال متمنيا 
ــقـــرارات وتــوصــيــات تخدم  الـــخـــروج بـ
البحرين  أن  ــح  وأوضــ األمــنــي.  الــعــمــل 
ومواصلة جهودها  تعزيز  على  تحرص 
ــة مـــن خــال  ــعــدال مـــن أجـــل تــحــقــيــق ال
الــشــركــاء عــلــى المستوى  الــتــعــاون مــع 
البناء  والــتــعــاون  واإلقــلــيــمــي،  الوطني 
العاقة،  ذات  الــدولــيــة  المنظمات  مــع 
كذلك الحال في مجال العدالة الجنائية 
ــتــي دائــًمــا مــا تــؤكــد الــبــحــريــن على  وال
الــتــزامــهــا بــدعــم فــعــالــيــة نــظــم الــعــدالــة 

الجنائية والمؤسسات المكونة لها.

تبادل الرؤى عن أفضل الممارسات لمنع الجريمة

قال عدد من المعلمين والمحفظين في 
المراكز القرآنية لـ”الباد” إن وزارة العدل 
قامت  واألوقــاف  اإلسامية  والشؤون 
مكآفاتهم  متأخرات  بــســداد  مشكورة 
المالية لألشهر الثاثة األخيرة )فبراير، 
ــارس، وأبـــريـــل( وبــمــعــدل 80 ديــنــارا  مــ

للمعلم الواحد شهريًا.
ــداد مــتــأخــرات  وأضـــافـــوا “كــمــا تـــم ســ
والــتــي  الطلبة  ومــكــافــآت  اإلداريـــيـــن، 
تأخرت ألكثر من ثمانية أشهر، وبمعدل 
الــجــزء  حــفــظ  لتسميع  دنــانــيــر  خمسة 
وجود  لعدم  المعلمون  ولفت  الواحد”. 
القرآنية،  للمراكز  مالية  متآخرات  أي 
بــعــدد  نــقــصــًا  وأن هــنــالــك وبــالــمــقــابــل 
لزيادتهم، خصوصًا  المعلمين والحاجة 

أبوابها للحضور،  المراكز  بعدما فتحت 
لكنه أمر صعب بسبب الميزانية.

وقالوا “هنالك ضغط كبير على المراكز 
ــرار  ــدد الــطــلــبــة، وإصــ بــســبــب تــزايــد عـ
بحضور  االستمرار  على  منهم  البعض 

دروس )األون الين(”.
أن  لـــ”الــبــاد”  المعلمون  بّين  ذلــك،  إلــى 
جـــــدول اإلجــــــــازات اإلجـــبـــاريـــة الــتــي 
فرضت عليهم وهي با راتب، وضعت 
بسبب  الطلبة،  مــع  حــرج  فــي  الــمــراكــز 
والتسميع،  والحفظ  الــدروس  برنامج 
وجـــدوى آلية اســتــمــرارهــا، خــال هذه 

الفترة.
ــة عـــن بعد  ــدراسـ ــي تـــســـاؤل عـــن الـ وفـ
ــزال قائمًا  ــ إنـــه الي ــوا  ــن(، قــال ــ ــاي ــ )األون
إلــغــاؤه  الصعوبة  ومــن  كبير،  وبشكل 

بشكل كامل حاليًا.

تصفير المتأخرات المالية للمعلمين بالمراكز القرآنية

رؤساء اللجان البرلمانية بالنواب يناقشون أبرز منجزاتهم في مؤتمر صحافي
أقام مجلس النواب صباح أمس )اإلثنين( مؤتمرًا صحافيًا لرؤساء اللجان 
البرلمانيــة بالمجلــس؛ الســتعراض أهــم منجــزات اللجان فــي دور االنعقاد 
الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الخامــس وبحضــور ممثليــن مــن الجهــات 

اإلعالمية الرسمية والصحف.

أهم  بــاســتــعــراض  المؤتمر  وانــطــلــق 
إحصائيات لجنة الشئون التشريعية 
فاضل  النائب  وبرئاسة  والقانونية 
ــار لـــوجـــود 24  ــ الـــســـواد والـــــذي أشـ
ــمــنــاقــشــة 167  ل لــلــجــنــة  اجـــتـــمـــاعـــًا 
في  النظر  وتم  لها،  ُمحاالً  موضوعًا 

115 تقريرًا مرفوعًا للجنة نفسها.
ــؤون  ــشـ ــجــنــة الـ ــيـــس ل وتــــحــــدث رئـ
السلوم  أحمد  واالقتصادية  المالية 
عن إحصاءات اللجنة التي تلخصت 
مــوضــوعــًا  و46  اجــتــمــاعــًا،   26 فــي 
تم  تقريرًا   41 مع  للجنة  إحالته  تم 

رفعه لها، وجاءت أبرز الموضوعات 
ــا هــي  ــرهــ ــ ــث ــ ــة لــلــجــنــة وأك ــالـ ــحـ ــمـ الـ
 18 بلغت  والــتــي  بقانون  المشاريع 
مشروعًا، و10 اقتراحات بقانون، مع 
9 اقتراحات برغبة، باإلضافة إلى 3 
لمجلس  وقــراريــن  بقانون  مراسيم 
موضوعين  مناقشة  وتــم  الــشــورى، 
تابعين لتقرير ديوان الرقابة المالية 
واإلداريــــــــة ومـــوضـــوع واحــــد لكل 
الحتياطي  الختامي  الحساب  مــن 
ــاب الــخــتــامــي  ــســ ــحــ ــ األجـــــيـــــال وال

الموحد.

وأكد السلوم وجود 3 مواضيع قيد 
الدراسة في اللجنة منها مشروعين 
وجود  مع  بقانون،  واقتراح  بقانون 
41 موضوع تم االنتهاء من دراستها 
ــانـــون، و9  ــقـ بـ مـــشـــروع   15 وهـــــي: 
اقتراح  آخــريــن  و9  بقانون  اقــتــراح 

برغبة إلى جانب عدد من المواضيع 
المتعلقة باللجنة.

أما لجنة الشئون الخارجية والدفاع 
ــن الــوطــنــي فــقــد اســتــطــاعــت  ــ واألمـ
الفصل  من  الرابع  االنعقاد  دور  في 
ــخــامــس أن تــقــيــم 5  الــتــشــريــعــي ال

العاقات  وفد  مع  أولها  لها  لقاءات 
العربية بالرلمان األوروبي في العام 
البحرين  الــمــاضــي، ووفـــد أصــدقــاء 
نوفمبر  فــي  األوروبـــــي  الــبــرلــمــان   –
بعض  مناقشة  جانب  إلــى  الماضي، 
المشترك  االهتمام  ذات  المواضيع 
اإلرهــاب  مكافحة  لجنة  رئيس  مــع 
في البرلمان الدولي وذلك في نوفبر 

الماضي.
ــة الـــخـــدمـــات  ــجــن ــا إحـــصـــائـــيـــة ل ــ أمـ
أحمد  اللجنة  رئيس  فأشار  بالنواب 
األنصاري لوجود 32 اجتماعًا للجنة 
مع  لها،  إحالته  تم  موضوعًا  و181 

لــلــخــدمــات،  تـــم رفــعــه  تــقــريــر   101
برغبة  اقــتــراحــًا   74 اللجنة  سجلت 
و58 اقتراحًا بقانون مع 34 مشروعًا 
بقانون، إلى جانب 5 مراسيم بقانون 

و8 قرارات للشورى وطلبين.
ــال الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي  وخـ
أقيم صباح أمس )اإلثنين( لرؤساء 
ــبــرلــمــانــيــة فـــي الـــنـــواب  الــلــجــان ال
تحدث رئيس لجنة المرافق العامة 
ــدمــســتــانــي عن  ــيــئــة أحـــمـــد ال ــب وال
وإحالة  للجنة،  اجتماع   19 انعقاد 
تقريرًا   58 ورفــع  لها،  موضوعًا   73

للمرافق والبيئة.

“الخدمات” تسجل 181 موضوعًا ُمحااًل لها... 
و”المالية” تسجل األدنى بعدد 46 موضوعًا

رؤساء اللجان النيابية 

السماح بخروج المرأة للتقاعد قبل أبريل 2023
ال تمييز في احتساب المعاش بين الجنسين... “التأمين االجتماعي”:

للتأمين  الــعــامــة  الهيئة  أوضــحــت 
االجتماعي من خال مقطع فيديو 
نشرته أمس عبر منصة االنستغرام 
خروج  يمنع  ال  الجديد  القانون  أن 
مستحقة  كانت  إذا  للتقاعد  المرأة 
تطبيق  بعد  كامل  عام  لمدة  وذلــك 

قانون التقاعد الجديد.
ونـــشـــرت الــهــيــئــة مــقــطــع الــفــيــديــو 
تشعر  ــتــي  ال الــمــخــاوف  عــلــى  ردا 
التي  التعديات  بشأن  النساء  بها 
أجريت مؤخرا على قانون التقاعد 
العام  القطاعين  فــي  والــتــأمــيــنــات 

والخاص.
مسبقا  أعــلــنــت  قــد  الهيئة  وكــانــت 
أحكام  جميع  بتطبيق  بـــدأت  أنــهــا 
دخل  الــذي  الجديد  التقاعد  قانون 
الماضي،  أبــريــل  فــي  التنفيذ  حــّيــز 

فــئــات من   3 أنــهــا ســتــســتــثــنــي  إال 
لمّدة  الجديدة  التعديات  تطبيق 
ــدة تــنــتــهــي فـــي الــثــامــن  ــ ســنــة واحـ
عشر من أبريل 2023 وأن القانون 
الجديد يساوي بين المرأة والرجل 
التقاعدي  الــمــعــاش  احــتــســاب  فــي 

يــشــتــرط  إذ  الـــخـــدمـــة،  ــوات  ــ ــن وســ
استكمال 20 سنة عمل في القطاع 
الخاص و25 سنة في القطاع العام 
قبل  التقاعدي  المعاش  الستحقاق 
كما  للجنسين،  الستين  ســّن  بلوغ 
يشترط 15 سنة عمل عند الوصول 

لـــســـّن الــســتــيــن لــلــجــنــســيــن أيـــًضـــا، 
يكفل  الذي  السابق  القانون  بعكس 
التقاعد  الخاص  القطاع  للمرأة في 
15 ســنــة عمل،  اســتــكــمــال  بــمــجــرد 
 55 بلوغها  بعد  عمل  سنوات  و10 

سنة.

الثالثاء 17 مايو 2022 - 16 شوال 1443 - العدد 4963

بدر الحايكي

إبراهيم النهام

أعلنت دار الباد للصحافة والنشر 
عن انضمام الخبير االستشاري في 
عبدالقادر  فيصل  المتحدة،  األمم 
كمستشار للجنة العليا لدرع الباد 

للمسؤولية االجتماعية. 
ويشار إلى أن عبدالقادر عضو في 
التابعة  المستدامة  التنمية  لجنة 
وكـــــان يشغل  الـــمـــتـــحـــدة،  لـــألمـــم 
لمنظمة  المقيم  المنسق  منصب 
برنامج  ومــمــثــل  الــمــتــحــدة  األمـــم 
 UNDP اإلنمائي  المتحدة  االمــم 
الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول 
االستراتيجية  الشؤون  ومستشار 

والدولية.
وكانت دار الباد قد دشنت مشروع 

درع الباد للمسؤولية االجتماعية 
بأفضل  لاحتفاء  منها  كمساهمة 
الممارسات لتعزيز قيم المسؤولية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــــدى الـــشـــركـــات. 
ويهدف الدرع إلى تقدير الشركات 
إلشاعة  الممارسات  أفضل  لتبني 
ثــقــافــة الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
رفـــع مــســتــوى الــوعــي بــشــأن قيم 
والعمل  االجتماعية،  المسؤولية 
المسؤولية  مــبــادرات  زيـــادة  على 

االجتماعية لدى الشركات.
ولــقــيــت هـــذه الــمــبــادرة الــتــجــاوب 
ــن كـــافـــة الــجــهــات  ــتــشــجــيــع مـ وال
الـــمـــعـــنـــيـــة، وبـــــــدأت الــكــثــيــر مــن 
وقد  بالترشيح.  بالتقدم  الشركات 

شخصيات  من  عليا  لجنة  شكلت 
الفائزة  الشركة  الختيار  محايدة 
ــدرع بـــرئـــاســـة حـــســـن كــمــال  ــ ــالـ ــ بـ
هند  الشيخة  مــن:  كــل  وعــضــويــة 

بــنــت ســلــمــان آل خــلــيــفــة، جــمــال 
ــالـــح طـــــــرادة، ريـــاض  فـــخـــرو، صـ
ــر، خـــالـــد الـــقـــعـــود، ســامــيــة  ــ ــات ســ
العبيدلي، وسعود  حسين، يوسف 

السبيعي.
مختص  فريق  اللجنة  يدعم  كما 
رئيس  الجيوسي  محمد  برئاسة  
الصحيفة.  فــي  االقــتــصــاد  قــســم 
الشركات  من  العديد  بــادرت  وقــد 
المؤمل  ومــن  بالترشيح،  بالتقدم 
أن تــتــمــكــن الــلــجــنــة مـــن اخــتــيــار 
الشركة الفائزة وتقديم الدرع في 
احتفال سيقام بتاريخ 25 سبتمبر 
العالمي  اليوم  مع  بالتزامن   2022

للمسؤولية المجتمعية.

لالرتقاء بأفضل ممارسات قيم المسؤولية االجتماعية

عبدالقادر مستشاراً للجنة العليا لدرع “^”

فيصل عبدالقادر

محرر الشؤون المحلية

بدر الحايكي

مروة أحمد
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قالت األمـــم المتحدة، أمس )اإلثنين(، 
إن طرد إسرائيل لتجمعات فلسطينية 
مـــن أجـــل إجـــراء تدريبات عســـكرية 
إجراء “ال إنســـاني”، داعيـــة إلى إبقاء 
الفلســـطينيين في منازلهـــم “بكرامة”. 
جاء ذلك بعد زيارة قام بها مسؤولون 
دوليون لتجمعات فلســـطينية مهددة 
بالترحيـــل، جنوبـــي الضفـــة الغربيـــة، 
وفق بيانين لألمـــم المتحدة، ومكتب 
ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين. 
ونقل بيان األمم المتحدة عن منســـق 
الشؤون اإلنســـانية بالنيابة سامر عبد 
تجمًعـــا   13 “طـــرد  إن  قولـــه  الجابـــر، 
ا إلفســـاح المجال أمـــام إجراء  ســـكانيًّ
التدريبـــات العســـكرية )...( إجـــراء ال 

إنساني وال صفة قانونية له ببساطة”.
وأضـــاف: “المســـؤولية الملقـــاة علـــى 
عاتق السلطات اإلســـرائيلية، بصفتها 
تملـــي  باالحتـــال،  القائمـــة  الســـلطة 
عليها حماية المدنيين الفلسطينيين”.

ودعا عبدالجابر الحكومة اإلسرائيلية 
هنـــا  بالبقـــاء  للســـكان  “الســـماح  إلـــى 

بكرامة”.
وشـــارك فـــي الزيـــارة مســـؤولون مـــن 
5 وكاالت لألمـــم المتحـــدة و11 مـــن 
المنظمـــات غير الحكومية، إلى جانب 
دبلوماسيين يمثلون 24 بلًدا، بما فيها 
األوروبـــي وتركيـــا  ألمانيـــا واالتحـــاد 
والدنمارك وفرنسا وفنلندا والمكسيك 
والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا.

األمم المتحدة: ترحيل إسرائيل للتجمعات الفلسطينية إجراء ال إنساني

ماكرون يختار وزيرة العمل 
إليزابيث بورن رئيسة للوزراء

 

ــفــرنــســي إيــمــانــويــل  اخـــتـــار الـــرئـــيـــس ال
إليزابيث  العمل  ــرة  وزيـ أمــس  مــاكــرون 
امرأة  أول  لتكون  للوزراء  رئيسة  بــورن 
على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عامًا، 
وستعهد  ــيــزيــه.  اإلل قــصــر  أعــلــن  حسبما 
حكومة.  تشكيل  مهمة  اآلن  بـــورن  إلــى 
وحتى اآلن كانت إديث كريسون المرأة 
ترأست حكومة فرنسية،  التي  الوحيدة 
لغاية   1991 مــايــو  مــن  مهامها  وتــولــت 
الراحل  الرئيس  عهد  أبريل 1992 خالل 

فرنسوا ميتران.

كييف: مقتل 27 ألفاً و700 جندي روسي... موسكو: إسقاط 3 مقاتالت أوكرانية

بوتين يهدد بالرد على توسع “الناتو” في فنلندا والسويد
اجتمـــاع  )االثنيـــن(  أمـــس  انطلـــق 
معاهـــدة األمـــن الجماعـــي، بحضور 
الرئيس الروســـي فاديميـــر بوتين. 
وقـــال الرئيـــس الروســـي فاديميـــر 
بوتيـــن، إن منظمـــة معاهـــدة األمـــن 
الجماعي تلعب دورًا مهمًا للغاية في 
تحقيق االســـتقرار في فضاء ما بعد 
االتحاد الســـوفيتي، معربـــًا عن أمله 

في أن تزداد قدراتها ونفوذها.
وهـــدد الرئيس الروســـي بالـــرد على 
توســـع حلـــف شـــمال األطلســـي في 
أن  إلـــى  مشـــيرًا  والســـويد،  فنلنـــدا 
االجتمـــاع ســـيبحث العمليـــات فـــي 
مغلـــق  اجتمـــاع  ضمـــن  أوكرانيـــا 

للمنظمة.
أن  بوتيـــن،  أكـــد  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 
المعامل البيولوجية األميركية على 
األراضـــي األوكرانيـــة كانـــت “تطور 

أسلحة بيولوجية بشكل أساسي”.
ميدانيـــًا قتل عشـــرة أشـــخاص على 
فـــي قصـــف روســـي طـــاول  األقـــل 
مدينة سيفيرودونيتســـك في شرق 
أوكرانيا، شـــبه المحاصرة من جانب 
القـــوات الروســـية، بحســـب مـــا أفاد 
حاكم المنطقة أمس. وقال سيرغي 
غايـــداي عبـــر تلغـــرام “قتـــل عشـــرة 
أشـــخاص على األقل. مـــن الصعوبة 
بمـــكان حاليـــًا التحقـــق مـــن الوضـــع 
جديـــد”،  قصـــف  بســـبب  الميدانـــي 
داعيـــًا الســـكان الذين لم يفـــّروا إلى 

حماية أنفسهم.
مـــن جهتهـــا، أعلنـــت هيئـــة األركان 
ألفـــًا   27 أمـــس، مقتـــل  األوكرانيـــة، 
بـــدء  منـــذ  روســـي  جنـــدي  و700 

العملية العسكرية ضد أوكرانيا.
وذكرت الهيئة فـــي آخر تحديث لها 
بشأن الحرب، أن القوات األوكرانية 
دمـــرت 200 طائـــرة روســـية و165 
دبابـــة  و1228  هليكوبتـــر  طائـــرة 
و2958 عربـــة مدرعـــة و555 أنظمة 
روســـيا  أن  وأضافـــت  مدفعيـــة. 
خســـرت أيضـــًا 195 نظامـــًا لقاذفات 

نظامـــًا   89 و  المتعـــددة  الصواريـــخ 
مضـــادًا للطائـــرات و 13 قاربـــًا و97 

صاروخًا من طراز كروز.
متحـــدث  أعلنـــت  المقابـــل  وفـــي 
إيغـــور  الروســـية،  الدفـــاع  وزارة 
كوناشـــينكوف، أمس، إسقاط قوات 
بـــاده 3 مقاتـــات أوكرانيـــة، اثنتان 
مـــن طـــراز “ســـو25-”، وواحـــدة من 
طراز “سو24-”. وقال كوناشينكوف 
بالعاصمـــة  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي 
موسكو إن صواريخ روسية أصابت 
موقعين لقيـــادة الجيش األوكراني، 
بمـــا في ذلك قيادة اللواء ميكانيكي 
رقم 72 قرب تســـابوفكا في منطقة 
خاركيـــف. كمـــا أصابـــت الصواريـــخ 
16 منطقـــة تمركـــز أفـــراد ومعـــدات 
عســـكرية و8 نقاط إطاق صواريخ 
مســـتودعات  و5  المـــدى  بعيـــدة 
قـــرب  والمدفعيـــة  للصواريـــخ 
كراســـنوليمان في منطقة خاركيف، 

وفق المتحدث.
عـــن  أســـفرت  الضربـــات  أن  وأفـــاد 
تحييـــد أكثـــر مـــن 360 عنصـــرًا مـــن 

“القوميين األوكرانيين المتطرفين”، 
وتعطيـــل 78 وحـــدة مـــن المعـــدات 
العســـكرية، حيث قصفت الطائرات 
مناطـــق  و104  قيـــادة  مراكـــز   3
لتمركز األفراد والمعدات العســـكرية 

األوكرانية ومستودعي وقود.
وزارة  أعلنـــت  آخـــر،  تطـــور  وفـــي 
الدفاع الروســـية التوصل إلى اتفاق 
لوقـــف النـــار إلجـــاء الجرحـــى مـــن 
آزوفســـتال وفتـــح ممر إنســـاني في 
المصنع في ماريوبول، الســـتخدامه 
فـــي مســـاعدة الجنـــود األوكرانيين 
وزارة  بيـــان  وبحســـب  الجرحـــى. 
الدفـــاع الروســـية، هـــذه الهدنة هي 
المقاتليـــن  مـــع  مفاوضـــات  نتيجـــة 
فـــي  تحّصنـــوا  الذيـــن  األوكرانييـــن 
هـــذا  فـــي  األرض  تحـــت  ممـــرات 
الموقـــع الصناعـــي الضخـــم. لكنه لم 
يحدد عدد األشـــخاص الذين سيتم 
الســـلطات  وبحســـب  إجاؤهـــم. 
األوكرانيـــة، مازال هناك حوالي ألف 

جندي من بينهم 600 جريح.

سخط أوكراني من المجر 

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية 
األوكرانـــي دميتـــرو كوليبا عن أســـفه 
لعرقلـــة المجر الحظر األوروبي للنفط 
الروســـي، لكنه أعـــرب عن ثقته بإقرار 
هذا األمـــر داعيًا الـــدول األعضاء في 
االتحـــاد إلى “القضـــاء على الصادرات 
الروســـية” لمنـــع الكرملين مـــن تمويل 
الحـــرب على باده. وقال بعد اجتماع 
في بروكســـل مع نظرائـــه في االتحاد 
األوروبـــي “حزمـــة عقوبـــات االتحـــاد 
األوروبـــي السادســـة يجب أن تشـــمل 
تبنـــي  أن  ويؤســـفني  نفطيـــًا  حظـــرًا 
هـــذا القـــرار يســـتغرق وقتـــًا طويـــاً”. 
وشـــدد علـــى أن “دولـــة واحـــدة فقط 
تواصل التعطيـــل”، وتابع كوليبا “لكن 
ال يحق لـــي أن أقول لرئيـــس الوزراء 
المجـــري فيكتـــور أوربـــان كيف يجب 
شـــأن  “هـــذا  وأردف  يتصـــرف”.  أن 
داخلـــي لاتحاد األوروبـــي... أنا واثق 
بأن الحظر سيتقرر لكن سيكون هناك 

ثمن ينبغي دفعه”.
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وزير الداخلية: نسب االقتراع جيدة وليست منخفضة

لبنان... تراجع في مقاعد حزب اهلل وتيار رئيس الجمهورية
أعلــن وزيــر الداخليــة اللبناني بســام مولوي، خالل مؤتمــر صحافي أمس عن 
نتائــج رســمية ألربــع دوائــر انتخابيــة مــن أصــل 15. وأظهــرت نتائــج دائــرة 
الجنــوب األولــى عــدم حصــول حــزب هللا وحلفائه علــى أي مقعد. فيما خســر 
نائــب رئيــس البرلمــان المدعــوم مــن حــزب هللا إيلــي الفرزلــي مقعــده فــي 

االنتخابات البرلمانية.

وأضـــاف وزيـــر الداخليـــة اللبنانية أن 
النتائـــج تظهر تباعا وبمجـــرد توثيقها 
نهائيـــا ســـيتم اإلعـــان عنهـــا، مشـــيرا 
إلى أن نســـب االقتراع جيدة وليست 
منخفضة مقارنة باالنتخابات النيابية 
الســـابقة. وكانت عملية فرز األصوات 
في االنتخابـــات النيابية تواصلت في 
لبنـــان أمـــس االثنيـــن بانتظـــار ظهـــور 
التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 

128 عضوا.
حصـــول  األوليـــة  النتائـــج  وأظهـــرت 

القـــوات اللبنانية على عشـــرين مقعدا 
ليكـــون أكبر حزب ممثل للمســـيحيين 
فـــي لبنان. فيما حصـــل التيار الوطني 

الحر على 16 مقعدا.
وأشارت النتائج األولية أيضا إلى فوز 
ما ال يقل عن خمسة مستقلين آخرين 
ممـــن خاضـــوا حماتهـــم على أســـاس 

برنامج إصاحي.
وقـــد أظهرت نتائـــج مبكـــرة أمس أن 
جماعة حـــزب هللا وحلفاءهـــا تكبدوا 
علـــى مـــا يبـــدو بعـــض الخســـائر فـــي 

االنتخابـــات، حيث حصـــل خصومهم 
علـــى مزيد مـــن المقاعد، ولـــم يتمكن 
بعض شركائهم التقليديين من دخول 

المجلس التشريعي.
ويتعين على البرلماِن الجديد انتخاُب 

رئيـــس له، وهو المنصـــب الذي يتواله 
نبيـــه بـــري منذ عـــام 1992، ثـــم يعيّن 

رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة.
وفي وقـــت الحق هذا العام ســـيختار 
المشرعون رئيسا ليحل محل الرئيس 

الحالي ميشال عون الذي تنتهي فترة 
واليته في 31 أكتوبر.

وكان وزيـــر الداخليـــة اللبناني، بســـام 
المولوي، قـــال في مؤتمر صحافي إن 
نسبة إقبال الناخبين داخل الباد في 
االنتخابـــات البرلمانيـــة التـــي ُأجريت 

األحد بلغت 41 %.
الجهـــاز  رئيـــس  قـــال  جهتـــه  مـــن 
االنتخابي لحزب التيار الوطني الحر، 
إن الحـــزب المســـيحي المتحالـــف مع 
حزب هللا حصل على ما يصل إلى 16 
مقعدا فـــي االنتخابات البرلمانية يوم 
األحـــد ليخســـر بذلك عـــدة مقاعد عن 

االنتخابات السابقة.
وذكـــر يونـــس أن الحـــزب حصل على 
 ،2018 انتخابـــات  خـــال  مقعـــدا   18

وسيســـعى لتشـــكيل كتلة من نحو 20 
نائبـــا مع حلفائـــه بمجـــرد االنتهاء من 

نتائج االنتخابات.
اختبـــار  أول  االنتخابـــات  وشـــّكلت 
حقيقـــي لمجموعات معارضة ووجوه 
شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير 
مســـبوقة فـــي أكتوبـــر 2019، طالبت 

برحيل الطبقة السياسية.
المرشـــحين  عـــدد  ازديـــاد  ورغـــم 
المناوئين لألحـــزاب التقليدية مقارنة 
بانتخابـــات 2018، ال يعـــّول كثـــر على 
تغييـــر فـــي المشـــهد السياســـي يتيح 
معالجـــة القضايا الكبـــرى في البلد ذي 
المـــوارد المحـــدودة والبنـــى التحتيـــة 
فـــي  المستشـــري  والفســـاد  المهترئـــة 

مؤسساته.

بيروت - وكاالت

أعلنــت عمليــات مطــار البصــرة، 
المطــار  إغــالق  )االثنيــن(،  أمــس 
بســبب العاصفــة الترابيــة. وقال 
إنــه  بيــان  فــي  البصــرة  مطــار 
المغــادرة  الرحــالت  “إيقــاف  تــم 
البصــرة  مطــار  إلــى  والقادمــة 

الدولي حتى إشــعار آخر”. وعزت عمليات المطار األمر إلى “رداءة الجو 
وانعدام الرؤية بسبب العاصفة التراب”.

وكان مطـــار بغـــداد أيضًا، قد أعلـــن أمس، عودة الماحة إلـــى طبيعتها بعد 
تعطلها، بسبب العاصفة الترابية، وأصدرت إدارة المطار تنويهًا للمسافرين 
وشـــركات الطيران العاملة فـــي المطار عن معاودة حركـــة الماحة الجوية 
فـــي المطار إلـــى طبيعتها وانســـيابية جدول الرحات الجويـــة، بعد توقف 

جميع الرحات الجوية في وقت سابق أمس، بسبب العواصف الترابية.
وأعلنـــت اإلدارة العامـــة للطيران المدني في الكويت، في وقت ســـابق، عن 
توقف حركة الماحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتًا بسبب حالة 
الغبار التي تشـــهدها الباد حاليًا. وقال نائب المدير العام لشـــؤون خدمات 
الماحـــة الجويـــة، عمـــاد الجلـــوي، إن حركة الطائـــرات تأثـــرت بحالة الجو 
الحاليـــة مضيفـــًا أنه ســـيتم إعـــادة جدولة مواعيـــد الرحات والعـــودة إلى 

حركة الطيران الطبيعية فى المطار فور تحسن الرؤية.

العراق: إيقاف الرحالت بمطار البصرة بسبب العاصفة الترابية
أمــس  الدولــي  المجتمــع  أشــاد 
محمــود  شــيخ  حســن  بانتخــاب 
إلــى  ودعــاه  للصومــال،  رئيســًا 
تولــي مشــاكل البلد الفقيــر وغير 
اإلفريقــي  القــرن  فــي  المســتقر 
الذي تشــّله أزمة سياسية عميقة 

منذ أكثر من عام.

 وانتخب النواب الصوماليون أمس األول )األحد( حسن شيخ محمود )66 
عامـــًا( فـــي مواجهة الرئيس المنتهية واليته محمـــد عبدهللا محمد، الملّقب 

فارماجو.
وسبق أن توّلى حسن شيخ محمود الرئاسة من 2012 حتى 2017.

مـــن جانبـــه، وقع الرئيس األميركي جو بايدن على أمر يأذن للجيش بنشـــر 
المئـــات مـــن قوات العمليـــات الخاصة مرة أخرى داخـــل الصومال بعد قرار 
الرئيـــس دونالد ترمب بســـحب ما يقـــرب من 700 جندي كانـــوا متمركزين 
هناك، وفًقا ألربعة مســـؤولين مطلعين على القرار أبلغوا صحيفة “نيويورك 

تايمز” األميركية.
باإلضافـــة إلى ذلـــك، وافق بايدن علـــى طلب البنتاغـــون بصاحيات دائمة 
الســـتهداف حوالـــي عشـــرة مـــن القـــادة المشـــتبه بهـــم فـــي حركة الشـــباب 
الصومالية اإلرهابية المرتبطة بالقاعدة، على حد قول ثاثة من المسؤولين.

ترحيب بانتخاب رئيس للصومال وأميركا تنشر مئات الجنود
ســائقي  مــن  عشــرات  أضــرب 
فــي  المشــترك  النقــل  حافــالت 
احتجاجــًا  اإليرانيــة  العاصمــة 
علــى ترّدي أوضاعهم المعيشــية، 
تظاهــرات  أعقــاب  فــي  وذلــك 
أخــرى،  إيرانيــة  مــدن  شــهدتها 

وفق وسائل إعالم.

 وجاء في تغريدة لصحيفة “شـــرق” اإلصاحية أن الســـائقين والعمال في 
“شركة باصات طهران” يستنكرون عدم تطبيق قرار للمجلس األعلى للعمل 
ينـــص علـــى رفع الرواتب بنســـبة 10 %. ويأتي التحّرك بعـــد أيام قليلة من 
مقتل شخص خال احتجاجات في مدن إيرانية رفضًا لقرار الحكومة رفع 
أســـعار مواد غذائية أساســـية. وأطلق المتظاهـــرون  أمس هتافات وصفوا 

فيها رئيس بلدية طهران بأنه “غير كفؤ” مطالبين باستقالته.
وأوردت وكالـــة مهـــر أن رئيـــس البلديـــة علـــي رضـــا زاكانـــي التقـــى العمال 
المضربيـــن وتحـــاور مـــع ممثليهم. وكانـــت الســـلطات اإليرانية قـــد أعلنت 
األســـبوع الماضـــي عن تدابير للتصدي للتحديـــات االقتصادية التي تواجه 

الباد على غرار إصاح نظام الدعم الذي اعتمدته الحكومة السابقة.
ومن بين التدابير التي أعلن عنها رفع أســـعار ســـلع أساسية بما فيها زيوت 

الطهو ومشتقات الحليب.

إضراب لسائقي حافالت النقل المشترك بإيران لترّدي “المعيشة”

اجتماع منظمة معاهدة األمن الجماعي

االحتفاء بنتائج االنتخابات البرلمانية في لبنان
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أكـــد أســـتاذ القانـــون الجنائـــي المشـــارك بجامعـــة البحريـــن محمـــد الهيتي أن المشـــرع 
البحرينـــي وفـــر ضمانات قانونيـــة للحماية الجنائيـــة للعملية االنتخابيـــة، وأن الجرائم 
الـــواردة فـــي قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية المجرمة لألفعال التي تشـــكل جرائم 
وضعهـــا المشـــرع بهدف صون العمليـــة االنتخابية، حيث يعتبر قانوًنـــا واجب التطبيق 
فـــي مواجهـــة تلك الجرائم خالف الجرائـــم المنظمة في قانون العقوبـــات والتي تعتبر 

ا. قانوًنا عامًّ

وأوضح أن األفعال التي تم تجريمها في 
قانـــون العقوبات وخلت نصـــوص قانون 
االنتخاب مـــن نص خـــاص يجرمها فإنها 
تخضـــع ألحـــكام قانـــون العقوبـــات، أمـــا 
األفعال التي نص على تجريمها المشـــرع 
فـــي قانون االنتخاب إلى جانب تجريمها 
في قانون العقوبات فيقر لها عقابا خاصا 
ينســـجم بطبيعـــة المصلحـــة التـــي جـــاء 
المشـــرع لرعايتها في القانون الخاص أو 

يقرر لها عناصر خاصة بها.
جـــاء ذلـــك في حاضـــرة بعنـــوان الحماية 
الجنائية للعملة االنتخابية رؤية تحليلية 
والتي جاءت ضمن سلســـلة المحاضرات 
القانونيـــة فـــي الشـــأن االنتخابـــي التـــي 

تقيمها هيئة التشريع والرأي القانونية.

الجريمة االنتخابية

وعـــّرف الهيتـــي العمليـــة االنتخابية بأنها 
الوسيلة القانونية التي تسمح للمواطنين 
بممارســـة حقهم في االنتخاب والترشح، 
وتشـــمل حقهم في اختيـــار ممثليهم عن 

طريق إبداء الرأي وفق اآللية التي يقرها 
القانون، كما تشـــمل حـــق المواطنين في 

الترشح.
أما الجريمة االنتخابيـــة فعرفها باألفعال 
نـــص القانون على تجريمهـــا والتي تخلو 
فـــي حقي االنتخاب أو الترشـــح، كأعمال 
العنف والقتـــل وتالفي األمـــوال وغيرها 
ممـــا يعني أنهـــا تخلو في نطـــاق الحماية 
الجنائيـــة التـــي تقرهـــا التشـــريعات فـــي 

قوانين االنتخابات.
ولفـــت إلى أن قوانيـــن االنتخابات تجرم 
األفعـــال التـــي تمـــس عمليـــة االنتخابيـــة 
وتهـــدف إلـــى حماية الحقـــوق والمصالح 
المختلفـــة التي تتعلـــق بالحق في الحياة 
بالســـمعة  والتمتـــع  الجســـم  وســـالمة 
الحســـنة وحماية الثقـــة العامة بالوظيفة 
الحكوميـــة، وبيـــن أن منهـــا مـــا يقـــع على 
األشـــخاص كالقتـــل واإليـــذاء والخطـــف 
ومنهـــا مـــا يقـــع علـــى األمـــوال كالســـرقة 
واالختـــالس والتخريـــب ومنهـــا ما يمس 
بنزاهـــة االنتخابـــات كالتزويـــر والرشـــوة 

واالحتيال.
وأشـــار إلى أن محل الجرائـــم االنتخابية 
تكـــون فـــي جـــداول الناخبيـــن، أو أوراق 
الترشـــيح، أو أوراق االقتـــراع،أو الوثائق 

األخرى التي تتعلق باالنتخاب.

الحماية الجنائية

االنتخابيـــة  للعمليـــة  الجنائيـــة  الحمايـــة 
ينبغـــي أن تنصـــرف إلـــى مـــا يؤثـــر علـــى 
الترشـــح،  االنتخـــاب  حقـــي  ممارســـة 
نشـــاط  تحقـــق  أوال  لتحققهـــا  ويشـــترط 
إجرامـــي ينطبـــق عليـــه وصـــف اإلهانـــة، 
ثانيـــا أن تصـــدر اإلهانـــة بمواجهـــة لجنة 
مـــن اللجـــان القائمـــة علـــى ســـير العملية 

االنتخابية أو على أحد أعضائها.
للمرحلـــة  الجنائيـــة  الحمايـــة  أمـــا 
فأكـــد  االنتخابيـــة  للعمليـــة  التحضيريـــة 
الهيتي أنها تتمثـــل في الحماية الجنائية 
االنتخابيـــة  الجـــداول  ســـالمة  لضمـــان 
بضمان صحتها وعدم التالعب، فالمشرع 
الجـــداول  تنظيـــم  ضـــرورة  يشـــترط 
االنتخابيـــة أو مـــا تتضمنـــه مـــن البيانات 
والمعلومـــات بأعـــداد الناخبيـــن وتطابـــق 

مضمونها مع الواقع.

حماية للتصويت

وبيـــن أن الحمايـــة في هـــذه المرحلة من 
العمليـــة االنتخابية تكون بنـــاء على قيد 

غير صحيح في الجـــداول االنتخابية أو 
بانتحال اســـم أو صفة الغير من الناخبين 
الذيـــن تتوافر فيهـــم شـــروط التصويت، 
حيث ال يصح ألي شـــخص في ممارســـة 
علميـــة التصويـــت ما لم يكـــن مدرجا في 

الجداول االنتخابية.
وأوضـــح أن المشـــرع البحرينـــي أعطـــى 
االنتخابيـــة  الجـــداول  إعـــداد  عمليـــة 
فـــي  القيـــد  عمليـــة  وأحـــاط  باللجـــان 
الجـــداول بجملة من الضمانات القانونية 
التي تؤكد حرص المشـــروع بضرورة أن 
تكون االنتخابات حرة ونزيهة وحقيقية 
وإضفاء عليها مزيد من الشـــفافية حيث 
ثمـــة فتـــرة زمنية بيـــن األعـــداد وبين أن 
تكـــون نهائية فضال عما أحاطه المشـــرع 
بضمانـــات بشـــأن بيانـــات الناخـــب التـــي 

يتضمنها الجداول.
وأضـــاف أن الحماية الجنائية التي أقرها 
المشـــرع لعملـــة التصويت ترتبـــط بحالة 
التصويـــت مع انعدام الحـــق أو في حالة 
فقـــدان الناخب ألحد شـــروط اســـتعماله 
حق االنتخـــاب مع ضـــرورة االلتفات إلى 
شـــروط المشـــرع لتحقق هذه الحالة بأن 

تكون الجداول االنتخابية نهائية.
ولفـــت إلـــى أن المشـــرع البحرينـــي يمنع 
تشويه االنتخابات والتأثير على نتائجها 
فيمـــا يتعلق باســـتعمال الناخب حقه في 
االنتخـــاب أكثر من مرة، كما يســـتوي في 
نظر القانون أن يكون التصويت أكثر من 

مـــرة في منطقة انتخابية واحدة أو أكثر 
من منطقة.

حماية القائمين على االنتخابات
وذكر الهيني أن المشـــرع نص في البند 6 
مـــن المـــادة 30 من قانـــون االنتخاب بأنه 
“يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ســـنتين 
وبغرامـــة ال تجاوز ألفي دينـــار أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتيـــن كل من أهان أية لجنة 
من اللجـــان المنصوص عليها في القانون 

أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها”.
وأفـــاد أن اإلهانـــة علـــى مذهـــب محكمة 
التمييـــز البحرينية ال تشـــترط أن تتوافر 
األفعال والعبارات المســـتخدمة مشتملة 
على قذف وسب ويكفي أن تحمل معنى 
اإلســـاءة أو المســـاس بالشـــعور أو الحط 
مـــن الكرامـــة وكان تحقـــق اإلهانـــة أثناء 

تأدية الوظيفة.
وبين أن المشـــرع ساوى بين أن تقع هذه 
الجريمـــة على لجنـــة من اللجـــان القائمة 
علـــى االنتخابـــات أو علـــى أحـــد أعضائها 
بأن يوجه الجاني العبارات أو اإلشـــارات 

الدالة على اإلهانة.
وأوضـــح أن محكمـــة التمييـــز البحرينية 
قضـــت بأال عبرة بالمداورة في األســـلوب 
مـــا دامت العبـــارات تفيد بســـياقها معنى 
اإلهانة ولو كان مـــن تفوه بألفاظ اإلهانة 
قـــد أوردها في حوار بينه وبين غيره من 
الحاضريـــن مـــا دام تعمـــد توجيههـــا إلـــى 

الموظف في محضره وعلى مسمع منه.

سنتان سجًنا وألفا دينار غرامة لمهيني اللجان االنتخابية
ضمانات قانونية لحماية العملية االنتخابية... أستاذ قانون جنائي:

الدكتور محمد الهيتي

ليلى مال اهلل
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HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

AHMED HASAN EBRAHIM MEHRI(SHAWQI-3121) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344101  or  LIVE8099@GMAIL.COM 

MAJESTIC TAILOR 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39297380  or  MARIARASOOL90@GMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

BASMAT BUILDING CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32333448  or  ASIF.ALRIND@GMAIL.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33378673  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

MOHAMED SADEQ AHMED KADHEM/LABABH/5806/ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39061730  or  ALJUMA99@HOTMAIL.COM 

MAS STAR AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36611333  or  SHEHABLAW@GMAIL.COM 

WADI KASHMIR Bicycle Repair & Trading Est. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35527993  or  naheedahmed@gmail.com 

ALAJAEB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343053  or  SFALMURBATY@GMAIL.COM 

TEFASH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39521115  or  kubraajaffar@gmail.com 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 77207730  or  INFO@ALDEERAH.INFO 

RED MAN BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39849759  or  NOORAIN@GMAIL.COM 

SHARK TRUCKS WELDING -  BLACKSMITH AND FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323169  or  RAEDART.BH@GMAIL.COM 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

110 IRONING CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600003  or  MAHMOOD.ALBAQALI1996@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.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 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.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 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33326004  or  FIDAKNIGHA@GMAIL.COM 

CHOCOMELT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR KITCHEN 
 suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

CHOCOMELT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

CHOCOMELT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

STAR PAK TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17006170  or  STARPAK.BH@GMAIL.COM 

MJ BURGS FOR BURGER AND HOTDOG 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36113100  or  MOHD3611@GMAIL.COM 

WEST POINT CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

BRISKO BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33598005  or  bbq13191@GMAIL.COM 

MAGNETORS PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32306963  or  PASRECOVE09@GMAIL.COM 

N MULTAN MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38957634  or  SUMARANADIR945@GMAIL.COM 

PARS PALACE LUBRICANTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38803735  or  PARSCOBAHRAIN@GMAIL.COM 

S. SAEED ALBANNA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 36055535  or  ali36055535@gmail.com 

Yildiz Fashion 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35336690  or  KUBRAALI375@GMAIL.COM 

GHAREEB RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36784833  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

TARQ WORLD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39292801  or  BUSHRAALHASAN191@GMAIL.COM 

SKY BLUE INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33217676  or  SOUHAIL_1428@YAHOO.COM 

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

  MEDICAL SERVICES AIDE 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

PAK RAVI CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245209  or  CAREPOINT67@GMAIL.COM 

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

  MEDICAL SERVICES AIDE 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

BURSA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877544  or  almantech1997@gmail.com 

Dolphin Laundry - Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17825386  or  SANTANAPLAZA41@YAHOO.COM 

PAK RAVI CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245209  or  CAREPOINT67@GMAIL.COM 

SHORNALI DESIGNING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35356790  or  SALEHHAAMMAD3535@GMAIL.COM 

AL RUQAH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33468977  or  SABEEHA100@YAHOO.COM 

DOLPHIN LAUNDRY - PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17813046  or  manafk.k9@gmail.com 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

HYPER TECH SOLUTIONS CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35171003  or  Vineeshchand22@gmail.com 

RPM ALL IN ONE UPHOLSTERY AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33846455  or  ABRARASIF6493@GMAIL.COM 

AL MANAZEL PROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737842  or  MAJEED-ALYAMANI@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

AL MOASKAR FOR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35672200  or  GOLDEN.INTERNET786@GMAIL.COM 

Alaa salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17233717  or  HYAGA2006@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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

VAPE TIME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33008086  or  VAPETIME.BAHRAIN@GMAIL.COM 

ALMUBARAKIYA YA WALD ALHAJIYA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 66664588  or  OMAR_ALJARAH@HOTMAIL.COM 

ALMUBARAKIYA YA WALD ALHAJIYA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66664588  or  OMAR_ALJARAH@HOTMAIL.COM 

JASMICO CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33739990  or  JASMICO.BH@GMAIL.COM 

Rawaj Consultancy and Training Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16030646  or  MUKHTAR.BUSHRAB@GMAIL.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPT TECHNICAL SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

FISH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

Best Mechanical Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200345  or  ALMUGHALPK@YAHOO.COM 

Landy auto services centre 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877217  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

PERFUMISTA AL OUD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33447800  or  FATEMA.HH.ALAALI@GMAIL.COM 

MEDICA EAST PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33442008  or  MALIKALIK@LIVE.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

BLACK PEARL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 32117555  or  YOUSIFADAB13311@GMAIL.COM 

SMKPR CONSTRUCTION - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35912210  or  SIMMALLAMADHU@GMAIL.COM 

S H ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38043086  or  SHAMSUDIN371@GMAIL.COM 

English Club For Education and Training 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33566335  or  INFO@ZAROODGROUP.COM 

Modern Global Cleaning Co.W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211008  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

HASAN EBRAHIM ALI SALE TRADE OF MOTOR VEHICLE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39772426  or  AE43ALI@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 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

KINGDOM PLASTIC PRODUCTS CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17341070  or  H_JAAFAR@HOTMAIL.COM 

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE SECRETARY/ PERSONAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM 

The Sun Real Estate and Trading 
has a vacancy for the occupation of

  BLDG CARETAKER  CHARWORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34440829  or  support@bonyanlimitless.com 

ALI ISA ALI MAHHARI ( BALBAL ALKEAR - 13162 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39014066  or  JAFFARJAWAD222@GMAIL.COM 

ZAKRIA INTERNATIONAL HOLDING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111111  or  ROYSAMUEL61@GMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.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 

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 

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

SILVER SKY ELECTRICAL EQVIPMENTS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  KHALED.ALSAYED@ASCONBH.COM 

TYLOS BUILDING MATERIAL ESTABLISHMEMT  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17400014  or  HR@JABERIGROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39966131  or  ALSAWARI@HOTMAIL.COM 

TONI AND GUY HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400083  or  NAWALJOZ@BATELCO.COM.BH 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM   
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ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  info@esmaelylenzohm.com 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Shri Shri Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713199  or  sarah_noor_mohd@yahoo.com 

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

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

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66642233  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.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 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17262610  or  tasahulbh@gmail.com 

CREATIVE LINE DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17276617  or  abdulla@creativeline.me 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551364  or  BAHRAIN@SMS-MEER.COM 

ANSAR & SONS JEWELLERY TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36377969  or  SHAHIDASHRAF72@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

MEMCO TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL EQUIPMENTS MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17533014  or  nabeel_bah@yahoo.com 

ONE WAY CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  FOZ-ALMAHMOOD@LIVE.COM 

YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 

CREATIVE LINE DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17276617  or  abdulla@creativeline.me 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

WASH CITY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33090922  or  mohmmed89buhnidi@GMAIL.COM 

BIRD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33773322  or  JASSIMALMUTAWA@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  WIREMAN(ELECTRICAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17877277  or  zohalcc@batelco.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Bujamal snacks 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER PASTRY COOK & CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17335298  or  BUJAMALMARKET@GMAIL.COM 

BLUE ZONE CONSTRUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39450726  or  sabayatradingest@yahoo.com 

NAKA MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33830214  or  YUYIRATCHANU@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN(ELECTRICAL ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17877277  or  zohalcc@batelco.com.bh 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

BLANC RETRO KITCHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17870191  or  MGMT@ALMERBATI.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

SALMANIYA GARAGE WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785545  or  KUZBARH@HOTMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

NISSAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

NISSAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Blue Storm Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33254003  or  ADEL.JASIM.M@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

KHALIFA REFRIGERATORS & AIC REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17324208  or  khalifaabdllakhalifa126@gmail.com 

Studio Banat 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

 36155121 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

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

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh 

Wezan lighting company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17722211  or  hr@suhainvestments.com 

CHAISE CARPENTARY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36565286  or  CHAISECAFE@YAHOO.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ROSARIO FIXED MECHANICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33795999  or  HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

AF WILLIS BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17171661  or  STEVEN.SAMSON@willistowerswatson.com 

FLORES FOR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787705  or  MOHAMMED.FATEEL.94@GMAIL.COM 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

Devine Cleaning Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

BUTCHERY VILLAGES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33477717  or  butcheryvillages@gmail.com 

CAPITAL FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39461566  or  AL-RABEA1964@HOTMAIL.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

EASTERN INTERNATIONAL CONTRACTING  CO  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34085745  or  jayan@hamcoarabia.com 

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact
 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39252020  or  sharef.works@gmail.com 

JASSIM AGRICULTURE & VETERINARY (AGROVET) 
has a vacancy for the occupation of

  VETERINARY TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17599000  or  JASSIMT@BATELCO.COM.BH 

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

HASSAN MOHAMED HASSAN WELDING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36527730  or  MONAZOWAYED@GMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

Meeran building construction 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33773310  or  OMRANGHANI@GMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

Homs gate car auto repairs 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33779931  or  ABOSTAAF@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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 

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 

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

PARIS TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36087133  or  hu951122@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BODY & MIND LADIES SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 34380063  or  VICTORIAFIONA2015@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

CREATIVE STITCHES ONLINE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39853570  or  THASTHAKEERSM@GMAIL.COM 

Emoji Time Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36778813  or  IPROJECTS.GROUPINT@GMAIL.COM 

Morgan Pharmacy Co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39539598  or  MFAROUK1975CO@GMAIL.COM 

ROOTS PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255548  or  DALALALSAEED2223@GMAIL.COM 

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com 

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39080620  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

LAND CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39992200  or  ALI_MOHD82@HOTMAIL.COM 



تعرضت النجمة أنغام ألزمــة صحية ُنقلت على أثرها 
إلــى أحد المستشــفيات، إذ أجرت جراحــة دقيقة في 
الكتف نتيجة معاناتها من آالم شــديدة بأوتار الكتف، 
وتحملت أنغام اآلالم طوال السنوات الماضية لكنها 

وصلــت إلى مرحلة ال تســتطيع تحملها وقررت عمل 
جراحة عاجلة، وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في 

رســغ اليد؛ بسبب مشــاكل في أوتار اليد، وهي اآلن بحالة صحية مستقرة 
بعد إفاقتها من التخدير الكلي.

انتهــت المطربــة جنــات من تســجل دويتــو غنائي مع 
الفنان الســعودي طالل ســالمة، بعنــوان “يوم ميالد”، 
المقرر طرحها فيها األســابيع المقبلة، وهو أول دويتو 

غنائي يجمعها بمطرب سعودي.
واحتفلــت جنــات بعيد ميــالد زوجها محمــد عثمان، إذ 

وجهت له رسالة رومانســية عبر حسابها على “إنستغرام” 
ونشــرت صورا جمعتها به. علما أنها رزقت بطفلتهــا الثانية وأطلقت عليها 

اسم “جوليا”.

جنات وسالمةعملية أنغام
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The Bat� ”حتى“ اليوم“ يعد“ فيلم“ 
man”“ نسخة“ 2022“ هو“ أكثر“ فيلم“ 
دخلي“ هذا“ العام“ فقد“ حقق“ في“ 

شباك“ التذاكر“ العالمي“ 767“ مليون“ 
دوالر“ أميركي،“ وشباك“ التذاكر“ 
األميركي“ المحلي“ 369“ مليون“ 

دوالر“ أميركي.“ 
ولكن“ من“ المتوقع“ أن“ ال“ يحافظ“ 
على“ مركزه“ طويال“ خصوصا“ مع“ 

بدء“ صدور“ أفالم“ الصيف.“ 

tariq_albahhar

تحيي النجمة نانسي عجرم حفال غنائيا، بأحد الفنادق في 
قبرص، 4 يونيو الشــهر المقبل. ومــن المقرر أن تقدم 
باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل 
معهــا الجمهور. وقدمــت عجرم أغنية تتر مسلســل 

“يوتيرن” للنجمة ريهام حجاج في شهر رمضان الماضي 
بعنوان “يا ساتر”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع 

موســيقى أحمد عادل. واحتفلت بصحبة زوجها الطبيب فادي الهاشم، بعيد 
ميالد ابنتهما إيال الـ 11، في أجواء عائلية تحيطها البهجة والمرح.

نانسي في قبرص

نقاد وفنانون عرب يشيدون بعرض “أوال” في “قرطاج المسرحي”

“كان السينمائي” يجدد شبابه وينطلق اليوم بأفالم مميزة وبحضور كبير

مرشح لنيل إحدى جوائز المهرجان

أشـــاد“ عـــدد“ مـــن“ الفنانين“ والنقـــاد“ العرب“ بمســـرحية“ 
“حتـــى“ إشـــعار“ آخـــر”“ لمســـرح“ أوال،“ المشـــاركة“ فـــي“ 
المهرجـــان“ الدولـــي“ للمونودرامـــا“ بقرطـــاج،“ والتـــي“ 
عـــروض“  ضمـــن“  الماضـــي“  الســـبت“  يـــوم“  عرضـــت“ 
المسابقة“ الرسمية.“ المسرحية“ من“ تأليف“ عبدالناصر“ 
فتـــح“ هللا،“ وســـينوغرافيا“ وإخـــراج“ جمـــال“ الغيالن،“ 
وموســـيقى“ يوســـف“ النجـــدي،“ وفني“ إضاءة“ حســـن“ 

فالمرزي.
وأشاد“ العميد“ السابق“ لمعهد“ الفن“ المسرحي“ بتونس“ 
محمـــد“ المديوني“ بالعـــرض،“ مؤكدا“ أنه“ كان“ قويا“ من“ 
جميـــع“ النواحي،“ خصوصـــا“ أداء“ الفنانة“ ريم“ ونوس“ 
التـــي“ اســـتطاعت“ بـــكل“ احترافية“ أن“ تبهـــر“ الحضور“ 

بتمكنها“ من“ أدواتها“ الفنية.
مـــن“ جانبه،“ أوضح“ المســـرحي“ إدريس“ عبدالقادر“ أن“ 
العـــرض“ البحريني“ كان“ جميـــال“ جدا“ وإن“ كانت“ هناك“ 
خطابية“ زائدة،“ إال“ أنه“ مجمال“ كان“ ناجحا“ على“ أوسع“ 

نطاق“ والرسالة“ التي“ قدمها“ كانت“ واضحة.
أما“ الفنان“ العماني“ ســـيف“ السعدي،“ فأكد“ من“ ناحيته“ 
اســـتمتاعه“ بالعمـــل“ والـــذي“ ســـيكون“ بال“ أدنى“ شـــك“ 
مرشـــحا“ لنيـــل“ إحـــدى“ جوائـــز“ المهرجان،“ وشـــاطره“ 

الـــرأي“ الفنـــان“ والمخـــرج“ الســـوداني“ محمد“ حســـن،“ 
مضيفا“ أن“ المسرحية“ بسيطة“ في“ تفاصيلها“ وعميقة“ 
بفكرتهـــا،“ وكل“ التحيـــة“ والتقدير“ لفريـــق“ العمل“ على“ 

هذا“ العرض“ الجميل.“ 
المخـــرج“ والفنان“ الليبـــي“ توفيق“ قادر“ بـــوك“ قال“ إنه“ 
اعتـــاد“ علـــى“ مشـــاهدة“ العـــروض“ القوية“ مـــن“ مملكة“ 
دورات“  إحـــدى“  فـــي“  شـــاهد“  أن“  وســـبق“  البحريـــن،“ 
المهرجان“ السابقة“ مسرحية“ “وجود”“ لنفس“ الفريق.
يذكر“ أن“ مســـرحية“ “حتى“ إشـــعار“ آخر”“ تحكي“ قصة“ 
المهرجـــة“ قمر“ العالقـــة“ في“ أحد“ المطـــارات“ والراغبة“ 
فـــي“ العودة“ إلـــى“ بالدها“ بعـــد“ انتهاء“ جولتهـــا“ الفنية“ 
وتقديمهـــا“ لعروض“ فرجوية“ لألطفال،“ فقد“ ســـخرت“ 
دون“  اآلخـــر“  إلســـعاد“  الشـــخصية“  إمكاناتهـــا“  كل“ 
استحضار“ للجنسية“ أو“ العرق“ أو“ الحسابات“ الضيقة،“ 
وتحلم“ بعالم“ يســـوده“ اإلخـــاء“ والمحبة،“ إال“ أنها“ تجد“ 
نفســـها“ ضحيـــة“ لنزاعات“ وصراعـــات“ ال“ تعير“ اعتبارا“ 
لألبعـــاد“ اإلنســـانية.“ واســـتطاع“ المخـــرج“ الغيالن“ أن“ 
يقدم“ عمال“ يفيض“ بالحيـــاة“ بكل“ معانيها“ ومقوماتها“ 

الفنية“ من“ تكنيك“ واتجاهات.
ويســـتضيف“ المهرجـــان“ في“ دورتـــه“ الحالية“ عروضا“ 
دولية“ من:“ فلســـطين،“ إيران،“ الســـودان،“ الســـعودية،“ 
ليبيـــا،“ الجزائـــر،“ األردن،“ العـــراق،“ رومنيـــا،“ إيطاليـــا“ 

وبلغاريـــا.“ وتضـــم“ لجنـــة“ التحكيـــم“ جبـــار“ الجـــودي“ 
رئيســـا“ “العـــراق”،“ عبـــد“ الكريـــم“ بـــن“ جـــواد“ “ســـلطنة“ 

عمـــان”،“ المخرج“ الجزائـــري“ عمر“ فطمـــوش،“ والناقد“ 
الموريتانـــي“ أحمدو“ حبيبي،“ كما“ كـــرم“ المهرجان“ عز“ 

الديـــن“ المدنـــي“ “تونـــس”،“ وغّنـــام“ غّنام“ “فلســـطين”،“ 
وفتحي“ كحلول“ “ليبيا”،“ وأحسن“ تليالني“ “الجزائر”.

تجمــع الــدورة الخامســة والســبعون لمهرجــان كان الســينمائي التــي 
تنطلق اليوم )الثالثاء( أبرز الوجوه الســينمائية، ويشــهد الحدث الذي 
يقام في ظل أجواء الحرب في أوكرانيا، حضور كوكبة من النجوم من 
بينهــم الممثــالن مادس ميكلســن وتوم كروز، ويشــمل برنامجه أفالًما 
لمخرجيــن حفــروا أســماءهم فــي تاريــخ الســينما كديفيــد كروننبــرغ 
وجيمــس غــراي. وبعدمــا انعقــدت الــدورة الماضية مــن المهرجان في 
شــهر يوليــو جــراء جائحة كوفيــد 19، يعود المهرجان هذه الســنة إلى 
موعــده المعتــاد في مايو ومن دون أي قيود مرتبطة بالجائحة، وذلك 

للمرة األولى منذ بدء انتشارها.

كشف“ مركز“ السينما“ العربية“ عن“ ترشيحات“ 
جوائـــز“ النقاد“ لألفالم“ العربية“ في“ نســـخته“ 
السادســـة،“ التي“ تســـتهدف“ األفالم“ العربية“ 
التـــي“ تم“ إنتاجها“ في“ 2021،“ ويشـــارك“ في“ 
تقييـــم“ األفـــالم“ لجنـــة“ تحكيـــم“ تتكون“ من“ 
167“ ناقًدا“ من“ 68“ دولة،“ يشاهدون“ األفالم“ 
عبر“ الشـــريك“ الرقمي“ “فســـتيفال“ سكوب”،“ 
ومن“ المقرر“ اإلعالن“ عن“ الفائزين“ بالجوائز،“ 
فـــي“ حفل“ ُيقام“ ضمـــن“ الـــدورة“ المقبلة“ من“ 

مهرجان“ كان“ السينمائي.
وتشـــهد“ الســـجادة“ الحمـــراء“ هـــذه“ الســـنة“ 
مـــرور“ مجموعـــة“ مـــن“ النجـــوم“ مـــن“ بينهـــم“ 
توم“ كروز“ المشـــارك“ عن“ فيلـــم“ “توب“ غان”“ 
الجديـــد،“ والممثـــالن“ إدريـــس“ إلبـــا“ وتيلدا“ 
جـــورج“  للمخـــرج“  شـــريط“  عـــن“  ســـوينتن“ 
ميلـــر،“ وليـــا“ ســـيدو“ وفيغو“ مورتنســـن“ عن“ 
فيلـــم“ أخرجـــه“ ديفيد“ كروننبرغ،“ وأوســـتن“ 
باتلر“ الذي“ ســـيتولى“ بطولـــة“ فيلم“ “إلفيس”“ 
المنتظر“ عن“ سيرة“ المغني“ إلفيس“ بريسلي“ 

للمخرج“ باز“ لورمان.
الممثـــل“  المهرجـــان“ كذلـــك“  فـــي“  ويشـــارك“ 
فورست“ ويتيكر“ الحائز“ جائزة“ أفضل“ أداء“ 
في“ مهرجان“ كان“ ســـنة“ 1988“ بفضل“ دوره“ 
في“ شـــخصية“ عازف“ الجاز“ تشـــارلي“ باركر“ 
فـــي“ فيلم“ “بيـــرد”“ لكلينت“ إيســـتوود،“ ومن“ 
المقرر“ أن“ يحصل“ هذه“ الســـنة“ على“ ســـعفة“ 

ذهبية“ فخرية.
وتتولـــى“ الممثلـــة“ فيرجينـــي“ إيفيـــرا،“ التي“ 
“روفـــوار“  فـــي“  البطولـــة“  دوَرْي“  أحـــد“  أدت“ 
المنافســـة“  خـــارج“  فيلـــم“  وهـــو“  بـــاري”،“ 
ويتحـــدث“ عن“ الذكـــرى“ المؤلمـــة“ للهجمات“ 
التـــي“ وقعت“ في“ العاصمـــة“ باريس،“ تقديم“ 
حفلـــة“ االفتتـــاح“ المرتقبة“ مســـاء“ الثالثاء.“ 
ويشـــارك“ في“ المهرجان“ فيلم“ “فاينل“ كات”“ 
الكوميـــدي“ عـــن“ الزومبي“ للمخرج“ ميشـــال“ 
أزانافيسوس“ الحائز“ على“ جائزة“ األوسكار“ 

عن“ فيلم“ “ذي“ أرتيست”.
ويتنافس“ 21“ فيلًما“ لنيل“ الســـعفة“ الذهبية“ 

الماضيـــة“  الســـنة“  عليهـــا“  حصلـــت“  التـــي“ 
الفرنســـية“ جوليـــا“ دوكورنـــو“ عـــن“ فيلمهـــا“ 
“تيتـــان”،“ لتصبح“ ثاني“ مخرجـــة“ تنال“ هذه“ 

المكافأة“ في“ المهرجان.
وفيمـــا“ تســـعى“ لجنـــة“ التحكيم“ واألقســـام“ 
الموازيـــة“ إلى“ إحـــداث“ تكافؤ“ فـــي“ الفرص“ 
بيـــن“ الذكـــور“ واإلناث،“ لـــم“ توفر“ المســـابقة“ 
إذ“  محـــدودة،“  مســـاحة“  إاّل“  للمخرجـــات“ 
تتنافس“ خمس“ صانعـــات“ أفالم“ من“ بينهّن“ 

كلير“ ديني“ عن“ فيلم“ “ستارز“ أت“ نون”.
ويشـــارك“ فـــي“ المهرجـــان“ مخرجـــون“ عدة“ 
تتـــراوح“ أعمارهـــم“ بيـــن“ 30“ و84“ عاًما،“ من“ 

بينهـــم“ ديفيد“ كروننبرغ“ عن“ فيلمه“ “كرايمز“ 
أوف“ ذي“ فيوتشـــر”،“ وجيمـــس“ غـــراي“ عـــن“ 
“أرماغيـــدون“ تايم”“ الذي“ تـــدور“ قصته“ في“ 
ثمانينـــات“ القـــرن“ العشـــرين“ التـــي“ شـــهدت“ 

صعود“ عائلة“ ترامب.
ويعـــود“ أربعـــة“ فائزيـــن“ ســـابقين“ بالســـعفة“ 

الذهبية“ إلى“ المنافســـة“ هذا“ العام:“ األخوان“ 
جان-بيـــار“ ولـــوك“ داردين“ مـــن“ بلجيكا،“ عن“ 
عملهمـــا“ “تـــوري“ إيـــه“ لوكيتـــا”،“ والســـويدي“ 
روبن“ أوســـتلوند“ عن“ فيلـــم“ “تراينغل“ أوف“ 
ســـادنس”،“ والياباني“ هيروكازو“ كوري“ إيدا“ 
عـــن“ “بروكـــر”“ الـــذي“ يـــؤدي“ بطولتـــه“ النجم“ 

الكوري“ الجنوبي“ ســـونغ“ كانـــغ،“ والروماني“ 
كريســـتيان“ مونغيو“ عن“ فيلمـــه“ األخير“ “آر.

إم.أن”.
وتتولـــى“ لجنـــة“ التحكيـــم“ برئاســـة“ ليندون“ 
اختيـــار“ الفائز“ بالســـعفة“ الذهبية“ والجوائز“ 
األخـــرى“ مـــن“ بيـــن“ 21“ فيلًمـــا“ مدرجـــة“ في“ 
المســـابقة.“ وتضـــم“ اللجنة“ ثمانيـــة“ أعضاء“ 
يتوزعون“ مناصفة“ بين“ الرجال“ والنساء.

ومـــن“ هـــؤالء“ الممثلـــة“ البريطانيـــة“ ريبيكا“ 
“فيكـــي“  فيلـــم“  فـــي“  بـــرزت“  التـــي“  هـــول“ 
كريســـتينا“ برشـــلونة”،“ والممثلة“ السويدية“ 
ناومـــي“ رابـــاس“ والمخـــرج“ اإليراني“ أصغر“ 
“قهرمـــان”“  فيلمـــه“  فـــاز“  الـــذي“  فرهـــادي“ 
العـــام“  كان“  لمهرجـــان“  الكبـــرى“  بالجائـــزة“ 
)مخـــرد“  لـــي“  الدج“  والفرنســـي“   “،2021
فيلـــم“ “لـــي“ ميزيرابـــل”“ الفائز“ جائـــزة“ لجنة“ 
التحكيـــم“ فـــي“ كان“ عـــام“ 2019(.“ ويســـعى“ 
مهرجان“ كان“ الســـينمائي“ في“ ســـنة“ بلوغه“ 
الخامســـة“ والســـبعين“ ألن“ يجـــدد“ شـــبابه،“ 
ويطمـــح“ هـــذا“ الملتقـــى“ العالمـــي“ المرموق“ 
للفـــن“ الســـابع“ الـــذي“ ارتبـــط“ اســـمه“ باســـم“ 
جـــادة“ كروازيـــت“ فـــي“ المدينة“ الفرنســـية،“ 
إلـــى“ إعادة“ اســـتقطاب“ جيل“ منصات“ البث“ 
إلـــى“  االجتماعيـــة“  والشـــبكات“  التدفقـــي“ 

الشاشات“ الكبيرة.
وكان“ الفًتا“ أن“ المهرجان“ أنهى“ هذه“ الســـنة“ 
شـــراكته“ القديمة“ مع“ محطـــة“ “كنال“ ”“ التي“ 
اكتســـبت“ فـــي“ ثمانينـــات“ القرن“ العشـــرين“ 
وكانـــت“  ســـينمائية،“  رمزيـــة“  وتســـعيناته“ 
افتتـــاح“  وقائـــع“  نقـــل“  خصوًصـــا“  تتولـــى“ 

المهرجان“ واختتامه.
واعتمـــد“ المهرجـــان“ عوًضـــا“ عـــن“ “كنـــال“ ”“ 
شـــريكين“ إعالمييـــن“ جديديـــن،“ أحدهمـــا“ 
مـــن“ القطـــاع“ العام“ هـــو“ مجموعـــة“ “فرانس“ 
تلفزيـــون”،“ والثانـــي“ موقـــع“ “بـــروت”“ الذي“ 
يتيح“ مخاطبة“ األجيال“ الشابة“ خصوًصا.

المخرج السوداني محمد حسنمحمد المدنيونيإدريس عبدالقادر الفنان العماني سيف السعديالمخرج الليبي توفيق قادر

أسامة الماجد

ريم ونوس في العرضتكريم المخرج الغيالن في حفل االفتتاح
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نفخر برمز البطولة واألبطال.. قوة دفاع البحرين
تسير قوة دفاع البحرين بفضل الرؤية الثاقبة لسيدي جاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى حفظه هللا ورعـــاه، ومؤازرة 
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، على خطـــط وبرامج 
ومشـــاريع عاليـــة الكفـــاءة لتحقيق المكانـــة المرموقة التـــي تحتلها قوة 
دفـــاع البحرين ودورها العظيم الذي تســـتحقه، ومـــن أهم تلك الخطط 
والبرامـــج تطوير العمل الدفاعي المشـــترك وتبادل الخبـــرات التدريبية 
وفتـــح قنوات تعاون جديدة بما يحقق األمن واالســـتقرار والتعامل مع 
أيـــة تهديـــدات تحدق بالمنطقة، ومما ال شـــك فيه أن التمرين المشـــترك 
“الدفاع المتوهج 22” الذي نفذته أســـلحة ووحدات قوة دفاع البحرين 
ووزارة الداخليـــة “خفـــر الســـواحل” والقيادة المركزية للقـــوات البحرية 
األميركية، ســـيعزز الكفاءات القتالية واإلدارية والفنية، بما يســـاهم في 

تحقيق األهداف المرجوة.
إن كل تمريـــن تنفذه قوة دفاع البحرين يشـــكل نقلـــة رائدة على طريق 
أمـــن واســـتقرار المنطقـــة، ويعكس مـــدى وحجـــم المســـؤولية الوطنية 

الملقاة على عاتق هذا الصرح الوطني الشامخ والحامي العتيد لمنجزات 
مملكتنا الغالية ومكتســـباتها في ظل العهد الزاهر لســـيدي جاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، القائد 
األعلـــى والشـــخصية التاريخيـــة وصانـــع األمجاد وباني ومؤســـس قوة 
دفـــاع البحريـــن حتـــى جعل منها فـــي وقت قصيـــر قوة رائـــدة وقائدة، 

وأعطاها من التطور المذهل عبر استراتيجية فذة.
وهنـــاك تمريـــن آخر تنفذه قوة الدفاع سيســـتمر لغايـــة 19 مايو الجاري 
وهـــو “فجر العواصف 26” وهو امتداد لسلســـلة تمارين فجر العواصف، 
والذي ذكرت عنه في مقال ســـابق أنه من أقوى التمارين العســـكرية في 
المنطقة التي تنفذ بأساليب متطورة وكفاءة قتالية عالية وفقا ألحدث 

النظم العالمية من قبل قوى بشرية مؤهلة علميا وفنيا.
وإنـــي كمواطن أقوم برســـالتي الصحافية تجـــاه قيادتي ووطني، أفخر 
بصـــرح ورمز البطولة واألبطال قوة دفـــاع البحرين وقادتها المرموقين 
الذيـــن ســـيبقون نبراســـا مضيئـــا ينيـــر لنـــا ولألجيـــال القادمـــة مســـالك 

المستقبل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الثالثاء 17 مايو 2022 - 16 شوال 1443 - العدد 4963

 عرضنا ســـير )19( رائدًا في التعليم والتنمية البشرية بمحافظة المحرق، بمملكة 
البحرين: أحمد العمران، عبدالرحمن المعاودة، جاســـم المعاودة، إبراهيم محرم، 
عبدالرحيـــم روزبـــه، حســـن الغيـــص، عبدالوهـــاب السيســـي، مبارك ســـيار، أحمد 
الشـــوملي، الســـيد حسن الرستاقي، حســـين محمد حســـين، أحمد جاسم فخرو، 
حســـن عبداللطيـــف البنـــاء، عبـــدهللا محمد البنـــاء، عائشـــة محمد علي، ســـكينة 
القحطاني، عائشـــة الفايز، بيبي شـــويطر، شـــيخة شـــويطر، ونتناول اليوم سيرة 

المحسن الكبير محمد بن راشد بن هندي المناعي.
التقينـــا مؤخـــرًا الســـيد ســـلمان بن هنـــدي محافظ المحـــرق، بوفد مجلـــس أمناء 
البنائين برئاســـة الدكتور أحمد البناء، لتقديم نســـخة لمشـــروع “فرجان المحرق: 
عالقـــات وأواصـــر - فريـــج البنائيـــن نموذجًا مـــن التنميـــة العمرانية إلـــى التنمية 
البشرية”، وبما أن جده محمد بن راشد كان عضوا بمجلس إدارة مدرسة الهداية 
الخليفيـــة )1919م(، وأهدانـــا مشـــكورًا نســـخة من ترجمـــة رائدنا، جـــده، المولود 
بأبوالظلوف بقطر )1850م(، حيث يعيش جد األسرة راشد، وفقًا للوريمر، بإشارة 
بشـــار الحادي مؤلف الترجمة، وانتقل مع والده إلى قاللي بالمحرق بجوار أبناء 
عمه المنانعة، وانتقل إلى المحرق، أما بخصوص نشاطه بتنمية الموارد البشرية، 

فمـــر بمحطتين، األولى وتعود لعضويته بمجلس إدارة الهداية الخليفية، بانعقاد 
“الجلســـة التمهيديـــة لمشـــروع التعليـــم الحديـــث بالبحرين فـــي )13( ربيع األول 
)1338ه(، الموافق )5( ديســـمبر )1919م(، بدار الشـــيخ حمد بن عيسى آل خليفة، 
بالمحـــرق )1932 - 1942م(، والتبـــرع فـــي الجلســـة بـ )14800( روبيـــة من أعيان 
البـــالد وعددهـــم )47( شـــخصًا، وتكـــون مجلـــس إدارة الهدايـــة، برئاســـة الشـــيخ 

عبدهللا بن عيسى آل خليفة ونائبه الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة. 
أمـــا المرحلـــة الثانية، فبناؤه مدرســـة بن هنـــدي لتدريس الفقـــه المالكي للطالب 
الذين تزيد أعمارهم عن )10( ســـنوات. توفي رائدنا رحمه هللا عن عمر )84( في 

)1934م(.

تعزية:

نرفع إلى أستاذنا سعادة صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جاللة الملك 
لشؤون الشباب والرياضة، وسعادة سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ 
المحرق وعموم عائلة بن هندي المناعي أصدق آيات التعازي في فقيدهم الشاب 

المرحوم عيسى صالح بن هندي المناعي، داعين لهم بالصبر والسلوان.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية البشرية بالمحرق.. محمد بن راشد بن هندي المناعي )20( 

الحرب والسالم واإلنسان
بين الحرب والسالم فرٌق شاسع واختالٌف كبير، فالحرب خراٌب ودمار، 
ومـــوت ومـــآس، والســـالم حيـــاة وبنـــاء وفـــرح، وقـــد خاضت البشـــرية 
منـــُذ األزل الكثيـــر مـــن الحروب التـــي راح ضحيتها الماليين من البشـــر 
وتهدمت فيها اآلالف من الُمدن واســـتهلكت ما يملكه البشر من الموارد 
االقتصادية في ســـبيل تحقيـــق المعاناة والهيمنة علـــى العالم، والحرب 
مهما كانت أســـبابها فهي مشـــروع للموت، وال ُتحقق الســـالم العادل بين 

األمم والشعوب.
الحـــرب والســـالم ظاهرة تقـــوم على قرارات يتخذها اإلنســـان بنفســـه، 
وللحـــروب دوافـــع كثيرة وليس عـــداًل لو ُقلنا إن الحرب تحقق الســـالم، 
فالسالم يقوم على حل جميع المشكالت القائمة بين الدول وإزالة أسباب 
الصـــراع بينها أو التخفيف من حدتها، وبداًل مـــن توجيه الموارد المالية 
والثـــروات إلى مصانـــع الحروب واإلنتـــاج الحربي فليتـــم توجيهها إلى 
المجهـــود الِعلمي والتعليمي والطبي واالجتماعي واإلنســـاني وتخليص 
اإلنسان من براثن الفقر، وجميعها جهود سلمية تخدم اإلنسان وتقضي 

على ظاهرة الحرب والدمار.
والحـــرب ليســـت قـــوة قاهـــرة، بـــل هي قـــوة ُمدمـــرة وقاتلة، فـــال يمكن 
للقـــوة مهمـــا كانت أن تقهر إرادة الصمود، ولـــن تضيف للُمدمر أي رصيد 
إيجابـــي، أمـــا الســـالم فهو عمل ملحمي ُيجســـد عناصر القـــوة والوحدة 
والبناء، وهو نتاج قوة الروح اإلنســـانية وأخالقها في الُرشد والتسامح 
والخيـــر والمحبـــة والصـــالح ونبذ الُعنـــف والحرب والكراهيـــة وتحقيق 
العدالـــة وإيصال حقوق الناس ونشـــر مبادئ الدين الحقيقية. ولنســـأل، 
لماذا يقتل اإلنســـان أخاه اإلنســـان؟ ولماذا تغزو دول دوال أخرى؟ ومن 
أجـــل ماذا؟ ألجل الســـلطة أم الســـيطرة علـــى الثروات ونهبها؟ فالبشـــر 
ليســـوا بحاجة إلى أعداء، بل إلـــى صداقات تنمي الحياة، وهناك الكثير 
مـــن المـــال والثـــروات والطعام الذي يكفي البشـــر لو تـــم توزيعه بالعدل 
بينهم وال حاجة للحرب؛ لكل دولة مســـاحة شاســـعة من األراضي تكفي 
شـــعبها وال حاجة لها للحرب لتمتلك أكثر؛ وهناك أكثر من شـــيء يمكن 
للدولة إنتاجه بدال من إنتاج األسلحة الُمدمرة للحياة؛ ويقول “بينيامين 
فرانكليـــن” “لـــم تكـــن أبدا هنـــاك حرب جيـــدة، ولم يكن هناك أبدا ســـالم 

سيئ”، وهذا ِسر الخالف بين الحرب والسالم.

عبدعلي الغسرة

 ال بارك اهلل ببخيل
 عوائل تجارية تفلس، وتجار ينكســـرون على بغتة، ومقتدرون ال يرون 
فـــي أموالهـــم مهما تعاظمت وكبرت أية بركـــة، أو رائحة أو طعم، لماذا؟ 
ألنهـــم يســـتثقلون مد اليد إلـــى الجيب، وإخراج األمـــوال والتصدق بها، 

كما أمر هللا.
وكم من قصص عجيبة نسمعها من الواقع المحيط بنا، عن أناس حباهم 
هللا بمحبـــة كل مـــن حولهم، وممن ال يعرفونهم، ألنهـــم كرماء وينفقون، 
مهمـــا ضعفـــت إمكانياتهـــم، بخالف آخريـــن ال يذكرهم أحـــد بكلمة خير 

واحدة، بسبب بخلهم وشحهم، والقتامة في وجوههم.
وأتذكـــر قصـــة رجـــل كهل لديه مـــن األبناء ســـبعة، وكان معروفـــا ببخله 
وشـــحه في المنطقة منذ ســـنين طويلة، وبدون أي سبب يذكر، أو هدف 
بعينـــه، وحيـــن مات خلف وراءه خمســـة ماليين دينار على ســـن ورمح، 
وفـــي الوقـــت الـــذي كان يعرف عنـــه أنه يجمع قطـــع الصابـــون النحيفة 
والباقيـــة من االســـتخدام، ليلصقها ببعضها إلعادة اســـتخدامها مجددًا، 
كمـــا كان يهيـــن أوالده وزوجاتهـــم وأوالدهم على الـــدوام، حتى ال ينفق 
عليهـــم، وأمام مـــرأى ومســـمع الجيران والمعـــارف واألقـــارب، بدون أي 

حرج، أو تردد.
وعلـــى مدى ســـنين طويلة حـــرم هذا الرجـــل البخيـــل، األوالد من متعة 
الســـفر، والحصول علـــى التعليم الخاص ألوالدهم، واالســـتقالل بمنازل 

خاصة بهم، ومن االستقرار المادي، ونيل العالج الصحي المناسب.
وبعـــد وفاته، انصدم الجميـــع بأمواله الطائلة المكدســـة بالبنوك، يضاف 
لهـــا عدد من العقارات واألراضي التـــي لم يخبرهم بها قط، وفي يوم ما 
التقيت أحد أوالده حيث قال بمضض “لم نعرف النعمة إال بعد أن مات”.

فـــي المقابـــل، تســـتحضرني مقولـــة شـــابة مـــن معارفـــي بأنه “عمـــري ما 
صرفت دينار لوجه هللا، إال ورجع لي أضعافا مضاعفة، وبدون أن أشعر، 
البعض يا خوي يشكو الحال من مرض وقلة نوم ونزع بركة في األوالد، 

لكنه ينسى أن اإلنفاق لوجه هللا مفتاح الخير كله”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

في أحد اللقاءات مع بعض األشخاص أثير نقاش حول المثل الرائج “أعطاه 
الخيـــط والمخيـــط”، وبدأت بعدها أبحث بعض الشـــيء في مواقف الحياة، 
فدخلت في حالة الالوعي التي يعيشـــها بعض البشر عندما يتركون الخيط 
والمخيـــط وينحـــون بعيًدا عـــن واقعية حياتهـــم، يحلقون فـــي عالم خيالي 
مختلف، غافلين عن االســـتفادة من نعيم ما يمتلكون من صفات ومؤهالت 
ومميـــزات لتحقيق ما يتطلعون من إنجازات، هؤالء البشـــر ينشـــغلون عادة 
بالبحث عن أنواع الخيوط التي يريدون استخدامها للوصول إلى أهدافهم 
وقـــد ينجحون فـــي جمع بعضها، لكنهم دائمو النظر فـــي أفق بعيد كل البعد 

عن إمكانياتهم.
وهكـــذا تضيع قدراتهم وكفاءاتهم ويضيع المســـار، فال يتمكنون من العثور 
علـــى الخيـــط المطلـــوب، والســـبب هـــو عـــدم اعترافهـــم بأهميـــة وجـــود ما 
يســـاعدهم على اســـتخدام ذاك الخيـــط، وال يدركون أهمية مهـــارة الحياكة 
واســـتخدام أجمل أنواع الخيوط لتظهر في صورة نســـيج ذي قيمة ومعنى 
تصـــار لـــه المعارض والمزادات، لذا أقول لهؤالء البشـــر “إن لـــم تتقنوا مهارة 
تطويـــع الخيط فما بـــال المخيط”، ومـــن هنا أدركت شـــخصًيا أهمية وجود 

المخيط في حياة كل خيط كي يتجسد كيان واضح القصة والهدف، وبعدها 
رحـــت أجـــوب في عالـــم الخياطة ألتعرف علـــى أنواع اآلالت المســـتخدمة، 
ومنها توقفت أمام اإلبر وأنواعها والهدف األساســـي من استخدامها، وفعالً 

وجدته مجاال غريبا، كيف؟
ال يمكـــن أن يبتعـــد الخيط وال المخيط عن ســـياق اســـتخداماتنا وأغراضنا 
الشـــخصية، وال عن مجاالت عمل ومهن اإلنسان، وهذا أمر متفق عليه.. لذا 
أعزائي القراء، لنعلم جميًعا خطورة ما يترتب عن ابتعادنا عما وهبه هللا لنا 
دون تفعيـــل أو فائدة، ولنعي ما يكون عليـــه حالنا عندما نزوغ بأنظارنا في 
األفق البعيد دون حصيلة تذكر بشـــيء، وعليه أقول: كفاكم تشـــتتا، تعالوا 
هنـــا ناحية المدى القريـــب إليكم، وابتهجوا أوال بما لديكـــم، واحتفلوا مراًرا 
وتكراًرا بأنفسكم، وال تخافوا، لن يفوتكم شيء من المشهد اآلخر، فسرعان 
مـــا تصلـــون إلى أهدافكم ذلك الوصـــول الصحيح المتناســـق، المتوازن، ألن 
الجميع في مســـاره معروف محســـوم ال يحتاج لمزاحمة اآلخرين أو تركهم 

خارج الصفوف.

د. حورية الديري

الخيط والمخيط



ختــام الجــولــة األولــى لدورة أبوصيبــع لكــرة القــدم
تتواصل منافســـات دورة أبوصيبع 
الصيفيـــة )33( لكرة القـــدم، والتي 
شـــباب  تمكيـــن  مركـــز  ينظمهـــا 
الخبـــاز،  ملعـــب  علـــى  أبوصيبـــع 
مايـــو   15 األحـــد  واختتمـــت 

منافسات الجولة األولى.
وتشـــهد الـــدورة مشـــاركة واســـعة 
عبـــر أكثر مـــن 112 العًبا يمثلون 8 
فرق تم توزيعهم على مجموعتين 
بواقع 4 فرق لكل مجموعة يتأهل 
منهمـــا فريقـــان اثنـــان إلـــى نصـــف 

النهائي وصوالً للمباراة النهائية.
وأســـفرت النتائج عن تعادل فريق 
عبدالعزيـــز خليـــل للســـيراميك مع 
بهـــدف  للمقـــاوالت  ســـرايا  فريـــق 
لكل جانب، إذ ســـجل لـــأول خالد 
الشـــمالن وللثاني محمد اليوسف، 

جميـــل  الحكـــم  المبـــاراة  وأدار 
محســـن  جعفـــر  وعاونـــه  ســـلمان، 
وأحمـــد محمـــد، ومراقـــب المباراة 
علـــي جـــواد. وفـــي مبـــاراة ثانيـــة، 
الجوهريـــة  بـــرادات  فريـــق  حقـــق 
 ،HPC فـــوًزا ســـهالً علـــى حســـاب

رد  دون  أهـــداف  بثالثـــة  وذلـــك 
ســـجلها كل من:سيد ســـعيد جعفر 
وســـيد باقـــر ســـعيد وســـيد علـــي 
عدنان، وأدار المباراة الحكم جعفر 
محســـن، وعاونـــه إبراهيم جاســـم 
ومراقـــب  الســـادة،  عزيـــز  وســـيد 

المبـــاراة علي جواد، وحصل ســـيد 
محمـــد مهـــدي مـــن فريق بـــرادات 
أفضـــل  جائـــزة  علـــى  الجوهريـــة 
العـــب فـــي المبـــاراة. وفـــي مباراة 
مشـــويات  فريـــق  تعـــادل  ثالثـــة، 
بوابة الجوهرية مـــع مبخرة الطهر 

بهـــدف للجانبيـــن، إذ ســـجل لأول 
حسن الخباز وللثاني سيد محمود 
هاشم، وأدار المباراة الحكم جميل 
ســـلمان، وعاونـــه إبراهيـــم جاســـم 
وأحمـــد محمـــد، ومراقـــب المباراة 
علـــي جـــواد، وحصـــل ســـيد ضياء 

هاشم من فريق مبخرة الطهر على 
جائزة أفضل العب في المباراة.

 2022 مايـــو   17 الثالثـــاء  وتقـــام 
مبـــاراة تجمع ســـرايا للمقاوالت مع 
 4.20 عنـــد  الجوهريـــة  مشـــويات 

عصًرا على ملعب الخباز.

مركز تمكين شباب أبوصيبع

مشاركة مميزة لخيالة الحرس الملكي البحريني في ختام مهرجان ويندسور
بتوجيهات من ناصر بن حمد وبحضور ملكة بريطانيا

فـــي إطار العالقـــات التاريخيـــة الوثيقة التي 
تربـــط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة 
فـــي العهـــد الزاهـــر لحضـــرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، وبتوجيهات من 
مستشـــار األمن الوطني قائد الحرس الملكي 
ســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة ، شـــارك خيالـــة الحـــرس الملكـــي 
البحرينـــي في العـــرض الختامي مع فرســـان 
ويندســـور  مهرجـــان  فـــي  المشـــاركة  الـــدول 
للفروســـية ضمن احتفالية اليوبيل البالتيني 
تكريمـــًا لصاحبـــة الجاللـــة الملكـــة إليزابيـــث 
الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا.
ختـــام  بمناســـبة  االحتفاليـــة  هـــذه  وتأتـــي 
المهرجـــان الســـنوي للفروســـية فـــي الســـاحة 
حيـــث  الملكـــي،  ويندســـور  لقصـــر  الخلفيـــة 
تســـاهم مملكـــة البحريـــن ســـنويًا فـــي رعاية 

مهرجان ويندسور للفروسية.
وحـــرص خيالـــة الحـــرس الملكـــي البحرينـــي 
على تقديم عروض متميزة باللباس التقليدي 
البحرينـــي  التـــراث  الـــذي عكـــس  البحرينـــي 
األصيـــل والهوية البحرينيـــة، توثيقًا للتعاون 
القائم بين مملكة البحرين ومملكة بريطانيا.

ونالـــت العروض التي قدمهـــا الحرس الملكي 
البحرينـــي علـــى استحســـان الجميـــع، حيـــث 
ورونقهـــا  الجيـــاد  بجمـــال  األنظـــار  خطفـــت 

المتميز.
لمشـــاركة  مكملـــة  المشـــاركة  هـــذه  وجـــاءت 
الفريـــق الملكـــي البحرينـــي للقـــدرة فـــي 160 

كم و120 كـــم و100 كم المصنفة دوليًا ضمن 
االتحاد الدولي للفروســـية ومشـــاركة فرسان 
قـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة الداخليـــة لقفـــز 
الحواجـــز والتـــي نالـــت استحســـان الجميـــع 
بالحصـــول علـــى المراكـــز األولـــى فـــي هـــذه 

المسابقات.

مملكـــة  ســـفير  حضـــور  الفعاليـــة  وشـــهدت 
البحرين لـــدى المملكة المتحدة الشـــيخ فواز 

بن محمد آل خليفة وعدد من المسؤولين.
وأكـــد الشـــيخ فـــواز بـــن محمـــد آل خليفة أن 
العالقـــات البحرينيـــة البريطانية ماضية نحو 
المزيـــد مـــن التطـــور واالزدهار، مبينـــًا إلى أن 
هـــذه العالقات الثنائية الوثيقة مســـتمرة في 
جميـــع المجـــاالت تحقيقـــًا لكل ما فيـــه الخير 

والنماء للشعبين الصديقين.
وأشـــاد الشـــيخ فـــواز بـــن محمـــد آل خليفـــة 
بالعروض المتميزة التي قدمها خيالة الحرس 
الملكي البحريني والتي تعكس الرؤية الثاقبة 
من ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
المتميـــزة  العـــروض  هـــذه  أن  إلـــى  موضحـــا 
تعكـــس ما تتمتع به مملكـــة البحرين في هذا 
الجانب وتعكـــس مكانة مملكـــة البحرين في 

التاريخ األصيل المرتبط بالفروسية.

بنا
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اتحاد التنس

االتحاد  راعــي بطولة  آل خليفة  بن حمد  الشيخ سلطان  أنــاب سمو 
الشيخ  آسيا  ووســط  لغرب  سنة   14 تحت  للناشئين  للتنس  الدولي 
التي  البطولة،  في  الفائزين  لتتويج  خليفة  آل  مبارك  بن  عبدالعزيز 

يسدل الستار على منافساتها اليوم الثالثاء.

ــاد الــبــحــريــنــي  ــحـ واســتــضــاف االتـ
في  البطولة  من  نسختين  للتنس 
الفترة من 7 إلى 17 مايو الجاري، 
تصفيات  البطولة  هذه  تعد  حيث 
لغرب ووسط آسيا مؤهلة لبطولة 
االتحاد الدولي للتنس التطويرية 
العام  خــالل  تقام  التي  للناشئين 

.2023
البطولة  ختام  في  اليوم  وستقام 
ــفــردي  ــيــن الــنــهــائــيــتــيــن ل ــارات ــمــب ال
سيلتقي  حيث  والفتيات،  األوالد 
ــان  ــبـ ــالعـ الـ األوالد  ــائـــي  ــهـ نـ فــــي 
ــان مـــحـــمـــد الـــعـــوضـــي  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ الـ
بينما  الـــعـــبـــدهللا،  ــرحــمــن  ــدال وعــب
ســيــكــون نــهــائــي الــفــتــيــات ســوريــا 
خالصا وسيجمع بين الالعبة ماري 

أربش ومواطنتها بانة عزي.
ــهــائــي  ــي نـــصـــف ن ــ ــارات ــ ــب ــي مــ ــ ــ وف
الخبرة  نقص  لعب  األوالد،  فــردي 
في  هاما  دورا  النفسي  والضغط 
هاشم  البحريني  الــالعــب  إقــصــاء 
التوبلي من هذا الدور أمام الالعب 
الــكــويــتــي عــبــدالــرحــمــن الــعــبــدهللا، 
حيث فاز األخير بنتيجة 6/1,4/6 

و1/6.
في  قـــويـــا  أداء  ــتــوبــلــي  ال ــدم  ــ وقـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى وحــســمــهــا 
 ،6/1 وبنتيجة  بسهولة  لصالحة 
المجموعة  في  التوبلي  تقدم  كما 
 4/3 ثـــم   3/1 بــنــتــيــجــة  الــثــانــيــة 
فقدان  فــي  الــالعــب  يبدأ  أن  قبل 
تـــركـــيـــزه وســــط ذهـــــول الــجــمــيــع 

التعامل  فــي  الــخــبــرة  قلة  بسبب 
لصغر  النفسية  الــضــغــوطــات  مــع 
سنه مقارنة بمنافسه الذي حافظ 
عــلــى هـــدوئـــه، لــيــخــســر الــتــوبــلــي 
المجموعة  وفــي   ،4/6 المجموعة 
الكويتي  الالعب  واصــل  الفاصلة 
استفادته  الــعــبــدهللا  عبدالرحمن 
جانب  من  التركيز  عدم  حالة  من 

المجموعة  لينهي  التوبلي  هاشم 
لصالحه بنتيجة 6/1، ويتأهل إلى 

المباراة النهائية.
وفي المباراة األخرى، أكد الالعب 
ــازل عــن  ــنـ ــتـ ــن يـ ــ ــه ل ــ الـــكـــويـــتـــي أنـ
النسخة  فــي  حققه  الـــذي  الــلــقــب 
الماضية من البطولة التي أقيمت 
أحقيته  وأكــد  الماضي،  األســبــوع 

النهائية  المباراة  في الوصول إلى 
حسام  أحمد  الالعب  على  بالفوز 

بنتيجة 6/0 و6/1.

عزي وأربش بطلتا زوجي الفتيات

الالعبتان  حافظت  آخــر،  جانب  من 
عزي  وبانة  أربــش  مــاري  السوريتان 
على لقب زوجي الفتيات الذي فازتا 
من  األول  األســبــوع  نسخة  فــي  بــه 
الالعبتان  جـــددت  حــيــث  الــبــطــولــة، 
السوريتان فوزهما على مواطنتيهما 
عالية المورد ويارا كيال في المباراة 
الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة األســـبـــوع الــثــانــي 
والتي أقيمت يوم أمس بنتيجة 7/5 
الفوز  فــي  جدارتهما  لتؤكدا  و6/1، 

بلقب النسخة الماضية.

التوبلي وحسام في نهائي 

زوجي األوالد

وفي إعادة مكررة لنهائي نسخة 

األسبوع الماضي القوي والمثير، 
سيجمع نهائي زوجي األوالد بين 
وأحمد  التوبلي  هاشم  الثنائي 
ــائــي الــكــويــتــي  ــثــن ــع ال حـــســـام مـ
وعبدالرحمن  الــعــوضــي  محمد 

العبدهللا.
ــي نــهــائــي  ــان فــ ــقـ ــريـ ــفـ وقــــــدم الـ
قوية  مــبــاراة  الماضية  النسخة 
ومثيرة نالت إعجاب الحاضرين 

في تلك المباراة.
وجاء تأهل التوبلي وحسام إلى 
على  بفوزهما  المسابقة  نهائي 
الثنائي محمد قولي من الكويت 
السعودية  من  فريق  آل  وحيدر 

6/3,1/6 و10/7.
ــكــويــتــي محمد  ال ــثــنــائــي  ال ــا  أمــ
العوضي وعبدالرحمن العبدهللا، 
حساب  على  للنهائي  تأهال  فقد 
ــزوجــي الــســعــودي عــبــدالــرزاق  ال
الشمراني  وعبدالملك  الحنابي 

بنتيجة 6/3 و6/2.

عبدالعزيز بن مبارك سمو الشيخ سلطان بن حمد 

ختام منافسات بطولة االتحاد الدولي لغرب ووسط آسيا اليوم

سلطان بن حمد ينيب عبدالعزيز بن مبارك لتتويج الفائزين
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السني تتوج بذهبية كأس االتحاد العربي للبليارد
حققت العبة منتخبنا الوطني نهلة الســـني اليوم إنجازًا 
جديـــدًا تمثـــل في تحقيـــق الميداليـــة الذهبيـــة بجدارة 
واســـتحقاق في مســـابقة فردي التســـع كرات للسيدات 
والمقامـــة حاليـــًا على صالـــة االتحاد المصـــري للبلياردو 
والســـنوكر فـــي القاهـــرة. وجـــاء تحقيـــق نهلـــة الســـني 
للميداليـــة الذهبية بعد فوزهـــا في المباراة النهائية على 
منافســـتها الكويتية منال القالف التي حققت الميدالية 
الفضية بنتيجة ســـبعة أشـــواط مقابل خمســـة أشـــواط 
وحققت العبة منتخبنا الوطني مي الدوسري الميدالية 

البرونزية في نفس المسابقة. 
ويعتبـــر هذا اإلنجـــاز األول للعبـــة البليارد بأســـم مملكة 
البحرين على المستوى الدولي للسيدات كتبته بحروف 
مـــن ذهب البطلة نهلة الســـني بعد أداء إحترافي أبهرت 
فيه الحضور في جميع مباريات البطولة وحصلت على 

إشادة جميع الوفود.
ويبـــارك رئيـــس وأعضاء مجلـــس إدارة االتحـــاد للبطلة 
نهلـــة هذا االنجـــاز وكذلك يبـــارك للبطلة مي الدوســـري 

حصولها على الميدالية البرونزية.

اللجنة االعالمية

العبة منتخبنا نهلة السني مع الكويتية منال القالف



أكد نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل 
خليفــة حــرص اللجنــة على دعم مختلف األلعــاب الرياضية وتعزيــز حضورها بمختلف 
الــدورات والبطــوالت الخارجية واالهتمام باأللعاب الجديدة تنفيًذا لتوجيهات النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئــة العامة للرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلك لـــدى زيارته لتدريبـــات منتخب 
للمشـــاركة  الـــذي يســـتعد  هوكـــي الجليـــد 
بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة التـــي 
تحتضنها دولة الكويت الشـــقيقة حتى 31 

الشهر الجاري.
وكان فـــي اســـتقبال ســـموه لـــدى وصولـــه 
صالة أرض المرح رئيس االتحاد البحريني 
للكريكيـــت حاتـــم دادابـــاي، ورئيـــس نادي 
الهوكي عبدهللا محمد القاســـمي وعدد من 
أعضـــاء مجلس اإلدارة، حيث نقل ســـموه 
لهـــم تحيـــات وتمنيات ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة للمنتخـــب بالتوفيـــق 

والنجاح.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بن 
خليفة آل خليفة وقـــوف اللجنة األولمبية 
إن  حيـــث  الجليـــد،  هوكـــي  منتخـــب  مـــع 
مشـــاركته فـــي الـــدورة ألول مـــرة تعكـــس 
حـــرص اللجنـــة بدعـــم األلعـــاب الرياضيـــة 
الجليـــد  هوكـــي  أن  خصوًصـــا  الجديـــدة 
تعتبر من الرياضـــات الواعدة والتي بدأت 
تكتسب شـــعبية جيدة في المنطقة منوًها 
ســـموه بالدور الذي يلعبـــه االتحاد والنادي 
ســـموه  متمنًيـــا  وتطويرهـــا،  دعمهـــا  فـــي 

للمنتخب التوفيق والنجاح.
 كما زار ســـموه تدريبات منتخب الكاراتيه 
الذي يخوض تحضيراته بأكاديمية الشيخ 
محمد بن ســـلمان، حيث كان في استقبال 
نائـــب رئيس االتحـــاد البحرينـــي للكاراتيه 

السيد أحمد آل شريف.
 ونقـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفة آل خليفة لرئيس االتحاد والالعبين 
تحيـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة وتمنيات ســـموه لهـــم بالنجاح في 
االســـتحقاق الخليجي، واطلع ســـموه على 
التحضيـــرات األخيـــرة لمنتخـــب الكاراتيه 

واســـتمع إلى شرح مفصل لمراحل اإلعداد 
وحظـــوظ المنتخب في المنافســـة، مؤكًدا 
سموه أهمية الرياضات القتالية وباألخص 
الكاراتيـــه في رفع حصيلة مملكة البحرين 
مـــن الميداليـــات الملونـــة فـــي ظـــل تعـــدد 
للمنتخـــب  ســـموه  متمنًيـــا  المســـابقات، 
التوفيـــق فـــي الـــدورة والعـــودة بحصيلـــة 

وافرة من الميداليات.  

منتخب الرماية يطمح لبلوغ نهائي 

“مسدس 10 متر” و”البندقية 3 أوضاع”

مسدســـاتهم  البحريـــن  رمـــاة  يشـــهر   
الميداليـــات  حصـــد  بهـــدف  وبندقياتهـــم 
الملونـــة واعتـــالء منصـــة التتويـــج بدورة 
األلعـــاب الخليجية الثالثـــة عندما يخوض 
رماتنا منافســـات مســـدس 10 متر هوائي 
ومنافسات بندقية ثالثة أوضاع في أولى 
منافســـات مســـابقة الرماية بالدورة والتي 
ســـتقام على ميادين الشيخ صباح األحمد 

األولمبي للرماية.
منتخبنـــا المكـــون مـــن عبدالماجـــد جمعـــة 
وأحمـــد الشـــيراوي، ومحمد زمـــان وأحمد 
راشـــد  الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  الشـــيخ 
المحيســـن ســـيخوض منافســـات مســـابقة 
مســـدس 10 متـــر الســـاعة 10:30 صباًحـــا، 
حســـين  علـــي  مـــن:  كلٌّ  سيشـــارك  فيمـــا 
وناصـــر بـــن تركـــي ومحمـــود علـــي حاجي 
بقيـــادة المـــدرب التايلندي تانين تايســـلب 
فـــي مســـابقة بندقيـــة ثالثة أوضـــاع التي 

ستنطلق الساعة 10:30 صباًحا.
ويتأهـــل أفضـــل ثمانيـــة رمـــاة إلـــى نهائي 
المســـابقتين، حيث ســـيقام نهائي مسابقة 
م،   12:00 الســـاعة  أمتـــار   10 المســـدس 

ونهائي مسابقة البندقية الساعة 1:30 م.

 منتخب السباحة يدشن مشاركته 

بسباق 200 متر حرة

مشـــاركته  الســـباحة  منتخـــب  يدشـــن    
بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة عندما 
يخوض الســـباحان فرحـــان صالح ومحمد 
راشـــد منافســـات ســـباق 200 متر ســـباحة 
حرة الســـاعة 5:00 مســـاء بمجمع أحواض 

الشيخ ناصر المحمد لأللعاب المائية.
 وكان منتخـــب الســـباحة بقيـــادة المـــدرب 
ظافـــر بوزيـــد ومســـاعده عبدهللا شمســـان 
قد بـــدأ تدريباتـــه خالل الفتـــرة الصباحية 

استعداًدا للمشاركة الخليجية.

سيدات األحمر يتجاوزن المطب 

السعودي بـ “برباعية”   

نجـــح المنتخـــب الوطنـــي للســـيدات لكرة 
القـــدم الصـــاالت من تحقيـــق أول فوز في 
مســـابقة كـــرة القدم للســـيدات، بعـــد الفوز 
على نظيراتهن المنتخب السعودي بنتيجة 
أربعـــة أهـــداف مقابل هـــدف، فـــي المباراة 
التي جمعـــت المنتخبين أمـــس على صالة 
مجمـــع الشـــيخ ســـعد العبـــدهللا الرياضـــي 
وذلـــك في انطالق مباريات فئة الســـيدات 

بمسابقة “الفوتسال”. 
وتنتظر سيدات األحمر مواجهة مهمة في 
الجولة الثانية من المسابقة عندما يلتقين 
ســـيدات اإلمارات يـــوم األربعـــاء 18 مايو 

الجـــاري. حيـــث يتطلع منتخبنا للســـيدات 
مـــن تســـجيل الفـــوز الثانـــي الـــذي يقـــرب 
المنتخـــب مـــن المنافســـة علـــى الميداليـــة 

الذهبية منافسات هذه المسابقة. 

 منتخب الصاالت يتعثر أمام 

السعودية  

 خســـر المنتخـــب الوطنـــي للصـــاالت لكرة 
المنتخـــب  نظيـــره  أمـــام  رجـــال   - القـــدم 
السعودي للصاالت بنتيجة 3 أهداف مقابل 
هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين 
أمـــس علـــى صالـــة مجمـــع الشـــيخ ســـعد 
العبـــدهللا الرياضـــي، في انطـــالق مباريات 

مسابقة كرة القدم الصاالت “الفوتسال”. 
لتعويـــض  الوطنـــي  منتخبنـــا  ويتطلـــع   
خســـارته أمـــام المنتخـــب اإلماراتـــي فـــي 
يـــوم  المنتخبيـــن  ســـيجمع  الـــذي  اللقـــاء 
األربعـــاء 18 مايـــو الجاري ضمـــن مباريات 

الجولة الثانية من المسابقة. 

خسارة غير متوقعة لسلة البحرين 

أمام اإلمارات 

 ُمِنَي المنتخب الوطني لكرة لسلة بخسارة 
غيـــر متوقعـــة مـــن أمـــام نظيـــره المنتخب 
اإلماراتي بنتيجة 71 مقابل 66، في اللقاء 
الـــذي جمـــع المنتخبيـــن أمـــس علـــى صالة 
مجمع الشيخ سعد العبدهللا الرياضي، في 

انطالق منافسات مسابقة كرة السلة . 
 وســـيخوض أحمر الســـلة اليـــوم )الثالثاء( 
أمـــام أصحـــاب األرض  مواجهـــة مرتقبـــة 
ضمـــن  الكويتـــي  المنتخـــب  والجمهـــور 
مباريـــات الجولـــة الثانية من الـــدور األول 
بالمســـابقة، والتـــي يتطلـــع فيهـــا لتعويض 
خســـارته أمـــام اإلمارات، من خـــالل إحراز 
نتيجـــة الفـــوز والـــذي يمنحـــه األمـــل فـــي 
بطاقـــة  حصـــد  علـــى  والمنافســـة  العـــودة 

العبور للدور الثاني من المنافسات.

البحرين تحرز 13 ميدالية بينها 7 
ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات

بـــدأ حصاد مملكة البحريـــن بدورة األلعاب 
الخليجيـــة الثالثـــة التي تســـتضيفها دولة 
الكويـــت الشـــقيقة حتى 31 مايـــو الجاري 
بعدمـــا فـــاز منتخـــب ألعاب القـــوى للرجال 
والسيدات بـ 13 ميدالية بينها 7 ميداليات 
ذهبيـــة و3 ميداليات فضيـــة و3 ميداليات 
برونزيـــة فـــي انطـــالق منافســـات الـــدورة 
وفـــي أول أيـــام مســـابقة أم األلعـــاب التي 
أقيمت على مضمار أحمد سليمان الرشدان 
بمنطقة كيفان بحضور رؤســـاء االتحادات 
الخليجيـــة أللعـــاب القوى وممثلـــي اللجان 

األولمبية والبعثات اإلدارية.
واكتســـح ابطـــال وبطـــالت ألعـــاب القـــوى 
أســـفرت  حيـــث  األول  اليـــوم  البحرينيـــة 
نتائج مسابقات السيدات عن فوز كال من :

- العداءة أمينات جمال )ذهبية سباق 100 
متر حواجز( بزمن 13:68 ثانية.

- العـــداءة بونتـــو ربيتو )ذهبية ســـباق 10 
آالف متر( بزمن 34:26:27 دقيقة.

- الالعبـــة نورة جاســـم )ذهبية ســـباق دفع 
الجلة( بمسافة 14.11 م

- العـــداءة فاطمـــة مبـــارك )ذهبيـــة ســـباق 
الوثب الطويل( بمسافة 5.84 م

- العـــداءة منـــى ســـعد )ذهبية ســـباق 400 
متر(  بزمن 52:80 ثانية.

- العـــداءة عواطـــف أحمـــد )فضيـــة ســـباق 
400 متر( بزمن 56:80 ثانية.

- العـــداءة فيوال  جووجمبا )فضية ســـباق 
10 آالف متر( بزمن 34:33:62 دقيقة.

- العـــداءة صالحـــة محمد )برونزية ســـباق 
100 متر حواجز( بزمن 15.47 دقيقة.

- العـــداءة هاجـــر العميري )برونزية ســـباق 
100 متر( بزمن 11:56 ثانية.

وأســـفرت نتائج منتخب الرجـــال عن فوز 
كل من:

- الرامـــي عبدالرحمـــن محمود )ذهبية دفع 
الجلة( بمسافة 20:74 متر.

- العـــداء البـــرت روب )ذهبيـــة ســـباق 10 
آالف متر( بزمن 29:15:97 دقيقة

- العداء ابراهام شيروبن )فضية سباق 10 
آالف متر( بزمن 29:30:00 دقيقة

- العـــداء علي عباس )برونزية ســـباق 400 
متر( بزمن 45:96 ثانية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يطلع على استعدادات منتخبي هوكي الجليد والكاراتيه
قبل مغادرتهما للمشاركة بدورة األلعاب الخليجية

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط العبي هوكي الجليد سمو الشيخ عيسى بن علي متحدثا لالعبي هوكي الجليد

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل متابعته  سمو الشيخ عيسى بن علي خالل زيارته لمنتخب الكاراتيه سموه مع رئيس اتحاد الكريكيت
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تكريم جاسم حاجي

أبو عامر تؤكد أهمية دمج المجتمعات في أهداف التنمية المستدامة
الجامعة األهلية تحتفي بيوم األرض عبر ندوة “عالم بال نفايات”

أكــدت األكاديميــة الكويتيــة فاتنــة أبوعامــر، أســتاذ مســاعد فــي 
االقتصــاد وعلــوم البيئــة، أهميــة دمــج المجتمــع بأهــداف التنميــة 
المســتدامة وتعريفهــا بهــا؛ مــن أجــل تحقيــق انتعــاش اقتصــادي 
واجتماعــي أكثــر ازدهــاًرا، واقتصــادات أكثــر شــموالً، ومجتمعات 
أقوى وأكثر قدرة على الصمود أمام العوامل التي تحد من نموها 

الصحي كالتلوث.

جـــاء ذلـــك خـــال نـــدوة نظمتها 
كليـــة العلـــوم اإلداريـــة والماليـــة 
تحت عنـــوان “عالم بـــا نفايات” 
يـــوم األرض،  بمناســـبة  احتفـــاالً 
األكاديميـــة  فيهـــا  شـــاركت 
 - أبوعامـــر  فاتنـــة  الكويتيـــة 
االقتصـــاد  فـــي  مســـاعد  أســـتاذ 
وعلـــوم البيئة، وتناولـــت الندوة 
قراءة شـــاملة لبروتوكول األمم 
المتحدة فيما يتعلق بالتحديات 

التـــي تواجه البيئة، ووفًقا لذلك، 
حرصـــت  أبوعامـــر علـــى تذكيـــر 
الجميـــع بالعمل جنًبـــا إلى جنب؛ 
لضمـــان نزاهـــة الجميـــع ولجعـــل 

العالم خالًيا من النفايات.
وأوضحـــت أبو عامـــر الفرق بين 
المستدامة واالستدامة،  التنمية 
إلـــى  ُينظـــر  مـــا  غالًبـــا  حيـــث 
هـــدف  أنهـــا  علـــى  االســـتدامة 
أكثـــر  عالـــم  )أي  األجـــل  طويـــل 

اســـتدامة(، بينمـــا تشـــير التنمية 
مـــن  العديـــد  إلـــى  المســـتدامة 
العمليـــات والمســـارات لتحقيقها 
الزراعـــة  المثـــال،  ســـبيل  )علـــى 
المســـتدامة، اإلنتاج واالستهاك 
المســـتدامين، الحكومة الجيدة، 

التكنولوجيـــا  ونقـــل  البحـــث 
والتعليم والتدريـــب... وغيرها(، 
مـــا حـــدا بـــوزارات ومؤسســـات 
التعليم لدمج التعليم في العديد 
مـــن األطر واالتفاقيـــات العالمية 
الرئيســـة  بالمجـــاالت  المتعلقـــة 

للتنمية المستدامة.
أن  إلـــى  عامـــر  أبـــو  ولفتـــت 
االســـتدامة هي نمـــوذج للتفكير 
تكـــون  حيـــث  المســـتقبل،  فـــي 
االعتبـــارات البيئية والمجتمعية 
فـــي  متوازنـــة  واالقتصاديـــة 
نوعيـــة  تحســـين  إلـــى  الســـعي 
المثـــال،  ســـبيل  علـــى  الحيـــاة. 
يعتمـــد المجتمـــع المزدهـــر علـــى 
الغـــذاء  لتوفيـــر  صحيـــة  بيئـــة 
والموارد، ومياه الشـــرب اآلمنة، 

والهواء النقي لمواطنيها.

كليـــة  رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  قامـــت 
صوايـــا  رنـــا  الجامعيـــة  البحريـــن 
العالميـــة  المجموعـــة  رئيـــس  بتكريـــم 
للـــذكاء االصطناعـــي جاســـم حاجـــي، 
تقديـــًرا لجهـــوده فـــي تقديـــم العديـــد 
مـــن الـــورش لطـــاب ومنتســـبي كليـــة 
مســـتقبل  حـــول  الجامعيـــة  البحريـــن 
الوظائف مع بروز الـــذكاء االصطناعي 
تتنـــاول  التـــي  الـــورش  مـــن  وغيرهـــا 
العديد من المجـــاالت المتعلقة بالذكاء 

االصطناعي. 
وأعرب حاجي عن شـــكره وثنائه لكلية 
لدعـــم  وإدارتهـــا  الجامعيـــة  البحريـــن 
علوم المســـتقبل والذكاء االصطناعي. 
انتشـــاًرا  تشـــهد  المملكـــة  أن  وأضـــاف 
واســـًعا في اختيارات الطلبـــة والفئات 
المستقبلية في الذكاء االصطناعي في 
ظـــل توجيهات مجلـــس التعليم العالي 
والشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 

خليفة.

كلية البحرين الجامعية تنظم ورًشا في الذكاء االصطناعي

اتفاقية شراء طويلة األمد لـ “تطوير” بـ 8 ماليين دينار

10 ماليين دينار لبناء الخط الرئيس الناقل لمياه الصرف الصحي بالزنج
مجلـــس  جلســـة  فـــي  شـــركات   4 تنافســـت 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى مناقصـــة 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  األشـــغال  لشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي لبنـــاء الخـــط 
الرئيـــس الناقـــل لميـــاه الصـــرف الصحـــي فـــي 
منطقة الزنج، وكان أقل عطاء لمجموعة الحاج 
حســـن بنحـــو 9.7 مليـــون دينـــار، في حيـــن بلغ 

أكبرها قرابة 13 مليون دينار.
ويتضمـــن مشـــروع الخط الرئيـــس الناقل لمياه 
الصرف الصحي في منطقة الزنج بناء الخطوط 
الرئيســـة العميقة بطـــول 3.3 كيلومترات تقريًبا 
وعمـــق يتراوح بيـــن 17 و20 متر وقطر يتراوح 
يتضمـــن  كمـــا  ملـــم،  و2000  ملـــم   1800 بيـــن 

المشروع إلغاء 5 محطات ضخ رئيسة. 
تطويـــر  لشـــركة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
للبتـــرول، أولهمـــا إلبـــرام اتفاقية شـــراء طويلة 
عمليـــات  لتوريـــد  ســـنوات   5 مدتهـــا  األجـــل 
اســـتكمال )Frac( متعـــددة المراحـــل بشاشـــات 
الرمـــل والخدمات المرتبطة بها تنافســـت عليها 
5 عطـــاءات، وكان أقلها بنحو 8.1 مليون دينار، 
والثانيـــة لتوريـــد الغـــازات الصناعيـــة تنافســـت 
عليهـــا شـــركتان وكان أقـــل عطاء بنحـــو 209.1 

ألف دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 10 مناقصـــات تابعـــة لــــ 10 
جهـــات حكوميـــة بإجمالي 33 عطـــاء، في حين 
تـــم تعليق عطـــاء وحيد تابع لمناقصـــة واحدة. 
وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 24.7 

مليون دينار.

وفتـــح المجلس 3 مناقصات تابعة لشـــركة نفط 
البحريـــن )بابكـــو(، أولهـــا لتزويـــد حزمـــة نظـــام 
تحليـــل كبريتيـــد الهيدروجيـــن وثانـــي أكســـيد 
وكان  شـــركات،   8 عليهـــا  تنافســـت  الكبريـــت 
التكنولوجي  للدعم  لشـــركة سلفر  أقـــل عطـــاء 
والتجارة بنحـــو 69 ألـــف دينـــار، والثانية إلبرام 
عقـــد زمنـــي لمـــدة 5 ســـنوات لتأجيـــر وحـــدات 
التكييف والمولدات الكهربائية المتنقلة تقدمت 
إليها شركة وحيدة هي شركة الجزيرة للماحة 
بنحـــو 2.3 مليون دينـــار، واألخيـــرة إلبرام عقد 
زمني لمدة 5 ســـنوات لتوفير خدمات التفتيش 
واإلصاح لألنابيب وأســـاك التوصيل الملتوية 
تقدمـــت إليها شـــركة وحيدة بنحـــو 555.7 ألف 

دينار.
كما فتح المجلس مناقصتين مركزيتين لإلدارة 
المركزية للمشـــتريات الحكوميـــة بوزارة المالية 
واالقتصاد الوطني، أولهمـــا لتوفير المطبوعات 

للجهـــات  الرســـمية  الشـــعارات  تحمـــل  التـــي 
الحكومية تنافســـت عليها شـــركتان، وكان أقل 
عطـــاء بنحو 3.2 مليون دينـــار، والثانية لتوفير 
أعـــام للجهـــات الحكوميـــة تنافســـت عليهـــا 7 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 249.2 ألـــف 

دينار.
لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
الحملـــة  لتنظيـــم  واالتصـــاالت  المواصـــات 
الترويجيـــة المحليـــة لمعرض البحريـــن الدولي 
للطيـــران 2022 تنافســـت عليها شـــركتان وكان 
أقـــل عطاء بنحـــو 137.7 ألف دينـــار، ومناقصة 
لشـــركة مطار البحرين لشـــراء بـــاط لألرضيات 
الداخليـــة لمبنـــى المســـافرين بمطـــار البحريـــن 
الدولي تقدمت إليها شـــركة وحيدة هي شـــركة 
ماركو كارينسي لخدمات المقاوالت بنحو 79.8 

ألف دينار.

”IDC CIO“ تريند مايكرو” تعرض أفضل الحلول السيبرانية وأكثرها تطورا في قمة“
لتعزيز البيئة الرقمية للبحرين وحماية رحلتها الرقمية في العالم المعاصر الهجين

إنكوربوريتـــد،  مايكـــرو  ترينـــد  تشـــارك 
الشـــركة الرائـــدة عالمًيا فـــي مجال األمن 
السيبراني والمدرجة في بورصة طوكيو 
وبورصـــة   )TYO: 4704( الرمـــز  تحـــت 
تورنتـــو تحـــت الرمـــز )TSE: 4704(، في 
قمـــة “IDC CIO” يـــوم غد 18 مايو 2022 
والمنعقـــدة فـــي كـــراون بـــازا بالمنامـــة. 
وســـتعرض الشـــركة ابتكاراتها المتطورة 
واســـتراتيجياتها التـــي من شـــأنها تعزيز 
البيئـــة الرقمية للبحريـــن وحماية رحلتها 

الرقمية في العالم المعاصر الهجين.
وستركز قمة IDC هذا العام على المشهد 
التكنولوجي الذي يشـــهد تطوًرا ملحوًظا 
فـــي البحريـــن، حيث تســـلط الضوء على 
مـــن  التـــي  الســـيبرانية  االســـتراتيجيات 
شـــأنها أن تساعد الشـــركات على التكيف 
مـــع العالـــم الرقمـــي وتأمين مكانهـــا فيه. 
نقاشـــات  سلســـلة  الحـــدث  وســـيتضمن 

وجلســـات وكلمات رئيســـة يلقيها خبراء 
تكنولوجييـــن على المســـتويين اإلقليمي 
والعالمـــي حـــول أهـــم مـــا توصلـــت إليـــه 

التكنولوجيا. 
وعلـــى هامـــش الحـــدث، ســـيقوم المدير 
التقنـــي في ترينـــد مايكرو بال عيســـى، 
بعقد جلســـة تحـــت عنـــوان “ القدرة على 
الصمـــود والتكيـــف فـــي عالـــم محفـــوف 
بالمخاطر”، مسلًطا الضوء على التحديات 
الملحوظـــة فـــي األمن الســـيبراني وكيف 
يمكن إعادة صياغة التفكير في المخاطر 
الســـيبرانية وتغيير النظـــرة لها إلى نظرة 
إيجابيـــة مـــن حيث مســـاهمتها فـــي بناء 

منظومة أمنية متطورة وقوية.
وقـــال المديـــر اإلقليمـــي لترينـــد مايكـــرو 
في منطقة الخليج العربي، أســـعد ُعرابي 
“تواصـــل المنظمـــات في البحريـــن رقمنة 
عملياتها لتحســـين كفـــاءة العمل، وتعزيز 

اإلنتاجيـــة، وتســـريع نموهـــا للتغلب على 
التحديات غير المســـبوقة التي شهدناها 
في الســـنوات القليلـــة الماضية، ومن هذا 
المؤسســـات  تكـــون  أن  يجـــب  المنطلـــق 
البحرينيـــة مســـلحة بالمعلومـــات الازمة 
التـــي  المتطـــورة  الســـيبرانية  والحلـــول 
تواكـــب المتطلبـــات المتغيـــرة والفريـــدة 

لعالمنـــا الرقمـــي اليـــوم. وإننـــا فـــي تريند 
مايكرو نمتلك التزاما راسخا بدعم مديري 
البحريـــن  فـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
عبـــر توفيـــر أحدث الحلـــول األمنية التي 
تحمـــي البنية التحتيـــة الرقمية وتمكنهم 
مـــن االبتـــكار وبنـــاء منظومـــة ســـيبرانية 
قويـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة التهديدات 

اإللكترونية المستقبلية”. 
ووفًقـــا لتقرير األمن الســـيبراني الســـنوي 
الصـــادر عـــن شـــركة ترينـــد مايكـــرو لعام 
2021، نجحت الحلول األمنية من تريند 
مايكـــرو فـــي رصـــد وإيقاف أكثـــر من 13 
مليـــون )13,099,967( تهديـــد عبر البريد 
اإللكترونـــي في مملكة بحريـــن، وإيقاف 
أكثـــر من 1.7 مليون )1,760,236( هجمة 
باســـتخدام الروابـــط الضـــارة فـــي جميع 
أنحاء الدولـــة. كما نجحت تريند مايكرو 
فـــي رصـــد وإيقـــاف أكثـــر مـــن 400 ألـــف 
)480,244 ( هجمـــة عبـــر البرامج الضارة. 
ومـــع انتقال الباد للعمل عن ُبعد، تمكنت 
حلول تريند مايكرو »شبكة المنزل الذكي 
- Smart Home Network« مـــن حمايـــة 
األجهـــزة المنزليـــة وإيقاف مـــا يقرب من 
التهديـــدات  مـــن   )492,817( ألـــف   500
الـــواردة والصـــادرة في الشـــبكة. وُتشـــير 

إحصـــاءات التقريـــر إلـــى أنـــه فـــي ظـــل 
تنامي مشـــهد التهديـــدات الرقميـــة يوًما 
بعد يوم، ســـتجد الشركات نفسها بحاجة 
إلـــى تطبيق حلـــول متعددة المســـتويات 
لتكون قادرة على حماية أعمالها في هذا 

العصر.
 Trend“ يذكر أن الشـــركة أطلقـــت مؤخًرا
ســـيبرانية  منصـــة  وهـــي   ،”micro one
الشـــركاء  مـــن  قائمـــة  تشـــمل  موحـــدة 
كمنظومـــة  يعملـــون  الذيـــن  التقنييـــن 
واحدة لتمكين العماء من فهم المخاطر 
الســـيبرانية بشـــكل أفضل والتعامل معها 
وخفض مخاطرها، كمـــا أنها توفر تقييما 
للوضـــع األمني وتحليا شـــاما للمخاطر 
فـــي  المســـتهدفة  بالنقـــاط  المحيطـــة 
الشـــركات، فضًا عن اكتشاف التهديدات 
واالســـتجابة لهـــا بمـــا يضمـــن الحـــد مـــن 

خطرها.

أمل الحامد

أعلـــن مصرف البحريـــن المركزي 
بأنـــه تمـــت تغطية اإلصـــدار رقم 
253 من صكوك السلم اإلسامية 
الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل التي 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا 
المركزي نيابة عن حكومة مملكة 
البحريـــن. تبلـــغ قيمـــة اإلصـــدار 
43 مليـــون دينـــار بحريني لفترة 

اســـتحقاق 91 يومـــًا تبدأ في 18 
مايـــو 2022 إلـــى 17 أغســـطس 
2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه 
الصكـــوك 2.30 % مقارنة بســـعر 
العائد 1.99 % لإلصدار الســـابق 
بتاريـــخ 11 أبريـــل 2022، علمـــا 
بأنـــه قـــد تمـــت تغطيـــة اإلصدار 

بنسبة 184 %.

43 مليون دينار لصكوك السلم الحكومية قصيرة األجل
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احتفل مستشفى اإلرسالية األمريكية باليوم العالمي للتمريض لسنة 2022 يوم الخميس 
12 مايو، في جميع فروعه األربعة في المنامة وسار وأمواج والرفاع.  

حيث شاركت الرئيس التنفيذي للمجموعات جوليا توفي، ومديرة التمريض إليز ديبود 
ومســـاعدة مديرة التمريض ميتو شـــيريان في االحتفال مع الممرضات بمقر المستشفى 

الرئيسي بالمنامة.

“اإلرسالية األميركية” يحتفل باليوم العالمي للتمريض

الجامعة األهلية

 فاتنة أبو عامر



هبة محسن

نظمــت بورصــة البحريــن صبــاح أمــس فــي مقرهــا بالمنامــة احتفاًل بمناســبة اختتام مســابقة 
برنامــج المســتثمر الذكــي التــي تنظمها بالتعاون مع مؤسســة إنجاز البحريــن بحضور الرئيس 
التنفيــذي لبورصــة البحريــن، الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم آل خليفــة ورئيــس مجلــس إدارة 
مؤسسة إنجاز البحرين الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة والوكيل المساعد للتعليم لطيفة 
البونوظــة، ومديــر إدارة تراخيــص ومتابعــة المــدارس الخاصــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم 

لولوة غسان المهنا، إلى جانب مدراء ومنسقي المدارس والطلبة الفائزين.

للطلبـــة  وطنيـــا  تحديـــا  البرنامـــج  وتضمـــن 
المشاركين للعام 2022-2021. وتضمن التحدي 
تصفيات من 3 مراحل الختيار 3 فرق فائزة من 
أصل أكثر من 34 فريقا، حيث تضمنت المرحلة 
األولى مشـــاركة الطلبة بمقاطـــع فيديو قصيرة 
حـــول مجموعة مـــن المفاهيم التي تـــم تناولها 
خـــال البرنامـــج، فـــي حيـــن تضمنـــت المرحلة 
الثانية أنشـــطة تفاعلية حـــول بورصة البحرين 
وســـوق األســـهم، وتضمنـــت المرحلـــة النهائيـــة 
عرض تقديم حول الخطة االستثمارية الذكية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين عن 
فخـــره لدعـــم هذه المبـــادرة والتـــي تهدف إلى 

نشـــر الوعي حـــول الـــدور الحيوي الـــذي تلعبه 
البورصـــات في بناء أساســـيات الثقافة المالية 
واالســـتقرار المالـــي لـــدى الطلبـــة فـــي مراحـــل 
مبكـــرة، وقالـــت رئيـــس مجلـــس إدارة إنجـــاز 
البحرين: “جاء هذا البرنامج تماشيًا مع مهمتنا 
المتمثلـــة فـــي دعـــم الجيـــل المقبـــل مـــن قادة 
األعمـــال فـــي البحريـــن، وتزويدهـــم بالمعرفـــة 
والمهـــارات والمـــوارد والفـــرص ليتميـــزوا فـــي 

عملهم المستقبلي”. 
وفي تصريح لـ “الباد اإلقتصادي” قالت مديرة 
إدارة التســـويق وتطويـــر األعمـــال في بورصة 
البحريـــن مروة المســـقطي “برنامج المســـتثمر 

الذكـــي يركـــز على الركائـــز المالية في أســـواق 
األســـهم للفئة العمرية للمرحلة الرابعة ابتدائي 
على مســـتوى المـــدارس الحكوميـــة وهو جزء 
من منهج المـــدارس الحكومية يتم العمل فيه 
مـــع إنجـــاز البحرين، ويتم إدراجـــه للعام الرابع 
ولكنـــه  الحكوميـــة،  للمـــدارس  التوالـــي  علـــى 
هـــذا العام يتـــم إدراجه كمســـابقة وطنية على 
مستوى جميع المدارس الخاصة والحكومية”. 
وعـــن أهميـــة البرامـــج التـــي تطلقهـــا بورصـــة 

البحريـــن لكل الفئات العمرية قالت المســـقطي 
“نركـــز فـــي البورصـــة علـــى هـــذه البرامـــج في 
البحريـــن ولكـــن لدينـــا خطـــة لتوســـعة برنامج 
المســـتثمر الذكي حيث إنه يستهدف حاليًا من 
5000 إلى 6000 طالب ولكننا في العام المقبل 
ســـنزيد العدد إلـــى 8000 طالب فـــي المدارس 
رقعـــة  بهـــدف توســـعة  الحكوميـــة والخاصـــة 

المستفيدين من هذه البرامج”.
بورصـــة  فـــي  “أطلقنـــا  المســـقطي  وأضافـــت 

هـــم  وطنيـــة  توعويـــة  برامـــج   4 البحريـــن 
المســـتثمر الزكـــي للمرحلة االبتدائيـــة، برنامج 
تحدي التـــداول االســـتثماري للمرحلة الثانوية 
االســـتثمار  أكاديميـــة  برنامـــج  والجامعـــات، 
المصرفيـــة  الدراســـات  معهـــد  مـــع  بالتعـــاون 
للتدريـــب  المـــال  أســـواق  وبرنامـــج   ،)BIBF(

المهني لحديثي التخرج. 
وتهدف مســـابقة المســـتثمر الذكي إلـــى تعزيز 
الـــروح التنافســـية بيـــن المشـــاركين، كما تعمل 
على دعم الشـــباب في المملكة وإكســـابهم فهم 
أفضـــل لمبـــادئ البرنامـــج، إلـــى جانب إشـــراك 
ويعكـــس  العاقـــة.  ذات  والجهـــات  الشـــركاء 
برنامج المستثمر الذكي الجهود االستراتيجية 
لبورصة البحرين لتعزيز الوعي االستثماري من 
خال توفير مزيج من الوعي المالي والمعرفة 
والمهـــارات والمواقـــف والســـلوكيات الازمـــة 
التخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق الرفاهية 
الماليـــة في نهاية المطـــاف عبر مختلف الفئات 

العمرية داخل مملكة البحرين.

business@albiladpress.com
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أكـــد رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
المؤيـــد،  فـــاروق  الخليـــج  فنـــادق 
إدارة  اتفاقيـــة  اكتمـــال  عـــن  أمـــس 
وتشـــغيل فنـــدق جلـــف أكواماريـــن 
- وهـــو مـــن فئـــة األربع نجـــوم - في 
فـــي  جورجيـــا  تبليســـي،  العاصمـــة 
األول مـــن أبريـــل 2022. ومن شـــأن 
هذه الشراكة اإلســـتراتيجية تقديم 
خدمـــات فنـــدق الخليـــج المتميـــزة 
ذات المعايير العالمية والتي بدورها 
وتشـــجيع  تحفيـــز  فـــي  ستســـهم 
الســـياحة الخليجيـــة إلـــى جورجيا، 
التـــي  الطيبـــة  بالســـمعة  مدعومـــًة 
تتميـــز بها عامـــة مجموعـــة فنادق 
الخليـــج التجارية الرائدة في قطاع 

الضيافة البحرينية.
ويحتـــوي الفنـــدق علـــى 218 غرفة 
بنظام الشـــقق ويضم عـــدة مطاعم، 
منها واحد يعمل على مدار الســـاعة 
الفنـــدق  كمـــا يضـــم  لبنانـــي.  وآخـــر 
 ،”Gino Paradise“ مائيـــا  منتزهـــا 
ســـباحة  أحـــواض  علـــى  ويحتـــوي 
متعـــددة ومنزلقـــات مائيـــة والعديد 
من منافذ بيع األطعمة والمشروبات، 
إضافـــة إلـــى منتجـــع صحـــي فاخـــر 
ومتكامل وإطـــاالت خابة لبحيرة 
تبليســـي وغاباتها المجـــاورة، ويبعد 
مســـافة حوالي 20 دقيقة بالســـيارة 
مـــن قلـــب العاصمـــة الصاخبـــة و15 

دقيقة من مطار تبليسي الدولي.

وعلـــق فـــاروق المؤيد “نهـــدف بهذه 
أســـس متينـــة  بنـــاء  إلـــى  الشـــراكة 
لخطط التوســـع العالمي للمجموعة، 
رائعـــة  لخلـــق تجـــارب  ونحـــن هنـــا 
للســـياح آملين بذلك أن تكون بداية 
للترويج السياحي واالقتصادي بين 

مملكة البحرين وجورجيا”. 
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
“إن آنـــد جـــي” نـــوداري جيورجـــاده 
“يمثـــل هـــذا المشـــروع أول تعـــاون 
فنـــادق  مـــع مجموعـــة  لنـــا  تجـــاري 
الخليـــج، وإننـــا على ثقـــة أكيدة من 

قدرتهـــم في إنجـــاح هذا المشـــروع 
تكـــون  أن  أمليـــن  جورجيـــا،  فـــي 
هـــذه بدايـــة للعديـــد من الشـــراكات 

اإلستراتيجية المستقبلية والتعاون 
التجاري بين المجموعتين في دول 

شرق أوروبا”.

اكتمال اتفاقية إدارة وتشغيل فندق جلف أكوامارين في تبليسي

المسقطي: ارتفاع عدد مشاركي “المستثمر الذكي” إلى 8000 طالب العام المقبل 

شراكة إستراتيجية ستسهم في تحفيز السياحة الخليجية إلى جورجيا

بورصة البحرين و“إنجاز” يحتفالن باختتام البرنامج للعام 2021 - 2022

عقب إبرام الشراكة

الّتعليم - رؤى مستقبلية
Û  نّظمت وزارة الّتعليم في المملكة العربّية الّســعودّية

الّشــقيقة بالّريــاض فــي الفتــرة )11-8 مايــو 2022م( 
المؤتمــر والمعــرض الّدولــي للّتعليــم 2022، “الّتعليم 
في مواجهة األزمات: الفرص والّتحّديات” ونوقشت 
في أوراق المؤتمر تصّورات لمناهج جديدة ومطّورة 
الّناجحــة،  الّدولّيــة  الّتجــارب  خــال  مــن  تعليّميــة 
تناولتهــا إحــدى عشــرة جلســة علمّيــة، فــي أكثر من 
الّتحّديــات، والخــروج  لمواجهــة  130 ورشــة عمــل 
بتوصيــات ذات قيمــة مضافــة للّتعليــم، مختتميــن 
جلســات المؤتمــر بالــّرؤى المســتقبلّية للّتعليــم، اّلتي 
تأتــي بعنــوان “رؤى مســتقبلّية: مــن خــال مناهــج 

جديدة ومطّورة تعليمّية”.
Û  وناقــش المشــاركون فــي المؤتمرعلــى مــدار ثاثــة

أّيــام إحــدى عشــرة جلســة رئيســة تمحــورت حــول 
الّسياســات الّتعليمّيــة في ظــّل الّتحّديات، والّتحّول 
الّرقمــّي واالبتكار في الّتعليــم، والّتعليم اإللكترونّي 
فــي المملكــة العربّيــة الّســعودّية مــن منظــور الّرؤية 
باســتعراض  الّتعليمّيــة  المناهــج  الّدولّيــة، وتطويــر 

الّتجــارب الّدولّيــة الّناجحــة، إلــى جانــب االّتجاهات 
الخبــرات  وتبــادل  والّتعّلــم،  الّتعليــم  فــي  الحديثــة 
العالمّية في الّتعليم، وأفضل الممارســات في جودة 
مخرجــات الّتعليــم بمواءمتهــا مــع أهــداف الّتنميــة 
الّتعليــم،  فــي  واالســتثمار  والّتمويــل  المســتدامة، 
انتهــاًء بالــّرؤى المســتقبلّية اّلتــي وضــع المتحّدثون 

خالها تصّورات وخطًطا للّتعليم.
Û  وقبــل الولــوج إلــى توصيــات المؤتمريــن، ومناقشــة

بعضها أشــير إلــى مقال الكاتــب والمثّقف الّســعودّي 
الّســّيد عبدالّرحمــن الّراشــد رئيــس تحريــر صحيفــة 
الّشــرق األوســط والمدير العام الّســابق لقناة العربّية 
فــي مقالــه “الّتغيير الّشــامل للّتعليم” والمنشــور يوم 
األربعــاء 11 مايــو 200 في جريدة الّشــرق األوســط 
بالعدد )15870( وأقتبس من مقاله الرائع جزئّيتين:

Û  نحــن أمــام إرث قديــم وعميــق، تراكم عبر الّســنين“ 
وأصبــح ال يناســب عصــر اليــوم، وال يخــدم أهــداف 
دولــة لديهــا مشــروع طمــوح مثــل رؤيــة 2030 وال 
يــزال الّتعليــم بنظامه القديم مشــكلة دول المنطقة، 

اّلتــي مهمــا راكمت مــن مداخيل ســيادّية، تعاني من 
ا. فجوة بينها وبين العالم المتقّدم صناعيًّ

Û  يخرجــا لــن  الجامعــّي  والّتعليــم  الّثانــوي  “الّتعليــم 
مؤّهلين للّســوق الجديــدة، وال أعرف إن كانت هناك 
ســبل أخرى غير الّتخّصص المبّكر والّتعليم المكّثف 

يمكن أن تحّقق الّنتائج المطلوبة، أم ال”.
Û  )31( وخلــص المشــاركون فــي جلســات المؤتمر إلــى

توصيــة ذات أبعــاد محلّيــة وإقليمّيــة ودولّيــة، وفي 
هــذا المقــال الموجــز نتطــّرق إلــى أهّمهــا مــن وجهــة 

نظرنا رغم أهّمّية كافة الّتوصيات.
Û  الّتأكيد على أهّمّية تنمية أنماط الّتفكير المختلفة * 

)الّناقــد – اإلبداعــّي – اإليجابــّي – المســتقبلّي لــدى 
الّطــّاب والّطالبــات( مــن خــال اســتحداث برامــج 

وطرق تدريس إبداعّية تعّزز ذلك.
Û  االهتمــام بالمشــاركة المجتمعّيــة بالّتعليــم وزيــادة *

دعم القطاع الخاّص للمشاركة في تحسين وتجويد 
الّتعليم.

Û  والمناهــج الخطــط  وتحديــث  تطويــر  أهّمّيــة   *

الّصناعّيــة  الّثــورة  متطّلبــات  لتواكــب  الّدراســّية؛ 
الّرابعة واحتياجات القرن الـ21.

Û  أهّمّية الّتركيز على العلوم والّرياضّيات والمهارات *
حصًصــا  وإعطائهــا  الّلغوّيــة  والمهــارات  الّرقمّيــة 

إضافّية.
Û  دعم الّتوّجه الّدولّي نحو ميثاق أخاقّي لتطبيقات  *

أنظمة الّذكاء االصطناعّي في الّتعليم.
Û  تعزيــز معاييــر الجــودة في مؤّسســات الّتعليم من  *

المدارس والجامعات؛ لتحقيق مؤّشــراتها بما يضمن 
كفــاءة العملّية الّتعليمّيــة ومخرجاتها وفق المعايير 

والمؤّشرات الّدولّية للقياس والّتقويم.
Û  نحــن علــى يقيــن ثابــت أّن المســؤولين عــن قّطــاع  

الّتعليــم في مملكتنــا الغالية عبر مشــاركتهم الفاعلة 
لمناقشــة  وحضورهــم  ومتابعتهــم  المؤتمــر  فــي 
جلسات المؤتمر ومن ثم إّطاعهم الّثاقب وتحليلهم 
لمــا خلصت إليه الّتوصيات الـ )31(، ســتتمّخض عنه 
خطط وإستراتيجّيات قصيرة وبعيدة المدى تخدم 

الّتعليم وآفاقه المستقبلّية المنظورة.

باحث أكاديمي
د. أحمد يوسف العبيدلي



إلدارة  الميدانيـــة  الزيـــارات  كشـــفت 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة  التفتيـــش 
والســـياحة علـــى مختلـــف األســـواق في 
مختلـــف محافظات مملكـــة البحرين عن 
توافـــر الســـلع الغذائيـــة وتنوعهـــا. وبهـــذا 
الصـــدد صـــرح الوكيـــل المســـاعد للرقابة 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة  والمـــوارد 
والســـياحة، عبد العزيز محمد األشـــراف، 
بأنـــه وبناًء على توصيـــة مجلس الوزراء 
الموقـــر بتكليف وزارة الصناعة والتجارة 
المنتجـــات  أســـعار  بمراقبـــة  والســـياحة 
وضمـــان توافرها، فـــإن الـــوزارة واصلت 
جوالتها التفقدية على األسواق المركزية 
وبعـــض المحـــال التجارية. وقـــد أظهرت 
وتنوعهـــا،  المنتجـــات  وفـــرة  الزيـــارات 

ســـواء اللحـــوم والخضـــروات والفواكـــه 
في األســـواق المركزية، أو السلع الغذائية 
األساســـية كزيت الطبـــخ، والبيض والرز 
فـــي  المنتجـــات  مـــن  وغيرهـــا  والســـكر، 
المحال التجارية. كما ويقوم فريق العمل 
برصد أية مؤشـــرات حول احتمالية شح 

سلع معينة أو ارتفاع سعرها مع اإلحاطة 
باألســـباب، ليتم من قبـــل الوزارة عمل ما 
يلزم بما يكفل انســـيابية تدفق السلع في 

األسواق واستقرار أسعارها. 
وتابـــع األشـــراف بأن الزيارات تســـتهدف 
بالقوانيـــن  التحقـــق مـــن االلتـــزام  أيضـــا 

المنظمـــة لعرض وبيع الســـلع والمنتجات 
علـــى  الموضـــوع  الســـعر  مطابقـــة  ومـــن 
السلعة مع سعرها عند نقاط البيع، وكذلك 
التأكـــد من صحـــة العـــروض الترويجية، 
وضمـــان عـــدم وجـــود مخالفـــات الغـــش 
التجـــاري، وعند رصد أيـــة مخالفات يتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية وفقًا لألنظمة 
والقوانين المعمول بها. 

ودعا الوكيل المســـاعد للرقابـــة والموارد 
أيـــة  عـــن  باإلبـــاغ  المســـتهلكين  عمـــوم 
مخالفـــات أو ماحظات أو أية مؤشـــرات 
بشـــأن شح السلع خصوصا الغذائية منها، 

أو الشـــكاوى ذات الصلة، وذلك من خال 
إدارة  أو  التفتيـــش  إدارة  مـــع  التواصـــل 
حماية المســـتهلك بالـــوزارة، أو من خال 
النظـــام الوطنـــي للشـــكاوى والمقترحات 
“تواصل” أو الخط الســـاخن: 80008001 

وكذلك رقم الواتسأب 17111225.

“التجــارة” تؤكــد توافــر السلــع الغذائيــة
زيارات ميدانية بناًء على توصية مجلس الوزراء بمراقبة أسعار المنتجات

تمضي شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، أكبر 
مصهـــر لأللمنيوم في العالم باســـتثناء الصين، وفق 
الخطـــة الزمنية الموضوعة لبدء أعمالها اإلنشـــائية 
فـــي مجمـــع الطاقة اإلضافي الرابـــع بمحطة الطاقة 
5”. صـــرح بذلـــك رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة البـــا 
الشـــيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، أثناء 
حفـــل توقيـــع االتفاقية مع مجموعة ميتسوبيشـــي 
باور وسيبكو III يوم أمس اإلثنين الموافق 16 مايو 

2022 في قاعة الواحة بشركة البا.
وقـــد وقعت شـــركة )البـــا(، عقد التســـليم الكامل مع 
ميتسوبيشـــي بـــاور التابعـــة لشـــركة ميتسوبيشـــي 
للصناعـــات الثقيلـــة المحدودة والمختصـــة بتقديم 
حلـــول الطاقـــة، وســـيبكوIII وذلـــك بهـــدف توســـعة 
محطـــة الطاقة 5 بشـــركة البا، وإضافة مجمع طاقة 
جديـــد بتوربيـــن غازي يعمل بنظام الـــدورة المركبة 
إلضافة ما قيمته 680.9 ميغاوات للطاقة اإلنتاجية 

للمحطة. 
حضـــر حفـــل توقيـــع االتفاقيـــة كل مـــن هيديشـــي 
كاواموتـــو، الرئيـــس التنفيذي  لميتسوبيشـــي باور، 
وخافييـــر كافـــادا، الرئيـــس التنفيـــذي فـــي أوروبـــا 
والشـــرق األوســـط وإفريقيـــا لميتسوبيشـــي بـــاور، 
وخالد ســـالم، رئيس ميتسوبيشـــي باور في الشرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا ورئيـــس وحـــدة أعمـــال 

التوربينـــات الغازية ذات الدورة المركبة في أوروبا 
والشـــرق األوســـط وإفريقيا، و كونغ لينغفينغ نائب 
رئيـــس ســـيبكو III، إلـــى جانـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة البا، علي البقالي، والرئيس التنفيذي للطاقة 
فـــي البا، أمين ســـلطان، باإلضافة إلى مجموعة من 

كبار المسؤولين في شركة البا.
مجموعـــة  ســـتكون  االتفاقيـــة،  هـــذه  إطـــار  وفـــي 
ميتسوبيشـــي باور وســـيبكو III هي المســـؤولة عن 
أعمال التصميم، والهندســـة والمشتريات واإلنشاء 
الغـــازي  والتشـــغيل لمجمـــع الطاقـــة ذي التوربيـــن 
الـــذي يعمـــل بنظـــام الـــدورة المركبـــة وتبلـــغ طاقته 
اإلنتاجية 680.9 ميغاوات. وســـتقوم ميتسوبيشي 
 M701JAC باور بتســـليم توربيـــن غازي من طـــراز
 J الفئـــة  سلســـلة  مـــن  بالهـــواء  التبريـــد  بخاصيـــة 
باالضافـــة إلـــى توربين بخاري. وتتميـــز التوربينات 
الغازيـــة مـــن فئـــة JAC القـــدرة علـــى اســـتغال مـــا 
يصـــل إلـــى 30 % مـــن حجـــم وقـــود الهيدروجين، 
لتصل هذه النســـبة إلى 100 % في المســـتقبل عن 
طريـــق إجراء تعديات طفيفة على البنية التحتية 
الحالية،  والتي ستســـاهم في تحقيق أهداف إزالة 

الكربون العالمية. 
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة “البـــا”،  الشـــيخ دعيج 
بـــن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفـــة “نـــود أن نعـــرب 

عـــن ســـعادتنا البالغـــة بإضافـــة مجمـــع طاقـــة رابـــع 
لمحطـــة الطاقة 5، والذي ســـيرفع الطاقة اإلنتاجية 
للمحطـــة إلـــى أكثر مـــن 2.4 غيغاوات. فاالســـتثمار 
فـــي التوربينـــات الغازيـــة عاليـــة الكفـــاءة، أحـــدث 
المشـــاريع الطموحة بمحطة الطاقة، ســـوف يســـرع 
البيئيـــة  الجوانـــب  نحـــو  بالتحـــول  مســـيرتنا  مـــن 
واالجتماعيـــة والحوكمة، وســـيمّكن البا من خفض 
انبعاثاتهـــا مـــن الغـــازات الدفيئة، ممـــا يدعم جهود 
مملكـــة البحرين لتحقيق الحيـــاد الكربوني الصفري 
بحلـــول عـــام 2060.كمـــا أننـــا نتطلـــع للتعـــاون مـــع 
شركائنا في ميتسوبيشي باور وسيبكو III من أجل 
تحقيـــق العديـــد من اإلنجـــازات مًعا ووفـــق الخطة 

الزمنية الموضوعة”.
وفي تعليقـــه على توقيع االتفاقية، قال هيديشـــي 
كاواموتـــو، الرئيـــس التنفيـــذي  لميتسوبيشـــي باور 

ونائـــب رئيـــس تحويـــل الطاقـــة وأنظمـــة الطاقـــة 
بشـــركة ميتسوبيشـــي للصناعـــات الثقيلـــة “إننا في 
ميتسوبيشـــي بـــاور  فخـــورون بتمكننـــا مـــن توفير 
أحـــدث تقنياتنا لدعم شـــركة البا ومملكـــة البحرين 
في تحقيق أهدافهما للتنمية المستدامة. وبالتعاون 
مع شـــركائنا في شـــركة ســـيبكو III، فإننـــا ملتزمون 
بمســـاندة البـــا، أكبـــر مصهـــر لأللمنيـــوم فـــي العالـــم 
باســـتثناء الصين، لتلبية كفاءتها التشغيلية وكذلك 
إزالة الكربون، باستخدام تقنية التوربينات الغازية 
مـــن سلســـلة الفئـــة J وهـــي التقنيـــة الرائـــدة حـــول 
العالـــم على صعيـــد الكفاءة التشـــغيلية واإلنتاجية 
واالعتماديـــة باالضافـــة الســـتعداديتها للســـتخدام 

وقود الهيدروجين”. 
وأضاف كاواموتو “يتوافق مشـــروع مجمع الطاقة 
الرابـــع بمحطـــة الطاقـــة 5 بشـــركة البـــأ مـــع مهمتنـــا 
المتمثلة في تمكين عمائنا بأحدث وأكثر التقنيات 
المبتكـــرة فـــي حلـــول الطاقـــة النظيفـــة، وكذلك مع 
التزامنـــا المســـتمر بدعـــم منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيا على تأســـيس بنيـــة تحتية للطاقة 
تتســـم باالعتماديـــة والمرونـــة لتقربها مـــن تحقيق 
المحصلـــة الصفرية والســـيد تشـــين ينبينـــغ، رئيس 
شـــركة ســـيبكو III – دبي،الصفريـــة مـــن انبعاثـــات 

الكربون”. 

 ،III ومـــن جانبـــه، قـــال نائـــب رئيس شـــركة ســـيبكو
الســـيد كونغ لينغفينغ، “يســـعدنا العمل مع شـــركائنا 
فـــي ميتسوبيشـــي بـــاور  في مشـــروع البـــا الضخم 
لمجمـــع الطاقـــة الرابـــع بمحطـــة الطاقة 5. وســـوف 
تقـــوم شـــركة ســـيبكو III بتقديـــم محطـــة للطاقـــة 
مبنيـــة على أحدث التقنيات من خـــال خبرتها في 
مجال تســـليم المشـــاريع الضخمة التي تتماشى مع 
أعلـــى معايير الجـــودة والســـامة ومتطلبات تقنية 
ميتسوبيشـــي باور  الرائدة في التوربينات الغازية، 
ممـــا يثبت ريـــادة البا في هذا الصدد على مســـتوى 
صناعـــة األلمنيوم. عاوة على ذلك، نحن حريصون 
علـــى تقديم الطاقـــة النظيفة عاليـــة الكفاءة طوال 
فتـــرة إنشـــاء المشـــروع، وذلك تماشـــًيا مـــع مهمتنا 
ببناء المشـــاريع المتميزة وتحقيق تطلعات العماء 
ومصلحـــة المجتمـــع كافة، ممـــا يعزز اســـتراتيجية 

التنمية الخضراء والمستدامة لشركة البا”.
مـــن  باالســـتفادة  بـــاور   ميتسوبيشـــي  وســـتقوم   
خبرتهـــا الطويلـــة وتقنياتهـــا المبتكـــرة فـــي إنشـــاء 
وإمـــداد تقنيـــة الطاقـــة، والتـــي تشـــمل التوربيـــن 
الغـــازي، التوربيـــن البخـــاري، المولـــدات، واألجهـــزة 
االحتياطيـــة، باإلضافـــة إلـــى تقديم الدعـــم التقني 
الازم مع بدء العمليات التشـــغيلية التجارية خال 

الربع الرابع من العام 2024.

“البا” و “ميتسوبيشي باور” و” سيبكو III” توقع اتفاقية لبدء أعمال مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5
سيرفع اإلنتاجية ألكثر من 2.4 غيغاوات... ويسرع التحول نحو الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة

business@albiladpress.com 18
الثالثاء 17 مايو 2022 - 16 شوال 1443 - العدد 4963

توقيع االتفاقية بين الجانبين

المنتجـــات لشـــح  مؤشـــرات  أو  مخالفـــات  أي  عـــن  لإلبـــاغ  يدعـــو  األشـــراف 

طرحـــت الشـــركة العربيـــة للمـــزادات “مـــزاد” 
يـــوم أمس 20 بانوًشـــا للبيع بقيمـــة إجمالية 
119 ألف دينار في مزاد المركبات والقوارب 
وهـــي مـــزادات إلكترونيـــة علنيـــة مفتوحـــة 
أمـــام الراغبيـــن فـــي شـــرائها، علـــى أن يتـــم 

إغاق المزاد في تاريخ 31 مايو الجاري.
للشـــركة  اإللكترونيـــة  المنصـــة  وعرضـــت 
البانـــوش الواحـــد للبيع بســـعر 5 آالف و590 
دينـــارا، والتي تخضـــع لموافقة المـــورد، كما 
سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

10 % على سعر المزاد النهائي.

وتمـــت صناعـــة هـــذه البوانيـــش بيـــن العـــام 
بمحـــركات  تعمـــل  والتـــي  و2002،   1987
“أيســـوزو”، “كتربلر” و “ينمار”، وتتراوح قوة 
هذه المحـــركات ما بيـــن 165 و330 حصانا. 
كمـــا يتراوح طول البوانيش ما بين 53 و67 
قدًما. وبحسب المزاد، فإن أسماء البوانيش 
المعروضـــة للبيع، هـــي: “درة الخليج”، “أنوار 
القلـــوب”، “شـــعائر”، “رمز الوالء”، “شـــمعلي”، 
“وردة الســـفن”، “زايد الخيـــر”، “بحر العلوم”، 
بغـــداد”،  “نـــور  الصبـــر”،  “جبهـــة  “منحـــاش”، 
“راؤول”، “نـــور الهواشـــم”، “طبرســـي”، “وياك 
الليـــل”،  “نســـيم  “رعـــد”،  اســـم”،  “احلـــى   ،”4

“حبيب مصطفى”، وبانوش “الديو”.

قيمة 20 بانوشا معروض 
للبيع بـ “مزادات”

أحد البوانيش المعروضة للبيع في المزاد

119
ألــف دينــار

أمل الحامد

سيالف نائًبا لرئيس قطاع التصميم 
العالمي في مجموعة جيلي أوتو

سيخلف هوربري المعّين نائبا للرئيس األول للتصميم بـ “لوتس”

تـــم تعيين ســـتيفان ســـياف نائًبا لرئيس 
قطـــاع التصميـــم العالمي فـــي مجموعة 
جيلـــي أوتو )جيلـــي(. ويخلف ســـتيفان 
بيتـــر هوربري، الذي ينضم إلى مجموعة 

لوتـــس كنائـــب أول لرئيـــس التصميم في 
جوتنبـــرج/ ســـبتمبر2021،  مـــن  الســـادس 
هانغتشـــو.ويجلب ســـتيفان، الذي سيكون 
مقـــره في جوتنبرج، الســـويد، أكثر من 30 
عاًما من الخبرة في تصميم الســـيارات إلى 

جيلـــي وسيشـــرف على مجموعة جيلـــي أوتو من العامـــات التجارية 
بمـــا فـــي ذلك جيلي أوتو ولينك أند كـــو و جيومتري وما إلى ذلك. كما 
سيدعم أيًضا في تطوير عامة إي ڤي التجارية المتميزة، زيكر. وعمل 
ستيفان سابًقا في استوديوهات التصميم في وكالة أودي ومرسيدس 
بنـــز ومجموعـــة فولكس فاجن وما إلى ذلك. وفـــي العام 2015، أصبح 

ستيفان مدير التصميم لشركة بنتلي موتورز.
فيما قدم بيتر هوربري مســـاهمات كبيـــرة في تطوير مجموعة جيلي 
أوتـــو، وانضـــم بيتر إلـــى مجموعة جيلي أوتو في العـــام 2011 كنائب 
الرئيـــس التنفيذي للتصميـــم، حيث ابتكر عصر جيلـــي 3.0 للمنتجات 

واثقـــة  تصميـــم  لغـــة  قدمـــت  التـــي 
ســـاعدت فـــي إعـــادة تعريـــف جيلـــي 
عالمًيـــا. ومـــن خـــال إنشـــاء شـــبكة 
ديزايـــن  جيلـــي  اســـتوديوهات  مـــن 
العالمية في الســـويد وإسبانيا والصين 
والواليات المتحـــدة األمريكية. كما تمكن 
بينر من دعـــم تطوير العامات التجارية 
لينـــك أند كو، وجيوميتري، وزيكر والتي 
استمرت جميعها في تحقيق نجاح كبير.

وقـــال آنـــدي آن كونغـــوي، رئيـــس مجموعة جيلـــي القابضـــة والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة زيكر للتكنولوجيا: “نحن نقدر بشـــدة مســـاهمة بيتر 
هوربـــري وتفانيـــه لجيلـــي خـــال العقـــد الماضـــي. كمـــا قاد بيتـــر أحد 
أكثـــر الفـــرق العالميـــة إبداًعا في صناعة الســـيارات وســـاعد جيلي في 
إعـــادة تعريـــف صـــورة عامتهـــا التجاريـــة على مســـتوى العالـــم. وفي 
الوقت نفســـه، نرحب بحرارة أيًضا بســـتيفان سياف في عائلة جيلي، 
ونعتقد أن ســـنوات خبرته في التصميم ســـتعزز مجموعة جيلي أوتو 
مـــن العامـــات التجاريـــة بهدف نهائـــي وهـــو توفير أفضـــل المنتجات 

للمستهلكين”.
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كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للصحافيين على هامش 
 MPGC( افتتــاح مؤتمــر الشــرق األوســط التاســع والعشــرين للبترول والغــاز
2022( عــن االنتهــاء مــن إنجــاز أكثــر من 80 % من مشــروع تحديــث مصفاة 
بابكو، والذي سيتم االنتهاء منه في أسرع وقت ممكن العام المقبل، موضًحا 

أن توقيت تنفيذ المشروع جاء في الوقت المناسب.

وعـــن أبـــرز التحديـــات التـــي تواجه 
قطـــاع النفـــط حالًيا، أوضـــح الوزير 
أنـــه بأســـواق النفـــط تكـــون هنالـــك 
عالقة عكســـية ما بين أسعار النفط 
وأسعار المنتجات، فعندما تنخفض 
أســـعار النفط ترتفع أسعار منتجات 
 2020 العـــام  فـــي  أنـــه  إال  التكريـــر، 
النفـــط  أســـعار  زادت  مـــرة  وألول 
وزادت أســـعار التكرير بســـبب عدم 
وجـــود طلـــب علـــى النفـــط لتوقـــف 

الطيران.
بســـبب  حالًيـــا  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
والتحديـــات  االســـتثمار  شـــح 
الجيوسياســـية فـــي العالـــم ارتفعت 
وهـــذه  والمنتجـــات  النفـــط  أســـعار 
ظاهـــرة غيـــر معتادين عليهـــا؛ نظًرا 
لكـــون العالقـــة دائًما عكســـية، عازًيا 
الســـبب الرئيـــس في ارتفاع أســـعار 
عـــدد  أن  إلـــى  والمنتجـــات  النفـــط 
المصافـــي ال يكفي لســـد الطلب في 
حيـــن أن إنتـــاج النفـــط متوفـــر فـــي 

األسواق وكاٍف.
وأكد عدم وجود مصاٍف تكفي لسد 
طلـــب الديـــزل والغازوليـــن وقطـــاع 
الطيـــران والســـبب الرئيس في ذلك 
هو العزوف عن االســـتثمار، موضًحا 
أن هـــذه التحديـــات منـــذ 5 إلـــى 7 
أعـــوام وهنالك تأخر في االســـتثمار 
ونتائجـــه تظهر اليوم، إذ إن األمر ما 
عاد فـــي يـــد منتجي النفـــط بل في 
التأخر في االستثمار في المصافي. 
تحديـــث  مشـــروع  أن  إلـــى  ولفـــت 
مصفـــاة بابكـــو جـــاء فـــي التوقيـــت 
المناسب، إذ عندما ينتهي المشروع 
ســـتكون األســـواق مربحة جًدا على 
غرار ما هي عليه اليوم، مشـــيًرا إلى 
أن المشـــروع ســـينتهي فـــي أســـرع 

وقت ممكن في العام المقبل.
وتابع الوزير “تشـــرفنا بوجود ســـمو 
الطاقـــة  )وزيـــر  عبدالعزيـــز  األميـــر 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية( فـــي 
التاســـع  األوســـط  الشـــرق  مؤتمـــر 
 MPGC( والعشـــرين للبترول والغاز
2022( وهـــذا شـــرف إلـــى البحريـــن 
بحضـــوره معانـــا والوزيـــر العراقـــي 

كذلك، فهم أكبر المنتجين في العالم 
العربي والمتحكمين في النفط”.

وذكـــر الوزيـــر أنـــه “علـــى الرغـــم من 
ارتفـــاع ســـعر النفـــط كمـــا ذكـــر فـــي 
وســـائل اإلعالم إلـــى أعلـــى ارتفاع، 
إال أن ارتفـــاع ســـعره لـــم يصـــل إلى 
إليهـــا  وصلـــت  التـــي  المســـتويات 
الزيادة في سعر الغاز والفحم، عازًيا 
الســـبب في ذلك إلى جهـــود منظمة 
رعايـــة  علـــى  تعمـــل  التـــي  األوبـــك 
الســـوق وضبط األســـعار وليس كما 
يتـــم مهاجمتهـــا بأنهـــا وجـــدت لرفع 
األســـعار، مضيًفـــا أن “أوبك” وجدت 
لضبـــط األســـعار، والدليـــل على ذلك 
أن حجـــم الزيـــادة في أســـعار النفط 
ال تســـاوي الزيـــادة الضخمـــة التـــي 
حدثت في أسعار الغاز والفحم التي 
لها تأثير على ســـعر الكهرباء، مؤكًدا 
أن هـــذه نجاحـــات تحســـب جميعها 
للمنظمة التي أدارت األسواق بشكل 
احترافي وســـمو األمير ربان سفينة 

النفط تعلمنا منه الكثير”.

مناقشة القضايا والتحديات 

بأسواق النفط والغاز 

وقد افتتح وزير النفط الشـــيخ محمد 
بـــن خليفة آل خليفـــة فعاليات مؤتمر 
الشـــرق األوســـط التاســـع والعشـــرين 
 )MPGC 2022( والغـــاز  للبتـــرول 
بفنـــدق الفروســـيزنز البحريـــن وذلـــك 
بالمملكـــة  الطاقـــة  وزيـــر  بمشـــاركة 
الســـمو  صاحـــب  الســـعودية  العربيـــة 
الملكـــي األميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان 
آل ســـعود ووزيـــر النفـــط بجمهوريـــة 
العـــراق الشـــقيقة إحســـان عبدالجبار 
إســـماعيل وعدد من كبار المســـؤولين 
المحليـــة  النفطيـــة  الشـــركات  فـــي 
واإلقليميـــة والعالميـــة مـــن 25 دولـــة؛ 
لمناقشة القضايا والتحديات الرئيسة 
التـــي تواجه منطقة الشـــرق األوســـط 

وأسواق النفط والغاز العالمية.
وأعـــرب وزير النفط فـــي بداية كلمته 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  االفتتاحيـــة 
إلـــى أصحـــاب الســـمو والمعالـــي على 
مشـــاركتهم فـــي هذا الحـــدث العالمي 

المشـــاركة  النخـــب  إلـــى  باإلضافـــة 
التنفيذييـــن ورؤســـاء  الرؤســـاء  مـــن 
العالميـــة  والغـــاز  النفـــط  شـــركات 
الحكومييـــن  المســـؤولين  وكبـــار 
النفـــط  وتجـــار  السياســـات  وصنـــاع 
العالميين وخبـــراء الطاقة والمحللين 
والمنظمات الرائدة في قطاع الطاقة.
وثمـــن الوزيـــر عالًيا مـــا توليه حكومة 
مملكـــة البحريـــن برئاســـة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة من دعم ومساندة مستمرة في 
مختلف األنشطة والفعاليات النفطية 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  المتخصصـــة 
التـــي تعـــود بالنفـــع علـــى المنظومـــة 
والتنمويـــة  والمعرفيـــة  االقتصاديـــة 
المعلومـــات  تبـــادل  مبـــدأ  وتكـــرس 
باإلضافـــة  والخبـــرات  والتجـــارب 
إلـــى صقل مهـــارات وخبـــرات العنصر 
البشـــري الذي يمثـــل دعامة أساســـية 
لعملية التنمية الُمســـتدامة. مؤكًدا أن 
قطـــاع الطاقـــة يحظى باهتمـــام كبير 
مـــن القيـــادة الرشـــيدة، التـــي ال تدخر 
جهًدا فـــي االرتقاء بـــه وجعله مواكبا 
وتعظيـــم  العالميـــة  النظـــم  ألحـــدث 
مردوداتـــه لصالح االقتصـــاد الوطني، 
مشـــيًرا إلـــى مـــا يمثلـــه هـــذا القطـــاع 
مـــن محـــرك رئيســـي لعجلـــة التنميـــة 

االقتصادية.   
تحقيق أهـــداف اســـتراتيجية لتعزيز 

االقتصاد الوطني
وأضـــاف وزير النفـــط أن وزارة النفط 
والشـــركات النفطيـــة المنضوية تحت 
مظلـــة الشـــركة القابضة للنفـــط والغاز 
برئاســـة  ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  االنســـانية وشـــؤون 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة تســـعى دائًما بـــكل طاقتها 
البشـــرية للعمل الجـــاد والحثيث نحو 
االســـتراتيجية  األهـــداف  تحقيـــق 
الراميـــة إلى تعزيـــز االقتصاد الوطني 
في المملكة وذلك من خالل تأســـيس 
العديد من المشـــاريع التطويرية على 

جميع األصعدة.

وأشـــار إلـــى أهـــم المشـــاريع الحيوية 
فـــي مملكة البحرين والتي من ضمنها 
مشـــروع تحديـــث مصفـــاة البحريـــن 
المشـــاريع  أهـــم  مـــن  يعتبـــر  الـــذي 
االســـتراتيجية فـــي مملكـــة البحرين؛ 
بهدف زيادة السعة التكريرية وتعزيز 
الكـــم  ناحيـــة  مـــن  المنتجـــات  قائمـــة 
والنوع وتحســـين كفـــاءة الطاقة مما 
يجعـــل المصفاة من إحـــدى المصافي 
األكثر تنافًســـا وامتثاال لمعايير البيئة 
فـــي العالم، حيـــث تم إنجـــاز أكثر من 
80 % مـــن مشـــروع تحديث المصفاة 
والمزمـــع االنتهاء منه في العام 2023 

إضافة إلى المشاريع التطويرية.

 الوصول إلى الحياد الصفري 

بحلول 2060

كلمتـــه  فـــي  الوزيـــر  وتطـــرق 
العمـــل  أهميـــة  إلـــى  االفتتاحيـــة 
المشـــاريع  فـــي  المشـــترك  العالمـــي 
البيئية الرامية إلى خفض انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربون والتي أعلنت 
مملكـــة البحريـــن انضمامها إلى هذه 
الحيـــاد  إلـــى  للوصـــول  المبـــادرات 
الصفري بحلول العـــام 2060، حيث 
مـــن  عـــدد  بتنفيـــذ  المملكـــة  قامـــت 
المشاريع البيئية بالتعاون والشراكة 
مـــع مختلـــف الشـــركات والمنظمات 
العالمية مثل برنامج األمم المتحدة 
للبيئـــة بتمويـــل من صنـــدوق المناخ 
مجلـــس  مظلـــة  وتحـــت  األخضـــر 
الشـــيخ  برئاســـة  المائيـــة  المـــوارد 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة نائب 
رئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
مجلس المـــوارد المائيـــة الذي يضم 
جميـــع الجهـــات ذات العالقة بالمياه 

وأصحاب المصلحة في القطاع.
وفـــي الســـياق نفســـه، أشـــار الوزيـــر 
إلـــى أنـــه قـــد تـــم اســـتحداث وحدة 
إدارة مـــوارد المياه في وزارة النفط 
كجهـــة تنفيذية داعمة لمســـؤوليات 
مجلـــس المـــوارد المائية فـــي تنفيذ 
لـــإدارة  والمشـــاريع  المبـــادرات 
المتكاملـــة لموارد الميـــاه في مملكة 

البحريـــن، حيـــث يتكـــون المشـــروع 
مـــن 9 مبادرات رئيســـية تهدف إلى 
بنـــاء االطر المؤسســـية تنفيًذا لمبدأ 
الميـــاه  لمـــوارد  المتكاملـــة  االدارة 
لجعـــل قطـــاع المياه أكثـــر تكيًفا مع 
تغيـــر المنـــاخ. وقـــد انتهـــت الوحدة 
من إعـــداد اإلجراءات والسياســـات 
التوجيهيـــة لميـــاه الصـــرف الصحي 
المعالجة واستخداماتها، بناء أربعة 
نماذج مختلفة لتغير المناخ وتأثيره 
علـــى قطـــاع الميـــاه، وإنشـــاء البنية 
التحتيـــة لمنصـــة المعرفـــة الوطنية 

للمياه وتغير المناخ.
النفـــط  وزيـــر  أشـــاد  الختـــام  وفـــي 
الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة 
تنظيـــم  علـــى  القائميـــن  بجهـــود 
المؤتمر التاســـع والعشرون للبترول 
والغـــاز في مملكـــة البحريـــن، معرًبا 
جميـــع  إلـــى  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
المشاركين والمتحدثين والداعمين 
وإلى كل من ســـاهم في إنجاح هذا 
الحدث العالمي، متمنًيا كل التوفيق 
مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق  والنجـــاح 
الطموحات المســـتقبلية الرامية إلى 

تطوير الصناعات النفطية. 

األمير عبدالعزيز: تعزيز مفاهيم 

االستثمار بقطاع الطاقة

وبعدها، تحدث وزير الطاقة بالمملكة 
الســـمو  صاحـــب  الســـعودية  العربيـــة 
الملكـــي األميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان 
آل ســـعود الذي قدم الشـــكر والتقدير 
إلـــى أخيـــه الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
آل خليفـــة وزيـــر النفـــط علـــى الدعوة 
الكريمـــة للمشـــاركة فـــي هـــذا الحدث 
العالمـــي، مؤكـــًدا ســـموه علـــى أهميـــة 
تعزيـــز مفاهيم االســـتثمار فـــي قطاع 
الطاقـــة لمـــا له مـــن مـــردود كبير على 
تطوير القطاع النفطي. وأشـــار سموه 
إلى أن أسعار النفط قد شهدت ارتفاًعا 
إال أنـــه أكثـــر اســـتقراًرا نســـبًيا مقارنة 
األخـــرى،  الطاقـــة  قطاعـــات  بأســـعار 
موضًحـــا أن المرحلة المقبلة ستشـــهد 
التركيز على المشاريع التي من شأنها 

التطـــور  مـــن  مزيـــد  فـــي  تســـاهم  أن 
والتقدم لهذه القطاعات المهمة.

 العراق يتجه بطريق التعافي 

وسد الفجوة

بـــدوره، بيـــن وزيـــر النفـــط بجمهورية 
العراق إحســـان عبدالجبار إســـماعيل 
التعافـــي  بطريـــق  يتجـــه  العـــراق  أن 
وســـد الفجوة التي أحدثتهـــا األعمال 
اإلرهابية التي تســـببت بتدمير بعض 
المنشـــآت النفطيـــة ممـــا ســـاهم فـــي 
مشـــيًرا  العراقـــي،  االقتصـــاد  تدهـــور 
إلـــى أنه قد تـــم االنتهاء من مشـــروع 
الصيانـــة الشـــاملة، حيث عـــاد العراق 
إلى تحقيق اإلنتاجية المطلوبة للشهر 
الجـــاري والمقبل، مؤكًدا أن جمهورية 
العراق ستســـتمر بالتزامهـــا في إنتاج 

النفط والطاقة.
وأوضح الوزير العراقـــي للصحافيين 
أن العراق في العام 2027 سيصل إلى 
طاقتـــه اإلنتاجية مـــن النفط البالغة 6 
ماليين برميل، وســـيصل إلى إنتاج 8 
ماليين برميل من النفط بحلول العام 

2029 بحسب التزامها بإنتاج النفط.
قيـــد  مصفاتيـــن  هنالـــك  أن  وذكـــر 
اســـتثمارات  ضـــخ  وتـــم  التنفيـــذ، 
كبيـــرة في مجـــال الغاز، مقـــدًرا حجم 
االســـتثمارات الحكوميـــة فـــي قطـــاع 
النفـــط والغاز في العراق بأكثر من 12 
مليـــار دوالر في العـــام 2021، متوقًعا 
أن ترتفـــع في العاميـــن 2022 و2023 

إلى 17 مليار دوالر.
ورأى الوزير العراقـــي أن أداء منظمة 
أوبـــك يعتبـــر األفضل حالًيـــا منذ أكثر 
50 عاًما، وقد تم تحقيق المســـتويات 

المطلوبة في السوق.
الشـــرق  مؤتمـــر  فعاليـــات  أن  يذكـــر 
األوســـط للبتـــرول والغـــاز يعقـــد فـــي 
السادســـة  للمـــرة  البحريـــن  مملكـــة 
منـــذ تاريـــخ انعقـــاده الممتد 29 ســـنة 
مـــن  المســـؤولين  مختلـــف  بمشـــاركة 
مختلـــف دول العالـــم؛ لمناقشـــة أهـــم 
المســـتقبلية  والتوقعـــات  التحديـــات 

لهذا القطاع الحيوي والمهم.

استكمال إنجاز أكثر من 80 % بمشروع تحديث مصفاة بابكو
استحداث وحدة إدارة موارد المياه بـ “النفط” كجهة تنفيذية داعمة لـ“المجلس”  .. محمد بن خليفة:

”MPGC 2022“ وزيــر النفــط يفتتح فعــاليــات مـؤتمــر الشــرق األوســط  للبتـــرول والـــغــاز

جانب من جلسات المؤتمر  وزير النفط مصرحًا للصحافيين أمس
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استثمارات العراق 
الحكومية بالنفط 

والغاز 2022 و2023

وزير النفط 
العراقي: أداء 

“أوبك” األفضل منذ 
أكثر من 50 عاًما

عدم وجود مصاٍف 
تكفي لسد طلب 

الديزل والغازولين 
لشح االستثمار

“أوبك” وجدت 
لضبط األسعار 

وليس كما تتهم 
برفع األسعار
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التغييرالسعر + 1.3000.025 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.0930.000 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.96+1.300 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.19+0.538 دينار
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.3150.001 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

9 مايو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.551

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.504

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.332

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625
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إعداد: منى المطلق

  يعتبر الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود في الوفاء وال يعد أداة ضمان أو ائتمان، وبالتالي فإّنه  «
ونظًرا لما لهذه الورقة من أهمية في التعامل بين األفراد فقد منحه المشـــرع حماية قانونية خاصة 

وكفيلة بتوفير الثقة الالزمة للمتعاملين بالشيك وتشجيع األفراد على التعامل به. 
ومــن هذا المنطلق فقد أكســى المشــرع الشــيك دون غيره مــن األوراق التجاريــة بالحماية الجنائية 
فنصت المادة )393( من قانون العقوبات على معاقبة كل من أعطى شيًكا بسوء نية دون أن يكون 
لــه مقابــل وفــاء كاٍف قائــم وقابــل للتصــرف فيه، أو اســترد كاًل أو بعًضــا من هذا المقابــل بعد تحرير 
الشــيك أو أمر المســحوب عليه، أي البنك، بعدم صرفه أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنعه من 

صرفه وتكون العقوبة هي الحبس أو الغرامة أو العقوبتين مًعا.
وفي ضوء ذلك فإن المؤجر الذي يحصل على شيكات مؤجلة من المستأجر يكون متمتًعا بنوعين من 

الحماية هما:
أوال: الحمايــة الجنائيــة، فيكــون للمؤجر الحــق في اإلبالغ لــدى اإلدارة األمنية المختصة 
عــن جريمــة إعطــاء شــيك بســوء نية إذا مــا قدم الشــيكات التي حصــل عليها للصرف 

وارتدت ألي سبب من األسباب.
ثانيــا: الحمايــة المدنيــة، فيكــون تحريــر الشــيك دليــاًل كافًيــا علــى أّن المســتأجر 
مديــن للمؤجــر بالمبلغ المدون فيه عند إقامته دعــوى إيجارية للمطالبة باألجرة 

المتخلفة. 
أّما حول ما إذا كان يعتبر رجوع الشــيكات إخالاًل يبرر فســخ العقد من عدمه 
فــإّن ذلــك يعتمــد علــى شــروط العقد نفســه، فــإذا كان العقد يحتوي شــرًطا 
باعتبــار العقــد مفســوًخا مــن تلقــاء نفســه عنــد ارتــداد أي مــن الشــيكات 
المقدمــة وفــاًء لألجــرة فــإن تحقــق هــذه الحالة يــؤدي إلى فســخ العقد 
تلقائًيــا وحــق المؤجــر فــي طــرد المســتأجر مــن العقــار فــوًرا، أمــا إذا لم 
يتضمن العقد مثل هذا الشرط فإن رجوع الشيكات ال يعد في حد ذاته 
مبرًرا لفســخه خصوصا إذا قام المســتأجر باســتبدال الشيكات المرجعة 

بمبالغ نقدية.
وخالصــة القــول إن حصــول المؤجــر علــى شــيكات مؤجلة من المســتأجر 
يوفر حماية قانونية مضاعفة لحقه عند نشوء نزاع بين الطرفين، فضاًل عن أّنه 

من أفضل الضمانات التي يمكن تقديمها لضمان سداد األجرة الشهرية في موعدها.

  هل حصول مالك العقار على شــيكات مؤجلة لإليجارات من المســتأجر يدعم موقف المالك في الشرطة أو  «
القضاء لو تم رد الشــيك من البنك أم أنه ال فرق بين اإلخالل بشــروط عقد اإليجار والشــيكات المرتجعة من 

البنك؟

حصول المؤجر على شيكات مؤجلة من المستأجر 
يوفر حماية قانونية مضاعفة لحقه عند نشوء نزاع

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

عمومــًا،  القانونيــة  االستشــارة  وطلبــات  االستفســارات  مختلــف  “البــالد”  تســتقبل 
واالقتصاديــة والتجاريــة والعماليــة تحديدًا. وجــرى التعاون مع نخبــة من المحامين 
المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت 
ة الزاويــة أو مــن خــالل حســابات “البــالد” بمنصــات التواصــل االجتماعي.  لبريــد ُمعــدَّ

وللسائل ذكر اسمه ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   المحامي حسن العجوز.

المحامي حسن العجوز

“طيران الخليج” تفوز بجوائز مطار سنغافورة “شانغي” للطيران
العلوي: نسعى لتقديم التميز لمسافرينا بتعزيز خدماتنا ومنتجاتنا

الناقلة   – الــخــلــيــج  طــيــران  تــكــريــم  ــم  ت
حفل  فــي   – البحرين  لمملكة  الوطنية 
)شانغي(  سنغافورة  مطار  جوائز  توزيع 
لــلــطــيــران الــــذي أقــيــم فـــي ســنــغــافــورة 
“جائزة  بـــ  الناقلة  فــازت  حيث  مــؤخــرًا، 
الطيران  “جــائــزة خــطــوط  و  االتــصــال” 

الجديدة”.
اإلنــجــاز،  هــذا  على  تعليقه  معرض  فــي 
التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم  قــال 
العلوي  وليد  القبطان  الخليج،  لطيران 
خدمات  نالته  الـــذي  التقدير  “يسعدنا 
حفل  فــي  ومنتجاتها  الخليج  طــيــران 
)شانغي(  سنغافورة  مطار  جوائز  توزيع 
للطيران. نسعى باستمرار لتقديم التميز 
خدماتنا  تــعــزيــز  خـــالل  مــن  لمسافرينا 
ومنتجاتها من جداول رحالتنا المريحة 
الجوية  الرحالت  من  والعديد  والمرنة، 
الدولية واإلقليمية، إلى مجموعة واسعة 
ومــتــنــوعــة مــن الــمــنــتــجــات والــخــدمــات 
متن  وعــلــى  األرض  على  نقدمها  الــتــي 
الطائرة. يعد الفوز بهذه الجوائز انعكاًسا 
بتلبية  المستمر  الخليج  طيران  اللتزام 

لمسافرينا؛  المتغيرة  السفر  احتياجات 
األمر الذي يمثل حًقا “تميزا نختص به”.
المذكور  وقد أقيم حفل توزيع الجوائز 
ألول مرة منذ عامين بعد توقف قصير 
ــوبــاء، ويــأتــي ذلــك بعد إعــادة  ال بسبب 
ــا بــالــكــامــل  ــدودهــ فــتــح ســـنـــغـــافـــورة حــ

ضد  التطعيم  تلقوا  الــذيــن  للمسافرين 
)كوفيد – 19( في األول من أبريل. نظًرا 
القليلة  الطيران  شركات  إحــدى  لكونها 
أثناء  الطيران  أبًدا عن  لم تتوقف  التي 
على  الخليج  طيران  حصلت  الجائحة، 
الطيران  لسالمة  نجوم  خمس  تصنيف 

قبل  مــن  )كــوفــيــد19-(  الجائحة  خــالل 
شركة سكاي تراكس العالمّية وذلك بعد 

معايير  لجميع  شاملة  تدقيق  عملية 
الــســالمــة الــخــاصــة بــــ )كـــوفـــيـــد19-( 
الــتــي أجــرتــهــا شــركــة ســكــاي تراكس 
العالمّية بين شهري نوفمبر وديسمبر 

كدليل  التصنيف  هــذا  ويــأتــي   .2021
على نجاح عمليات طيران الخليج في 
وتعزيز  الجائحة  خالل  بأمان  الطيران 

وعلى  المطار  فــي  بروتوكوالتها 
لمكافحة  رحــالتــهــا  مــتــن 

ــروس.  ــيــ ــ ــف ــ ــار ال ــشــ ــ ــت ــ ان
الناقلة  حصلت  كــمــا 
على  أيًضا  الوطنية 
تــصــنــيــف الــخــمــس 
ــوم لـــشـــركـــات  ــجــ ــ ن
الرئيسة  الــطــيــران 
مـــــنAPEX، وهــي 
ــزة تــعــتــمــد  ــ ــائـ ــ جـ
فــــــــقــــــــط عــــلــــى 
مـــــــالحـــــــظـــــــات 

المسافرين.

وليد 
العلوي


