
ــًدا مــع معهد سانس  عــقــد صــنــدوق الــعــمــل “تــمــكــيــن” تــعــاوًنــا جــدي
التدريبي “SANS” من أجل توفير برنامج تدريبي متخصص في 
بحيث  البحرينيين،  مئات  لتدريب  وذلك  السيبراني،  األمن  مجال 

يبدأ البرنامج بتخريج 200 بحريني خالل العامين المقبلين.

“تمكين” يدرب مئات 
البحرينيين باألمن السيبراني

)17(
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المجلس  رئيس  ــوزراء  ال نائب رئيس مجلس  تــرأس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد 
واألربعين  التاسع  االجــتــمــاع  خليفة،  آل  مــبــارك  بــن 
للمجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب عبر تقنية 

االتصال المرئي.
التعليم  لتطوير قطاعي  الحكومة  وأكد سموه سعي 
والتدريب اللذين يحظيان بمتابعة مستمرة من ولي 
الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  رئيس مجلس  العهد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، انطالًقا من جهود 
الخيار  المواطن وجعله  االستثمار في  الحكومة في 
رؤية  تحقيق  في  يسهم  بما  العمل،  في سوق  األول 

البحرين االقتصادية 2030.
الخطة  مــســتــجــدات  المجلس  اســتــعــرض  ذلـــك،  بــعــد 
من  والمرفوعة  للمعلمين،  البحرين  لكلية  التنفيذية 
إنــجــازه  تــم  مــا  أبـــرز  متضمنة  الكلية،  إدارة  مجلس 
الطاقة  كــرفــع   ،2021 لــلــعــام  التنفيذية  الــخــطــة  مــن 
المعلمين  ــدريـــب  وتـ لــتــأهــيــل  لــلــكــلــيــة  االســتــيــعــابــيــة 
والقيادات المدرسية البحرينية، وإتاحة برامج التمهن 
جانب  إلى  الخاصة  المدارس  في  العاملين  للمعلمين 

طرح برامج أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة. 
كــمــا اطــلــع الــمــجــلــس عــلــى مــقــتــرح تــطــويــر كلية 
المرفوع من  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين 
إلى توفير  للكلية، والذي يهدف  التنفيذي  الرئيس 

خيارات التعليم والتدريب التطبيقي من خالل رفع 
الطاقة االستيعابية لبوليتكنك البحرين وصواًل إلى 
بعد  ما  التطبيقي  التعليم  تطوير  أولويات  تحقيق 

المدرسي.

رفع الطاقة االستيعابية لكليتي “المعلمين” و“بوليتكنك”
محمد بن مبارك: جهود حكومية لالستثمار في المواطن وجعله الخيار األول في السوق

المنامة - بنا
لشؤون  الخاص  المبعوث  كشف 
المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
لـ  دينة  بــن  محمد  للبيئة  األعــلــى 
مملكة  وتأييد  دعــم  عــن  “الــبــالد” 
خاصة  اتفاقية  إلنشاء  البحرين 
بالبالستيك في اجتماع الجمعية 
 UNEA( العمومية لألمم المتحدة
نيروبي  فــي  انعقدت  التي   )5.2

أخيًرا.
تتطلع  البحرين  مملكة  أن  وذكــر 
بشأن  والجهود  المواقف  لتنسيق 
الحد من التلوث البالستيكي على 
الــتــعــاون  مــســتــوى دول مــجــلــس 
ــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي أيـــًضـــا،  ــ لـ
البحرين  لمملكة  أن  إلــى  مشيًرا 
الشأن  بهذا  متواصلة  إسهامات 
على المستوى اإلقليمي والدولي.
وقال بن دينة إن البحرين قامت 

بــعــدد مــن الــجــهــود والــمــبــادرات 
ــحــد مـــن الــتــلــوث  ــال ــمــرتــبــطــة ب ال
األوســاط  جميع  في  البالستيكي 
الثالث  الــســنــوات  خــالل  البيئية 
المملكة  أن  إلى  مشيًرا  الماضية، 
كـــانـــت مـــن أوائــــــل الــــــدول على 
قيوًدا  تضع  التي  العالم  مستوى 
ــفــات  ــمــخــل ــقـــل ال ــة نـ ــركــ ــلـــى حــ عـ
العام  بــدايــة  وذلــك  البالستيكية 
2019 لدعم قطاع إعادة التدوير 

ا. محليًّ

بن دينة لـ“^”: دعم بحريني 
إلطالق اتفاقية دولية للبالستيك

)٠٣(
)٠٦(

سمو نائب رئيس الوزراء: 
درجة علمية مستحقة بعد مثابرة دراسية

سمو الشيخ خالد بن علي بن خليفة 
يتخـــــرج مــع مرتبــة الشـــــرف

المنامة - بنا

حضر نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة حفل تخريج 
إيسترن  نــورث  جامعة  من  خليفة  آل  خليفة  بن  علي  بن  خالد  الشيخ  سمو  نجله 
بالواليات المتحدة األميركية وحصوله على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف 

)٠٤(في تخصص إدارة األعمال.
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100 فائز محظوظ يحصدون     
650 ألف دوالر بـ“ادخار الوطني”

البحرين  بنك  كشف 
 )NBB( الــــوطــــنــــي 
الفائزين  أســمــاء  عــن 
األولى  الدفعة  ضمن 
مـــن جـــوائـــز بــرنــامــج 
ــي”  ــنـ ــوطـ “ادخــــــــــار الـ
حيث   ،2022 لــلــعــام 
العمالء  من   100 فاز 
بجوائز  المحظوظين 
قيمتها  بلغت  نقدية 
ألف   650 اإلجمالية 
كل  حصل  إذ  دوالر، 
واحـــــــد مـــنـــهـــم عــلــى 
 6,500 قدرها  جائزة 

)١٦(دوالر.

ــب األطـــفـــال  قـــــال اخـــتـــصـــاصـــي طــ
ــة األمــيــركــيــة  ــيـ ــالـ بــمــســتــشــفــى اإلرسـ
التهاب  مــرض  إن  الــحــورانــي  محمد 
األطفال،  بين  رصــده  تم  الــذي  الكبد 
والذي ظهر بالمملكة المتحدة وانتشر 
ــا ووصــــل إلـــى الـــواليـــات  ــ ــ فـــي أوروب
الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة والـــيـــابـــان، لم 
حالة   200 به  اإلصــابــة  عــدد  يتجاوز 
كما  للشفاء،  تماثلت  غالبيتها  وإن 
للسبب  تقارير موثوقة  لم تصدر  أنه 
الرئيس لهذا المرض. وأكد في حوار 
ــالد”  ــبـ ــر حـــســـاب صــحــيــفــة “الـ ــه عــب لـ
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
االنـــســـتـــغـــرام بـــشـــأن الـــتـــهـــاب الــكــبــد 
المهاجم لألطفال أن مملكة البحرين 
لم  الــعــربــي  الــخــلــيــج  منطقة  ودول 

تسجل أي حالة إصابة.

ال إصابات 
بالتهاب الكبد 

المجهول بالبحرين

)٠٦(

ليلى مال اهلل

رسول الحجيري

محمد بن دينة 

سيدعلي المحافظة

سابقة بدخول مستقلين معارضين منبثقين من االنتفاضة الشعبية للبرلمان

لبنان: حزب اهلل وحلفاؤه يخسرون األكثرية النيابية
بيروت - وكاالت

خسر حزب هللا وحلفاؤه األكثرية في 
البرلمان اللبناني الجديد، وفق النتائج 
التي  النيابية  لالنتخابات  النهائية 
والتي  أمــس،  الداخلية  وزيــر  أعلنها 
مستقلين  مرشحين  دخــول  سّجلت 
االنتفاضة  مــن  منبثقين  مــعــارضــيــن 
الشعبية التي حصلت في 2019، إلى 
البرلمان للمرة األولى، بحجم لم يكن 

متوقعا.
وأظــهــرت الــنــتــائــج الــتــي أعــلــن وزيــر 
ــة بـــســـام الـــمـــولـــوي الــدفــعــة  ــي ــداخــل ال
ــوز لــوائــح  ــثــالثــاء فـ األخـــيـــرة مــنــهــا ال
التظاهرات  عــن  المنبثقة  المعارضة 
السياسية  السلطة  ضد  االحتجاجية 
الــتــي شــهــدهــا لــبــنــان قــبــل أكــثــر من 
في  األقـــل  على  مقعدا   13 بـــ  عامين 
الفائزين  من  و12  الجديد.  البرلمان 
يسبق  ولم  الجديدة  الوجوه  من  هم 

لهم أن تولوا أي مناصب سياسية.

هللا  حزب  احتفاظ  النتائج  وأظهرت 
يتزّعمها  التي  أمــل  حركة  وحليفته 
نبيه  واليته  المنتهية  البرلمان  رئيس 
بـــــّري، بــكــامــل الــمــقــاعــد الــمــخــّصــصــة 
في  مــقــعــدا(   27( الشيعية  للطائفة 

الــــبــــالد، لـــكـــن حـــلـــفـــاءهـــمـــا وبــيــنــهــم 
رئيس  بزعامة  الحر  الوطني  التيار 
الجمهورية ميشال عون ونائب رئيس 
ــقــومــي الـــســـوري، خــســروا  الـــحـــزب ال

)١٢(مقاعد في دوائر عّدة.

الصورة الفائزة في المسابقة 

مصور “^” أيمن يعقوب يفوز 
بمسابقة عالمية للتصوير

ــاز الــمــصــور الــصــحــافــي الــمــبــدع الــزمــيــل أيــمــن يعقوب  فـ
 LIFE PRESS PHOTO مسابقة  في  البرونزية  الميدالية 
المقامة في أوكرانيا، التي تختص بتنظيم مسابقة سنوية 

للصورة الصحافية بمختلف بمجاالتها.
الــدفــاع  ــراد  أفـ مــن  لــرجــل  بصورته  الــجــائــزة  الزميل حقق 
المدني لدى عمله على مكافحة حريق ضخم 
ــذي انــدلــع في  فــي منطقة الــســكــراب، والـ
يوليو 2021. وفي تعليق له، شكر يعقوب 
إدارة المسابقة على 
ــادرة،  ــ ــب ــ ــذه ال هــ
ــفــة  ــصــحــي وال
عـــلـــى دعــمــهــا 
وتــشــجــيــعــهــا 
الـــــمـــــســـــتـــــمـــــر 
أنه  وأضــاف  لإلبداع. 

الذي  بالمجهود  اعتراًفا  تعتبر  التي  الجائزة  بهذه  فخور 
يبذله في سبيل إنجاز أعمال صحافية متميزة.

طارق البحار
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تـــرأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس 
المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو 
الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل خليفـــة، االجتماع 
التاســـع واألربعيـــن للمجلـــس األعلـــى لتطويـــر 

التعليم والتدريب عبر تقنية االتصال المرئي.
وفي بداية االجتماع، أكد سموه سعي الحكومة 
اللذيـــن  والتدريـــب  التعليـــم  قطاعـــي  لتطويـــر 
يحظيان بمتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، انطالًقـــا من جهود 
الحكومـــة في االســـتثمار في المواطـــن وجعله 
الخيـــار األول فـــي ســـوق العمل، بما يســـهم في 

تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 2030.
ومن ثم اســـتعرض المجلس تقريًرا بمستجدات 
عمـــل لجنـــة إعداد رؤيـــة واســـتراتيجية تطوير 
التعليم والتدريب برئاســـة وزير شؤون الشباب 
والرياضـــة رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة جـــودة 
التعليـــم والتدريب أيمن المؤيـــد، والذي تضمن 
قطاعـــي  تقييـــم  مرحلـــة  نتائـــج  بأهـــم  عرًضـــا 
التعليـــم والتدريـــب في مملكـــة البحرين، حيث 
أشـــاد المجلس بما تحقق من إنجازات على هذا 
الصعيد منذ تدشين المبادرات الوطنية لتطوير 
التعليـــم والتدريب في العام 2006 وأثرها على 
مخرجات نظام التعليم العام وما بعد المدرسي.
 كمـــا اطلع المجلس على األولويات التي ســـيتم 
التركيـــز عليهـــا من خـــالل اســـتراتيجية تطوير 
التعليـــم والتدريـــب، للبناء على ما تـــم تحقيقه 
مـــن نجـــاح وضمان اســـتدامة التطـــور ومواكبة 
أفضـــل الممارســـات الدوليـــة لتطويـــر التعليـــم 
والتدريـــب وتوفيـــر أفضـــل الفـــرص للمتعلمين 
باحتياجـــات  المخرجـــات  وربـــط  والمتدربيـــن 

سوق العمل وتطلعات المستقبل. 
بعد ذلك، استعرض المجلس مستجدات الخطة 
التنفيذية لكليـــة البحرين للمعلمين، والمرفوعة 
مـــن مجلـــس إدارة الكليـــة، متضمنة أبـــرز ما تم 
إنجـــازه من الخطة التنفيذية للعام 2021، كرفع 
الطاقـــة االســـتيعابية للكليـــة لتأهيـــل وتدريـــب 
البحرينيـــة،  المدرســـية  والقيـــادات  المعلميـــن 
وإتاحـــة برامج التمهـــن للمعلميـــن العاملين في 
المـــدارس الخاصـــة إلـــى جانـــب طـــرح برامـــج 

أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة. 
واّطلـــع المجلس على الجـــدول الزمني لتطبيق 
الخطـــة التنفيذية للعـــام 2022، التي تركز على 
االســـتيعابية  الطاقـــة  معـــدالت  رفـــع  مواصلـــة 
للكليـــة وزيـــادة مخرجاتهـــا، وتعزيـــز شـــراكاتها 
مـــع القطاع الخاص، وإطالق برامج الدراســـات 
العليا التي يجري التحضير لها بالتعاون مع أبرز 
المؤسسات التعليمية العالمية في هذا المجال. 
وفـــي هـــذا الســـياق، رحـــب المجلـــس بتوقيـــع 
مذكـــرة التفاهـــم بيـــن كليـــة البحريـــن للمعلمين 
وجامعة بوسطن بالواليات المتحدة األميركية، 
بهـــدف طـــرح برنامـــج الماجســـتير فـــي القيادة 
التربويـــة للعاملين فـــي الميـــدان التعليمي، وما 
لذلك من انعكاســـات مباشرة على تنمية وصقل 
الكفـــاءات البحرينيـــة العاملة في هـــذا المجال، 
مـــع تأكيـــد أن توقيـــع مثل هـــذه المذكـــرات مع 
مؤسســـات دوليـــة مرموقـــة من شـــأنه أن يضع 
كلية البحرين للمعلمين على خارطة مؤسســـات 

إعداد المعلمين المتميزة إقليمًيا ودولًيا. 
اللوائـــح  تطويـــر  مناقشـــة  االجتمـــاع  وشـــهد 
الخاصـــة بكلية البحرين المعلميـــن بما يعزز من 
أدائهـــا المالـــي واإلداري وفـــق نظـــام أكاديمـــي 

متوافـــق مع جامعـــة البحرين من جهة، ويضمن 
مـــن  واإلداريـــة  الماليـــة  اســـتقالليتها  للكليـــة 
جهـــة أخـــرى. واعتمـــد المجلس مقتـــرح الهيكل 
التنظيمي للكلية، الذي تم وضعه بالتنسيق بين 
مجلـــس إدارة الكليـــة وجهـــاز الخدمـــة المدنية، 
ليكـــون أول هيـــكل تنظيمي يعتمـــد وفق خطة 
تطوير الكلية وتوسعة دورها، في إطار تحقيق 
علـــى  المدرجـــة  والتدريـــب  التعليـــم  أهـــداف 
اإلطار الموحـــد لألولويات الحكوميـــة المتعلقة 
بتطوير جـــودة التعليم. يذكر أن الكلية تســـعى 
مـــن خالل الخطط التنفيذية واالســـتراتيجيات 
المســـتحدثة إلـــى تلبيـــة مـــا نســـبته 80 % مـــن 
للمعلميـــن  الحكوميـــة  المـــدارس  احتياجـــات 

بحلول العام 2030.
كمـــا اطلـــع المجلـــس على مقتـــرح تطويـــر كلية 
البحريـــن التقنية )بوليتكنـــك البحرين( المرفوع 
من الرئيـــس التنفيذي للكلية، والذي يهدف إلى 

توفيـــر خيـــارات التعليـــم والتدريـــب التطبيقي 
مـــن خالل رفـــع الطاقة االســـتيعابية لبوليتكنك 
البحريـــن وصواًل إلـــى تحقيق أولويـــات تطوير 
التعليـــم التطبيقي ما بعد المدرســـي، في ضوء 
مـــا تطمـــح إليـــه الكلية لقيـــادة مبـــادرة التعاون 
بيـــن مؤسســـات التعليـــم التطبيقـــي والتي تعد 
من أهم مبـــادرات اســـتراتيجية تطوير التعليم 
مـــا بعـــد المدرســـي، حيـــث إّن تطويـــر وتنميـــة 
القوى البشـــرية في مملكة البحرين يحتاج إلى 
نظـــام تعليم تطبيقي مطـــّور يواكب المتغيرات 
السريعة في سوق العمل وُيحّقق االستراتيجية 
الجديـــدة لكليـــة البحريـــن التقنيـــة والتي تقوم 
علـــى تعزيـــز الفـــرص النوعية أمـــام الخريجين، 
وإتاحة الخيارات والمسارات المرنة، والمنافسة 
فـــي ســـوق العمـــل، وتعزيـــز ثقافة التعلـــم مدى 
الحيـــاة، وزيـــادة القابليـــة للتوظيـــف، ومواكبـــة 
التغيـــرات الســـريعة والتكنولوجيـــا فـــي ســـوق 

العمل وطرح برامج جديدة والتنسيق المستمر 
مع القطاع الخاص.

بعـــد ذلك، اســـتعرض المجلس آخر مســـتجدات 
مهـــارات  البحريـــن ومنصـــة  مهـــارات  مشـــروع 
التوظيف الذي تضمن نتائج المرحلة التجريبية 
للمشـــروع وأهم ما تـــم إنجـــازه، والتقارير التي 
أعـــدت عن فجـــوة المهـــارات للقطاعيـــن المالي 
خطـــط  تقاريـــر  إلـــى  باإلضافـــة  واالتصـــاالت 
تطويـــر  ومســـتجدات  العاملـــة،  القـــوى  تنميـــة 
وإعـــداد المعايير المهنية الوطنية والتي ســـيتم 
االســـتفادة منهـــا فـــي تصميـــم برامـــج تدريبية 
مبنيـــة علـــى احتياجـــات ســـوق العمـــل، بما في 
ذلـــك نمـــوذج عمـــل مهـــارات البحريـــن والـــذي 
يشـــمل المجلس االستشاري والهيكل التنظيمي 
المقتـــرح للمشـــروع، الـــذي يعتبـــر أول مبـــادرة 
معاييـــر  علـــى وضـــع  تعمـــل  متكاملـــة  وطنيـــة 
والمهـــن  الوظائـــف  لمزاولـــة  احترافيـــة  مهنيـــة 
فـــي مملكة البحرين، وتلبيـــة الحاجة المتزايدة 
للقوى العاملـــة من الكوادر الوطنية الماهرة في 

مختلف القطاعات. 
وفي ختام االجتماع، توجه سمو الشيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفة بالشـــكر والتقديـــر لجميع 
أعضاء المجلس، والعاملين في اللجان الفرعية 
وفـــرق العمل والعامليـــن على مبـــادرات تطوير 
التعليـــم والتدريـــب، علـــى جهودهـــم الحثيثـــة 
واإلنجـــازات التـــي تـــم تحقيقها، مؤكـــًدا أهمية 
مواصلة هذه المســـاعي للوصـــول إلى األهداف 
التعليـــم والتدريـــب،  الحكوميـــة فـــي قطاعـــي 
اإلطـــار  ضمـــن  المعنيـــة  المبـــادرات  وتحقيـــق 
األولويـــة  ذات  الحكوميـــة  للبرامـــج  الموحـــد 

المحققة للتنمية الشاملة.

المنامة - بنا

رفع الطاقة االستيعابية لكليتي “المعلمين” و “بوليتكنك”
إتاحة برامج التمهن لمعلمي المدارس الخاصة... “األعلى لتطوير التعليم”:

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

حصـــدت مملكـــة البحريـــن، ممثلـــة فـــي 
“بيـــت خلـــف، ذاكـــرة المنامـــة” المتفـــّرع 
عـــن مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد 
علـــى  والبحـــوث  للثقافـــة  خليفـــة  آل 
جائزة األمير ســـلطان بن ســـلمان للتراث 
العمرانـــي فـــي دورتها السادســـة للســـنة 
الجائـــزة ســـفير مملكـــة  الثانية.وتســـلم 
البحرين لدى المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن 
بـــن علـــي آل خليفـــة خالل الحفـــل الذي 
أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي 
األميـــر فيصل بن بندر بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود أميـــر منطقة الريـــاض، وبحضور 
صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن 

ســـلمان بـــن عبدالعزيز مؤســـس ورئيس 
مؤسســـة التراث الخيرية، رئيس اللجنة 
العليا للجائزة، وذلك بمقر جامعة األمير 

سلطان بن عبدالعزيز في الرياض. 
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الشـــيخ علـــي بن 

عبدالرحمن بن علي آل خليفة أن مملكة 
البحرين فـــي العهد الزاهـــر لعاهل البالد  
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، حققت قفـــزات نوعية كبرى 

في مجال التراث العمراني.

علي بن عبدالرحمن: البحرين تحقق قفزات نوعية بالمجال التراثي

“بيت خلف” يحصد جائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني

أجبـــرت العاصفـــة الترابيـــة الصفـــراء المقبلـــة مـــن العـــراق 
تغييـــر  علـــى  المواطنيـــن  مـــن  كثيـــًرا  البعيـــدة  والمناطـــق 
برنامجهـــم أمس الثالثاء بشـــكل كامل، بعـــد أن غطى الغبار 
معظـــم مناطـــق البحريـــن وبمســـتوى رؤيـــة غيـــر مطمئـــن، 
ومزعـــج. وأشـــار مواطنـــون عبر حســـاباتهم الشـــخصية في 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، إلـــى أن منهـــم مـــن ألغـــى 
مواعيـــده لزيـــارة األصدقاء والمعارف، وعـــدد من المجالس 
األســـبوعية، والمواعيد الخاصة، والطبية أيًضا، الفتين إلى 
أن الجلوس الجبري في البيت في ظل موجة الغبار الكثيفة 

هذه، هو الخيار األمثل.
وأحدهـــم قال إنه أغلق فتحات التهوية بعدد من المناشـــف 
ولصقهـــا باألطـــراف، منذ مســـاء يـــوم أمس، تفاديـــا لدخول 

الغبـــار للمنـــزل، بينما كشـــف آخرون عـــن أنهم أغلقـــوا نوافذ 
البيـــت ودورات الميـــاه بشـــكل كامـــل، ووضعـــوا عـــدًدا مـــن 
المالبـــس القديمـــة تحـــت فتحـــات األبـــواب الرئيســـية، مـــع 

التأكيد على أطفالهم بعدم فتحها.
وقالـــت أم محمد لـ ”البـــالد”: يذكرنا هذا الحـــال، بأيام حرب 
تحريـــر الكويـــت، حيـــث اســـتخدمنا البالســـتيك والقمـــاش 
الســـميك ومعـــدات اللصـــق إلغـــالق النوافـــذ، وذلـــك تفادًيـــا 
لتنشـــق أي غازات ســـامة، ألننا كنا خائفين من تسرب المواد 

الكيميائية لبيوتنا. 
إلـــى ذلـــك، رصـــدت “البالد” فـــي الصبـــاح الباكر أمـــس عدًدا 
مـــن المواطنين أثناء ذهابهـــم وانصرافهم من أعمالهم، وهم 
يرتـــدون الكمامات والتي ظهرت للســـطح هـــذه المرة جراء 

الغبار وليس بسبب الجائحة.

“الزائر األصفر” ُيجِلس المواطنين في بيوتهم
إبراهيم النهام

المنامة - بنا

بعـــث ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفـــة، برقيـــة تهنئة إلى رئيســـة 
الفرنســـية  الجمهوريـــة  وزراء 
الصديقة إلزابيث بورن، بمناســـبة 

تعيينهـــا رئيســـة للـــوزراء، أعـــرب 
ســـموه فيهـــا عـــن أطيـــب التهاني 
والتمنيات لهـــا بالتوفيق والنجاح 
فـــي مهمـــات عملهـــا، ولجمهوريـــة 
فرنسا الصديقة المزيد من التقدم 

واالزدهار.

سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يهنئ 
رئيسة وزراء فرنسا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

قـــام وفد من كبار نســـاء العائلـــة المالكة 
الكريمة، تتقدمهن ســـمو الشيخة ثاجبة 
بنـــت ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة حرم 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
وســـمو الشـــيخة مريـــم بنت ســـلمان بن 
خالـــد  الشـــيخ  حـــرم  خليفـــة  آل  حمـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمـــس، بزيـــارة 
خاصـــة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في وفاة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، إلى كل من ســـمو الشيخة فاطمة 
بنـــت مبـــارك حـــرم المغفـــور لـــه الشـــيخ 
نهيـــان مؤســـس  آل  ســـلطان  بـــن  زايـــد 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وســـمو 
الشـــيخة شمسة بنت ســـهيل المزروعي، 
حـــرم المغفور له بإذن هللا تعالى، وأفراد 

األسرة الكريمة.
هـــذا ونقـــل الوفـــد التعـــازي الشـــخصية 
لصاحبة الســـمو الملكي االميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، قرينـــة عاهل 

البالد، كما أعرب الوفد عن بالغ المواساة 
في المصـــاب الجلل وأخلص الدعاء بأن 
يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمتـــه ومغفرته 
ورضوانه ويدخله فســـيح جنانه، ويلهم 
الصبـــر  جميـــل  الكريمـــة  العائلـــة  أفـــراد 
وحســـن العـــزاء، وبـــأن يديـــم مـــا يربـــط 
مملكـــة البحرين ودولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة من وشـــائج األخـــوة والمحبة 
والتقـــارب كمـــا يتمناها ويحـــرص عليها 

قادة البلدين الشقيقين.

وفد من كبار نساء العائلة المالكة يقدمن التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
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حضـــر نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة حفل تخريج 
نجله ســـمو الشيخ خالد بن علي بن خليفة آل 
خليفة من جامعة “نورث إيســـترن” بالواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة وحصولـــه على شـــهادة 
البكالريـــوس مع مرتبة الشـــرف في تخصص 

إدارة األعمال.
وأشـــاد ســـمو نائب رئيس مجلس الوزراء بما 
بذلـــه ســـمو الشـــيخ خالد بـــن علـــي آل خليفة 
دراســـته  فتـــرة  طـــوال  ومثابـــرة  جهـــد  مـــن 
واســـتحقاقه هذه الدرجـــة العلمية من جامعة 
نورث إيســـترن وهـــي من الجامعـــات العريقة 
فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، متمنيـــا 
ســـموه دوام التوفيق والنجاح لســـمو الشـــيخ 

خالد في حياته العلمية والعملية.
وبهـــذه المناســـبة قال ســـمو الشـــيخ خالد بن 
علي بن خليفة آل خليفة “يســـرني ويشرفني 
أن أرفـــع أســـمى آيـــات الشـــكر واالمتنـــان إلى 
ســـيدي الوالـــد ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة على ما أبداه ســـموه من دعم دائم 
وتوجيه مستمر كان له أبلغ األثر في نيل هذه 
الشـــهادة العلمية، وحافـــزا لتحقيق المزيد من 
اإلنجازات معاهدا ســـموه أن أكـــون دوما في 

خدمة وطني.
وقد تلقـــى ســـموهما التهاني بهذه المناســـبة، 
والتمنيـــات بـــأن يوفق المولى عز وجل ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن علـــي آل خليفة فـــي حياته 
العمليـــة وخدمة الوطـــن بقيادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة ومســـاندة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ خالد بن علي بن خليفة يتخرج  مع  مرتبة  الشرف
سمو نائب رئيس الوزراء: درجة علمية مستحقة من جامعة عريقة بعد مثابرة دراسية

المنامة - بنا

بـــوزارة  الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  عقـــدت 
شؤون اإلعالم، امس، اجتماعها الدوري 
الثانـــي لســـنة 2022، الوكيـــل المســـاعد 
اللجنـــة  رئيـــس  والتلفزيـــون  لإلذاعـــة 
عبدهللا الدوســـري، إذ جرى اســـتعراض 
عـــدد مـــن المبـــادرات والمقترحات التي 
تستهدف تعزيز فرص إدماج المرأة في 

الوزارة.

مؤشـــرات  اللجنـــة  اجتمـــاع  وتنـــاول 
إنجـــاز  فـــي  المحـــرز  والتقـــدم  األداء 
برامـــج ومبـــادرات لجنة تكافـــؤ الفرص 
خـــالل  اللجنـــة  أقرتهـــا  التـــي  بالـــوزارة 
اجتماعاتهـــا الســـابقة، وســـبل النهـــوض 
بهـــذه المؤشـــرات، عبـــر مواصلـــة العمل 
علـــى تذليل أيـــة صعوبـــات تواجه ذلك 

في المرحلة المقبلة.

تعزيــز فــرص إدمــاج المرأة في “اإلعالم”

العمل الحقوقي المؤسسي في البحرين لم يكن طارئًا

حزمة من الفعاليات في متحف 
البحرين 18 و20 مايو الجاري

توسعة األطر المتصلة بالحرية والديمقراطية... رئيسة النواب:

أكدت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية بنت 
عبـــدهللا زينـــل أن مملكة البحريـــن بقيادة 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وضعـــت رعايـــة 
حقوق اإلنســـان، وتوســـعة األطر المتصلة 
بالحرية والديمقراطية والتســـامح، ونشر 
ثقافة السالم والتعايش السلمي، واحترام 
التعدديـــة ركيـــزة أصيلة من ركائـــز العمل 
الوطني، وثابتًا راســـخًا في كافة الظروف 

والمراحل.
جـــاء ذلـــك فـــي اجتمـــاع موســـع لرئيســـة 
مجلس النواب - والوفد البرلماني المرافق 
- الخميس الماضي مع رئيسة لجنة حقوق 
اإلنسان في البرلمان األوروبي ماريا أرينا، 

في العاصمة البلجيكية )بروكســـل(، ضمن 
زيارة رســـمية للوفد، حيث تم اســـتعراض 
آخـــر المســـتجدات المرتبطـــة بالخطـــوات 
واالســـتراتيجيات والبرامـــج والمبـــادرات 
التي أطلقتهـــا مملكة البحرين في المجال 

الحقوقـــي. ولفتت رئيســـة مجلس النواب 
إلـــى أن مبادئ حقوق اإلنســـان وما يتصل 
بها من عمل مؤسسي لم يكن فكرة طارئة 
أن  إلـــى  البحريـــن، منوهـــة  علـــى مملكـــة 
ميثـــاق العمل الوطني - الذي شـــكل نقطة 

التقاء إلرادة الحكم مع التطلعات الشعبية 
ت األســـس المتصلة بحقوق اإلنســـان  - ثبَّ
وحفـــظ كرامتـــه وحرياتـــه، وتـــم تضمين 

ذلك في الدستور والقوانين.
 وفـــي لقـــاء آخر جمعهـــا مع نائب رئيســـة 
وفـــد العالقات مع شـــبه الجزيـــرة العربية 
)DARP( بالبرلمان األوروبي مارك تاربيال، 
أكـــدت زينـــل أن مملكة البحريـــن تحرص 
البرلمانيـــة؛  الدبلوماســـية  تفعيـــل  علـــى 
للمســـاهمة في بنـــاء عالقات ســـالم ودية 
ونشـــر ثقافـــة الحـــوار، وتكريـــس جهـــود 
التعاون والتنسيق المشترك مع البرلمانات 
النزاعـــات  تســـوية  أجـــل  مـــن  الصديقـــة 
والخالفات الدولية بالطرق الســـلمية ونبذ 

العنف والتطرف.

القضيبية - مجلس النواب

السيدة ماريا أرينا رئيس لجنة حقوق اإلنسان 

لجنة تكافؤ الفرص بوزارة اإلعالم تعقد اجتماعها الثاني لهذا العام

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للمتاحـــف الذي 
تنّظـــم  عـــام،  كل  مـــن  مايـــو   18 يوافـــق 
هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار مجموعة 
مـــن األنشـــطة والبرامـــج الثقافيـــة يومي 
18 و20 مايـــو الجـــاري بمتحـــف البحرين 
لهـــذا  االحتفاليـــة  شـــعار  وفـــق  الوطنـــي 
العـــام بعنـــوان “قـــوة المتاحـــف”، وبهـــذه 
المناســـبة ستكون أبواب متحف البحرين 
الوطنـــي ومتحـــف موقـــع قلعـــة البحرين 
مفتوحة الســـتقبال الجمهـــور مجانًا ليوم 
18 مايـــو الجـــاري، كما وســـيكون يوم 20 
مايو اســـتثنائيًا، حيث سيسمح للجمهور 
بالتصويـــر فـــي متحف البحريـــن الوطني 
)في األماكن المسموح بها( بدون تصريح 
كتابـــي مســـبق مـــع فرصـــة تجربـــة قائمة 
“دارســـين”  مقهـــى  فـــي  جديـــدة  طعـــام 
بمتحـــف البحريـــن الوطنـــي بخصم تصل 

قيمته إلى 10 %.
ليـــوم  االحتفاليـــة  برنامـــج  ويتضمـــن 
األربعاء الموافق 18 مايو الجاري بمتحف 
البحريـــن الوطنـــي علـــى ثالثـــة فعاليـــات 
ثقافيـــة تقام كالتالي: تدشـــين كتاب “50 
قطعـــة مـــن مقتنيـــات متحـــف البحريـــن 
الوطني” في الساعة 6:00 مساًء، معرض 
مســـابقة مســـار اللؤلـــؤ في الســـاعة 6:30 
مســـاًء، معرض محطات في تاريخ مطار 

البحرين في الساعة 6:30 مساًء.
فيمـــا يشـــتمل البرنامج المقـــرر عقده في 
متحـــف البحريـــن الوطني يـــوم 20 مايو 

على 5 ورش عمل مجانية على التفصيل 
تعليـــم  دلمـــون:  فخـــار  اصنـــع  التالـــي: 
خطـــوات عمـــل جرة مـــن الفخـــار تحاكي 
طريقة عمل الجـــرار الدلمونية التقليدية 
)مناســـبة لألعمار من 8 15- ســـنة(، اكتب 
الكتابـــة  طريقـــة  تعليـــم  بالمســـمارية: 
المســـمارية، وهي نمط من أنماط الكتابة 
المستخدمة في حضارة دلمون، وتسمى 
كذلك بالكتابة الدلمونية )مناسبة لألعمار 
10-7 ســـنة(، اصنـــع ختم دلمـــون الخاص 
بـــك: تعليـــم طريقـــة صنـــع ختـــم دلموني 
يبـــرز نوع المهن التي كان يزاولها ســـكان 
مـــن  يعبـــر كل مشـــترك  بحيـــث  دلمـــون، 
خـــالل الختم الخاص به عـــن المهنة التي 
لـــو كان مـــن ســـكان  كان يـــود مزاولتهـــا 
حضـــارة دلمـــون )مناســـبة لألعمـــار 8-15 
سنة(، أنشـــئ متحفك: توفر هذه الورشة 
مجســـم  بتصميـــم  للمشـــتركين  الفرصـــة 
مصغـــر يحاكي في طريقـــة بنائه لمتحف 
البحريـــن الوطنـــي مـــع إضافـــة لمســـاتهم 
الخاصـــة )مناســـبة لألعمار 15-13 ســـنة(، 
أســـطورة جلجامش: خالل هذه الورشـــة 
أســـطورة  علـــى  المشـــاركون  ســـيتعرف 
جلجامش، كما وسيحضون بفرصة رواية 
ما تعلموه على خشـــبة المســـرح )مناسبة 
لألعمار من 10-7 ســـنة(، ويمكن للراغبين 
في المشـــاركة فـــي ورش العمل المجانية 
التســـجيل فـــي الموقـــع اإللكتروني لهيئة 

البحرين للثقافة واآلثار. 
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اختتمـــت لجنـــة الشـــباب بالمجلـــس األعلـــى للمرأة 
ـــا حافـــًا بالفعاليات التـــي تناولت  برنامًجـــا رمضانيًّ
الكثير من الموضوعات التي تهم شـــريحة الشـــباب 
وبمـــا  ككل،  البحرينـــي  والمجتمـــع  الجنســـين  مـــن 
يواكـــب توجهـــات الخطـــة الوطنية لنهـــوض المرأة 
)2022-2013(، وهـــدف البرنامـــج فـــي  البحرينيـــة 
مجملـــه إلى توعية فئة الشـــباب بالممارســـات التي 
تحافـــظ علـــى رفاههـــم االجتماعـــي واالقتصـــادي 
والصحـــي، باإلضافـــة لتوجيههـــم نحو الممارســـات 
االقتصادية على المســـتوى الفردي التي من شـــأنها 
تعزيـــز االســـتقرار األســـري. وحرصـــت اللجنة على 
اســـتقطاب العديـــد مـــن المتحدثيـــن مـــن بينهم من 
عرض تجربته الشـــخصية ومسيرة نجاحه ومجال 
اختصاصـــه، وآخرين من ذوي الخبرات الذين أثروا 
موضوعـــات النقـــاش وقدمـــوا إرشـــادات ونصائـــح 
متنوعـــة. وحظيـــت هـــذه الفعاليـــات التـــي نظمتها 
اللجنة عبر حسابها على تطبيق االنستغرام بحضور 
واهتمـــام عدد كبير مـــن الشـــباب والمتابعين الذين 
تفاعلـــوا بحماس مع الطرح. كمـــا حظيت الفعاليات 
أيضـــا باهتمام إعامي من خال النشـــر الصحافي، 

وتفاعل عدد من كتاب المقاالت.
الرمضانـــي،  الفعاليـــات  برنامـــج  إلـــى  وإضافـــة 
اســـتثمرت لجنة الشـــباب مناسبة شـــهر رمضان في 
نشـــر تصاميم يومية دينية وتوعوية على حســـابها 

على انستغرام خال الشهر الفضيل.

قصص نجاح

نظمـــت لجنـــة الشـــباب بالمجلـــس األعلـــى لقـــاًء مع 
المخرجـــة إينـــاس يعقـــوب، تحدثـــت خالـــه حول 
المـــرأة البحرينيـــة واإلخـــراج الســـينمائي وصناعة 
الرســـوم المتحركـــة والوثائقيـــات، مشـــيرة إلـــى أن 
المـــرأة البحرينيـــة أبدعـــت في مختلـــف المجاالت، 
بمـــا فيهـــا المجـــاالت النوعيـــة مثـــل إخـــراج أفـــام 
ومسلســـات الرســـوم المتحركـــة، بمـــا يحملـــه هذا 
المجـــال مـــن تطور دائم وقدرة علـــى نقل المحتوى 
الفكـــري والثقافـــي واألخاقي، وما لـــه من أثر كبير 
على غـــرس العـــادات الصحيحة واألفـــكار الخاقة 

فـــي عقول الناشـــئة ووضعهم على الطريق الســـليم 
لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

وفـــي فعاليـــة مشـــابهة، اســـتضافت لجنة الشـــباب 
المخرجـــة والمصـــورة البحرينيـــة؛ الفائـــزة بجائـــزة 
أفضـــل مخرجـــة ســـينمائية مـــن المملكـــة المتحدة؛ 
الســـيدة مريـــم عبـــد الغفـــار، فـــي لقاء قالـــت خاله 
مجـــال  فـــي  البحرينيـــة  النســـائية  البصمـــة  إن 
اإلخراج الســـينمائي متميزة لما تحمله من مشـــاعر 
وأحاســـيس وأفـــكار اســـتثنائية، وأشـــارت إلـــى أن 
المرأة البحرينية اســـتطاعت أن تدخل هذا المجال 
الحيـــوي وتبـــدع فيـــه، مـــع تأكيدهـــا علـــى وجـــود 
كفـــاءات محليـــة طموحـــة بطاقـــات غيـــر محدودة 
يمكـــن بحصولهـــا على مزيد من الدعـــم أن تعزز من 
مســـيرة عطائهـــا ونجاحهـــا. كما تحدثـــت المخرجة 
عبـــد الغفار خال اللقـــاء عن جوانب من مســـيرتها 

األكاديمية والمهنية.

إرشادات ونصائح

األعلـــى  المجلـــس  فـــي  الشـــباب  لجنـــة  وعقـــدت 
للمـــرأة لقـــاءات مع خبـــراء مـــن خلفيـــات أكاديمية 
ومهنيـــة مختلفـــة، تحـــدث فـــي أحدهـــا اإلعامـــي 
والمتخصـــص في “صحافة الموبايل” مهند النعيمي 
حـــول حمايـــة البيانـــات الشـــخصية علـــى االنترنت 
والهواتـــف الذكيـــة، وقـــدم مجموعـــة مـــن النصائح 
التقنية للشباب والمســـتخدمين حول أهمية تقليل 
حجـــم البيانات الشـــخصية على منصـــات التواصل 
االجتماعـــي والتأكد من رفع مســـتوى األمان لديهم 
عبـــر اتبـــاع مجموعة مـــن الطرق والخطـــوات التي 
تمكنهـــم مـــن معرفـــة حجـــم المعلومـــات التـــي مـــن 

الممكن استغالها.
واســـتضاف برنامـــج الفعاليـــات الرمضانـــي للجنـــة 
الشـــباب الباحـــث االقتصـــادي عـــارف خليفـــة الذي 
قدم عـــددا من المقترحات للحد مما ســـماه “التأثير 
السلبي لمشـــاهير وسائل التواصل االجتماعي على 
االنماط االســـتهاكية لدى الشباب”، وذلك عبر نشر 
الثقافة االســـتهاكية والمالية الصحيحة من خال 
المناهـــج الدراســـية والجامعية والـــدورات النوعية 
للمقبلين على أي مشروع تجاري كالشركات وريادة 

األعمال أو مالي كاالستثمار، وسن قوانين تحاسب 
أي طرح ســـلبي مـــن قبل مؤثري ومؤثرات وســـائل 
التواصـــل وتنظيـــم اإلعانـــات في هـــذه المنصات، 
إضافـــة إلـــى تشـــجيع مؤسســـات المجتمـــع المدني 
على تعزيز وعي المستهلك، وتحديد ميزانية الفرد 
واألسرة على أساس االحتياجات وليس الكماليات.
وفـــي لقـــاء آخر اســـتضافت لجنة الشـــباب الرئيس 
التنفيذي لجمعية حفظ النعمة أحمد الكويتي الذي 
قدم شرحا حول آلية عمل فريق الجمعية في جمع 
ما يتبقى من طعام في المطاعم والفنادق والوالئم 
وغيرهـــا ثـــم توزيعه على األســـر المحتاجـــة، منوها 
بدور المتطوعين الشباب البحرينيين من الجنسين 
فـــي الجمعية ومـــا يقومون به من جهـــود في عمل 
الجمعيـــة القائـــم علـــى تعبئـــة الطعام وفقـــا لمعايير 
الصحة والسامة المعمول بها ثم توزيعه على نحو 
216 أســـرة متعففة مســـجلة على قوائـــم الجمعية، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى نشر الوعي بأهمية عدم 

هدر الطعام.

استقرار نفسي وأسري

برنامجهـــا  فـــي  الشـــباب  لجنـــة  اســـتضافت  كمـــا 

الرمضاني أوهاج المناعي رئيسة قسم االستشارات 
القانونية بمركز دعم المرأة بالمجلس األعلى للمرأة، 
حيث تحدثت عن أهمية تخصيص ميزانية لألسرة 
وأثرها على االســـتقرار األسري، وأوضحت أن ذلك 
يندرج ضمن مهارات ادارة شـــؤون األسرة ويساعد 
على تجنب األزمات المالية. حيث إن التشـــاور بين 
أفراد األســـرة لتخطيط الميزانية يزيد األلفة بينهم 
ويكـــرس مفهوم اإليثـــار، وينمي حس المســـؤولية، 
وتقدير الدور والجهد الذي يقوم به المعيل، لتوفير 
احتياجـــات األســـرة، الفتة في الوقـــت ذاته إلى أن 
كثيرا من المشـــاكل األســـرية تنجم عـــن عدم ادارة 

المصروفات والنفقات بالشكل الصحيح.
أمـــا عائشـــة الزعبـــي؛ وهي أخصائي إرشـــاد أســـري 
بمركـــز دعـــم المـــرأة فـــي المجلـــس األعلـــى للمـــرأة؛ 
فتحدثـــت فـــي لقـــاء آخـــر نظمتـــه لجنـــة الشـــباب 
عـــن الصحة النفســـية وعاقتها باســـتقرار األســـرة، 
وأوضحت أن المجلس األعلى للمرأة يولي اهتماما 
بالصحـــة النفســـية لما لـــه من أثر فـــي الحفاظ على 
العاقات األســـرية، ولفتت إلى أن الصحة النفســـية 
تحدد ردود أفعال الفرد وكيفية تعامله مع محيطه 
في ظل ضغوطات الحياة، ومنه، حذرت من إهمال 
الصحـــة النفســـية والـــذي قـــد يقـــود للتعـــرض إلـــى 

األمراض النفسية مثل القلق والتوتر وغيرها.
أمـــا أمل بدو، رئيســـة قســـم االستشـــارات األســـرية 
فـــي مركز دعم المـــرأة بالمجلس األعلى للمرأة، فقد 
تحدثـــت في لقاء ثاٍن عن أهمية االدخار في تعزيز 
االســـتقرار األسري، مشـــيرة إلى تعاون المجلس مع 
بنك ســـتاندرد تشـــارترد في تقديم خدمة المشورة 
المالية للمســـتفيدين من خدمـــات مركز دعم المرأة 
مـــن خـــال متطوعين بالبنـــك، وذلك بهـــدف تعزيز 
وعيهم وتزويدهم بثقافة االدخار لما له من أثر في 

التخفيف من حدة الخافات األسرية.
اللقـــاءات الرمضانيـــة ذاتـــه،  وفـــي إطـــار برنامـــج 
تحدثـــت شـــيخة جمشـــير، أخصائـــي أول قانونـــي 
وقائم بأعمال رئيس قســـم اإلرشـــاد الخدمي بمركز 
دعـــم المرأة بالمجلس األعلـــى للمرأة، عن الخدمات 
اإلسكانية التي يتم متابعتها من قبل قسم اإلرشاد 
الخدمـــي بالمجلس وإجراءاتها، وتذليل الصعوبات 
والتحديـــات التـــي قد تواجـــه المـــرأة وتحول دون 
حصولهـــا على هـــذه الخدمـــات، وذلـــك انطاقا من 
أن المنزل يشـــكل ركيزة أساســـية الستقرار األسرة 

وجودة حياة جميع أفرادها.

مشاركات من أعضاء اللجنة

وفي إطار برنامج فعالياتها الرمضاني ذاته، نظمت 
لجنة الشـــباب لقاءات عبر برنامـــج “زوم”، من بينها 
محاضـــرة افتراضيـــة بعنـــوان “أهميـــة القـــراءة في 
تطويـــر الذات” قدمتها عضو اللجنة شـــيخة الزايد، 
وتضمنت المحاضرة العديد من المحاور أهمها دور 
القـــراءة في رفع مســـتوى الوعـــي والنصائح العامة 
حـــول انمـــاط القـــراءة واالهتمامـــات الشـــبابية في 

المجال الثقافي واألدبي. 
كمـــا نظمـــت اللجنـــة محاضـــرة افتراضيـــة أخـــرى 
شـــهر  اســـتثمار  وكيفيـــة  الحيـــاة  “جـــودة  بعنـــوان 
رمضان” قدمتها عضو اللجنة وطالبة الطب البشري 
بهية الدويشان من خال طرح العديد من المحاور 
الصحيـــة والنصائح حـــول التغذيـــة الصحيحة في 
شـــهر رمضان وتفادي السلوكيات الغذائية الخاطئة 

التي قد تؤثر على صحة اإلنسان.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تعزيز الوعي بالترابط األسري والتخطيط المستقبلي
“شبابية األعلى للمرأة” اختتمت برنامجاً حافالً بالفعاليات

لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة تختتم برنامجها الرمضاني الحافل بالفعاليات

برعايـــة الرئيســـة الفخريـــة لجمعية النور للبر ســـمو 
الشـــيخة لولـــوة بنت خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، 
نظمـــت جمعيـــة النور للبـــر الحفل الختامـــي للدورة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  لجائـــزة  الثانيـــة 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة القرآنيـــة – رحمه هللا 
تعالـــى - وذلك يـــوم الثاثاء 17 مايو الجاري بقاعة 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة بجمعية النور 
للبـــر، وبحضور لفيف من أصحاب الســـمو والمعالي 

والسعادة والمسؤولين بالدولة.
وبحضور الشـــيخ محمد بن راشـــد آل خليفة ممثاً 
عن ســـمو الشـــيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، بدأ الحفـــل بتاوة آيات من القـــرآن الكريم 
تاها المتســـابق عبدهللا عيســـى حسن، ثم تا ذلك 
كلمـــة رئيســـة جمعيـــة النـــور للبـــر – رئيســـة اللجنة 
الدائمـــة للجائـــزة الشـــيخة لميـــاء بنـــت محمـــد بـــن 
خليفـــة آل خليفة، ألقاها نيابة عنها المشـــرف العام 
للتنســـيق والمتابعـــة بالجائـــزة جمـــال داوود، حيث 
أشـــادت فيها بمبـــادرة الرئيســـة الفخريـــة للجمعية 
ســـمو الشـــيخة لولـــوة بنـــت خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، على إقامتها ودعمها لهذه الجائزة القرآنية، 
تخليـــدًا لذكـــرى الوالـــد البار صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه هللا رحمة 

واسعة. 
وأوضحت الشيخة لمياء أن العناية بالقرآن الكريم 
يكون باإلنفاق علـــى تعلمه وتعليمه، وكذلك تنظيم 

المســـابقات القرآنيـــة بيـــن طـــاب مراكـــز وحلقـــات 
القـــرآن الكريم فـــي تاوته وحْفظـــه وتجويده، كما 
أشـــارت الشـــيخة لمياء إلى الدورة الثانية شـــهدت 
ازديـــادًا في أعداد المشـــاركين من الجنســـين حيث 
فـــاق عددهم أكثر من 600 متســـابق من الجنســـين 
ولله الحمد، مما يشـــير إلى ســـرعة انتشار المسابقة 

ورغبة الحّفاظ والمجّودين في المشاركة فيها.
بعد ذلك ألقى رئيس مجلس األوقاف السنية راشد 
الهاجـــري كلمـــة أشـــاد فيهـــا بمناقـــب فقيـــد الوطن 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة – غفـــر هللا له – وأجـــزل له األجـــر والثواب 
علـــى ما قـــدم، قائاً “ترك لنا - رحمـــه هللا - بصمات 

واضحة للعيان في أرض مملكتنا الحبيبة، ساهمت 
فـــي تطورهـــا وازدهارهـــا، فلســـموه خالـــص الثنـــاء 

والدعاء بالمغفرة واألجر والثواب على ما قدم”. 
كمـــا شـــكر لجمعيـــة النـــور للبر علـــى تنظيمهـــا لهذه 
الجائزة القرآنية المباركة في شـــهر رمضان المبارك، 
والتي ســـتبقى عامة مميزة نتطلع إلى اســـتمرارها 

في األعوام المقبلة بإذن هللا تعالى.
ثـــم تم عـــرض تقرير مرئي عـــن الجائزة مـــن إعداد 

اللجنة المنظمة للجائزة.
بعـــد ذلـــك قـــام الشـــيخ محمد بـــن راشـــد آل خليفة 
ممثـــاً عـــن راعيـــة الحفـــل  بتكريـــم أعضـــاء لجان 

التحكيم والفائزين في الجائزة.

حيث فاز بالمراكز األولى:

فرع حفظ القرآن الكريم كامالً:
األول عبدهللا عيســـى عبدهللا حسن علي مركز أبي 

بن كعب للرجال.
الثانـــي عبـــدهللا مطهـــر عبـــدهللا مكـــرد كليبحلقات 

مسجد العاء الحضرمي للرجال.
الثالـــث فهـــد عدنان محمـــد فخرومركز بـــن درباس 

للرجال.
فرع حفظ عشرة أجزاء:

األول عبدالرحمن بديع مطهر عبدهللا كليب حلقات 
مسجد العاء الحضرمي للرجال.

الثاني محمود عيســـى محمد عويل حلقات مسجد 

العاء الحضرمي للرجال.
الثالث قاســـم محمد ارشـــاد محمد اسام مركز ابن 

كثير المكي للرجال.
فرع حفظ ثالثة أجزاء:

األول هانـــي بشـــير علـــي قائـــد مركـــز عبـــد الرحمـــن أجور 
للرجال.

الثانـــي عبدالرحمن عبدالكريم علي أحمد الحيدري 
حلقات مسجد أحمد بن عجان للرجال.

الثالـــث عبدالرحمن عبدهللا قاســـم عوض الخاقي 
المركز اإلسامي للرجال.

فرع حسن الصوت والمحاكاة:
األول ســـالم علـــي ســـالم الشـــبيلي حلقات مســـجد 

لولوة أحمد الجودر للرجال.
الثاني أشـــرف محمد محمد السنباطي مركز محمد 

بن عبدالعزيز الموسى للرجال.
الثالث حافظ محمد أســـلم قرشي مركز عبدهللا بن 

مسعود للرجال.
ثـــم اختتـــم الحفـــل بدعـــاء خـــاص لصاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية.

يذكر أن جائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة القرآنيـــة، أقيمـــت تصفياتها 
خال شـــهر رمضـــان المبارك، بتنظيـــم جمعية النور 
للبـــر للســـنة الثانيـــة علـــى التوالـــي، حيـــث أجريـــت 
التصفيـــات عبر تقنيـــة االتصال المرئي باســـتخدام 
برنامج ماكروسوفت “تيمز” في تقييم المتسابقين 

في الجائزة.

المنامة - بنا

أُكف قرَّاء القرآن تتضرع للسماء: اللهم ارحم األمير خليفة بن سلمان
سمو الشيخة لولوة بنت خليفة ترعى ختام جائزة سموه القرآنية بمشاركة 600 متسابق
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كشـــف المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
األعلـــى  للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للبيئـــة محمد بـــن دينه لـ “البـــاد” عن دعم 
وتأييـــد مملكـــة البحريـــن إلنشـــاء اتفاقية 
خاصة بالباســـتيك فـــي اجتماع الجمعية 
 )UNEA 5.2( العموميـــة لألمـــم المتحـــدة

التي انعقدت في نيروبي مؤخرا.
وذكـــر أن مملكـــة البحرين تتطلع لتنســـيق 
المواقف والجهود بشـــأن الحد من التلوث 
الباســـتيكي علـــى مســـتوى دول مجلس 
أيضـــا،  العربـــي  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
مشـــيرًا إلى أن لمملكة البحرين إســـهامات 
المســـتوى  علـــى  الشـــأن  بهـــذا  متواصلـــة 

اإلقليمي والدولي.

وقـــال بـــن دينه إن مملكـــة البحرين قامت 
بعـــدد مـــن الجهـــود والمبـــادرات المرتبطة 
بالحـــد من التلوث الباســـتيكي على كافة 
األوســـاط البيئية خال الســـنوات الثاث 
الماضيـــة، مشـــيرًا إلـــى أن البحريـــن كانت 
من أوائل الدول على مســـتوى العالم التي 
تضـــع قيـــودا علـــى حركـــة نقـــل المخلفات 
 2019 العـــام  بدايـــة  وذلـــك  الباســـتيكية 

لدعم قطاع إعادة التدوير محليا.
ولفـــت إلـــى إصـــدار البحرين الئحـــة فنية 
بالمنتجـــات الباســـتيكية القابلـــة للتحلل، 
مـــن  علـــى مجموعـــة  تـــم تطبيقهـــا  وقـــد 
المعـــدل  ذات  الباســـتيكية  المنتجـــات 
االســـتهاكي الُمرتفـــع، إضافة إلـــى تقنين 
حجـــم قنانـــي مياه الشـــرب الباســـتيكية 

لتكـــون بحد أدنى 200 مل بهدف تســـهيل 
الفرز وإعادة التدوير .

وقـــال بـــن دينـــه “إنه وفـــي إطـــار الجهود 
الوطنيـــة للتقليـــل مـــن إنتـــاج المخلفـــات 
الباســـتيكية وبالتالـــي الحـــد مـــن التلوث 
الباستيكي، فقد صدر عن مجلس الوزراء 
موافقـــة بإصـــدار قـــرار وزاري بشـــأن منع 
األكيـــاس الباســـتيكية ذات االســـتخدام 
الواحد ألقل من 35 مايكرون”، مشيرًا إلى 
وجود العديد من المبادرات المشابهة قيد 

الدراسة في الوقت الحالي.
ولفـــت إلـــى أن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
يشجع على التوجه نحو البدائل الصديقة 
االســـتخدام  إلعـــادة  والقابلـــة  للبيئـــة 
والتدويـــر، حيـــث يتـــم دراســـة خيـــارات 

عديدة في السوق البحرينية. 
توصيـــات  رفـــع  جـــرى  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
للجهات المعنية بشـــأن عدد من المنتجات 

الواحـــد،  االســـتخدام  ذات  الباســـتيكية 
مثل أعواد الشرب وأعواد األذن واألكواب 
الباستيكية، وقناني المشروبات الغازية، 
وغيرهـــا من المنتجات الباســـتيكية التي 
مـــن الممكـــن اســـتبدال مـــادة الباســـتيك 
المســـتخدمة فـــي صناعتهـــا بمـــواد أخرى 
صديقـــة للبيئة،  وذلـــك دون تأثير حقيقي 
علـــى أســـعار الســـلع المتاحة في الســـوق، 
مع االســـتناد إلى أفضـــل التجارب الدولية 

وأكثر السياسات تطورا وحداثة.
التلـــوث  مـــن  “الحـــد  أن  دينـــه  بـــن  وأكـــد 
البيئيـــة  األوســـاط  فـــي  الباســـتيكي 
وخصوصـــا البيئة البحريـــة يتطلب القيام 
بمبـــادرات مختلفـــة تنطلق مـــن خيار منع 
تولـــد المخلفـــات الباســـتيكية أو خفضها 

بيئـــة  وخلـــق  مســـتدامة  حلـــول  ووضـــع 
استثمارية جذابة للبدائل الصديقة للبيئة 
وكذلـــك خلـــق الوعـــي المجتمعـــي لكافـــة 

شرائح المجتمع.
تجربـــة  البحريـــن  “لـــدى  أن  إلـــى  وأشـــار 
رائدة مـــع الجمعية الوطنيـــة لدعم أولياء 
أمـــور المعاقين وأصدقائهم، بدأت بشـــكل 
محـــدود وتطـــورت، حيث مـــن المؤمل أن 
يلمـــس الجميـــع نتائجهـــا اإليجابيـــة علـــى 
المجتمـــع البحريـــن، إذ إنهـــا تنطلـــق مـــن 

دوافع إنسانية وبيئية في ذات الوقت”.
وقـــال: نطمـــح فـــي دور أكبـــر لمؤسســـات 
المجتمـــع المدني في دعـــم هذه التجارب، 
انطاقـــًا مـــن كـــون دور المجتمـــع يعد من 

أهم ركائز النجاح.

دعــم بحـرينـي إلطـالق اتفـاقيـة دوليـة للبالستيــك
تنسيق المواقف مع دول الخليج للحد من التلوث... بن دينه لـ “^”:

محمد بن دينه 

الحوراني بـ “اليف ^”: 200 حالة بالتهاب الكبد المجهول حول العالم
ال رصد لحاالت في البحرين والخليج... وبراءة “كوفيد 19” و“اللقاح”

قـــال اختصاصـــي طـــب األطفـــال بمستشـــفى اإلرســـالية 
األميركيـــة محمد الحوراني إن مـــرض التهاب الكبد الذي 
تـــم رصده بيـــن األطفـــال والذي ظهـــر بالمملكـــة المتحدة 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  ووصـــل  أوروبـــا  فـــي  وانتشـــر 
األميركية واليابان، لم يتجاوز عدد اإلصابة به 200 حالة 
وإن أغلبها تماثل للشفاء، كما أنه لم تصدر تقارير موثوقة 

للسبب الرئيسي لهذا المرض.
وأكـــد فـــي حوار لـــه على حســـاب صحيفـــة “البـــاد” على 
موقـــع التواصـــل االجتماعـــي االنســـتغرام، بشـــأن التهاب 
الكبـــد المهاجم لألطفال، أن مملكة البحرين ودول منطقة 
الخليـــج العربي لم تســـجل أي حالة إصابـــة، كما أن وزارة 
الصحـــة في مملكة البحرين وهـــي الجهاز المعني بمراقبة 
األمراض المتفشية تتعامل بجدية مع هذا المرض، حيث 
عممت على مستشـــفيات القطاع الخاص والقطاع والعام 

بالتبليغ المباشر عن أي حاالت وعامات اللتهاب الكبد.

االلتهاب المجهول
ولفـــت الحوراني إلى أن اإلصابـــات األخيرة لدى األطفال 
ظهـــرت أواخـــر شـــهر مـــارس الماضـــي، ولوحـــظ ارتفـــاع 
مفاجـــئ بعدد اإلصابات بالتهاب الكبـــد، إال أنها لم تصنف 
حتـــى اآلن تحت أي نوع أو ألي ســـبب معروف، وال يزال 
البحـــث جاريا عن أســـباب المرض الذي تم اكتشـــافه لدى 
األطفال بين عمر السنة و 16 سنة، والذي ال  يمكن الجزم 
بأنـــه ال يصيب فئـــات عمرية أخرى، مؤكدا أن هذا المرض 
لم يصل إلى مرحلة الوباء العالمي لقلة الحاالت المسجلة، 
إال أن سرعة انتشاره وتطلب زراعة كبد لبعض المصابين 
بـــه دعـــا منظمـــة الصحـــة العالمية فـــي أوروبـــا والواليات 
المتحدة إلى مراقبة ورصد المرض بشـــكل أكبر، مبينا أن 
أغلب الحاالت التي رصدت كانت في أوروبا، كما سجلت 
المملكـــة المتحـــدة حالـــة وفـــاة واحدة، فضـــا عن حاالت 
تمـــت زراعـــة كبـــد لهـــم، مبينـــا أن العاجـــات التـــي تلقتها 
الفئة المتعافية لم تكن إال عاجات داعمة تشمل التغذية 

والمراقبة والمتابعة.

األسباب
وبين أن التهاب الكبد هو نوع واحد، خافا لما يتم تداوله 

في اآلونة األخيرة من مســـميات كالتهاب الكبد المجهول 
أو التهاب الكبد المتفشي وغيرها من المسميات، وذكر أن 
أسبابه كثيرة تندرج تحتها التهابات فيروسية والبكتيريا 
والطفيليات، وقد يكون بســـبب تســـمم ببعـــض أنواع من 
األدويـــة أو تســـمم ببعض أنواع األطعمـــة أو أحد أمراض 

جهاز المناعة، ينتج عنه التهاب في خايا الكبد.

األعراض

وبين أن أعراض اإلصابة بالتهاب الكبد هي ضعف الشهية 
والتعـــب واإلعيـــاء والغثيان والقيء، قـــد يكون مصحوبا 
بارتفـــاع حـــرارة الجســـم أو آالم أعلـــى البطـــن، باإلضافـــة 
إلـــى اصفـــرار الجلد والعيـــون، مؤكدا أنه يتـــم التعامل مع 
أي مرض يصيب األطفال بأنه مرض خطير، إال أن نســـبة 
الخطـــورة فـــي أي مـــرض تعتمد علـــى تطـــور الحالة لدى 

المريض.

التشخيص

وأفاد بأن تشخيص المرض يعتمد على الفحص السريري 
إضافـــه للتاريـــخ المرضـــي للمريض والعامات الســـريرية 
الواضحـــة للطبيـــب، مســـتدركا، ليـــس كل طفـــل مصـــاب 
بالغثيـــان والقيء يمكن الجزم بأنه مصاب بالتهاب الكبد، 
إال أنه مع األخذ باألســـباب األخرى واألعراض، ومنها )أبو 
صفار( واأللم أعلى البطن يســـتدعي التشخيص مع إباغ 

وزارة الصحة التخاذ اإلجراءات الازمة.

العالج

وذكر أن العاجـــات المعروفة قليلة ألغلب حاالت التهاب 
الكبد بشـــكل عام، ومنهـــا التهاب الكبد الفيروســـي، حيث 
تم اكتشـــاف دواء والتهاب الكبد )سي( حديثا، أما التهاب 
الكبـــد )بـــي(، فتتوافـــر له بعـــض العاجـــات، إال أن األنواع 

األخرى من التهابات الكبد ال توجد عاجات محددة لها.
وأضـــاف ان عاج التهـــاب الكبد، ومنها الحـــاالت التي تم 
رصدهـــا فـــي أوروبـــا مؤخرا اقتصـــر على عـــزل المريض، 
ومراقبة العامات الحيوية، وتزويده بالتغذية الازمة مع 
الســـوائل الكافية لمســـاعدة الجسم لتجنب مرحلة الفشل 
الكبدي الذي يتطلب زراعة كبد وهو العاج النادر وجوده 

حول العالم.

التدابير الوقائية

ودعا إلـــى االلتزام بالتدابيـــر الوقائية كااللتـــزام بالنظافة 
الشـــخصية، ونظافـــة األماكن، وغســـل اليديـــن وتعقيمها، 
وتنـــاول األطعمة مـــن األماكن النظيفـــة وتجنب األطعمة 
الخارجيـــة مـــن المطاعـــم. وأوضـــح أنـــه في حالة الشـــك 
بحالة معينة يجب االلتزام بلبس الكمامات وعدم إرســـال 
الطفل للمدرســـة تجنبا للعدوى. واللجوء إلى االستشـــارة 
الطبيـــة، وتجنب المعلومات غير الموثوقة كالمتناقلة عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.

كوفيد 19

بمستشـــفى  األطفـــال  طـــب  اختصاصـــي  أكـــد  وختامـــا، 
اإلرســـالية األميركية محمد الحورانـــي أن الوقت ما يزال 

مبكرا لربط هذا المرض باإلصابة بفيروس كوفيد 19.

البحرين تساند الجهود الدولية للحد من تغير المناخ
مبادرات حكومية التزاما بأهداف مؤتمر “كوب 26”... بن دينه:

شـــارك المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى للبيئة 
الـــذي  االجتمـــاع  فـــي  دينـــه  بـــن  محمـــد 
اســـتضافته وزارة البيئـــة وتغيـــر المنـــاخ 
بجمهورية المالديف، يومي 16 و17 مايو 
الجـــاري تحـــت عنـــوان “تدشـــين برنامـــج 
غاســـكو - شـــرم الشـــيخ للهـــدف العالمي 

في التكيف”.
وأكـــد بـــن دينـــه خـــال كلمـــة ألقاهـــا فـــي 
االجتمـــاع حرص مملكـــة البحرين بقيادة 
عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، على دعـــم الجهود 
الدوليـــة الراميـــة للحـــد من ظاهـــرة تغير 
المنـــاخ، واهتمـــام الحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، بتبنـــي المبـــادرات والبرامـــج 
المناخيـــة وتحقيق األهـــداف التي أعلنت 
مملكـــة البحريـــن عـــن االلتـــزام بهـــا فـــي 

المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في 
اتفاقيـــة األمـــم المتحدة اإلطارية بشـــأن 
بمـــا  )COP26(، منوهـــًا  المناخـــي  التغيـــر 
يوليـــه ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة الممثـــل الشـــخصي لجالـــة الملك 
رئيـــس المجلس األعلى للبيئة من اهتمام 
متواصـــل مـــن أجـــل ترجمة رؤيـــة مملكة 

البحرين في الشأن المناخي والبيئي.
وأشـــاد بمـــا قدمته الـــدول المشـــاركة في 

االجتمـــاع مـــن جهـــود واضحـــة ســـاهمت 
بشـــكل متميـــز في توحيد الـــرؤى الدولية 
حول قضيـــة التغير المناخي، مســـتعرضًا 
والمبـــادرات  المنجـــزات  مـــن  عـــددا 
والمشـــاريع التـــي تبنتها مملكـــة البحرين 
للتكيف والحد مـــن آثار تغير المناخ، مثل 
الخطة الوطنية االســـتثمارية للتكيف مع 
تغير المناخ، التي ينفذها المجلس األعلى 
للبيئة بالشـــراكة مع المعهـــد العالمي للنمو 

األخضر، والعديد من البرامج واألنشـــطة 
البحريـــن  مملكـــة  التـــزام  تمثـــل  التـــي 
المعاهـــدات  بمـــا نصـــت عليـــه  ووفاءهـــا 
الدوليـــة واالتفاقيـــات المعنيـــة بالتكيـــف 
والحد من آثار تغير المناخ. ودعا المبعوث 
الخاص لشـــؤون المناخ، الدول والحضور 
المشـــاركين فـــي االجتماع إلـــى المواصلة 
فـــي بذل الجهود من خـــال تعزيز أواصر 
التعاون الدولي وتذليل العقبات من أجل 
الوصـــول إلـــى حلول فاعلة تحـــد من آثار 
التغيـــر المناخي الســـيما الـــدول الجزرية 
الصغيـــرة والمناطـــق األكثـــر عرضـــة آلثار 
تغيـــر المنـــاخ. وعلـــى هامـــش االجتمـــاع 
شارك بن دينه في الجلسة النقاشية التي 
عقـــدت بين عـــدد من المســـؤولين رفيعي 
المســـتوى، وهدفـــت إلى توحيـــد الجهود 
لتحقيـــق  الســـبل  أفضـــل  عـــن  والبحـــث 
االســـتفادة المرجوة من برنامج غاســـكو 
لمواجهـــة  العالميـــة  األهـــداف  وتحقيـــق 

التغيرات المناخية والتكيف معها.

المنامة - بنا

سيدعلي المحافظة

األســـعـــار ــى  ــل ع ــر  ــي ــأث ــت ال دون  ــك  ــي ــت ــاس ــب ال لــبــدائــل  ــدة  ــ ع ــة خـــيـــارات  ــ ــ دراس

المنامة - وزارة الصحة

التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح 
أحمـــد  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
فريـــق  تشـــكيل  األنصاري،عـــن 
)الدعم والرعايـــة( بدائرة الحوادث 
الســـلمانية  بمجمـــع  والطـــوارئ 
سياســـة  ضمـــن  وذلـــك  الطبـــي، 
المستشـــفيات الحكوميـــة الهادفـــة 
إلـــى االرتقـــاء بالمنظومـــة الصحية 
وتحسين التجربة العاجية لجميع 
بمملكـــة  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحريـــن، انطاًقـــا مـــن توجيهـــات 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، لتجسيد 
أهـــداف التنمية المســـتدامة والتي 
تأتـــي صحـــة الفـــرد والمجتمع على 

رأس أولوياتها. 
ويهـــدف الفريـــق إلى تقديـــم أعلى 
فـــي  والرعايـــة  الدعـــم  مســـتويات 
دائـــرة الحـــوادث والطـــوارئ وذلك 
الطبيـــة  االحتياجـــات  لتســـيير 
المرضـــى  لجميـــع  والمعنويـــة 
وتحســـين ســـير العمل، إضافة إلى 
تقديم المساعدة المباشرة للمرضى 

والمراجعيـــن في مناطـــق االنتظار 
والتصنيف والتســـجيل وإرشادهم 
الصحيحـــة،  الرعايـــة  أماكـــن  إلـــى 
فضـــًا عـــن متابعـــة توفـــر األســـرة 
بمختلـــف مســـتوياتها والتأكـــد من 
حصول كل مريض على السرير في 
أســـرع وقت بالتنســـيق مـــع أطباء 
وممرضي الجناح. ويســـعى الفريق 
لحل المشاكل الخاصة بالمراجعين 
بمختلـــف أنواعها مـــع تقديم الدعم 
النفســـي والســـلوكي وغيرهـــا مـــن 

الخدمات األخرى.
وســـيقدم الفريـــق تقاريـــر شـــهرية 
تتعلـــق بمشـــاكل دائـــرة الحـــوادث 
والطـــوارئ ويســـلمها إلـــى الجهات 
المعنيـــة وذلـــك التخـــاذ اإلجراءات 
الازمة بشـــأنها والعمل على إيجاد 
الحلـــول المناســـبة لهـــا، إضافة إلى 
إعـــداد االســـتبيانات الخاصة برضا 
المرضـــى والمراجعيـــن والتأكد من 
وموضوعيـــة  بشـــفافية  تقديمهـــا 
تحســـين  بهـــدف  شـــهري؛  بشـــكل 
التجربـــة العاجية للمرضى بمجمع 

السلمانية الطبي.

تـــــرأس الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
لــشــؤون الــمــوانــئ بـــدر هــود 
وزارة  وفـــــــد  ــود  ــمــ ــحــ ــمــ ــ ال
ــمـــواصـــات واالتـــصـــاالت  الـ
ــمــــاع لــجــنــة  ــتــ ــور اجــ ــضـ ــحـ لـ
الماحة  لحركة  التسهيات 
البحرية السادس واألربعين 
ــيــة  الــدول لــلــمــنــظــمــة   )FAL(
)IMO( والذي أقيم  البحرية 
العاصمة  في  المنظمة  بمقر 
خاله  تم  لندن.  البريطانية 
مناقشة واعتماد العديد من 
لتسهيل  المهمة؛  الــقــرارات 
ــدول  حــركــة الــســفــن بــيــن الـ
ومــراجــعــة تــقــاريــر الــلــجــان 

المختلفة في المنظمة. 
وبموجب هذا االجتماع، فإن اعتماد هذه القرارات سوف يسهم من تسهيل 

إجراءات حركة مرور السفن التجارية في موانئ مملكة البحرين. 
وفـــي ســـياق هـــذه الزيارة تـــم االجتماع مـــع الرئيـــس التنفيذي للمؤسســـة 
الدولية لمســـاعدات الماحة )IFAN( المؤسســـة األم لشركة ميناس العاملة 
فـــي مملكـــة البحرين؛ للتباحث في ســـبل تبادل دعم العاقـــات بين الوزارة 
والمؤسســـة، وتعزيـــز التعـــاون المشـــترك فـــي كافـــة المجـــاالت خصوصـــا 
التدريب بالتعاون مع الجهات المعنية واالســـتفادة من الخبرات المتواجدة 

في مجال الماحة البحرية.  
كمـــا تـــم االجتمـــاع مـــع ممثـــل شـــركة Magnavale المختصـــة فـــي تطوير 
المســـتودعات المبـــردة للتباحث في إمكانية اســـتثمار الشـــركة في منطقة 
البحرين اللوجستية، حيث إن تواجدهم في مملكة البحرين سوف يساهم 

في تحقيق األمن الغذائي وساسل اإلمدادات. 
يذكر أن منطقة البحرين اللوجســـتية تم تصميمها اســـتكماالً لميناء خليفة 
بن سلمان؛ بهدف توفير بيئة استثمارية ذات تسهيات متكاملة وحصرية 
لشـــركات القطـــاع اللوجســـتي المحليـــة والعالميـــة، حيث إنه منـــذ إطاقها 
فـــي 2008، تمكنـــت منطقـــة البحريـــن اللوجســـتية بفضـــل المزايـــا الفريدة 
التي تقدمها من اســـتقطاب مجموعة واســـعة من أبرز الشـــركات اإلقليمية 

والعالمية لتأسيس وتشغيل أنشطتها من المنطقة.

تشكيل فريق “الدعم والرعاية” 
بـ “طوارئ السلمانية”

اعتماد قرارات مهمة لتسهيل 
حركة السفن بين الدول

وفد شؤون الموانئ المشارك باجتماع لندن

ليلى مال اهلل

أثناء الحوار
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مروة أحمد

أقامت الســـفارة الفلســـطينية مساء أمس )الثالثاء( 
للنكبـــة   74 الــــ  الذكـــرى  إحيـــاء  بمناســـبة  فعاليـــة 
الفلســـطينية وذلـــك بمقـــر الســـفارة، وشـــارك فيهـــا 
عـــدد مـــن ســـفراء المملكـــة والمعنييـــن إلـــى جانب 
مجموعـــة من الفلســـطينيين المقيمين في البحرين 
وقامت السفارة بفتح سجل العزاء أليقونة اإلعالم 
الفلسطيني اإلعالمية شيرين أبو عاقلة رحمها هللا.

بـــوزارة  العربيـــة  الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  وألقـــى 
الخارجيـــة الســـفير أحمـــد الطريفـــي كلمـــة تحـــت 
البحريـــن  مملكـــة  أن  فيهـــا  وأكـــد  المناســـبة  هـــذه 
تؤكـــد تضامنهـــا التام ودعمها لقضيـــة األمة العربية 

المركزية وهي القضية الفلسطينية.
كمـــا أشـــار إلى دعـــم مملكة البحريـــن لجميع حقوق 
الشـــعب الفلســـطيني غير القابلة للتصـــرف، بما في 
ذلـــك حقـــه فـــي تقريـــر المصير وحقـــه فـــي العودة 
وإقامة دولته المســـتقرة ذات الســـيادة على حدود 
الرابـــع مـــن يونيـــو العـــام 1967 وعاصمتهـــا القدس 
الشـــرقية، وفًقـــا لمبـــادئ القانـــون الدولـــي ومبادرة 
الســـالم العربيـــة وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة ذات 

الصلة.
وأضـــاف “إن الســـالم العـــادل والدائـــم فـــي الشـــرق 
األوســـط ال يمكن أن يتحقق دون التوصل إلى حل 
عادل لمشـــكلة فلســـطين، ونيل الشعب الفلسطيني 
لحقوقـــه الكاملة غير القابلـــة للتصرف، بما في ذلك 

حـــق العـــودة، والحـــق فـــي االســـتقالل، والســـيادة 
الوطنية، وفًقا لمـــا نص عليه ميثاق األمم المتحدة 

وقرارات الشرعية الدولية.
وبّيـــن رئيس قطـــاع الشـــؤون العربيـــة أن البحرين 
تدعـــم مســـاعي دولة فلســـطين الشـــقيقة للحصول 
علـــى العضوية الكاملة في األمـــم المتحدة، وتعزيز 
مكانتهـــا القانونيـــة والدولية، وتجســـيد اســـتقاللها 
وســـيادتها على أرضها المحتلـــة، كما تتطلع المملكة 

إلى تحقيق الهدف في المستقبل القريب.

ودعـــا رئيـــس اللجنـــة البرلمانيـــة الدائمـــة لمناصرة 
الشـــعب الفلســـطيني بمجلس النواب أحمـــد العامر 
فـــي الفعالية إلى الوقوف صمًتا حـــداًدا على ذكرى 
النكبة الفلســـطينية، وتحدث العامر عن استمرارية 
الشـــعب  لهـــا  يتعـــرض  التـــي  اإلنســـانية  المآســـي 
الفلسطيني مع الذكرى الـ 74 للنكبة، وأشار إلى أبرز 
صور المعاناة التي طالت الشعب الفلسطيني طوال 
ســـنوات االحتالل من تشـــريد وقتل وتجويع عانى 
منهـــا آالف الفلســـطينيين، وأكـــد النائـــب أن قضيـــة 

دولة فلســـطين ســـتبقى قضية العـــرب األولى التي 
يســـعى الجميـــع لحلحلتها في ظل الجهـــود الدولية 

لضمان حق شعبها.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس 
الشـــورى أحمـــد الحـــداد إن موقف مملكـــة البحرين 
مـــن القضية الفلســـطينية موقف داعـــم ومؤيد لكل 
شـــؤونها، وتدعم البحرين جميع المســـاعي الدولية 
الداعيـــة للســـالم فـــي العالـــم خصوًصا في الشـــرق 
األوســـط وبالتحديد في دولة فلسطين، كما أوضح 

أن مجلـــس الشـــورى يؤيـــد ويســـاند جميـــع جهـــود 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء في شـــأن متابعة آخر 
مســـتجدات القضية الفلســـطينية، وتحدث الحداد 
عن تطلعات المملكة والتي تأمل قريًبا بالســـالم في 

كل أنحاء المنطقة العربية.
كمـــا شـــارك ســـفير جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ياســـر 
شـــعبان بإلقـــاء كلمـــة افتتاحيـــة حيـــث قـــال إن ما 
حدث للصحافية شيرين أبو عاقلة ما هو إال اعتداء 
واضـــح على حرية الصحافة في فلســـطين، وأشـــار 
السفير ألبرز سبل الدعم الذي تقدمت به الجمهورية 
لنصرة الشعب الفلسطيني منذ االحتالل والمساعي 
المصرية إلرســـاء الســـالم العادل للفلســـطينيين مع 

تحقيق السالم في المنطقة.
واختتم ســـفير دولة فلســـطين في البحرين السفير 
طـــه عبدالقـــادر الحفـــل بكلمـــة ألقاهـــا رثـــى فيهـــا 
اإلعالمية شـــيرين أبـــو عاقلة والـــذي وصف حادثة 
اغتيالهـــا باالعتـــداء الواضـــح والمقصـــود لهـــا، كمـــا 
اســـتعرض الســـفير أبرز الروايات المرتبطة بحادثة 
وفاتهـــا ومالبســـته، وأشـــار إلـــى قوة وعـــزم وصبر 
الشـــعب الفلســـطيني الذي ســـيعود منتصـــًرا فاتًحا 
باب األقصى وستبقى قضية فلسطين تتداولها كل 

األجيال العربية.

دعم بحريني لنيل فلسطين العضوية الكاملة باألمم المتحدة
تضامن تام مع القضية المركزية... رئيس “الشؤون العربية”:

أكتاف البحرينيين تلملم سيدة كندية وحيدة إلى مثواها األخير
موقف نبيل وإنساني يعكس أصالة الشعب

في موقف إنساني نبيل يعكس أصالة 
الشـــعب البحرينـــي، شـــاركت حشـــود 
بحرينية مؤخًرا بتشييع جثمان امرأة 
كنديـــة )83( عاًما فـــي مقبرة المحرق، 
بعد أن أعلن حســـاب تواصل البحرين 
للمناســـبات بأنـــه ليس لها أقـــارب في 

البحرين.
اجتماعيـــة  شـــخصيات  وحرصـــت 
معروفة فـــي المحرق وبقية المناطق، 
فـــي  للمســـاجد،  المتســـابقين  ومـــن 
التواجد في الجنازة والتي تنافس بها 
الجميع لحمل نعش المتوفية وكســـب 

األجر.
وقال رئيـــس موقع تواصـــل البحرين 

أحمد الغريب لـ”البالد”: نحن فخورون 
بأبنـــاء البحرين وبمبادراتهـــم الخيرة 
هـــذه والتي تعكس الطيبـــة والتقدير، 

والسعي لنيل األجر”.
وتابـــع “هذه المرأة لم تكن وحيده في 

هـــذا الموقـــف العظيم، لقـــد كان أبناء 
البحرين كلهـــم متواجدين معها، وهم 
يدعون لها بالمغفرة والرحمة ودخول 

الجنة.
وزاد الغريـــب “نهتم في موقع تواصل 

ناطًقـــا  صوًتـــا  نكـــون  ألن  البحريـــن 
للنـــاس، وألن نقـــدم الخدمـــة النافعة، 
وألن نكـــون حلقة وصـــل بين الجميع، 
المجتمعيـــة،  الشـــراكة  نعـــزز  وبـــأن 

ونسـأل هللا الثبات على ذلك”.

تقنيات حديثة لجمع األدلة تتجاوز االعتماد على االعترافات
مناهج حديثة ومتطورة لحماية حقوق اإلنسان... رئيس األمن العام:

وقع رئيس األمن العام رئيس المجلس العلمي لألكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة الفريـــق طارق الحســـن، ونائـــب رئيس 
جامعة هيدرســـفيلد البريطانية أندرو بول، مذكرة تفاهم 
مشـــتركة، تتضمن إضافة برنامجي الماجستير في األمن 
السيبراني واألدلة اإللكترونية، وحقوق اإلنسان والعدالة، 

إلى برامج األكاديمية الملكية للشرطة.
جـــاء ذلك بعد جلســـة المباحثـــات، التي عقدهـــا الجانبان، 
للشـــرطة،  الملكيـــة  األكاديميـــة  آمـــر  مـــن  كل  بحضـــور 
ومديـــر إدارة الشـــئون القانونيـــة بـــوزارة الداخلية ومدير 

المشروعات بجامعة هيدرسفيلد البريطانية.
وأوضـــح رئيس األمن العام، أن العهد اإلصالحي لصاحب 
الجاللـــة الملـــك، وما يتضمنـــه من مبـــادئ وقواعد حاكمة 
ومســـتقرة، يشكل المصدر األساسي لالنطالق في تطوير 
آليـــات العمل ورفع مســـتويات األداء األمنـــي واألكاديمي 
والتدريبـــي، وتأتـــي في صلـــب توجيهات وزيـــر الداخلية 
رئيـــس مجلس أمناء األكاديمية الملكية للشـــرطة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، من أجل تطوير 
المنظومـــة التدريبيـــة عبـــر عقـــد مزيـــد مـــن االتفاقيـــات 
ومذكـــرات التفاهـــم والتعـــاون مـــع الجامعـــات والمعاهـــد 
األكاديميـــة والتدريبيـــة المتخصصـــة والمعتمـــدة محليـــًا 

وإقليميًا ودوليًا.
وأشـــاد رئيس األمـــن العام، بحـــرص وزيـــر الداخلية على 
تبنـــي أســـاليب جديـــدة ومناهـــج حديثـــة ومتطـــورة في 
مجـــال حماية حقوق اإلنســـان، وتعزيز هـــذه الثقافة بكل 
مفاهيـــم العمـــل األمني، في ظـــل االعتماد علـــى التقنيات 
الحديثـــة فـــي جمع األدلـــة الجنائية وتعزيـــز التوجه نحو 
تجاوز أســـلوب االعتماد على االعترافـــات واالعتماد بدالً 
عـــن ذلـــك علـــى األدلـــة الماديـــة القاطعـــة لالســـتمرار في 

ترسيخ مبدأ العدالة.
مـــن جهته، أكد نائـــب رئيس جامعة هيدرســـفيلد، حرص 
الجامعة على تعزيز ســـبل التعـــاون مع األكاديمية الملكية 
للشـــرطة وتقديم البرامج التي تســـهم في تطوير العنصر 
البشـــري عبـــر برامـــج أمنيـــة تخصصيـــة شـــاملة لتعزيـــز 
مســـيرة التحديـــث والتطوير، مشـــددًا على عمـــق العالقة 
بيـــن الجامعـــة واألكاديمية وأهمية مواصلـــة التعاون بين 

الجانبين.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

شـــاركت النيابـــة العامـــة امـــس في 
قواعـــد  بشـــأن  التفاعليـــة  النـــدوة 
مرحلـــة  خـــالل  الطفـــل  حمايـــة 
التحقيـــق، والتـــي تـــم تنظيمها من 
قبل األمانة العامة بمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية، عبـــر تقنية 

االتصال المرئي.
وخالل الندوة، اســـتعرضت رئيسة 
نيابة األســـرة والطفل زينب سلمان 
العويناتـــي تجربة مملكـــة البحرين 
في مجال حماية الطفل خالل فترة 

اختصاصـــات  بينـــت  إذ  التحقيـــق، 
نيابة األســـرة والطفل، موضحة أن 
قانـــون العدالة اإلصالحية لألطفال 
المعاملـــة  ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم 
للطفـــل  الجنائيـــة  الحمايـــة  يكفـــل 
ويتيـــح له مجموعة مـــن الضمانات 
خالل مرحلـــة التحقيق والمحاكمة 
وتوفيـــر الحمايـــة الكاملة لـــه وفقا 
غـــرف  اســـتعرضت  كمـــا  للقانـــون. 
التحقيـــق الخاصة وقدمـــت عرضًا 

عن فكرة مبادرة رعاية.

إستراتيجيات نفسية للتعامل 
مع األطفال في مرحلة التحقيق

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أفـــادت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة 
فـــي تعقيبها على الخبـــر الصحافي 
المنشـــور في صحيفـــة “البالد” يوم 
8 مايـــو الجـــاري،  األحـــد الموافـــق 
لإلعالمـــي الزميـــل إبراهيـــم النهام 
منطقـــة  “بـــاركات  عنـــوان  تحـــت 
الكراجـــات بالمدينـــة محتكرة”، بأن 
منطقـــة الكراجات منطقة صناعية، 
وتحـــت مظلة شـــركة خاصة، وهي 
تنظيـــم  عـــن  المســـؤولة  الجهـــة 

ونظافة المنطقة المذكورة.
وأضافـــت البلدية فـــي بيانها أمس، 
المخالفـــات وأزالـــت  أنهـــا رصـــدت 

بحمـــالت  تقـــوم  وهـــي  الســـيارات 
مســـتدركًة  دوري،  بشـــكل  نظافـــة 
انها ســـتعمل وبالتنسيق مع الشركة 
علـــى إيجاد الحلول المناســـبة لحل 
المشـــكلة. وفي ختام بيانها، أهابت 
والمقيميـــن،  بالمواطنيـــن  البلديـــة 
العالقـــات  مكتـــب  مراجعـــة 
الشـــكاوى  لنقـــل  واإلعـــالم  العامـــة 
والمالحظـــات؛ ليتـــم التعامـــل معها 
علـــى الفـــور مـــن قبـــل المختصين، 
على بدالة البلدية رقم 17986000 
كمـــا يمكـــن االتصـــال علـــى الخـــط 

الساخن رقم 80070000.

“بلدية الجنوبية”: شركة خاصة 
مسؤولة عن منطقة الكراجات

إبراهيم النهام

أحمد الحدادالسفير طه عبدالقادر

المشاركون في واجب عزاء اإلعالمية شيرين أبو عاقلة المشاركون في فعالية السفارة
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أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة تولي ملف 
األمــن الغذائــي اهتماًمــا كبيًرا، تنفيــًذا لتوجيهات عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، بتعزيز األمن الغذائي واالستثمار فيه، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من 
الحكومــة برئاســة ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

حمد آل خليفة.

وأشـــاد خلف بتوجيهات مجلس الوزراء 
بمواصلـــة تبنـــي المبـــادرات التـــي تكفـــل 
تحقيـــق األمـــن الغذائـــي فـــي المجـــاالت 
الزراعيـــة والحيوانيـــة والبحريـــة، وتزيد 
حجـــم المنتـــج الوطني بما يكفـــل تأمين 
الغذاء واســـتدامته وسالسل اإلمدادات، 
مشـــيًرا إلـــى أن الوزارة أطلقـــت جهودها 
في ملف األمـــن الغذائي عبر 4 مرتكزات 
أساســـية، وهي تطوير القدرات الوطنية 
فـــي مجـــال الصناعات الغذائيـــة، والعمل 
علـــى  قـــادرة  تحتيـــة  بنيـــة  بنـــاء  علـــى 
محاكاة األهداف المســـتقبلية في مجال 
األمـــن الغذائـــي، والوصول إلـــى االكتفاء 
الذاتي، وتقديم المحفزات والتســـهيالت 
الســـتقطاب القطـــاع الخاص لالســـتثمار 
في مجال األمن الغذائي باعتباره شريًكا 

أساسًيا في هذا الملف.
 كمـــا أضـــاف أن الـــوزارة حرصـــت علـــى 
تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء 
في دعـــم األمن الغذائي من خالل توفير 
خدمات المساعدة التقنية بتطوير تنويع 
البحريـــن، وتعزيـــز  فـــي مملكـــة  الغـــذاء 
مـــن  االســـتراتيجي  المخـــزون  برنامـــج 
الغذاء ضمن خطة واضحة للوصول إلى 
األهداف المنشـــودة، وتحديـــد الخيارات 
البديلـــة لمصـــادر الغـــذاء، مشـــيرا إلى أن 
جهود وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي تتركز فـــي تنفيذ 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بتطويـــر 
القـــدرات الوطنية في مجـــال الصناعات 
الغذائية، والعمل على رفع نســـبة اإلنتاج 
المحلـــي، فضـــاًل عـــن تقديـــم المحفـــزات 
والتسهيالت للحفاظ على خبرة أصحاب 

المهن.
وفي هـــذا الصـــدد، أشـــار وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
إلى دور شركة البحرين للتطوير الزراعي 
مقفلـــة”  بحرينيـــة  مســـاهمة  “شـــركة 
جميـــع  ســـتحتضن  التـــي  )ش.م.ب.م(، 
مشـــروعات األمـــن الغذائي واالســـتزراع 
الســـمكي والمشـــروعات الزراعيـــة التـــي 
ســـيتم إنشـــاؤها في مختلف محافظات 
المملكة، وبما يســـهم في تطوير إنتاجها، 
وتعزيز البنية التحتية لها وتطوير العمل، 
والمضـــي قدًمـــا تجـــاه تنفيذ المبـــادرات 
وتوفيـــر بيئة اســـتثمارية خصبـــة لجميع 
القطاعـــات بما فيهـــا القطاعـــات الخاصة 

واألهلية.

المجال الزراعي

وفيمـــا يتعلـــق بالمجـــال الزراعـــي، قـــال 
خلف إن الوزارة حرصت على تخصيص 
أراٍض تدعـــم أســـاليب اإلنتـــاج الزراعـــي 

الحديثـــة كاعتمـــاد تقنيـــة الزراعـــة مـــن 
دون تربة ضمن مبـــادرة صاحب الجاللة 
الملك بشـــأن األمن الغذائـــي فيما يخص 
تنميـــة الزراعة المائيـــة )الهايدروبونيك(، 
وضمـــن المرحلة األولى تـــم تحديد عقار 
هورة عالي والدراز بالمحافظة الشـــمالية 
لهذا الغرض، وتم ترســـية المناقصة على 
إحـــدى الشـــركات الرائدة من قبل شـــركة 
البحريـــن للتطويـــر الزراعـــي للبـــدء فـــي 
تنفيـــذ مشـــروعاتها، وتضمنـــت المرحلـــة 
الثانية من توفير األراضي، تسجيل موقع 
في منطقة السماهيج بمحافظة المحرق 
بمساحة تبلغ 1.3 هكتار للزراعة من دون 
تربـــة، وكذلـــك توفيـــر موقع فـــي منطقة 
عذاري بمحافظة العاصمة بمســـاحة تبلغ 
هكتارين لذات الغرض، وجار العمل على 

طرح مناقصات الستثمار الموقعين.
وتابـــع: أمـــا بالمرحلـــة الثالثـــة، فإنـــه جار 
دراســـة مقتـــرح االنتفـــاع مـــن عقـــار في 
الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  الغينـــة  منطقـــة 
التنســـيق  وجـــار  هكتـــارا،   30 بمســـاحة 
مـــع شـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضة 
“ممتلـــكات” بخصوص إمكان االســـتثمار 
فيـــه. كما قامت الـــوزارة بتخصيص عدد 
مـــن األراضي فـــي هورة عالـــي، من بينها 
19 أرًضا علـــى المزارعين و7 أراض على 
الشركات، بهدف رفع اإلنتاج المحلي من 

المحاصيل الزراعية األساسية.
وعن مساعي الوزارة في دعم ملف األمن 
الغذائـــي الزراعي، أكد خلف أنه يتم دعم 
المزارعيـــن البحرينييـــن من خالل حزمة 
من التسهيالت، تأتي في مقدمتها توفير 
الميـــاه المعالجـــة لـــري المـــزارع بمختلف 
مناطـــق المملكـــة، باإلضافـــة إلـــى تقديم 
حوافـــز وإعانات زراعية مـــن خالل دعم 
مدخـــالت اإلنتاج الزراعي بنســـبة 60 % 
مثل مواد الري الحديثة وأغطية البيوت 
الحشـــرات  مكافحـــة  ومـــواد  المحميـــة 
بعـــض  بتوفيـــر  تقـــوم  كمـــا  والمبيـــدات، 
الخدمات المجانية مثل مكافحة سوسة 
النخيل الحمـــراء، إلى جانب تقديم عدد 
مـــن الخدمـــات الفنيـــة واإلداريـــة، إذ تـــم 
تدريب ما يقارب 600 متدرب في أكثــــر 

من مجال زراعي.
بتقديـــم  تقـــوم  الـــوزارة  أن  وأضـــاف 
تشـــخيص  فـــي  الفنيـــة  االستشـــارات 
وتحديـــد  الزراعيـــة  باآلفـــات  اإلصابـــة 
تســـويق  تدعـــم  كمـــا  طـــرق مكافحتهـــا، 
المنتجـــات الزراعيـــة المحليـــة من خالل 
البحرينييـــن  المزارعيـــن  ســـوق  تنظيـــم 
الموســـمي بالحديقة النباتيـــة في البديع 
بالتنســـيق مع المبـــادرة الوطنيـــة لتنمية 
القطاع الزراعي، كما تم إنشاء مركز دائم 
للمزارعين في مركـــز هورة عالي للتنمية 
الزراعيـــة يســـتفيد منـــه المزارعيـــن على 

مدار العام.
وعلى المستوى الدولي، وتعزيًزا للشراكة 
مـــع المنظمـــات الدوليـــة في دعـــم األمن 
الغذائي الوطني لتحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة، قـــال خلف “أبرمـــت الوزارة 
عدًدا مـــن االتفاقات مـــع منظمة األغذية 
والزراعـــة لألمـــم المتحدة )الفـــاو( لتنفيذ 
مشـــروع إعـــداد االســـتراتيجية الوطنية 
لألمـــن الغذائـــي، وتقويـــة نظـــم وقواعد 
البيانـــات واإلحصـــاء الزراعي في مملكة 
البحرين، وتقديم الدعم الفني لمشـــروع 
بنك األصـــول للمـــوارد الوراثيـــة النباتية 

لألغذية والزراعة”. 

الثروة البحرية

وعلى صعيد الثروة البحرية واالستزراع 
الســـمكي، أوضح الوزير خلف أن الوزارة 
قامـــت بتنفيذ عدد من المبـــادرات ضمن 
االســـتراتيجية الوطنية لألمـــن الغذائي، 
ومنها التشجيع على زيادة االستثمار في 
االســـتزراع الســـمكي وإصـــدار القـــرارات 
والتشـــريعات التي تهدف إلى المحافظة 

وحماية الثروة البحرية.
وقـــال الوزير خلف إنه تم إنشـــاء المركز 
الوطنـــي لالســـتزراع الســـمكي في رأس 
للبحـــوث  حيـــان، بحيـــث يكـــون مركـــًزا 
البحرية ومتطلبات االســـتزراع السمكي، 
وتم تدشـــين مبـــادرة من وكالـــة الزراعة 
 2022 مـــارس  فـــي  الســـمكية  والثـــروة 

بإطالق 100 ألف سمكة مستزرعة محلًيا 
بواســـطة خبرات وطنيـــة في المركز، كما 
تـــم رفع إنتـــاج اصبعيـــات الهامـــور ألول 
مـــرة إلى 20 ألف أصبعية مقارنة بمعالت 
اإلنتـــاج فـــي األعـــوام الســـابقة التي كان 
اإلنتـــاج فيهـــا ال يتجـــاوز 1500 أصبعية، 
كما أن االســـتزراع شـــهد تنوًعا في أنواع 
األســـماك المســـتزرعة ومنهـــا الســـبيطي، 
والســـبريم، والهامور، والميد، والشـــعري، 

والجنم، والشقر، والسولي.
مـــن  اســـتطاعت  الـــوزارة  بـــأن  وتابـــع 
تحقيـــق هـــذه النتائـــج من خـــالل توقيع 
عقـــود لــــ 6 أراض لـ 6 شـــركات من خالل 
ترســـية المناقصـــات عليهـــا فـــي المرحلة 
األولـــى، وجار العمل على تهيئة 14 أرضا 
الســـتثمارها ضمـــن المرحلـــة الثانيـــة في 
موقـــع رأس حيان لالســـتزراع الســـمكي، 
وقـــد قامـــت الـــوزارة بعـــدد مـــن أعمـــال 
لالســـتزراع  الوطنـــي  للمركـــز  الصيانـــة 
الوطنـــي بهـــدف تحقيـــق أفضـــل النتائج 

المرجوة في هذا المجال.
األشـــغال  وزارة  أن  إلـــى  خلـــف  ولفـــت 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
إلـــى  تهـــدف  قـــرارات  حزمـــة  أصـــدرت 
البحريـــة  الثـــروة  علـــى  المحافظـــة 
وحمايتهـــا، خصوًصا في مواســـم التكاثر 
أو بمـــا يهـــدف إلـــى تقليـــل جهـــد الصيـــد 
وإعـــادة التـــوازن البيولوجـــي للمنظومة 
البحريـــة ومنـــع األســـاليب المؤديـــة إلـــى 

تدميرها. 

الثروة الحيوانية

أمـــا فيما يتعلق بالثـــروة الحيوانية، ذكر 
خلف أن الوزارة عملت على دعم المربين 
يترتـــب  بمـــا  وتمكينهـــم  البحرينييـــن 
عليـــه تحســـين الثـــروة الحيوانيـــة فـــي 
المملكة ســـعًيا للوصول لالكتفاء الذاتي 
النســـبي، وقال: فيما يتعلق بالشراكة مع 
القطـــاع الخاص، فقد تم حديثا االنتهاء 
مـــن مشـــروع توســـعة الشـــركة العامـــة 
للدواجـــن بإدخـــال 156 ألف صوص في 
عنابر التوســـعة الجديدة، على أمل بدء 
اإلنتاج في أغســـطس 2022، والذي من 
شأنه رفع نسبة االكتفاء الذاتي الخاص 
ببيـــض المائـــدة، حيـــث بلـــغ اإلنتـــاج 83 
مليـــون بيضة في 2020، ومـــن المتوقع 
إنتـــاج 95 مليـــون تقريًبـــا بنهايـــة العـــام 
الحالي، و120 مليون بيضة في 2023. 

فـــي  أرض  تخصيـــص  تـــم  أنـــه  وأردف 
منطقـــة الهملـــة إلقامـــة مفرخـــة جديدة 
لشـــركة دلمـــون ووضـــع حجـــر األســـاس 
 ،2021 نوفمبـــر   26 بتاريـــخ  للمشـــروع 
هـــذا  علـــى  جـــاٍر  العمـــل  بـــأن  منوًهـــا 
المشـــروع، ومـــن المؤمـــل االنتهـــاء منه 
قبـــل نهاية العام الحالي بما يحســـن من 
نسبة االكتفاء الذاتي في مجال الدجاج 
الالحـــم، مضيًفـــا أنـــه ســـيتم تخصيـــص 
مســـاحة قدرهـــا 550 ألف متـــر مربع من 
عقار الســـتخدامه في مشروعات إنتاج 
لحـــوم الدواجـــن، مـــا سيســـهم فـــي رفع 
اإلنتاج إلى ما يقارب 20 مليون صوص 

في السنة.
وأفـــاد خلـــف بأنه في مجـــال دعم مربي 
الدواجـــن، فـــإن الـــوزارة ممثلـــة بوكالـــة 
الثروة الحيوانية تقوم بتسهيل استيراد 
بيض التفقيس الخاص بالدجاج الالحم 
بعمـــر  الصيصـــان  اســـتيراد  وتســـهيل 
الدجـــاج  بتربيـــة  الخـــاص  واحـــد  يـــوم 
مـــن  عينـــات  أخـــذ  يتـــم  كمـــا  البيـــاض، 
المفرخـــة لتحديـــد نســـب المناعـــات في 
جســـم الصوص وتحديـــد مواعيد إعادة 
تطعيم الصيصان حفاًظا على سالمتهم 
وتعزيـــز النمـــو لديهـــم مجاًنـــا، كمـــا يتـــم 
تقديم المشـــورة والدعـــم الفني للمربين 
النهائيـــة  المنتجـــات  علـــى  واإلشـــراف 

لمزارع اإلنتاج.
الحيوانـــات  مربـــي  يخـــص  وفيمـــا 
والعامليـــن فـــي إنتاج اللحـــوم الحمراء، 
أكد خلف أن الوزارة توسعت في مصادر 
الحيـــة  للحيوانـــات  ســـواء  االســـتيراد 
المخصصـــة للذبـــح أو اللحـــوم المبـــردة 
والمجمـــدة، وذلـــك لضمـــان اســـتدامتها، 
مضيًفـــا أن المملكة اســـتوردت 161 ألف 
رأس مخصصـــة للذبح فـــي العام 2021 
لـــذا تمت زيادة طاقـــة المحجر البيطري 
االســـتيعابية من خالل مشـــروع توسعة 
المحجـــر البيطري فـــي بـــوري، الذي من 
المؤمـــل إتمـــام العمـــل به خـــالل النصف 

الثاني من العام الجاري.
وأضـــاف أنـــه تـــم دعـــم إنتـــاج اللحـــوم 
الحمراء من خالل توفير أراض حســـب 
المتـــاح للمربيـــن بقيمة انتفاع بســـيطة، 
وتقوم وكالـــة الثروة الحيوانية بتطعيم 
حيوانات المربين لبعض األمراض بشكل 
مجانـــي مثل الحمـــى القالعيـــة ومرض 
تشـــخيص  يتـــم  كمـــا  األغنـــام،  جـــدري 
وعمـــل  األدويـــة  ووصـــف  األمـــراض 
التحاليل المختبرية مجانا للمربين، ويتم 
رش الحظائـــر ضد الطفيليات الخارجية 
والبكتيريـــة،  الفيروســـية  واألمـــراض 
وتقـــوم الـــوزارة بزراعـــة األعـــالف ويتم 
بيعها على المربين بأسعار رمزية لتقليل 
كلفة اإلنتاج، ما يسهم في دعم منافسة 

المنتج المحلي للمستورد. 
واعتبر الوزير مشروع مكافحة األمراض 
الحيوانية المشتركة وتحسين السالالت 
من المشروعات الهامة في وكالة الثروة 
الحيوانية، والذي يتم تنفيذه من خالل 
منظمـــة األغذية والزراعـــة )الفاو(، حيث 
يهـــدف إلـــى اســـتئصال بعـــض األمراض 
الحيوانيـــة المســـتوطنة، باإلضافـــة إلى 
جعـــل مملكـــة البحرين تتبـــوأ مكانة في 
تصدير المنتجات ذات األصل الحيواني 
الزائـــدة عـــن حاجـــة الســـوق المحليـــة، 
عـــالوة علـــى دعـــم التحســـين الوراثـــي 
للســـالالت المحليـــة والمحافظـــة عليهـــا 
وتســـجيلها باســـم مملكـــة البحرين مثل 
الطماطـــم البحرينـــي بعـــد توصيف هذه 

السالالت ظاهرًيا وجينًيا.

المنامة - بنا

إطالق حزمة مشروعات ومبادرات تكفل تحقيق األمن الغذائي بمختلف المجاالت
انطالقا من التوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء... وزير “األشغال”:
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  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501

إعالن إفالس
احمد يوسف عبد الل صاحب مصنع اآلفاق لألثاث حامل بطاقة هوية رقم 590004042

بموجب الحكم الصادر في الدعوى
رقم 021999068265 بتاريخ 02/02/2022

بإشهار افالس احمد يوسف عبد الل صاحب مصنع االفاق لألثاث حامل بطاقة هوية رقم 
انمار  وتعيين  السداد  عن  التوقف  تاريخ   2000\02\16 تاريخ  واعتبار   590004042
إبراهيم احمدي أميناً للتفليسة فعلى كل من له عالقة بالمشهر افالسه التواصل مع أمين 
عنوان  على  المراجعة  أو   anmar@fagcc.com االلكتروني  البريد  على  التفليسة 
المكتب رقم 51, مبنى رقم 168 طريق رقم 1703 مجمع رقم 317 المنامة أو التواصل 
على رقم 35080790 خالل 15 يوم من تاريخ االعالن مع ارفاق كافة المستندات الثبوتية

أنمار إبراهيم احمدي المصفي القضائي

تاريخ :10/10/2021
) CR2021- 146870( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / محمد سلمان سليم بني صخر بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيد/ عادل خليفه سلمان مبارك الموذن فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1-139116

االسم التجاري : الغال لتجارة االغذيه والمشروبات والتخليص

وزارة العدل والشؤون االسالمية واالوقاف
ادارة المحاكم

CS3006414385 : رقم الخطاب
تاريخ االصدار 15/05/2022

المحكمة : المحكمة الكبرى الدائرة الثانية – المدنية

اطراف الملف  : يسرى محمد حسن محمد واخرون ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري   
تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية المدينة بان المدعي : سكينة يوسف عبد هللا دخيل 

وغيره   قد اقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه : جهاز المساحة والتسجيل العقاري
طالبين فيها اصدار بدل فاقد  للوثيقة العقارية رقم   1185/ 1965 العقار منزل 1833 
المدعين ان يتقدم  الطلب  لذا فان كل من لديه اعتراض على   341 4154 مجمع  طريق 
لهذه المحكمة بطلب مشفوع باوجه اعتراضه وقد حددت المحكمة جلسة  19/05/2022   

لنطر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في وينكو للتجارة العامة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة وينكو 
للتجارة العامة ذ.م.م بموجب القيد رقم ) 147287 (، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم )2( من:
وينكو للتجارة العامة ذ.م.م

WINCO GENERAL TRADING W.L.L
الى:

اإلبداع السعودي للهواتف ذ.م.م
SAUDI CREATIVE MOBILES W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويل القيد إلى  
شركة ذات مسؤولية محدودة

مالك  إليها  ت  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  مطعم خوش حوش  والمملوكة للسيد/السيدة  شيخه راشد 
عبدهللا  يوسف القيص والمسجلة بموجب القيد رقم 133292 ،  بطلب بيع المحل التجاري  
مطعم خوش حوش  المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة  برأسمال 
حوش   خوش  مطعم  التجاري   المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   1000 وقدره 
التالية  للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  أصول وموجودات  كافة  عن 

أسماؤهم: عبدهللا  محمد عبدهللا  بوقحوص  بنسبة   100 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  ورشه جرين بيرد ذ.م. م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  ورشه 
جرين  بيرد ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   119167   ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم   2 من:
ورشه جرين بيرد ذ.م.م  

GREEN BIRD WORKSHOP W.L.L 
الى:

اليابان العمال النجارة والمعادن ذ.م.م  
AL JAPAN CARPENTRY & METAL WORKS W.L.L

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

التاريخ :15/5/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 69150 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : مها علي ابراهيم سلمان الغتم

االسم التجاري الحالي : ايفي للشكوالته والورود
االســـــم التجـــاري الجديد : دولشي للتجارة العامة

قيد رقم : 92914-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة اليوسف القابضة ذ.م.م

/ السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

اليوسف  شركة  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  اليوسف  محمد  حسين  باسم  السيد 

أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)74906-1( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  القابضة 

تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة )جي تولز تك ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )FAHIM AZIZ BUBERE( باعتباره المصفي القانوني 
 ،)105521-1( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م(،  تك  تولز  )جي  لشركة 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
With Limited Liability Company وتحويله الى

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة 
سعد  )عبدالرحمن  للسيد/السيدة  والمملوكة  العامة(  للمقاوالت  )الغد  المسماة  الفردية 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)9037-6( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  سعيد(  ابراهيم 
 )With Limited Liability Company( المذكور وتحويله الى )المٔوسسة الفردية(
التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار  الشركة(  )رٔاسمال  وقدره  برٔاسمال 
مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  ٔاصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المٔوسسة 

للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
)ALGHAD POWER SOLUTIONS W.L.L( بنسبة )100(%
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Vacancies Available
MOTMAENA MEDICAL CENTER  

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 

 suitably qualified applicants can contac

16006600  or  LINDA.ALJAMEA@GMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contac

17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

JAMEELA STORES  

has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17717626  or  J2000@BATELCO.COM.BH 

Castillo Trading & Construction  

has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 

 suitably qualified applicants can contac

17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

CHATEAU ALUMINUM  

has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS) 

 suitably qualified applicants can contac

39173859  or  JAMES@GCCBAH.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

KIM PACK BAHRAIN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33496925  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

WORKSHOPS KINGDOM A/C  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17541145  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

THAI TEA CHOB CHA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

17369679  or  HUSAIN.ALI@NEXUSADVICE.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

Ahl Al Khayl W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

66393677  or  H.Y.ALKHALDI@GMAIL.COM 

CAPSTONE CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17008905  or  CAPSTONEC@HOTMAIL.COM 

TARGET ONE PAINTING CO. Bahraini PARTNERSHIP CO.OWNED BY ABDULKA  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

34151596  or  RADWANALAWAD83@GMAIL.COM 

AL LAMAAH GARAGE  

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PUTTY APPLIER 

 suitably qualified applicants can contac

39334311  or  ALLAMAIT55@GMAIL.COM 

CHOCOMELT  

has a vacancy for the occupation of

  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

 suitably qualified applicants can contac

36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

ALASHRAF MEN SALOON  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

39671744  or  alashraf46@gmail.com 

WOODY FURNITURE WORKSHOP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contac

39114852  or  ARJUIV@GMAIL.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33610210  or  hajen.const@gmail.com 

NMC GENERAL TRADING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17412091  or  INFO@NMCENGINEERING.COM 

MONISH CONSTRUCTION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

BECOLD FOR CARS SPARE PARTS  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33022299  or  ALFAYEZ.90@GMAIL.COM 

AAYAT INTERIOR DECORATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37120497  or  ZAHIDMULTANI620@GMAIL.COM 

HOT & SPICY GRILL W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33147855  or  VKMUHAMMADALI@GMAIL.COM 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33367000  or  info@wadialsailgate.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

MULTANI RESTAURANT CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37228185  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

Wyndham Garden W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contac

66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

Wyndham Garden W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

Wyndham Garden W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contac

66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

Wyndham Garden W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

VAPE TIME BAHRAIN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33008086  or  VAPETIME.BAHRAIN@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED)  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contac

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 

 suitably qualified applicants can contac

17276176  or  KHALIL.EBRAHIM@YMH.COM.BH 

EASTERN ASPHALT & MIXED CONCRETE CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39460816  or  HREAMCO@GMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

ALQANAAH GRILLS AND SANDWICHS  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17591325  or  EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

MANDI ELECTRICAL  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17672655  or  manditrading56@gmail.com 

MICRO CENTER W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 

 suitably qualified applicants can contac

17262535  or  MICROCEN@BATELCO.COM.BH 

ALNEMRAN CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39456488  or  info@alnemranbh.com 

RASHID ABDULKARIM MOHAMMED EBRAHIM BAKER  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17411584  or  BURASHED1984@GMAIL.COM 

DAIRAH CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17405511  or  ahmed.gbs@gmail.com 

ALJAHRA WORKSHOP  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39466899  or  PLAZADC@BATELCO.COM.BH 

HUSSAIN ALI MOHAMMED HUJAIR  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17645180  or  ABUALIH60@GMAIL.COM 

LINK CONFIDER INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS  

has a vacancy for the occupation of

  STONE MASON (CONSTRUCTIONS) 

 suitably qualified applicants can contac

17540599  or  cnflink700@yahoo.com 

INMA TEC W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17214545  or  CAREER@inmatec.co 

ALBUSTAN ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17241360  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

CITY GLASSES  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17874492  or  cityyaser@yahoo.com 

ABU RAGHEB SANDWICIHES  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39859953  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

AL MUTASEL TELECOM SYSTEMS  

has a vacancy for the occupation of

  REPAIRMAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17590733  or  ALMUTASEL@GMAIL.COM 

SHAIKHAN CAFETERIA 2020  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34174153  or  JAMALALAISH@YAHOO.COM 

YOUSIF QASSIM ARTISTIC CENTRE WLL  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17774030  or  ELRUFA3I@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

National Readymix Co WLL  

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

Wadi texas Hairdressing  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

17591259  or  ALMUTASEL@GMAIL.COM 

BRAZIL GRILL CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 

 suitably qualified applicants can contac

17826686  or  VJBOLOOR@GMAIL.COM 

ATHWAB ALJALSAH  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

39752066  or  WAFAISA@GMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33323235  or  hr@jaradahfish.com 

Gold medal for sportswear  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39451811  or  ALZUBAIDY1967@GMAIL.COM 

Mohammed Noor Bukhari Restuarant  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

36061136  or  sm.alkhabbaz@hotmail.com 

ALDEREIH LAUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17703335  or  zahra.sarhan79@gmail.com 

GULF UNIVERSITY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ASSOCIATE PROFESSOR 

 suitably qualified applicants can contac

17620820  or  ahims@batelco.com.bh 

Dynamic Construction WLL  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17826430  or  LAYLA@ALHOTYBAHRAIN.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ARABIAN STAR BROASTED W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C  

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

ALHASSER RESTAURANT W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17440224  or  abujwad5@hotmail.com 

Emkan Real Estate Development W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 

 suitably qualified applicants can contac

17257644  or  asheeratrading@gmail.com 

RANWA STONE CONSTRACTION  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contac

36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

GUARDIAN SYSTEMS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17233487  or  shiju_vt@yahoo.com 

Craft land Antiques & Handicrafts  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39849548  or  HISHAMRAZZAQ@GMAIL.COM 

New lazer phone  

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

36557000  or  LAZER34187571@HOTMAIL.COM 

ABU NABEEL CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35171912  or  public2016@hotmail.com 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L  

has a vacancy for the occupation of

  BIO-MEDICAL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contac

17759999  or  HR@RHWC.COM.BH 

AL MOHAMADYA DOC UMNET CLERING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

34111112  or  ALMOHAMADEYA@GMAIL.COM 

RANGRILL RESTAURANT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contac

17554202  or  SALES@HEJAIRGARDEN.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL  

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

Shamal electro mechanical contracting company WLL  

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contac

33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST 

 suitably qualified applicants can contac

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

Najmat Al Dar Construction  Bahraini Partnership  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39609056  or  aldar76@hotmail.com 

Al hara al muharraqia contracting  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

M I CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Lamasat W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

37150339  or  Abduazizqaid@gmail.com 

ALBUARKI CARPENTRY WORKSHOP  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34161935  or  ALBUARKI99@HOTMAIL.COM  
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ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

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 contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17262256  or  aldaleem@hotmail.com 

Premiere Hotel W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C )  

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

Mohammed Azam Zakaria Air Condition Spare Parts Company W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17252889  or  AZAMZAKARIA@HOTMAIL.COM 

ALTALYAN GARAGE  

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 

 suitably qualified applicants can contac

17785565  or  delmaser@gmail.com 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C )  

has a vacancy for the occupation of

  DEVELOPMENT PROGRAMMES SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac

17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

MCR Recruitments services WLL  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

13699336  or  MGHUNEIM@MCRME.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L  

has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

PANORAMA CONTRACTING AND ENGINEERING SERVICES LTD W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING CLERK 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

PAEKY BLINDERS SALON  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

36615519 

HARIBO Auto Services  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

77055500  or  ABDULLA1651@GMAIL.COM

AGORA TRAINING CENTER W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33701547  or  MARK.MOORE@AGORATRAININGSERVICES.AE 

AIDA GARDENS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contac

17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

INDULGE HOME MADE GOODIES  

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

38381046  or  Almahmeed.fahad@gmail.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

MADAR BAHRAIN ELECTRICITY MATERIAL B S C . CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36155504  or  MOHAMMAD.MADI@MADAR.COM 

SYED JUNAID ALAM W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

SNR CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contac

39940516  or  SAFOSERVICES@YAHOO.COM 

HEPWORTH W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

Elloods Hairdressing  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

77321111  or  info@ellood.com 

SNR CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contac

39940516  or  SAFOSERVICES@YAHOO.COM 

Omancom Contracting W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33224783  or  OMANCOM.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO.  

has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 

 suitably qualified applicants can contac

17700798  or  Khalifa@bwceng.com 

ALMAZAYA CARPENTRY  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contac

39669008  or  YASEEN_MAHER@YAHOO.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contac

39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

MASTER COOL COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR ELECTRICAL WORKSHOP) 

 suitably qualified applicants can contac

17783698  or  TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  EXCAVATOR (ARCHAEOLOGY) 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contac

17111722  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contac

39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

BAHARAIN INDIAN INTERNATIONAL EXCHANGE CO B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 

 suitably qualified applicants can contac

17210962  or  MURALI@BIIECO.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39252020  or  sharef.works@gmail.com 

SHINE ELECTRONICS  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17676647  or  isa2505@hotmail.com 

CRYSTAL PRINTING & PUBLISHING HOUSE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDER 

 suitably qualified applicants can contac

36423336  or  meead@CRYSTALPP.COM 

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM 

JAHECON W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Phoenicia tower hotel  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17295544  or  MBARKFHD220@GMAIL.COM 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

JAHECON W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

Phoenicia tower hotel  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17295544  or  MBARKFHD220@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

JAHECON W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

VIBRANT SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

CAMEL READY CLOTHES CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17414012  or  CAMEL-GROUP@HOTMAIL.COM 

AMAZON WEB SERVICES BAHRAIN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS RELATIONS MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17204600  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

CITI BANK N. A.  

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac

17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

KASWA RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39664685  or  ABDULREHMANB54@GMAIL.COM 

ALI SALMAN ABDULHASAN TOOQ ( MOOJ TOOQ / 9573 )  

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33040217  or  BNDLAL94@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ALI SALMAN ABDULHASAN TOOQ ( MOOJ TOOQ / 9573 )  

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33040217  or  BNDLAL94@GMAIL.COM 

Sama Albahrain General Services  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

MARBL ARCH CLEANING  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM 

FAMOUS COLD STORE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33655884  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM 

ORIENTAL PRESS B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

17501000  or  ORIENTAL@ORIENTALPRESS.COM 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39165508  or  SATHYAN45@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Seven Energy W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

JUST  MASHI CAFETERIA  

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

36383896  or  KHALIDALASOOMI1@GMAIL.COM 

AUTOPOWER TRADE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66366362  or  AMS3LAWI@GMAIL.COM 

CANARY LAND TRADING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39890074  or  CANARYLAND.TARING@GMAIL.COM 

PARIS TOWER CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36087133  or  hu951122@gmail.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CHOCOMELT  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contac

36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

CHOCOMELT  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 

 suitably qualified applicants can contac

36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

STAR PAK TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17006170  or  STARPAK.BH@GMAIL.COM 

MJ BURGS FOR BURGER AND HOTDOG  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36113100  or  MOHD3611@GMAIL.COM 

WEST POINT CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

BRISKO BOUTIQUE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

38957634  or  SUMARANADIR945@GMAIL.COM 



international@albiladpress.com 12
األربعاء 18 مايو 2022 - 17 شوال 1443 - العدد 4964

زين خليل- األناضول

قال الجيش اإلســـرائيلي، أمس )الثالثاء(، 
إن اغتيـــال رئيـــس حركـــة “حمـــاس” فـــي 
قطاع غزة، يحيي الســـنوار، وقائد كتائب 
القســـام الجنـــاح العســـكري للحركة محمد 
الضيـــف “مـــا زال خيـــاًرا قائًمـــا”. جاء ذلك 
وفق ما أفادت به قناة “كان” اإلســـرائيلية 
الرسمية، مســـاء الثالثاء، نقاًل عن مصادر 

ها. عسكرية رفيعة لم تسمِّ
اإلســـرائيلي  “الجيـــش  إن  القنـــاة  وقالـــت 
والضيـــف  الســـنوار  اغتيـــال  أن  يعتبـــر 
مازال خيـــاًرا قائًما، لكـــن يجب األخذ في 
الحسبان أن ذلك سيؤدي إلى ردود فعل”، 
تتوافـــر  وال  التفاصيـــل.  مـــن  مزيـــد  دون 
معلومات عن الحياة االجتماعية للضيف، 

الذي تطارده إسرائيل منذ العام 1992، أو 
عدد أوالده ومكان إقامتهم.

الماضيـــة،  األخيـــرة  األســـابيع  وخـــالل 
نـــواب  قبـــل  مـــن  الدعـــوات  تصاعـــدت 
وصحافييـــن  ســـابقين  ومســـؤولين 
إســـرائيليين إلى اغتيال الســـنوار، بدعوى 
تحريضـــه على هجوم أســـفر عـــن مقتل 3 
إســـرائيليين فـــي مدينـــة إلعـــاد قـــرب تـــل 
أبيـــب في 5 مايو الجاري. والحًقا، حّذرت 
“كتائـــب القســـام”، إســـرائيل من المســـاس 

بـ”السنوار”، أو “قادة المقاومة”.
ونفذت إسرائيل خالل السنوات الماضية، 
عشـــرات عمليـــات “االغتيال” بحـــق القادة 

الفلسطينيين من مختلف الفصائل.

إسرائيل: اغتيال السنوار والضيف مازال خياًرا قائًما

بيروت - وكاالت

وحلفـــاؤه  هللا  حـــزب  خســـر 
األكثريـــة فـــي البرلمـــان اللبناني 
الجديـــد، وفـــق النتائـــج النهائية 
التـــي  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
أمـــس،  الداخليـــة  وزيـــر  أعلنهـــا 
والتي ســـّجلت دخول مرشحين 
منبثقيـــن  مســـتقلين معارضيـــن 
التـــي  مـــن االنتفاضـــة الشـــعبية 
حصلـــت في 2019، إلى البرلمان 
للمـــرة األولـــى، بحجـــم لـــم يكـــن 

متوقعا.
أعلـــن  التـــي  النتائـــج  وأظهـــرت 
وزيـــر الداخلية بســـام المولوي 

منهـــا  األخيـــرة  الدفعـــة 
الثالثـــاء فـــوز لوائـــح 

المعارضة المنبثقة 
التظاهـــرات  عـــن 
ضد  االحتجاجية 
السلطة السياسية 

التي شـــهدها لبنان قبل أكثر من 
عاميـــن بــــ 13 مقعـــدًا على األقل 
و12  الجديـــد.  البرلمـــان  فـــي 
مـــن الفائزيـــن هـــم مـــن الوجـــوه 
أن  لهـــم  يســـبق  ولـــم  الجديـــدة 

تولوا أي مناصب سياسية.
وأظهـــرت النتائج احتفاظ حزب 
هللا وحليفتـــه حركـــة أمـــل التي 
يتزّعمها رئيس البرلمان المنتهية 
واليته نبيه بّري، بكامل المقاعد 
المخّصصة للطائفة الشيعية )27 
مقعدًا( في البالد، لكن حلفاءهما 
وبينهم التيـــار الوطني الحر 
بزعامة رئيس الجمهورية 
ونائـــب  عـــون  ميشـــال 
الحـــزب  رئيـــس 
القومـــي الســـوري، 
مقاعـــد  خســـروا 
في دوائر عّدة.

حزب اهلل وحلفاؤه يخسرون األكثرية النيابية
بغداد - وكاالت

العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  نـــدد 
بمـــا  أمـــس،  الكاظمـــي،  مصطفـــى 
قال إنهـــا محـــاوالت لـ”تكبيل أيدي” 
مـــن  الجميـــع  وحـــذر  حكومتـــه، 
أزمـــة  اســـتمرار  جـــراء  “الخســـارة” 
منـــذ  الجديـــدة  الحكومـــة  تشـــكيل 
سبعة أشهر.  وقال الكاظمي، خالل 
جلســـة حكومتـــه األســـبوعية: “بعد 
7 أشـــهر علـــى االنتخابـــات لـــم يتـــم 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة، والبعض 
العرقلـــة  مفهـــوم  تبنـــي  علـــى  دأب 
ويســـعى جاهدا إلى محاولة تكبيل 
أيـــادي الحكومـــة الحاليـــة بـــدال من 

البحث عـــن الحلول لالنغالق 
وتابـــع:  السياســـي”. 

الصمـــت  “آثرنـــا 
حتـــى ال نؤثـــر علـــى 
التفاهمـــات  ســـياق 
)بشـــأن  السياســـية 

تشـــكيل الحكومة(، وأال نكون طرفا 
فيهـــا”.  ويشـــير الكاظمـــي بحديـــث 
العرقلة إلى قـــرار أصدرته المحكمة 
االتحادية العليا قبل يومين وقضت 
فيه بعدم دســـتورية مشروع قانون 
الغذائـــي  لألمـــن  الطـــارئ  الدعـــم 
والتنميـــة. وقدمـــت الحكومـــة هـــذا 
المشروع إلى البرلمان لتمريره كحل 
مؤقت لتســـيير أعمـــال الدولة، على 
اعتبـــار أنهـــا حكومة تســـيير أعمال 
وليـــس بمقدورهـــا تمريـــر الموازنـــة 
المالية للعام الجاري. ودعا القيادات 
“مراجعـــة  إلـــى  السياســـية 
المواقف”، وقـــال إن “األزمة 
بين القوى السياسية هي 
أزمـــة ثقـــة، وهـــي مـــن 
أوصلتنا إلى انسداد 

سياسي”.

الكاظمي يشكو من “تكبيل أيادي” حكومته ويحذر

الصومال يرحب 
بعودة الوجود 

العسكري األميركي

حسن  الجديد،  الصومالي  الرئيس  شكر 
شيخ محمود أمس نظيره األميركي جو 
بايدن على قراره إعادة الوجود العسكري 
األميركي إلى الصومال؛ لمحاربة حركة 
المرتبطة  المتطرفة  اإلسالمية  الشباب 

بتنظيم القاعدة. 
وقالت الرئاسة الصومالية في بيان على 
المتحدة  الــواليــات  كانت  “لطالما  تويتر 
لتحقيق  فــي سعينا  بــه  مــوثــوًقــا  شــريــًكــا 

االستقرار ومكافحة اإلرهاب”.

بوتين: الغرب “يقتل نفسه اقتصاديًّا” بحظر الطاقة الروسية

المحكمة الجنائية الدولية تنشر 42 خبيًرا في أوكرانيا
أعلن المدعي العـــام للمحكمة الجنائية 
الدوليـــة كريـــم خـــان أمس نشـــر فريق 
من 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا هو 
األكبر يرسل على األرض؛ للتحقيق في 
جرائـــم ارتكبـــت خالل الغزو الروســـي 
للبلـــد. وقال كريم خان في بيان “أؤكد 
أن مكتبـــي أرســـل اليوم )أمـــس( فريقا 
فـــي  42 محققـــا وخبيـــرا  مـــن  مؤلفـــا 
الجنايـــات وموظفـــي مســـاندة آخرين 
إلى أوكرانيـــا”، موضحا أنها “أكبر بعثة 
من حيـــث العدد تم نشـــرها حتى اآلن 

في منطقة دفعة واحدة”.
وأضـــاف خـــان أن الفريـــق “سيســـاهم 
فـــي تقـــدم تحقيقاتنـــا حـــول الجرائـــم 
التـــي تدخـــل في اختصـــاص المحكمة 

وتقديم الدعم للسلطات األوكرانية”.
فتح المدعي العـــام للمحكمة الجنائية 
الدوليـــة التـــي تأسســـت العـــام 2002 
للنظر في أفظـــع الجرائم المرتكبة في 
العالـــم، في الثالث من مـــارس تحقيقا 
حول ادعـــاءات بحصول جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية في أوكرانيا.
وتوجـــه خان فـــي أبريل إلـــى أوكرانيا 
وال ســـيما بوتشـــا في ضواحي كييف، 
حيـــث ُعثر على ما ال يقل عن عشـــرين 

جثة في الثاني من أبريل.
“مســـرح  أوكرانيـــا  إن  حينهـــا  وقـــال 

جريمة”.
ألقـــت كييـــف باللـــوم في مقتـــل مئات 
المدنيين علـــى القوات الروســـية، لكن 
موســـكو نفـــت مســـؤوليتها وقالت إن 

أحداث بوتشا “مفبركة”.
وقـــال خـــان “بفضـــل نشـــر فريـــق مـــن 
المحققين سنتمكن من درس الخيوط 
الشـــهادات  وجمـــع  أفضـــل  بشـــكل 

المتعلقة بهجمات عسكرية”.

كييف: قوات روسية تطلق 

النار على حافالت نازحين 

ميدانيا أعلن رئيس اإلدارة العســـكرية 

في لوغانســـك سيرغي غايداي، إجالء 
73 مدنيـــا مـــن اإلقليم أمـــس، وفق ما 

نقلته وكالة األنباء األوكرانية.
حافـــالت  إحـــدى  إن  غايـــداي  وقـــال 
مـــن  نـــار  إلطـــالق  تعرضـــت  اإلجـــالء 
قبـــل القوات الروســـية، مشـــيرا إلى أن 
األخيرة مستمرة في إطالق النار على 
الطريق. وأفـــادت الوكالة كذلك بمقتل 
شـــخص في هجوم صاروخي روســـي 
علـــى مبنـــى ســـكني فـــي دونيتســـك، 
مشـــيرا إلـــى أن 13 مـــن رجـــال اإلنقاذ 
ووحدة معـــدات تابعة لدائرة الطوارئ 

الحكومية تعمل في موقع المبنى.
مـــن جانب آخر، قتل ثمانية أشـــخاص 
وأصيـــب 12 آخـــرون الثالثـــاء بقصف 
روســـي علـــى قريـــة ديســـنا األوكرانية 
تضـــم  التـــي  كييـــف  شـــمال  الواقعـــة 
معســـكر تدريب عســـكري كبيـــرا، وفق 
مـــا أكد عّمـــال إغاثـــة محليـــون. وأفاد 
المتحدث باسم الفرع اإلقليمي للجهاز 
الحكومي لحاالت الطوارئ، أولكسندر 
بـــرس  فرانـــس  وكالـــة  إيفتشـــينكو، 
بســـقوط “ثمانيـــة قتلـــى و12 جريحا”، 
جـــراء الضربة التي اســـتهدفت القرية 
الواقعـــة علـــى بعـــد ســـتين كيلومتـــرًا 
مـــن العاصمـــة األوكرانيـــة فـــي منطقة 

تشيرنيغيف.
الفرنســـي  الرئيـــس  تعهـــد  ذلـــك،  إلـــى 
لنظيـــره  أمـــس  ماكـــرون  إيمانويـــل 
فولوديمير زيلينسكي تكثيف شحنات 
األيـــام  “فـــي  أوكرانيـــا  إلـــى  األســـلحة 
واألســـابيع المقبلـــة”، مؤكـــدا التزامات 
أعلـــن عنها فـــي نهاية أبريل. وأشـــارت 
ماكـــرون  أن  إلـــى  الفرنســـية  الرئاســـة 
“أكد أن شحنات األسلحة التي تقدمها 
فرنسا ستســـتمر وستزداد كثافتها في 
األيام واألسابيع المقبلة وكذلك إرسال 

المستلزمات اإلنسانية”.
الروســـي،  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه  مـــن 
فالديميـــر بوتيـــن، فـــي كلمة لـــه أمس 
الثالثاء بشـــأن تطوير قطاع النفط، إن 
الغـــرب “يقتل نفســـه اقتصاديا” بوقف 
االعتماد على مصادر الطاقة الروسية، 
مؤكـــدًا عدم قدرة الـــدول الغربية على 
فـــك االرتبـــاط بـــواردات النفـــط والغاز 
مـــن روســـيا. واعتبر الرئيس الروســـي 
أن االقتصـــاد الغربـــي يعانـــي خســـائر 
كبيرة؛ بســـبب القـــرارات التي اتخذت 
بشـــأن الطاقـــة الروســـية، فـــي إشـــارة 
إلـــى العقوبـــات الغربيـــة التـــي أعقبـــت 
غزو روســـيا لجارتها أوكرانيا. وأضاف 
أن “الغـــرب يحمـــل روســـيا مســـؤولية 

لكـــن  الطاقـــة..  فـــي مجـــال  التضخـــم 
الخطأ ملقى على عاتقهم”.

السويد وفنلندا ترسالن طلبا 

مشتركا لالنضمام لـ “الناتو”

صوت البرلمـــان الفنلندي أمس لصالح 
االنضمـــام إلى حلف شـــمال األطلســـي 
“الناتـــو” بغالبيـــة كبرى بلغـــت أكثر من 
الترشـــيح  ارســـال  يتيـــح  مـــا   %  95
الرسمي لهذا البلد إلى مقر الحلف. في 
ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، 
اعتمـــد مشـــروع انضمـــام البـــالد الـــى 
الحلـــف االطلســـي بغالبيـــة 188 صوتا 
مقابل 8 ومن دون امتناع اي عضو عن 
التصويـــت، بحســـب نتيجـــة االقتراع. 
وتريد هلســـنكي إرســـال ترشيحها إلى 
مقر الحلف االطلسي في بروكسل في 

وقت متزامن مع السويد.
رئيســـة  أعلنـــت  الحـــق،  وقـــت  وفـــي 
أندرســـون  ماغدالينـــا  الســـويد  وزراء 
خـــالل مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك مـــع 
نينيســـتو  ســـاولي  الفنلنـــدي  الرئيـــس 
أن الســـويد وفنلندا ســـتقدمان بشـــكل 
مشترك ترشيحهما في مقر الحلف في 

بروكسل اليوم األربعاء.

عواصم - وكاالت

طرابلس - وكاالت

ليبيـــا  فـــي  الموازيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت 
تحظـــى  التـــي  باشـــاغا  فتحـــي  برئاســـة 
بتأييـــد البرلمـــان وبدعـــم المشـــير خليفة 
طرابلـــس  العاصمـــة  مغادرتهـــا  حفتـــر 
أمس الثالثاء، عقب اشـــتباكات مســـلحة 
اســـتمرت لســـاعات إثر محاولتهـــا إزاحة 

حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأعلـــن باشـــاغا فجر أمـــس دخوله برفقة 
أعضاء حكومته إلـــى طرابلس في وقت 
متأخر مســـاء اإلثنين، لتشـــهد أجزاء من 
العاصمة اشـــتباكات مســـلحة بيـــن “القوة 
الثامنـــة”، وهـــي مجموعـــة مســـلحة فـــي 
مـــن  وعـــدد  لباشـــاغا،  مؤيـــدة  طرابلـــس 
التشـــكيالت المســـلحة فـــي غـــرب ليبيـــا 
والعاصمـــة، حيـــث مقـــر حكومـــة الوحدة 
الوطنية برئاســـة الدبيبة الرافض للتخلي 

عن السلطة.
وأوضحـــت الحكومـــة الموازيـــة في بيان 

أن “رئيس الوزراء فتحي باشـــاغا وعددا 
مـــن أعضـــاء حكومتـــه، غـــادروا العاصمة 
عقـــب وصولهم يوم أمس )األول(، حرًصا 
علـــى ســـالمة وأمـــن المواطنيـــن وحقًنـــا 
للدمـــاء”. واعتبـــرت الحكومـــة مغادرتهـــا 
طرابلس “إيفاًء بتعهداتها للشعب الليبي، 
بخصـــوص ســـلمية مباشـــرة عملهـــا مـــن 

العاصمة وفق القانون”.
مـــن جانبهـــا، اســـتنكرت حكومـــة الوحدة 
الوطنية برئاســـة عبدالحميد الدبيبة في 
بيان “قيام مجموعة مســـلحة خارجة عن 
القانون بمحاولة التسلل في جنح الظالم 
للعاصمـــة طرابلـــس فـــي محاولة يائســـة 

إلثارة الرعب والفوضى بين سكانها”.

حكومة باشاغا تغادر العاصمة         
الليبية عقب اشتباكات مسلحة

بافالو - أ ف ب

وصـــف الرئيـــس جـــو بايـــدن، أمـــس 
جمـــع  علـــى  النـــار  إطـــالق  الثالثـــاء، 
مـــن األميركيين الســـود أودى بحياة 
10 منهـــم فـــي بافالو بنيويـــورك بأنه 

“إرهاب داخلي”.
وقال بايدن “ما حدث هنا هو إرهاب 
داخلـــي”.  إرهـــاب  ومباشـــر.  صريـــح 
كذلـــك وصـــف نظريـــة تفـــوق العـــرق 

األبيض بأنها “سم”.
ووضـــع جو بايدن وزوجتـــه باقة من 
الزهور البيضاء في بافالو في الموقع 
الذي لقي 10 أميركيين ســـود حتفهم 

السبت في هجوم عنصري.
وبعيـــد وصولهمـــا إلـــى هـــذه المدينة 
الواقعـــة فـــي شـــمال شـــرق الواليات 
المتحـــدة، توجـــه الرئيـــس األميركي 
وزوجتـــه جيل إلى مـــكان قريب من 
متجـــر وقعـــت فيه واحدة من أســـوأ 

التاريـــخ  فـــي  العنصريـــة  المذابـــح 
األميركي الحديث.

الســـاطعة،  الشـــمس  أشـــعة  وتحـــت 
باقـــات  مـــن  نحـــو مجموعـــة  تقدمـــا 
الزهـــور والبطاقـــات والشـــموع التـــي 
وضعـــت أســـفل جـــذع شـــجرة، فـــي 
صمت لم يقطعه سوى حفيف الهواء 

والكاميـــرات. وضعـــت جيـــل بايـــدن 
باقـــة من الزهـــور البيضـــاء وأدى جو 
بايـــدن إشـــارة الصليـــب بعدمـــا نـــزع 

نظارته الشمسية.
ومـــن المقرر أن يلتقي الزوجان أســـر 
اإلســـعاف  فـــرق  الضحايـــا وأعضـــاء 

والمسؤولين المحليين.

بايدن: إطالق النار بمركز تسوق           
في نيويورك “إرهاب داخلي”

مقديشو - أف ب

جنيف - وكاالت

الســـامية  المفوضيـــة  دعـــت 
لحقـــوق اإلنســـان التابعـــة لألمم 
المتحدة أمس إيران إلى تعليق 
تنفيـــذ حكم اإلعـــدام المقرر في 
مايو في حق األســـتاذ الجامعي 
اإليراني - الســـويدي أحمد رضا 
جاللـــي وطلبت العدوة عن قرار 
الحكـــم الصادر في حقه. وقالت 
الناطقـــة باســـم المفوضيـــة ليـــز 
ثروســـيل خالل مؤتمر صحافي 
فـــي جنيف “نحن قلقـــون للغاية 
فـــي  الوشـــيك  اإلعـــدام  مـــن 
اإلســـالمية  إيـــران  جمهوريـــة 

والجامعـــي  للطبيـــب 
رضـــا جاللـــي  أحمـــد 

الســـلطات  ونحث 
علـــى  اإليرانيـــة 
االعـــدام  تعليـــق 
والعودة عن حكم 

اإلعدام”.
ذكـــرت وكالـــة األنبـــاء اإليرانية 
“إســـنا” فـــي الرابـــع مـــن مايو أن 
الطـــوارئ  طـــب  فـــي  الباحـــث 
لحســـاب  بالتجســـس  المتهـــم 
إســـرائيل ســـيعدم فـــي 21 مايو 

على أبعد تقدير.
وزارة  باســـم  الناطـــق  لكـــن 
إن  قـــال  اإليرانيـــة  الخارجيـــة 
إيـــران قد ترجـــئ تنفيـــذ عملية 
اإلعـــدام مـــع تأكيـــده أن الحكم 

“نهائي”.
كان  الـــذي  جاللـــي  أوقـــف 
ســـتوكهولم  فـــي  مقيًمـــا 
فـــي  حيـــث كان يعمـــل 
كارولينســـكا  معهـــد 
الطبي، خالل زيارة 
إليران في أبريل 

.2016

األمم المتحدة تطلب من إيران التراجع عن إعدام “طبيب”
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كيف نقنعهم بثقافة الحفاظ على التربة في إطارها الفلسفي؟
يـــرى رائـــد الفلســـفة الوجودية جون بول ســـارتر أن بعض البشـــر ابتلوا 
بالكســـل الفكري وال يهتمون بالعلوم اإلنســـانية أو التجربة واالكتشاف، 
وكل ما يفطون به هو “التفلســـف” في الحياة اليومية، وعندما تحدثهم 
عـــن قضايا المجتمـــع والنظريات المهمة تجدهم في عزلة وعقم والبقاء 
فـــي القوقعـــة األخيرة والفشـــل المتتابع مـــن أقصى اليميـــن إلى أقصى 

اليسار.
إذا أخبرنـــي شـــخص بأن الســـماء تمطـــر اآلن وفتحت النافـــذة، ورأيت 
المطـــر ينهمـــر مـــن الســـماء، كان قولـــي صادقا التفاقـــه مع حالـــة الواقع 
الخارجـــي، أمـــا إذا لم أجد مطرا ينزل من الســـماء كان قوله كاذبا ألنه ال 
يصـــف حالة الواقع الذي يتكلم عنه، وعندما يخبرنا الفيلســـوف الهندي 
ســـادغورو عبر حملته “أنقـــذوا التربة” أن 8 برتقاالت فـــي وقتنا الحالي 
تحتـــوي على نفس المغذيات لبرتقالـــة واحدة منذ مئة عام، وأن 52 % 
مـــن تربـــة العالـــم الزراعية تدهورت حتـــى اآلن، وأن 27 ألـــف كائن حي 
ميكروبـــي ينقرض ســـنويا من التربة، وفي حال اســـتمر الوضع ألربعين 
عامـــا قادمـــة على ذات المعـــدل، فإن إعـــادة إحياء التربة ســـيكون أمرا 

شـــبه مســـتحيل، وكلها حقائق يشـــهدها العالم وهناك اتفاق تام على ما 
يهـــدد البشـــرية من تقلبات بيئية بســـبب عبث اإلنســـان نفســـه، ومع كل 
هـــذا العـــرض والحقائق، تجد تعليقـــات غبية بكل العبارات في وســـائل 
التواصل االجتماعي عن حملة سادغورو، والتلفظ بألفاظ تبين المقياس 

الحقيقي لتفكير ومنطق البعض.
صـــور مـــن التخلـــف بكل حجم وشـــكل، وهـــؤالء الذين يعيشـــون العزلة 
والنشـــوز بالنســـبة لحركـــة المحافظـــة علـــى البيئة، هـــم أنفســـهم الذين 
يجلســـون فـــي الحدائـــق العامـــة والمنتزهـــات ويتركـــون مخلفاتهـــم ثم 
يتحدثـــون بســـلوك واحـــد عـــن أن النظافـــة من اإليمـــان، يلوثـــون البحر 
والشـــواطئ ويقذفـــون أوراق المناديل مـــن ســـياراتهم ويتطفلون على 

الطبيعة، ثم يتحدثون عن القوانين.
يقـــول فارجنتـــون “إن منبع العلم هـــو التجربة”، لكننا كيـــف نهيئ أمثال 
هـــؤالء لتقبـــل ثقافـــة الحفاظ على البيئـــة والتربة في إطارها الفلســـفي 
الشـــامل بامتداداتـــه العالية، وكيف نحولهم إلـــى متعاونين مع كل رجل 

رشيد يسعى لخير البشرية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ُيقال إن أحد المصرفيين انتقل إلى قرية صغيرة في الغرب األميركي وافتتح 
هنـــاك مصرفـــًا خاصـــًا به، وابتـــدأ أعمالـــه المصرفيـــة ألهالـــي القريـــة والمزارع 
المحيطـــة بهـــا، وفي يوم من األيام جـــاء أحد المزارعين لالقتـــراض من البنك، 
فرحـــب به البنك أشـــد ترحيـــب، ووافق على إعطائـــه الدوالرات العشـــرة التي 
طلبها، لكنه اشترط عليه أن يرهن أصال يملكه مقابل هذا القرض، لكن المزارع 
لـــم يكـــن يملك شـــيئا ليقدمـــه كرهن إال حمـــاره، وبعد حيـــرة وافق البنـــك فورًا 
وأعطـــاه النقود. وعندما حل موعد الســـداد حضر المزارع إلـــى البنك وقال إنه 
ال يملك النقود التي اقترضها وال يســـتطيع أن يســـدد دينه، فرد عليه الموظف: 
سنأخذ حمارك سدادًا للدين، لكن المفاجأة أن الحمار مات هذا الصباح، فانزعج 
الموظـــف وشـــعر أنـــه أمام حالة تعثر في الســـداد، فذهب فورا واستشـــار مدير 
البنـــك، فرد عليه المدير: خذ حماره ســـدادا للقرض، قـــال الموظف: لكن الحمار 
مات ويعتبر اآلن من األصول الســـيئة، ففكر مدير البنك وقال ال بأس ســـنأخذ 
الحمـــار الميـــت مقابـــل الديـــن، لكن اشـــترط على المـــزارع أن ال يخبـــر أحدا أن 

الحمار مات.
وبعدما خرج المزارع فرحًا بما كســـب، عـــاد موظف البنك إلى المدير، وقال له: 
لكن ماذا سنســـتفيد من الحمار الميت، لقد كانت هذه الصفقة خاســـرة بالنسبة 

لنا، فرد عليه المدير: ال تســـتعجل األمور وســـترى بنفسك النتائج، واآلن أريدك 
أن تعلن في القرية أننا ســـنقوم بعمل يانصيب والجائزة الكبرى ســـتكون حمار 
المـــزارع! وفعال قاموا بإصدار ألف تذكرة يانصيـــب على الجائزة الكبرى “حمار 
المزارع” وتم بيعها بالكامل، وفي اليوم الموعود تم السحب على الجائزة وفاز 
بهـــا أحد القرويين المحظوظين، وفي الصباح التالي حضر إلى البنك الســـتالم 
جائزتـــه، فقـــام مدير البنك بنفســـه باصطحابه الســـتالم الجائـــزة، وطبعًا صدم 
القـــروي عندما رأى الحمار جثة هامدة! فاعترض ورفض اســـتالم الجائزة، فما 
كان من مدير البنك إال أن اعتذر له وأعاد له ثمن تذكرة اليانصيب التي دفعها، 

وهي دوالر واحد فقط.
التفت المدير للموظف وقال “اآلن ربحنا 999 دوالرا”. فقال الموظف: لكن أنت 
قمت بتوزيع األصل السيئ على كل أهالي القرية، فرد عليه المدير: إن األصول 
الســـامة يجـــب على الكل أن يتشـــاركها، ألنه إذا أكلها شـــخص واحد ســـيموت، 
لكن أن يمرض الكل خير من أن أموت أنا. هذه القصة اســـتخدمها أحد أســـاتذة 
االقتصـــاد خـــالل حديثه عن صعود الدوالر األميركـــي وتقهقر العمالت األخرى 
فـــي هذه األيـــام معتبرا أن الحمار أو الدوالر مـــات، وأن أميركا تقوم بتوزيع ما 

حدث له على العالم كله على اعتبار أن أصول أميركا أصبحت بالسالب.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

الدوالر األميركي والحمار الميت

قبـــل بضعة أيام نشـــر الرئيـــس األميركي جوزيف بايدن صورة لـــه، بنظام تصوير 
النفـــس، أو ما يعرف بـ “الســـلفي”، بجوار أرفف واحد مـــن أكبر المحالت التجارية 
األميركيـــة، والمثيـــر فـــي الصـــورة أن األرفف فارغة مـــن البضائع، كمـــا أن المتجر 
الكبيـــر جاء خلـــوا من العمالء، األمر الـــذي يدعو للحيرة حول ســـبب التقاط تلك 
الصـــورة الكئيبـــة، وهـــل بايـــدن أراد أن يؤكـــد ما أشـــار إليه من قبل حـــول األزمة 
الغذائيـــة التـــي باتـــت تضرب األســـواق األميركية جراء ارتفاع األســـعار، الســـيما 
بعـــد أن جـــن جنون المحروقات فـــي الداخل األميركـــي، وكاد ليتـــر البنزين يصل 
إلى خمســـة دوالرات، وربما تجاوزها في بعض الواليـــات الغربية مثل كاليفورنيا 

تحديدا.
مهمـــا يكـــن مـــن أمر صـــورة بايدن األخيـــرة، فإن واقـــع الحال يخبر بـــأن الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة دخلت أزمة عميقة، أبعد بكثير من مجرد نقص في سالســـل 
التوريد، وغياب الســـلع من األســـواق، أو ارتفاع نســـبة التضخم، وأن هذه ما هي 
إال عالمـــات تؤكد وجود عطب جســـيم فـــي الهيكل البنيوي للبـــالد واإلدارات في 
الســـنوات األخيـــرة. تبدو إشـــكالية أميركا الحقيقيـــة في غياب صورتهـــا الزاهية 
الالمعـــة، ومـــن أفول الحلم األميركي مـــن أعين العالم، وقد أحـــب الجميع أميركا 

حيـــن ظهـــرت علـــى ســـطح األحداث كقـــوة تحريـــر وطني، ســـاعدت العالـــم الحر 
الليبرالـــي فـــي الخـــالص من النازية ومد يـــد العون للقارة األوروبية عبر مشـــروع 
مارشال، ومن ثم مساندة دول العالم في مواجهة المد الشيوعي في كافة أرجاء 

العالم.
غيـــر أن العقديـــن األخيريـــن على وجه خـــاص، ظهـــرت فيهما الواليـــات المتحدة 
بصـــورة مغايـــرة، الســـيما بعـــد أن اتبعت هـــوى المحافظيـــن الجدد، أولئـــك الذين 
رســـموا في نهاية تســـعينات القرن العشـــرين ما عرف بوثيقة القرن األميركي، أي 
التخطيط ألن يكون القرن الحادي والعشرون برمته قرنا أميركيا بامتياز، ما يفيد 

بوجود مخطط تمددي أو بمعنى أدق توسعي حول العالم.
الوثيقـــة المشـــار إليها، تمـــت بلورتها في العـــام 2010 عبر ما عرف باســـتراتيجية 
االســـتدارة نحو آســـيا، وآخر تجلياتها حلـــف أوكوس مع أســـتراليا وبريطانيا، ثم 
تحالف كواد مع الهند واليابان وأســـتراليا، وجميعها تعني شـــيئا واحدا وهو وقف 
التقـــدم الصينـــي من جانـــب، وقطع الطريق على روســـيا من جانب آخـــر. “المقال 

كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

أميركا.. أزمة أبعد من إدارة بايدن

محمد بن زايد.. خير خلف لخير سلف
خالص التهاني والتبريكات بمناســـبة انتخاب صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيســـًا لدولة اإلمارات العربية المتحدة، مبتهلين إلى الباري جّل 
وعـــال أن يحفظ رئيس الدولة، ويكلل بالتوفيق جهوده للدفع بالنهضة التنموية 

للوطن من نمو ورقي وازدهار.
إن انتخاب صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه هللا، رئيســـًا 
للبالد، خلفًا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه هللا، 
يدل على السيرة الحميدة والِخصال اإلنسانية والصفات التي يتمّتع ويمتاز بها 
ابن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، 
في إدارة دّفة الُحكم وشـــؤون الوطن نحو مســـتقبل أكثر إشـــراقًا ورفعًة لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده في تأسيس اإلمارات، الذي كان وال يزال 
حامـــي حمـــى اتحادها، ليأخذهـــا اليوم فـــي دروب العز والمجد والســـؤدد بإذن 
هللا، بأفكاره المتجددة وطموحاته لبالده التي ليس لها ســـماء، رجل همه األول 
واألخير مصلحة وطنه وشـــعبه، فكيف له أال يبهر العالم بسرعة التطور والنماء 

في بالده.. فعاًل هو خير خلف لخير سلف.
نعـــرب عن تمنياتنـــا الخالصة لقيادة دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة بالتوفيق 
والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، لمواصلة مسيرة البناء والتطوير 
والرخاء التي أرســـى أساسها وشـــيد بنيانها الراسخ المغفور له بإذن هللا الشيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيان مؤســـس دولة اإلمارات العربية المتحدة واســـتكملها 
االبـــن البار الراحل صاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايد آل نهيـــان بما يحقق 
تطلعات شـــعب اإلمارات لمزيد من التنمية والتقدم واالزدهار واستمرار عطائها 

الذي ال ينضب.
بإذن هللا اإلمارات بقيادة رئيســـها ســـمو الشـــيخ محمد بن زايد، ســـتكون بخير 
ماضيـــة فـــي البنـــاء والتنمية بخطـــى واثقة وتفاؤل نحو المســـتقبل بما يرســـخ 

نجاح مسيرتها وتقدمها ويحافظ على مكتسباتها.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

“مال الحريص ياكله العيار”

ما تكد أنت في كسبه، يبدده أبناؤك، وما تشقى في تحصيله، يتحصله 
تجـــار السوشـــال ميديـــا، أنـــت تنتـــزع نفســـك مـــن الفـــراش انتزاعا في 
الصباح الباكر صيفا وشـــتاء وتتحمل اختناقات السير ووعورة الطريق 
لمقر العمل، وتوبيخ المدير ولوم مشـــرف القســـم، والخصم الجزيل من 
الراتـــب ولفـــت النظـــر، وزيادة ســـاعات العمل تحت الضغـــط والطوارئ، 
واالعتـــالالت الصحيـــة، وعـــدم القـــدرة علـــى الحصـــول علـــى اإلجازات 
المرضية والعارضة، ثم يأتي الراتب بعد ذلك شحيحا، بالكاد يسد رمق 
أسرتك، لينشله أفرادها للوجبات السريعة كل يوم، والطلبات الضرورية 
وغيـــر الضرورية عبـــر اإلنترنت.. “ادفـــع مبلغا وقدره لفـــالن”، “حول لي 
مبلغا وقدره على البنفت بي”، يصفى جيبك يا صاح بكبســـة زر، وكيلك 

هللا.
“العالم قرية صغيرة”، ذلك ما قذف بنا أبعد من الشـــمس، وجعل أبناءنا 
علـــى اطـــالع تـــام علـــى أحـــدث التصاميـــم والمـــاركات العالمية لشـــتى 
المنتجـــات في األســـواق المحليـــة والعالميـــة، وباتوا يتتبعـــون ما يعلن 
عنـــه تجار السوشـــال ميديـــا ومـــا يقتنيه اآلخـــرون، ويقـــررون اقتناءه 
هـــم كذلـــك. الوالدان يدفعان فقط بعد كل كبســـة زر على جرس الباب.. 
كل شـــيء يمكن شـــراؤه عن بعـــد؛ فالمالبـــس وأدوات التجميل وأغلب 
الكماليـــات وحتى األطعمة تصلك لمحل ســـكنك بلمـــح البصر من داخل 
بلدك وخارجه، وهو وإن كان تطورا لألفضل، إذ إنه يوفر الوقت والجهد 
وينقـــذ الفرد في األزمات وعند الضرورة، إال أن إســـاءة اســـتخدام هذه 
الميـــزة تعد هدرا للمال وإســـرافا ال يمكن تبريـــره، ليس األبناء فقط من 
يســـيء اســـتخدام هـــذه الخدمة فحســـب، بـــل وحتى بعـــض الزوجات 
واألزواج الذيـــن جبلـــوا على عادة االســـتهالك وحب البـــذخ والرغبة في 
اقتنـــاء األفضـــل واألحـــدث واألغلـــى، ليـــس لحاجـــة لمنتـــج أو ضرورة 
لســـلعة، كما أن أغلب ما يقتنونه قد يســـتخدم مرة واحدة أو اثنتين، ثم 

يلقى به في حاويات التبرعات أو أكياس القمامة.
إن النزعة االســـتهالكية المضطردة لدى هذا الجيل، تدفع بالشباب غالبا 
نحو مزيد من االســـتنزاف للمال الذي يكدح الوالدان لجمعه وتحصيله، 
على الرغم من معرفتهم الوافية بمستوى األسرة المادي ودخلها، وعلى 
الرغم من توعية الوالدين لألبناء بضرورة االعتدال والبعد عن اإلسراف 
والتبذير وحب المباهاة والبذخ في جمع المهم من األشياء وغير المهم 
منها. هؤالء الذين اعتادوا اليوم مســـتوى من العيش فوق رقاب اآلباء، 
هم من سيشقى في المستقبل، ويشعر بالحرمان والعوز حين يبدد ماله 

الذي سيجنيه ببالغ المشقة بنفسه وبيده.

هدى حرم



حلبة البحرين الدولية

يســـر حلبة البحريـــن الدولية اإلعالن عن 
ترقية شـــريف المهـــدي لمنصـــب الرئيس 

التنفيذي للشؤون التجارية.
حيث شغل شريف المهدي سابًقا منصب 
المديـــر التنفيـــذي للشـــؤون التجارية في 
الحلبـــة منـــذ عام 2012. وقبـــل ذلك، كان 
مديًرا أول للرياضة والبطوالت في حلبة 
البحرين الدولية لما يقارب ست سنوات.

مديـــًرا  بصفتـــه  األخيـــرة  اآلونـــة  فـــي 
ا للشـــؤون التجاريـــة، لعب المهدي  تنفيذيًّ
دوًرا فعـــااًل في تطوير وتعزيـــز العمليات 
الدوليـــة،  البحريـــن  لحلبـــة  التجاريـــة 
وتطوير شـــراكات تجاريـــة جديدة قوية، 
ودفـــع نمو المبيعـــات للفورموال 1، وجلب 
أحـــدث الشـــركات الكبـــرى الجديـــدة إلى 

الحلبة.
وفـــي وقت ســـابق مـــن مســـيرته المهنية 
في حلبة البحريـــن الدولية، لعب المهدي 

دوًرا رئيســـًيا في ظهور واستمرار العديد 
من البطـــوالت علـــى الصعيديـــن المحلي 
واإلقليمـــي، بمـــا فـــي ذلك تحـــدي بورش 
ســـبرنت الشـــرق األوســـط الـــذي يحظـــى 
بشـــعبية كبيـــرة وتحـــدي حلبـــة البحرين 

الدولية 2000 سي سي.
آل  عيســـى  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وهّنـــأ 

خليفة الرئيس التنفيـــذي لحلبة البحرين 
الدوليـــة، المهـــدي علـــى تعيينـــه فـــي هذا 

المنصب، قائالً:
“انضـــم شـــريف المهدي لفريـــق العمل في 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة منذ عـــام 2007 
وكان لـــه دور فعـــال فـــي تنميـــة وتعزيـــز 
عملياتنـــا التجاريـــة خـــالل ذلـــك الوقـــت، 
ونتطلع إلى اســـتمرار قسمنا التجاري في 

النمو تحت قيادته”.
ومن جانبه، صرح شريف المهدي الرئيس 
التنفيذي للشـــؤون التجارية: “إنه لشرف 
عظيـــم أن أعيـــن فـــي هـــذا المنصـــب في 
وقت مثير للغاية بالنســـبة لنا في الحلبة، 
أقـــوى  للتـــو مـــن تقديـــم  حيـــث انتهينـــا 
أداء تجـــاري علـــى اإلطـــالق وذلك خالل 
الفورموال 1 وتواصـــل تجاربنا وفعالياتنا 
على مدار عام في الحلبة، أتطلع وبشـــدة 
للمواصلة على هذا الزخم في المستقبل”.

نظير دوره الفعال في تطوير شراكات جديدة قوية

المهدي رئيسا تنفيذيا للشؤون التجارية بحلبة البحرين

شريف المهدي

اتحاد الكرة

شـــهد نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، تدريـــب ممثل 
المملكة نادي الرفاع الشـــرقي المشارك 
االتحـــاد  لـــكأس   C المجموعـــة  فـــي 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 2022، بحضور 

األمين العام لالتحاد راشد الزعبي.
 والتقى ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
بـــن عيســـى آل خليفـــة خـــالل الحصـــة 
التدريبيـــة التـــي أقيمـــت علـــى ملعـــب 
نـــادي الرفـــاع الشـــرقي برئيس مجلس 
إدارة نـــادي الرفـــاع الشـــرقي  الشـــيخ 
عبدهللا بـــن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
اإلدارة،  أعضـــاء مجلـــس  مـــن  وعـــدًدا 
لهـــم تحيـــات  ناقـــالً  الفريـــق،  وبأفـــراد 
رئيـــس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القدم الشـــيخ علي بـــن خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة، متمنًيـــا كل التوفيق 

للفريـــق في مشـــاركته اآلســـيوية التي 
تقام في البحرين بنظام التجمع.

وأكد ســـموه أن االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم يولي اهتماًمـــا بالًغا بمشـــاركات 
الخارجـــي،  المســـتوى  علـــى  األنديـــة 
مشـــيًرا إلى توجيهات  رئيـــس االتحاد 
فـــي متابعة مشـــاركات أنديـــة البحرين 

في البطولة اآلسيوية خالل هذا العام، 
والتي يمثل فيهـــا المملكة نادي الرفاع 

الشرقي ونادي الرفاع.
 وأعرب نائب رئيس االتحاد البحريني 
أمنياتـــه  خالـــص  عـــن  القـــدم  لكـــرة 
بالتوفيـــق لالعبي الرفاع الشـــرقي في 

تقديم المستويات اإليجابية.

قبل مشاركته في كأس االتحاد اآلسيوي 2022

خليفة بن علي يشهد تدريب الرفاع الشرقي

جانب من الزيارة

محمد بن دعيج يشهد منافسات البطولة البارالمبية للريشة الطائرة
شـــهد الشـــيخ محمد بن دعيـــج آل خليفة رئيس 
اللجنـــة البارالمبية البحرينية منافســـات البطولة 
الطائـــرة  للريشـــة  البارالمبيـــة  األولـــى  الدوليـــة 
2022، التي تنظمها اللجنة البارالمبية البحرينية 
بالتعاون مـــع االتحاد البحريني للريشـــة الطائرة 
واإلســـكواش وحرصـــه علـــى متابعـــة مشـــاركة 
العبـــي مملكة البحريـــن في البطولـــة، كما التقى 
بأعضـــاء الجهازيـــن اإلداري والفنـــي لالطمئنـــان 
على كافة تجهيزات واحتياجات اللجنة المنظمة 

للبطولة ومعرفة آخر المستجدات. 
 وصـــرح الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفـــة 
بـــأن هـــذا المحفـــل الدولـــي تســـتضيفها مملكـــة 
البحرين ألول مرة وتعتبر ثاني دولة في الشرق 
األوســـط، وتعتبر من أقوى البطوالت البارالمبية 
علـــى مســـتوى العالـــم، ويعـــود الفضـــل فـــي ذلك 
لتوجيهـــات القيادة الرشـــيدة باالهتمـــام برياضة 
ذوي العزيمـــة، وقـــرار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 

حمـــد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة بتأسيس اللجنة البارالمبية البحرينية، 
ودعم ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة في 
اســـتضافة أهم البطـــوالت وبنـــاء منتخبات أكبر 

وتوسيع نطاق المشاركات. 
وأعـــرب رئيس اللجنـــة البارالمبية البحرينية عن 

ثقتـــه الكبيرة بالالعبين المشـــاركين في البطولة 
لتقديـــم المســـتويات المميـــزة وتشـــريف مملكة 

البحرين، مؤكًدا وجود فرص للمنافســـة العتالء 
منصات التتويج في هذه البطولة. 

راشـــيد  الماليـــزي  المـــدرب  أعـــرب  مـــن جانبـــه، 
صديـــق عن خالص الشـــكر والتقديـــر إلى اللجنة 
البارلمبية البحرينية ولالتحاد البحريني للريشة 
الطائـــرة واالســـكواش لتنظيمهـــم هـــذه البطولة 
وأنـــه جدا فرح ومســـرور لحســـن الضيافة وذكر 
بأن منافســـات البطولة جميعها منافســـات قوية 

وممتعة. 
كمـــا صـــرح الالعـــب الكاميرونـــي بيدجـــوكا بأن 
البطولة جدا ممتعة وقوية، حيث تعتبر البطولة 
األولى له شخصيا وقال إن البطولة متعتها بأنها 
تحتـــوي علـــى العبين أقويـــاء ويمتلكـــون خبرة 
كبيـــرة وقويـــة وهذا ســـيعود عليه بالنفـــع الكبير 
الكتســـاب الخبـــرة والتقـــدم في المســـتوى وهو 
ســـعيدا جدا، ويشكر اللجنة البارلمبية البحرينية 
واالتحاد البحريني للريشة الطائرة واالسكواش 
ويتقدم بالتهنئة لهم على نجاح البطولة ويتمنى 

أن يرى بطوالت أخرى لهم في الوقت القادم.

اللجنة اإلعالمية

محمد بن دعيج 

جانب من المنافسات 
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إيطاليا - المكتب اإلعالمي

بقيادة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب قائد الفريق 
الملكــي للقــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة يشــارك الفريــق فــي 
بطولــة مونتــل ســينو الدوليــة لســباقات القــدرة التي ســتقام يومــي الجمعة 

والسبت في مدينة مونتل سينو اإليطالية.

وسيشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة في ســـباق 160 كم، إضافة 
فـــي  الفريـــق  إلـــى مشـــاركة فرســـان 
ســـباق 120 كـــم للعموم وســـباق 120 

كم للناشئين وسباق 100 كم.
 وبهـــذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة أن التواجد 
األوروبـــي للفريـــق الملكـــي يعـــزز من 
مكانـــة القدرة البحرينية التي تحظى 
باهتمـــام ورعايـــة مـــن حضرةعاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة  المفدى حفظه 
العهـــد  ولـــي  ومســـاندة  ورعـــاه  هللا 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة حفظه هللا.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة أن الفريـــق الملكـــي جســـد 
تمتلكهـــا  التـــي  العاليـــة  اإلمكانيـــات 
المحافـــل  البحرينيـــة خـــالل  القـــدرة 
المشـــاركة  آخرهـــا  وكان  األخيـــرة، 
الناجحة للفريق فـــي مهرجان رويال 
ويندســـور الدولـــي للفروســـية والذي 
تمكـــن من خاللـــه الفريـــق الملكي من 
حصـــد لقبي 160 كـــم و120 كم، وهو 
مـــا يؤكد مكانـــة الفريق في الســـاحة 
األوروبية.  وأشـــار سمو الشيخ ناصر 
أن طموحـــات  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
الفريق الملكـــي منصبة نحو مواصلة 
حصد اإلنجازات والتواجد البارز في 

المحافل األوروبية.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة “نســـير بخطـــى ثابتة نحو 
الخطـــة التـــي تـــم وضعهـــا مـــن أجـــل 

فـــي  العالـــم  بطولـــة  إلـــى  الوصـــول 
كامـــل الجاهزية، حيـــث حرصنا على 
إبـــراز القدرة البحرينيـــة في مهرجان 
التـــي  األهـــداف  وحققنـــا  ويندســـور 
تـــم وضعهـــا، وماضـــون فـــي مواصلة 
تحقيـــق األهـــداف قبل بطولـــة العالم 

القادمة”.
دائمـــا  “نحـــرص  ســـموه  وأضـــاف   
علـــى تطـــور الفريـــق عبـــر المشـــاركة 
األوروبية المختلفة، وحصدنا العديد 

مـــن األهداف خالل الفتـــرة الماضية، 
وأمامنـــا محطـــة مهمـــة فـــي إيطاليـــا 
ونتوقـــع أن تكـــون المنافســـة قويـــة 
ونطمـــح أن نواصـــل تواجدنـــا القوي 

على منصات التتويج”.
وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة كل التوفيـــق والنجاح للفريق 

الملكي في هذه المشاركة المهمة.

 فرسان الفريق الملكي
وسيشـــارك ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة في ســـباق 160 كم، 
وفي سباق 120 كم للعموم سيشارك 
العنـــزي،  عيســـى  الفـــارس  مـــن:  كل 
الفـــارس محمـــد البســـتكي، الفـــارس 
ســـلمان  الفـــارس  القحطانـــي،  ناصـــر 
عيســـى، الفـــارس يوســـف الجبـــوري، 
الفارس خليفة جمال، الفارس خليفة 
سبت، وفي ســـباق 120 كم للناشئين 
سيشـــارك الفارس عبـــدهللا الرويعي، 
أمـــا فـــي ســـباق 100 كم، فسيشـــارك 

الفارس عثمان العوضي. 

  الدول المشاركة
 وســـوف تشـــهد بطولة مونتل ســـينو 
مشـــاركة الفريـــق الملكـــي للقـــدرة مع 
واألرجنتيـــن  إيطاليـــا  مـــن  فرســـان 

وإسبانيا.

  مشـــاركة فاعلـــة للزعبـــي في 

بطولة ويندسور للقدرة
شارك مدير االتحاد الملكي للفروسية 
حيـــدر  الحكـــم  القـــدرة   وســـباقات 
الزعبـــي، حكمـــا أجنبيـــا فـــي بطولـــة 

ويندسور الدولية للفروسية.
وســـاهم حيـــدر الزعبـــي فـــي نجـــاح 
بطولـــة القـــدرة عبـــر حضـــوره البـــارز 

ومساهمته الفاعلة مع لجنة الحكام.
وأكد حيـــدر الزعبي أن بطولة القدرة 
شـــهدت نجاحـــًا بـــارزًا عبـــر التنظيـــم 
بأفضـــل  البطولـــة  وإخـــراج  المثالـــي 
مســـتوى تنظيمـــي مما انعكـــس على 
الجانب الفني المتطور الذي شـــهدته 
الملكـــي  للفريـــق  مبـــاركًا  البطولـــة، 

تحقيقه المراكز األولى في البطولة.

محطة جديدة استعدادا لبطولة العالم

ناصر بن حمد يقود الفريق الملكي في بطولة مونتل سينو الدولية للقدرة

“طموح” تهنئ سترة بالصعود لدوري ناصر الممتاز
رفع رئيس مجلس إدارة شـــركة طمـــوح لإلدارة الرياضية 
محمـــد عبداللطيف بن جـــالل وبالنيابة عن أعضاء اإلدارة 
خالص التهاني والتبريكات إلى مجلس إدارة نادي ســـترة 
بعـــد تحقيـــق الفريـــق األول الصعـــود إلـــى دوري ناصر بن 
حمـــد الممتاز لكرة القدم في الموســـم القـــادم، في المباراة 
التي جمعته فـــي ختام الملحق أمام فريق المالكية والتي 

انتهت بالفوز بهدف نظيف.
 وأكـــد رئيس وأعضاء طموح أن اإلنجاز الذي حققه نادي 
ســـترة بالصعـــود إلـــى مصاف أنديـــة دوري ناصـــر بن حمد 

الممتـــاز لكـــرة القـــدم يعكس قيمـــة العمـــل اإلداري المنظم 
لمجلـــس اإلدارة برئاســـة جعفـــر الصائـــغ، والخطـــط التـــي 
وضعت في ســـبيل االرتقاء بعمل الفريق الكروي وإعادته 

إلى صفوف األندية الممتازة بعد غياب 6 سنوات.
 وأشـــاد رئيـــس وأعضـــاء طمـــوح بالعمـــل الفنـــي الالفـــت 
الـــذي قدمه المـــدرب الوطني مرجان عيـــد والطاقم الفني 
المســـاعد منـــذ اســـتالمهم زمام العمـــل علـــى رأس اإلدارة 
الفنيـــة، ودورهم المحوري في االرتقاء بنتائج الفريق في 

مسابقة الدرجة الثانية.

اللجنة اإلعالمية

 محمد بن جالل

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

حيدر الزعبي
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واصـــل منتخـــب ألعاب القـــوى حصاد 
الميداليـــات الملونـــة بـــدورة األلعـــاب 
تحتضنهـــا  التـــي  الثالثـــة،  الخليجيـــة 
 31 حتـــى  الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة 
مايـــو الجـــاري، عندمـــا رفع غلتـــه إلى 
23 ميداليـــة ملونة بينهـــا 11 ميدالية 
برونزيـــات،  و4  فضيـــات  و8  ذهبيـــة 
ليعتلـــي صـــدارة الترتيب حتـــى ثاني 
أيـــام الـــدورة في مســـابقة أم األلعاب، 
التـــي تقام على ميدان ومضمار أحمد 

سليمان الرشدان بمنطقة كيفان.
وأسفرت نتائج اليوم الثاني لمنتخب 

السيدات عن فوز كل من:
)ذهبيـــة  جمـــال  أمينـــات  العـــداءة   .1
ســـباق 400 متر حواجز( بزمن 58:55 

ثانية.
2. العداءة تايجست ميكونين )ذهبية 
 2:11:25 بزمـــن  متـــر(   800 ســـباق 

دقيقة.
3. العداءة وينفرد يافي )ذهبية سباق 
3 آالف متـــر موانـــع( بزمـــن 9:23:11 

دقيقة.
العـــداءة صالحـــة محمـــد )فضيـــة   .4
بزمـــن  حواجـــز(  متـــر   400 ســـباق 

1:06:86 دقيقة.
5. الراميـــة نـــورة جاســـم )فضية رمي 

القرص( بمسافة 38.82 متر.
6. العداءة روث جيبيت )فضية سباق 
3 آالف متـــر موانـــع( بزمـــن 9:41:72 

دقيقة.
)فضيـــة(   4x100 التتابـــع  فريـــق   .7

50:68 ثانية.
منتخـــب  مســـابقة  نتائـــج  وأســـفرت 
الرجال أللعاب القوى عن فوز كل من:

1. العداء جون كيبيت )ذهبية 3 آالف 
متر موانع( بزمن 8:46:96 دقيقة.

2. العداء إيفان )فضية ســـباق 3 آالف 
متر موانع( 8:53:42 دقيقة.

3. فريـــق التتابـــع 4x100 م )برونزية( 
بزمن 39:73 ثانية.

وأحرزت الالعبة فاطمة مبارك ذهبية 
الوثـــب الثالثـــي قبـــل أن يتم ســـحب 
الـــذي  االحتجـــاج  بســـبب  الميداليـــة 
قدمه منتخب اإلمارات بشـــأن دخول 
جميـــع  دخـــول  بعـــد  مبـــارك  فاطمـــة 
الالعبـــات وانتهاء الوقـــت المخصص 
النـــداء  فـــي  الالعبـــة  حضـــور  )عـــدم 
األول(، وتـــم الســـماح لهـــا بالمشـــاركة 
تحت بنـــد االحتجاج، فيمـــا قدم وفد 
ألعـــاب القـــوى طعنـــا علـــى االحتجاج 

اإلماراتي بانتظار البت فيه.
الثالـــث  اليـــوم  منافســـات  وضمـــن 
واألخيـــر من مســـابقات ألعـــاب القوى 
يخـــوض منتخب الرجال المســـابقات 

التالية:
1. بركـــة عبدالرحيـــم ويعقوب صالح، 
نهائي سباق 200 متر الساعة 7:10م.

رمـــي  نهائـــي  الجوهـــري،  2. محمـــود 
المطرقة الساعة 7:30 م.

3. محمـــود علـــي، نهائي ســـباق 1500 
متر الساعة 7:30 م.

4. داويت فيكادو والبرت روب، نهائي 
سباق 5 آالف متر الساعة 8:05 م.

5. موســـى علي، عباس يوســـف علي، 

خميـــس،  وعلـــي  الدوســـري  حســـين 
نهائي سباق التتابع 4x400 متر.

6. بركـــة عبدالرحيـــم ويعقوب صالح، 
نصف نهائي ســـباق 200 متر الســـاعة 

9:15 م.
الســـيدات  منتخـــب  ويخـــوض 

المسابقات التالية:
1. زينب موســـى علي وإيمان جاسم، 
نهائي سباق 200 متر الساعة 4:20 م. 
2. وينفرد يافي وتايجست ميكونين، 
الســـاعة  متـــر   1500 ســـباق  نهائـــي 

4:40م. 
بيـــالو،  3. بونتـــو ربيتـــو وتايجســـت 
نهائي سباق 5 آالف متر الساعة 5:10 

م.
4. أمينات جمال، منى ســـعد، عواطف 
أحمد، وصالحـــة محمد، نهائي التتابع 

4x400 الساعة 5:40م.

تعزية بحرينية لألشقاء 
اإلماراتيين

حمـــل العبـــو منتخبنـــا الوطنـــي لكرة 
الســـلة فـــي مواجهتهـــم األولـــى أمـــام 
اإلمـــارات الفتـــة تعزيـــة قبـــل انطالق 
“إلـــى جنـــان  المبـــاراة حملـــت عبـــارة 
الخلد أبا سلطان.. عظم هللا أجركم يا 
أهل اإلمـــارات”، وذلك لوفـــاة المغفور 
له بـــإذن هللا تعالى الشـــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.
دولـــة  تجـــاه  المبـــادرة  تلـــك  وتأتـــي 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي ظل 
الروابـــط العميقـــة التي تجمـــع مملكة 
البحريـــن واإلمارات قيـــادة وحكومة 
وشـــعبا ووفاء للراحل الشـــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان وتعبيرا عن مشـــاعر 
اإلمـــارات  لحـــكام  ومواســـاة  الحـــزن 
وشعبها وآل نهيان واألسرة الرياضية 

اإلماراتية.

سيدات األحمر يواجهن سيدات اإلمارات

يخـــوض المنتخب الوطني للســـيدات 
اليـــوم )األربعـــاء( عنـــد الســـاعة 4.30 
عصـــرا المواجهة الثانية في مســـابقة 
كـــرة القـــدم الصـــاالت، عندمـــا يلتقـــي 
علـــى  للســـيدات  اإلمـــارات  منتخـــب 
صالـــة مجمع ســـعد العبـــدهللا الصباح 
الجولـــة  مبايـــات  ضمـــن  الرياضـــي، 
الثانيـــة مـــن الـــدور األول بالمســـابقة 
الثالثـــة  النســـخة  منافســـات  ضمـــن 
حاليـــا  المقامـــة  الخليجيـــة  لأللعـــاب 
بدولة الكويت الشـــقيقة، التي تستمر 

منافساتها حتى 31 مايو الجاري. 
وتدخـــل ســـيدات األحمـــر هـــذا اللقاء 
بنشـــوة الفوز على المنتخب السعودي 
للســـيدات في الجولـــة األولى بنتيجة 
4 أهـــداف مقابل هـــدف، حيث يتطلع 
منتخبنـــا الوطنـــي للســـيدات لتحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة، مـــن خـــالل تحقيق 
نتيجة الفـــوز التي تعزز مـــن صدارته 

بالمسابقة. 
لعـــب  مفاتيـــح  المنتخـــب  ويمتلـــك 
يعتمـــد عليهـــا المـــدرب البرازيلي لينو 
في هـــذه المواجهة، التي اســـتطاعت 
علـــى  الكبيـــرة  قدرتهـــا  تثبـــت  أن 

الظهـــور بمســـتويات كبيرة فـــي أولى 
المواجهات أمام المنتخب الســـعودي، 
مـــن بينهـــن الالعبـــات ياســـمين فايـــز، 
منـــار  العلـــي،  روان  العيســـى،  حصـــة 
إبراهيـــم وإيمـــان الختـــال والحارســـة 

زهراء علي. 

الرامي محمود حاجي يحرز المركز الرابع

اكتفى الرامي محمود حاجي بتحقيق 
المركز الرابع في مسابقة البندقية 50 
مترا 3 أوضاع في أول أيام منافسات 
الرمايـــة التـــي أقيمـــت علـــى مياديـــن 
الشـــيخ صباح األحمد األولمبي بعدما 
ذهبـــت  فيمـــا  نقطـــة،   384.4 أحـــرز 
عصـــام  للعمانـــي  الذهبيـــة  الميداليـــة 
البلوشـــي، وأحـــرز الميداليـــة الفضيـــة 
عبدالعزيـــز العنـــزي، وظفـــر بالميدالية 

البرونزية الكويتي عبدهللا الحربي.
ولـــم يحالـــف الحـــظ كالً مـــن الرمـــاة 
علـــي حســـين وناصـــر بـــن تركـــي في 
التأهـــل للنهائي، كمـــا لم ينجح كل من 
عبدالماجـــد جمعـــة وأحمد الشـــيراوي 
ومحمـــد زمـــان وأحمـــد الشـــيخ فـــي 
تحقيـــق النقاط التـــي تؤهلهم للنهائي 
أمتـــار   10 المســـدس  مســـابقة  فـــي 

هوائي.

ويخـــوض منتخـــب الرمايـــة في ثاني 
3 مســـابقات، حيـــث  المنافســـة  أيـــام 
يشـــارك منتخبنـــا المكـــون مـــن أحمـــد 
شهاب، إســـماعيل محمد غلوم، سعيد 
حســـن في الـــدور الثاني من مســـابقة 
مســـدس هوائـــي 10 أمتار التـــي تبدأ 
الســـاعة 9:00 صباحـــا، فيمـــا ســـيقام 

النهائي الساعة 1:30 ظهرا.
ويشـــارك كل مـــن عبدالماجـــد جمعـــة 
وأحمـــد عصـــام وعبـــدهللا خالـــد فـــي 
مســـدس  مســـابقة  مـــن  األول  الـــدور 
سريع 25 مترا، التي ستنطلق الساعة 
9:00 صباحـــا والـــدور الثانـــي ســـيقام 
والنهائـــي  صباحـــا   11:30 الســـاعة 

الساعة 1:00 ظهرا.
حاجـــي  محمـــود  مـــن  كل  ويخـــوض 
وحســـين عبدالجبـــار وعلـــي حســـين 
الحيـــدر آبادي وناصـــر عبدالكريم في 
الدور األول من مسابقة بندقية هواء 
10 أمتار التي ســـتنطلق الساعة 9:00 

صباحا والنهائي الساعة 12:00 م.

فرحان سادسًا وراشد سابعًا 

فـــي منافســـات ١٠٠ متـــر حـــر  قـــدم 
الســـباحان فرحـــان فرحـــان ومحمـــد 
راشـــد مســـتويات جيـــدة مـــن خـــالل 

مســـابقة  افتتـــاح  فـــي  مشـــاركتهما 
النســـخة  الســـباحة ضمـــن منافســـات 
الخليجيـــة  األلعـــاب  لـــدورة  الثالثـــة 
المقامة حاليا بدولة الكويت الشقيقة.
فقد شـــارك الســـباحان فرحان فرحان 
ومحمـــد راشـــد فـــي نهائيـــات ســـباق 
٢٠٠ متـــر حر، حيث حـــل فرحان في 
المركز الســـادس في الترتيب النهائي، 
بعد أن قطع الســـباق فـــي زمن وقدره 
2:05:22 دقيقـــة، فيما حل راشـــد في 
المركز الســـابع فـــي الترتيـــب النهائي، 
بعد أن قطع الســـباق فـــي زمن وقدره 

2:05:49 دقيقة.
الســـباق  هـــذا  نتيجـــة  أســـفرت  وقـــد 
عـــن فـــوز الســـباح اإلماراتـــي يوســـف 
أن  بعـــد  األول  بالمركـــز  المطروشـــي 
قطع السباق في زمن وقدره 1:52:95 
دقيقـــة، فيمـــا حـــل الســـباح الكويتـــي 
ســـعود الشـــمروخ فـــي المركـــز الثاني 
بعـــد أن أنهى الســـباق في زمن وقدره 
1:53:65 دقيقـــة، بينمـــا حـــل الســـباح 
العمانـــي عيســـى العذاوي فـــي المركز 
الثالـــث بعد أن أنهى الســـباق في زمن 

وقدره 1:54:79 دقيقة.
وتتواصـــل اليوم )األربعاء( المشـــاركة 
الســـباحة،  مســـابقة  فـــي  البحرينيـــة 
بمشـــاركة الســـباح خالد إسماعيل في 
والســـباح  فراشـــة،  متـــر   100 ســـباق 
محمد راشـــد في ســـباق 800 متر حر، 
والسباحان فرج فرحان وعمر الرويله 
فـــي ســـباق 100 متر ظهـــر، والرباعي 
عمـــر الرويلـــه ومحمد راشـــد وفرحان 
فرحان وفرج فرحان في ســـباق ١٠٠ 

متر تتابع حر.

أحمر السلة يواصل التعثر 

واصـــل منتخبنـــا الوطني لكرة الســـلة 
نظيـــره  أمـــام  خســـر  عندمـــا  تعثـــره 

المنتخـــب الكويتي بنتيجة ٦٤ مقابل 
٥٧، فـــي اللقاء الذي جمـــع المنتخبين 
أمس على صالة مجمع الشـــيخ ســـعد 
الرياضـــي، ضمـــن  الصبـــاح  العبـــدهللا 
مواجهات الجولة الثانية من مســـابقة 
كرة السلة بمنافســـات النسخة الثالثة 

من دورة األلعاب الخليجية.
منتخبنـــا  مـــع  جيـــدة  البدايـــة  كانـــت 
ولكـــن  األول،  الربـــع  فـــي  الوطنـــي 
ســـرعان ما تســـلم المنتخـــب الكويتي 
زمـــام األمـــور في هذا الشـــوط ونجح 
فـــي إنهاء النتيجـــة لصالحه بتقدمه بـ 
١٤ مقابل ١١. وحاول منتخبنا العودة 
في الربع الثاني إال أن األزرق الكويتي 
استطاع أن يواصل أفضليته في هذه 
الفترة من المباراة وينهيها بنتيجة ٢١ 

مقابل ١٥.
لكـــن منتخبنا نجح في العـــودة بالربع 
نتيجتـــه  كســـب  واســـتطاع  الثالـــث 
بــــ 17 مقابـــل ١١، بعـــد أن تمكـــن مـــن 
تنظيم الخط الخلفي وتنفيذ هجمات 
متواصلـــة منحتـــه األفضليـــة في هذا 

الشوط.
لكـــن ومـــع دخـــول المنتخبيـــن الربـــع 
األخيـــر، شـــهد منتخبنـــا العديـــد مـــن 
األخطاء التي ارتكبها الالعبون، والتي 
نجـــح أصحـــاب األرض والجمهور في 
اســـتغاللها ومنحتهـــم أفضليـــة هـــذه 
الفتـــرة التي عـــززت من تقدمـــه بـ 18 
مقابـــل ١٤، لتنتهـــي المواجهـــة بفـــوز 

الكويت بنتيجة ٦٤ مقابل 57.
وتنتظر األحمـــر مواجهة مرتقبة أمام 
منتخـــب قطر اليـــوم )األربعاء(، حيث 
يتعين على منتخبنا أن يحقق نتيجة 
فـــي  آمالـــه  التـــي ســـتجدد  االنتصـــار 
التأهل للدور الثاني، الذي يعتبر مطلبا 
مهما إذا ما أراد مواصلة المنافسة في 

هذه المسابقة.

سيدات المسابقة يتألقن بدورة األلعاب الخليجية
ألعاب القوى ترفع حصاد البحرين إلى 23 ميدالية بينها 11 ذهبية
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100 فائز محظوظ بجوائز نقدية قيمتها 650 ألف دوالر بـ “ادخار الوطني”
“NBB”: حصل كل واحد منهم على جائزة قدرها 6,500 دوالر

كشـــف بنك البحريـــن الوطنـــي )NBB( عن 
أســـماء الفائزيـــن ضمن الدفعـــة األولى من 
جوائز برنامج “إدخار الوطني” للعام 2022. 
ففـــي 17 مايو، قـــام فريق عمـــل الخدمات 
المصرفيـــة لألفراد ببنـــك البحرين الوطني 
بمكافـــأة 100 مـــن العمـــاء المحظوظيـــن 
بجوائـــز نقديـــة بلغـــت قيمتهـــا اإلجماليـــة 
حصـــل  حيـــث  أميركـــي،  دوالر   650,000
كل واحـــد منهم على جائـــزة قدرها 6,500 

دوالر أميركي.
ويأتـــي ذلـــك احتفـــاًء بالذكـــرى الخامســـة 
والستين لتأسيس البنك، حيث يعتزم بنك 
البحرين الوطنـــي تقديم مزيٍد من الجوائز 
علـــى مـــدار العـــام لمكافـــأة العمـــاء الكرام 
بحزمـــة مـــن الجوائـــز بمبلـــغ إجمالـــي يبلغ 
قـــدره 650 ألـــف دوالر أميركـــي، وذلك في 
الســـحب القـــادم المقرر إجـــراؤه في يونيو 
2022، ليشـــهد هـــذا العـــام طـــرح الجوائـــز 
النقديـــة األعلـــى قيمة منذ تأســـيس البنك 

وحتى اليوم.

وفـــي تعليقـــه حول هـــذه المناســـبة، صرح 
صبـــاح عبد اللطيف الزياني رئيس تنفيذي 
– الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنـــك 
تهنئـــة  “يســـرنا  قائـــاً:  الوطنـــي  البحريـــن 
الدفعـــة األولى مـــن فائزي برنامـــج “ادخار 
الوطنـــي” للعـــام 2022، والـــذي نهـــدف من 
خالـــه أن نبقى األقرب إلى العماء الكرام، 
ومكافأتهـــم نظيـــر والئهـــم الدائـــم للبنـــك. 
ويلهمنـــا ذلـــك لبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود 
وتطوير كافة منهجيات أعمالنا المؤسسية؛ 
من أجل إثـــراء تجربتهـــم المصرفية معنا. 
وتزامنـــًا مع اقتـــراب ذكرى تأســـيس البنك 
الخامســـة والســـتين، نتطلـــع لمكافـــأة أكبر 

عدد ممكن من العماء األوفياء بمجموعة 
مجزيـــة مـــن الجوائـــز النقدية خـــال العام 

الجاري”.
العمـــاء  البحريـــن الوطنـــي  بنـــك  ويمنـــح 

فرصـــة االســـتفادة مـــن العديد مـــن المزايا 
التـــي يتمتع بهـــا برنامج “ادخـــار الوطني”، 
ويشـــمل ذلـــك منتجـــات االدخـــار لمـــا بعـــد 
التقاعـــد واالدخـــار للخطـــط طويلة األجل، 

كمـــا ويمّكنهـــم مـــن الحصـــول علـــى أربـــاح 
مجزيـــة عنـــد إيداعهم لمدخراتهـــم وزيادة 
رصيدهـــم فـــي حســـابي “التوفير الســـريع” 

.”Savewave”و
ويســـتمر بنك البحريـــن الوطني في اعتماد 
منهجية مركزية العميل، وهو ما يظهر جلًيا 
في تركيز البنك الموجه نحو تلبية تطلعات 
المصرفيـــة،  تجربتهـــم  وإثـــراء  العمـــاء 
تحقيـــق  فـــي  مســـاندتهم  إلـــى  باإلضافـــة 
أحامهـــم، وذلـــك عبـــر مكافأتهـــم بجوائـــز 
قيمـــة ضمن برنامج “ادخـــار الوطني”. ومن 
أجـــل ذلـــك، يشـــجع البنـــك عمـــاءه الكرام 
علـــى إيـــداع وادخار المزيد مـــن المبالغ في 
وذلـــك  بهـــم،  الخاصـــة  التوفيـــر  حســـابات 
لمضاعفـــة فـــرص فوزهـــم ضمن ســـحوبات 

“ادخار الوطني” على خال  العام.
تتواجـــد قائمـــة الفائزين المئـــة في برنامج 
إدخـــار الوطنـــي لبنـــك البحريـــن الوطنـــي 
االنســـتغرام فـــي  البنـــك  صفحـــة   علـــى 
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أحـــدث  مؤخـــرًا  البحريـــن  زيـــن  أكملـــت 
برامجهـــا لدعـــم وتمكيـــن المـــرأة تحـــت 
عنـــوان “صوتـــِك الشـــجاع”، الـــذي يأتـــي 
تحت اســـتراتيجيتها للتنوع والشـــمولية 
المـــرأة  أهميـــة دور  التـــي تدعـــم   ،)D&I(
وقدرتها على التغييـــر اإليجابي. برنامج 
“صوتـــِك الشـــجاع” هـــي دورة تدريبيـــة 
التواصـــل  مهـــارات  لتعزيـــز  تنمويـــة 
والقيادة للنساء مقسمة على 10 جلسات 
مختلفـــة ُقدمت لمجموعـــة من موظفات 
زين البحريـــن. يهدف هذا البرنامج لبناء 
الثقة وتطوير المهارات القيادية للنســـاء 
ليكـــون دور المـــرأة دور فعال في تطوير 
يســـاعد  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة  المؤسســـة. 
البرنامـــج في الكشـــف عن قـــوة ومعاني 
كيفيـــة  علـــى  النســـاء  لتعليـــم  الكلمـــات 

إيصـــال رســـالة واضحـــة بأســـلوب مقنع 
وجاذب للسامعين. 

 تـــم تقديـــم هـــذا البرنامـــج التدريبي من 
قبل المتحدثـــة المحترفة، مدربة اإللقاء 
ومهـــارات القيـــادة فـــي مجـــال الصـــوت، 
بادي كينيدي، التي تتمتع بـ 49 ســـنة من 

الخبرة في مجال تخصصها.
 وقالـــت اختصاصي تدريب وتطوير في 
زيـــن البحرين والء جعفر علي “تتشـــرف 
زيـــن البحرين بتعاونها مـــع بادي كينيدي 
إلقامـــة أحـــدث برامجهـــا لتمكيـــن المرأة 
هـــذا  خـــال  ومـــن  الشـــجاع”.  “صوتـــِك 
البرنامـــج المتكامـــل، تـــم التركيـــز علـــى 
تطوير قـــدرات موظفات زيـــن البحرين، 
صوتهـــن  تعزيـــز  مهاراتهـــن،  تحســـين 

الداخلي، وبناء ثقتهن بأنفسهن”.

“زين” تعزز جهودها لتمكين المرأة 
عبر “صوتِك الشجاع”

تجعلها الخيار األول أمام مختلف أنواع المستخدمين

تستهدف تعزيز االستثمار األجنبي المباشر والبيئة المحفزة

“البحرين والكويت” يطلق بطاقات ائتمانية بميزات غير مسبوقة

انطالق “قمة االستثمار بأميركا لعام 2022” 26 يونيو

أعلـــن بنك البحريـــن والكويـــت، تزامًنا 
مـــع احتفاليـــة البنـــك بمـــرور 50 عاًمـــا 
منـــذ التأســـيس، عـــن إطـــاق بطاقات 
ائتمانية بميزات غير مســـبوقة تجعلها 
أنـــواع  مختلـــف  أمـــام  األول  الخيـــار 
المستخدمين الراغبين بالحصول على 
تســـهيات ائتمانية ميســـرة إلى جانب 

خصائص فريدة من نوعها. 
وقال المدير العام للخدمات المصرفية 
لألفـــراد عـــادل ســـالم إن البنـــك أطلـــق 
هـــذه  الجديـــدة  االئتمانيـــة  بطاقتـــه 
بــــ 3 فئـــات مختلفـــة. وأضـــاف “هـــذه 
البطاقات االئتمانية الجديدة تأتي في 
إطـــار التزام البنك الدائـــم بتوفير أكثر 
تقدًمـــا  الماليـــة  والمنتجـــات  األدوات 
وتميـــًزا في الســـوق البحرينية، وتلبية 
ودعـــم  المســـتخدمين  احتياجـــات 

توقعاتهم”.
وأشـــار ســـالم إلـــى أن بنـــك البحريـــن 
ضمـــان  علـــى  حـــرص  والكويـــت 
االســـتفادة القصـــوى لحاملـــي بطاقته 

االئتمانيـــة الجديدة من جميـــع المزايا 
مختلـــف  واســـتثمار  تقدمهـــا،  التـــي 
ـــر لهم خدمة العماء  إمكاناتها، كما وفَّ
على مدار الســـاعة يومًيا لإلجابة على 
استفساراتهم وتحقيق ما هو أكثر من 

تطلعاتهم.
 وتوفـــر البطاقـــات االئتمانية الجديدة 
وهما إنفنيت، وسيجنيتشر، وباتينوم 
لحامليهـــا الكثير من المزايـــا، من بينها 
والخصومـــات  الـــوالء”  “مكافـــآت 
واالمتيـــازات األخـــرى. يكســـب حامل 
البطاقة نقاط الـــوالء مقابل كل عملية 
شـــراء يقـــوم بهـــا باســـتخدام البطاقة 
ليســـتبدل تلك النقـــاط بمكافآت رائعة 
أو اســـترداد نقدي. عنـــد الموافقة على 
طلـــب الحصـــول على إحـــدى بطاقات 
االئتمانيـــة،  البحريـــن والكويـــت  بنـــك 
ســـيحصل العمـــاء علـــى 2500 نقطـــة 
علـــى الفـــور. عـــاوة على ذلـــك، يمكن 
للعمـــاء الحصـــول علـــى 5000 نقطـــة 
والء إضافيـــة عنـــد تحويـــل الراتب أو 

القرض إلى بنك البحرين والكويت.
كما سيشـــارك حاملـــو البطاقـــات أيًضا 
إذ  الترويجيـــة،  اإلطـــاق  حملـــة  فـــي 
ســـتتاح لهـــم فرصة اســـتعادة ما يصل 
إلى 50 % من أول معاملة على بطاقة 
االئتمـــان، وبحـــد أقصـــى 1000 دينـــار 
الترويجيـــة.  الفتـــرة  خـــال  بحرينـــي 
وســـيتم اإلعـــان عن 5 فائزين شـــهرًيا 

بإجمالي 30 فائًزا.
كمـــا ويحصـــل حامـــل البطاقـــة أيضـــا 
علـــى فرصـــة الفـــوز بتســـوية الرصيـــد 
المســـتحق بمـــا يصل إلـــى 100 % من 
مبلـــغ إنفاقـــه، وبحـــد أقصـــى وقـــدره 
2000 دينار لكل فائز وسيتم منح هذه 
الجائزة لعدد 12 فائًزا. إضافة إلى ذلك 
تتميـــز هـــذه البطاقـــات بخطة للســـداد 
عبر أقساط متســـاوية لضمان المرونة 
والتحكـــم الكامل من قبـــل العميل عبر 
تحويـــل بعـــض معاماتـــه المنتقاة إلى 
الســـداد عبر أقساط شـــهرية متساوية 
علـــى مدى فتـــرة زمنية محـــددة تصل 

إلى 24 شهًرا.
إدارة  مـــن  العمـــاء  ســـيتمكن  كذلـــك 
مـــن  والطلبـــات  بطاقاتهـــم  معامـــات 
خال تطبيـــق كريدي ماكـــس للهاتف، 
بمـــا في ذلك األهلية لخطط التقســـيط 
وزيـــادة الحد األقصى وترقية البطاقة 
والعديـــد مـــن الميـــزات األخـــرى التـــي 

تناسبهم.

بالواليـــات  االســـتثمار  “قمـــة  تســـتعد 
المتحدة األميركية لعام 2022”، المقرر 
انعقادهـــا فـــي يونيو المقبل بمشـــاركة 
أكثـــر من 1200 مســـتثمر مـــن اكثر من 
80 سوق حول العالم، لتسليط الضوء 
فـــي  الحاليـــة  االســـتثمار  بيئـــة  علـــى 
الواليات المتحدة واتجاهات الصناعة 
في جـــدول أعمالهـــا المخصص لتعزيز 
االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر وتحفيز 
التنميـــة  منظمـــات  مـــع  المســـتثمرين 
 )EDOS( األميركيـــة  االقتصاديـــة 
لتحقيق ذلك. وستقدم قمة االستثمار 

في الواليات المتحـــدة األميركية لعام 
 Select  “ عـــرض  أخـــرى  مـــرة   2022
شـــركات  يربـــط  الـــذي   ،”USA Tech

المبكـــرة  المرحلـــة  فـــي  التكنولوجيـــا 
وشـــركات بدء التشـــغيل بآفاق التقدم 
في سوق الواليات المتحدة. وستشهد 

القمة أيًضا عودة شـــبكة إرشـــاد المرأة 
العالميـــة في مجـــال التكنولوجيا التي 
تربط مؤسسات شـــركات التكنولوجيا 
والشـــركات  المبكـــرة  المراحـــل  فـــي 
للتوســـع  الازمـــة  بالمـــوارد  الناشـــئة 

بنجاح في سوق الواليات المتحدة.
ونتيجـــة إلدراكهم في قمة االســـتثمار 
بأهميـــة أولويـــات المنـــاخ العالمي، من 
المقـــرر تنظيـــم جلســـات للجمـــع بيـــن 
أصحاب المصلحة في الطاقة النظيفة 
الرئيســـة والقطاعات ذات الصلة، مثل 
البطاريـــات المتقدمـــة وتخزين الطاقة 
والريـــاح  المدنيـــة  النوويـــة  والطاقـــة 

البحرية وأشباه الموصات.

عادل سالم

هبة محسن

“الفاتح” و “التكافل الدولية” توقعان اتفاقية استراتيجية بالمجال اللوجستي
لتقديم حلول تأمين النقليات الثقيلة

أقيـــم في مقر شـــركة التكافل الدولية 
بالمنامة مراسم توقيع اتفاقية تعاون 
مشـــترك مع مجموعة الفاتـــح ذ.م.م.، 
الشركة اللوجستية الرائدة في مجال 
النقليـــات والمواصـــات فـــي شـــراكة 
اســـتراتيجية تهـــدف لتقديـــم حلـــول 
تأمينيـــة متقدمـــة لمجموعـــة الفاتـــح 
المتخصصة بالنقليات الثقيلة للبضائع 
مـــن  والتـــي  الجمركـــي،  والتخليـــص 
شـــأنها أن توفـــر التغطيـــات التأمينية 
الشاملة وفق منتجات تأمين متوافقة 
مع أحكام الشـــريعة اإلسامية، وذلك 
للتأميـــن علـــى جميـــع البضائـــع أثنـــاء 
النقـــل والتخزيـــن من خـــال النقليات 
اللوجســـتية المتنوعة التـــي تقوم بها 

المجموعة لحلول ضمان نقل البضائع 
من مختلف منافذ المملكة بما يتوافق 
مع أنظمة التأمين بموجب االتفاقية.

حضر حفل توقيع االتفاقية من شركة 
التكافـــل الدوليـــة الرئيـــس التنفيـــذي 
عصـــام األنصاري، ومن جانب شـــركة 
الرئيـــس  ذ.م.م.  الفاتـــح  مجموعـــة 
التنفيـــذي جاســـم محمـــد الموســـوي، 
ونائـــب المدير العام لشـــركة مجموعة 
الفاتـــح الســـيد أحمـــد ربيـــع، وحضره 

مسؤوال كلتا المؤسستين.
وأعـــرب الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
الفاتح عن بالغ ســـعادته بهذه الشراكة 
االســـتراتيجية الجديـــدة، قائا “نحن 
على ثقة أن الشراكة العملية مع شركة 

التكافـــل الدوليـــة هـــي إضافـــة مهمـــة 
ونوعيـــة فـــي مجال النقليـــات الثقيلة 
للبضائـــع  اللوجســـتي  القطـــاع  فـــي 
هـــذا  ومـــن  والصـــادرة  المســـتوردة 
المنطلق ســـنتمكن مـــن تحقيق رؤيتنا 
فـــي تزويد عمائنا بمجموعة متنوعة 
مـــن المنتجـــات التأمينيـــة المتوافقـــة 
مع أحكام الشـــريعة اإلسامية مقدمة 
من شركة التكافل الدولية والتي تعد 
أحـــد أكبر شـــركات التكافـــل والتأمين 

في المنطقة”.
 وأضـــاف “تماشـــًيا مع اســـتراتيجيتنا 
أقصـــى  لتطويـــر ومواكبـــة  الجديـــدة 
قطـــاع  فـــي  الجـــودة  مســـتويات 
الثقيلـــة  والنقليـــات  المواصـــات 

والتخليـــص الجمركي للبضائـــع، فإننا 
نعمل علـــى تأمين وتوفيـــر المنتجات 
والخدمـــات المثلـــى المائمـــة لضمان 

وفًقـــا  الجـــودة  مســـتويات  أعلـــى 
لمتطلبـــات عمائنا اللوجســـتية تحت 
1946م،  العـــام  منـــذ  واحـــد  ســـقف 

االختيـــار  الفاتـــح  مجموعـــة  ليجعـــل 
األفضل لعمائنا في البحرين وتوفير 
مجموعة واســـعة مـــن المنتجات التي 
تلبـــي احتياجات العمـــاء إضافة إلى 

تعزيز شبكتنا نحو النمو المستقبل”.
مـــن جانبـــه، بيـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
هـــذه  أن  الدوليـــة  التكافـــل  لشـــركة 
االتفاقيـــة تأتـــي فـــي إطـــار التعـــاون 
المشـــترك لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات 
التأمينيـــة فـــي المملكـــة، ومـــن خاله 
ســـتفتح آفاًقـــا جديدة لعمـــاء قطاع 
شـــركات  خصوصـــا  اللوجســـتيات 
النقليات الثقيلة للبضائع لتلبية جميع 
احتياجاتهـــم التأمينيـــة المتوافقة مع 

أحكام الشريعة اإلسامية.

من مراسم توقيع االتفاقية
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أوضح الرئيس التنفيذي لـ ”تمكين” حســـين رجب 
أن التقديـــم لبرامـــج تمكيـــن دائًما يكـــون مفتوحا 
لجميع الشركات على أن ترشح الشركات المناسب 
مـــن موظفيهـــا، مشـــيرا إلـــى أن البرامـــج فرصـــة 
للتدريب واالســـتفادة منها، ويكون ذلك من خالل 
الموقع اإللكتروني لتمكين، مشـــيًرا إلى أن تمكين 
يوفر 3 أنواع من البرامج وهي “التدريب المنتهي 
بالتوظيف” و ”النمـــو الوظيفي” وبرنامج “تدريب 
األفـــراد”. وقال إن علـــى الراغبين في االســـتفادة 
من برنامـــج األمن المعلوماتي الـــذي يقدمه مركز  
SANS أن يقـــدم على موقع تمكيـــن، موضًحا أنه 
ســـيتم اإلعالن عن االشـــتراطات وطـــرق التقديم 
وتقييم المتقدمين الختيار المرشحين للبرنامج. 

وأردف أنه في الوقت الحالي سنكتفي بأن يكون 
عـــدد الخريجين في الدورة الواحـــدة ال يزيد عن 
200 بحرينـــي خـــالل العاميـــن المقبليـــن علـــى أن 
نزيد هذا العدد مســـتقباًل “، مشـــيًرا إلى أن الفئات 

العمرية المستهدفة تبدأ من 18 عاًما، وليس هناك 
سقف للعمر. 

وقال رجب أنه “بعد دراســـات أجراها تمكين على 
احتياجات ســـوق العمل بالبحريـــن والمنطقة ركز 
فـــي الفترة الحالية على تقديـــم برامج في قطاع 
التكنولوجيـــا، حيـــث تـــم طـــرح فـــرص تدريبيـــة 
للبرمجة وتحليل المعلومات و األمن الســـيبراني، 
فيمـــا ســـيتم اإلعـــالن قريبا عـــن مبـــادرات أخرى 
سيركز بعضها على تطوير رواد األعمال من حيث 

اإلدارة المالية وإدارة المشاريع والتأمين”.
وأكـــد “أن اإلطـــار االســـتراتيجي لطـــرح الفـــرص 
التدريبيـــة في تمكيـــن يتم عبر دراســـة متطلبات 
الســـوق لتحديـــد الفجـــوات والفرص التـــي تتيح 
تمكين المواطن، ثم يتم تحديد البرامج والمعاهد 
التـــي يمكـــن أن تقـــدم خدماتهـــا لســـد الفجـــوة أو 
تدريـــب أشـــخاص القتنـــاص فـــرص فـــي ســـوق 

العمل”.
وفي إشـــارة إلى المجـــال الطبي أوضح رجب في 
تصريحـــه “ قدم تمكين دعما كبيرا للقطاع الطبي 

من ناحية الخدمات الصحية التخصصية”، مشيرا 
إلى أن الدعم السابق ركز على الخدمات الصحية 
العامـــة، لكـــن المرحلة المقبلة ســـيتم التركيز فيها 
لتغطيـــة  المتخصصـــة  الصحيـــة  المراكـــز  علـــى 
احتياجات الســـوق المحلية واإلقليمية، من حيث 
المســـتثمرين  وتشـــجيع  والتوظيـــف،  االســـتثمار 

لإلقبال على هذه القطاعات.
مـــن جهته، قال رئيـــس قســـم التكنولوجيا بمعهد 
ســـانس جيمس اليـــن، فـــي تصريـــح للصحافيين 
“البرنامـــج مقســـم إلـــى 3 أجزاء وهـــي المبتدئون 
المتقدمـــة،  المعلومـــات  أصحـــاب  إلـــى  وتتـــدرج 
لســـد الفجـــوات المعرفيـــة لـــدى فئـــة المبتدئيـــن، 

أمـــا بالنســـبة لدارســـي نظم أمـــن المعلومـــات في 
الكليات، فســـيكونون األكثر اســـتعدادا لالستفادة 
مـــن البرنامـــج، وســـتجرى كل دورة مـــن األجـــزاء 
الثالثـــة علـــى مـــدار أســـبوع بإجمالي 36 ســـاعة”، 
مضيفا أنه يتم عادة التحضير قبلها بأســـابيع عدة 
لتصفـــح المـــادة ووضع المنهج لـــكل تخصص، ثم 

اختبار لتحديد قدرات المتدربين”.
وأوضـــح الين “أن الدورة تحتوي على 5 سالســـل 
تســـتخدم فـــي الوظائـــف والصناعـــات، والتحليل 
الجنائـــي وجرائـــم اإلنترنـــت، وســـتركز السالســـل 
“أن  إلـــى  مشـــيرا  الوظائـــف”،  احتياجـــات  علـــى 
برنامج التدريب تـــم بناؤه من قبل خبراء أمضوا 
قرابة عقدين في الطب الشـــرعي واالســـتخبارات 

والجيش من أميركا”.
وأوضح الين أن “مركز SANS يعمل في الواليات 
المتحدة األميركيـــة منذ 20 عاما، كما أنه موجود 
في منطقة الشرق األوسط منذ 10 سنوات وقدم 
برامـــج عديـــدة فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

والسعودية وعمان”.

رجب: طرح الفرص التدريبية بـ“تمكين” عبر دراسة متطلبات السوق
جيمس الين: دارسو نظم أمن المعلومات األكثر استفادة من البرنامج

عقد صندوق العمل “تمكين” تعاوًنا جديًدا 
مـــع معهد ســـانس التدريبـــي “SANS” من 
أجـــل توفير برنامـــج تدريبـــي متخصص 
وذلـــك  الســـيبراني،  األمـــن  مجـــال  فـــي 
لتدريـــب مئـــات البحرينييـــن بحيـــث يبدأ 
البرنامـــج بتخريـــج 200 بحرينـــي خـــالل 
العاميـــن المقبليـــن. تأتـــي هـــذه المبـــادرة 
كجزء من توجهات تمكين اإلستراتيجية 
التـــي تعكـــس احتياجات الســـوق الحالية 
والداعيـــة إلـــى تزويد الكـــوادر البحرينية 
بفـــرص تدريبيـــة تخصصيـــة ذات جـــودة 
عالية في المجال التكنولوجي وما يتبعها 
مـــن الحاجـــة إلـــى التخصـــص فـــي مجال 
األمن الســـيبراني الدقيـــق، وذلك لتحقيق 
تتطلبـــه  الـــذي  الـــالزم  والتأهيـــل  النمـــو 
الفرص الوظيفية المســـتقبلية في مجال 

التكنولوجيا المتطورة.
وقال الرئيس التنفيـــذي لصندوق العمل 
“تمكيـــن” حســـين محمد رجـــب “نواصل 
التزامنا نحو تحقيق هدف إســـتراتيجية 
عملنـــا لألعـــوام 2021 - 2025 المتمثـــل 
في خلـــق األثـــر األكبر فـــي االقتصاد. إذ 
يلعـــب تمكيـــن دوًرا أساســـًيا فـــي تنفيذ 
خطـــة التعافي االقتصـــادي التي تقودها 
الحكومـــة مـــن خـــالل التركيـــز على دعم 
وخصوصـــا  عمومـــا  القطاعـــات  جميـــع 
القطاعـــات الواعـــدة وتصميـــم البرامـــج 
والمبادرات التي تعزز النمو والتطور في 
هـــذه القطاعات. كمـــا نحرص على العمل 
المستمر مع شركائنا بهدف جعل الكوادر 
البحرينيـــة الخيـــار األول للتوظيـــف في 
النحـــو،  هـــذا  وعلـــى  الخـــاص.  القطـــاع 
فإننا نســـعد بالتعاون مع جهات تدريبية 
رغبـــة  علـــى  مبنيـــة  عاليـــة  جـــودة  ذات 

الكـــوادر  لتزويـــد  الســـوق  واحتياجـــات 
البحرينية بالمهارات الالزمة التي تضمن 
نجاحهـــم وتميزهـــم فـــي ظـــل متغيرات 
الســـوق السريعة وبما يســـاهم في تعزيز 
ودولًيـــا.  محلًيـــا  التنافســـية  قدرتهـــم 
اإلســـتراتيجي  التعـــاون  بهـــذا  ونرحـــب 
مع معهد ســـانس األميركـــي، الذي يعتبر 
أكبر معهد تدريب لألمن السيبراني على 

مستوى العالم”. 
تزويـــد  إلـــى  ســـانس  معهـــد  ويســـعى 
الســـيبراني  األمـــن  فـــي  االختصاصييـــن 
بالمهـــارات العملية والمعرفة الالزمة التي 
تعمـــل على توفيـــر بيئة آمنـــة عالمًيا. كما 
تلبـــي دورات معهـــد ســـانس حاجة جميع 
االختصاصييـــن بشـــتى المســـتويات فـــي 
مجـــال األمـــن الســـيبراني، وذلـــك بتقديم 
دورات ذات نهـــج عملـــي محكـــم، يمّكـــن 
المحترفين من اكتســـاب المهارات العالية 

والمعرفـــة العمليـــة. هـــذا ويحـــرص معهد 
ســـانس على توفيـــر مدربين متخصصين 
ذوي خبـــرة عاليـــة وقادريـــن علـــى نقـــل 
خبراتهـــم العمليـــة والمعرفيـــة للمتدربين، 
والذي من شـــأنه أن يوفر تجربة تعليمية 
عاليـــة الجـــودة وفريـــدة مـــن نوعهـــا. كما 
يضمـــن التدريب حصول كل متدرب على 
قدر عـــاٍل من المهارات والخبرات الالزمة 
التـــي يتم توظيفها مباشـــرة فـــي الميدان 

العملي.
ورحـــب رئيس قســـم التكنولوجيا بمعهد 
بهـــذا  اليـــن  جيمـــس   ”SANS“ ســـانس 
التعـــاون مع تمكين، مؤكـــًدا مدى توافقه 
برامـــج  لتقديـــم  الجهتيـــن  أهـــداف  مـــع 
تخصصية رائدة. وأضـــاف “نرحب بهذه 
الشـــراكة الفاعلـــة مـــع تمكين، كمـــا نثمن 
جهودهـــم الحثيثـــة في تطويـــر مهارات 
األفـــراد البحرينييـــن فـــي مجـــال األمـــن 

التوجـــه  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  الســـيبراني 
اإلســـتراتيجي الحالـــي الـــذي يركـــز على 
تحقيـــق النمو والتأثير، وبما يســـاهم في 
الوطنيـــة  االقتصاديـــة  الخطـــط  تنفيـــذ 
الساعية إلى جعل مملكة البحرين مركًزا 
إقليمًيـــا للتكنولوجيـــا واالبتـــكار. وعليه، 
فإننا نتطلع بشدة إلى وضع خبراتنا جنًبا 
إلـــى جنب لمســـاعدة الكـــوادر البحرينية 
ذوي الكفاءات العالية لالرتقاء بقدراتهم 

المهنية”.
العمـــل  فـــي  التعـــاون  هـــذا  وسيســـاهم 
على ســـد الفجـــوة الموجـــودة حالًيا في 
الســـوق فـــي مجـــال األمـــن الســـيبراني 
بالمملكـــة، مـــا يجعـــل هـــذا التخصـــص 
خياًرا وظيفًيا مطلوًبا بدرجة عالية في 
العديـــد مـــن القطاعـــات مثـــل الخدمات 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الماليـــة 
واالتصاالت والتصنيـــع. إذ تكمن أهمية 

األمـــن الســـيبراني فـــي توفيـــر الحماية 
الهجمـــات  ودرء  للبيانـــات،  المطلوبـــة 
عبـــر اإلنترنـــت، إضافة إلـــى ضمان عدم 
بـــأي  بالمعلومـــات والبيانـــات  المســـاس 
شـــكل من األشـــكال. وعليه، يحتم ذلك 
زيـــادة الطلب علـــى االختصاصيين في 
هـــذا المجـــال بســـبب الحاجة الشـــديدة 
لحماية أمـــن الحكومات والمؤسســـات. 
الســـيبراني  األمـــن  مجـــال  يوفـــر  كمـــا 
مسارات وظيفية متنوعة وفرًصا كبيرة 
للنمو والتطـــور المهني، ما يوفر للكوادر 
البحرينية المتطلعة للتخصص في هذا 
المجال ميزة تنافســـية على الصعيدين 

المحلي والدولي.
وســـيتمكن كل من األفراد والمؤسسات 
المهتمين بالمشـــاركة في برامج سانس 
التدريبيـــة مـــن التقديـــم مباشـــرة عبـــر 
برامج دعم تمكين المتمثلة في برنامج 

التدريـــب  وبرنامـــج  األفـــراد  تدريـــب 
والتوظيف، إضافـــة إلى برنامج التطور 
الوظيفـــي. وســـيتم اإلعـــالن عـــن مزيد 
من المعلومات حـــول فتح باب التقديم 
وكيفيـــة التســـجيل للبرامـــج التدريبية 
مـــن خالل قنـــوات التواصل االجتماعي 

الرسمية الخاصة بتمكين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة البرامج 
الســـتة عشـــر الجديـــدة التـــي أطلقتهـــا 
تمكيـــن هـــذا العـــام إلـــى جانـــب خطـــة 
اســـتجابة  وذلـــك  الشـــاملة،  التحـــول 
لمتغيرات الســـوق وســـعًيا نحـــو تمكين 
األفراد والمؤسسات على حًدا سواء من 
أجل تحقيق التأثير األكبر في االقتصاد 
الوطنـــي مـــن خـــالل تعزيـــز اإلنتاجيـــة 
فـــي  التوظيـــف واالســـتثمار  وتشـــجيع 
القطاعـــات الواعـــدة بمـــا يتماشـــى مـــع 

األولويات الوطنية.

“تمكين”: مبادرة تدريب مئات البحرينيين باألمن السيبراني بالتعاون مع “سانس العالمي” 
سعًيا لالستمرار في مواكبة متطلبات السوق بمجال التكنولوجيا

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري 

تجارية

مشكلة جديدة في اتحاد مالك  مشروع عقاري  بمنطقة السيف 
أقام مالك مشــروع عقاري في ضاحية الســيف دعوى ضد مالك العقار 
طالبيــن  لــه،  المملوكتيــن  العقــار  وإدارة  العقــاري  التطويــر  وشــركتي 
القضــاء له بصفة مســتعجلة وقبل الفصل فــي الموضوع بوقف انعقاد 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المزمــع انعقادها بتاريــخ 18 مايو الجاري 
في تمام الساعة الرابعة عصًرا بوسائل االتصال اإللكترونية، وإلزامهم 
بتصحيــح إجــراءات الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العمومية وتســليمهم 
جميع المســتندات الواجب إرفاقها بإخطار اجتماع الجمعية العمومية 
وتســليمهم البيانــات الماليــة عــن الســنوات الســابقة وكذلــك إلزامهــم 
بتزويدهــم بعقــود الخدمــات المبرمــة مــن قبلهــم وإلزامهــم بتصحيــح 
احتســاب رســوم االشــتراكات الســنوية، وذلــك بعــد أن تقطعــت بهــم 
الســبل أمام تعســف مالك العقار وشركة التطوير العقاري وشركة إدارة 

العقار المملوكتين له، وفق ما أفادت المحامية خديجة عبدالحسين.
وجاءت الدعوى جراء بطالن جميع إجراءات الدعوة النعقاد اجتماع 
الجمعيــة العموميــة األول لتأســيس اتحــاد المــالك المرســلة مــن قبــل 
المطــور العقــاري بتاريــخ 27 أبريــل 2022، وكذلــك بطــالن إجــراءات 

الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العموميــة المرســلة بتاريــخ 12 مايــو 2022 
بعــد تأجيــل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المزمــع انعقادهــا بتاريــخ 11 
مايــو 2022 لعــدم اكتمال النصاب المقرر قانوًنــا، وخلو إخطار اجتماع 
الجمعية العمومية األول لتأســيس اتحاد المالك من جميع المســتندات 
والبيانــات الواجــب إرفاقهــا قانوًنــا باإلخطــار، منهــا على ســبيل المثال 
البيانــات الماليــة الســنوية وعقــود الخدمــات المبرمــة من قبــل المطور 
العقاري وبوليصة التأمين وبيان طريقة تخصيص مواقف الســيارات، 
وكذلــك لمخالفــة مســودة النظــام الرئيســة المعــدة مــن قبــل المطــور 
العقاري ألحكام القانون، إذ ما زال المطور العقاري يصف نفســه بمالك 
العقــار، التابــع لملكيــة مشــتركة  متمثلــة فــي مــالك جميــع الوحــدات، 
ويمنح نفســه الصالحيات المطلقة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة 
للعقار. وكذلك المتناع المطور العقاري عن تزويدهم بالمستندات على 
الرغم من مطالبتهم إياه رسمًيا بتزويدهم بها أكثر من مرة، وامتناعهم 
عن تعديل جدول اجتماع الجمعية العمومية األول بإضافة المواضيع 
الواجب إدراجها قانوًنا فيه، واحتســابهم رســوم االشــتراكات السنوية 

بطريقة مخالفة ألحكام القانون، إذ تعمد المطور العقاري احتساب 
الرســوم علــى المســاحات الثابتــة بعقــود البيع االبتدائــي التي تم 
انتقاصهــا مــن قبلــه والمغايــرة للمســاحات الثابتة بوثائــق ملكية 
الوحــدات الرســمية علــى الرغــم مــن إخطــاره رســمًيا بضــرورة 
االلتــزام باحتســاب رســوم االشــتراكات بالطريقــة الصحيحــة 
المقــررة قانوًنــا، إضافــة إلى مخالفــة المطور العقــاري ألحكام 
قانــون التنظيــم العقــاري والقــرارات التنفيذية الصــادرة عنه 
بتعيينــه مديــًرا لالتحــاد غيــر مرخــص لــه مــن قبل مؤسســة 
التنظيــم العقــاري بمزاولــة وظيفــة مديــر اتحــاد مــالك، فــي 
قضيــة منظــورة أمــام مؤسســة التنظيــم العقــاري بموجــب 
الشــكوى الرســمية المقدمــة مــن قبــل المــالك. كمــا أن هنــاك 
تعــارض مصالــح واســتغالل المطــور العقــاري للعقــار وذلك 
بتعيينــه مديــًرا للعقار وهي شــركة مملوكة له، على الرغم 
من اعتراض المالك على ذلك وعدم رضاهم عن مســتوى 

الخدمات المقدمة من قبلها.

المحرر االقتصادي

تصوير: رسول الحجيري

 المحامية
خديجة عبدالحسين

هبة محسن

المؤتمر الصحافي إلطالق التعاون بين الجانبين



لفت وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي  للعمـــل علـــى 3 مناطـــق 
صناعية رئيســـة جديدة تقع إحداها في 
جنـــوب ألبـــا والثانيـــة بالقرب مـــن ميناء 
خليفـــة بـــن ســـلمان، بينمـــا الثالثـــة فـــي 

“فشت الجارم”.
 8 حالًيـــا   تديـــر  الـــوزارة  أن  وأوضـــح 
أراٍض صناعيـــة فـــي البحرين، وهنالك 3 
مناطق رئيســـة جديدة للتوســـع، إحداها 
فـــي  التحويليـــة  للصناعـــات  مخصصـــة 
األلمنيـــوم علـــى مســـاحة 500 ألـــف متر 
تقريًبا تقـــع جنوب ألبا، والمنطقة الثانية 
هـــي منطقة التجـــارة العالمية األميركية 
بالقـــرب مـــن مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان 
والتـــي تـــم تدشـــينها وإطـــاق المرحلـــة 
األولـــى منها قبـــل زيارة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

إلى الواليات المتحدة مؤخًرا.
وأشـــار إلى أن مســـاحة منطقـــة التجارة 
العالميـــة األمريكية تبلغ 1.1 مليون متر، 
وتقدر مساحة المرحلة األولى منها التي 
أطلقـــت بنســـبة 10 % التـــي تبلـــغ نحـــو 
100 ألـــف متر وهذه المســـاحة متوفرة، 
أما بقية مساحة المنطقة فسيتم ردمها.

ولفت إلى أن المنطقة الثالثة هي “فشت 
علـــى  إنجازهـــا  ســـيتم  والتـــي  الجـــارم” 
مراحـــل وعلى مدى أعـــوام طويلة تصل 
إلـــى مـــا بيـــن 20 و30 عاًما، مشـــيًرا إلى 
جاهزيـــة البنيـــة التحتية لهـــذه المنطقة، 
هـــذه  أن  مبيًنـــا  منهـــا،  جـــزء  ردم  وتـــم 
المنطقـــة ســـتكون أكبر منطقـــة صناعية 

مـــن المناطق الصناعيـــة الثمانية القائمة 
حالًيا في البحرين.

وعـــن القانون الجديد للســـياحة، أوضح 
الوزيـــر أنـــه تـــم إعـــداد صيغـــة النســـخة 
تجـــارة  غرفـــة  مـــع  بالتشـــاور  النهائيـــة 
قطـــاع  خصوًصـــا  البحريـــن  وصناعـــة 
الســـياحة ومجلس التنميـــة االقتصادية 
والســـلطة التشـــريعية التـــي كان لها دور 
كبيـــر فـــي إعـــداد نســـخة للقانـــون، وتم 
الخروج بنســـخة واحدة متفق عليها من 
هاتين النســـختين، الفًتـــا إلى أن القانون 
الســـلطة  علـــى  عرضـــه  وســـيتم  جاهـــز 
التشريعية في الدور االنتخابي الجديد.

وذكـــر الوزير أن دور الـــوزارة هو تحفيز 
التجـــاري  التبـــادل  وتنشـــيط  الســـوق 
المحلـــي والخارجي وحماية المســـتهلك 

وتســـهيل  التجاريـــة  والعامـــات 
اإلجراءات بتسجيل الشركات التجارية 
في الشـــق التجـــاري، أمـــا دورها بالشـــق 
الصناعـــي فهـــو تهيئـــة البنيـــة الصناعية 
اســـتراتيجية  إطـــاق  تـــم  ومؤخـــًرا 
الصناعـــة لألعوام )2022 - 2026( إلدارة 
المناطـــق الصناعيـــة والهـــدف منهـــا هـــو 
الوصول إلى اقتصاد متنوع يوفر فرص 
عمل للمواطنين، واقتصاد متجدد يخلق 
فرص للمســـتثمرين وللعمالـــة، واقتصاد 
متوجه نحو التصدير بســـبب حكم صغر 
المســـاحة الجغرافية والسوق البحرينية 
يتـــم محاولـــة تحفيـــز جميـــع الشـــركات 
بغض النظر عن حجمها ونشـــاطها سواء 
تقـــدم خدمـــات أو منتجـــات للتوجه إلى 

العالمية.

بينت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة مرام المحميد وجود 
مســـاٍع لدى الـــوزارة لرصد حجم التجارة اإللكترونية في مملكـــة البحرين، وذلك من خال 
شراكات مع جهات مختصة في رصد هذا الحجم، ومساهمة التجارة اإللكترونية في الناتج 
المحلي اإلجمالي، وذلك في ردها على سؤال “الباد” عن حجم التجارة اإللكترونية الذي 
تم تسجيله في العام الماضي، مشيرة إلى صعوبة قياس حجم التجارة اإللكترونية في 

المملكة حالًيا.
وصرحـــت المحميد للصحافيين على هامش تدشـــين برنامج رواد التجارة اإللكترونية 
في الخارج أمس بأن عدد المســـجلين في خدمة حجز النطاق المحلي ).bh( لممارســـي 
التجـــارة اإللكترونية من خـــال المجمع اإللكتروني mall.bh بلـــغ نحو 200 نطاق محلي 
إلكترونـــي. وكانـــت الوزارة، أعلنت وبالتعـــاون مع هيئة تنظيـــم االتصاالت عن إطاق 
خدمـــة حجـــز النطاق المحلـــي ).bh( لممارســـي التجـــارة االلكترونية من خال 
المجمـــع اإللكترونـــي mall.bh، ودعـــت ممارســـي التجـــارة اإللكترونية 
الراغبين بحجز النطاق المحلي ).bh( بزيارة المجمع اإللكتروني إلتمام 

عملية الحجز.

أكبرها في “فشت الجارم” وتنفذ على مراحل خالل 30 عاما

200 مسجل في النطاق المحلي “.bh”... المحميد:

الزياني: العمل على 3 مناطق صناعية رئيسة جديدة

مساٍع لرصد حجم التجارة اإللكترونية في البحرين

الزياني مصرًحا للصحافيين أمس

تحدث وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايـــد الزيانـــي، خـــال المؤتمـــر الصحافي 
لتدشين برنامج رواد التجارة اإللكترونية 
“صـــادرات  أن  عـــن  أمـــس  الخـــارج  فـــي 
نوفمبـــر  فـــي  تدشـــينها  منـــذ  البحريـــن” 
2018 وحتـــى اليوم تمكنت من مســـاعدة 
175 مليـــون  عمليـــات لمؤسســـات بنحـــو 
دوالر، مـــع األخـــذ باالعتبـــار أن “صادرات” 
الناشـــئة  للشـــركات  خدماتهـــا  تقـــدم 
والمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، الفًتا 
إلـــى أن طموحهـــا المقبل تقديـــم خدماتها 

للمؤسسات الكبيرة.
وأوضـــح الوزيـــر أن “صـــادرات البحريـــن” 
تمكنـــت مـــن الوصـــول إلـــى التصديـــر إلى 
60 ســـوقا، وكثيـــر مـــن الشـــركات تصـــدر 
ألول مـــرة، مشـــيًرا إلـــى أن الهـــدف منـــذ 
إنشـــاء “صـــادرات” هـــو تحقيـــق قصـــص 
نجـــاح بحرينية، متطلعا لمزيد من قصص 

النجاح.
ولفـــت الوزير إلـــى أن هنالـــك أكثر من 70 
شـــركة أبـــدت رغبتهـــا فـــي المشـــاركة في 

البرنامج.
ودشـــنت إدارة نظـــم المعلومـــات بالوزارة 
وبالتعـــاون مـــع شـــركة صـــادرات البحرين 
فـــي  اإللكترونيـــة  التجـــارة  برنامـــج رواد 
الخارج برعاية الوزير الزياني، وبمشـــاركة 
العديـــد مـــن الشـــركات منهـــا )مجوهـــرات 
الزيـــن وعامـــة النـــدى التجاريـــة وشـــركة 

أكتـــف  تـــرو  وشـــركة  ترنـــدز  ترودشـــنال 
ايتكـــو(  وشـــركة  اريهانـــت  ومجوهـــرات 
كشركات مرشدة ورائدة في هذا المجال.

هـــذا  بدعـــم  الشـــركات  هـــذه  وســـتبادر 
مشـــاركة خبراتهـــا  خـــال  مـــن  البرنامـــج 
المشـــاركة  والمؤسســـات  الشـــركات  مـــع 
بالبرنامـــج والراغبـــة في البـــدء بالتصدير 

للخارج من خال التجارة اإللكترونية.
وأوضح الوزيـــر أن برنامـــج رواد التجارة 
أحـــد  وهـــو  الخـــارج  فـــي  اإللكترونيـــة 
مبادرات االســـتراتيجية الوطنية للتجارة 
اإللكترونية التي قامت الوزارة بتنفيذها.

علـــى  سيشـــتمل  البرنامـــج  أن  وأوضـــح 
إرشـــادية  وحلقـــات  عمـــل  ورش  تقديـــم 
متخصصـــة فـــي مجـــال خبـــرة الشـــركات 
والمؤسســـات بشـــأن التجارة اإللكترونية 
والتصديـــر، وســـيتم التطرق إلـــى تجربة 
الشـــركة أو المؤسسة في مجال التصدير 
من خـــال التجـــارة اإللكترونية والحلول 
بمعاييـــر  لارتقـــاء  توظيفهـــا  تـــم  التـــي 
منتجاتهـــا وخدماتها، وكذلـــك التحديات 
التـــي تمـــت مواجهتهـــا وكيفيـــة التغلـــب 

عليها.
ولفت إلى أن هذا البرنامج يأتي في ضوء 
تعزيـــز مســـاهمة التجـــارة اإللكترونية في 
الصادرات وتحفيز الشركات والمؤسسات 
علـــى  التصديـــر  فـــي  الراغبـــة  التجاريـــة 
تقدمهـــا  التـــي  الفـــرص  مـــن  االســـتفادة 

التجارة اإللكترونيـــة والبدء في التصدير 
مـــن خالهـــا، داعًيـــا الشـــركات الراغبة في 
التصديـــر من خـــال التجـــارة اإللكترونية 
للمبادرة بالتســـجيل في هذا البرنامج من 
service.  /  /:https التالـــي  الرابـــط  خـــال 

لاســـتفادة   champions  /moic.gov.bh
مـــن الخبرات والتجارب فـــي هذا المجال، 
وســـيتم اختيـــار الشـــركات والمؤسســـات 
المتأهلـــة من هـــذا البرنامـــج ومنحها لقب 

رواد التجارة اإللكترونية في الخارج.
بدورهـــا، قالـــت المؤســـس المديـــر الفنـــي 
لعامة الندى التجارية ندى علوي، إن دور 
الشـــركات المرشـــدة والرائـــدة العمل على 
اختصـــار الطريق أمـــام الشـــركات الراغبة 
بالتصديـــر، معربـــة عـــن رغبتها بـــأن يكون 
برنامج اإلرشـــاد للشركات الناشئة وكذلك 

الشـــركات الراغبة في النمو لمعاونتها في 
التوسع وشق الطريق إلى العالمية.

علـــى  تعمـــل  الشـــركة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تحويـــل الفن إلى قطع مختلفة في مجال 
األزيـــاء والحيـــاة اليوميـــة، كمـــا أن لديهـــا 
متجـــر إلكتروني منذ أكثر مـــن 10 أعوام، 
وتتوافـــر منتجاتها فـــي متاحف مهمة من 
بينهـــا متحـــف اللوفـــر، ومتحـــف البحرين 
الوطنـــي، والقصر الرئاســـي فـــي أبوظبي، 
ومتاجر أخرى، الفتة إلى أن الشركة تمت 
تسميتها من ضمن أهم 50 عامة تجارية 

في مجال التجزئة بالوطن العربي.
إلى ذلك، قالت مؤسس شركة تراديشانل 
ترندز دالل حسين، إن الشركة بدأت عملها 
في العـــام 2012 والتي تخصصت بمجال 
مابس الجلـــوة البحرينيـــة بطابع عصري 

للمـــرأة العربية، وقد تمكنت الشـــركة على 
مـــدى 10 أعوام من تكوين اســـم رائد في 
المابـــس يجمـــع مـــا بيـــن أصالـــة الماضي 
والحاضـــر، مشـــيرة إلـــى أنهـــا اســـتطاعت 
مليـــون  ربـــع  مـــن  أكثـــر  إلـــى  الوصـــول 
متابـــع علـــى مختلـــف منصـــات التواصـــل 
ســـهل  إلكترونـــي  وموقـــع  االجتماعـــي، 
االســـتخدام استطاعت الشـــركة الوصول 
إلـــى عـــدد مـــن األســـواق في أكثـــر من 16 
دولة في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 

إفريقيا وعدد من الدول في أوروبا.
بدورها، قالت  الشـــريك   بشركة ترو   اكتيف 
دانة زيباري إن الشـــركة لتصميم   المابس  
 الرياضيـــة   باســـتخدام   الخطـــوط   العربية، 
حيث تعمل أختها وشريكتها على تصميم 
التـــي   تحتـــوي   علـــى   خطـــوط   المابـــس 

 عربيـــة   يخطهـــا   والدهـــا، مشـــيرة إلـــى أنه 
من خـــال الموقع اإللكتروني للشـــركة تم 
بيع المابس إلى أســـواق عالمية من بينها 
الواليات المتحدة األميركية ولندن ودول 
مختلفة في منطقة الشرق األوسط ودول 

الخليج.
مـــن جهتهـــا، قالـــت مجوهـــرات اريهانـــت، 
مريم غازي إن الشركة توجهت أخيرا إلى 
التجـــارة اإللكترونية ودمـــج التكنولوجيا 
الماليـــة “الفنتـــك” مـــع المجوهـــرات وتـــم 
لشـــراء  آلـــي  أول جهـــاز صـــراف  إطـــاق 
اإللكترونـــي  والموقـــع  الذهـــب  ســـبائك 

للتسوق.
وأضافـــت أن الشـــركة بعد إطـــاق الموقع 
اإللكترونـــي تمكنـــت في العـــام 2020 من 
التصديـــر إلـــى دول أميـــركا ولنـــدن ودول 
الخليج بالتعاون مع “الصادرات”، مشـــيرة 
إلى أن الشـــركة تمكنت عبر خدمة الشحن 
بمعـــدالت تصدير مميزة لـ “الصادرات” من 
الوصول إلى العالمية، كما تمكنت الشركة 
مـــن توقيـــع اتفاقـــات عـــدة فـــي “اكســـبو 
2020 بدبـــي” بقيمـــة تتجـــاوز 18 مليـــون 
دوالر، كما تم االتفـــاق مع ماليزيا لتصدير 

المجوهرات البحرينية.
إلى ذلك، قال المؤســـس الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ايتكو علي ديوانـــي، إن من خال 
الجلســـات اإلرشـــادية ســـيتم العمـــل على 
معاونـــة رواد األعمـــال لتحليل المعلومات 

من أجل النمو، والتصدير إلى الخارج.

“صادرات البحرين” تعتزم تقديم خدماتها للمؤسسات الكبيرة مستقبال
تدشين برنامج رواد التجارة اإللكترونية بالخارج و70 شركة ترغب بالمشاركة... الزياني:

المٔوتمر الصحافي لتدشين برنامج رواد التجارة اإللكترونية 
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.28

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.385

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.455

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.535

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.143

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.93

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.318

بنك السالم 
SALAM BD 0.091

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.308

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.5

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.46

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.495

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.315

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.075

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.635
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ــة  ــاعـ ــنـ ــصـ اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــــر الـ
ــســيــاحــة رئــيــس  والـــتـــجـــارة وال
البحرين  هيئة  إدارة  مجلس 
بن  زايــد  والــمــعــارض،  للسياحة 
صباح  بمكتبه  الــزيــانــي،  راشـــد 
البريطاني  األعمال  رجل  أمس 
 Clive Jacobs كاليف جيكوب
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
Jacob Me� مــيــديــا  جــيــكــوب 

له  المرافق  dia Group والوفد 
المجموعة،  إدارة  مجلس  مــن 
بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة 
والمعارض  للسياحة  البحرين 
ــدد من  نــاصــر عــلــي قــائــدي وعــ

المسؤولين بالهيئة. 
وخـــالل الــلــقــاء تــم اســتــعــراض 
المتعلقة  الموضوعات  من  عدد 
بالقطاع السياحي الذي يعد من 

االقتصادية  القطاعات  أســـرع 
ــر  ــوزيـ ــورا، كــمــا اســتــمــع الـ ــطــ ــ ت
ــم الــخــطــوات  ــول أهــ لـــشـــرح حــ
ــط الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا  ــطــ ــخــ ــ وال
في  ميديا  جيكوب  مجموعة 
الرقمي  المحتوى  تقديم  مجال 
ــقــة بــقــطــاع  ــل ــع ــمــت ــمـــي ال ــالـ ــعـ الـ
ــافـــة وتــنــظــيــم  ــيـ الـــســـفـــر والـــضـ
العالمية  والمعارض  الفعاليات 

والمتخصصة. 
ميديا  جيكوب  مجموعة  وتعد 
العالمية  الــشــركــات  أشــهــر  مــن 
ــي قـــطـــاع تــنــظــيــم  الـــــرائـــــدة فــ
لقطاع  والــتــســويــق  الــفــعــالــيــات 
الــســيــاحــة والــســفــر والــضــيــافــة 
وخـــــدمـــــات الـــســـفـــر الـــفـــاخـــر، 
العالمات  من  العديد  وتحتضن 

التجارية العالمية.

الزياني يستعرض تطور القطاع 
السياحي مع “جيكوب ميديا”

اســتقبل رئيــس غرفــة تجــارة وصناعة البحرين،  ســمير عبــدهللا ناس، صباح 
أمس سفير جمهورية روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين إيغور كريمنوف، 
اللقــاء اســتعراًضا شــاماًل للعالقــات التجاريــة واالســتثمارية  تنــاول  حيــث 
الثنائيــة بيــن الجانبيــن وســبل دعمهــا وتطويرهــا بمــا يخــدم مصالــح مجتمع 

األعمال فى كال البلدين. 

اللقاء  خــالل  الغرفة  رئيس  وأكــد 
بالعالقات  الــنــهــوض  أهمية  على 
ــة واالرتـــــــقـــــــاء بــهــا  ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــ االق
إليها  يــتــطــلــع  ــتــي  ال لــلــمــســتــويــات 
أصحاب األعمال في كال الجانبين 
المتاحة،  اإلمــكــانــات  ضمن  وذلــك 
ــبــحــريــن لن  ال مـــشـــددًا أن غــرفــة 
تــدخــر جــهــدا فـــي ســبــيــل تفعيل 
واالرتقاء  االقتصادية  الشراكات 
بها إلــى آفــاق واســعــة لــزيــادة نمو 
الــتــبــادالت الــتــجــاريــة بــمــا يحقق 

النمو االقتصادي المنشود. 
االستراتيجية  بــالــعــالقــات  ونـــوه 
البحرين  مملكة  بين  والتاريخية 

وجــمــهــوريــة روســـيـــا االتــحــاديــة، 
تعزيز  في  إسهامات  من  لها  وبما 
البلدين  بين  الــتــعــاون  مستويات 
ــاالت فــضــالً  ــجـ ــمـ فـــي مــخــتــلــف الـ
التجارة  تعزيز  على  تأثيرها  عــن 
واالستثمارات والشراكات، مشيدًا 
بنتائج زيارة وفد الغرفة األخيرة 
والتي عقدت في جمهورية روسيا 
خـــالل شــهــر أغــســطــس مــن الــعــام 
بما يؤكد إصرار   ،”2021“ الماضي 
الجانبين على التواصل بشكل أكبر 
لتحقيق المزيد من األهداف، التي 
تخدم مصالح مجتمع األعمال فى 

كال البلدين.

ومـــن جــانــبــه أشـــار الــنــائــب األول 
لــرئــيــس غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
نجيبي  مــحــمــد  خـــالـــد  ــبــحــريــن  ال
االقتصادية  العالقات  متانة  إلــى 
ــة وأهــمــيــة  ــيـ ــروسـ ــبــحــريــنــيــة الـ ال

توطيدها  سبل  وبــحــث  تعزيزها 
بما  منوهًا  المجاالت،  في مختلف 
إمكانيات  من  البحرين  به  تتمتع 
يجعلها  مــمــيــز  جــغــرافــي  ومــوقــع 
الـــعـــربـــي ودول  ــيــج  ــخــل ال بـــوابـــة 

للمنتجات  للترويج  أفريقيا  شمال 
تمتلكه  مــا  ــى  إل مــشــيــرًا  العالمية، 
الــبــحــريــن مــن فـــرص واعــــدة في 
مجاالت األمن الغذائي والسياحي 
والـــعـــقـــاري، مـــؤكـــدًا عــلــى الــرغــبــة 

الــصــادقــة لـــدى الــمــســؤولــيــن في 
تعميق التعاون االقتصادي وتعزيز 
إلى  الــهــادف  المشتركة  المصالح 

زيادة النمو التجاري. 
من جانبه، أعرب سفير جمهورية 
روسيا االتحادية ايغور كريمنوف، 
الفاعل  للدور  وتقديره  شكره  عن 
الــتــي تــبــذلــه غــرفــة الــبــحــريــن في 
البحريني،  القطاع الخاص  تمكين 
أدوار وجهود  مــن  بــه  تــقــوم  ولــمــا 
الشراكة  عــالقــات  لتطوير  فاعلة 
االقتصادية بين البحرين وروسيا، 
الوفود  زيـــارة  تكثيف  إلــى  داعــيــًا 
ــديــن في  ــل ــب ــيــن ال االقـــتـــصـــاديـــة ب
سبيل استكشاف المزيد من فرص 
إلقامة  تمهيدًا  المتاحة  االستثمار 
بحرينية  استثمارية  مــشــروعــات 
روسية واعدة تعود بالنفع والخير 

على البلدين الصديقين.

والحكومة  المعلومات  هيئة  أصـــدرت 
اإللكترونية تقريرها األولي إلحصاءات 
أبــريــل من  الــخــارجــيــة لشهر  الــتــجــارة 
التقرير  يشتمل  حــيــث   ،2022 ــعــام  ال
الــواردات والصادرات  بيانات عن  على 
)وطــنــيــة الــمــنــشــأ( وإعـــــادة الــتــصــديــر، 

باإلضافة إلى الميزان التجاري.
وذكـــر الــتــقــريــر أنـــه خـــالل شــهــر أبــريــل 
الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات 
السلعية نحو 505 ماليين دينار مقابل 
من  الــشــهــر  لنفس  ــار  ديــن مــلــيــون   457
 ،% 10 ارتــفــاع  بنسبة  الــســابــق  ــعــام  ال
ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول 
إجمالي  حــجــم  مــن   %  67 نسبته  مــا 
الــــــــواردات، أمـــا الـــــــواردات مـــن بــاقــي 

الدول، فهي تمثل نسبة 33%.
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة 
األولى في حجم الــواردات التي بلغت 
بقيمة  أستراليا  تليها  دينار،  مليون   79
43.9 مليون دينار، بينما تأتي اإلمارات 
العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من 
حيث حجم الواردات التي بـلـغت 43.5 

مليون دينار.
ويـعـتـبـر خامات حديد ومركزاتها غير 
مكتله أكـثـر الـسـلع اسـتيـرادًا 68 مليون 
ثــانـيـا  آخر  ألمنيوم  أوكسيد  ثـم  دينار 
ســيــارات  ويـلـيـهـما  ديــنــار  مــلــيــون   38

الجيب 18 مليون دينار.
ــت قــيــمــة  ــعـ ــفـ ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، ارتـ
الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 62 % 
مـقـابـل  دينار  مليون   478 بلغت  حيث 
295 مليون دينار لنفس الشهر من العام 
أهم  ويمثل مجموع صــادرات  السابق، 
عشر دول ما نسبته 83 % من إجمالي 
بقية  مجموع  بينما  الــصــادرات،  حجم 

الدول ال تتجاوز نسبتها 17 %.
األميركية  المتحدة  الواليات  واحتلت 
ــن حـــيـــث حــجــم  الـــــمــرتــبــة األولـــــــى مــ
الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة 110 
الـعـربـيـة  الـمـمـلكة  وتليها  دينار  مليون 
ديــنــار،  مــلــيــون   84 بقيمة  الـسـعودية 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  تأتي  بينما 
فــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة مــن حــيــث حجم 

الصادرات البالغة 43 مليون دينار.

المنشأ  الصادرات وطنية  وعلى صعيد 
األلمنيوم  مــن  الــســلــع، خــالئــط  حــســب 
شـهـر  خالل  تصديرًا  السلع  أكثر  الخام 
2022، والــتــي بلغت  الــعــام  أبــريــل مــن 
ويــأتــي  ديـــنـــار(،  مــلــيــون   163( قيمتها 
فــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة خــامــات الحديد 
ومركزاتها مكتلة الذي بلغت قـيمته 79 
مليون دينار وتليهما في المرتبة الثالثة 
المنيوم خام غير مخلوط والتي بلغت 

قيمتها 53 مليون دينار. 
فقد  التصدير،  إعـــادة  يخص  فيما  أمــا 
بنسبة  التصدير  إعادة  قيمة  انخفضت 
ديــنــار  مــلــيــون   51 بلغت  حــيــث   ،%  3
الشهر  لنفس  ديــنــار  مليون   53 مقابل 
أهم  ويمثل مجموع  السابق،  العام  من 
عشر دول ما تتجاوز نسبته 84 % من 
إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية 
16 % فقط من حجم  الدول فنصيبها 
المملكة  تأتي  حيث  التصدير،  إعـــادة 
األولى  المرتبة  في  السعودية  العربية 
الذي  الـتصـديـر  إعادة  من حيث حجم 
وتليها  دينار،  مليون   13 قيـمته  بـلغـت 

 9 الــمــتــحــدة بقيمة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ
ماليين دينار، ومن ثم تأتي هونغ كونغ 
قيمة  بلغت  والتي  الثالثة  المرتبة  في 

إعادة تصدير لها 6 ماليين دينار.
وتــعــتــبــر أجــــزاء لــمــحــركــات الــطــائــرات 
التصدير،  إعــادة  حيث  من  السلع  أكثر 
تليها  ديــنــار،  ماليين   6 قيمتها  وبلغت 
الخاصة  السيارات  الثانية  المرتبة  في 
ماليين   4 إلـــى  قيمتها  تــصــل  والـــتـــي 
ديــنــار، وتحتل ســاعــات يــد مــن معدن 
إعــادة  حيث  من  الثالثة  المرتبة  ثمين 
التصدير، والتي بلغت قيمتها 3 ماليين 

دينار.
الفرق  يمثل  الذي  التجاري  الميزان  أما 
بين الصادرات والــواردات، فقد بلغ 24 
فائضا  مسجال  بحريني  ديــنــار  مليون 
أبريل  في  التجاري  الميزان  قيمة  في 
نفس  فــي  عليه  عما   2022 الــعــام  مــن 
 109( بلغ  فقد  السابق،  العام  من  الربع 
قيمة  في  عجزًا  مسجالً  دينار  ماليين 
الميزان التجاري مما أدى إلى انخفاضه 

بنسبة 122 %.

“الغرفة” تستعرض العالقات التجارية واالستثمارية مع السفير الروسي

الصادرات وطنية المنشأ خالل أبريل 2022

نجيبي: زيادة حجم التبادل واالنفتاح االقتصادي أولوية المرحلة المقبلة

505 ماليين دينار قيمة إجمالي الواردات السلعية

ناس مستقبال السفير الروسي لدى البحرين
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كــشــف مـــركـــز الــتــحــكــيــم الــتــجــاري 
الخليجي  ــتــعــاون  ال مــجــلــس  ــــدول  ل
األضــخــم  يعتبر  ــزاع  نـ تسجيل  عــن 
المنازعة  قيمة  ناحية  مــن  واألكــبــر 
منذ إنشاء المركز في 1995م حتى 
اآلن؛ فقد بلغت قيمة النزاع نحو 41 
مليون دوالر أميركي ألطراف شركة 
أجنبية ضد شركة خليجية وشخص 
الــنــزاع  مــوضــوع  ويتعلق  خليجي، 
ــزام بعقد  ــتـ ــالل فـــي اإللـ ــ ــول اإلخـ حـ

مرابحة السلع.
العام  األمين  المناسبة، صرح  وبهذه 
ــمــركــز الــتــحــكــيــم الـــتـــجـــاري لـــدول  ل
ــاون لـــــدول الــخــلــيــج  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
الشميمري،  يوسف  طــارق  العربية، 
ــأن مــنــطــقــة الــخــلــيــج تــشــهــد نــمــوًا  ــ ب
مــتــزايــدًا فــي حــجــم االســتــثــمــارات 
الرئيسية  األسباب  وأحــد  األجنبية، 
التحكيم  منظومة  تطور  هــو  لذلك 
ــرزهــا  عــلــى مــســتــويــات عـــدة مـــن أب
عريق  إقليمي  تحكيم  مركز  وجــود 
لدول  التجاري  التحكيم  مركز  وهو 
ــاون لـــــدول الــخــلــيــج  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
من  العديد  صــدور  وكذلك  العربية، 
منطقتنا  فــي  الوطنية  التشريعات 
الداعمة لفض النزاعات عبر الوسائل 

البديلة لتسوية المنازعات.
وأضــــاف “ال يــتــطــور االســتــثــمــار إال 
الحاضن  والبلد  التحكيم  على أرض 
– متطورة  دولية  تحكيم  لمنظومة 

الخليجي-  التجاري  التحكيم  كمركز 
ال شك بأنه سينعكس على نمو حجم 
إذا  خصوًصا  األجنبية  االستثمارات 
الــصــادرة  لإلحكام  تنفيذ  هناك  كــان 
منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات، 
بين  مــبــاشــرة  عــالقــة سببية  فــهــنــاك 
ــادة  ــ وزي التحكيم  مــنــظــومــة  تــطــور 

االستثمار”.

المركز خالل السنوات  وتابع “يشهد 
ـــا ونـــوعـــيـــًا  األخــــيــــرة تـــغـــيـــيـــرًا كـــمـــيًّ
ــواردة عــلــى الــمــركــز؛  ــ ــ لــلــمــنــازعــات ال
ســـــــواء بـــالـــحـــجـــم الـــكـــبـــيـــر لــقــيــمــة 
ــاحــيــة تــنــوع  ن الـــمـــنـــازعـــات أو مـــن 
جنسيات األطراف لتشمل جنسيات 
أجنبية من مختلف  أفــراد وشركات 
العالية  القيمة  وكذلك  العالم  قــارات 

للمبالغ المتنازع عليها”.
وأشــار الشميمري إلى أن زيــادة في 
حجم وقيمة وعدد النزاعات يعكس 
األطراف  قبل  من  المتصاعدة  الثقة 
فض  في  للمركز  المتبعة  اآللية  إلى 
تنفيذ  حــجــيــة  ــذلـــك  وكـ ــات  ــزاعـ ــنـ الـ
أحكام المركز في جميع دول مجلس 

التعاون الخليجي.

يعتبر األضخم واألكبر من ناحية القيمة منذ إنشاء المركز 1995

“التحكيم التجاري الخليجي” يسجل نزاعا بنحو 41 مليون دوالر

478
مليون دينار

طارق الشميمري

تطور منظومة التحكيم بمنطقة الخليج أسهم بنمو االستثمارات األجنبية
المركــز يشــهد تغيــرا كميــا ونوعيــا للمنازعــات الــواردة
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شاركت طيران الخليج، مؤخًرا في أعمال 
منتـــدى مســـتقبل الطيـــران الـــذي أقامتـــه 
اإلدارة العامـــة لشـــؤون الطيـــران المدنـــي 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي مركـــز 
الملـــك عبـــد العزيـــز الدولـــي للمؤتمـــرات، 
وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والسفراء 
والرؤســـاء التنفيذييـــن والمســـؤولين عـــن 
قطـــاع الطيـــران، وأكثر مـــن 120 متحدثا 

موزعين على أكثر من 40 جلسة.
وشـــارك القائم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 
لطيـــران الخليج وليـــد العلوي في جلســـة 
الشـــرق  فـــي  الطيـــران  مســـتقبل  حـــول 
األوسط تحدث فيها عن إسهامات طيران 
والصعوبـــات  الجائحـــة  خـــال  الخليـــج 
التـــي تغلبـــت عليهـــا الناقلـــة الوطنيـــة في 
أعقـــاب تلـــك األزمـــة العالميـــة. كما تحدث 
العلـــوي عن مســـتقبل الشـــحن فـــي قطاع 
الطيـــران، وعـــن تجربـــة طيـــران الخليـــج 
في هـــذا المجال وســـعيها الدائم لتطويره 
وتحســـين الخدمـــات المتعلقـــة به، شـــاكًرا 
اإلدارة العامـــة لشـــؤون الطيـــران المدنـــي 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى إقامة 
هـــذا المنتـــدى المثمـــر الذي جمـــع مختلف 
العاملين والمهتمين بقطاع الطيران تحت 
ســـقف واحد للتحاور والتشاور في كل ما 
من شـــأنه ضمـــان مســـتقبل أفضـــل وأكثر 

تطوًرا للقطاع.

“طيران الخليج” 
تستعرض إسهاماتها 

وتجاربها بمنتدى 
مستقبل الطيران

“غرفة تسوية المنازعات” تحكم لصالح “إنوفست”

أفصحت شـــركة إنوفســـت عن صدور حكم قضائي 
من محكمة التمييز لصالحها في الطعن المرفوع من 
أحد المســـتثمرين أمـــام محكمة التمييـــز طعًنا على 
الحكم الصادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات 

والقاضي برفض الدعوى التي تقدم بها المستثمر.
وأوضحـــت الشـــركة فـــي اإلفصـــاح التكميلـــي عـــن 

معلومـــات جوهريـــة علـــى موقـــع بورصـــة البحرين 
أمـــس أنـــه قـــد صـــدر حكـــم قضائـــي لصالحهـــا مـــن 
محكمة التمييز المتعلـــق بالطعن الذي تقدم به أحد 

المســـتثمرين بشأن استثماره بمشـــروع درة المارينا 
بمبلغ وقدره 515 ألف دينار بحريني، حيث أصدرت 
المحكمة قرارها بقبول الطعن شكا وفي الموضوع 
برفـــض الطعـــن و تأييد الحكم الـــذي أصدرته غرفة 
البحرين لتسوية المنازعات لصالح إنوفست، والزام 

الطاعن بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

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

بنك البحرين والكويت من الشركات البحرينية المرشحة لقائمة “              ” ألقوى 50 شركة بحرينية..
 ندعو المزيد من الشركات للتقدم بتفاصيل الترشيح والمشاركة. لمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى التواصل على:

أمل الحامد

د.فيصل عبدالقادرالسيد جاسم عبدالعال

باشرت لجنة تقييم قائمة “^” ألقوى 50 شركة بحرينية عملها، وهي التي 
تتكــون مــن رئيــس جمعيــة االقتصادييــن البحرينيــة الدكتور عمــر العبيدلي 
رئيســا، والدكتور عبدالقادر ورســمة مستشارا قانونيا، والشريك التنفيذي 
لشــركة جرانت ثورنتون الســيد جاســم عبدالعال مدققا خارجيا، والخبير 
االستشاري في األمم المتحدة الدكتور فيصل عبدالقادر عضوا استشاريا. 

وكان الفريق المعني بإعداد البحوث وجمع المعلومات والتقييم األولي للشركات قد 
بدأ نشـــاطه مع بداية هذا العام برئاســـة رئيس قســـم االقتصاد في الصحيفة الســـيد 

محمد الجيوسي، حيث حصل على تجاوب وتعاون العديد من الشركات المعنية.
وتدعو اللجنة أي شـــركة من الشـــركات البحرينية المؤهلة والراغبة في 

الترشح بالتقدم إليها عبر االتصال على رقم 39761177 أو إرسال 
بريد إلكتروني على:

)mohammed.aljayoosi@albiladpress.com( 
يذكـــر أنه بعد التشـــاور والتنســـيق مع الجهـــات المختصة، فقد 
وضعـــت اللجنة كأســـاس لتقييمهـــا المعايير التالية للشـــركات 
المترشـــحة: األصـــول، األرباح، القيمـــة الســـوقية، المبيعات/   

 إجمالي الدخل التشغيلي ونسبة البحرنة.

عمر العبيدلي رئيسا لها وعضوية 3 آخرين

لجنة تقييم قائمة “^” ألقوى 50 شركة بحرينية تباشر عملها

البحريــن  منصــة  مؤسســة  أطلقــت 
عبــر  وطنيــة  منصــة  أول  لألعمــال، 
البحريــن  منصــة  هــي  اإلنترنــت 
لألعمال، تحت إشــراف ورعاية هيئة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة، 
ويأتــي ذلــك بعــد أن شــهدت خدمات 
لقطــاع  االنترنــت  عبــر  المنصــات 
األعمــال نتائــج إيجابيــة ومهمــة فــي 
التطــور الهائــل الــذي يحــدث القطاع 

االقتصادي بالمملكة.

إدارة  مــن  زكريــا  كاريــن  وأوضحــت 
التســجيل فــي المنصــة فــي خطــاب 
لرجــال أعمــال حصلــت “البــاد” علــى 
نســخة منــه “تعتبــر منصــة البحريــن 
لمســاعدة  دعــم  نظــام  لألعمــال 
العــام  القطاعيــن  فــي  الشــركات 
والخــاص علــى المحافظــة علــى فهم 
مــن  الســوق  فــي  المتاحــة  البدائــل 
الجاريــة  المشــاريع  أحــدث  حيــث 
والمســتقبلية فــي القطــاع الحكومي 

المحلي والقطاع الخاص”.
لــن تقــدم  وأشــارت إلــى أن المنصــة 
معلومــات عــن المناقصــات فحســب، 
بل ســيتم مســاعدة جميع المسجلين 
لديهــم علــى اختيــار مــزود خدمــة أو 
مقــاول مناســب فــي وقــت مناســب 
مــن خــال مناقصــة عادلــة وشــفافة 

وموارد تضمن نجاح العمل.
وأضافت أن المنصة ســتضمن توفير 
بيانات عبر اإلنترنت حول الشــركات، 

وســيتم تقسيم هذه البيانات بحسب 
علــى  بنــاء  فرعيــة  وفئــات  فئــات 
قطاعــات رئيســة، وهــي: الصناعيــة، 
الطبيــة  الخدميــة،  التجاريــة، 

والتعليمية.
ســتزود  المنصــة  أن  وذكــرت 
مســتخدم  باســم  فيهــا  المســجلين 
وكلمة مرور لعرض المناقصات يومًيا 

المســجلة،  الشــركات  ألنشــطة  وفًقــا 
بنــاًء علــى الســجل التجــاري للشــركة 
والقطــاع الــذي تعمــل فيــه، مضيفــة 
أن المناقصــات ســيتم تفعيلهــا طوال 
المســجلة  الشــركة  إدراج  مــع  الشــهر 
التواصــل  ومنصــات  بالمنصــة 

االجتماعي.
www. وبينــت أن الرابط للمنصة هو

وتبلــغ   ،bhbusinessgate.com
رسوم التسجيل السنوية 300 دينار.

تحت إشراف ورعاية “المعلومات والحكومة اإللكترونية”

إطالق أول منصـــة وطنيـــة لألعمــال في البحريـــن

د.عبدالقادر ورسمه د.عمر العبيدلي


