
سيدعلي المحافظة

المنامة - بنا

عقــد عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، اجتماًعا 
مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

حمد آل خليفة، في قصر القضيبية مساء أمس.

واستعرض جاللته مع صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء خالل اللقاء عدًدا من القضايا 
بالشـــأن  الصلـــة  ذات  والموضوعـــات 
المحلي، خصوصـــا المتعلقة بالخطط 
التنمويـــة  والمشـــروعات  والبرامـــج 
والتطويريـــة التـــي تنفذهـــا الحكومة 
يعـــود  بمـــا  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
بالخير والنماء واالزدهار على الوطن 

والمواطنين.
وأثنـــى جاللـــة الملـــك علـــى الجهـــود 
يواصـــل  التـــي  والمخلصـــة  الدؤوبـــة 
بذلهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء لخدمة 
المباركـــة  البحريـــن وتعزيـــز نهضتهـــا 
وتطويـــر منظومـــة العمـــل الحكومـــي 
تحســـين  مبـــادرات  اســـتمرار  عبـــر 
مـــن  يعـــزز  بمـــا  الحكوميـــة  الخدمـــة 
جـــودة الخدمات المقدمـــة للمواطنين 

والمقيميـــن وتعزيـــز الحوكمـــة ودعم 
االســـتراتيجيات التـــي تخـــدم عملية 

التنمية الشاملة.
وأشـــاد جاللـــة الملك بمـــا يبذله جميع 
عمـــٍل  مـــن  البحريـــن  فريـــق  أعضـــاء 
مستمر في مختلف المساعي المعززة 
الوطنيـــة  التنميـــة  تحقيـــق  لســـبل 
نمـــو  تعزيـــز  ومواصلـــة  المنشـــودة، 
االقتصاد الوطني بما يحقق التطلعات 
لبناء حاضٍر مشـــرق ومستقبٍل مزدهر 
وخلـــق  وأبنائهـــا  البحريـــن  لمملكـــة 
الفرص الواعدة وتعزيز مكانة المملكة 

التنافسية.
وأشـــار جاللتـــه إلـــى أهميـــة مواصلـــة 
تنميـــة مختلـــف القطاعـــات التنمويـــة 
فـــي  يســـهم  بمـــا  االســـتثمار  وتعزيـــز 
تأميـــن سالســـل اإلمـــدادات والمـــواد 
األساسية للمواطنين ويكفل الوصول 

إلى األهداف المنشودة.

جاللته استعرض مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء الخطط والبرامج والمشروعات التنموية... جاللة الملك:

تعزيز االستثمار وتأمين سالسل اإلمدادات والمواد األساسية للمواطنين
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جاللة الملك يعقد اجتماعا مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

تسجيل موقع لمشروع إسكاني بشمال الدير

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أفصـــح 
والتخطيط العمراني عصام خلف عن تخصيص 
لشـــارع  التفصيلـــي  المخطـــط  ضمـــن  مواقـــع 
لمشـــروعات  الديـــر  بمنطقـــة شـــمال  البســـيتين 

إسكانية.
وذكـــر خلف فـــي خطابه لمجلس بلـــدي المحرق 
بشـــأن المخطط التفصيلي للمنطقة أن تسجيل 
عقـــارات بالمخطـــط لصالح بنك اإلســـكان يأتي 
كتعويـــض عـــن عقـــارات آيلـــة ملكيتهـــا إليهـــم 

المخطط التفصيلي للمنطقةوالواقع شمال مخطط شارع البسيتين. )07(
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١٧٢٤٦٨٨٨
البروفيسور  

الدكتور بوب دجافان 
استشاري - جراحة المسالك البولية 
بروفيسور في جراحة المسالك البولية ، 

 فيينا (النمسا) ونيويورك 
 (الواليات المتحدة األمريكية)  

العناية الشاملة لطب المسالك البولية 
خبرة طبية في 

سرطان البروستاتا  • أمراض البروستات •  أورام المسالك البولية • سرطان الكلى والمثانة 

سرطان الخصية • مرض الحصيات البولية • الجراحة الروبوتية والحد األدنى من التدخل الجراحي 

سلس البول وجراحة المسالك البولية األنثوية • مناظير البطن وجراحة الليزر وطب الجهاز البولي 

متاح من االثنين إلى الثالثاء 
(من 23/5/2022 إلى 24/5/2022) 

صـــدر عن عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
مرســـوم رقـــم )21( لســـنة 2022 بتعيين 

محافظ لمحافظة العاصمة، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعّين الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن بن 

لمحافظـــة  آل خليفـــة محافًظـــا  راشـــد 
فـــي  تعيينـــه  مـــدة  وتكـــون  العاصمـــة، 

المحافظة المذكورة أربع سنوات.
المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمـــل به مـــن تاريخ صدوره، وُينشـــر 

في الجريدة الرسمية.

راشد بن عبدالرحمن محافًظا لـ “العاصمة”

)٠٦(

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة أمـــس الخميـــس 
عن توافر تطعيم فايزر لألطفال المضاد 
لفيـــروس كورونـــا في 6 مراكـــز صحية 
وهي كالتالي: مركز جدحفص الصحي، 
مركـــز مدينة حمد الصحي، مركز مدينة 

عيســـى الصحي، مركز الحورة الصحي، 
مركز أحمـــد علي كانـــو الصحي، ومركز 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي الصحـــي فـــي 
الدير، باإلضافـــة إلى مركز التطعيم في 

مجمع سترة.

“فايزر” لألطفال متوافر في 6 مراكز صحية

)17(

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  كشـــف 
والســـياحة رئيس مجلس إدارة هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض زايـــد 
الزيانـــي، عن االنتهاء مـــن إنجاز أكثر 
من 75 % من مركـــز البحرين الدولي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد فـــي 

اســـتالم  متوقًعـــا  الصخيـــر،  منطقـــة 
العـــام  نهايـــة  قبـــل  جاهـــًزا  الموقـــع 

الجاري.
جـــاء ذلك لدى إطـــالق هيئة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض، أمـــس، هوّيـــة 
الدولـــي  البحريـــن  لمركـــز  مبتكـــرة 
للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد فـــي 

منطقة الصخير.

75 % نسبة إنجاز مركز “المعارض والمؤتمرات” الجديد
أمل الحامد



جاللته أثنى على جهود سموه الدؤوبة 
في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها

تطوير منظومة العمل الحكومي لتعزيز 
جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

 البحرين تحقق تقدما وريادة في شتى 
المجاالت بفضل تكاتف أبنائها

نتمنى التوفيق والسداد لرئيس اإلمارات 
إلكمال مسيرة القائد المؤسس 

استعراض القضايا المتعلقة بالخطط 
والمشروعات التنموية والتطويرية للحكومة

تعزيز دور “مجلس التعاون” المؤثر على 
مختلف المستويات في تنمية االقتصاد

ترسيخ الحوكمة ودعم االستراتيجيات 
لخدمة عملية التنمية الشاملة

نقدر جهود فريق البحرين الهادفة لتعزيز 
سبل تحقيق التنمية المنشودة

إعالء شأن المملكة وتعزيز مكانتها 
الرفيعة بين مختلف الدول بفضل ما تحقق
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عقــد عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، اجتماًعا 
مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

حمد آل خليفة، وذلك في قصر القضيبية مساء أمس.

وخـــالل اللقاء، أعـــرب جاللـــة الملك عن 
تمنياتـــه لرئيـــس دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة صاحب السمو الشيخ 
التوفيـــق  نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن  محمـــد 
والسداد، إلكمال مسيرة القائد المؤسس 
لدولة اإلمارات الشـــيخ زايد بن ســـلطان 
آل نهيـــان )طيـــب هللا ثـــراه(، وأن يوفقه 
لإلمـــارات  الخيـــر  فيـــه  لمـــا  تعالـــى  هللا 
وأبنائها، مســـتذكرا جاللته مآثر ومناقب 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو 
الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان )رحمه 
هللا( ودوره وجهـــوده فـــي نهضة وتطور 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة وخدمة 
شعبه وأمته العربية واإلسالمية، مشيًدا 
جاللته بما وصلت إليه العالقات الوثيقة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  مـــع 

الشقيقة من تطور ونماء.
صاحـــب  مـــع  جاللتـــه  اســـتعرض  كمـــا 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء خـــالل اللقاء عدًدا مـــن القضايا 
بالشـــأن  الصلـــة  ذات  والموضوعـــات 
المحلـــي، خصوصـــا المتعلقـــة بالخطـــط 
التنمويـــة  والمشـــروعات  والبرامـــج 
الحكومـــة  تنفذهـــا  التـــي  والتطويريـــة 
يعـــود  بمـــا  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
بالخيـــر والنمـــاء واالزدهار علـــى الوطن 

والمواطنين.
الجهـــود  علـــى  الملـــك  جاللـــة  وأثنـــى 
الدؤوبـــة والمخلصة التـــي يواصل بذلها 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء لخدمة البحرين وتعزيز 
نهضتها المباركة وتطوير منظومة العمل 
الحكومي عبر استمرار مبادرات تحسين 
الخدمـــة الحكوميـــة بما يعـــزز من جودة 
الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين 
وتعزيز الحوكمة ودعم االســـتراتيجيات 

التي تخدم عملية التنمية الشاملة.
وأشـــاد جاللـــة الملـــك بمـــا يبذلـــه جميـــع 
أعضـــاء فريق البحرين من عمٍل مســـتمر 
فـــي مختلـــف المســـاعي المعـــززة لســـبل 

المنشـــودة،  الوطنيـــة  التنميـــة  تحقيـــق 
ومواصلـــة تعزيز نمو االقتصـــاد الوطني 
بما يحقق التطلعات لبناء حاضٍر مشـــرق 
البحريـــن  لمملكـــة  مزدهـــر  ومســـتقبٍل 
وأبنائهـــا وخلق الفرص الواعـــدة وتعزيز 

مكانة المملكة التنافسية.
وأشـــار جاللته إلى أهمية مواصلة تنمية 
وتعزيـــز  التنمويـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
االســـتثمار بما يســـهم في تأمين سالسل 
اإلمدادات والمواد األساسية للمواطنين 
ويكفل الوصول إلى األهداف المنشودة.

وأكد جاللته أن المملكة قطعت أشـــواطا 
متقدمة فـــي الميادين التنموية، مشـــيًدا 
جاللته بمـــا حققته مـــن نجاحات وتقدم 
بفضـــل  المجـــاالت  شـــتى  فـــي  وريـــادة 
المخلصـــة  وجهودهـــم  أبنائهـــا  تكاتـــف 
التـــي أســـهمت في إعـــالء شـــأن المملكة 
وتعزيـــز مكانتهـــا الرفيعـــة بيـــن مختلف 
الدول، مقدًرا جاللتـــه العطاء المتواصل 
لجميـــع الكفاءات البحرينية في مختلف 

مجاالت المسيرة الوطنية.
كمـــا تم خالل اللقاء اســـتعراض عدد من 
الموضوعـــات ذات العالقـــة بالتطـــورات 
جاللتـــه  نـــوه  إذ  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
بأهميـــة تعزيـــز منظومـــة عمـــل مجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة ودوره 
المؤثـــر علـــى مختلـــف المســـتويات فـــي 
تنميـــة االقتصاد وتعزيـــز األمن اإلقليمي 

والعالمي.
وقـــام جاللتـــه بجولة في مكتـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، حيـــث اســـتمع جاللته 
إلـــى إيجاٍز عمـــا تم إنجـــازه ضمن اإلطار 
ذات  الحكوميـــة  للمشـــروعات  الموحـــد 
مكتـــب  عليهـــا  ُيشـــرف  التـــي  األولويـــة 
رئيس مجلس الوزراء، وقد بارك جاللته 
هـــذه الجهـــود الطيبة، مؤكـــًدا جاللته أن 
الوطن يســـمو ويرتقي بأبنائه، وأن أبناء 
وبنات البحرين من العاملين في القطاع 
الحكومي والقطاعات األخرى هم مصدر 

فخرنا واعتزازنا الدائم.

المنامة - بنا

المملكة قطعت أشواطا متقدمة في الميادين التنموية
الوطن يسمو ويرتقي بأبنائه وكوادرنا مصدر فخر واعتزاز... جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء:

جاللته استمع إلى إيجاز عما تم إنجازه ضمن اإلطـار الموحـد للمشروعـات الحكوميـة ذات األولويـة
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جاللة الملك يشيد بتطور منظومة وأداء العمل الحكومي

بعـــث عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، رســـالة شـــكر 
إلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة،  هذا نصها:
صاحب السمو الملكي االبن العزيز األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه 

هللا  
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

فـــي أعقـــاب زيارتنـــا، هـــذا اليـــوم، لقصـــر 
القضيبيـــة، وفـــي ضوء ما شـــهدناه خالل 
جولتنـــا لالطـــالع علـــى ســـير العمـــل فـــي 
اإلدارات التابعـــة لمكتـــب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، فإنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا، أن 
نعبـــر بدايـــًة لســـموكم عـــن بالـــغ تقديرنـــا 
وامتناننـــا وشـــكرنا علـــى مـــا تـــم تقديمـــه 
لنـــا من شـــروحات وإيجـــاز واف لمـــا تتم 
متابعته وإنجازه من خطط ومشـــروعات 
حكومية، وبإدارة تتســـم بالتنظيم الكبير 
والدقـــة الفائقـــة فـــي التنفيـــذ، وبإشـــراف 
مهنـــي يقف علـــى دقائق األمـــور ويراقب 
كل مـــا يلـــزم لتحقيـــق أهـــداف المبادرات 
ذات األولوية وذات االرتباط المباشـــر بما 
ينفـــع ويخدم المواطنين والمقيمين، وبما 
يضمـــن تحقيـــق درجة عالية مـــن الجودة 
والتفوق، التي هي ســـمة من سمات إدارة 
العمـــل الحكومي بقيادة ســـموكم وفقكم 
هللا. وال يفوتنـــا فـــي هـــذه المناســـبة، أن 
نسجل إعجابنا الكبير بالكوادر البحرينية 
- مـــن الشـــباب والشـــابات- العامليـــن في 
هذا الموقع الهام، ولقد سعدنا باللقاء بهم 
وبــــحجم حماســـتهم وهم يمثلـــون الوجه 
الجميـــل والمشـــرق لــــ “فريـــق البحريـــن”، 
الـــذي نعتـــز بعطائه أشـــد االعتـــزاز، ونجد 
في أدائه صورة مشّرفة لجاهزية الكوادر 

الحكوميـــة لتأديـــة واجباتهـــم الوطنيـــة، 
علـــى أكمل وجـــه ممكن، باذليـــن في ذلك 
أقصـــى طاقاتهـــم، بمـــا يملكـــون مـــن عزم 
قوي ونشـــاط الفت نباركه لسموكم ولهم. 
ســـائلين هللا أن يعينكم علـــى حفظ أمانة 
يســـتحق  الـــذي  الغالـــي،  الوطـــن  خدمـــة 
مـــن الجميـــع المزيـــد مـــن البـــذل والعطاء 
لمـــا يديم رفعتـــه وبما يبقي رايتـــه عالية 
وخفاقـــة، بعون المولى، وبفضل نجاحات 

وإنجازات أبنائه وبناته.
عليكـــم  والســـالم   ، التوفيـــق  ولـــي  وهللا 

ورحمة هللا وبركاته،،

والدكم
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

هـــذا وتلقـــى صاحـــب الجاللة ملـــك البالد 
رســـالة شـــكر مـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء هذا 

نصها:
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الوالـــد 

العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

تحية اإلخالص والـــوالء لجاللتكم أيدكم 
هللا وأدام عليكم الصحة والعافية وطول 

العمر.
لقـــد تلقينـــا ببالـــغ الفخر وعظيـــم االمتنان 
مـــا حمله كتـــاب جاللتكم من تقديٍر ســـاٍم 
لمـــا تحقـــق لمملكـــة البحريـــن مـــن تقـــدم 
الحكومـــي،  العمـــل  وأداء  منظومـــة  فـــي 
وهـــو مـــا يزيدنـــا شـــرفا وعزما علـــى بذل 
المزيـــد إعـــالًء وعزًة ورفعـــًة للوطن، الذي 
يواصل نهضته المباركة في عهد جاللتكم 
الميمون الذي أّمـــَن الفرص الواعدة ألبناء 
للوطـــن،  المســـتمر  والتطـــور  البحريـــن، 

والـــذي أصبـــح بتوفيق مـــن هللا عز وجل، 
وبقيادتكـــم الحكيمـــة وحكمكـــم الرشـــيد، 
الخيـــر  مســـاعي  فـــي  متقدمـــا  نموذجـــا 

والتنمية واإلنجاز.  
هللا  حفظكـــم  الجاللـــة  صاحـــب  ســـيدي 

ورعاكم،،،
إن أوامـــر وتوجيهات جاللتكم تشـــكل لنا 
دوما منهاج عمل شامال ومتكامال لتسخير 
كافة اإلمكانيـــات لصالح تحقيق أولويات 
العمـــل الوطنـــي، بمـــا فيها من نمـــو وبناء، 
وخلق الفرص الواعدة للشباب البحريني، 
لنواصـــل تحقيـــق رؤيتكـــم الســـديدة في 

تعزيـــز مســـيرة الوطـــن المباركـــة والتطلع 
للمســـتقبل بتحقيق المزيد من المكتسبات 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  واإلنجـــازات 
التنمويـــة وتعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين 

التنافسية.
سيدي صاحب الجاللة أيدكم هللا،،،

إن إشـــادتكم الملكية السامية تدفع فريق 
إلـــى  الوطنيـــة  كـــوادره  بكافـــة  البحريـــن 
المضي قدمـــًا بكل إصراٍر وفخـــٍر لتحقيق 
الشـــاملة،  التنمويـــة  مســـيرتكم  تطلعـــات 
التـــي  حيـــث إن كل الجهـــود والمســـاعي 
أثمـــرت وحققت نجاحاتهـــا لتطوير العمل 
الحكومـــي وتحديث منظومته وتحســـين 
عـــّز  هللا  مـــن  بتوفيـــٍق  كانـــت  خدماتـــه، 
وجل، ومـــن ثم بفضل توجيهات جاللتكم 
الســـديدة أيدكـــم هللا، التـــي أرســـيتم بهـــا 

دعائم النهضة ومنطلقاتها.
بقيادتكـــم  يعتـــُز  البحريـــن  فريـــق  إن 
ويســـتلهُم منها القيم التـــي أصلتموها بأن 
خدمـــة الوطـــن وأبنائـــه األعـــزاء واجـــٌب 
وحنكـــة  حكمـــة  مـــن  وينهـــُل  مقـــدس، 
جاللتكـــم العزم واإلرادة للتقـــدم والتطور 
للوطن، بروٍح جامعة سمتها حب التحدي 

وعشق اإلنجاز.
في الختام أجـــدد لجاللتكم العهد والوالء 
بـــرا وإخالصـــا، لمواصلـــة العمل لإلســـهام 
في تحقيـــق المزيد من التقـــدم واالزدهار 
والنماء، لتكون البحرين دوما للجميع أمالً 

حاضرا وأمدا.
أن  القديـــر  العلـــي  المولـــى  هللا  نســـأل 
وســـنًدا  وفخـــًرا  وذخـــًرا  عـــًزا  يحفظكـــم 
للوطـــن الغالـــي ولـــكل األســـرة البحرينيـــة 

الواحدة، إنه سميع مجيب الدعاء.
ورعايتـــه  هللا  بحفـــظ  ســـيدي  ودمتـــم 

موفقين سالمين،،،
ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

مبديا جاللته إعجابه الكبير بالموظفين “الوجه الجميل والمشرق لـفريق البحرين”

سمــو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء: اإلشـــادات الملكيـــة تزيـــدنا عزمــا لبـــذل المزيــد إعـــالًء للوطـــن

توجيهات جاللتكم منهاج عمل لتسخير كافة 
اإلمكانيات لتحقيق أولويات العمل الوطني

نجاحات تطوير العمل الحكومي وتحديث 
منظومته جاءت بفضل توجيهات جاللتكم
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

إدارة  مجلـــس  رئيســـة  اســـتقبلت 
للتـــراث  العربـــي  اإلقليمـــي  المركـــز 
العالمي الشـــيخة مي بنت محمد آل 
خليفة أمس وزير التراث والسياحة 
بســـلطنة عمـــان ســـالم المحروقـــي، 
وذلـــك فـــي مقـــر المركـــز بالمنامـــة، 
المحروقـــي  الوزيـــر  تعـــّرف  حيـــث 
خـــال زيارتـــه إلى مملكـــة البحرين 
الحـــراك  جوانـــب  مختلـــف  علـــى 
الثقافـــي في المملكـــة وعلى برامج 
المركز اإلقليمي وجهوده في حفظ 
التراث المادي فـــي مختلف البلدان 
العربية، كما وتباحث الطرفان حول 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون الثقافي فيما 

بين البلدين الشقيقين.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة إن زيـــارة وزيـــر التـــراث 
والســـياحة بالســـلطنة تعكـــس مدى 
االهتمـــام المتبـــادل بتنميـــة وتعزيز 
العاقـــات الثقافية ما بيـــن البلدين، 
فـــي  العمانـــي  بالحضـــور  مشـــيدة 
الحـــراك المحلـــي والـــذي أثمـــر على 
ضمـــن  متبادلـــة  مشـــاريع  الـــدوام 
المســـتدامة.  الثقافيـــة  المواســـم 
الخليجـــي  العمـــل  أهميـــة  وأكـــدت 
حفـــظ  فـــي  المشـــترك  والعربـــي 
واألوطـــان،  الشـــعوب  مكتســـبات 
مضيفـــة: “لدينـــا في وطننـــا العربي 
مخـــزون تاريخي عريـــق قل نظيره 
العالـــم، ونحـــن فـــي المركـــز  حـــول 
اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث العالمـــي 
نســـعى إلـــى التواصـــل المباشـــر مع 
كافـــة المســـؤولين عـــن التـــراث في 
البلـــدان العربيـــة؛ مـــن أجـــل تعزيـــز 
إرثنـــا الحضـــاري العريـــق”، مشـــيدة 
بالتجـــاوب والتواصـــل الحثيث مع 
الجهـــات المعنية في ســـلطنة عمان 

مواقعهـــا  حفـــظ  جهـــود  يعـــزز  بمـــا 
قائمـــة  علـــى  المســـجلة  التراثيـــة 

التراث العالمي لليونيسكو.
من جانبه، توجه المحروقي بالشكر 
إلـــى الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة علـــى جهودهـــا فـــي تعزيـــز 
العاقات مـــا بين البحريـــن وعمان، 
مشـــيدًا بجهود المركز اإلقليمي في 
االرتقـــاء بحالة صون وإدارة مواقع 
التراث العالمي في البلدان العربية، 
اســـتعداده  عـــن  معاليـــه  وأعـــرب 
للتعـــاون مع المركـــز؛ من أجل تعزيز 
قـــدرات البلدان العربيـــة على حفظ 

وصون مواقعها الحضارية.
المركـــز،  فـــي  اســـتقباله  وخـــال 
تعـــّرف الوزيـــر علـــى عمـــل المركـــز 
اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث العالمـــي 
خّطتـــه  ضمـــن  المختلفـــة  وبرامـــج 
وصـــون  لحفـــظ  االســـتراتيجية 
علـــى  المدرجـــة  العربيـــة  المواقـــع 
لمنظمـــة  العالمـــي  التـــراث  قائمـــة 
اليونيســـكو، وذلك بحضـــور مديرة 
المركـــز هبـــة عبدالعزيـــز وعـــدد من 
كوادره. واّطلع معاليه على مختلف 
إنجـــازات المركـــز التـــي حققهـــا منذ 
تأسيســـه العام 2012م في مجاالت 
دعم تســـجيل المواقـــع العربية على 
للخبـــراء  القـــدرات  بنـــاء  القائمـــة، 
النشـــر  العـــرب،  والمتخصصيـــن 
والمطبوعـــات وإنتـــاج الكتـــب التي 
تعمل على أرشـــفة اإلرث التاريخي 
الثقافـــي، وكان آخرها كتاب التراث 
العالمـــي فـــي البلـــدان العربيـــة فـــي 
نســـخته الثانيـــة، إضافـــة إلى نجاح 
المركـــز فـــي بنـــاء شـــبكة عاقـــات 
متينة مـــع المؤسســـات والمنظمات 

الدولية المعنية.

تعزيز جهود حفظ المواقع التراثية على بالقائمة العالمية

50 مدرسة تشترك في تدشين الدليل التدريبي للتمكين الرقمي
شـــاركت 50 مدرسة حكومية في تدشين 
دليـــل للبرامج التدريبيـــة المعززة للتمكين 
الرقمـــي، والـــذي يتضمـــن أكثـــر مـــن 100 
ورشـــة تدريبيـــة مســـجلة مقســـمة إلـــى 6 
مجاالت مختلفة، وهي: البوابة التعليمية، 
واألدوات الرقمية التعليمية، والمختبرات 
التعليميـــة، والمحتوى التعليمـــي الرقمي، 
واالســـتعمال اآلمن للتكنولوجيا، وأدوات 

مايكروسوفت 365.
فريـــق  المشـــروع  هـــذا  علـــى  وأشـــرف 

الرقمـــي  والتمكيـــن  والتعّلـــم  التعليـــم 
بالمنطقـــة التعليمية الثانيـــة، بقيادة مدير 
مدرســـة البـــاد القديـــم اإلعداديـــة للبنين 
حســـين الـــدرازي، ومديـــر مدرســـة ســـترة 
االبتدائيـــة للبنين عبـــد هللا القصاب، فيما 
قـــام اختصاصيـــا التكنولوجيـــا نبيه أحمد 
الغربـــال مـــن مدرســـة الـــرازي االبتدائيـــة 
للبنيـــن، وعلي حســـن ســـبيل من مدرســـة 
ســـترة االبتدائيـــة للبنيـــن بإخـــراج الدليل 

بالصورة المطلوبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عرض الدليل التدريبي

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول  
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
أمس، كبير مستشـــاري الدفاع للشرق 
األوســـط بالمملكـــة المتحـــدة الفريـــق 
طيـــار مارتـــن ســـام سمبســـون، وذلـــك 
بحضـــور رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 

طارق بن حسن الحسن.
وقـــد رحب الوزير بالفريق سمبســـون، 
مشيدًا بالعاقات التاريخية والمتميزة 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
عـــن  يزيـــد  لمـــا  والممتـــدة  المتحـــدة، 
200 عـــام، منوهًا بأهميـــة هذه الزيارة 
فـــي تعزيـــز التواصل وتبـــادل وجهات 
النظـــر فـــي إطـــار التعـــاون والتنســـيق 
األمني وفتح آفـــاق جديدة من العمل 

المشترك.
وخـــال االجتماع، ثّمن وزير الداخلية 
البـــاد صاحـــب  عاليـــًا حكمـــة عاهـــل 

الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، ورؤية جالتـــه الثاقبة، والتي 
كانت الداعم األساســـي في حفظ أمن 
البحرين وســـامتها اإلقليمية في ظل 
المتســـارعة،  والتحديـــات  المتغيـــرات 
منوهًا بأهمية توحيد الصف الخليجي 

لمواجهة التحديات المستقبلية.
من جهته، عّبر كبير مستشاري الدفاع 
للشـــرق األوســـط بالمملكـــة المتحـــدة 
عن تقديـــره للبرامج والمشـــاريع التي 

أطلقتهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي مجال 
تعزيـــز حقوق اإلنســـان، وفي مقدمتها 
المشروع الحضاري للعقوبات البديلة، 
مثمنًا جهود وزارة الداخلية في حفظ 

األمن وتعزيز االستقرار.
بحـــث مجـــاالت  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
التعاون والتنسيق األمني بين البلدين 
الصديقيـــن، باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 
الموضوعـــات والمســـتجدات األمنيـــة 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

بحث مجاالت التعاون األمني مع بريطانيا... وزير الداخلية:

الرؤية الثاقبة لجاللة الملك داعم أساس في حفظ أمن البحرين

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفة، صباح أمس، كبير مستشـــاري الدفاع بالشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا 
Mar�  بالقوات المســـلحة بالمملكة المتحدة الصديقة الفريق طيار مارتن سامبســـون

tin Sampson والوفـــد المرافـــق لـــه، بحضـــور رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 
ذياب النعيمي. ورحب القائد العام بكبير مستشـــاري الدفاع بالشـــرق األوسط 
وشـــمال أفريقيـــا بالقـــوات المســـلحة البريطانية، حيث أشـــاد بعمق عاقات 
الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، 

باإلضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العاقات الثنائية.

تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع بريطانيا

تمرين عسكري مشترك مع اإلمارات... قريبا
اجتمع مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي 
ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مـــع وفد مـــن وزارة الدفاع بدولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة برئاسة العميد مســـلم الراشدي، 
بحضـــور قائـــد قوة الحـــرس الملكي الخاصة ســـمو 
المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وذلك 

صباح أمس )األربعاء(. 
ورحب ســـمو مستشـــار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي بوفـــد وزارة الدفاع بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة، مشـــيدًا ســـموه بعمـــق العاقات 
األخويـــة الوطيـــدة والمتميـــزة التي تربـــط البلدين 

الشقيقين.
التنســـيق  ســـبل  بحـــث  االجتمـــاع  خـــال  وجـــرى 
الدفاعـــي المشـــترك وتعزيز مختلـــف أوجه التعاون 

فـــي مجـــال مكافحـــة اإلرهـــاب مـــن خـــال توحيد 
مفاهيـــم العمـــل العســـكري المشـــترك الموحد وذلك 

تمهيدًا لتنفيذ فعاليات تمرين عسكري مشترك بين 
البلدين الشقيقين في الفترة المقبلة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اختتمـــت صبـــاح أمـــس، مجريـــات 
التمرين المشـــترك الدفاع المتوهج 
والـــذي   ،)Neon Defender(   22
نفذتـــه عدد مـــن أســـلحة ووحدات 
ووزارة  البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة 
الداخليـــة متمثلة بخفر الســـواحل، 
والقيـــادة المركزية للقوات البحرية 
بحضـــور   )NAVCENT( األمريكيـــة 
اللواء الركن غانم الفضالة مســـاعد 
للعمليـــات،  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
والفريـــق بحـــري تشـــارلز برادفورد 
كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة 
المركزية األميركية قائد األســـطول 
بحـــري  الركـــن  واللـــواء  الخامـــس، 
محمد العســـم قائد ســـاح البحرية 

الملكي البحريني.
عـــدد  تنفيـــذ  التمريـــن  وتضمـــن 
والتدريبـــات  العمـــل  ورش  مـــن 

العســـكرية المشـــتركة، روعـــي فيها 
للمســـتجدات  ومســـايرتها  التنـــوع 
واالحترافيـــة  الواقعيـــة  وإضفـــاء 
تـــم  التمريـــن، حيـــث  فـــي تطبيـــق 
اســـتخدام مجموعـــة مـــن التقنيات 
الخطـــط  أحـــدث  علـــى  المســـتندة 
العســـكرية  واإلســـتراتيجيات 
مختلـــف  تنفيـــذ  أثنـــاء  المعاصـــرة 
واشـــتملت  التمريـــن،  مراحـــل 

الحيـــة  بالذخيـــرة  الرمايـــات  علـــى 
وعـــدد مـــن التطبيقـــات العســـكرية 
البحـــث  وعمليـــات  الميدانيـــة، 
التكتيكيـــة  والمنـــاورات  واإلنقـــاذ 
الجاهزيـــة  رفـــع  بهـــدف  البحريـــة 
 القتالية للمشـــاركين وتفعيل برامج 
مـــن  المشـــترك  التدريـــب  وخطـــط 
خـــال توحيـــد المفاهيـــم القتاليـــة 

وتبادل الخبرات.

تنفيذ عدد من ورش العمل والتدريبات العسكرية المشتركة

ختام مجريــات “الدفـــاع المتوهــج 22”



local@albiladpress.com

الخميس 19 مايو 2022 - 18 شوال 1443 - العدد 4965
05

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبال رئيـــس جهـــاز الخدمة المدنية الســـيد أحمد الزايـــد بمكتبه، عضو 
هيئـــة الصحفييـــن الســـعوديين عضـــو االتحـــاد الدولـــي للصحفييـــن عضو 
االتحـــاد العـــام للصحفيين العـــرب الكاتب الصحافي جمـــال الياقوت، الذي 
قـــدم له نســـخة من كتابه “جمـــال الكلمة جمال”، الذي يحتـــوى على كلمات 
وصـــور مؤثـــرة، وتوثيـــق صور أخـــرى للمؤلف مع عدد من الملوك ورؤســـاء 

الدول وكبار الشخصيات.
وخـــال اللقـــاء أشـــاد رئيس جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة بالجهود التـــي يبذلها 
الكاتـــب الصحافي جمـــال الياقوت فـــي الصدى اإلعامي لمســـار العاقات 
األخوية القائمة بين البلدين الشـــقيقين، مملكة البحرين وشقيقتها المملكة 

العربية السعودية، وإسهاماته في إثراء الساحة األدبية.
من جهته، أعرب الياقوت عن شكره وتقديره لرئيس جهاز الخدمة المدنية 

على دعمه وتشجيعه للجهود اإلعامية والصحافية.

قـــدم ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
االتحاديـــة،  ألمانيـــا  جمهوريـــة 
عبـــدهللا،   عبداللطيـــف  عبـــدهللا 
واجـــب العـــزاء إلى دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، قيادًة 
وحكومًة وشعًبا، في وفاة المغفور 
له بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفة بن زايد بن ســـلطان 

آل نهيان، طيب هللا ثراه.
وأعـــرب الســـفير لـــدى زيارتـــه إلـــى 
مقر ســـفارة دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة فـــي برليـــن عـــن خالـــص 

بهـــذا  المواســـاة  وعظيـــم  التعـــازي 
المصـــاب الجلل، مســـتذكًرا مناقب 
الفقيـــد الراحل وإســـهاماته البارزة 
فـــي نهضـــة وطنـــه وخدمـــة شـــعبه 
وقضايـــا أمته العربية واإلســـامية 
ودوره في تعزيز العاقات األخوية 
التاريخيـــة البحرينيـــة اإلماراتيـــة، 
وتدعيـــم العمـــل اإلنســـاني الدولي، 
ســـائًا المولى عز وجـــل أن يتغمده 
بواســـع رحمته ورضوانه، وأن يلهم 
حـــكام اإلمـــارات وشـــعبها الشـــقيق 

جميل الصبر والسلوان.

الزايد يشيد بالدور اإلعالمي للياقوت

سفيرنا في برلين يعزي في وفاة خليفة بن زايد

خليفة بن زايد عزز العالقات العائلية مع البحرين
رئيس أمناء مركز الملك حمد العالمي يقدم التعازي:

زار رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 
نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيســى الثقافي 
الســفارة  )األربعــاء(،  أمــس  آل خليفــة،  بــن خليفــة  الشــيخ خالــد 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة لــدى مملكــة البحريــن، 
لتقديــم واجــب العــزاء والمواســاة فــي وفــاة المغفور لــه بإذن هللا 
تعالى صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الراحل.

أعـــرب للمســـؤولين فـــي ســـفارة 
المملكـــة  لـــدى  اإلمـــارات  دولـــة 
عـــن خالص تعازيـــه لرئيس دولة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، وألســـرة آل 
نهيان الكرام والشـــعب اإلماراتي 
الشـــقيق بهـــذا المصـــاب الجلـــل، 
المناقـــب  ســـعادته  مســـتذكرًا 

لصاحـــب  الجليلـــة  واإلســـهامات 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايد 
لتطويـــر  هللا  رحمـــه  نهيـــان  آل 
الدولة والنهـــوض بها على جميع 
األصعدة التي ساهمت في إعاء 
اســـم الدولة الشـــقيقة في جميع 
إلـــى جهـــوده  المحافـــل، مشـــيرًا 
المتواصلـــة طوال حياته لتطوير 
وتعزيز عاقات األخوة والعائلية 

الثنائيـــة بين البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين، تأكيًدا على الوشائج 
الحميمـــة والمصالـــح المشـــتركة 
التي تربط دول مجلس التعاون، 
والمساعي الحثيثة التي قام بها 

ســـموه رحمـــه هللا لخدمـــة األمة 
العربية واإلسامية والدفاع عن 
قضاياهـــا المصيريـــة، ومســـاندة 
الجهـــود العالميـــة لتحقيق األمن 

والسلم واالستقرار الدولي.

الجفير - مركز عيسى الثقافي

إسهامات “التنمية السياسية” تنهض بالمسؤولية الوطنية
الرميحي: مستعدون لتقديم ورش ألعضاء “المجلس”... الصالح:

أشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، 
باإلســـهامات والمبـــادرات المتعـــددة التي 
يقّدمها معهد البحرين للتنمية السياســـية، 
ومـــا يوليه مـــن اهتمام وحـــرص متواصل 
فـــي  السياســـي  بالوعـــي  النهـــوض  علـــى 
المجتمـــع، وترســـيخ المفاهيـــم والمبـــادئ 
الديمقراطية، وتعزيز قيم الوالء واالنتماء 
الوطني، مشـــيًرا إلى أن المعهد يعتبر أحد 
ثمـــار المشـــروع اإلصاحـــي لعاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، ويؤدي أدواًرا وطنية مشهودة.
وأكد رئيـــس مجلس الشـــورى أن البرامج 
النوعية والمتخصصـــة التي ينفذها معهد 
البحريـــن للتنمية السياســـية، تلعـــب دوًرا 
ـــا فـــي تنميـــة اإلدراك بالمســـؤولية  إيجابيًّ
الثابتـــة  باألســـس  والتعريـــف  الوطنيـــة، 
والمقومـــات الراســـخة التـــي يقـــوم عليها 

ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، ودســـتور مملكة 
البحرين، وما تشـــكله مـــن ركائز مهمة في 
بنـــاء دولـــة المؤسســـات والقانـــون، منّوًها 
بالنجاحـــات الكبيـــرة التـــي حققهـــا المعهد 
منـــذ إنشـــائه. جـــاء ذلـــك، خال اســـتقبال 
رئيس مجلس الشـــورى، أمـــس )األربعاء(، 
بحضـــور النائـــب الثانـــي لرئيـــس المجلس 
جميلة سلمان، وزير شؤون اإلعام رئيس 

للتنميـــة  البحريـــن  مجلـــس أمنـــاء معهـــد 
السياســـية علي الرميحي، والنائب محمد 
السيســـي البوعينيـــن، وعـــدد مـــن  أعضاء 
مجلس أمناء المعهد، حيث تســـّلم نســـخة 

من التقرير السنوي للمعهد للعام 2021.
وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أن 
اإلحصـــاءات والبيانـــات التفصيليـــة التي 
تضمنهـــا التقرير الســـنوي للمعهـــد، تعكس 

أمنـــاء  مجلـــس  بذلهـــا  مخلصـــة  جهـــوًدا 
التنفيذيـــة  اإلدارة  جانـــب  إلـــى  المعهـــد، 

ومنتسبي المعهد.
مـــن جانبـــه، أعرب وزيـــر شـــؤون اإلعام، 
البحريـــن  معهـــد  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
للتنميـــة السياســـية، عـــن التقديـــر والثناء 
علـــى مـــا يقدمـــه رئيـــس مجلس الشـــورى 
وأعضـــاء المجلـــس من عطـــاءات وجهود 
تشـــريعية تســـهم فـــي تحديـــث منظومـــة 
القوانيـــن الوطنيـــة، بما يجعلها منســـجمة 
مـــع جميـــع مجـــاالت التطـــور والتقدم في 
مملكـــة البحريـــن. وأكـــد اهتمـــام وحرص 
المعهـــد علـــى مواصلة التنســـيق والتعاون 
برامـــج  وصـــوغ  الشـــورى،  مجلـــس  مـــع 
تدريبيـــة وورش عمـــل متخصصـــة تدعم 
وتســـاند أعضـــاء المجلـــس، وتســـهم فـــي 
تعزيز كفاءات ومهارات منتســـبي األمانة 

العامة للمجلس.

المنامة - بنا

مروة أحمد سيدعلي المحافظة

أفـــادت إدارة االتصـــال بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم عبـــر 
حســـاب الـــوزارة على “انســـتغرام” بأن عددًا مـــن الطلبة 
الذين حاولوا تســـليم تطبيق ريـــض 152 اليوم االربعاء 
الموافـــق 18 مايو الجاري قد وجدوا صعوبة في إجراء 

عملية التسليم.
وأشـــارت إلى أنـــه ونظرًا لارتفاع الـــذي رصدته الوزارة 
في أعداد الطلبة الذين لم يتمكنوا من تســـليم التطبيق 
في الوقت المحدد، قررت الوزارة إعادة التطبيق للطلبة 
الذيـــن لم يتمكنوا من تســـليم التطبيق في وقت ســـيتم 

اإلعان عنه قريبًا.
يأتـــي ذلـــك حيـــث أدى عطـــل فـــي النظـــام اإللكترونـــي 
والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة  التابـــع  لامتحانـــات 
“مايكروســـوفت فورمز” إلى حرمان مجموعة كبيرة من 
طلبة المرحلة الثانوية سنة أولى، من رفع إجاباتهم على 
النظـــام اإللكترونـــي لـــدى تأديتهـــم امتحـــان مقرر ريض 

.152
ودفع هذا العطل الفني العديد من الطلبة وأولياء األمور 

إلـــى التعبير عن اســـتيائهم الشـــديد ودعوة الـــوزارة إلى 
النظـــر بجديـــة في هذا العطل والبحـــث عن وضع حلول 

مناسبة ومنصفة للتعامل مع هذه المشكلة.

الرتفاع أعداد المتضررين من تعطل النظام اإللكتروني... “التربية”:

إعادة تطبيق ريض 152 قريبًا لمن لم يتمكن من تسليمه

مـــن  نســـخة  علـــى  “البـــاد”  حصلـــت 
نموذج إجابة التطبيق الشـــامل للفصل 
 2021-2022 للعـــام  الثانـــي  الدراســـي 
من مقرر المحاســـبة “محا 213”، حيث 
المقـــرر  طلبـــة  مـــن  مجموعـــة  قامـــت 
بتـــداول هذه النســـخة عبـــر مجموعات 
تطبيـــق الوتســـاب وحـــل التطبيـــق من 

خاله.
أنهـــا  المســـّربه  النســـخة  مـــن  ويتبّيـــن 
النســـخة األصلية مـــن نمـــوذج اإلجابة 
مـــن امتحـــان المقرر الذي أجـــرَي أمس 
لطلبـــة تخصـــص التجـــاري مـــن الصف 
التوجيهي فـــي المرحلة الثانوية، وأكد 
أحـــد الطلبـــة الحاصلين علـــى النموذج 
أن صعوبـــة المقرر هي الســـبب الرئيس 
الذي أدى الســـتعانة العديـــد من الطلبة 
إلـــى ضيـــق  النمـــوذج باإلضافـــة  بهـــذا 

الوقـــت وصعوبـــة اســـتيعاب محتـــوى 
المقرر.

يذكـــر أن طلبـــة المـــدارس الحكوميـــة 
بدأوا بتنفيـــذ التطبيقات الشـــاملة عبر 

المنصة الرقمية األحد الماضي الموافق 
15 مايـــو 2022 »عـــن بعـــد«، والتي ُتعد 
بديـــاً المتحانات نهايـــة الفصل الثاني 

للعام الدراسي الجاري 2021-2022.

الطالب برّروا الغش بضيق الوقت وقلة االستيعاب

“^” تحصل على نسخة أصلية مسّربة لتطبيق مقرر المحاسبة النهائي

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالـــي نائب رئيس مجلـــس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها وفدًا من جامعة 
هدرزفيلـــد البريطانية، في إطار الزيارة التي تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية بين 
الجامعـــة و بين مؤسســـات التعليـــم العالي في مملكـــة البحرين والتعاون المشـــترك 

بينهم بما يعود بالنفع والفائدة في مجاالت البحث العلمي والتدريب والتطوير.
وتمـــت مناقشـــة ســـبل تعزيـــز التعـــاون فـــي مجـــاالت تنظيـــم األنشـــطة األكاديميـــة 
المشـــتركة وبحـــث برامـــج التدريـــب األكاديمـــي واالطـــاع علـــى أحـــدث البرامـــج 

االكاديمية والتجارب المبتكرة في مجال التعليم والتدريب.

تعزيز التعاون التعليمي مع “هدرزفيلد” البريطانية

البحرينية سّطرت إنجازات ممتدة بالمجال الهندسي
تسّلمت تكريم “المهندسين” بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية... األنصاري:

أكدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هالة األنصاري أن المرأة البحرينية أثبتت 
جدارتهـــا في مختلف المجـــاالت التنموية 
بمـــا فـــي ذلك المجـــال الهندســـي بمختلف 
تخصصاتـــه، ومـــا زالـــت تتميـــز وتحصـــد 
اإلنجازات في هذا القطاع منذ سبعينيات 
القـــرن الماضي وحتـــى اليـــوم، معربة عن 
الفخـــر إزاء قـــدرة المـــرأة المهندســـة على 
ء العديد مـــن المناصـــب القيادية في  تبـــوُّ
الجهـــات الحكوميـــة والشـــركات الخاصـــة 

الكبرى في البحرين.
جـــاء ذلك خال اســـتقبالها رئيس مجلس 
إدارة جمعية المهندسين البحرينية ضياء 
توفيقي وعدًدا من أعضاء مجلس اإلدارة 
في مقـــر المجلـــس األعلى للمـــرأة بالرفاع 
فـــي إطار تســـلم تكريـــم المجلـــس األعلى 
للمـــرأة بمناســـبة مرور خمســـين عاًما على 

تأسيس الجمعية.

وأكـــدت األنصـــاري أهميـــة إبـــراز قصـــص 
مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  نجـــاح 
الهندســـية، ودراســـة ســـبل  التخصصـــات 
معالجة التحديات التي تواجهها، وتفعيل 
سياسات إدماج احتياجات المرأة وضمان 
اســـتدامتها في القطاع الهندســـي، مشيرة 
الخريجـــات  توعيـــة  إلـــى ضـــرورة  أيًضـــا 

بمـــا هو متاح مـــن فرص عمـــل واعدة في 
مجال العمل الهندســـي، وتجويد وتطوير 
الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية 
بالقطاع الهندســـي أمام المـــرأة البحرينية 
لضمـــان إدماج احتياجاتها وتحقيق أوجه 

تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
ونـــوه توفيقـــي بجهـــود المجلـــس األعلى 

للمرأة برئاســـة قرينة عاهل الباد صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة فـــي مجـــال تعزيز مبـــدأ تكافؤ 
الفـــرص بيـــن المـــرأة والرجل فـــي القطاع 
الهندســـي بما يضمن حصولهن على فرص 
التدريـــب والترقـــي واالنطـــاق نحو آفاق 
حـــرص  إلـــى  مشـــيًرا  وعالميـــة،  إقليميـــة 
جمعية المهندسين على استلهام توجهات 
المجلـــس وإرشـــاداته علـــى صعيـــد دعـــم 
تقدم وتنافســـية المرأة البحرينية في هذا 
المجال، ومشـــيًدا بالشـــراكة بين المجلس 
والجمعية التي ساهمت في إيجاد برامج 
وأنشـــطة ساهمت بشكل كبير في تشجيع 
هندســـية  تخصصـــات  لدخـــول  النســـاء 
نوعيـــة تواكـــب متطلبـــات ســـوق العمـــل 

الحالية والمستقبلية.
وتســـلمت االميـــن العـــام للمجلس نســـخة 
مـــن كتاب “50 عاًما على تأســـيس جمعية 

المهندسين البحرينية.. تميز وعطاء”.

الرفاع المجلس األعلى للمرأة

األنصاري تتسلم تكريم المهندسين البحرينية بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية



المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة أمس الخميـــس عن توافر تطعيـــم فايزر لألطفال 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا فـــي 6 مراكـــز صحيـــة وهـــي كالتالـــي: مركـــز 
جدحفـــص الصحـــي، ومركز مدينة حمـــد الصحي، ومركز مدينة عيســـى 
الصحي، ومركز الحورة الصحي، ومركز أحمد علي كانو الصحي، ومركز 
بنـــك البحريـــن الوطني الصحي فـــي الدير، باإلضافة إلـــى مركز التطعيم 

في مجمع سترة.
 كمـــا يمكن االطـــاع على مراكـــز التطعيم المضاد لفيـــروس كورونا على 

.www. healthalert.gov.bh الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة

تطعيم فايزر لألطفال متوافر في 6 مراكز صحية

محافظة المحرق

محافظـــة  محافـــظ  أشـــاد 
هنـــدي  بـــن  ســـلمان   المحـــرق 
المناعي بالمحتوى الذي يقدمه 
والمتخصصـــون  الباحثـــون 
تثـــري  مـــن دراســـات وبحـــوث 
المكتبات الجامعية وتقدم مادة 

دسمة للطلبة من الجنسين.
اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
نائـــب  بحضـــور  المحافـــظ 
المحافـــظ  العميـــد عبـــدهللا بن 
خليفة الجيران، سهير المهندي 
التي أهـــدت المحافظة نســـخة 

وآخـــر  الجديـــد  كتابهـــا  مـــن 
مؤلفاتها األكاديمية.

وأكـــد المحافـــظ  الـــدور المهـــم 
والبـــارز لوســـائل اإلعـــام فـــي 
العديـــد مـــن الجوانـــب وخاصة 
عـــن  معربـــًا  منهـــا،  التوعويـــة 
هـــذا  علـــى  للمهنـــدي  تقديـــره 
مشـــيدًا  المميـــز،  اإلهـــداء 
بجهودهـــا التثقيفيـــة والبحثية 
القيمـــة  مؤلفاتهـــا  خـــال  مـــن 
وما تقدمـــه من برامـــج إذاعية 

هادفة.

بن هندي يشيد بجهود الباحثين 
في إثراء المكتبات الجامعية

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار الوقـــوف علـــى احتياجـــات 
مناطـــق محافظـــة العاصمـــة المختلفـــة 
لتلبيتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات 
المعنية استقبل نائب محافظ محافظة 
العاصمة حســـن المدني عدًدا من أهالي 
بالقضيبيـــة،  مكتبـــه  فـــي  العكـــر  قريـــة 
وذلـــك لبحث مجموعة من االحتياجات 
والطلبـــات التـــي يســـعى األهالـــي إلـــى 

تنفيذها.
واطلـــع نائـــب المحافـــظ خـــال اللقـــاء 
علـــى الطلبـــات المرفوعـــة مـــن األهالـــي 
والتـــي تتضمن اســـتكمال تطوير البنية 
العكـــر  حديقـــة  واســـتكمال  التحتيـــة، 
وتأهيـــل  لألهالـــي،  وفتحهـــا  الغربـــي 

ســـاحل العكر، والشكاوى المقدمة حول 
البيـــوت المهجـــورة في المنطقـــة والتي 
تمثـــل خطـــورة على األهالـــي، باإلضافة 
إلـــى موضـــوع الباحثين عـــن العمل في 
القرية وضرورة إيجاد الحلول المناسبة 
لتوظيفهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد نائب المحافـــظ حرص المحافظة 
على رصد ومتابعـــة احتياجات األهالي 
في مناطـــق العاصمة المختلفة ومعرفة 
أوجه القصـــور في الجوانـــب الخدمية، 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  والتواصـــل 
الســـتكمالها، مشـــيًرا إلـــى أن مـــا أورده 
األهالـــي خال اللقاء هـــو محط اهتمام 

من قبل المحافظة.

المدني يستقبل أهالي العكر ويبحث احتياجاتهم

تطوير التشريعات وبيئة األعمال للعمالة الوافدة

وفــد “الوطنيـة” يـزور شـرطـة “العـاصمـة”

تنفيذ أهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة... العلوي:

مشيدا بجهود تطبيق معايير حقوق اإلنسان

بتكليـــف مـــن ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد ال خليفـــة، حضر الرئيس 
العلـــوي،  العمـــل جمـــال  لهيئـــة تنظيـــم ســـوق  التنفيـــذي 
الجلســـات االفتتاحية لمنتدى اســـتعراض الهجرة الدولي  
األول، المنعقـــد تحـــت رعايـــة رئيس الجمعيـــة العامة في 
األمـــم المتحدة، وذلك بمقر األمـــم المتحدة في نيويورك. 
حيـــث ُيعـــد المنتدى المنصـــة العالمية الحكوميـــة الدولية 
الرئيســـة لمناقشـــة التقدم المحقق علـــى الصعيد الوطني 
فـــي تنفيـــذ أهـــداف االتفـــاق العالمي مــــن أجــــل الهجــــرة 

.)GCM( اآلمنـة والمنظمـة والنظاميـة
وأوضـــح العلـــوي، أن المشـــاركة فـــي هذا الحـــدث الدولي 
تأتـــي انطاًقا مـــن تبني مملكة البحريـــن ألهداف االتفاق 
العالمي في المؤتمر الحكومي العتماد المشـــروع المنعقد 
فـــي العاصمـــة مراكش بالمغـــرب في ديســـمبر 2019، إلى 

جانـــب تقديمهـــا لتقريرهـــا الطوعـــي األول ضمـــن أوائـــل 
الدول، والذي حظي بإشادة أممية في جولة االستعراض 
التحضيريـــة خـــال مؤتمـــر المراجعـــة اإلقليمـــي لاتفاق 
العالمـــي مـــن أجـــل الهجـــرة اآلمنـــة والمنظمـــة والنظامية 
فـــي فبراير 2021. وأشـــار العلوي إلـــى أن المنتدى يهدف 

إلجـــراء تقييـــم أولـــي للتقـــدم المحقق في تنفيـــذ أهداف 
االتفـــاق بمشـــاركة الدول األعضـــاء، وأصحـــاب المصلحة 
المتعدديـــن من خال عقد جلســـات اســـتعراض تفاعلية، 
ومناقشـــة السياســـات والتحديـــات والفـــرص فـــي مجال 
حوكمة العمالة الوافدة وحفظ حقوق العاملين، وذلك في 

سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
للـــدول المشـــاركة  ُيعـــد فرصـــة  المنتـــدى  إلـــى أن  ونـــّوه 
والممارســـات  الخبـــرات  لتبـــادل  المصلحـــة  وأصحـــاب 
الدولية واإلقليمية، وســـبل معالجة التحديات، مما يسهم 
فـــي بلـــورة إجـــراءات فاعلـــة في مجـــال حوكمـــة الهجرة 
والمســـائل المرتبطـــة بهـــا، وفي الوقـــت نفســـه، مؤكًدا أن 
الحضور والمشاركة في المحافل الدولية ذات الصلة نابع 
من حرص حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء علـــى تطوير 

التشريعات وبيئة األعمال للعمالة الوافدة.

اســـتقبل المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة 
محافظـــة العاصمة العميد إبراهيم ســـيف 
النجـــران، كل من رئيس لجنة زيارة أماكن 
االحتجـــاز والمرافـــق بالمؤسســـة الوطنية 
الحمـــادي،  هللا  مـــال  اإلنســـان  لحقـــوق 
والمحاميـــة دينـــا اللظـــي عضـــو مجلـــس 
رئيـــس  بحضـــور  المؤسســـة،  مفوضـــي 
مركز شـــرطة الحورة المقـــدم محمد خالد 
البوعينيـــن. وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحب 
والمحاميـــة  بالحمـــادي  النجـــران  العميـــد 
اللظي، مشـــيدا بـــدور المؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان فـــي النهـــوض بمهمتهـــا 
اإلنسانية من خال عملها للمحافظة على 
االستقرار االجتماعي ونشر وتعزيز ثقافة 

حقـــوق اإلنســـان والتعامـــل مـــع القضايـــا 
الحقوقيـــة وفقـــا لاختصاصـــات الموكلـــة 
إليهـــا، مشـــيرا إلـــى حـــرص المديرية على 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق مع المؤسســـة 

في جميع الجوانب.
وخال الزيارة التـــي تأتي ضمن الزيارات 
التـــي  المعلنـــة  وغيـــر  المعلنـــة  الميدانيـــة 
تقـــوم بهـــا المؤسســـة إلى مراكـــز اإلصاح 

الحبـــس االحتياطـــي  والتأهيـــل وأماكـــن 
واالحتجاز، لرصد أوضاع حقوق اإلنســـان 
وللتثبـــت مـــن ضمـــان تمتـــع الموقوفيـــن 
بحقوقهـــم المقـــررة ســـواء كانـــت قبـــل أو 
أثنـــاء إجـــراءات اإليقـــاف أو بعدها، اطلع 
مديريـــة  أقســـام  علـــى  المؤسســـة  وفـــد 
شرطة محافظة العاصمة، واستمع إليجاز 
حقـــوق  تأميـــن  فـــي  المديريـــة  دور  عـــن 
وواجبـــات الموقوفيـــن احتياطيـــا وأهـــم 
اإلجـــراءات المتعلقـــة بهذا الشـــأن، منوًها 
الوفد بالجهود التـــي يبذلها القائمون على 
المديريـــة خصوصا، والجهـــود التي تبذلها 
وزارة الداخليـــة عمومـــا لتطبيـــق معاييـــر 
حقوق اإلنسان المعتمدة، وتقديم الرعاية 

واالهتمام للنزالء في تلك المراكز.

هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - وزارة الداخلية

تمكين الطلبة النزالء من تقديم االمتحانات النهائية

أهمية أخذ التطعيم للفئة العمرية من 3 حتى 11 عاما

اإلجراءات شملت توفير الكتب الدراسية... “اإلصالح والتأهيل”:

إلسهامه في توفير الحماية الالزمة وتقوية جهاز المناعة... القحطاني:

أكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لإلصاح 
والتأهيـــل، التـــزام اإلدارة بتوفيـــر جميع 
الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة وغيرها 
بجانـــب أشـــكال الرعاية الازمـــة للنزالء، 
اإلصـــاح  مؤسســـات  لقانـــون  تنفيـــذًا 
والتأهيـــل والئحته التنفيذية، بما يعكس 
التطبيـــق المتكامل لقيـــم ومعايير حقوق 
اإلنســـان فـــي معانيها الســـامية. وأوضح 
أنـــه مـــن هـــذا المنطلق، تـــم التنســـيق مع 
اإلدارات المعنية بوزارة التربية والتعليم 
المطلوبـــة وتقديـــم  اإلجـــراءات  التخـــاذ 
التســـهيات المتاحة ومن بينها إجراءات 

التســـجيل لتمكيـــن النـــزالء فـــي مختلف 
المراحل الدراسية من تقديم االمتحانات 
النهائيـــة للفصل الدراســـي الحالي، والتي 
ســـبقها توفيـــر الكتـــب الدراســـية، حتـــى 
يتمكـــن الطلبـــة النـــزالء مـــن االســـتعداد 
الجيـــد لهـــذه االمتحانـــات. وشـــدد مدير 
عـــام اإلدارة العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل 
علـــى توفير حـــق التعليم لجميـــع النزالء، 
وتأديـــة  العلمـــي  التحصيـــل  ومواصلـــة 
المتبعـــة،  لألنظمـــة  وفقـــًا  االمتحانـــات 
منوهـــًا باالســـتمرار فـــي تقديـــم مـــا يلزم 
مـــن خدمـــات تســـهم فـــي صقـــل وتنمية 

مســـتواهم  وتحســـين  النـــزالء  مهـــارات 
العلمي، بما يعود عليهم بالنفع بعد انتهاء 

مـــدة محكوميتهـــم وإعـــادة دمجهـــم في 
المجتمع.

المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد 
الفريـــق  عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونا )كوفيد 19( المقدم طبيب مناف 
القحطاني، أهميـــة مبادرة أولياء األمور 
بتطعيم أبنائهم من الفئة العمرية البالغة 
3 - 11 عاًمـــا بالتطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا، خصوصا في ظـــل ارتفاع عدد 
الحاالت القائمة بين هـــذه الفئة العمرية 
عالميـــا، وذلك لما يقوم بـــه التطعيم من 
فـــي  المضـــادة  األجســـام  أعـــداد  زيـــادة 
الجســـم وتقوية جهـــاز المناعة لدى هذه 
الفئة العمريـــة وتوفيـــر الحماية الازمة 
لهم من الفيروس ما يســـهم في الحفاظ 

على سامتهم وسامة الجميع.
الدراســـات  أن  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 
مأمونيـــة  أثبتـــت  العلميـــة  والبحـــوث 
التطعيمـــات وفاعليتهـــا في رفـــع كفاءة 
الجهـــاز المناعـــي، وتخفيـــف مضاعفات 
الفيـــروس التي قد تـــؤدي لتلقي العاج 
المركـــزة،  العنايـــة  أو  المستشـــفى  فـــي 
الفتـــا إلـــى أن الدراســـات كذلـــك أثبتـــت 
أعـــراض  تقليـــل  فـــي  التطعيمـــات  دور 
الفيـــروس التـــي قـــد تســـتمر عنـــد بعض 
الحاالت لفترات طويلة بعد التعافي من 

الفيروس.
وأكـــد القحطانـــي أن المناعة المكتســـبة 
مـــن التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس تســـهم 

فـــي رفـــع المنحى المناعي للجســـم دون 
مضاعفات على عكس المناعة المكتسبة 
لـــدى المتعافين مـــن الفيـــروس التي قد 

نتيجـــة  المضاعفـــات  بعـــض  يصاحبهـــا 
اإلصابـــة بالفيـــروس والتـــي قد تســـتمر 

عند بعض الحاالت لفترات طويلة.

ولفـــت القحطانـــي إلـــى أن هيئـــة الغذاء 
ومركـــز   )FDA( األميركيـــة  والـــدواء 
 )CDC( واألوبئـــة  األمـــراض  مكافحـــة 
التطعيـــم  أخـــذ  بضـــرورة  توصيـــان 
لهـــذه الفئـــة العمريـــة للحـــد مـــن حدوث 
مضاعفـــات أو وفيـــات نتيجـــة اإلصابـــة 

بالفيروس.
أخـــذ  لضـــرورة  األمـــور  أوليـــاء  ودعـــا 
للفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  أبنائهـــم 
لتوفير الحماية الازمة لهم حفاًظا على 
سامتهم وذلك بالتوجه مباشرًة للمراكز 
الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة 

دون الحاجة ألخذ موعد.
يذكر أن وزارة الصحة قد وفرت تطعيم 
سينوفارم المضاد لفيروس كورونا للفئة 
العمرية من 3 حتى 11 عاًما في المراكز 
الصحية المعلن عنها مسبًقا، حيث يمكن 
االطـــاع عليها في الموقـــع التابع لوزارة 
 ،https://healthalert.gov.bh الصحـــة 
كمـــا أعلنـــت عـــن توفيـــر تطعيـــم )فايزر 
- بيونتيـــك( المضـــاد لفيـــروس كورونـــا 
فـــي  5 - 11 عاًمـــا  العمريـــة مـــن  للفئـــة 
مركـــز التطعيـــم بمجمع ســـترة التجاري 

باإلضافة إلى المراكز التالية:
مركـــز جـــد حفـــص الصحـــي، مركـــز بنك 
البحريـــن الوطنـــي الصحـــي فـــي الديـــر، 
مركز مدينة حمـــد الصحي، مركز مدينة 
عيســـى الصحي، مركز الحورة الصحي، 

ومركز أحمد علي كانو الصحي.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا



البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أفصـــح 
عـــن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
تخصيـــص مواقع ضمن المخطـــط التفصيلي 
الديـــر  شـــمال  بمنطقـــة  البســـيتين  لشـــارع 

لمشاريع إسكانية.
وذكـــر خلـــف فـــي خطابـــه لمجلـــس بلـــدي 
المحرق بشأن المخطط التفصيلي للمنطقة 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  أن 
أعدت دراســـة شـــاملة للمنطقة، حيث قامت 
بتوسيع شبكة الطرق وتصنيف بعض العقارات 
وتوفيـــر بعـــض الخدمـــات مـــع مراعـــاة تحديـــد 

مداخل ومخارج المخطط، وتحديد الشوارع الرئيسية 
مـــع الشـــوارع الفرعيـــة بعروض تتـــراوح بيـــن 15 و20 
متـــرًا، إلـــى جانب توفير موقع ســـيتم تســـجيله باســـم 
حكومة البحرين لصالح المشـــاريع اإلســـكانية، وتوفير 

مواقع للخدمات والمرافق العامة.
ولفـــت إلـــى أن المواقـــع المخصصـــة للمرافـــق العامـــة 
ســـتضم محطة صـــرف صحـــي، ومناطق ومســـطحات 

خضراء، ومحطتي كهرباء فرعية.
وأشـــار إلـــى أن دراســـة الهيئـــة خلصـــت إلـــى الحاجـــة 
لتخصيـــص مواقع حكوميـــة ذات أهمية اســـتراتيجية 
مطلـــة على شـــارع المحـــرق الدائـــري، حيـــث إن إعداد 

المخططات التفصيلية يوازن بين المتطلبات األساسية 
لمـــا يخـــدم المحافظـــة بشـــكل عـــام والمنطقـــة بشـــكل 
خـــاص، باإلضافة إلى النواحـــي التخطيطية والتي يتم 
فيهـــا األخذ بعيـــن االعتبار تخصيـــص مواقع للخدمات 
الحكوميـــة علـــى الشـــوارع، وذلـــك لتطويـــر الواجهـــات 

المطلة على الشوارع الرئيسية والحيوية بالمملكة.
واختتـــم الوزير خلف بأن تســـجيل عقـــارات بالمخطط 
لصالح بنك اإلســـكان يأتي كتعويض عـــن عقارات آيلة 
ملكيتها إليهم والواقع شـــمال مخطط شارع البسيتين، 
والتي ســـيتم تطويرها من قبلهم لدعـــم برامج الوزارة 

اإلسكانية.

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  تحـــت رعايـــة 
للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، نظمـــت مراكز الرعاية 
األوليـــة فعاليـــات وحفـــل تدشـــين الدليل 
“الملـــف  وخدمـــة  المحـــدث  اإلرشـــادي 
اإللكترونـــي لمرضـــى الربـــو” حيث تضمن 
الحفل حلقة علمية عن أحدث التوصيات 
لتشـــخيص  المعتمـــدة  والبروتوكـــوالت 
ومتابعة وعالج مرض الربو، وذلك تزامنًا 
مـــع االحتفـــاء بيـــوم الربـــو العالمـــي للعام 

2022 وذلك بفندق الخليج.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
للربـــو  العالمـــي  اليـــوم  أن  كلمتـــه  فـــي 
تنظمـــه المبادرة العالميـــة للربو المعروفة 
 1993 العـــام  تأسســـت  التـــي   ”GINA”بــــ
بالتعـــاون مـــع منظمـــه الصحـــة العالميـــة، 
ويتم االحتفال باليـــوم العالمي للربو في 
أول ثالثـــاء مـــن شـــهر مايو مـــن كل عام 
وذلـــك بتنظيم من المبادرة العالمية للربو 
في شتى بقاع العالم، حيث بدأ االحتفال 
فـــي هـــذا اليوم فـــي العـــام 1998 ويعتبر 
هـــذا اليوم هو أحـــد أهم األيـــام الصحية 
العالميـــة التـــي تهـــدف بشـــكل عـــام إلـــى 
دعم المصابيـــن بأمراض مزمنـــة وابتكار 
أســـاليب للتعايـــش معهـــا والعمل بشـــكل 
عالمي على مســـاندتهم بالطـــرق المتاحة 
ويأتـــي شـــعار هـــذا العـــام والمتمثـــل في 
ســـد الفجوات لرعاية مرضى الربو داعمًا 
للجهود الرامية إلتاحة ســـبل التشخيص 
المبكـــر والعـــالج المتكامـــل والحـــد مـــن 
التعرض لمحفـــزات نوبـــات اإلصابة بهذا 

المرض.
وأشـــار إلـــى أن منظمـــة الصحـــة العالمية 
تعتبـــر الربـــو مرضًا ذا أهميـــة كبرى حيث 
تقـــدر اإلحصائيـــات أن هنـــاك أكثـــر مـــن 
339 مليون شـــخص على مســـتوى العالم 
مصابـــون بالربـــو. علـــى الرغـــم مـــن أنه ال 
يوجـــد ما يســـمى بعالج الشـــافي للربو إال 
أنـــه باإلمـــكان الســـيطرة عليـــه والتقليـــل 
مـــن حدوث نوبات الربـــو، علمًا أن منظمة 

الصحـــة العالميـــة ســـجلت معدل انتشـــار 
الربـــو أعلـــى لـــدى األطفـــال الصغـــار منـــه 
لدى البالغيـــن، وأعلى في اإلناث منه لدى 
الذكور، وقد تكون اإلصابة بالربو وراثية، 
كمـــا أنه يمكن للظـــروف الجوية أن تفاقم 
حالـــة الربـــو، مثـــل: الطقس الجـــاف جدًا، 
والرطب أو العاصف، الفتًا إلى أن منظمة 
الصحـــة العالميـــة تؤكد علـــى الوقاية من 
الربـــو ومكافحتـــه حيـــث يعتمـــد الطبيب 
أساســـي  بشـــكل  الربـــو  تشـــخيص  فـــي 
علـــى التاريـــخ المرضي، شـــامالً األعراض 
وتكرارهـــا ومســـّبباتها، ويأتـــي بعـــد ذلـــك 
الفحـــص الطبـــي اإلكلينيكـــي، وقـــد تظهر 
أعراضـــه مـــرات عـــدة فـــي اليـــوم أو فـــي 

األسبوع لدى األفراد المصابين به.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
علـــى دور الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة في 
إذكاء الوعي المجتمعي من خالل تقديم 
المشورة الصحية بشأن المرض ومسبباته 

وطرق السيطرة عليه من خالل الخدمات 
بيـــن  والمشـــتركة  المتكاملـــة  العالجيـــة 
بالمـــرض  والمصابيـــن  الخدمـــة  مقدمـــي 
وتعزيـــز الســـلوكيات الصحية كالمشـــورة 
لإلقالع عـــن التدخين وتقديـــم الخدمات 
الوقائيـــة لهذه الفئة من األمراض المزمنة 
مثـــل التطعيمـــات التي تقلل مـــن اإلصابة 
من األمراض التنفسية التي من شأنها أن 
تحفـــز بعض نوبـــات الربو لـــدى المصابين 
بالمـــرض. ويأتـــي ذلك تماشـــيًا مع مفهوم 
طب العائلة وبرنامج “اختر طبيبك” الذي 
يضمن االســـتمرارية في تقديم الخدمات 
واإللمـــام  للفـــرد  والعالجيـــة  الوقائيـــة 
بمشـــاكلهم وعوارضهـــم الصحية وإعطاء 
العـــالج المناســـب وتعزيـــز نظـــام االحالة 
بيـــن الرعاية الصحيـــة األوليـــة والثانوية 
على ضـــوء الدالئل العلميـــة المثبتة آخذًا 
باالعتبار مشـــروع التســـيير الذاتي تحت 

مظلة الضمان الصحي.

وبمناســـبة هـــذا اليـــوم واحتفـــاًء باليـــوم 
العالمي للربو، أكد رئيس المجلس األعلى 
الكـــوادر  قـــدرات  بنـــاء  أهميـــة  للصحـــة 
الصحية باطالعهم على آخر المستجدات 
بشـــأن هـــذا المـــرض وتدشـــين الصفحـــة 
اإللكترونية الخاصة لمتابعة مرضى الربو 
فـــي مراكز الرعاية الصحية األولية حيث 
نتطلـــع من الكوادر الصحية تقديم المزيد 
من اإلنجـــازات والمكتســـبات التي تصب 
فـــي مصلحة المســـتفيدين مـــن الخدمات 

الصحية المقدمة في مملكة البحرين.
وفي ختـــام كلمته، أعرب رئيس المجلس 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  للصحـــة  األعلـــى 
لمجلـــس أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة الصحية 
والطواقـــم  التنفيذيـــة  واإلدارة  األوليـــة 
الصحية بمراكز الرعايـــة الصحية األولية 
ومنتســـبي المنظومـــة الصحية في جميع 
القطاعات والشـــركة الداعمـــة لهذا الحفل 
اســـترازينيكا والمنظميـــن للفعاليـــة. كمـــا 

واالســـتفادة  الجهـــود  لتضافـــر  دعاهـــم 
القصـــوى من العلـــم والتكنولوجيا وتبادل 
الخبـــرات والتجـــارب الناجحـــة والبحـــث 
لمكافحـــة  القـــدرات  وبنـــاء  واالبتـــكار 
األمـــراض بصفة عامة واألمراض المزمنة 
بصفـــة خاصـــة التـــي تؤثـــر علـــى جـــودة 

الحياة.
مجلـــس  رئيـــس  ألقـــى  جهتـــه،  ومـــن 
أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
عبدالوهـــاب محمـــد كلمـــة رّحـــب خاللهـــا 
العالمـــي  باليـــوم  لالحتفـــاء  بالحضـــور 
للربـــو من خـــالل حلقات علمية وتدشـــين 
الصفحة اإللكترونية، حيث تم تخصيص 
يـــوم عالمـــي إلذكاء الوعي وتوفير ســـبل 
التشـــخيص والعـــالج لمـــرض الربـــو فـــي 

جميع أنحاء العالم.
وأكد عبدالوهاب محمد أن مراكز الرعاية 
االهتمـــام  بالـــغ  أولـــت  األوليـــة  الصحيـــة 
لهـــذا المـــرض حيث يتـــم تحديـــث األدلة 

اإلرشـــادية بما يتماشـــى مع المســـتجدات 
ويتـــم  الربـــو  لمـــرض  العالميـــة  الصحيـــة 
مراكـــز  فـــي  الصحيـــة  الكـــوادر  تدريـــب 
ضـــوء  علـــى  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
المستجدات. وقد عملت المراكز الصحية 
علـــى ضمـــان اســـتحداث الخدمـــة لهـــذه 
الفئـــة مـــن خـــالل العيـــادات الطبيـــة ومن 
هـــذه  لمتابعـــة  المؤهلـــة  الكـــوادر  خـــالل 
الحـــاالت. واليـــوم يتـــم تدشـــين الصفحة 
اإللكترونيـــة لمتابعـــة مرضـــى الربـــو فـــي 
عيادات جميـــع أطباء العائلة ليتم متابعة 
المرضـــى وتوثيـــق البيانات الســـتخدامها 
االستخدام األمثل بما يصب في مصلحة 
متلقي الخدمة ولتقديم أفضل الخدمات 
الصحيـــة وفق مشـــروع التســـيير الذاتي 

بمراكز الرعاية الصحية األولية.
ينـــدرج  الربـــو  أن  عبدالوهـــاب  وأكـــد 
لمنظمـــة  العالميـــة  العمـــل  خطـــة  ضمـــن 
الصحـــة العالميـــة للوقايـــة مـــن االمراض 
غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا وخطـــة األمم 
المتحدة للتنمية المســـتدامة للعام 2030 
وقـــد أعـــدت المنظمـــة حزمـــة للتدخـــالت 
األساســـية بشـــأن األمراض غير الســـارية 
للمســـاعدة فـــي تحســـين إدارة األمـــراض 
غير السارية في الرعاية الصحية األولية 
وتشمل الحزمة على بروتوكوالت لتقييم 
األمراض التنفســـية المزمنة وتشـــخيصها 
البرتوكـــوالت  هـــذه  وتضمنـــت  وإدارتهـــا 
لمرض الربو ومرض داء انســـداد الرئتين 
المزمـــن الـــذي يعـــد الحـــد مـــن التعـــرض 
لدخـــان التبـــغ أمـــرًا مهمًا فـــي الوقاية من 

تلك األمراض ومضاعفاتها.
فقد ركزت مراكز الرعاية الصحية األولية 
على تعزيز الســـلوكيات الصحية للحد من 
األســـباب والمثيـــرات لنوبـــات الربـــو مثل 
تقديـــم المشـــورة لإلقـــالع عـــن التدخيـــن 
بالتنســـيق مع المختصين بـــإدارة الصحة 
العامة ومن خالل أطباء العائلة المؤهلين 
لمـــا يعـــود بالفائـــدة والنفـــع للجميـــع فـــي 
مملكـــة البحريـــن الغالية ليكـــون مجتمعنا 

مجتمعًا واعيًا باألمراض ومضاعفاتها.

صرح وكيل شـــؤون األشـــغال بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد 
الخيـــاط بـــأن نســـبة اإلنجـــاز بمشـــروع تطوير 
الطرق بمجمع 913 فـــي الرفاع، المدرج ضمن 
برنامج عمل الحكومة، قد بلغت 61 %، مشيرا 
إلى أن الهدف من هذا المشـــروع هو تحســـين 
شـــبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى السالمة 
المرورية عليها، والحد من مشـــكلة تجمع مياه 

األمطار في المنطقة.
جاء ذلـــك خالل زيارته التفقديـــة لموقع عمل 
المشـــروع التي رافقه فيها النائـــب عبدالرزاق 
الحطـــاب ممثـــل الدائرة السادســـة بالمحافظة 
الجنوبيـــة، والوكيـــل المســـاعد للطـــرق كاظـــم 
عبداللطيـــف، وعضـــو مجلس البلـــدي بالدائرة 
السادســـة خالـــد جناحـــي ومقـــاول المشـــروع 
وعـــدد مـــن مهندســـي الـــوزارة، لالطـــالع على 

سير العمل في المشروع وللتأكد من أن أعمال 
التنفيذ تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

إن  األشـــغال  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  وقـــال 

الـــوزارة انتهـــت مـــن تنفيـــذ األعمـــال المتعلقة 
بحماية خطوط الكهرباء واستبدال خط الماء 
الرئيـــس علـــى الطريـــق رقـــم 1312، وأضـــاف 

الخيـــاط أنـــه يجـــري العمـــل حاليا علـــى تنفيذ 
شـــبكة تصريـــف ميـــاه األمطـــار علـــى الطريق 
المذكـــور وتوصيلهـــا مع شـــارع 1311، وكذلك 
العمـــل على تنفيذ أعمال شـــبكة تصريف مياه 
لتوصيلهـــا  المعتـــرض  شـــارع  علـــى  األمطـــار 
النعســـان،  أم  شـــارع  علـــى  القائمـــة  بالشـــبكة 
باإلضافـــة إلى إنشـــاء األرصفـــة الجانبية لعدد 

من الطرق بالمجمع المذكور. 
وأوضـــح أحمـــد الخيـــاط أن أعمال المشـــروع 
تتضمن تطوير طريقي 1311 و1312، وكذلك 
إعـــادة رصف عـــدد من الطرق باألســـفلت منها 
)1301،1304،1307،1379،1369( إضافـــة إلى 
عدد من الطرق في الجزء الشـــمالي من مجمع 

913 فـــي المنطقـــة، وتوفيـــر أرصفـــة جانبيـــة 
للمشـــاة، إنشـــاء عـــدد مـــن مواقف الســـيارات 
شـــبكة  وإنشـــاء  المتوافـــرة،  المســـاحات  فـــي 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، وتحســـين مســـتوى 
اإلنارة، وتوفيـــر العالمات المرورية واللوحات 
اإلرشادية الالزمة ووضع حواجز السالمة في 

المناطق التي تتطلب ذلك. 
وخـــالل الزيارة وجـــه وكيل الـــوزارة القائمين 
على المشروع بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة 
العمـــل في المشـــروع حتـــى يتـــم االنتهاء من 
التنفيذ حســـب البرنامج الزمني المتفق عليه، 
والعمـــل على تذليل أيـــة صعوبات أو معوقات 

قد تطرأ خالل فترة التنفيذ.

يشار إلى أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة جاسكو  «
بقيمة 863,260 دينارا. وتهيب الوزارة بقاطني المنطقة التعاون والتقيد باإلشارات التحذيرية 

اإلرشادية واتباع التحويالت المرورية الموجودة على الموقع وتعتذر عن أي إزعاج خالل فترة تنفيذ 
المشروع.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة األشغال

تسجيل موقع لمشروع إسكاني بشمال الدير

ال عالج شافًيا للربو... واألطفال األكثر عرضة لإلصابة

61 % نسبة اإلنجاز في تطوير الطرق بمجمع 913 في الرفاع

ضمن المخطط التفصيلي لـ“شارع البسيتين”... خلف:

تدشين ملف إلكتروني خاص بالمرضى في المراكز الصحية... محمد بن عبداهلل:

بكلفة 863.2 ألف دينار وشبكة لتصريف األمطار... “األشغال”:

جانب من الزيارة الميدانية إلى مجمع 913 في الرفاع
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الرياض- واس

بحث نائب وزير الدفاع الســـعودي األمير 
مـــع  األربعـــاء،  أمـــس  ســـلمان،  بـــن  خالـــد 
مستشـــار األمـــن القومـــي األميركي جيك 
بيـــن  العالقـــات  تعزيـــز  ســـبل  ســـوليفان، 
والواليـــات  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

المتحدة األميركية.
وأفادت وكالة األنباء السعودية، بأن نائب 
وزيـــر الدفاع بـــدأ زيارة لواشـــنطن “إنفاذا 
لتوجيهـــات” ولـــي العهد األميـــر محمد بن 

سلمان سعود.
فـــي  األربعـــاء،  خالـــد،  األميـــر  والتقـــى 
العاصمة واشنطن، مستشار األمن القومي 
األميركـــي جيك ســـوليفان، وفـــق المصدر 
ذاتـــه. وبحث اللقاء “العالقات الســـعودية 

- األميركيـــة التاريخيـــة الراســـخة وآفـــاق 
التعاون والتنســـيق المشترك بين البلدين، 
وســـبل دعمها وتعزيزها في إطـــار الرؤية 

المشتركة بين البلدين الصديقين”.
ووفـــق الوكالـــة، وصل نائب وزيـــر الدفاع 
والوفد المرافق له صباح أمس لواشنطن، 
المســـؤولين  مـــن  عـــدد  “لقـــاء  بهـــدف 
الثنائيـــة،  العالقـــات  لبحـــث  األميركييـــن 
ومناقشـــة القضايا ذات االهتمام المشترك 

على المستويين اإلقليمي والدولي”.
ونقلت قناة “الحرة”، عن مراســـلها بالبيت 
األبيض، األربعاء، أن ســـوليفان أكد لنائب 
وزيـــر الدفاع الســـعودي “التزام واشـــنطن 
بمساعدة الرياض في الشؤون الدفاعية”.

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث في واشنطن تعزيز العالقات

طرابلس - العربية.نت

“االســـتقرار”  حكومـــة  بـــدأت 
بقيـــادة  البرلمـــان  مـــن  المكّلفـــة 
فتحـــي باشـــاغا، أمـــس ، مهامهـــا 
رســـميا من مدينة ســـرت الواقعة 
وسط البالد، بعد فشل محاوالتها 
في الدخـــول للعاصمـــة طرابلس 

وتســـلم الســـلطة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، معلنة عودة ليبيا رســـميا 
إلـــى مربع االنقســـام السياســـي والجغرافيـــا. وبذلك، تجد ليبيا نفســـها مرة 
أخـــرى أمام انقســـام إداري جديد بيـــن عاصمتين وتقســـيم لألراضي، وفي 
ظل حكومتين متنافستين، فيما يظل الغموض يكتنف موقفا من المصرف 

المركزي الليبي.
وقـــال المحلـــل السياســـي جمال شـــلوف، إن اختيار باشـــاغا لمدينة ســـرت 
الحتضان حكومته هو “قرار مقبول”، باعتبار جاهزيتها األمنية وكذلك من 
ناحيـــة البنية التحتية اإلدارية.كما أشـــار  إلـــى أن موقف محافظ المصرف 
المركـــزي الصديـــق الكبيـــر ســـيكون حاســـما خـــالل األيـــام المقبلـــة لتحديد 
مســـتقبل العملية السياســـية في ليبيا وفي تعزيز االنقســـام، وسيتضح من 
خاللـــه مـــا إذا كان المصرف المركزي ســـيكون موحدا في تســـييل ميزانية 
حكومة باشاغا والتعامل معها، أو سيبقي العمل في دائرة حكومة الوحدة 

الوطنية، وبالتالي يعاود االنقسام مجددا.

ليبيا نحو انقسام جديد... عاصمتان وغموض حول البنك المركزي
واشنطن - وكاالت

الديمقراطيـــة  النائبـــة  طالبـــت 
النـــواب األميركـــي،  فـــي مجلـــس 
الكونغـــرس،  طليـــب،  رشـــيدة 
باالعتراف بـ”النكبة الفلســـطينية”، 
وتعزيـــز حقوق اإلنســـان للشـــعب 

الفلسطيني.
األصـــول  ذات  النائبـــة  وقالـــت 

الفلســـطينية في سلســـلة تغريدات، نشرتها على تويتر، مساء أمس، إنها تقدمت 
بمشـــروع قـــرار للكونغـــرس األميركـــي يطلـــب “االعتـــراف بالنكبة الفلســـطينية”. 
وأضافـــت “قدمت مشـــروع قـــرار يعترف بالنكبـــة حيث دمـــرت 400 بلدة وقرية 

فلسطينية، وطرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم وأصبحوا الجئين”.
وشـــددت طليب في تغريداتها على ضرورة تعزيز حقوق اإلنســـان وقيم العدالة، 
موضحـــة أن الشـــعب الفلســـطيني “يعيـــش منذ نكبـــة 1948 في ظـــل االضطهاد 
والعنصريـــة”. وأشـــارت إلى أن إســـرائيل أعطيت “صكوكا على بياض” لممارســـة 
العنـــف. وتابعـــت: “يرفـــض الناس االعتـــراف بجرائـــم الحرب وانتهـــاكات حقوق 
اإلنســـان في نظـــام الفصل العنصري في إســـرائيل، رغم أن النكبة موثقة بشـــكل 
جيد ومســـتمرة حتى يومنا هذا”. وحظي مشـــروع طليب بدعم عدد من النواب 
األميركييـــن بينهم النائبة ماري نيومـــان والنائب جمال بومان. وقال بومان على 
تويتر: “ أنا فخور بأن أكون الداعم الرئيس لقرار االعتراف بالنكبة الفلسطينية”.

نائبة أميركية تطالب الكونغرس باالعتراف بالنكبة الفلسطينية
صنعاء - وكاالت

صنعـــاء  مطـــار  اســـتقبل 
لســـيطرة  الخاضـــع  الدولـــي، 
فـــي  الحوثييـــن  المتمرديـــن 
اليمـــن، أمس األربعـــاء، ثاني 
مـــن  قادمـــة  تجاريـــة  رحلـــة 
عمـــان،  األردنيـــة  العاصمـــة 

وفق مصدر مالحي.
وقال المصدر المالحي المســـؤول في المطار “اســـتقبل مطار صنعاء )شمال( 

طائرة تحمل 60 راكبا يمنيا قادمة من العاصمة األردنية”.
وأضـــاف أن “هـــذه ثاني رحلة تجارية يســـتقبلها مطار العاصمـــة اليمنية منذ 
نحو ســـت ســـنوات”. وحســـب المصدر نفســـه “غادرت رحلة تجاريـــة المطار 
األربعاء على متنها 188 راكبا في طريقها إلى األردن”. واإلثنين، تم استئناف 
الرحـــالت التجارية من مطار صنعـــاء، عبر رحلة تجارية غادرت المدينة إلى 
األردن وأخرى وصلت من البلد نفسه. وأعلنت الحكومة اليمنية في 12 مايو 
الجاري موافقتها على تســـيير رحالت تجارية مـــن مطار صنعاء، خالل مدة 

هدنة األمم المتحدة، بواسطة جوازات سفر صادرة عن ميليشيا الحوثي.
ومطلـــع أبريـــل الماضي، أعلـــن المبعوث األممي إلى اليمـــن هانس غروندبرغ 
عـــن موافقة أطـــراف الصراع على هدنة لمدة شـــهرين قابلـــة للتمديد، بدأت 

في اليوم التالي.

مطار صنعاء يستقبل ثاني رحلة تجارية من األردن

مقتل 9 وإصابة 24 في عملية 
“مكافحة إرهاب” بطاجيكستان

ــيــــب 24  ُقـــتـــل 9 أشـــخـــاص أمــــس وُأصــ
إرهــاب”  “مكافحة  عملية  خــال  بجروح 
أعلنت  حسبما  طاجيكستان،  شــرق  في 
وجرح  عسكري  وقتل  الداخلية.  وزارة 
حارقة  قنبلة  القيت  عندما  آخـــرون   13
في  لــأمــن  الوطنية  للجنة  مــوكــب  على 
عناصر  ثمانية  قتل  فيما  طاجيكستان،  
من “جماعة مسلحة غير قانونية” وجرح 

11 آخرون.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 70 عنصرا 

من هذه المجموعة اإلرهابية أوقفوا.

دوشانبي - أ ف ب

الكرملين: أوكرانيا ال تريد االستمرار في محادثات السالم

حرب السفراء تستعر.. موسكو تطرد عشرات الدبلوماسيين األوروبيين
اســـتعرت خـــالل الســـاعات الماضية 
حـــرب طـــرد الســـفراء، مـــع تصاعـــد 
فقـــد  األوروبـــي.  الروســـي  التوتـــر 
اســـتدعت وزارة الخارجية الروسية، 
أمس األربعاء، الســـفير اإليطالي لدى 
موسكو جورجيو ســـتاراس، إلبالغه 
بإجراءات جوابيـــة على خلفية طرد 
رومـــا لدبلوماســـيين روس في وقت 
ســـابق. وأبلغـــت الخارجيـــة الســـفير 
ا كإجراء  ا إيطاليًّ بطرد 24 دبلوماســـيًّ
مماثـــل. كما أعلنت طرد 27 إســـبانيًا، 
و34 دبلوماسيًا فرنسيًا، مؤكدة أنهم 

باتوا “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”.
وأتـــت تلـــك الخطوات الروســـية بعد 
خطوات إيطالية وفرنســـية مشـــابهة 
أعلنـــت  فقـــد  الماضـــي.  أبريـــل  فـــي 
 41 طـــرد  الماضـــي  الشـــهر  باريـــس 
دبلوماســـيا روســـيا، كانـــوا يقومـــون 
بحسب ما أكدت، بنشاطات تجسس. 
وأوضحـــت حينهـــا أن القـــرار يندرج 

في إطار “مساع أوروبية”.
الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  كذلـــك، 
اإليطاليـــة في بدايـــة أبريل الماضي، 
طرد 30 دبلوماســـيًا روسيًا، “ألسباب 
بحســـب  القومـــي”،  باألمـــن  تتعلـــق 
مـــا أوضـــح وقتهـــا وزيـــر الخارجيـــة 

اإليطالي لويجي دي مايو.
إال أن دي مايو رأى أن خطوة الروس 

اليوم بطرد دبلوماسييه غير مبررة.
بدورهـــا، نددت باريس “بشـــدة” بهذا 
الطـــرد، معتبـــرة أن القـــرار الروســـي 
ال يســـتند “إلـــى أي أســـاس شـــرعي”. 
وقالـــت وزارة الخارجيـــة فـــي بيـــان 
“يقـــدم الجانب الروســـي هـــذا القرار 
علـــى أنـــه رد علـــى قـــرارات فرنســـا” 
المتخـــذة فـــي أبريـــل عندمـــا طردت 
“العشرات من العمالء الروس” الذين 

يشتبه في أنهم جواسيس.
كمـــا أضافـــت “عمـــل الدبلوماســـيين 
والموظفيـــن في الســـفارة الفرنســـية 
في روســـيا يندرج بخـــالف ذلك، في 

إطـــار اتفاقيـــة فيينا حـــول العالقات 
الدبلوماسية والقنصلية

يذكـــر أن العديد من الدول األوروبية 
وســـلوفينيا  ألمانيـــا  مثـــل  األخـــرى 
والنمســـا وبولندا واليونـــان وكرواتيا 
مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  بطـــرد  قامـــت 
بـــدء  منـــذ  الـــروس  الدبلوماســـيين 
فـــي  الروســـية  العســـكرية  العمليـــة 
الواليـــات  طـــردت  أوكرانيا.كمـــا 
البعثـــة  مـــن  عضـــوا   12 المتحـــدة 
األمـــم  إلـــى  الروســـية  الدبلوماســـية 

المتحدة مطلع مارس.
من جهة أخرى، بعد تعثر المفاوضات 
بين موسكو وكييف، اتهم الكرملين، 
التـــام  بـ”االفتقـــار  أوكرانيـــا  أمـــس، 
إلـــى  التفـــاوض، مشـــيرا  إلـــى إرادة” 
فـــي  االســـتمرار  تريـــد  ال  كييـــف  أن 
محادثات الســـالم لوضع حد للصراع 
الجـــاري علـــى األراضـــي األوكرانيـــة. 
الكرمليـــن  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ديمتـــري بيســـكوف، إن “المحادثـــات 
ال تتقّدم ونالحظ غيابـــًا تاًما لإلرادة 
من جانـــب المفاوضيـــن األوكرانيين 

لمواصلة هذه العملية”.

حوالي ألف مقاتل خرجوا من 

آزوفستال.. وكبار القادة باقون

ميدانيا ووســـط غمـــوض يلف مصير 
الخارجيـــن والباقيـــن علـــى الســـواء، 

أعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية، أن 
694 مقاتال أوكرانيـــا متحصنين في 
مصنع آزوفســـتال للصلب في مدينة 
استســـلموا  األوكرانيـــة،  ماريوبـــول 
الماضيـــة. كمـــا  الــــ24 ســـاعة  خـــالل 
أوضحـــت، أمـــس، فـــي بيـــان يومي، 
 959 أن  العســـكرية،  العمليـــة  حـــول 
مســـلحا مـــن آزوفســـتال استســـلموا 
منـــذ يـــوم االثنيـــن الماضـــي، بينهـــم 
80 مصابًا، بحســـب مـــا نقلت فرانس 

برس.

فنلندا والسويد تقدمان طلَبي 

انضمام للناتو 

طلبـــا  وفنلنـــدا  الســـويد  قدمـــت 
لالنضمام إلى حلف شـــمال األطلسي 
)ناتـــو( أمـــس، فـــي نتيجـــة مباشـــرة 
للغزو الروســـي ألوكرانيا، فيما بدأت 
المحاكمـــة األولى فـــي كييف لجندي 
روســـي بتهمة ارتـــكاب جريمة حرب 

منذ بدء الصراع.
فنلنـــدا  قدمـــت  بروكســـل،  ففـــي 
والســـويد األربعاء طلبـــي انضمامهما 
لحلف شمال األطلسي، بعدما تسبب 
الغزو الروســـي ألوكرانيـــا في تحول 
كبير في سياســـات الحياد العســـكري 
التـــي انتهجهـــا البلـــدان علـــى مـــدى 
عقـــود. وقـــال األميـــن العـــام للحلـــف 
ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه الطلبين 

مـــن الســـفيرين الفنلندي والســـويدي 
في مقـــر الحلـــف “إن الطلبين اللذين 
قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية. 
فـــي  اآلن  الحلـــف  أعضـــاء  ســـينظر 
المراحـــل المقبلـــة ضمـــن مســـاريكما 

لالنضمام إلى الناتو”.
وتعليقـــًا علـــى تقـــدم كل مـــن فنلنـــدا 
والســـويد رســـميًا بطلـــب انضمامهما 
أكـــد  األطلســـي،  شـــمال  حلـــف  إلـــى 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 

جونسون، أنه يوم تاريخي.
فقـــد اعتبر في تغريدة على حســـابه 
على تويتر، أنـــه “قبل وقت وجيز لم 
يكن أحد يتوقع مثل تلك الخطوة”.إ 
ال أنـــه أكـــد “أن طموحـــات الرئيـــس 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن المروعة 
الجيوسياســـية  الخطـــوط  غيـــرت 
علـــى  شـــدد  األوروبية”.كمـــا  للقـــارة 
أن بـــالده تتطلـــع للترحيـــب بفنلنـــدا 

والسويد في الناتو “قريبا جدا”.
حوالـــى  وبعـــد  آخـــر،  تطـــور  وفـــي 
ثالثة أشـــهر مـــن بدء الغزو الروســـي 
جنـــدي  محاكمـــة  بـــدأت  ألوكرانيـــا، 
روسي يبلغ 21 عاما متهم بقتل مدني 
يبلـــغ 62 عامـــا نهاية فبرايـــر األربعاء 
محاكمـــة  أول  وهـــذه  كييـــف.  فـــي 
لجندي روسي بتهمة ارتكاب جريمة 
حـــرب منـــذ دخـــول قـــوات موســـكو 
إلـــى األراضـــي األوكرانيـــة األربعـــاء 
فـــي كييف، وقد أقر الجنـــدي المتهم 
بقتـــل مدني بأنه مذنـــب معترفا بكل 

الوقائع التي نسبت اليه.
وردا على ســـؤال لمعرفة مـــا إذا كان 
يعتـــرف “بـــدون تحفـــظ” بـــكل التهم 
حـــرب  جريمـــة  تهمتـــي  يشـــمل  بمـــا 
والقتـــل العمـــد، رد الجنـــدي وهو من 

إيركوتسك في سيبيريا بـ”نعم”.
ويواجـــه الجنـــدي عقوبـــة تصـــل إلى 

السجن مدى الحياة.

عواصم - وكاالت

الخارجية الروسية استدعت سفراء فرنسا وإسبانيا وإيطاليا

مقتل 4 أشخاص وجرح 7 في عملية احتجاز رهائن

“اخجل وارحل يا رئيسي”.. احتجاجات الغضب تتجدد وسط إيران
خرج عشرات المواطنين الغاضبين في تظاهرات احتجاج على ارتفاع أسعار 
الســلع الغذائيــة فــي البــاد، أمــس األربعــاء، وخال ســاعات الليلــة الماضية 
أيضــا، الســيما فــي مدينة كلبايكان بمحافظة أصفهان وســط إيران، ومدينة 
جونقــان. ورفــع المحتجــون شــعار “رئيســي اخجل، اتــرك البــاد وارحل”، في 

إشارة إلى رئيس الباد إبراهيم رئيسي.

للديكتاتـــور”  “المـــوت  هتفـــوا  كمـــا 
لـــن  والصـــاروخ  والدبابـــة  و”المدفـــع 
تنفـــع بعـــد اليـــوم”، ودعوا إلـــى رحيل 
“نظام الماللي”.فيما أرسلت السلطات 
األمنيـــة أســـلحة ثقيلـــة مـــن دبابـــات 
إلـــى جونقـــان بمحافظـــة  ومدرعـــات 
جهارمحـــال وبختيـــاري جنـــوب غرب 

البالد.
يذكـــر أن شـــرارة الغضـــب هـــذه كانت 
انطلقت األسبوع الماضي، بعد خفض 

الحكومة الدعم على القمح المستورد 
 %  300 األســـعار  لزيـــادة  أدى  مـــا 
لمجموعـــة من الســـلع الغذائية القائمة 
علـــى الطحيـــن، في وقـــت يبلغ معدل 
التضخم الرســـمي في إيـــران نحو 40 
%، بينمـــا يتجـــاوز 50 % فـــي بعـــض 

التقديرات.
كمـــا يعيـــش أكثـــر مـــن نصـــف ســـكان 
البـــالد البالغ عددهم 82 مليون نســـمة 

تحت خط الفقر.

على صعيد آخر، ُقتل أربعة أشـــخاص 
بينهم المهاجم وجرح ســـبعة األربعاء 
فـــي عمليـــة احتجـــاز رهائن فـــي مقر 
غـــرب  فـــي  للدولـــة  تابعـــة  مؤسســـة 

إيران، وفق ما أفادت مصادر رسمية. 
فـــي  المحليـــة  الشـــرطة  قائـــد  وقـــال 
مدينة إيـــالم الجنـــرال دالور القاصي 
مهر فـــي تصريح للتلفزيون الرســـمي 

إن “رجـــال يبلـــغ 37 عاما من مؤسســـة 
المســـتضعفين في مدينة إيالم، دخل 
قاعة مســـّلحا برشـــاش كالشـــنيكوف 
وقنبلتيـــن”. وأوضـــح القاصي مهر أن 
المهاجـــم “اّتخذ أفرادا من المؤسســـة 
رهائـــن وراح يطلق النـــار وفّجر قنبلة 
مـــا أدى إلـــى مقتـــل ثالثـــة أشـــخاص 

بينهم امرأتان وجرح سبعة”.
وأشـــار القاضي مهر إلـــى أن الحصيلة 
مـــن  أربعـــة  ألن  لالرتفـــاع  مرّشـــحة 

الجرحى “حالهم حرجة”.
مـــن جهتهـــا ، أعلنـــت قـــوات البحرية 
لتهريـــب  ســـفينة  ضبـــط  اإليرانيـــة 
الوقـــود وتوقيف أفـــراد طاقمها، وفق 

ما أفاد التلفزيون الرسمي.
أشـــارت  األخيـــرة  األســـابيع  وفـــي 

الجمهورية اإلســـالمية إلـــى اعتراض 
المســـارات  علـــى  الســـفن  مـــن  عـــدد 
البحريـــة المؤدية إلـــى الخليج، حيث 
يتركـــز جزء كبير مـــن اإلنتاج العالمي 

للنفط.
رئيـــس  كهرمانـــي  مجتبـــى  وأعلـــن 
السلطة القضائية في إقليم هرمزجان 
“ضبط ســـفينة أجنبية تنقل 550 ألف 
ليتـــر مـــن الوقـــود المهـــرب فـــي ميـــاه 

الخليج “.
ونقل عنـــه التلفزيون قولـــه إن “أفراد 
الطاقم الســـبعة تم توقيفهم” من دون 

كشف جنسياتهم.
ضبـــط  كهرمانـــي  أعلـــن  والجمعـــة 
ســـفينتين، كمـــا ســـّجلت ثالثـــة وقائع 

مماثلة في أبريل.

طهران - وكاالت
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(

وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

الفردية  المٔوسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
صليل(  احمد  عبدهللا  احمد  )نصره  للسيد/السيدة  والمملوكة  االجرة(  لسيارات  الخليج  )تكسي  المسماة 
المذكور  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)6-38038( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسٔئولية محدودة( برٔاسمال وقدره )38.000( الف دينار بحريني، وذلك 
والتزامات  والموجودات  األصول  من  كافة جزء  الفردية( عن  )المٔوسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
)نصره احمد عبدهللا احمد صليل( بنسبة )1.315789( %

)صادق علي عبدهللا نعمه( بنسبة )32.894737( %
)حسن علي ابراهيم علي( بنسبة )32.894737( %

)علي حسن موسى صالح محمد السنيني ( بنسبة )32.894737( %
          

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ٔاصيل ٔاركيتكشر ليميتد- فرع شركة ٔاجنبية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة ٔاصيل 
ٔاركيتكشر ليميتد- فرع شركة ٔاجنبية المسجلة بموجب القيد رقم 110313 ، طالبين تغيير 

االسم التجاري من:
ٔاصيل ٔاركيتكشر ليميتد- فرع شركة ٔاجنبية

ASSAEL ARCHITECTURE LIMITED - FOREIGN BRANCH
الى: اصيل ٔاركيتكشر جلف ستيتس ليميتد فرع شركة ٔاجنبية

 ASSAEL ARCHITECTURE GULF STATES LIMITED
BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-50276 إعالن رقم

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .         
اسم التاجر: محمد ناجي مسعد حمران

االسم التجاري الحالي:  كافتيريا طرابزون اسطبول
االسم التجاري المطلوب: مطعم طرابزون اسطنبول

رقم القيد: 138191-2 

تاريخ :18/5/2022
CR2022-73466 إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه : ورثة المرحوم السيدعلي هاشم حسين شرف خطاب 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى سهير جعفر حسن المهدي فعلى كل من 
لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .         
االسم التجاري:  الميوة للخضروات والفواكه

رقم القيد: 6437-3 

تاريخ 16 / 05 / 2022
  CR2022-71844 إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه حسن سليمان حسين حسن تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيدة / فاطمه سيد حسن احمد

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

رقم القيد : 90911 – 1
االسم التجاري : ابو البنات للخياطة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية
وتحويل القيد إلى شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة ميرها و إيراج للتجارة العامة والمملوكة للسيد احمد علي عبدهللا احمد 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  27805-11 رقم   القيد  بموجب  والمسجلة  الخباز  يحيى 
وقدره   برأسمال  بحرينية  تضامن  شركة  إلى  القيد  وتحويل  المذكور  الفردية  المؤسسة 
3000  دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المؤسسة الفردية عن جزء من 

أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
احمد علي عبدهللا احمد يحيى الخباز  بنسبة   6 %  

  HAAMIR ALI SHAIKH NISAR AHMED SHAIK   بنسبة %94

تاريخ   17 / 05 / 2022
  CR2022-71990   إعالن رقم

تنازل أو بيع عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : محمد جلود محمد العاكول بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة وصف جلود محمد العاكول سليمان

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

رقم القيد : 99202 – 1
االسم التجاري : خدمات شيكاغو الين للسيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  آر آر سي الشرق األوسط ذ.م.م 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة   مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة باعتباره المصفي 
القانوني لشركة  آر آر سي الشرق األوسط ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم   
اختيارية   الشركة تصفية   أعمال تصفية  انتهاء  إشهار  طالبا     1  -  59821
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  شركة كامبريدج لالستشارات واالعمال ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد /  الشيخ خالد بن محمد بن عبدهلل ال خليفه  باعتباره المصفي القانوني 
لشركة  شركة كامبريدج لالستشارات واالعمال ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد 
رقم   76974   طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية  
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-8149إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تحويل  بطلب  الظاعن  راشد  عبدهللا  حسن  عبدهللا  ادناه:  المعلن  إلينا  تقدمت 
المحل التجاري التالي إلى جمانه علي حسن عبدهللا راشد الظاعن فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 129402 – 1

االسم التجاري : بونتشون كوريان فرايد جيكن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اندماند انفوتك ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة  عبدهللا عبدالرسول عبدهللا العوامي باعتباره المصفي القانوني 
، طالبا  القيد رقم 82715  بموجب  ، والمسجلة  ذ.م.م  انفوتك  اندماند  لشركة 
السجل  اختيارية وشطبها من  ية  الشركة تصف  انتهاء أعمال تصفية  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري فرع من مؤسسة فردية
وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة داكا سافار للتجارة العامة والمملوكة للسيدة حنان ابراهيم سلمان علي 
مبارك والمسجلة بموجب القيد رقم  7-76341 الفرع السابع من المؤسسة، بطلب بيع 
برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى  وتحويله  أعاله  المذكور  التجاري  المحل 
وقدره  2000  ألفين دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
حنان ابراهيم سلمان علي مبارك 1 %

MOHAMMAD BILLAL MOJUMDER ABU TAHERMOJUMDER 49 %
LITON SAHA KALIPODO SAHA 50 %
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
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AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17708888  or  lmra@mmetc.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17708888  or  lmra@mmetc.com

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17708888  or  lmra@mmetc.com

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39289289  or  teamco98@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17732252  or  gm@sitrafactory.com

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17732252  or  gm@sitrafactory.com

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants 

can contact 66661666  or  M.66661666@GMAIL.COM

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM

RESTAURANT BAIT ALKEBDA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33388807  or  BAITALKEBDA@GMAIL.COM

Hearty Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants 

can contact 17430570  or  heartycontracting@gmai.com

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM

SMARTX ADVERTISING AND PROMOTION 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33225560  or  ALSHAIKH103@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33553766  or  PROUDHRD@GMAIL.COM

BLUE ALPHA TECH MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39169916  or  ALIVE4U_BALOCH@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  MACHINIST 
, suitably qualified applicants 

can contact 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants 

can contact 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

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

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

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

ALSHABAKAH PARTIES SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants 

can contact 17840408  or  ALSHABAKATNT@HOTMAIL.COM

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

ALSHUAA RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants 

can contact 39022203  or  nasser.shamsii@gmail.com

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants 

can contact 17275545  or  admin@alezzco.com

IN & OUT SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39736644  or  KHALID@KBHGROUP.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33323235  or  hr@jaradahfish.com

BADER MODELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17677297  or  BADER@BADERMODELS.COM

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com

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

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17531177  or  hrghareeb@gmail.com

BIN ZAAL STUDOI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33000695  or  n1s2m35@hotmail.com

ARABIAN GULF WEDING AND BIRHDAY PARTY OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 33768255  or  ABDULLA_111@HOTMAIL.COM

UNIVERSAL LABORATORIES (BAHRAIN) WLL. 
has a vacancy for the occupation of
  MATERIALS TESTING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants 
can contact 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM

FLUID TECH MECHANICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 36540047  or  FLUIDTECHBH@GMAIL.COM

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

  ELECTRONICS TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17831183  or  duaa.alajmi@FIVESGROUP.COM

NADRAN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39663112  or  NADHEM.ISMEEL@HOTMAIL.COM

WADIE GUL EMTY BAGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17580103  or  SAJID_TAJJ@YAHOO.COM

Car services 511 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants 

can contact 36666899  or  BUAMMARA@GMAIL.COM

CENTRAL RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM

MAKKAH ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39400253  or  MAKAH.ALUMINIUM@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17341070  or  H_JAAFAR@HOTMAIL.COM

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17536222  or  firoz.p@tcs.com

HONEY CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39441929  or  jassimalsubait@HOTMAIL.COM

ALSHAIMA STAR CLEANING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17422260  or  ALSHAIMA.STAR@GMAIL.COM

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

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

  TRAINEE 
, suitably qualified applicants 

can contact 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE

AL SULTANYAH TRADING GENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 39458338  or  ALNNASHMI@HOTMAIL.COM

Hilal Gate For Cars Spare Parts & Accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36557000  or  HILAL.AHMED1974@HOTMAIL.COM

ACTIVE POINT BUILDING MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33655522  or  FTC.BAHRAHIN@AL-FARES.COM

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39252020  or  sharef.works@gmail.com

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants 

can contact 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM

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

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17725522  or  yousif@aanass.net

ISA TOWN ROASTERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 33360668  or  HUMOOD4388@GMAIL.COM

AL KOBAISI FISHING EQUIPMENTS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33364499  or  A.ALKUBAISI88@GMAIL.COM

ALESSAWEYAH MENS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39473772  or  HUHUN888@YAHOO.COM

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

  MECHANICAL FITTER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

POWER CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17554872  or  admin@sultanengineering.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM

ASASCOZ FACILITIES SUPPORT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 35490427  or  khanptpm1@gmail.com

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM

SUPER COLOUR ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39636615  or  SUPERCOLOR.ADVT@GMAIL.COM

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

  CHEF 
, suitably qualified applicants 

can contact 39111313  or  info@eatco.me

EBRAHIM YUSUF EBRAHIM SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 39292932  or  ebrahims402@gmail.com

VISTA STARS CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33327209  or  husain.jasim@gmail.com

WTE Wassertechnik Gmbh-  foriegn Branch 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

, suitably qualified applicants 
can contact 38406071  or  Kawther.Al-ghazal@wte.de

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com

PIZZA KING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17293818  or  ADMIN@UNIENTER.COM

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com

LANDMARK FITNESS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
, suitably qualified applicants 

can contact 66606122  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh

GOLDEN SCISSORS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17233888  or  noor.alsaati@gmail.com

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM

Alkafeel construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17231022  or  alkafeelconstruction@gmail.com

ALYAQOOT ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants 

can contact 33308686  or  ALYAQOOTABAYAT33@GMAIL.COM

BEST TIME TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33000206  or  Abosook32@hotmail.com

White pearls construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33408999  or  ADILFAZAL@GMAIL.COM

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM
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SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  MACHINE OPERATOR 

, suitably qualified applicants 
can contact 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17232275  or  oommenzo@gmail.com

THAMER MOHAMMED YAQOOB MOHAMMED YOUSIF / ALZUBIDI 10316 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 36669592  or  BUHANANTAMAR221@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM

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

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

M N TAHIYA COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 34423825  or  MMIZAN588@GMAIL.COM

HASAN AHMED EID ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17598598  or  AHMEDALDAIRI@HOTMAIL.COM

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM

D, AMOUR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17716799  or  ABUNOOH2000@YAHOO.COM

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants 

can contact 39111313  or  info@eatco.me

MAHR ALBAWADI LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants 

can contact 39671620  or  MARIAMALKHOZAMI@HOTMAIL.COM

ALZAHRAA CARGO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17141162  or  HR@ALZAHRACARGO.COM

THE KINGDOM UNIVERSITY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ASSOCIATE PROFESSOR 
, suitably qualified applicants 

can contact 13302967  or  NALBASTAKI@KU.EDU.BH

Evershine Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17215541  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39289289  or  teamco98@gmail.com

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH

YOUNIS ALDEMISTANI FOR GENERAL CLEANING. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33244441  or  YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM

YATHREB SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants 

can contact 17713130  or  yathreb1@batelco.com.bh

MARCO POLO HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33601234  or  info@skylimittransport.com

ALRANEEN AUTO SERIVECS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39252020  or  sharef.works@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM

96 LOUD BASS ELECTRONICS REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM

Ruelhen Real Estate W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33306487  or  rlrealestatewll@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 65002314  or  SHANEE.OWS@GMAIL.COM

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33601234  or  info@skylimittransport.com

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39252020  or  sharef.works@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

VERYCA EDUCATIONAL SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 38488088  or  SAYEDALIBH001@GMAIL.COM

MOROOJ UM AL SADA SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 38830603  or  HUSSAINALALAWI0@GMAIL.COM

J & J International W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
, suitably qualified applicants 

can contact 17323441  or  AHARIES@LIVE.COM

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

  CARPENTER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants 

can contact 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants 

can contact 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants 

can contact 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  MASON 
, suitably qualified applicants 

can contact 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17725522  or  yousif@aanass.net

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17725522  or  yousif@aanass.net

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants 

can contact 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39680228  or  EKD434@GMAIL.COM

Koura Grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 34457323  or  SAMICAP8@GMAIL.COM

BLACK LION CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39256699  or  BLC.EST@HOTMAIL.COM

Pure Skin Spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17642655  or  ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM

COCHIN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

, suitably qualified applicants 
can contact 38144438  or  BUSH.HAH@GMAIL.COM

TABASSUM EVENTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants 

can contact 39100113  or  ASWANA2020@GMAIL.COM

Trust International Trading W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM

SHINE CLEAN CUT PLUS CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36344488  or  BILAL@SHAHICO.NET

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants 

can contact 17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM

Bhatkal Contracting & Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33693650  or  ABDULMATEEN56@GMAIL.COM

MUSTAFA Traditional Baker - bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 37791135  or  ALAMAL.POOLS@GMAIL.COM

Bdo Consulting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
, suitably qualified applicants 

can contact 17530077  or  JAWAD.HABIB@BDO.BH

ALKUWAITI AUTO SERVIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36343377  or  ALKUWAITI@ALKUWAITI.COM

SUPER GREEN ZONE CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 35342659  or  EJAZRANA009@GMAIL.COM

CAFETERIA BURGER GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM

MAX CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39881951  or  hanoon_226@hotmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 38863943  or  BUTTDAUDALAM@GMAIL.COM

NOORAY ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM

A & S MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 39868706  or  reju.menon608@gmail.com

SHAHZEB KHAN FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 35954866  or  NUQTAQALAM1@GMAIL.COM

AJK UNITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

MIRHA CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants 

can contact 34561904  or  ZANDTSERVICESBH@GMAIL.COM

Tandoori Tarka Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants 

can contact 33777328  or  ABUAREEBATRADING@YAHOO.COM

M G Jewellery Co Wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com

F & B CONSULTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 34169716  or  BABLUMIAH1993@GMAIL.COM

F.N.F CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants 

can contact 38931414  or  SARIFUDDIN9@GMAIL.COM

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants 

can contact 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17250627  or  admin01@kameshki.com

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants 

can contact 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
, suitably qualified applicants 

can contact 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH
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فيوال ديفيس عن زوجها يوليوس تينون: “هو كل ما أريد في الحياة”
أكــدت النجمــة الرائعــة فيــوال ديفيــس إنها محظوظــة جــدا لتعرفها على 
زوجهــا الحالــي يوليــوس تينون والــذي هو إجابة لدعائهــا في الحصول 

على رجل يقدرها.

بيبـــول  لمجلـــة  نظـــرة  فـــي 
أوبـــرا  مـــع  األمريكيـــة 
فـــي  خـــاص  بحـــدث 
تفتح  نتفلكس  منصة 
نجمـــة فيلم “الســـيدة 
األولـــى” البالغـــة مـــن 
العمـــر 56 عامـــا كيف 
أصبحـــت عالقتهـــا مع 
عامـــا،   68 يوليـــوس 
فيـــوال  أخبـــرت  حيـــث 
أوبـــرا وينفـــري أن إحدى 
صديقاتهـــا أمرتهـــا بالدعاء 
مـــن أجل نـــوع الرجـــل الذي 
تريـــده، ولهذا الســـبب تقول 
إنهـــا  الشـــهيرة  الممثلـــة 
المرغوبة  أدرجـــت صفاتهـــا 
والتـــي بـــدأت بطلـــب “رجل 

أسود كبير” وتم إجابة دعائها.
التـــي  وتتذكـــر فيـــوال قائمـــة األمنيـــات 
أريـــد  إننـــي  “قلـــت  الـــرب:  مـــن  طلبتهـــا 
رجال أســـود كبيرا مـــن الجنوب ربما كان 
متزوجـــا من قبل، ولديه أطفال، ألنني ال 
أريد أي ضغط في هذا القســـم، شـــخص 
ربمـــا كان ممثـــال يفهم المجتمـــع الفني”، 

تتابع: “شخص يذهب إلى الكنيسة”.
تقـــول فيـــوال إنهـــا التقت يوليـــوس بعد 
الـــزواج  أســـابيع ونصـــف، وبعـــد  ثالثـــة 
فـــي العام 2003، تبنـــى الزوجان ابنتهما 
وهـــي   ،2011 عـــام  فـــي  جينيســـيس 
أيضـــا زوجـــة األب لطفلـــي يوليوس من 
العالقـــات الســـابقة. “بعـــد ثالثة أســـابيع 
ونصف، التقيت يوليوس في تكســـاس، 
العـــب كرة قدم ســـابق متـــزوج منفصل 
وربى أطفاله بمفرده، كان ممثال. دعاني 

إلى الكنيسة”.
لقاء فيوال مع أوبرا هو جزء من برنامج 
علـــى  خـــاص  حـــدث  فيـــوال:   + “أوبـــرا 
نتفلكـــس”، وخالل هذا الحـــدث الخاص 
يناقشـــان العديـــد مـــن القضايـــا، وتقـــود 
الدردشـــة أيضا فيوال إلى االنفتاح حول 
نشـــأتها وكيـــف تعلمـــت أن تجد الســـالم 
فـــي حياتهـــا. وتعـــد فيوال ديفيـــس أول 
أمريكية من أصـــل إفريقي تحصل على 
أعلـــى التكريمـــات فـــي فـــروع التمثيـــل 
 Triple Crown“ الثالثة أو ما يطلق عليه
of Acting”، فقـــد حصلت على أوســـكار 

عـــن دورها فـــى Fences، وجائزتين من 
جوائز تونـــى المســـرحية، وجائزة إيمي 
التلفزيونيـــة عـــن دورهـــا الرئيـــس فـــي 
 How To Get Away With مسلســـل 
 2021 العـــام  رشـــحت  كمـــا   .Murder
لجائـــزة أوســـكار أفضل ممثلـــة عن فيلم 
Ma Rainey›s Black Bottom، لتصبح 
بذلك أكثر الممثالت الســـمراوات الالتي 
تاريـــخ  فـــي  ترشـــيحات  علـــى  حصلـــن 
جوائز األوســـكار، حيث ســـبق ورشحت 
العام 2008 لجائزة األوســـكار عن دورها 
فـــي فيلـــم Doubt الـــذي شـــاركت فيـــه 

العـــام  النجمـــة ميريـــل ســـتريب، وفـــي 
2011 تـــم ترشـــيحها مرة أخـــرى لجائزة 
 The األوســـكار عـــن دورها كخادمـــة في
Help. تحصـــل الفنانـــة الشـــهيرة فيـــوال 
ديفيس على تكريـــم خاص على هامش 
فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 
فـــي نســـخته الــــ ٧٥ الحاليـــة، وتحصـــد 
Ker�  ديفيـــس تكريـــم تقدمـــه مؤسســـة
ing Group بالتعـــاون مع إدارة مهرجان 
كان، عـــن أعمالها التـــي تدافع عن المرأة 
وحقوق األقليـــة وتعد من أبرز النجمات 
الفاعليـــات فـــي مجالهـــا خـــالل ســـنوات 
عملهـــا بالفـــن.  ويعـــرض حاليـــا لفيـــوال 
ديفيس مسلســـل تلعب فيه دور ميشيل 
أوباما زوجة الرئيس األمريكي الســـابق، 
وعـــرف لها مؤخـــرا حلقة مـــع اإلعالمية 
أوبـــرا وينفـــري للحديـــث عن مشـــوارها 
وســـيرتها الذاتيـــة التـــي كتبتهـــا مؤخرا. 
وعبرت ميشيل أوباما عن سعادتها بهذا 
الخبـــر فـــي تصريـــح لموقـــعET، واصفة 
ديفيس التي نالت ترشـــيحها الرابع لنيل 

جائزة األوسكار مؤخرا  بأنها “األعظم”.

يبدأ أبطال مسلسل “موضوع عائلي” 
تصوير الموسم الثاني منه بعد شهرين 

من اآلن )في إجازة منتصف العام(، 
وذلك بعد تحقيق المسلسل نجاحًا 

جماهيريًا كبيرًا وعرضه على منصة 
“شاهد”. ومن المقرر انطالق تصوير 

“موضوع عائلي” خالل شهر يوليو 
المقبل على أقصى تقدير، على أن 

يعرض ضمن خارج الموسم في نهاية 
العام الجاري.
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 ”VIP“ الكوميديا االجتماعية السعودية “ُسندس” على “شاهد
مرشـــدة طالبية ُتطرد مـــن وظيفتها 
فـــي المدرســـة، فتجـــد فرصـــة عمـــل 
رجـــل  أبنـــاء  تربيـــه  عـــن  كمســـؤوله 
أعمـــال ثـــري ال يجـــد وقتـــًا لالهتمام 
بأبنائـــه فـــي الكوميديـــا االجتماعية 
 ،MBC1 الســـعودية “ُســـندس” علـــى
 ،”VIP وقبلها بـ 24 ساعة على “شاهد
وهـــو من بطولـــة إلهام علي وحســـن 
عســـيري وكوكبة من النجوم الشباب 
وبمشاركة نجمة الكوميديا المصرية 

ويـــزو، وهـــو مـــن تأليف عـــالء حمزة 
وإخراج زهير قنوع.

ترصد األحداث قصة دخول سندس 
إلـــى حياة أوالد عبـــد الرحمن الرجل 
الذين توفيت زوجته، تاركة أبناءها 
بتنميـــة  المنشـــغل  والدهـــم  برعايـــة 
فـــي  الكبـــرى،  التجاريـــة  مشـــاريعه 
وقت تتخبط فيه األســـرة بحالة من 
الفوضـــى. وعلـــى الرغـــم مـــن نجـــاح 
التـــي  المشـــاكل  حـــل  فـــي  ســـندس 

يتعـــرض لهـــا أبنـــاء عبد الرحمـــن، إالّ 
أن هـــؤالء لـــن يرّحبـــوا بها بســـهولة، 
فمع دخول ســـندس الفيـــال تجد في 
انتظارهـــا كمـــًا مـــن المشـــاكل يفـــوق 
مـــا توقعتـــه، إذ تكتشـــف بـــأن عليهـــا 
تربيـــة األســـرة بأكملها، بمـــا في ذلك 
األب نفســـه واالبنة المتزوجة ومعها 
زوجهـــا! كل ذلـــك فـــي خضـــّم حرب 
شـــعواء يشـــنها عليهـــا كامـــل أفـــراد 
األســـرة، فهـــل تنجـــح فـــي احتـــواء 

تتمّكـــن  وهـــل  وســـاكنيه؟  البيـــت 
ســـندس مـــن إيجـــاد حلـــول للعقبات 
التـــي تواجـــه األوالد وتدفـــع بـــاألب 

لالستعانة بها في رعاية أبنائه؟
ويتطـــرق العمـــل إلـــى أفـــكار شـــباب 
وعالقتهـــم  وهواجســـهم،  اليـــوم 
بالسوشـــال ميديا، والصعوبات التي 
تواجهها العائلة الســـعودية خصوصا 
والخليجيـــة عمومـــا فـــي التعامل مع 

أبنائها.

ترجمة: طارق البحار

المهـــارة التكنيكيـــة في البناء المســـرحي، 
وقـــدرة المؤلـــف أو المقتبس علـــى تعقيد 
والوصـــول  المواقـــف  وسلســـلة  الحبكـــة 
بهـــا إلـــى نهاية منطقية، كذلـــك فإن مهارة 
المخرج في رســـم الميزانين والتحكم في 
األداء والحركة ووســـائل العرض األخرى، 
ومهـــارة الممثليـــن وإتقانهـــم وثباتهم. كل 
هذه العناصر مجتمعة قدمها مسرح أوال 
في عرض مسرحي استحق الفوز بجائزة 
العـــرض المتكامـــل فـــي مهرجـــان قرطاج 
الدولـــي للمنودرامـــا، وذلك عن مســـرحية 
“حتى إشـــعار آخر” من تأليـــف عبدالناصر 
فتح هللا، وإخراج جمال الغيالن، وتمثيل 

ريم ونوس وموسيقى يوسف النجدي.
عـــن هـــذا الفـــوز المســـتحق قـــال رئيـــس 

مســـرح أوال الفنـــان أنـــور أحمد 
لـ “البالد”: 

بالشـــكر  أتقـــدم  البدايـــة  فـــي 
والتهنئة لفريق العمل للمؤلف 
علـــى  فتـــح هللا  عبدالناصـــر 
مـــا قدمه مـــن حالة إنســـانية 
عاليـــة من خـــالل هـــذا النص 

آخـــر”،  إشـــعار  “حتـــى  الرائـــع 
المبـــدع  ألخـــي  االخـــرى  والتهنئـــة 

الغيالن  المخرج جمـــال 
على استشعاره هذه 
وتنفيذهـــا  الحالـــة 
مســـتعينا  بدقـــه 
بفنانة جميلة مثقفة 

دخلت أجواء هذه الشـــخصية وتقمصتها 
وســـاعدهم  ونـــوس  ريـــم  وهـــي  بأبـــداع 
المبـــدع صديق المســـرح يوســـف النجدى 
بموســـيقاه التي أحيت الشـــخصية. تحيه 
وتهنئـــة مـــن القلـــب لهـــذا الرباعيالمبـــدع، 
وشـــكرا لهم لتحملهم عناء الســـفر وإظهار 

المســـرح البحرينـــي بشـــكل مشـــرف فـــي 
مهرجـــان دولـــي بحجـــم مهرجـــان قرطاج 
للمنودراما، وشـــكرا لمجلس إدارة مســـرح 
اوال إليمانهم بالمشاركة وتشريف الوطن 
بشـــكل راقي ، ونرفع التهنئـــة لكل اعضاء 
جمعيـــة  والتحـــاد  وأصدقائـــه  المســـرح 

المســـرحيين ولكل إخواني المســـرحيين، 
وشـــكرا مـــن القلـــب للرعايـــة الدائمـــة مـــن 
الشـــيخة هال بنت محمد آل خليفه المدير 
العـــام للثقافـــة والفنـــون، وشـــكرا لمســـرح 

أوال.
وهنـــاك شـــكر خـــاص للمنبر الداعـــم األول 
للفـــن والثقافـــة وهي جريدتنـــا المفضلة “ 
البـــالد” التي تقوم بـــدور طليعي رائد في 
نشـــر إبداعـــات الفنـــان البحرينـــي، وحمل 

مشاعل النور والفكر والكلمة المسؤولة.
وبدوره أكد الفنان والمخرج جمال الصقر 
أنـــه زار فريـــق العمـــل فـــي بروفـــات قبـــل 
الســـفر، وتنبـــأ بالفوز نظير ما شـــاهده من 
إبـــداع وتكامل فـــي العـــرض، موضحا أن 
المخـــرج والفنـــان جمال الغيـــالن مهضوم 
الحق كمخرج مسرحي متمكن من أدواته 
ويمتلـــك خيـــاال واســـعا، وكل مع اشـــتغل 
معـــه يـــدرك حقيقة ما أقـــول، وكل تجربة 
يقدمها تكون مختلفـــة عن األخرى، ونوه 
الصقـــر أيضـــا بـــاألداء الرائع الـــذي تقدمه 

الفنانة ريـــم ونوس والتحليـــق في فضاء 
وأيضـــا  مســـبوق،  غيـــر  بشـــكل  المســـرح 
دور الفنـــان يوســـف النجـــدي بالموســـيقى 

المتميزة التي قدمها.
أحمـــد  أوال  بمســـرح  اإلنتـــاج  مديـــر  أمـــا 
جائـــزة  تحقيـــق  أن  فأوضـــح  العكبـــري، 
العـــرض المتكامـــل فـــي مهرجـــان قرطاج 
يعـــد نجاحـــا وفـــوزا  للمنودرامـــا  الدولـــي 
لجميـــع المســـارح األهلية، وتشـــريفا كبيرا 
للحركـــة المســـرحية في مملكـــة البحرين، 
فقد عودنا الفنان المسرحي على حضوره 

القـــوي والمتميز في مختلـــف المهرجانات 
الدوليـــة، والعمـــل بجـــد وإخـــالص لرفعـــة 

اسمه الوطن عاليا.
وأضـــاف العكبري بأن لهـــذه الجائزة قيمة 
عظيمـــة تتناغم مع توجهات مســـرح أوال 
فـــي رفـــد الســـاحة المســـرحية باألعمـــال 
القويـــة والمتميـــزة والشـــائقة، كما تعكس 
الثوب الالئق والمشـــرف الذي عودنا عليه 
مســـرح اوال فـــي كل محفـــل، وتمنياتنـــا 
أهـــل  لجميـــع  والتقـــدم  التوفيـــق  بـــدوام 

المسرح في البحرين.

“أوال” يفوز بجائزة العرض المتكامل في “قرطاج للمنودراما” 
أنور أحمد: لـ“^” دور طليعي رائد في نشر إبداعات الفنان البحريني

أحمد جاسمجمال الصقرأنور أحمد

ريم ونوس خالل العرض

أسامة الماجد
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األمانـــة تقتضـــي منـــا القـــول إّن إبداءنـــا المالحظـــات حـــول مـــا يجري 
فـــي المراكـــز الصحّيـــة ال يعني أبـــدا التقليل مـــن جهود األطقـــم الطبية 
والتمريضيـــة، فهـــي مقـــدرة ومشـــكورة، وهـــؤالء يبذلـــون واجباتهـــم 
بإخـــالص وتفان ال نظير له طـــوال الوقت، وهنا أتذكر أّن وزارة الصحة 
أعلنت قبيل ســـنوات أنها بصدد إجراء تقييم شامل للخدمات الصحية 
في جميع المراكز الصحية بهدف تطويرها واالرتقاء بها ورفع مستواها، 
وهذا التقييم يأتي نتيجة رصدها حاالت من عدم الرضا من قبل أعداد 
مـــن المراجعيـــن حول ما يقدم من خدمات صحيـــة، إالّ أن الواقع أنه لم 

نزل نشهد نقصا في بعضها حتى اليوم.
المالحظـــة الجديـــرة بالذكر أنه باأليام الفائتة تعرض عدد غير قليل من 
المواطنيـــن إلـــى أعراض صحية مفاجئـــة دفعتهم إلـــى مراجعة المراكز 
الصحية للوقوف على األســـباب، وبعد معاينة األطباء لهم تطلب منهم 
إجراء قياس نســـبة فيتامين “د”، إالّ أّن المؤســـف أنه حتى اللحظة فإّن 
المراكـــز الصحيـــة ال يتوفر بها هـــذا الفحص، األمر الـــّذي يضطرهم إلى 
التوجـــه إلـــى العيـــادات الخاصة، وهـــذا بالطبـــع يفوق طاقـــة الكثيرين، 

إضافـــة إلى فتـــرات االنتظار الطويلة والمرهقة، مـــن هنا فإننا نتمنى لو 
أن الوزارة أضافت فحص الفيتامين إلى بقية الفحوصات األخرى، علما 

أّن المراكز الصحية تتوافر بها كل األقسام األخرى.
وبودنـــا هنا اإلشـــارة إلى أّن مراكز صحيـــة كثيرة - مركز البديع الصحّي 
مثاال - ال تزال تعاني ازدحامات طوال أيام األسبوع، وسبق لنا التذكير 
بهذه المعضلة مرارا، وال نشـــك أن الوزارة مدركة تماما األزمة، وبالتالي 
كان مـــن الواجـــب العمل على تخفيفها، خصوصا فـــي الفترة الصباحية، 
واالزدحام لألســـف يشـــمل أغلبية األقســـام، بيـــد أنه لم يطـــرأ أي تغيير 

يذكر.
ومـــن المهـــم أيضـــا تذكير الـــوزارة بـــأّن هناك خلال فـــي نظـــام المواعيد 
الصحيـــة بالمركز المذكور، فغالبا يجد المترددون على المركز أن النظام 
يلغـــي الموعـــد، مـــا يجعل الكثيريـــن في مـــأزق حقيقّي، وهـــذه القضية 
تعـــرض لهـــا الكثير من المرضى، ورغم علم القائميـــن على النظام إالّ أنه 
حتـــى اللحظـــة لـــم يتم إصـــالح الخلل! وال نعتقـــد أّن تدارك هـــذا الخلل 

يحتاج إلى سنوات!.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

بصراحة حول الخدمات الصحّية

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

للتواصل: 17111483

لقد طال نسيان وإهمال القطاع الخاص للمسرح
تحيـــة عابقـــة يفـــوح شـــذاها لمســـرح أوال علـــى فـــوزه بجائـــزة العرض 
المتكامـــل في مهرجـــان قرطاج الدولي للمنودراما عن مســـرحية “حتى 
إشـــعار آخر”، وهي ثمرة جهود ليســـت قليلة أو مســـتهانا بها، ويحق لنا 
كأهل ثقافة وفن أن نفخر بهذا الحدث الفني الكبير كما فخرنا قبل عدة 
أشـــهر بفوز مســـرح جلجامش بشـــهادة تقديـــر لجنة التحكيـــم بمهرجان 

القاهرة للمسرح التجريبي عن مسرحية “هدوء تام”.
إن مثـــل هذه اإلنجازات الواضحة والتـــي ال يختلف عليها اثنان، تعطي 
الشروط الممنوحة والمطلوبة لزيادة دعم المسارح األهلية، ألنها ضرورة 
حتميـــة وحاجة ملحـــة لتواكب المســـارح العربية والعالميـــة في وثبتها 
العظيمـــة وتنطلق بها نحو األرفـــع واألنفع، وأنا ال أتحدث هنا عن الدعم 
الرســـمي الذي تلقاه مســـارحنا األهلية من هيئة الثقافة واآلثار، فالهيئة 
تقـــوم بخطوات عظيمة وحســـب اإلمكانيات المتاحة، وجهود الشـــيخة 
مي بنت محمد آل خليفة، والشـــيخة هال بنت محمد آل خليفة واضحة 
ومحـــط أنظار العالم العربـــي من أقصاه إلى أقصـــاه، لكنني أتحدث عن 
دعم القطاع الخاص من شـــركات ومؤسســـات، والتي يفترض أن تحمل 

في يديها جزءا من المســـؤولية إلى جانب الجهة الرســـمية، ألن الثقافة 
تعتبـــر “صناعـــة ثقيلة للمعرفة” وهـــي وجه األمة المشـــرق وال يمكن أن 
تقوم على جهود فردية، ومســـاهمة القطاع الخاص ســـتحقق الكثير من 

المكاسب والنجاحات في حياتنا المسرحية. 
لقـــد طال نســـيان وإهمال القطاع الخاص في مملكة البحرين للمســـارح 
األهليـــة والقطـــاع الثقافي بشـــكل عام، والبـــد من انتهاء هذه المشـــكلة 
المزمنـــة والدعوة المســـتمرة للتغييـــر نحو األفضل، فكمـــا هناك مطالب 
ملحـــة للتنمية االقتصادية واندفاع لألحســـن مـــن  أجل البحرين 2030، 
يجـــب أن يتجاوز القطاع الخاص هذه الحالة من الســـكون ويســـتجيب 
لدعم المســـارح األهلية التي هي في األساس مؤسسات علمية إبداعية 
لهـــا فلســـفة واضحـــة المعالم وأهـــداف محددة وهـــي االرتقـــاء بالحقل 
الثقافـــي والمســـرحي الفســـيح، والبد من مســـاند لها فـــي رحلة التحدي 
الطويلـــة، على أقـــل تقدير منح الجوائز التشـــجيعية ورفع شـــأن فناني 
المســـرح ماديا، ألنهـــم في مصاف العلماء والمفكرين وصانعي اإلنســـان 

الحديث.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إضاءات الدكتور زياد السعدون 
واألحـــوال  األســـرة  بقضايـــا  المتخصـــص  استشـــارات  باهتمـــام  أتابـــع 
الشـــخصية الدكتور زياد الســـعدون، والتي تمثل إضافة فريدة لألســـرة 

البحرينية، والمثقفين، والكتاب، والمهتمين بالشأن األسري.
منها منشـــوراته الدسمة بحسابه الرســـمي في تطبيق إنستغرام، والتي 
تســـتعرض الكثيـــر مـــن التفاصيـــل الدقيقـــة عـــن األخطـــاء والخالفات 

الزوجية الشائعة، والحلول المناسبة لها.
يقول الســـعدون بأحد هذه المنشـــورات “التدخل الســـلبي لألهل يسبب 
األزمات في الحياة الزوجية، قد يصعب حلها، فتاة تزوجت وكانت من 
نصيحة األم: لتكن لديك شخصية قوية، عاندي، وليكن لك رأي مخالف 
حتى يعرف أنك قوية، فلم يســـتمر زواج البنت أكثر من ســـتة شـــهور، 

قلت: الحياة تحلو بالتعاون والمساندة، وليس بالجدال والمعاندة”.
ويقول في منشور آخر “بعض األزواج – والزوجات - ال يعطون للطرف 
اآلخـــر الفرصـــة ألن يكمل جملة على بعضها، هذا أمامنا، فكيف لو كانوا 
وحدهم؟”، ويقول أيضا “ليســـت الســـعادة بأن تحصل على كل شـــيء، 
ا َيَشـــاُءوَن  فهـــذا مســـتحيل في الدنيا، وهـــو من نعيم أهل الجنة )َلُهم مَّ
ِفيَها َوَلَدْيَنا َمِزيٌد(، لكن الســـعادة في الدنيا أن تســـتمتع بما أعطاك هللا، 

على الوجه الذي يحبه هللا، وترجو من هللا المزيد”.
ويعلـــق بمنشـــور آخـــر “الذيـــن يســـعون إلـــى االنتصـــار والفـــوز في حل 
مشـــاكلهم الزوجيـــة، وتحويـــل الخـــالف الزوجـــي إلى غالـــب ومغلوب، 
ويســـعون إلى كســـب تعاطف اآلخريـــن، والوقوف ضد شـــريك الحياة، 

فهذا تدمير للحياة الزوجية، وتعقيد للمشاكل، وليس حالً لها”.
ومـــا بيـــن هذه النصائح وتلك، يتحمل أرباب األســـر مســـؤولية الحفاظ 
علـــى األســـرة، عبر النقـــاش العـــادل فيما بينهـــم، والمصارحـــة اليومية، 
واالحتـــرام، والمباشـــرة بتصحيـــح األخطاء، بـــال مكابـــرة أو معاندة أو 

تباطؤ، واألهم منح الحقوق كاملة.
وأنصـــح هنـــا بضـــرورة اللجـــوء للشـــخص المناســـب متـــى ما تعســـرت 
الظروف، وتعقدت، وأفضت لنهايات مسدودة، فبقاء األسرة وسالمتها 

ومصلحة أفرادها هو المهم ختامًا، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

“عوف” الراحة
هناك مقولة شـــائعة عند الشعب الجزائري تقول: “ابخل الراحة”، وتعني 
اشـــغل وقت فراغك، واستثمره في أي عمل مفيد، سواًء كان ذلك بأجر 
مـــادي أو حتى تطوعًا.. وبمعنى أقـــرب للهجتنا العامية “عوف الراحة”.. 

المهم أال تترك عمرك ينسل من بين يديك دون أن تستفيد منه.
كلمتـــان فقـــط، إال أنهمـــا تحمـــالن مـــن الحكمـــة مـــا يقيـــك ويحميك من 
أمـــور كثيرة، من بينها محاربة الفقـــر، ال جدال، يحتاج المرء بين الفينة 
واألخـــرى إلـــى إجـــازة أو وقـــت مســـتقطع للراحة، لكـــن الركـــون للراحة 
المبالغ فيه، يعني الكسل والخمول، ويعني أنك ستكون فريسة لألفكار 
السلبية والهموم، وستقف حيث أنت، وستنظر بحسرة إلى الركب وهو 

يتقدمك، وستتخلف ال محالة إن الزمت تلك الراحة! 
شـــريحة واسعة من الشباب اليوم، إما عاطل عن العمل رغمًا عنه، لعدم 
حصولـــه على فرصة للعمل، أو متقاعد، وهو في ريعان شـــبابه وعطائه، 
وذلك ضمن شـــريحة المتقاعدين اختياريـــًا أو حتى مبكرًا، أو مراهقون 
لديهم فســـحة من الوقت الفائض، ال يعرفون كيف يستثمرونه، فيذهب 
هـــدرًا أمـــام الشاشـــات اإللكترونيـــة، وكان ممكنـــًا أن ُتســـتثمر أوقاتهـــم 
المهـــدورة تلـــك، فيمـــا يمكـــن أن يعـــود عليهـــم وعلـــى المجتمـــع بالنفع، 
ويبدد عنهم الســـأم والضجر والملل، ويكسبهم الخبرة، ويعزز عالقاتهم 
االجتماعية، بل قد يســـهم للبعض منهم في إيجاد مصدر للدخل، المهم 
أن ال يكـــون ضمن جدولهـــم اليومي وقت يطلقون عليـــه “الفراغ”، الذي 

هو في الواقع أعمارهم المنقضية دون فائدة.
في السنوات األخيرة بدأ العمل التطوعي يتضاءل، وقلما تجد من يبادر 
للعمل الخيري، حيث ساد منطق المادة على كل مفهوم ومبدأ، فأكثر ما 
قد تسمعه اليوم هو “ما في هالزمن شي ببالش”.. “كم سيدفعون لي؟”، 
فال تجد ضمن حســـابات هذه الفئة العمل لوجه هللا، وكســـب األجر عبر 
مســـاعدة الغيـــر دون مقابل، ويفضل الواحد منهـــم البقاء هكذا “عطالي 
بطالـــي” علـــى أن يعمل دون مقابل وأجر، وربما الجمعيات الخيرية أكثر 
من يالمس هذا الواقع! فحذاري أن تعي قيمة وقتك المهدور بال طائل 

في الوقت “الضائع”.

ياسمينة: اشغل نفسك لــ “نفسك”. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

إلـــى أين ســـيصل بنا هذا الكم مـــن األخبار والتقارير التـــي تأتينا من كل 
مكان، خصوصا من وسائل التواصل االجتماعي؟! فبسبب هذا االنفتاح 
التكنولوجي أصبحت األخبار والتقارير تشـــكل مصدر إزعاج، بل وتبني 
حالـــة مـــن التوتر لدى الجميـــع، رغم أن وصولها مهم جـــدا، حيث تجعلنا 
على بينة بكل ما يحدث في هذا العالم الذي أصبح مثل القرية الصغيرة.
والتقاريـــر  واإلشـــاعات  األخبـــار  بيـــن  نفـــرق  أن  نســـتطيع  ال  أصبحنـــا 
والفيديوهـــات المفبركة والصحيحة، أتذكر جيـــًدا أننا عندما كنا صغارا، 
كنا نتابع برنامًجا تلفزيونًيا اسمه “صدق أو ال تصدق”، كان البرنامج في 
تلـــك األيـــام ينتظره المشـــاهدون بكل شـــغف واهتمام، ألنـــه كان يعرض 
مشـــاهد ومواقـــف غريبة وعجيبة، هذا البرنامج المشـــوق كان المتنفس 
الوحيد لالطالع على تلك المشاهد التي تكون نادرة بسبب وقوعها في 
لحظات صعبة جدا وتتطلب ســـرعة في تصوير المشهد، لكن شتان بين 
ذاك الزمـــان وزماننـــا الحالي، وال ننكر الفوائد الجمـــة لتقدم التكنولوجيا 
فـــي جميع مناحي الحيـــاة وجعل الحياة في أفضل المســـتويات.. يبقى 
الســـؤال الذي يطرح نفسه، هل استطاع الناس استخدام وتوظيف هذه 

التكنولوجيا الحديثة االستخدام األمثل؟
فـــي اعتقـــادي الشـــخصي أن الخلـــل يكمـــن فينـــا وليـــس فـــي وســـائل 
التكنولوجيـــا الحديثة، فعلى ســـبيل المثال يقوم الكثير منا بحســـن نية 
بتـــداول الكثيـــر من األخبار والمعلومـــات بقصد المشـــاركة المفيدة، لكن 
عندمـــا تكـــون المعلومـــة غير دقيقـــة أو صحيحة فإن ذلك سيســـهم في 
نشـــر الفوضـــى بيـــن الناس، وتكـــون لها آثار ســـلبية وخطيـــرة أحياًنا. ما 
دفعنـــي إلـــى كتابة هـــذا المقال هو أن بعـــض األخبار المتداولة وبســـبب 
غرابتهـــا وقســـاوتها ال نصدقهـــا فـــي البدايـــة ونشـــكك فـــي صحتها لوال 
أنهـــا صـــادرة من جهات رســـمية! مثال ذلـــك ما بثته قنـــاة تلفزيونية عن 
المشـــعوذ الذي اعتقل بســـبب خداعـــه أكثر من 900 ضحية من النســـاء 
وإقامة عالقات جنسية معهن، حيث كان يدعي أن لديه قدرات سحرية 
نتائجها مضمونة فيما يخص فك النحس وحل مشاكل العنوسة والعقم 
والســـحر. أحياًنا نحن من نتحمل المســـؤولية أيضا، فهذا المجرم وغيره 
يستطيعون أن يعرضوا على الناس ما يشاءون وفي أي وقت من خالل 

وسائل التواصل، وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

صدق أو ال تصدق!
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إيطاليا - المكتب اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قائد الفريق 
الملكـــي  الفريـــق  دخـــل  للقـــدرة،  الملكـــي 
للقدرة في تحضيراته األخيرة اســـتعدادًا 
للمشاركة الدولية في بطولة مونتل سينو 
لســـباقات القدرة وسط مشاركة كبيرة من 
الفرســـان مـــن مملكـــة البحريـــن وإيطاليـــا 

واألرجنتين وإسبانيا.
وسيشـــارك سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة فـــي ســـباق 160 كـــم، وفي ســـباق 
120 كم للعموم سيشـــارك كل من: الفارس 
عيســـى العنزي، الفارس محمد البســـتكي، 
الفارس ناصر القحطاني، الفارس ســـلمان 
عيسى، الفارس يوسف الجبوري، الفارس 
خليفة جمال، الفارس خليفة ســـبت، وفي 
سباق 120 كم للناشئين سيشارك الفارس 
الفـــارس  وسيشـــارك  الرويعـــي،  عبـــدهللا 
كـــم   100 ســـباق  فـــي  العوضـــي  عثمـــان 
إضافة إلى الفارس عبدالرحمن خالد الذي 

سيشارك في سباق 100 كم للناشئين.

قيادة إيجابية للفرسان

وأكد أحمـــد جناحي، المـــدرب في الفريق 
الملكـــي أن قيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة للفرســـان ســـيكون له أثر 
إيجابي كبير على تطور قدرات الفرســـان 
في ظـــل الحنكة والخبرة التـــي يتمتع بها 
ســـموه فـــي الســـباقات الدوليـــة، مبينًا  أن 

المعنويات مرتفعة بعد اإلنجاز الكبير الذي 
حققه سموه في بطولة ويندسور الدولية 
للفروســـية بحصـــول ســـموه علـــى المركـــز 
األول فـــي ســـباق 160 كـــم خصوصـــًا أن 

السباق أقيم للمرة األولى لهذه المسافة.
وأوضـــح أحمـــد جناحي أن الفريق يســـير 
وفق الخطـــة التي تم وضعهـــا بتوجيهات 
من ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
قائـــد الفريـــق الملكي للقـــدرة، وأن الفريق 
ســـيدخل بطولـــة مونتـــل ســـينو بأهـــداف 
أجـــل  مـــن  تحقيقهـــا  فـــي  يأمـــل  عديـــدة 
الوصـــول إلـــى بطولـــة العالـــم القادمة في 

كامل الجاهزية.
وقال أحمـــد جناحي “حرصنا على الســـير 
بخطـــى ثابتة على الخطة التي تم وضعها 
من خـــالل التدريبـــات المكثفـــة بعد ختام 
بطولـــة ويندســـور، حيـــث شـــكلت بطولـــة 
ويندســـور محطة مميـــزة للفريـــق الملكي 

والتـــي أفـــرزت قدرات الفرســـان الشـــباب 
القادرين علـــى مواصلة العطاء في الفترة 
المقبلـــة خصوصًا أن البطـــوالت األوروبية 
لها طعم خاص من حيث المنافسة القوية 
وامتالك الدول المشاركة فرسانًا مميزين، 
وهـــو مؤشـــر يؤكـــد أن البطولـــة ســـتكون 

قوية ومثيرة”.
وأضـــاف “نتطلع لتحقيق أهدافنا في هذه 
البطولة، ونتمنى التوفيق لجميع الفرسان 

المشـــاركين من الفريق الملكي للقدرة في 
تحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة التـــي تعكس 

تطور رياضة القدرة البحرينية”.

غداً الفحص البيطري

وستشهد قرية البطولة غدًا الجمعة إقامة 
الفحـــص البيطـــري للجيـــاد، إضافـــة إلـــى 
عمليـــة وزن الفرســـان واالجتمـــاع الفنـــي 

الذي يسبق البطولة.

جهود بارزة

   يبـــذل طـــارق األميـــن، مديـــر العمليـــات 
بـــارزة  للقـــدرة، جهـــودًا  الملكـــي  بالفريـــق 
الملكـــي،  الفريـــق  لوفـــد  الراحـــة  لتأميـــن 
حيـــث يعمل لســـاعات متواصلـــة من أجل 
الترتيبات والتجهيـــزات الخاصة بالفريق، 
ويعتبـــر طارق األمين شـــعلة من النشـــاط 
طـــوال فتـــرة تواجـــد وفد الفريـــق الملكي 
فـــي بطولة ويندســـور الدولية للفروســـية 
وبطولـــة مونتل ســـينو الدولية لســـباقات 

القدرة.

جاهزية كبيرة

وأكـــد عـــدد مـــن فرســـان الفريـــق الملكـــي 
جاهزيتهم الكبيـــرة لخوض بطولة مونتل 
ســـينو الدولية للقدرة، مشـــيرين إلى أنهم 
لتحقيـــق  جهدهـــم  قصـــارى  ســـيبذلون 

النتائج اإليجابية.
الفـــارس عثمـــان العوضـــي أكـــد أن قيـــادة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
للفريق ســـيعطي الفرســـان حافزًا لتحقيق 
النتائـــج اإليجابيـــة، مبينـــًا أن الطموحات 
عاليـــة بعد اإلنجازات التـــي حققها الفريق 
أن  إلـــى  مشـــيرًا  الماضيـــة،  الفتـــرة  فـــي 
المعنويات المرتفعة التي يمتلكها الفرسان 
وتحقيـــق  الجهـــود  بـــذل  فـــي  ستســـاهم 

النتائج اإليجابية.
وقال الفارس يوســـف الجبوري “فخورون 
بمشـــاركة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، حيـــث إن تواجـــد ســـموه يعتبـــر 
مكسبًا لجميع الفرسان، وسموه ملهم كبير 
لفرســـان البحريـــن بشـــكل عـــام، حيث إن 
الجميـــع يكســـب خبرات كبيـــرة من حنكة 
ســـموه وقدراتـــه العاليـــة ونقـــدم لســـموه 
الشـــكر والتقدير على دعمه الكبير للفريق، 
ونِعـــد ســـموه بـــأن نبـــذل جهدنـــا لتحقيق 

أفضل النتائج”.
فأكـــد  القحطانـــي،  ناصـــر  الفـــارس  أمـــا 
أن الفريـــق جاهـــز للمشـــاركة فـــي بطولـــة 
مونتي ســـينو وسيســـعى لتحقيق النتائج 
اإليجابيـــة التي تعكـــس مكانة الفريق في 
الســـاحة األوروبية بعد اإلنجازات الكبيرة 
التـــي تحققت فـــي الفترة الماضيـــة، مبينًا 
أن المعنويـــات مرتفعة وســـيدخل الفريق 

الملكي بقوة لتحقيق النتائج اإليجابية.

 أعلــن الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم النائــب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم عزمه الترشــح لوالية 
ثالثة في رئاســة االتحاد اآلســيوي لكرة القدم اعتبارًا من العام 2023 مؤكدًا 
حرصــه علــى المضــي قدمًا في مواصلــة عملية البناء والتحديــث في االتحاد 
القاري وتوسيع دائرة نجاحاته بما يخدم تطلعات أسرة كرة القدم اآلسيوية 

نحو المزيد من التقدم واالزدهار. 

 جـــاء ذلك فـــي الكلمة التي ألقاها الشـــيخ 
فـــي  خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان 
للجمعيـــة  والثالثيـــن  الثانـــي  االجتمـــاع 
لكـــرة  فـــي االتحـــاد اآلســـيوي  العموميـــة 
القـــدم، الـــذي عقـــد أمـــس )األربعـــاء( عبـــر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي بحضـــور الســـيد 
جيانـــي إنفانتينـــو رئيس االتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم وأعضـــاء المكتـــب التنفيذي 
لالتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم ورؤســـاء 
وممثلـــي االتحـــادات الوطنيـــة اآلســـيوية 

البالغ عددها 47 اتحادًا. 
 وخاطب الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة أعضـــاء الجمعية العموميـــة: “كما 
الثانيـــة كرئيـــس  فـــإن واليتـــي  تعلمـــون، 
لالتحاد اآلســـيوي لكرة القـــدم بدأت العام 
2019، وهـــي تنتهـــي العـــام المقبل 2023، 
وأود إعالمكـــم اليـــوم أنني سأترشـــح من 
اجتمـــاع  خـــالل  االنتخـــاب  إعـــادة  أجـــل 
فـــي  ســـيعقد  الـــذي  العموميـــة  الجمعيـــة 
البحريـــن مطلـــع شـــهر فبرايـــر 2023، آمالً 
أن أحصل على ثقتكم ودعمكم من جديد 
لـــدورة جديدة كرئيس لالتحاد اآلســـيوي 

لكرة القدم”. 
 مـــن جانبه، ألقى جيانـــي إنفانتنيو رئيس 

االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم كلمة أشـــاد 
فيهـــا بقيادة الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
آل خليفة لمســـيرة االتحاد اآلســـيوي عبر 
سنوات حافلة بالمنجزات المتميزة مؤكدًا 
أن قارة آســـيا باتت تشـــكل ركنًا أساسيًا ال 
غنـــى عنه في منظومة كرة القدم العالمية 
بفضل التطورات المتنامية في مخرجات 
مختلـــف  علـــى  اآلســـيوية  القـــدم  كـــرة 

األصعدة.
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وكان   
لكـــرة  رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي  خليفـــة 
ورؤســـاء  الفيفـــا  برئيـــس  التقـــى  القـــدم، 
وممثلي االتحـــادات الوطنية المشـــاركين 
في االجتماع مشيدًا بالشراكة القائمة بين 
االتحاديـــن القـــاري والدولـــي واالتحادات 
الوطنيـــة واالتحـــادات اإلقليمية من أجل 
إعالء المصالح العليا لكرة القدم اآلسيوية 
وتعزيـــز المكتســـبات التـــي حققتهـــا علـــى 
امتـــداد الســـنوات الماضية، وبنـــاء قاعدة 
صلبـــة لمســـتقبل أكثـــر إشـــراقًا للعبـــة في 

القارة اآلسيوية.
 وجـــدد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة اإلشادة بالتزام االتحادات الوطنية 
واإلقليميـــة األعضاء بدعم العودة الواثقة 

والمســـتدامة لكـــرة القـــدم اآلســـيوية في 
أعقاب جائحة كوفيد - 19.

وقال رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم: 
“فـــي هـــذه األوقات التي ننظـــر من خاللها 
لألحـــدث التي جرت، فإنه من الواضح أن 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم واالتحادات 
الوطنية واإلقليمية يســـيرون في االتجاه 

الصحيح من أجل التعافي”. 
 وأضاف: رغم انتشـــار متحور أوميكرون، 
فقد دخلنا العـــام 2022 بثقة، ونحن ندين 
بذلـــك التحاداتنـــا الوطنيـــة األعضاء التي 
استضافت المنافسات، وكذلك للمنتخبات 
واألنديـــة التي أظهرت نموذجًا رائعًا لروح 

الوحدة خالل أصعب التحديات. 
 واســـتعرض الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة حرص االتحاد القاري على ديمومة 
مســـابقاته قائـــالً: “منذ االجتمـــاع الماضي 
للجمعية العمومية، قام االتحاد اآلســـيوي 
لكرة القدم بنجاح وأمان باستكمال تنظيم 
النسخة الموسعة من كأس آسيا للسيدات 
2022 فـــي الهنـــد، إلـــى جانـــب التصفيات 

اآلســـيوية لـــكأس العالم 2022 فـــي قطر، 
ونهائـــي دوري أبطال آســـيا 2021 وكذلك 
دور المجموعـــات مـــن دوري أبطال آســـيا 
2022، في حين تقـــام حاليًا مباريات دور 
المجموعـــات في كأس االتحاد اآلســـيوي 
2022 وتصفيات كأس آسيا لكرة الصاالت 

2022 في الكويت”. 
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وركـــز   
خليفـــة علـــى التقـــدم الكبيـــر الـــذي تحقق 
فـــي البرامج الفنية والتحكيـــم والتطوير، 
والمبادرات التابعة ألكاديمية مركز التميز 
اآلســـيوي، وإطـــالق برنامجيـــن جديديـــن 
للتطويـــر همـــا برنامـــج الوقـــت اإلضافـــي 
وبرنامـــج األفضليـــة، واللذين تـــم اإلعالن 
عنهمـــا خـــالل االجتمـــاع العاشـــر للمكتـــب 

التنفيذي. 
 وفـــي الوقـــت ذاتـــه، تـــم تحقيـــق تقـــدم 
كبيـــر على صعيـــد تعزيز القيمـــة التجارية 
والرياضيـــة لمســـابقات االتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة القـــدم، من خـــالل إطـــالق مجموعة 
عمل مسابقات النخبة في االتحاد، كما تم 

إطالق سياســـة حماية األطفال لمســـاعدة 
علـــى  واإلقليميـــة  الوطنيـــة  االتحـــادات 

تطبيق أعلى معايير الحوكمة الجيدة. 
 كذلـــك أعـــرب رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي 
لكـــرة القـــدم عن امتنان أســـرة كـــرة القدم 
اآلســـيوية للســـيد جياني انفانتينو رئيس 
خاصـــة  القـــدم،  لكـــرة  الدولـــي  االتحـــاد 
علـــى صعيـــد اســـتجابة االتحـــاد الدولـــي 
لتقديـــم الدعـــم إلـــى االتحـــادات الوطنية 
األعضاء في قارة آســـيا من أجل مواجهة 
التحديـــات الصعبة علـــى الصعيد الصحي 
جائحـــة  عـــن  والناجمـــة  واالقتصـــادي، 
“كوفيـــد - 19”، معربـــًا عـــن دعـــم االتحـــاد 
اآلســـيوي لكـــرة القدم وأســـرة كـــرة القدم 
اآلســـيوية لترشـــيح الســـيد انفانتينـــو في 
انتخابات االتحاد الدولي لكرة القدم العام 

المقبل. 
 وتقـــدم الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة بالشـــكر إلى رئيس االتحاد الدولي 
النظـــر فـــي  القـــدم علـــى موافقتـــه  لكـــرة 
تمويـــل إنشـــاء ملعـــب لكـــرة القـــدم علـــى 

أعلى مســـتوى في مدينـــة بوتراجايا قرب 
العاصمـــة الماليزيـــة كوااللمبـــور، وهو أمر 
سيشـــكل خطـــوة كبيـــرة لألمـــام بالنســـبة 
لالتحاد اآلســـيوي لكرة القدم واالتحادات 

الوطنية واإلقليمية األعضاء. 
 وخـــالل اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية، تم 
االطـــالع على قرار الصين االنســـحاب من 
 ،2023 آســـيا  كأس  نهائيـــات  اســـتضافة 
ونظـــرًا للطبيعة الطارئة للموقف فقد تقرر 
تفويض المكتب التنفيذي باختيار مضيف 
بديـــل )بعد عملية تقديم ملفات للترشـــيح 
عبر إدارة االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم(، 
وســـيتم اإلعالن عن المزيد من التفاصيل 
بخصـــوص عمليـــة اختيـــار مضيـــف كأس 

آسيا 2023 في الوقت المناسب.
 كمـــا صادقـــت الجمعيـــة العموميـــة علـــى 
تقاريـــر تدقيـــق الحســـابات الماليـــة للعـــام 
التعديـــالت  علـــى  وصادقـــت   ،2021
المقترحـــة علـــى النظـــام األساســـي والتي 
بالحوكمـــة  االتحـــاد  التـــزام  علـــى  تؤكـــد 

الرشيدة.    

بقيادة ناصر بن حمد ووسط مشاركة كبيرة من الفرسان

اإليجابية الــنــتــائــج  والــهــدف  مرتفعة  ومــعــنــويــات  كــبــيــرة  جــهــوزيــة  ــان:  ــرس ــف ال

رئيس “الفيفا”: قيادته ساهمت في تعزيز منجزات الكرة اآلسيوية

الفريق الملكي يدخل المراحل األخيرة استعدادا لبطولة مونتل سينو للقدرة

سلمان بن إبراهيم يعلن عزمه الترشح لوالية ثالثة في رئاسة اآلسيوي

سمو الشيخ ناصر بن حمدسمو الشيخ ناصر بن حمد يقود الفريق الملكي

ناصر الذوادي يوسف الجبوري عثمان العوضي طارق األمينأحمد جناحي 

جناحي: قيادة 
ناصر بن حمد 

مكسب لفرسان 
الفريق

غدا الفحص 
البيطري وعملية 
وزن الالعبين في 

قرية البطولة 

جانب من الجمعية العمومية  رئيس االتحاد الدولي مصافحا سلمان بن إبراهيم كلمة سلمان بن إبراهيم



للرجـــال  القـــوى  أللعـــاب  الوطنـــي  منتخبنـــا  تـــوج 
بـــدورة  األلعـــاب”  “أم  مســـابقة  بلقـــب  والســـيدات 
األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة التـــي تحتضنهـــا دولـــة 
الكويت الشقيقة حتى 31 مايو الجاري بعدما ختم 
أبطالنـــا وبطالتنـــا مشـــوارهم بتحقيـــق 35 ميدالية 
ملونـــة، بينهـــا 17 ذهبية و12 فضيـــة و6 برونزيات 
ليتربعوا على العرش الخليجي بكل جدارة واقتدار 
ويحققـــوا المركـــز األول في جـــدول الترتيب العام 

لمسابقة ألعاب القوى بالدورة.

وأسفرت نتائج منتخب السيدات في اليوم 
الثالث واألخير عن فوز كل من:

1 - وينفرد يافي )ذهبية سباق 1500 متر(
2 - ذهبية بونتو ربيتو )ذهبية 5 آالف متر(
3 - فريق التتابع للسيدات )ذهبية التتابع(
4 - زينب موسى )فضية سباق 200 متر(

5 - تايجست ميكونين )فضية سباق 1500 متر(
6 - تايجسست جاشاو )فضية سباق 5 آالف متر(
7 - إيمان عيسى جاسم )برونزية سباق 200 متر(

وأسفرت نتائج منتخب الرجال عن فوز كل من:

1 - يعقوب سالم )ذهبية سباق 200 متر(
2 - البرت روب )ذهبية 5 آالف متر(

3 - فريق التتابع )ذهبية التتابع للرجال(
4 - داويت فيكادو )فضية سباق 5 آالف متر(
5 - محمود الجوهري )برونزية رمي المطرقة(

وحصـــدت مملكـــة البحريـــن 3 ميداليات مـــن بينها 
فضيـــة في الرماية وفضية في الســـباحة وبرونزية 
في الرماية ليرتفع عدد الميداليات إلى 38 ميدالية.

الخاجة: مشاركة تاريخية للبحرين

أكـــد مديـــر بعثـــة مملكـــة البحريـــن بـــدورة األلعـــاب 
المشـــاركة  أن  الخاجـــة  الثالثـــة حســـن  الخليجيـــة 
الحاليـــة ربمـــا تعتبر األكبر فـــي تاريـــخ المملكة من 

حيث عدد األلعاب والوفد المشارك بأكمله.
وأضاف الخاجة أن البحرين تشـــارك بـ 360 رياضي 
وإدارييـــن  بيـــن العبيـــن ومدربيـــن  مـــا  ورياضيـــة 
وإعالميين وحكام واختصاصي عالج طبيعي وأن 
المشـــاركة الحالية تعتبر غير مســـبوقة، سواء على 
صعيـــد المشـــاركة الخليجيـــة أو حتـــى المشـــاركات 

العربية واآلسيوية واألولمبية.
وأكـــد الخاجـــة أن تلـــك المشـــاركة الكبيـــرة لمملكة 
البحريـــن تأتـــي فـــي إطـــار حرصهـــا علـــى الحضور 
الخارجيـــة  الرياضيـــة  الـــدورات  بمختلـــف  القـــوي 
والمنافســـة على أكبر عـــدد من الميداليـــات الملونة 
وإتاحـــة الفرصـــة أمـــام أكبـــر عـــدد مـــن المنتخبات 

واأللعاب الرياضية للتواجد.
وعبر عن ارتياحه من الحصيلة األولية التي كسبتها 
مملكـــة البحريـــن فـــي ألعاب القـــوى والتـــي تعكس 
المكانـــة المتميزة ألم األلعاب البحرينية وما حققته 
مـــن إنجـــازات أولمبيـــة وعالمية وقاريـــة وإقليمية، 
معربا عن شـــكره لرئيس اتحـــاد ألعاب القوى محمد 
عبداللطيـــف بـــن جـــالل متمنيـــا بـــأن تواصـــل باقي 
المنتخبـــات تحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة ســـواء من 
خالل الفوز بالميداليات لأللعاب الفردية أو تحقيق 

االنتصارات لمنتخبات األلعاب الجماعية.
وأشـــاد الخاجة بالجهود التـــي يبذلها جميع أعضاء 
البعثـــة اإلداريـــة مضيفا “أشـــكر زمالئي فـــي الوفد 
الكبيـــرة،  جهودهـــم  وأقـــدر  واإلعالمـــي  اإلداري 
حيـــث إنهم يعملون حتى ســـاعة متأخـــرة من الليل 
ويســـتيقظون مبكـــرا ويعملـــون بال كلـــل أو ملل من 
أجل توفير جميع مســـتلزمات المنتخبات الوطنية، 

كما أشكر االتحادات على تعاونها”.

 جاسم: الدورة لبنة أساسية من لبنات 
العمل الخليجي

تعـــد مديـــرة دائرة العالقات العربيـــة والدولية فجر 

جاســـم واحدة من أبرز الكوادر اإلدارية الشابة في 
المجـــال الرياضي، وتمتلك خبـــرة كبيرة في مجال 
عملهـــا وهـــي بمثابـــة “الجوكـــر” ألنها دائمـــا ما تبدع 
وتتألـــق في شـــتى مجاالت العمـــل اإلداري وتنظيم 

المراسم والبروتكول والعالقات العامة.
وتقـــول فجر عن مشـــاركتها “أعتز كثيـــرا بالحضور 
فـــي دولة الكويت الشـــقيقة لتمثيل مملكة البحرين 
فـــي البعثـــة اإلداريـــة وحضـــور اجتماعـــات لجنـــة 
التنســـيق والمتابعـــة الخليجية والهـــدف هو عكس 
الصـــورة المشـــرفة عـــن المملكـــة والمســـاهمة فـــي 

إنجاح العرس الخليجي..”.
وأوضحـــت أن دورة األلعـــاب الخليجيـــة تعـــد لبنـــة 
المشـــترك  الخليجـــي  العمـــل  لبنـــات  مـــن  أساســـية 
فـــي المجـــال الرياضـــي وهي تشـــكل أهميـــة كبيرة 
فـــي االرتقـــاء بالرياضة فـــي دول مجلـــس التعاون 
إدراج  وأن  الفرديـــة  الرياضـــات  فـــي  خصوصـــا 
الرياضة النســـائية أكســـبها زخما أكبـــر وأتاح للفتاة 
الخليجيـــة الفرصـــة للمشـــاركة جنبـــا إلـــى جنب مع 

الرجل واكتساب المزيد من الخبرة.
وأثنـــت فجـــر علـــى الجهـــود التي تقـــوم بهـــا البعثة 
اإلدارية كال بحســـب اختصاصـــه وأكدت بأن العمل 
وفـــق روح الفريـــق الواحـــد هـــو ســـر النجـــاح، وأن 
كل دورة تشـــارك فيهـــا فإنهـــا تتعلم أشـــياء جديدة 

وتكتسب المزيد من الخبرة.
وتمنـــت فجـــر للمنتخبات الوطنية حصـــد أكبر عدد 
مـــن الميداليات الملونة والعـــودة بغلة وافرة تجعل 

البحرين في مركز متقدم.

منتخب الرماية يحرز فضية وبرونزية 
مسدس 25 مترا

بـــدأ حصـــاد منتخـــب الرماية فـــي منافســـات دورة 
األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة التـــي تحتضنهـــا دولـــة 
الكويـــت الشـــقيقة بعدما أحـــرز الرامـــي عبدالماجد 
جمعـــة المركـــز الثانـــي والميداليـــة الفضيـــة وأحرز 
الرامـــي عبـــدهللا رحمـــة المركـــز الثالـــث والميدالية 
البرونزيـــة في مســـابقة مســـدس 25 متـــر )ف ردي( 
وذلك في ثاني أيام مسابقة الرماية التي تقام على 

مجمع ميدان صباح األحمد األولمبي للرماية.
وتـــوج األبطال المديـــر العام للهيئة العامة الشـــباب 
والرياضـــة د. حمـــود فليطـــح بحضـــور اميـــن ســـر 
االتحـــاد البحرينـــي للرماية ابراهيـــم البنعلي وعدد 

من كبار المسئولين والمدعوين.
و حقـــق محمود حاجـــي المركز الرابع في مســـابقة 

البندقية مسافة 10 متر.
وتتواصـــل يوم الخميس 19 مايو 2022 منافســـات 
الرماية في ثالث أيام المســـابقة عندما يخوض كال 
من ســـمو الشـــيخ خليفـــة آل خليفة مـــروان الحلو، 
تمار الوات، الشـــيخ علي بن خليفة مسابقة سكيت 
رجـــال )75 طبـــق( فيما يخوض كال مـــن عبدالماجد 
عبدالخالـــق، أحمـــد الشـــيخ، محمـــد زمان مســـابقة 
بندقية هواء 10 متر، ويشـــارك كال من علي حسين 

وناصر بن تركي محمود حاجي في ذات المسابقة.

الرويله يمنح السباحة البحرينية “فضية”

حصدت الســـباحة البحرينية علـــى أولى ميدالياتها 
بعد أن حصل ســـباح المنتخب الوطني عمر الرويله 
المركـــز الثاني والميدالية الفضية في نهائي ســـباق 
100 ظهـــر، فـــي اليـــوم الثانـــي لمســـابقة الســـباحة، 
التي تقام على مســـبح مجمع الشـــيخ ناصر المحمد 
الصبـــاح لأللعاب المائية، ضمن منافســـات النســـخة 
الثالثـــة لـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة المقامـــة حاليـــا 

بدولة الكويت الشقيقة.
وقـــد قدم الســـباح عمـــر الرويله مســـتوى فني كبير 
59:94 ثانيـــة،  الســـباق فـــي زمـــن وقـــدره  وانهـــى 
وبفـــارق اجـــزاء مـــن الثانية عن الســـباح الســـعودي 
علـــي العيســـى الذي حل فـــي المركـــز االول وحصد 
الميداليـــة الذهبيـــة بعـــد ان انهى الســـباق في زمن 
وقـــدره 59:79 ثانيـــة. فيمـــا حل في المركـــز الثالث 
السباح القطري يوسف ابوليله بعد ان انهى السباق 

في زمن وقدره 1:00:22 دقيقة.
وقـــد اســـفرت بقية نتائـــج المنتخـــب الوطني 
في ســـباقات اليوم الثاني، عن حصول السباح 
خالد اســـماعيل على المركز الســـابع في سباق 
100 متر فراشـــة بعد ان انهى السباق في زمن 

وقـــدره 1:03:59 دقيقة، وحل الســـباح محمد 
راشـــد في المركز الســـابع في ســـباق 200 متر 
حـــر بعـــد ان انهـــى الســـباق فـــي زمـــن وقـــدره 

9:43:90 دقيقة.
وحل المنتخب الوطني في المركز السادس في 
سباق 100 متو تتابع بعد أن أنهى السباق في 
زمن وقدره 3:50:09 دقيقة. ونجح المنتخب 
الكويتـــي مـــن الفـــوز بهـــذا الســـباق والميدالية 
الذهبيـــة بعد أن أنهى الســـباق في زمن وقدره 
3:31:02 دقيقة، فيما حصل المنتخب القطري 
على المركز الثانـــي والميدالية الفضية بعد ان 
انهى السباق في زمن وقدره 3:35:07 دقيقة، 
بينمـــا حصـــل المنتخـــب العمانـــي علـــى المركز 
الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة بعـــد ان انهـــى 

السباق في زمن وقدره 3:36:15 دقيقة.
اليـــوم  الســـباحة  أحمـــر  مشـــاركة  وتتواصـــل 
يشـــارك  حيـــث  ســـباقات،   3 فـــي  “الخميـــس” 
الســـباح فرحـــان فرحـــان فـــي النهائـــي االول 
لســـباق 50 متـــر حـــر، ويشـــارك الســـباح فـــرج 
فرحان في النهائي الثاني لســـباق 50 متر حر، 
فيمـــا سيشـــارك المنتخـــب ممثـــال بالســـباحين 
محمـــد راشـــد، عمـــر الرويلـــه، فرحـــان وفـــرج 

فرحان في سباق 200 متر تتابع.

سيدات األحمر يفزن على اإلمارات 

القـــدم  لكـــرة  للســـيدات  الوطنـــي  المنتخـــب  عـــزز 
الصـــاالت صدارته بعد فوزه على منتخب االمارات 
للســـيدات بنتيجـــة أربعة أهداف مقابـــل هدف، في 
المبـــاراة التي جمعت المنتخبيـــن على صالة مجمع 
ســـعد العبـــدهللا الصبـــاح الرياضي، ضمـــن مباريات 
الصـــاالت  القـــدم  كـــرة  لمســـابقة  الثانيـــة  الجولـــة 
“الفوتســـال” بمنافســـات دورة األلعـــاب الخليجيـــة 

الثالثة المقامة حاليا بدولة الكويت الشقيقة.
ســـيطر منتخبنـــا للســـيدات علـــى مجريـــات اللقـــاء 
منـــذ البداية، مـــن خالل االنتشـــار الســـليم والتقدم 
وصناعـــة الفـــرص على المرمـــى االماراتـــي. ونجح 
المنتخـــب فـــي انهـــاء الشـــوط االول متقدما بثالثة 
اهداف دون رد، حملت توقيع ياسمين فايز صاحبة 
الهدف االول وأميرة ســـوار صاحبة الهدفين الثاني 

والثالث.
الســـيدات  احمـــر  واصـــل  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
أفضليته في هذا الشوط مع ما شهده من تحركات 

اماراتية من اجل العودة الجواء المباراة.
وقد نجحت الالعبة منار يعقوب من إضافة الهدف 
الرابـــع. بعدهـــا حـــاول منتخـــب ســـيدات االمـــارات 
تقليـــص الفـــارق حيـــث نجح فـــي تســـجيل الهدف 

االول عبر الالعبة صالحة راشد.
وقد اســـتمر تقـــدم منتخبنا للســـيدات حتى صافرة 
النهاية التي أعلنت فوزه في هذه المواجهة بنتيجة 

4 أهداف مقابل هدف لمنتخب سيدات االمارات.
“الخميـــس”  اليـــوم  األحمـــر  ســـيدات  وســـتخوض 
مواجهـــة امـــام منتخـــب ســـيدات الكويـــت، حيـــث 
تتطلـــع ســـيدات منتخبنـــا الوطنـــي لتحقيـــق الفوز 
الثالـــث للتأكيـــد علـــى الصـــدارة قبـــل الدخـــول في 

مرحلة التحضير لخوض منافسات الدور.

منتخب السلة يجدد اآلمال 

جـــدد المنتخـــب الوطنـــي لكـــرة الســـلة آمالـــه فـــي 
الصعـــود للـــدور الثانـــي، وذلـــك بعد أن حقـــق فوزه 
األول على حســـاب منتخب قطر بنتيجة 90 مقابل 
77، فـــي المباراة التي جمعت المنتخبين يوم أمس 
علـــى صالـــة مجمع الشـــيخ ســـعد العبـــدهللا الصباح 
الرياضـــي، ضمن مباريـــات الجولة الثالثة بمســـابقة 
كـــرة الســـلة بمنافســـات النســـخة الثالثـــة مـــن دورة 
األلعـــاب الخليجيـــة المقامـــة حاليـــا بدولـــة الكويت 

الشقيقة. 
ونجـــح المنتخـــب فـــي فـــرض ســـيطرته مـــع بداية 
المبـــاراة حيث انهى الربـــع األول بتقدمه 21 مقابل 
17، واســـتطاع أن ينهـــي الربـــع الثانـــي بتقدمـــه 10 
مقابـــل 9. إال أن المنتخـــب القطـــري عاد مجددا إلى 
أجواء اللقاء وتحديدا في الربع الثالث، حيث نجح 
فـــي تحقيق نتيجة هذا الشـــوط لصالحه 22 مقابل 
20. واستمرت األفضلية القطرية حتى الربع األخير 
الذي انتهى لصالحه بنتيجة 17 مقابل 14. ليحتكم 
المنتخبين لشـــوطين إضافيين، حيث انتهى األول 
بتعادلهما 10 مقابل 10، فيما انتهى الشـــوط الثاني 

بحرينيا بـ15 مقابل هدفين. 
وشـــهد اللقـــاء تســـجيل منتخبنا 16 ثالثيـــة من 41 
محاولة، كما وشـــهد تألق الالعبين مصطفى حسين 
وحســـن نيروز وعلـــي جابـــر، الذين اســـتطاعوا من 
تحقيـــق الفـــارق فـــي أداء المنتخب وســـاهموا في 
تحقيـــق اولـــى انتصـــارات أحمـــر الســـلة فـــي هـــذه 

المسابقة. 
وتنتظـــر أحمر الســـلة مواجهة مرتقبة امـــام نظيره 
المنتخـــب الســـعودي يـــوم الســـبت المقبـــل، والتـــي 
يتطلـــع فيها المنتخب تحقيق نتيجة إيجابية تؤكد 

تأهله للدور الثاني من المسابقة.

منتخب ألعاب القوى بطل الخليج بـ 35 ميدالية
ختام مسابقة أم األلعاب بدورة األلعاب الخليجية

الــــــــرمــــــــايــــــــة والـــــــســـــــبـــــــاحـــــــة تـــــــــدخـــــــــان لـــــــوحـــــــة الــــــشــــــرف
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أعلن كل من معهد البحرين للدراسات 
الماليـــة والمصرفية )BIBF(، وبورصة 
مـــن  إطـــاق سلســـلة  عـــن  البحريـــن، 
اإلفتراضيـــة  المجانيـــة  النـــدوات 
للجمهـــور لمدة ســـاعة واحـــدة، تحت 
بهـــدف  االســـتثمار،  أكاديميـــة  مظلـــة 
نشـــر الوعـــي بأهميـــة الثقافـــة المالية 

واالستثمارية.
وسيشارك في الندوات، والتي تنطلق 
فـــي 26 مـــن مايـــو الجـــاري، نخبة من 
الخبـــراء والمختصيـــن فـــي مجـــاالت 
واالســـتدامة،  واالســـتثمار  التمويـــل 
حيث ســـيكون باب التســـجيل متاحًا 
للمهتميـــن من المســـتثمرين من جميع 
الفئات وباألخص المبتدئين والنســـاء 
وطلبـــة  والمتقاعديـــن  والشـــباب 
bibf.com/“ الجامعـــات عبـــر الرابـــط

.”capital-markets-talks
البحريـــن  معهـــد  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
للدراســـات الماليـــة والمصرفية، أحمد 
الشـــيخ، إلـــى أن هـــذه النـــدوات تأتي 

بالتعـــاون مـــع بورصـــة البحرين تحت 
بهـــدف  االســـتثمار  أكاديميـــة  مظلـــة 
بالمعلومـــات  المشـــاركين  تزويـــد 
األساســـية لوضع خطط مالية خاصة 
المعهـــد  حـــرص  مـــن  انطاقـــًا  بهـــم، 
علـــى رفـــع مســـتوى الثقافـــة الماليـــة 
فئـــات  مختلـــف  لـــدى  واالســـتثمارية 

المجتمع.
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لبورصـــة البحريـــن الشـــيخ خليفة بن 
هـــذه  “تتماشـــى  إبراهيـــم آل خليفـــة 
المبـــادرة مـــع إســـتراتيجية البورصـــة 
الهادفـــة إلـــى تحقيق رؤيـــة البورصة 
فـــي تعزيـــز الوعـــي المالـــي لمختلـــف 
شـــرائح المجتمع، حيث تعد أكاديمية 
تقديمهـــا  يتـــم  والتـــي  االســـتثمار 
بالتعـــاون مـــع معهـــد )BIBF( واحـــدة 
من مبادراتنا الرئيســـية لتعزيز الوعي 
مجموعـــة  واســـتهداف  االســـتثماري 
وجـــه  علـــى  المهتميـــن  مـــن  واســـعة 

الخصوص”.

“BIBF” وبورصة البحرين يطلقان ندوات 
عن الثقافة المالية واالستثمارية

الحساب يشجع على االدخار لحصد جوائز تصل 1.5 مليون دوالر... بنك “إلى”:

بعد استكمال المهلة المعلنة حتى عصر الثالثاء 17 مايو 2022

 الصّراف تربح 50 ألف دوالر جائزة “الكنز” النقدية

إغالق باب الترشح النتخاب رئيس “المهندسين” وأعضاء باإلدارة

الرقمـــي  البنـــك  “إلـــى”،  بنـــك  أعلـــن 
المتوافر علـــى الهواتف الذكية فقط 
واألســـرع نمًوا في البحريـــن والتابع 
بجائـــزة  األول  الرابـــح   ،ABC لبنـــك 
الكنـــز النقديـــة بقيمـــة 50000 دوالر 
أميركي، حيـــث ُأبلغت الرابحة منال 
أحمد الصـــّراف بفوزها بالجائزة بعد 
ســـحب آلي أجري بإشـــراف مديرين 
الصناعـــة  وزارة  مـــن  تنفيذييـــن 
 ،ABC والتجـــارة والســـياحة، وبنـــك
وبنـــك “إلـــى”، وشـــركة إرنســـت أنـــد 

يونغ.
وخـــال حفل تســـليم الجائـــزة الذي 
 12 “إلـــى” بتاريـــخ  بنـــك  فـــي  أقيـــم 
مايـــو 2022، قالـــت منـــال الصـــّراف 
“خبـــر ربح هذه الجائـــزة جعل عامي 
هـــذا مميـــًزا. انضممـــت إلـــى عمـــاء 
بنـــك )إلـــى( منـــذ بداياتـــه؛ بـــل إّننـــي 
وضعت اســـمي على قائمـــة االنتظار 
حســـاب  أســـتخدم  إطاقـــه.  قبـــل 

)إلـــى( الخـــاص بـــي بانتظـــام، وإّنني 
بـــكل تأكيد أحـــب تجربة اســـتخدام 
الخدمـــات المصرفيـــة الرقمية أثناء 
التنقـــل، أينما كنـــت، ووقتما شـــئت. 
غيـــر أّنـــي أتابـــع أخبـــار )إلـــى( دائًما، 

وأجـــّرب خدماتهـــم اإلبداعيـــة فـــور 
إطاقها”.

وحســـاب الكنز يشـــّجع العماء على 
االّدخار للحصول على فرصة كســـب 
جوائـــز نقديـــة بقيمـــة إجمالية تصل 

إلـــى 1.5 مليـــون دوالر أميركـــي؛ إذ 
ـــم اســـتجابًة لطلـــب العماء  إّنـــه ُصمَّ
للحصـــول على فرصة كســـب جوائز 
نقدية أكبر من خال حلول مصرفية 

سلسة وسهلة االستخدام.

أعلنـــت جمعية المهندســـين البحرينية 
النتخابـــات  الترشـــح  بـــاب  قفـــل  عـــن 
الجمعيـــة المقـــرر إجراؤهـــا مـــع انعقاد 
فـــي  الســـنوية  العموميـــة  الجمعيـــة 
 6 الجمعيـــة  بمقـــر  الثانـــي  اجتماعهـــا 
أســـماء  أعلنـــت  كمـــا  المقبـــل،  يونيـــو 
المتقدميـــن للترشـــح لرئاســـة الجمعية 
وأســـماء المترشـــحين لشـــغل المقاعد 
اإلدارة  مجلـــس  فـــي  الجـــدد  األربعـــة 
باإلضافة إلى عضو آخر لفترة تكميلية 

نظرا الستقالة أحد األعضاء. 
وأكـــد مدير اإلعام والعاقـــات العامة 
فـــي الجمعيـــة جعفـــر محمـــد أن قفـــل 
باب الترشـــح جاء بعد استكمال المدة 
المعلنة للترشح، بعد أن أبقت الجمعية 
نهايـــة  الترشـــح مفتوًحـــا حتـــى  بـــاب 

الدوام الرســـمي للجمعية في الســـاعة 
الرابعة من عصر يوم الثاثاء الموافق 
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مسبًقا ألعضاء الجمعية.
وأشـــار إلى أن مجلـــس إدارة الجمعية 
قـــد أقـــر فـــي اجتمـــاع المجلـــس يـــوم 
الثاثـــاء الماضـــي قائمة المترشـــحين 
بعد التحقق من جميع طلبات الترشح، 
إذ تقـــدم 3 مترشـــحين لمنصب رئيس 
مترشـــًحا   11 تقـــدم  فيمـــا  الجمعيـــة 
العلـــم  مـــع  اإلدارة  مجلـــس  لعضويـــة 
أنـــه يجـــب انتخاب 4 أعضـــاء لمجلس 
اإلدارة وانتخـــاب عضـــو آخـــر لمنصب 
عضويتـــه  لتكـــون  المســـتقيل  العضـــو 

لفترة تكميلية وهي سنة واحدة.
لرئاســـة  المرشـــحين  قائمـــة  أن  يذكـــر 

مجلـــس اإلدارة تضـــم كًا مـــن رائـــدة 
ســـيد كاظـــم العلـــوي، المهنـــدس فؤاد 
عبدالرحمـــن  ووفـــاء  الشـــيخ،  أحمـــد 
المنصـــوري، أما المترشـــحون لعضوية 
تقـــي  أســـامة  فهـــم:  اإلدارة  مجلـــس 

بوحيمـــد،  إبراهيـــم  ســـمير  البحارنـــة، 
شـــيخة سلطان الخاصي، عدنان علي 
آل رحمـــة، فريـــد إســـماعيل بوشـــهري، 
مهـــدي  مـــدارا،  عبدالرســـول  مرجـــان 
أبـــو  طاهـــر الجـــاوي، نزهـــة عبـــدهللا 
هنـــدي، هـــدى ســـلطان مبـــارك، هيـــام 
عيســـى  وهيثـــم  المســـقطي،  محمـــد 

القحطاني.
والعاقـــات  اإلعـــام  مديـــر  وأضـــاف 
العامة بجمعية المهندســـين البحرينية 
أن اجتماع الجمعيـــة العمومية المقبل 
ســـيعقد بمقر الجمعيـــة في الجفير في 
6 يونيو وسيكون حضورًيا بعد أن كان 
افتراضًيـــا خال الســـنتين الماضيتين 
بســـبب التقيد باإلجراءات االحترازية 

لمكافحة جائحة كورونا )كوفيد 19(.

“التطبيقية” تعلن قبول الطلبة المحولين للفصل الدراسي الصيفي

“Beyon Connect” ترعى المؤتمر العالمي للبريد والتوصيل السريع

الجامعة تحقق إنجازات على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية

استعراض حل صناديق البريد الرقمية “OneBox” خالل الفعالية

أكـــد رئيـــس جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة 
غســـان عـــواد أن الجامعـــة ال تدخر جهًدا 
لتوفير أفضل الخدمات للطلبة، ما يسهم 
في تعزيز وتحســـين نوعيـــة المخرجات 
الجامعـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا  التعليميـــة، 
حريصـــة علـــى طـــرح برامـــج أكاديميـــة 
متميـــزة تســـاعد الطلبـــة للحصـــول على 
الفـــرص المناســـبة لمواجهـــة التحديـــات 
الجديـــدة في ظل التطـــور التكنولوجي، 
وتســـهم في تنويع االختصاصات وخلق 
قـــدرات جديـــدة تلقـــي بظـــال إيجابية 
علـــى ســـوق العمـــل والعمليـــة التعليميـــة 

للجامعة.
ونـــوه رئيـــس الجامعـــة إلـــى أن الطلبـــة 
الراغبين بالتحويـــل للجامعة في الفصل 
الصيفي 2021 - 2022 يمكنهم التسجيل 
وتقديـــم طلبات االلتحـــاق إلكترونًيا عبر 
www. للجامعـــة  اإللكترونـــي  الموقـــع 

asu.edu.bh، أو عبـــر البريد اإللكتروني 
مـــن  أو   ،admission@asu.edu.bh

خـــال التواصـــل مـــع الجامعـــة على رقم 
إلـــى  مشـــيًرا   ،)66633770( الواتســـاب 
تشـــمل  المطروحـــة  التخصصـــات  أن 
إدارة  الحقـــوق،  فـــي  البكالوريـــوس 
الماليـــة  العلـــوم  المحاســـبة،  األعمـــال، 
نظـــم  السياســـية،  العلـــوم  والمحاســـبة، 
الحاســـوب،  علـــم  اإلداريـــة،  المعلومـــات 
التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، 
وتخصصـــات الماجســـتير فـــي القانـــون، 
األعمـــال،  وإدارة  التجـــاري،  والقانـــون 
والمحاســـبة  البشـــرية،  المـــوارد  وإدارة 

والتمويل.
يذكـــر أن الجامعة حققت سلســـلة كبيرة 
من اإلنجازات على المســـتويات المحلية 
 QS واإلقليميـــة والدوليـــة، ففي تصنيف
للجامعـــات العالميـــة تعتبـــر أول جامعـــة 
خاصـــة فـــي البحريـــن يتـــم تصنيفها في 
باإلضافـــة  عالمًيـــا،   600  -  591 المركـــز 
إلـــى تصنيفهـــا ضمن أفضـــل 150 جامعة 
ناشـــئة تحت عمر 50 عاما على مســـتوى 

العالـــم، كمـــا أن تصنيـــف QS للجامعـــات 
العربية للعام 2022، أظهر تقدم الجامعة 
للســـنة الرابعـــة علـــى التوالـــي بحصولها 
علـــى المرتبة 22 من بين أفضل جامعات 
الوطـــن العربـــي، كما أظهرها فـــي المركز 
101 - 105 كواحدة من أفضل الجامعات 
في العالـــم في حقل الفنـــون والتصميم، 
هذا إضافـــة إلى كونها الجامعة الوحيدة 
فـــي البحريـــن الحاصلـــة علـــى ترتيب 4 
نجوم فـــي تصنيـــف QS Stars العالمي. 
 550 أفضـــل  الجامعـــة ضمـــن  وُصنفـــت 
جامعة على مســـتوى العالم في تصنيف 
كيو إس لمدى قابلية توظيف الخريجين 
لسنة 2022، وُصنفت في المرتبة الثالثة 
علـــى مســـتوى البحريـــن وضمـــن أفضل 
5000 جامعـــة علـــى مســـتوى العالـــم في 
تصنيـــف ويـــب ماتريكـــس للعـــام 2022 
وهـــو التصنيـــف العالمي لجـــودة المواقع 
مســـتوى  علـــى  للجامعـــات  اإللكترونيـــة 

العالم.

كمـــا أن الجامعـــة حاصلـــة علـــى المركـــز 
201 - 300 فـــي تصنيـــف التايمز العالمي 
فـــي التأثيـــر وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
فـــي  459 عالمًيـــا  المســـتدامة، والمركـــز 
للجامعـــات  ماتريـــك  جريـــن  تصنيـــف 
الخضـــراء والصديقـــة للبيئة، كمـــا يعتبر 

إنجاز الجامعة الذي جعلها واحدة ضمن 
التعليـــٍم  مؤسســـات  مـــن  مؤسســـة   11
العالـــي فـــي العالـــم، والجامعـــة الوحيدة 
فـــي مملكـــة البحرين التـــي تحصل على 
االعتمـــاد الدولـــي لوكالـــة ضمـــان جـــودة 
التعليـــم العالي البريطانيـــة )QAA(، أحد 

أهم اإلنجازات في مسيرة الجامعة نحو 
العالمية.

وجـــددت الجامعة حصولها على شـــهادة 
اآليـــزو في العمـــل اإلداري للســـنة الثالثة 
علـــى التوالـــي، وشـــهادة اآليـــزو الخاصة 
التعليميـــة  المؤسســـات  إدارة  بأنظمـــة 
للســـنة الثانيـــة، وهي بذلـــك أول جامعة 
فـــي البحريـــن والخليـــج العربـــي تحصل 
علـــى هذه الشـــهادة، إضافة إلـــى تعاونها 
مع أكاديميـــة التعليم العالـــي البريطانية 
لتأهيـــل أعضاء هيئة التدريس للحصول 
األكاديميـــة،  مـــن  الزمالـــة  علـــى شـــهادة 
واختيـــار الجامعـــة لتكون مركـــز تدريب 
حيـــث  األكاديميـــة  قبـــل  مـــن  معتمـــدا 
حصـــل عـــدد كبير مـــن أســـاتذة الجامعة 
علـــى شـــهادة الزمالة بفروعهـــا المختلفة 
مـــن األكاديميـــة، وعلى مســـتوى البحث 
العلمـــي نجحـــت الجامعة في نشـــر 181 
بحثـــا علميـــا في مجـــات علمية محكمة 

عالمية خال العام الماضي.

Be- ”حضـــر الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
yon Connect”، كريســـتيان راسموســـن 
والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة، 
كاســـبر بومهولتز المؤتمـــر العالمي للبريد 
والشـــرق  ألوروبـــا  الســـريع  والتوصيـــل 
األوســـط وإفريقيا الذي ُأقيـــم أخيرًا في 
Beyon Con- ”إمارة دبي. قامت شـــركة 
nect” برعايـــة هـــذا المؤتمـــر الـــذي يعـــد 
حـــدث مهم لقطـــاع البريد ونقـــل الطرود 

في المنطقة.
للبريـــد  العالمـــي  المؤتمـــر  واســـتضاف 
كبـــار  مـــن  نخبـــة  الســـريع  والتوصيـــل 
التنفيذييـــن  والمســـؤولين  الشـــخصيات 
لمناقشـــة  العالـــم  أنحـــاء  مختلـــف  مـــن 
واالســـتفادة من أحدث المســـتجدات في 
قطاع البريـــد والتي تّم تطويرها لمنطقة 
أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا. وجمع 
المؤتمر جميع الجهات الرئيســـية المعنية 

في القطاع، لمشاركة التجارب والخبرات 
وتســـليط الضوء علـــى اإلســـتراتيجيات 
التي ينفذها القادة والرؤساء التنفيذيين 
للبريـــد  التقليديـــة  بالخدمـــات  لارتقـــاء 
والتجـــارة  اللوجســـتية  والخدمـــات 
المتطلبـــات  تلبيـــة  بهـــدف  اإللكترونيـــة، 
المتغيرة للمؤسسات والشركات واألفراد.
Beyon Con- شـــركة  ”واســـتعرضت 

nect” خـــال المؤتمر حل صناديق البريد 
الرقميـــة “OneBox” الذي ُيتيح التواصل 
األفـــراد  بيـــن  وُمســـتدام  آمـــن  بشـــكل 
والشـــركات والجهـــات الرســـمية. وُيعتبر 
OneBox أول حـــل من نوعه يتم طرحه 

في منطقة الشرق األوسط.
وبمشاركته كأحد المتحدثين الرئيسيين 
في المؤتمر، أعرب كريستيان راسموسن، 
Beyon Con- ”الرئيس التنفيذي لشـــركة 

nect”، عـــن مـــدى اعتـــزاز الشـــركة بهـــذه 

المشـــاركة وبتقديم الرعايـــة والدعم لهذا 
المؤتمر.

وأشـــار كريســـتيان خـــال الكلمـــة التـــي 
ألقاها في المؤتمر إلـــى التطّور الملحوظ 
الـــذي تشـــهده صناديـــق البريـــد الرقمية، 
والذي وّجه إلى اعتمادها بشـــكل متزايد 
ومتنامي. واســـتعرض كذلك أيضًا بعض 
مـــن االتجاهـــات التكنولوجية فـــي بلدان 
الشـــمال األوروبـــي، التـــي باشـــرت إعداد 
رؤيـــة مســـتقبلة منـــذ نحـــو عقديـــن مـــن 
الزمـــن بهدف إعـــداد وإنشـــاء مجتمعات 
رقمية، وقد أثمرت هذه الجهود بالتحّول 
الكامـــل مـــن البريـــد التقليدي إلـــى البريد 

الرقمي.
وقـــال كريســـتيان “باشـــرنا تطويـــر حـــل 
e-“ شـــركة  مـــع  بالشـــراكة   )OneBox(

الرائـــدة  الدنماركيـــة  الشـــركة   ،”Boks
والمتخصصة في توفير منصات تواصل 

رقمية وآمنة وسهلة للمستخدمين. يمتاز 
هـــذا الحـــل بتمكيـــن األفـــراد والشـــركات 
خدمـــات  إلـــى  الســـلس  االنتقـــال  مـــن 
البريـــد الرقميـــة واالســـتفادة مـــن خدمة 
شـــاملة وعلى مســـاحة رقميـــة ُمخصصة 

وموثوقة”.

بومهولتـــز،  كاســـبر  أثنـــى  جانبـــه،  ومـــن 
لـــدى  للتكنولوجيـــا  التنفيـــذي  الرئيـــس 
شـــركة “Beyon Connect”، علـــى تنـــوع 
التـــي  القّيمـــة  والمعلومـــات  المواضيـــع 
تناولها هذا المؤتمر، وأشـــاد باســـتعراض 
آخر المستجدات واالحتياجات المتغيرة 

التي يشهدها القطاع.
وأضاف كاســـبر “شـــّكل المؤتمـــر العالمي 
للبريد والتوصيل الســـريع، منصة مثالية 
 )Beyon Connect( حلـــول  لعـــرض 
تـــم  حيـــث  الرقميـــة،  البريـــد  لصناديـــق 
تقديمهـــا وتعريفها للجمهـــور وأمام نخبة 
من كبار المدراء والمسؤولين التنفيذيين 
فـــي قطاع خدمـــات البريـــد بمنطقة دول 

أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا”.
وتعـــد شـــركة )Beyon Connect( التـــي 
تـــّم إطاقهـــا شـــهر يناير الماضي، شـــركة 
تابعـــة لشـــركة بتلكـــو، وترتكـــز أهدافهـــا 
علـــى تقديم أحـــدث التقنيـــات المبتكرة، 
والحلـــول  الخدميـــة،  والبرمجيـــات 
المتقدمـــة لتكنولوجيـــا المعلومات لتلبية 
احتياجـــات القطاعين الخاص والعام في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

راسموسن وبومهولتز خالل مشاركتهما في المؤتمر

جعفر محمد

أثناء تسليم الجائزة



أعلن القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة 
بالجامعة األهلية فيصل الشـــويخ عن 
فتح الجامعة األهلية أبواب االلتحاق 
بهـــا فـــي الفصـــل الدراســـي الصيفـــي 
للطلبة المحولين من جامعات وكليات 

ومعاهد من خارج البحرين وداخلها.
وأوضح الشـــويخ أن الجامعة األهلية 
تقدم باقة واســـعة مـــن المنح الجزئية 
التـــي تصـــل إلـــى 50 % مـــن الرســـوم 
الدراســـية، حيـــث يســـتفيد مـــن هـــذه 
الهمـــم،  وأصحـــاب  األيتـــام،  الباقـــة 
فيمـــا  والمتفوقـــون،  والمبدعـــون، 

ســـتكون األولويـــة لألســـبقية، مؤكـــدا 
اســـتقبال  فـــي  تطمـــح  الجامعـــة  أن 
عـــدد من الطلبـــة الباحثين عـــن التميز 
واإلبداع واالنفتاح على تعليم يتصف 

بالمستوى العالمي.
تبـــوأت  األهليـــة  الجامعـــة  أن  وذكـــر 
موقعـــا متقدمـــا بيـــن جامعـــات العالم 
بحسب التصنيف السنوي الذي تنشره 
 Times العالميـــة  التايمـــز  مؤسســـة 
Higher Education Impact Rank-

الجامعـــة  تقـــدم  أظهـــر  الـــذي   ،ings
بحصولهـــا على المركـــز +101 من بين 

أفضـــل 1406 جامعـــات مختـــارة مـــن 
مختلـــف دول العالم هي األعلى تأثيًرا 
وتحقيًقا ألهداف التنمية المســـتدامة، 
لتكـــون الجامعة األهلية بهـــذا اإلنجاز 
األولـــى محليا والثالثـــة عربيا والثالثة 
والعشـــرين عالميـــا فـــي مؤشـــر جودة 
التعليـــم اســـتناًدا إلى أهـــداف التنمية 

المستدامة التابعة لألمم المتحدة.
نالـــت  األهليـــة  “الجامعـــة  وأضـــاف 
االعتماديـــة المؤسســـية بجـــدارة مـــن 
وتتصـــدر  العالـــي،  التعليـــم  مجلـــس 
قوائـــم الجـــودة في األداء المؤسســـي 

واألكاديمي، وهي من أولى الجامعات 
الوطنـــي  فـــي اإلطـــار  أدرجـــت  التـــي 
للمؤهالت، مشـــددا على حرص قيادة 
الجامعـــة علـــى التعـــاون المســـتمر مع 
خصوصـــا  العالقـــة  ذات  المؤسســـات 
مجلـــس التعليم العالي بقيادة ســـعادة 
وزيـــر التربية والتعليـــم الدكتور ماجد 
بـــن علي النعيمي وكذلـــك هيئة جودة 

التعليم والتدريب”.
وقـــال القائـــم بأعمـــال عميـــد شـــؤون 
الطلبـــة “إن طلبـــة الجامعـــة األهليـــة 
يعبرون عـــن تنوع المجتمع البحريني 

باإلضافـــة  واالجتماعـــي،  الثقافـــي 
إلـــى تميـــز الجامعة اآلخـــر باحتضانها 
طلبـــة من جنســـيات متعددة من دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والـــدول 
العربيـــة وأوروبـــا والعديـــد مـــن دول 
العالـــم األخـــرى، مـــا ينعكـــس إيجابـــا 
على البيئة الجامعية وقيم التســـامح 
والتآلـــف فيمـــا بيـــن أفرادهـــا والطلبة 
أنفســـهم مـــن خـــالل فـــرص التفاعـــل 
مـــن  متعـــددة  بأنمـــاط  واالحتـــكاك 
والتجـــارب  واالهتمامـــات  الثقافـــات 

اإلنسانية”.

“األهلية” تفتح باب التسجيل للطلبة المحولين في الفصل الصيفي
الجامعة تقدم باقة واسعة للمنح الجزئية تصل لـ 50 % من الرسوم الدراسية

 فيصل الشويخ

كشـــف وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
البحريـــن  هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للســـياحة والمعـــارض زايـــد الزيانـــي، عـــن 
 %  75 مـــن  أكثـــر  إنجـــاز  مـــن  االنتهـــاء 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  مـــن 
والمؤتمـــرات الجديد في منطقة الصخير، 
متوقًعا اســـتالم الموقع جاهـــًزا قبل نهاية 

العام الجاري.
وأوضـــح الوزيـــر “نأمـــل مـــن هـــذا المركـــز 
يتـــم  ممـــا  بكثيـــر  أكبـــر  كثيـــرة  مداخيـــل 
تحقيقه في المركز الحالي، وسالســـة في 
اســـتضافة عـــدة فعاليـــات فـــي آن واحـــد 
تؤهلنـــا إلقامة مزيـــد من الفعاليـــات أيًضا 

في نفس الوقت”.
الثانيـــة  المرحلـــة  إلـــى أن  الوزيـــر  ولفـــت 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  مـــن 
والمؤتمـــرات الجديد فـــي منطقة الصخير 
الرياضيـــة  المدينـــة  مـــن  جـــزءا  تعتبـــر 
بالصخيـــر، وجـــار العمل عليهـــا وحالًيا في 
نهاية مراحل التصميم، وســـتطلق كحزمة 
مع مشـــروع المدينة الرياضـــة والمالعب، 
متوقًعا أن يتـــم البدء في المرحلة الثانية 
قبـــل نهايـــة هـــذا العـــام أو مع مطلـــع العام 

المقبل.
وتوقـــع الوزير أن يحتضـــن مركز البحرين 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد 

أكثر من فعالية في العام الجاري.
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  وأعلنـــت 
هوّيـــة  إطـــالق  عـــن  أمـــس،  والمعـــارض، 
مبتكـــرة لمركز البحريـــن الدولي للمعارض 
والمؤتمـــرات الجديد في منطقة الصخير، 
والتـــي تبـــرز أهميـــة هـــذا المركـــز، األكبـــر 
واألحدث من نوعه على مستوى المنطقة، 
والمرتقـــب أن يشـــكل عنـــد افتتاحـــه قبل 
األســـاس  الركيـــزة  الجـــاري  العـــام  نهايـــة 
لتعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن كوجهـــة 
للمعـــارض والفعاليـــات واألعمـــال،  رائـــدة 
والفعاليـــات  االســـتثمارات  وجـــذب 

السياحية المستقبلية إلى المنطقة.
الصناعـــة  وزيـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
مجلـــس  رئيـــس  والســـياحة  والتجـــارة 
إدارة هيئة البحرين للســـياحة والمعارض 
زايـــد الزيانـــي إّن مركـــز البحريـــن الدولي 
للمعارض والمؤتمرات صرح معماري فريد 
مـــن نوعه، يأتـــي تحقيًقا لـــرؤى وتطلعات 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وتنفيًذا لتوجيهات 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة والدعم المســـتمر الـــذي يحظى به 

هذا القطاع من سمّوه.
وأّكـــد الزياني أن إطالق الهويـــة المبتكرة 

للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  لمركـــز 
والمؤتمـــرات فـــي منطقة الصخير يشـــكل 
عنصـــًرا رئيســـا إلبـــراز أهميـــة هـــذا المركز 

على المستوى اإلقليمي والعالمي.
المبتكـــر  التجســـيد  إلـــى  الزيانـــي  ولفـــت 
للهوية التي تتداخل بها التراث البحريني 
والعناصـــر المبتكـــرة، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الهويـــة ُتشـــّكل بداية االنطالقـــة الجديدة 
نحـــو تحقيـــق أهـــداف جديدة فـــي قطاع 
الـــرؤى  وفـــق  تســـير  والتـــي  الســـياحة 
لمملكـــة  الطموحـــة  واالســـتراتيجيات 

البحرين.
وأوضح الزيانـــي أن الهوية تعكس أهمية 
هـــذا المركـــز الـــذي يعـــد األكبـــر واألحدث 
مـــن نوعه على مســـتوى المنطقـــة، والذي 
مـــن المؤمل أن يشـــكل عنـــد افتتاحه قبل 
نهايـــة العـــام الجـــاري الركيـــزة األساســـية 
لتعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن كوجهـــة 
رائـــدة علـــى الخارطـــة العالميـــة للمعارض 
والفعاليـــات واألعمـــال، واســـتقطاب مزيد 
من االســـتثمارات والفعاليات االقتصادية 

والسياحية المستقبلية إلى المنطقة.
وقـــال الوزيـــر “نأمـــل مـــن هـــذا المركـــز أن 
يكـــون إضافـــة نوعيـــة جديدة فـــي البنية 
البحرينـــي  االقتصـــاد  لتقويـــة  التحتيـــة 
تســـتقطب  التـــي  المنتجـــات  وتوفيـــر 
االســـتثمار والمؤتمرات واالجتماعات في 

مملكة البحرين”.
ولفـــت الوزيـــر إلى إمـــكان اســـتثمار مركز 
المعـــارض والمؤتمـــرات فـــي المنامـــة إلى 
مشـــروعات أخـــرى أكثـــر فعاليـــة وحيوية 
فـــي تلك المنطقة التي أصبحت اليوم في 
وســـط العاصمة ومكتظة بشـــكل أكبر مما 
كانـــت عليـــه عندما أنشـــئ المركـــز الحالي 

قبل 20 عاًما أو أكثر من ذلك.

المملكة مقبلة على مرحلة   
أفضل اقتصادًيا 

ورأى الوزيـــر أن مملكـــة البحريـــن مقبلـــة 
اقتصادًيـــا علـــى مرحلة أفضـــل مما كانت 
عليـــه، وهنالـــك تحســـن كبيـــر مـــن ناحية 

التشـــريعات والثقـــة في المنـــاخ المناخي، 
مشـــيًرا إلى أن معدل الســـجالت التجارية 
التي أصدر بالربـــع األول من العام الجاري 
فاقت الربع األول في العام 2018 و2019، 
وهذا مؤشر جيد وهنالك اندفاع لتأسيس 
شـــركات جديدة واالســـتثمار في مشاريع 
جديـــدة بأرقـــام تفوقـــت مـــا قبـــل جائحة 
كورونا وهذا مؤشـــر واضح مما يدل على 
عـــودة الثقـــة وإصـــدار تشـــريعات عديدة 
وقوانيـــن وتســـهيل االجـــراءات جميعهـــا 
تعطـــي حافـــز لرؤيـــة نمـــو اقتصـــادي أكبر 

وهذا سيكون محفز لهذه العمليات.
مـــن جانبـــه، أكد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض ناصر قائدي 
أن الهوية المبتكرة لمركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات الجديد في منطقة 
الصخير تمثل عنصًرا أساسًيا في التعريف 
بهـــذا المركز إقليمًيا ودولًيـــا، والذي يعتبر 
إنجـــاًزا فريـــًدا مـــن نوعـــه وعنصـــر جذب 

لســـياحة األعمـــال على مســـتوى المنطقة، 
األهـــداف  تنفيـــذ  فـــي  أساســـية  وركيـــزة 
الطموحة لالستراتيجية السياحية )2022 
- 2026(، والتي تأتي ضمن خطة التعافي 

االقتصادي.
وأضـــاف قائـــدي: نتطلع بحماس وشـــغف 
إلـــى افتتـــاح هـــذا المركـــز الضخـــم قبـــل 
نهايـــة العـــام الجاري، ورؤية ثمـــار الجهود 
التـــي بذلـــت على مـــدى األعـــوام الماضية 
علـــى أرض الواقع، ونعمل على حشـــد كل 
اإلمكانات الالزمة لضمان تشغيله بأقصى 
فاعليـــة ممكنة بما يســـهم في رفد التنمية 

االقتصادية في مملكة البحرين.

قائدي: اإلسهام في تنمية 

األعمال الدولية 

المركـــز  هويـــة  أن  إلـــى  قائـــدي  وأشـــار 
وتصميمـــه الهندســـي يســـهم فـــي تنميـــة 
األعمـــال الدوليـــة في مجـــال االجتماعات 

ويمنـــح  والمعـــارض،  والمؤتمـــرات 
المشـــاركين في الفعاليات المقـــرر إقامتها 
لالســـتمتاع  فريـــدة  فرصـــة  المركـــز  فـــي 
بتجربـــة اســـتثنائية غيـــر مســـبوقة علـــى 
صعيـــد توفير كل ما يلـــزم لنجاح أعمالهم 

وضمان رفاهيتهم في آن مًعا.
وتابع قائـــدي بأن الهويـــة المبتكرة للمركز 
تستلهم ألوان علم مملكة البحرين النابضة 
الغنـــي  التاريـــخ  وتســـتحضر  بالحيـــاة، 
لحضـــارة البحرين الممتدة على مدى أكثر 
من خمســـة آالف عام، وتعكس في الوقت 
الـــذي  واالزدهـــار  االســـتقرار  واقـــع  ذاتـــه 

تشهده المملكة، والتطلع إلى المستقبل.
كما أضاف أّن هوية مركز البحرين الدولي 
للمعـــارض والمؤتمرات تبـــرز جوهر الروح 
البحرينيـــة األصيلـــة والضيافـــة العربيـــة، 
وتعكس اســـتدامة النهج التعاوني لجميع 
مقومـــات الســـياحة فـــي مملكـــة البحرين، 
وتبـــادل المعرفـــة  وصنـــع إرث مســـتدام 

للمملكة.
وأفـــاد قائـــدي انـــه بإمـــكان الزائـــر للمركـــز 
مالحظة التصميم الهندســـي ذي الجدران 
المائلة نحو الخارج، والتي تقدم إحساًسا 
التقـــدم  وحركـــة  التصاعـــدي  باالمتـــداد 
الدائمـــة نحـــو األمـــام، وتعطـــي االنطبـــاع 
بالفضـــاء الرحب وســـعة المكان، وتجســـد 
شعار المركز “كل شيء يجمع تحت سقف 

واحد”.

100 ألف متر مربع  مساحة 

المركز ويتضمن 60 قاعة

وأوضـــح بـــأن مســـاحة المركز يمتـــد على 
100 ألـــف متـــر مربـــع، ويتضمـــن 60 قاعة 
اجتماعـــات، ومركـــز المؤتمرات الرئيســـي 
البالغة مســـاحته 4,500 متر مربع ومجهز 
بأكثـــر وســـائل العـــرض تطوًرا ويتســـع لما 
يقـــارب 4000 شـــخص، ذلـــك إلـــى جانـــب 
قاعات متنوعة االســـتخدامات بمساحات 
متوســـطة وصغيرة، باإلضافـــة لوجود 20 
غرفـــة اجتماعات، ومجالس ملكية ولكبار 
الشـــخصيات، ومطعـــم يضـــم 250 مقعـــًدا 

باإلضافة للكثير من المميزات.
الـــدور  إلـــى  إضافـــة  بأنـــه  قائـــدي  وبّيـــن 
االقتصـــادي والســـياحي لمركـــز البحريـــن 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد، 
فأنـــه يعتبـــر صرًحـــا معمارًيـــا فريـــًدا مـــن 
مبهـــر  هندســـي  بتصميـــم  يتميـــز  نوعـــه، 
مســـتوحى مـــن التـــراث العربـــي الشـــعبي 

وتاريخ وعراقة مملكة البحرين.

75 % نسبة إنجاز مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد
“السياحة” تطلق هوّية مبتكرة للمركز وافتتاحه قبل نهاية العام الجاري... الزياني:

الهوية الجديدة تستلهم التراث البحريني والعربي وتجسد شعار “تحت سقـف واحـد”

شعار الهوية الجديدة للمركزالزياني متحدًثا في المؤتمر الصحافي أمس 
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أمل الحامد

بـدء المرحلـة الثانيـــة مـــن مركــــز المعــــارض نهايــــة العـــــام الجــــــاري
المركـــــــز الجديــــد سيحتضــــــن أكثــــــر مــــــن فعاليــــــة فــــــي 2022
إمكــان استثمــــار مركـــــز المعــــارض والمؤتمــــرات لمشروعــــات أخــــــرى



قال مدير تحرير اســـتراتيجيات الجيل 
الخامس والهاتف المحمول مايك دانو، 
إن شركة “سيلكوم” تقوم حالًيا بتفكيك 
الالســـلكي  الوصـــول  اتصـــاالت  شـــبكة 
 Open ”المفتوحة المعروفة بـ “أوبن ران
RAN في ويسكونســـن نتيجة للخالف 
بين مشـــغل االتصاالت والمورد شـــركة 
“بارالـــل”.  وأوضحـــت “ســـيلكوم” التـــي 
أطلقت أول خدمة من الجيل الخامس 
بالتعاون مع “إريكسون” و”سيسكو” في 
العـــام الحالي أن الصفقة التـــي أبرمتها 
مع شـــركة “بارالل” تضمنت التعاون في 
مجـــال استكشـــاف تنفيذ تقنية شـــبكة 
الوصـــول الالســـلكي المفتوحـــة “أوبـــن 
ران” ضمـــن أســـواق جديـــدة. ووصفت 
التجربـــة بأنهـــا “مهمة، ولكنهـــا أدت إلى 
زيادة مخاوفنا بشـــأن شبكات الوصول 

الالسلكي المفتوحة )أوبن ران(”. 
تعتبـــر شـــبكات  “ســـيلكوم”: ال  وقالـــت 
الوصـــول الالســـلكي المفتوحـــة “أوبـــن 
ران” نهًجـــا يتمتـــع بالكفـــاءة مـــن حيث 
التكلفـــة بالنســـبة لشـــركات االتصـــاالت 
اإلقليميـــة إذا لـــم تحقـــق وفـــورات في 

الحجـــم. ونثق بقـــوة أنه يمكننـــا توفير 
بيئـــة مفتوحـــة عندما تتوفـــر الظروف 
الوصـــول  شـــبكات  لنشـــر  المالئمـــة 
الالســـلكي المفتوحة )أوبن ران(، وليس 
حالًيـــا”. واختتمـــت الشـــركة التـــي كان 
هدفهـــا باالنضمـــام لبرنامـــج “أوبن ران” 
“واجهنـــا  االتصـــاالت:  تجربـــة  تعزيـــز 
العديـــد مـــن التحديـــات التـــي أعاقـــت 
حصولنا على التجهيـــزات الالزمة. ولم 
نتمكـــن مـــن إضافـــة الطيـــف التـــرددي 
منذ نشـــر الجهـــاز ألول مرة. ولم نتمكن 
مـــن إضافـــة التـــرددات الالســـلكية في 
شـــراء  أمـــر  دون  الالزمـــة  النطاقـــات 
واضح بالحد األدنـــى. ولذلك اضطررنا 
 RAN )إلى العودة إلى نشر شبكات )ران
بالطرق التقليدية المتعارف عليها لدعم 

الطيف الترددي في هذه السوق”

تفكيك واحدة من أوائل شبكات االتصاالت 
الالسلكية المفتوحة “أوبن ران” بأميركيا

المعلومـــات،  نظـــم  إدارة  أعلنـــت 
بالتعـــاون مع صادرات البحرين ومعهد 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
التجـــارة  رواد  برنامـــج  تدشـــين  عـــن 
اإللكترونية في الخـــارج، برعاية وزير 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد 
الزيانـــي، الـــذي يعـــد فرصـــة للراغبيـــن 
فـــي الدخول فـــي مجـــال التصدير من 
خالل التجارة اإللكترونية واالستفادة 
مـــن خبـــرات الشـــركات والمؤسســـات 
الرائدة في التصديـــر، حيث تم توقيع 
مذكـــرة تفاهـــم على هامش التدشـــين 
بيـــن الـــوزارة وصـــادرات البحرين من 
مـــن  البنـــاء ورغبـــة  التعـــاون  منطلـــق 
الطرفيـــن للتعـــاون على إبراز شـــركات 
رائـــدة في مجـــال التصديـــر من خالل 
التجارة اإللكترونية ومنها )مجوهرات 
الزين وعالمة الندى التجارية وشـــركة 
ترودشـــنال ترندز وشـــركة تـــرو أكتف 
ومجوهـــرات اريهانت وشـــركة ايتكو( 
والتي ســـتنقل خبراتهـــا وتجاربها إلى 
المؤسســـات والشـــركات الراغبـــة فـــي 
التصديـــر مـــن خـــالل برنامج إرشـــادي 

للمشاركين في البرنامج.
ويأتـــي هـــذا التعاون في ضـــوء تعزيز 
فـــي  اإللكترونيـــة  التجـــارة  مســـاهمة 
الصـــادرات ودعـــم وتحفيـــز الشـــركات 
للتصديـــر  التجاريـــة  والمؤسســـات 
للخارج من خالل التجارة اإللكترونية، 
باإلضافة إلى تشـــجيعهم على التحول 

الرقمي.
التجـــارة  رواد  برنامـــج  أن  يذكـــر 
الخـــارج ســـيتضمن  فـــي  اإللكترونيـــة 
علـــى حلقات إرشـــادية متخصصة في 
مجـــال التصديـــر مـــن خـــالل التجـــارة 

اإللكترونيـــة بمشـــاركة مجموعـــة مـــن 
الشركات والمؤسسات الرائدة في هذا 
المجـــال لضمـــان حصـــول المشـــاركين 
على تجربة إرشادية متكاملة. علًما أنه 
ســـيتم اختيار الشـــركات والمؤسسات 
المتأهلـــة مـــن هـــذا البرنامـــج ومنحهـــا 
لقـــب رواد التجـــارة اإللكترونيـــة فـــي 

الخارج من قبل لجنة تقييم.
للمهتميـــن  التســـجيل متاًحـــا  ومـــازال 
بالمشاركة في هذا البرنامج من خالل 
https://service. التالـــي:  الرابـــط 

.moic.gov.bh/champions

 “التجارة” توقع تفاهمات مع “صادرات” 
إلطالق برنامج رواد التجارة اإللكترونية بالخارج

عقب توقيع مذكرة التفاهم

المســاحة  رئيــس جهــاز  برئاســة  العقــاري  التنظيــم  إدارة مؤسســة  اجتمــع مجلــس 
والتســجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسســة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن 
عبدهللا بن حمد آل خليفة، الثالثاء الموافق 17 مايو 2022 وذلك عبر تقنية االتصال 

المرئي.

وخـــالل االجتماع اطلع المجلس على آخر 
مســـتجدات أعمال المؤسســـة، وما اتبعته 
مـــن إجـــراءات خـــالل المرحلـــة الماضيـــة 
لتنفيـــذ الـــرؤى والخطـــط االســـتراتيجية 
المناطـــة بهـــا. مؤكـــًدا المجلـــس علـــى أن 
القطاع العقاري اليوم يعمل بوتيرة جيدة 
نتائـــج  وأثمـــر  الصحيـــح،  االتجـــاه  وفـــي 
إيجابيـــة مشـــجعة ومحفـــزة، وذلـــك لمـــا 
تتمتع به القطاعات االقتصادية من أهمية 
فـــي رؤى وتطلعـــات عاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الرامية إلـــى تحقيق التنمية الشـــاملة في 
البـــالد ومزيـــد مـــن الخيـــر والرخـــاء على 
المواطنيـــن الكـــرام، مثنًيـــا المجلـــس على 
مـــا تقدمه الحكومة الموقرة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، من أولوية ومـــا تقدمه من برامج 
ومشـــروعات تســـهم فـــي تنميـــة القطـــاع 
العقـــاري، كأحـــد أهم الروافـــد االقتصادية 

في االقتصاد البحريني. 
البنـــود  مـــن  العديـــد  المجلـــس  وناقـــش 
مـــن أهمهـــا الخطـــة االســـتراتيجية لعمـــل 
مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري فـــي مرحلتها 
علـــى  والمرتكـــزة   ،2026 ـ   2022 الثانيـــة 
الرؤيـــة فـــي إيجـــاد قطـــاع عقـــاري منظم 
آمن ومســـتدام. وستعمل على توفير بيئة 
تنظيميـــة قويـــة وآمنـــة وشـــفافة للقطاع 
العقـــاري مـــن شـــأنها تشـــجيع االســـتثمار 
وحماية حقوق المستهلكين باتباع أفضل 
الممارســـات العالميـــة وتقديـــم الخدمـــات 
النموذجيـــة، ومـــن أجل ذلك ســـيتم تنفيذ 
20 اســـتراتيجية تحتوي علـــى 66 إجراء 

و70 مؤشرا قياس لألداء.
كمـــا اطلـــع المجلس على آخر مـــا توصلت 
لـــه الخطة الوطنية للقطـــاع العقاري، التي 
تحتـــوي علـــى 5 ركائز وما تـــم التوصل له 
فـــي عمليـــة تنفيـــذ وتطويـــر النقـــاط التي 
تحتويها هـــذه الركائز، ومن مراحل إنجاز 
التـــي تحتـــوي  للمبـــادرات والمشـــروعات 

عليهـــا الخطة، حيث وافـــق المجلس على 
مؤشـــرات األداء لتنفيـــذ الخطـــة التي تم 
العمـــل  ســـيتم  التـــي  والكيفيـــة  عرضهـــا، 
بهـــا خـــالل المرحلـــة المقبلـــة تواكًبـــا مـــع 
التطـــورات االقتصادية خصوصا وأن هذا 

القطـــاع مرتبـــط مـــع قطاعـــات اقتصادية 
أخرى.

 واطلع المجلس أيًضا على بعض تطورات 
العمل في المشـــروعات العقارية الحيوية 
وما يتـــم اتخاذه من إجراءات من شـــأنها 

تطويـــر مســـتوى العمـــل والخدمـــات التي 
مـــن  للمـــالك  المشـــروعات  هـــذه  تقدمهـــا 
مواطنيـــن ومقيميـــن. إضافـــة إلـــى طـــرح 
بعـــض المقترحـــات علـــى المجلـــس والتي 
من شـــأنها تحفيز االســـتثمار فـــي القطاع 

العقـــاري وطـــرح مزيـــد مـــن المشـــروعات 
العقارية.

العـــرض  علـــى  اإلدارة  مجلـــس  وأثنـــى   
المقـــدم مـــن الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم 
خليفـــة آل خليفة، وخطة عمل المؤسســـة 
وكذلـــك الخطـــة االســـتراتيجية للقطـــاع. 
موجًهـــا اإلدارة التنفيذيـــة للتركيـــز علـــى 
اإلجـــراءات التي من شـــأنها الحفاظ على 
السوق العقارية وتجنب التقلبات الحادة، 
واالســـتعانة بالجهات المتخصصة األخرى 
المعنيـــة بالقطاع العقـــاري، وتحديد ورفع 
قبـــل  مـــن  الهامـــة  والمالحظـــات  النقـــاط 
الجهات المعنية؛ بهدف التعاون والتنسيق 
وأكثـــر  دقـــة  أكثـــر  عمـــل  إلـــى  للوصـــول 
تناســـق ومنهجية علميـــة، لخلق بيئة عمل 
وإجـــراءات محفـــزة قـــادرة علـــى تحفيـــز 
القطـــاع العقـــاري وتعزيـــز نمـــوه وضمـــان 

ديمومته.

مناقشة الخطة اإلستراتيجية لـ“التنظيم العقاري” بمرحلتها الثانية 2022 ـ 2026
تشجيع االستثمار وحماية حقوق المستهلكين باتباع أفضل الممارسات العالمية
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

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 0.53

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 $  0.939

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.313

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

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

تنفيذ 20 إستراتيجية 
تحتوي على 66 إجراء 

و70 مؤشر قياس لألداء



 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed
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بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(
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للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

أعلنت شـــركة مطار البحرين عن االنتهاء 
مـــن أعمـــال صيانة مدرج مطـــار البحرين 
ســـنوًيا  مرتيـــن  ُتجـــرى  والتـــي  الدولـــي، 
حفاظًا على كفاءة مهبط الطائرات وُنظم 
اإلنـــارة األرضّيـــة في المـــدرج، بما يضمن 
اســـتمرار ســـير عمليـــات المطار بسالســـة 

وأمان. 
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي 
للتطوير والشـــؤون التقنّية بشـــركة مطار 
البحريـــن، عبـــد هللا جناحـــي أن المـــدارج 
والممـــرات تتعرض لقدر كبيـــر من التآكل 
أثناء العمليات اليومية المعتادة، لذا فإن 
صيانة هذه األســـطح دون إعاقة أنشطة 
الطيـــران المعتـــادة يعتبـــر جزًءا أساســـًيا 
مـــن مســـؤولية أي مشـــغل مطار، مشـــيًرا 
إلـــى فرق صيانة ســـاحة المطار والجانب 
األرضي وصيانة الُبنى التحتية والمباني 
األعمـــال  لهـــذه  خططـــت  قـــد  بالشـــركة 
والمهام ونفذتهـــا بمنتهى الدقة والكفاءة 
للمـــدرج  كامـــل  إغـــالق  فتـــرات  أثنـــاء 

وباســـتخدام جميـــع المـــوارد المتاحة مع 
االلتـــزام التام بالجـــدول الزمني المحدد، 
مؤكًدا أن السالمة تأتي دائًما في صدارة 
كمـــا  البحريـــن،  مطـــار  شـــركة  أولويـــات 
تواصل الشـــركة التزامهـــا بتقديم تجربة 
تتســـم بأعلى معاييـــر الراحـــة والرفاهية 
دون أي عناء لجميع المسافرين وشركات 

الطيران في المطار.
وتـــم إنجاز أعمـــال الصيانة وفًقـــا للوائح 

الطيـــران المدنـــي )CAR001(، والملحـــق 
الرابع عشـــر الصادر عن منظمـــة الطيران 
وتضمنـــت  )اإليـــكاو(.  الدولـــي  المدنـــي 
األعمال إزالـــة المطاط واختبار االحتكاك 
الســـطحي وإصـــالح األســـفلت واألكتاف 
وإصالح تدرج شرائط الهبوط وتسويتها 
وإعـــادة طالء العالمات األرضّية وحشـــو 
الفواصـــل حـــول إنـــارة المهبـــط األرضّية 

وإزالة العشب الضار وصيانة الالفتات.

ُتجرى مرتين سنويًّا حفاًظا على كفاءة مهبط الطائرات

مطار البحرين الدولي ينجز أعمال صيانة مهمة للمدرج

قـــام الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة دلمـــون 
للدواجـــن عبدالهـــادي ميـــرزا، فـــي إطـــار 
لشـــركة  التنفيذيـــة  اإلدارة  حـــرص 
دلمـــون للدواجـــن علـــى إنجـــاز المشـــاريع 
رئيـــس  بمعيـــة  للشـــركة  االســـتراتيجية 
والماليـــة،  اإلداريـــة  للشـــؤون  تنفيـــذي 
حســـين عبدالمجيد فالح، بزيارة تفقدية 
لموقـــع بنـــاء المفرخـــة الجديـــدة التابعـــة 
للشـــركة في الهملـــة. وخالل الزيـــارة قام 
فريـــق المهندســـين التابـــع لشـــركة كاظم 
الدرازي بإطالع عبدالهادي وحسين على 
آخر المســـتجدات فيما يخص المشـــروع 
الـــذي تتطلـــع الشـــركة لالنتهـــاء منـــه مـــع 

نهاية العام الجاري.
ويعتبـــر مشـــروع بناء المفرخـــة الجديدة 
واحدا من المشاريع االستراتيجية المهمة 
التـــي تعمل عليها شـــركة دلمون للدواجن 
حيـــث ستســـاهم المفرخـــة الجديـــدة في 
رفع الطاقة االســـتيعابية لبيض التفقيس 
الذي تستورده الشركة من الخارج والذي 

بدوره سيســـاهم في زيادة إنتاج الدجاج 
الالحم في مملكة البحرين، كما سيساهم 
المبنى الجديد للمفرخة في توفير فرص 

عمل جديدة.
مـــن  الجهـــود  بـــذل  الشـــركة  وتواصـــل 
أجـــل تحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي وتعزيـــز 
مســـاهمتها بمجـــال األمـــن الغذائـــي فـــي 
بـــدأت  تدريجيـــة  خطـــة  عبـــر  المملكـــة 
بتطويـــر خط اإلنتـــاج والقـــدرة الكهربية 

وتطويـــر خط إنتـــاج المصنعـــات، إضافة 
لتحديـــث معـــدات مصنـــع العلـــف، كما أن 
العمـــل جار لالنتهـــاء من تشـــييد مخازن 
استراتيجية للدجاج ومنتجاته المجمدة، 
كما أن الشركة مستمرة في نشاط تطوير 
بحرينيـــة،  وبأيـــٍد  اإلنتاجيـــة  عملياتهـــا 
وتســـعى ضمن خططها لتأهيـــل كوادرها 
الوطنية بما يتناســـب مـــع تطوير صناعة 

الدواجن عالميا.

الزيارة التفقدية لموقع المفرخة الجديدة

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي أمس عن إطالق سلســلته الســنوية الثانية من تحديات االبتكار فــي مجال التكنولوجيا 
 FinHub“ المالية على مستوى المملكة تحت عنوان “البحرين سوبرنوفا 2022”، وذلك من خالل منصة المصرف الرقمية
973”، التي تعمل وفق برمجة التطبيقات المفتوحة التابعة لشــركة “فينتيك جالكســي”. وتأتي هذه المبادرة، التي تهدف 
إلى دفع عجلة التطور في قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، في إطار إستراتيجية المصرف للتحول الرقمي 
وتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة عبر االستفادة من واجهة برمجة 

التطبيقات المفتوحة.

وسيطرح عدد من البنوك والمؤسسات 
مـــن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الماليـــة 
 ”2022 ســـوبرنوفا  “البحريـــن  خـــالل 
تحديـــات حقيقيـــة تواجههـــا األســـواق 
فـــي قطـــاع الخدمـــات الماليـــة، وذلـــك 
بهـــدف إيجـــاد حلـــول لتطويـــر خدمـــة 
العمالء باستخدام التقنيات المصرفية 
المفتوحة. وستتاح الفرصة للمبتكرين 
وشـــركات التكنولوجيا المالية الناشـــئة 
الولوج إلى منصة مســـتقلة الختبارات 
واجهة برمجـــة التطبيقـــات المصرفية 
)API Sandbox(، تضـــم مـــا يزيـــد على 
إلـــى  باإلضافـــة   ،)API( واجهـــة   330
مجموعة بيانات محاكاة مســـتمّدة من 
بنوك محلية وإقليمية، لتقديم تجارب 
ســـريع  نحـــو  علـــى  المفاهيـــم  مثبتـــة 

وسلس. 
وتمنـــح هـــذه التحديـــات القـــدرة علـــى 
تســـريع اختبار االبتـــكارات لرفد قطاع 
الخدمـــات المالية فـــي البحرين بحلول 
التكنولوجيـــا  مياديـــن  فـــي  جديـــدة 

المالية والتنظيمية والتأمين.
التكنولوجيـــا  مؤسســـات  وســـتتمكن 
وشـــركات االبتكار الناشـــئة فـــي مملكة 
البحرين والمنطقة من تقديم عروضها 
التحديـــات  ومعالجـــة  ومقترحاتهـــا 
Fi� “المطروحة علـــى المنصـــة الرقمية 

المواضيـــع  فـــي  وذلـــك   ،”nHub 973
التالية:

أوالً: شركة بنفت: الخدمات المصرفية 
المفتوحـــة إلقراض المســـتهلكين  )آخر 

موعد للتقديم 26 أيار 2022(.

ثانيـــًا: بنك ABC: مستشـــار مالي ذاتي 
)مساعد رقمي( يســـتفيد من الخدمات 
موعـــد  )آخـــر  المفتوحـــة   المصرفيـــة 

للتقديم 30 يونيو 2022(.
ثالثـــًا: بنـــك البحرين االســـالمي: حلول 
تمويـــل مؤتمتـــة بالكامـــل )STP( )آخـــر 

موعد للتقديم 5 يوليو 2022(.
 وفيما بعد، ســـتعلن لجنة الحكام، التي 
تضـــم مســـؤولين تنفيذيين مـــن جميع 
المؤسســـات المالية المشاركة، وخبراء 
متخصصيـــن فـــي هذا المجال، أســـماء 

الفائزين بالتحديات اآلنفة الذكر.
التكنولوجيـــا  وحـــدة  مديـــر  وقالـــت 
البحريـــن  بمصـــرف  الماليـــة واالبتـــكار 
المركزي، ياســـمين آل شـــرف “يســـعدنا 
أن نعلـــن عن انطالقة التحدي الســـنوي 

الثاني للتكنولوجيا المالية، “سوبرنوفا 
البحريـــن 2022”، الذي ســـيقام مجددًا 
  ،)FinHub 973( عبـــر منصتنـــا الرقميـــة
في وقت نشهد فيه تطورات متسارعة 
التكنولوجيـــا  عمـــل  منظومـــة  علـــى 
المالية في البحرين من حيث التوســـع 
واالبتـــكار، وســـتقدم هـــذه التحديـــات 
فرصـــًا كبيرة لتوفير مســـتوى مناســـب 
للتنميـــة االجتماعيـــة لتعزيـــز التحـــول 
ممتـــازة  منصـــة  وستشـــكل  الرقمـــي، 
للمبتكريـــن لتطويـــر حلولهم فـــي إطار 

تنظيمي داعم”. 
ومـــن جانبـــه، قـــال مديـــر إدارة تقنيـــة 
المعلومـــات بمصرف البحرين المركزي، 
طارق العلـــوي “توفر سلســـلة تحديات 
ثمينـــة  فرصـــة  ســـوبرنوفا”  “البحريـــن 
لتحويـــل األفـــكار المبتكـــرة إلى حاالت 
الستكشـــاف  اختباريـــة  اســـتخدام 
اإلمكانيات للمفاهيم المعقدة من خالل 
واجهـــة  اختبـــارات  منصـــة  اســـتخدام 
 API( المصرفيـــة  التطبيقـــات  برمجـــة 
Sandbox(  واالســـتفادة مـــن القدرات 
والحلـــول الرقميـــة المتقدمـــة، بمـــا من 

شـــأنه دعـــم وتســـهيل تقديـــم منتجات 
االســـتخدامات.  ومتعـــددة  واعـــدة 
وتعتبـــر هـــذه فرصـــة مميـــزة لـــكل من 
المؤسســـات المالية لتحسين منتجاتها 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  ولشـــركات 
والمبتكريـــن لتوســـيع نطـــاق تقنياتهم 

وحلولهم المبتكرة”. 
ومن جهته، قال المدير التنفيذي بإدارة 
تطوير االســـتثمارات بمجلـــس التنمية 
االقتصادية، مصعـــب عبدهللا “نرى أنه 
ستساهم تحديات “البحرين سوبرنوفا” 
للتقنيـــات المصرفيـــة المفتوحـــة  فـــي 
إتاحة الفرصة أمام المزودين الدوليين 
لخدمات التكنولوجيا المالية وواجهات 
للتعـــرف   API المصرفيـــة  التطبيقـــات 
عـــن كثـــب على مـــا تحظـــى بـــه مملكة 
البحريـــن من بيئة داعمـــة لالبتكار، إلى 
جانـــب أنهـــا تمنحهـــم المجـــال الختبار 
الحلـــول الجديـــدة في ضـــوء منظومة 
تشـــريعية متقدمة، وبالتالي تمثل هذه 
الفعالية شـــهادة على الجهود المستمرة  
للشـــركاء والقيـــادات في هـــذا القطاع، 
والتي تحرص على أن تتصدر البحرين 

والعالمـــي  اإلقليمـــي  االبتـــكار  مشـــهد 
وذلـــك مع تالقـــي نمـــو التكنولوجيا مع 

الخدمات المالية”.
مـــن جانبهـــا، قالت المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة فينتيـــك جالكســـي، 
ميرنـــا ســـليمان “منـــذ إطـــالق التحدي 
األول فـــي عـــام 2021، شـــهدنا تقدمـــًا 
كبيرًا في مجـــاالت الذكاء االصطناعي 
)AI(، والبيانـــات الضخمـــة، والخدمـــات 
أطلقـــت  التـــي  التحويليـــة  الســـحابية 
العنـــان لفرص جديـــدة وحلول عالمية. 
وستشجع سلسلة تحديات “سوبرنوفا 
البحرين” لهذا العام على االستفادة من 
هذه التقنيات، وتسريع تحول البحرين 
نحـــو اقتصـــاد رقمـــي شـــامل، مدعـــوم 
بالـــذكاء االصطناعـــي، وذلـــك تماشـــيًا 
مـــع رؤيـــة مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
البنيـــة التحتيـــة لقطـــاع  فـــي توســـيع 
التكنولوجيـــا الماليـــة، وإطـــالق العنان 
لفـــرص االبتكار، وتقديم خدمات مالية 

جديدة ومبتكرة في األسواق”.

“المركزي” يطلق تحديات “البحرين سوبرنوفا 
”FinHub 973“ 2022” على منصته الرقمية

“دلمون للدواجن”: االطمئنان على سير العمل بالمفرخة الجديدة

لدفع عجلة التطور وتعزيز االبتكار المفتوح في قطاع الخدمات المالية

 ”FinHub 973“ البحرين سوبرنوفا 2022” هو التحدي السنوي الثاني لمنصة“

ستساهم في رفع الطاقة االستيعابية لبيض التفقيس
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شرف

بـــدأت مؤسســـة يوســـف صـــالح الدين عملهـــا من قبل 
مؤسســـها رجـــل األعمـــال، يوســـف صـــالح الديـــن في 
13 يوليـــو 1972 وتمتلـــك المجموعـــة معرضـــًا حديثًا 
فـــي شـــارع الشـــيخ ســـلمان يحتـــوي علـــى الكثير من 
منتجات كبريات الشـــركات العالمية لألدوات الصحية 
وأحـــواض  واإلكسســـوارات  والبورســـالن  والبـــالط 
البانيـــو العاديـــة وأحواض البانيـــو العصرية والمجهزة 
بتوصيـــالت الجاكـــوزي. وتعتبر المؤسســـة مـــن أوائل 
الشـــركات التـــي وفرت أحـــواض الحمامـــات العصرية 
المصنوعة من مادة األكرليك في العام 1976 بدالً من 
األحـــواض المتعـــارف عليها فـــي الســـابق والتي كانت 
تصنع من الحديد وكانت ثقيلة الوزن، فأصبحت نقلة 
نوعيـــة متقدمة من المؤسســـة في توفير واســـتخدام 
هـــذه األحـــواض العصريـــة وكذلـــك كانـــت المؤسســـة 

مـــن أوائـــل المؤسســـات التجارية في توفيـــر أحواض 
الحمامـــات المجهـــزة بأجهـــزة الجاكـــوزي فـــي العـــام 
1980، كمـــا توســـعت المؤسســـة فـــي تجـــارة األدوات 
المنزليـــة ووفرت األدوات المنزلية من صحون وتحف 
وأكواب الكريســـتال والهدايا من شـــركة رويال دلتون 

اإلنجليزية المعروفة ومن شركات أخرى.
كمـــا توســـعت المؤسســـة فـــي أعمالهـــا التجاريـــة مـــن 
خـــالل فتـــح مكتب لتأجيـــر الســـيارات وتوفير خدمة 
اللوموزيـــن منـــذ العـــام 1998 ومكتـــب آخـــر في مطار 

البحرين الدولي منذ عام 2006 .
وتعكـــف المؤسســـة حاليـــا وفـــي الفتـــرة المقبلـــة على 
التوســـع في أعمالهـــا وتنويع وتطويـــر البضائع وطرق 
عرضهـــا وتســـويقها وتقديم خدمات جديـــدة لتواكب 

التطورات الحالية والمستقبلية. 

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

مجموعة يوسف صالح الدين من المؤسسات التجارية العريقة في مملكة البحرين واشتهرت بمجال تجارة 
األدوات الصحية والبالط والبورســالن واإلكسســوارات الفخمة وتأسســت من قبل مؤسســها رجل األعمال 

يوسف صالح الدين. “البالد” تنشر نبذة عن المجموعة وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية.

مجموعة يوسف صالح الدين
تأسست في العام 1972
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“الوطني” يكشف عن “Points”... المنصة الرقمية للمكافآت الجديدة والفريدة

معدل التضخم في أعلى مستوى منذ 40 عاما بالمملكة المتحدة

أحدث إضافات البنك الرقمية لخدمة عمالء األفراد و المؤسسات

أطلــق بنــك البحريــن الوطنــي منصة رقمية جديدة أخــرى “Points By NBB”، وهي منصة مكافــآت والء ذات عروض وحمالت خاصة، تمنح 
العمالء تجربة مخصصة ومميزة.  وُتعد هذه أحدث إضافات البنك الرقمية لخدمة عمالء األفراد والمؤسسات على حد سواء. ويطرح بنك 
البحرين الوطني Points بهدف تزويد المستخدمين بنظام مكافآت آلي يتمتع بأحدث التقنيات، ما ُيساهم بتعزيز وإثراء تجربتهم المصرفية 
تماشــًيا مع اســتراتيجيته الرقمية والتزامه بوضع العمالء في قلب عملياته. وســيتمكن عمالء بنك البحرين الوطني من تســجيل دخولهم في 
points باســتخدام نفــس اســم المســتخدم وكلمــة ســر تطبيــق NBB Digital Banking بعــد تحميــل تطبيــق Points عبــر أنظمة تشــغيل أبل 

وآندرويد للهواتف النقالة التي تمنحهم وصوالً سريًعا وسهالً إلى برنامج الوالء. 

وسيحصل العمالء على مكافآت قّيمة عبر 
المالية  معامالتهم  مقابل   ”Points“ منصة 
للمستخدمين  يحق  حيث  المالية،  وغير 
جوية،  أمــيــال  مــقــابــل:  نقاطهم  اســتــبــدال 
ــوري، تـــذاكـــر السحب  ــ ــقــدي فـ ن اســـتـــرداد 
ــن مختلف  مـ ــادة  ــفـ ــتـ االسـ ــع  مـ ــرع،  ــبـ ــتـ والـ
لعمالئنا  المصممة  الترويجية  ــعــروض  ال

الكرام. 
ــلــخــدمــات  ــيـــس الــتــنــفــيــذي ل ــرئـ وقــــــال الـ
المصرفية لألفراد في البنك صباح الزياني 
“يسعدنا أن نعلن عن إطالق )Points( كحل 
األول  ُيعد  الذي  الرقمية،  للمكافآت  جديد 
المصرفية،  الخدمات  نوعه في قطاع  من 
رحلتنا  فــي  جــديــدة  محطة  يمثل  حــيــث 
من  العمالء  لمكافأة  الرقمي  التحول  نحو 
خالل اتاحه حلول مميزة تلبي احتياجات 
عمالئنا اليومية ولتتالءم مع نمط حياتهم.

اعــتــمــدنــا عند  وعـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، 
الرقمية  المساحة  توفير   Points تصميم 
والمؤسسات  الشركات  من  لعمالئنا  المرنة 
لمنتجاتهم  للترويج  والمتوسطة  الصغيرة 
مضافة  قيمة  ذات  فريدة  حوافز  وتقديم 

لــعــمــالئــنــا مـــن خـــالل الــتــركــيــز عــلــى خلق 
العمالء  بين  يصل  متكامل  رقــمــي  نــظــام 
البحرين  بــنــك  يــجــعــل  مــا  ــمــؤســســات،  وال

الوطني شريكهم المفضل”.
فيما  البنك  توجهات  مع  “تماشيا  وأضــاف 
واالجــتــمــاعــيــة  البيئية  الــحــوكــمــة  يــخــص 
حــرصــنــا   )ESG( ــركــــات  ــــشــ ال ــة  ــمـ ــوكـ وحـ
للجمعيات  الــتــبــرع  خــاصــيــة  تــوفــيــر  عــلــى 
والمنظمات الخيرية من خالل إتاحة خيار 
استبدال النقاط للعمالء، ليساهموا بشكل 

إيجابي تجاه المجتمع”. 
من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية 
األعظمي  عمر  البنك  في  لألفراد  الرقمية 
األولـــى  الــمــرحــلــة  عــن  أن نكشف  “يــســرنــا 
لتلبية  الــمــخــصــصــة   Points مــنــصــة  مـــن 
حيث  أفــضــل،  بشكل  عمالئنا  احتياجات 
سنقوم بمكافأة العمالء مقابل استخدامهم 
االفتراضية  والبطاقات  االئتمان  لبطاقات 
ــا، وتـــحـــديـــث مــلــفــاتــهــم  ــهــ ــــواعــ بــجــمــيــع ان
ــشــخــصــيــة، واســـتـــكـــمـــال االســـتـــبـــانـــات،  ال
باإلضافة إلى العديد من المكافآت األخرى 
المالية  أنشطتهم  مــعــدل  بحسب  وذلـــك 

وغير المالية كحصولهم على نقاط إضافية 
الخاصة.  والمناسبات  ميالدهم  أعياد  في 

استبدال  من  العمالء  سيتمكن  كما 
مقابل  المستحصلة  نقاطهم 

أمـــيـــال جـــويـــة، اســـتـــرداد 
ــرع بـــهـــا أو  ــبـ ــتـ ــدي، الـ ــ ــق ــ ن

ــا بـــتـــذاكـــر  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ اسـ
ــي  ــتـ الــــســــحــــوبــــات الـ
ســتــتــيــح لـــهـــم فــرصــة 

الفوز بجوائز قيمة على 
مدار العام ومنها الجائزة 

في  تتمثل  الــتــي  الــكــبــرى 
الفوز بسيارة”. 

المصرفية،  تجربتهم  ولتعزيز 
تسجيل  من  عمالؤنا  سيتمكن 

دخولهم للتطبيق باستخدام نفس 
اسم المستخدم وكلمة سر تطبيق 

 NBB Digital Banking
خاصية  وتــفــعــيــل 

بــصــمــة اإلصــبــع 
الــــــوجــــــه  أو 
لــــــــضــــــــمــــــــان 

سالسة عملية الدخول بشكل آمن”. 
يمكنهم  ــنــا،  لــشــركــائ “بــالــنــســبــة  وأضـــــاف 
 POINTS مــنــصــة  طــريــق  عــن  التسجيل 
وإدارة  تقديم  لهم  تتيح  التي  للشركاء، 
المكافآت والعروض المختلفة لعمالء بنك 
البحرين الوطني، حيث يعد الحل الجديد 

الوسيلة الرقمية األمثل”. 

بنك  وعـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، ســيــنــظــم 
احتفاء  عائلية  فعالية  الوطني  البحرين 
بطرح المنصة الرقمية وذلك خالل الفترة 
ما بين 19 مايو وحتى 23 مايو في مجمع 
سيحظى  حــيــث  الــبــحــريــن،  سنتر  سيتي 
بفرصة  العمرية  الفئات  من جميع  األفــراد 
اللعب والفوز بالعديد من الجوائز الرائعة.

في  المتحدة  المملكة  فــي  التضخم  مــعــدل  ارتــفــع 
)منذ  أربعين عاما  منذ  له  أعلى مستوى  إلى  أبريل 
مارغريت  السابقة  البريطانية  الــوزراء  رئيسة  عهد 
ــام رســمــيــة نــشــرت  ــ تــاتــشــر( عــلــى مـــا أظـــهـــرت أرقـ
مصادر  أسعار  في  الكبيرة  الزيادة  جــراء  األربعاء، 
الطاقة. وبلغ مؤشر تضخم أسعار االستهالك 9 % 
في أبريل في مقابل 7 % في مارس على ما أفادت 

واعتبرت  بــيــان.  فــي  الوطنية  اإلحــصــاءات  هيئة 
مع   1982 منذ  األعلى  هو  المستوى  هذا  أن  الهيئة 
النسق  البيانات على  أسرع وتيرة منذ بدء تدوين 
العالم  عبر  كثيرة  دول  وتعاني   .1989 في  الحالي 
مع  منذ عقود  من مستويات تضخم غير مسبوقة 
ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسبب النزاع 
المركزي  إنكلترا  بنك  الوضع  ودفــع  أوكــرانــيــا.  في 

واالحتياطي الفدرالي األميركي ومصارف مركزية 
أخرى إلى رفع نسب الفائدة.

وعانت ميزانيات األسر البريطانية أيضا في أبريل 
من زيادة في الضرائب. وقال وزير المال البريطاني 
ريشي سوناك “تواجه دول العالم تضخما متفاقما. 
ارتــفــاع أسعار  ــى  إل الــيــوم عــائــدة  التضخم  ــام  أرقـ

الطاقة في أبريل”.
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قرب مباشرة المحاكم األوامر بالتأشير على 
السجالت االئتمانية للمنفذ ضدهم
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عمر األعظمي صباح الزياني

  هــل تــم االنتهاء من اإلعداد آللية التأشــير على الســجل االئتماني بيــن األطراف ذات العالقــة وهي وزارة  «
العدل والمصرف المركزي وشــركة بنفت بناًء على االجتماع التنســيقي األول الذي عقد بين هذه األطراف في 
أواخر شــهر رمضان المبارك وتحديداً في 24 أبريل 2022م. وهل تباشــر محاكم التنفيذ إصدار أوامرها بهذا 

الخصوص اآلن أم هم في انتظار آلية التنسيق المذكورة آنفًا؟

المحامي حسن العجوز

* تطبيًقا لقانون التنفيذ الجديد في المواد المدنية والتجارية الذي دخل 
العدل والشؤون  2022، فقد صدر قــرار وزيــر  17 مــارس  النفاذ في  حيز 
التأشير  ــراءات  إجــ بشأن   2022 لسنة   )21( رقــم  ــاف  واألوقــ اإلســالمــيــة 
على السجل االئتماني للمنفذ ضّده والذي حدد ماهية السجل االئتماني 
وطريقة التأشير عليه بناًء على األوامر الصادرة من محاكم التنفيذ وبعد 
التنفيذي  السند  محل  الدين  ســداد  على  ضــده  المنفذ  قــدرة  عــدم  ثبوت 

وشروط رفع التأشير.
وفور صدور القرار الوزاري المذكور ُعقد اجتماع تنسيقي بين وزير العدل 
آل خليفة ومحافظ  بن علي  الشيخ خالد  والشؤون اإلسالمية واألوقــاف 
مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج والرئيس التنفيذي 
لشركة بنفت عبدالواحد جناحي؛ لمناقشة وضع آلية موحدة 
ومباشرة لتنفيذ األوامر الصادرة من محاكم التنفيذ للتأشير 

على السجل االئتماني للمنفذ ضّده.
إاّل أّنه حتى اآلن لم يتم اإلعــالن عن االنتهاء من وضع 
يتم ذلك خالل وقت  أن  المتوقع  اآللية، ولكن من  هذه 
قــريــب جـــًدا خــاصــًة بعد مـــرور أكــثــر مــن شهرين على 
أّنه  كما  التنفيذ،  حّيز  الجديد  التنفيذ  قانون  دخول 
وحتى اآلن لم تباشر محاكم التنفيذ إصدار األوامر 
بالتأشير على السجالت االئتمانية للمنفذ ضدهم، 
أقصاها  مــدة  فــي  بذلك  الــبــدء  المؤّكد  مــن  ولكن 
انتهاء مهلة توفيق  تاريخ  2022 وهو  17 يونيو 
المحددة بثالثة أشهر من تاريخ دخول  األوضاع 

القانون حيز النفاذ.

نتيجــة لتفاعــل قــراء “البــالد” ومتابعيها بالمنصــات الرقمية مع زاويــة قضايا قانونية، 
فقد تقرر تطوير الزاوية من خالل استقبال مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة 
القانونية عمومًا، واالقتصادية والتجارية والعمالية تحديدًا. وجرى التعاون مع نخبة 
مــن المحاميــن المرموقيــن الذيــن تفضلــوا بالموافقــة علــى اإلجابــة عــن استفســارات 
ة الزاويــة أو مــن خــالل حســابات “البــالد” بمنصــات  القــراء، التــي وصلــت لبريــد ُمعــدَّ

التواصل االجتماعي. ومعنا في زاوية اليوم   المحامي حسن العجوز


