
سيدعلي المحافظة

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

قدمنا 35 منحة دراسية لبحرينيين... سفير طوكيو لـ”^”:

19 شركـــــة يابانيــــــة في المملكـــة

أثناء توقيع االتفاقية

كشـــف الســـفير الياباني لـــدى البحريـــن مياموتو 
ماســـايوكي عـــن وجـــود 19 شـــركة يابانيـــة فـــي 

البحرين، يشرف عليها 150 يابانيًا. 
وذكر ماســـايوكي في حوار مع “البالد” بمناســـبة 
الذكرى الخمســـين إلقامة العالقات الدبلوماسية 

بيـــن البلديـــن أن اليابـــان قدمت نحـــو 35 منحة 
دراسية لبحرينيين.

وقـــال: “نـــدرس حاليـــًا إقامـــة بعـــض الفعاليـــات 
الثقافيـــة فـــي المنامـــة فـــي خريـــف هـــذا العـــام 
بمـــا فيهـــا النســـخة الثانيـــة مـــن معـــرض األفالم 

اليابانية”.  السفير الياباني في حوار مع “البالد”

عودة متوقعة لـ5 بلديين ونائب الرئيس عيُنه على “النيابي”

“أم المدن”... بين هيمنة المستقلين وأطماع الجمعيات
بـــدأ التســـخين االنتخابي في أم المدن، وســـط 
شهية مفتوحة لمجموعة من النواب والبلديين 
الحاليين لخوض دورة جديدة، ومغازلة مازالت 
خجولـــة للجمعيـــات السياســـية التـــي خســـرت 

حظوظها في أبرز معاقلها في المحرق.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد االنتخابـــات المقبلـــة 
عـــودة 5 مـــن أعضـــاء المجلـــس البلـــدي الحالي 
إلى خوض منافســـة جديدة، وهم: البلدي أحمد 

المقهـــوي، والبلـــدي باســـم المجدمـــي، والبلـــدي 
العـــود،  فاضـــل  والبلـــدي  الكعبـــي،  عبدالعزيـــز 
والبلدي صالح بوهزاع، فيما اليزال قرار رئيس 

المجلـــس غازي المرباطي غير المحســـوم ُمربًكا 
ـــا في أولى  ا ونيابيًّ لحســـابات المترشـــحين بلديًّ

)12(المحرق.
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سيدات األحمر ُيتوَّجن بذهبية “الفوتسال”
ج منتخب السيدات لكرة القدم الصاالت بالميدالية  « ُتّوِ

الذهبية لمسابقة الفوتسال، وذلك بعد فوزهن على 
المنتخب الكويتي للسيدات بنتيجة هدفين مقابل هدف، 

في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين أمس على 
صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح الرياضي، 

ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة األلعاب 
الخليجية المقامة حاليًا بدولة الكويت الشقيقة.

 ”AIAC“ وقـــع صندوق العمل )تمكيـــن( اتفاقية تعاون مـــع مجموعة
األميركيـــة، وهـــي شـــركة عالميـــة متخصصـــة فـــي تحســـين األداء 
المالي للمؤسســـات وعمليات الدمج واالســـتحواذ، وتعزيز إنتاجية 

المؤسسات التي تواجه تحديات تؤثر على استدامة أعمالها.

“تمكين” يدشن برنامج تحول الشركات 
بالتعاون  مع “AIAC” األميركية

)22(

أصـــدر البنـــك الدولي تقريـــرًا عن 
أحـــدث المســـتجدات االقتصادية 
لدول مجلـــس التعاون الخليجي، 
وخصص فصالً خاصـــًا يركز على 
التعـــاون  مجلـــس  دول  تحقيـــق 
بتغيـــر  تتصـــل  التـــي  لتعهداتهـــا 

المناخ.
وأوضح التقريـــر أن دول مجلس 
تميـــزت  الخليجـــي  التعـــاون 
مـــن  قـــوي  اقتصـــادي  بانتعـــاش 
جائحـــة كورونـــا في العـــام 2021 
ومطلـــع العـــام 2022، فضـــالً عـــن 
اســـتعادة المراكـــز الماليـــة العامة 
والخارجيـــة فـــي أعقـــاب حـــاالت 
الهبوط الحادة التي شهدتها هذه 

الدول في العام 2020.

البنك الدولي 
يتوقع تسارع 
نمو االقتصاد 

البحريني
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أكـــد ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة  
اعتـــزازه بالـــدور المحـــوري الذي تضطلع بـــه غرفة تجارة وصناعـــة البحرين 
فـــي تنشـــيط وتطويـــر أداء القطاع التجـــاري والصناعـــي؛ باعتبارها شـــريكًا 
فاعـــالً فيما تواصل تحقيقه المملكة من تطور وتنمية في مختلف المجاالت 

والقطاعات.
جـــاء ذلك خالل اســـتقبال حضرة صاحب الجاللة أمـــس في قصر الصافرية 
أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاســـة ســـمير عبدهللا 
ناس بمناســـبة تشكيل مجلس اإلدارة الجديد في دورته الثالثين، حيث هنأ 
جاللتـــه رئيـــس وأعضاء مجلـــس إدارة غرفـــة وصناعة البحريـــن بانتخابهم 
ونيلهم ثقة القطاع الصناعي والتجاري، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد في 
خدمة المســـيرة التجاريـــة، وتعزيز دور الغرفة الفاعل وشـــراكتها في عملية 

التنمية والتطوير الوطنية.
وقـــال جاللتـــه إنه “بحمد هللا تعالـــى وتوفيقه اســـتعدنا التعافي االقتصادي 
وذلك بتكاتف الجميع، وكان لجهودكم ومرئياتكم القيمة دور كبير في ذلك”.

وأضـــاف جاللته، إن ما يدعم االســـتقرار االقتصـــادي والتنمية في مجتمعنا 
الخليجي الواحد هو التمسك بشرع هللا وعاداتنا الكريمة والحرص المشترك 

جاللة الملك المعظم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرينللمحافظة عليها والتكاتف الدائم يدًا واحدة.

المنامة -بنا
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قـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
األميـــر فيصل بن فرحـــان، أمس، 
إنه علـــى إيران أن تبني الثقة من 
أجل التعاون المســـتقبلي، مشيًرا 
إلـــى تحقيـــق بعـــض التقـــدم فـــي 
المحادثـــات مع طهـــران لكن ليس 

بشكل كاٍف. 
وأضاف األمير فيصل بن فرحان، 
“أيدينـــا ممـــدودة إليـــران، وهناك 
عدة أمـــور يمكن مناقشـــتها معها 
إذا كانـــت لديها رغبـــة في خفض 

التصعيد بالمنطقة”.

السعودية: حققنا تقدًما ليس كافًيا مع إيران
دبي - العربية.نت
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استعدنـــا التعافـي االقتصــادي بتكاتــف الجميــــع
“الغرفة” شريك فاعل في التطور والتنمية... جاللة الملك المعظم:

إبراهيم النهام

المحرر االقتصادي
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صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  أكـــد 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة اعتزازه بالدور المحوري الذي 
تضطلـــع بـــه غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن فـــي تنشـــيط وتطويـــر أداء 
القطاع التجاري والصناعي؛ باعتبارها 
شـــريكًا فاعـــاً فيمـــا تواصـــل تحقيقه 
المملكة من تطور وتنمية في مختلف 

المجاالت والقطاعات.
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال حضـــرة 
قصـــر  فـــي  أمـــس  الجالـــة  صاحـــب 
الصافرية أعضاء مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير 
عبدهللا ناس وذلك بمناســـبة تشـــكيل 
مجلـــس اإلدارة الجديـــد فـــي دورتـــه 
الثاثيـــن، حيـــث هنـــأ جالتـــه رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة غرفة وصناعة 
البحريـــن علـــى انتخابهـــم ونيلهم ثقة 
القطـــاع الصناعـــي والتجـــاري، متمنيًا 
لهـــم كل التوفيق والســـداد في خدمة 
المسيرة التجارية، وتعزيز دور الغرفة 
الفاعل وشـــراكتها في عمليـــة التنمية 

والتطوير الوطنية.
وقـــال جالتـــه إنـــه “بحمـــد هللا تعالى 
وتوفيقه استعدنا التعافي االقتصادي 
وذلك بتكاتف الجميع، وكان لجهودكم 
ومرئياتكـــم القيمة دور كبير في ذلك، 
التـــي  الجليلـــة  اإلنجـــازات  مقدريـــن 
التنفيذيـــة إلعـــداد  الســـلطة  حققتهـــا 
وتنفيـــذ خطـــط التعافـــي االقتصادي، 
وكذلـــك دور الســـلطة التشـــريعية في 
هـــذا المجـــال وحـــرص الجميـــع علـــى 
نهضة وطننا العزيـــز؛ لتحقيق التنمية 

االقتصادية الشاملة”.
يدعـــم  مـــا  إن  جالتـــه،  وأضـــاف 
والتنميـــة  االقتصـــادي  االســـتقرار 
فـــي مجتمعنـــا الخليجـــي الواحـــد هو 
التمســـك بشـــرع هللا وعاداتنا الكريمة 
والحـــرص المشـــترك للمحافظة عليها 

والتكاتف الدائم يدًا واحدة.
كمـــا أثنـــى ملـــك البـــاد المعظـــم على 
األعمـــال  ورجـــال  التجـــار  جهـــود 
البحرينيين في دعم فرص االستثمار 
وإطـــاق العديـــد مـــن المشـــاريع التي 
أســـهمت في تعزيز المكانـــة التجارية 
واالستثمارية للبحرين على المستوى 
اإلقليمـــي والعالمـــي، منوهـــًا أيده هللا 
بالتاريـــخ العريق للغرفة وإســـهاماتها 
األجيـــال  مختلـــف  عبـــر  المشـــهودة 

الوطنـــي؛  العمـــل  مســـيرة  دعـــم  فـــي 
باعتبارهـــا من أعرق الغـــرف التجارية 
في المنطقة، متمنيًا رعاه هللا للجميع 

دوام التوفيق والسداد.
وأعرب رئيس غرفـــة تجارة وصناعة 
البحريـــن، باألصالة عن نفســـه، ونيابة 
غرفـــة  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  عـــن 

تجـــارة وصناعـــة البحريـــن واألســـرة 
التجاريـــة والصناعية، عن بالغ شـــكره 
وعظيـــم امتنانه إلـــى صاحب الجالة 
ملـــك البـــاد المعظم، علـــى توجيهات 
عمـــل  تعزيـــز  إلـــى  الراميـــة  جالتـــه 
الغرفـــة، وتفعيـــل دور القطاع الخاص 
االقتصاديـــة  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي 

المســـتدامة، مؤكدًا أن اهتمام جالته 
بمواصلـــة الغرفـــة مســـيرتها في دعم 
يجســـد  والتنميـــة  االقتصـــاد  حركـــة 
حرصـــه علـــى تهيئـــة بيئـــة األعمـــال، 
ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي 
من شـــأنها عرقلـــة القطاع الخاص عن 
القيـــام بـــدوره فـــي تقويـــة االقتصـــاد 

الوطني، ورفع معدالت نموه.
وأضـــاف أن غرفـــة البحريـــن حريصة 
كل الحـــرص علـــى مواكبـــة تطلعـــات 
جالـــة الملـــك المعظـــم فـــي الوصول 
إلى تنميـــة اقتصادية شـــاملة األبعاد، 
بكل عـــزم وعزيمة، وأنهـــا ماضية في 
أداء دورهـــا تجـــاه القطـــاع الخـــاص، 

وتحفيـــزه للعـــب دور أكبر فـــي النماء 
اقتـــراح  المســـتدام عبـــر  االقتصـــادي 
المزيد من المبادرات التي تســـهم في 
زيـــادة وتيـــرة النمـــو، وتنويـــع مصادر 
الدخل، وتعزيز بيئة االستثمار، وخلق 
الوظائـــف ودعم الصناعـــات الوطنية، 
مشـــيرًا إلـــى أن الغرفـــة مســـتمرة في 
نهـــج التطويـــر لارتقـــاء بأدائهـــا إلـــى 
االنتقـــال  تكفـــل  أعلـــى،  مســـتويات 
بمجتمـــع األعمـــال إلـــى آفـــاق أرحـــب 
علـــى خارطة التنافســـية العالمية، بما 
يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية 
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وأشاد رئيس الغرفة بتوجيهات عاهل 
الباد المعظـــم الدائمـــة بتهيئة المناخ 
األمثـــل لمجتمـــع األعمال نحـــو القيام 
االقتصـــاد  خدمـــة  فـــي  بمســـؤولياته 
الوطني، إيمانًا منه حفظه هللا بأهمية 
تحقيـــق  فـــي  الخـــاص  القطـــاع  دور 
األثر اإليجابي فـــي النمو االقتصادي؛ 
باعتباره المحرك الرئيســـي للنشاطات 
علـــى مواصلـــة  االقتصاديـــة، مؤكـــدًا 
الســـير بتوجيهات جالتـــه للبناء على 
مـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات علـــى كافة 
األصعـــدة، والحفـــاظ علـــى اســـتدامة 
االقتصـــاد الوطنـــي، داعيـــًا المولى عز 
وجـــل أن يحفـــظ جالتـــه للبحريـــن، 
وشـــعبها الوفـــي وأن يعينـــه ويوفقـــه 
علـــى تحقيـــق كل التطلعـــات لحاضـــر 

ومستقبل هذا الوطن المعطاء.

المنامة - بنا

استعدنا التعافي االقتصادي بتكاتف الجميع
ما يدعم االستقرار االقتصادي الخليجي هو التمسك بشرع اهلل وعاداتنا الكريمة... جاللة الملك المعظم:
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6 اشـــتراطات للحصـــول عـــلى تـراخـــيص البنـــاء
بينها تقديم شهادة فحص للتربة... قانون صادر عن جاللة الملك المعظم:

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  صـــادق 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، علـــى قانون 
رقـــم )20( لســـنة 2022 بتعديـــل 
تنظيـــم  قانـــون  مـــن   )5( المـــادة 
المباني الصادر بالمرسوم بقانون 
رقم )13( لســـنة 1977، بعد إقرار 

والنـــواب،  الشـــورى  مجلســـي 
وأصدره.

 المادة األولى

مـــن   )5( المـــادة  بنـــص  ُيســـتبدل 
الصـــادر  المبانـــي  تنظيـــم  قانـــون 
بالمرســـوم بقانون رقم )13( لســـنة 

1977، النص اآلتي:

ال يجوز إعطـــاء الترخيص إال بعد 
تقديم الرسومات والوثائق اآلتية:

1 - رسم للموقع العمومي موضحًا 
عليـــه العقـــارات المتاخمـــة ضمـــن 
دائـــرة نصـــف قطرهـــا )100( متـــر 
باســـتثناء  وذلـــك  األقـــل،  علـــى 
البنايـــات الصغيـــرة التـــي تحددها 

الائحة التنفيذية.

2 - رســـم مبين عليـــه موقع البناء 
بالنســـبة لألرض وكذلك المنشـــآت 
القائمة عليها وقت تقديم الطلب.

3 - الرســـومات المعماريـــة للبنـــاء 
والمذكرة الحسابية اإلنشائية.

4 - الرسومات اإلنشائية لألساسات 
وجميع الطوابق.

5 - شـــهادة فحـــص للتربـــة التـــي 

سيتم البناء عليها.
الترخيـــص  طالـــب  يقـــدم  أن   -  6
مـــا يبيـــن صفته أو عاقتـــه بموقع 

البناء أو العمل.
 وتصدر البلديـــة األنظمة الخاصة 
فـــي  االتبـــاع  واجبـــة  بالمقاييـــس 
الرســـومات والوثائق سالفة الذكر 
والوثائـــق  األخـــرى  وبالرســـومات 

التي تراها ضرورية.
 وتبين الائحة التنفيذية لهذا 
وإجـــراءات  شـــروط  القانـــون 
قبـــول شـــهادة فحـــص التربـــة 
مـــن   )5( البنـــد  فـــي  المبينـــة 
الفقرة األولـــى من هذه المادة، 
وكذلـــك أحـــوال اإلعفـــاء مـــن 
المبينـــة  الرســـومات  تقديـــم 

فـــي البنـــود )1، 2، 3، 4( من الفقرة 
األولـــى مـــن هـــذه المـــادة علـــى أن 
يكـــون ســـبب اإلعفـــاء هـــو صغـــر 
إقامـــة  المزمـــع  األرض  مســـاحة 
البنـــاء عليهـــا أو انخفـــاض قيمـــة 
البناء أو قلـــة تكاليف حفر األرض 
أو ردمها أو لألسباب األخرى التي 
تقررهـــا الائحة التنفيذية وتتعلق 

بالظروف الخاصة بكل طلب”.

 المادة الثانية

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
 – يخصـــه  فيمـــا  ُكٌل   – والـــوزراء 
تنفيذ أحكام هـــذا القانون، وُيعمل 
به مـــن اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المعظـــم   البـــاد  ملـــك  بعـــث 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفـــة، برقيتي تهنئة 
إلى صاحب الجالة الهاشـــمية 
ابـــن  الثانـــي  عبـــدهللا  الملـــك 
الحسين ملك المملكة األردنية 
بمناســـبة  الشـــقيقة،  الهاشـــمية 

ذكرى عيد االستقال لباده.
وأعـــرب جالتـــه وســـموه عـــن 
وتمنياتهـــم  تهانيهـــم  أطيـــب 
للعاهل األردني بموفور الصحة 
المملكـــة  ولشـــعب  والســـعادة 
الشـــقيق  الهاشـــمية  األردنيـــة 
بالمزيد مـــن التقـــدم واالزدهار 
جالتـــه  قيـــادة  ظـــل  فـــي 

الحكيمة.
وأشـــاد جالـــة الملك بمســـتوى 
األخويـــة  العاقـــات  عمـــق 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  الوطيـــدة 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين 
وما تشهده من تطور ونمو في 
شتى المجاالت، مؤكًدا جالته 

حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
تطوير وترسيخ هذه العاقات 
الطيبة بين البلدين والشـــعبين 
يخـــدم  بمـــا  بهـــا،  واالرتقـــاء 

مصالحهما المشتركة.
بـــه  تتمتـــع  بمـــا  ســـموه  ونـــوه 
العاقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكة 
األردنيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الهاشمية وما تشهده من تطوٍر 
األصعـــدة  كافـــة  علـــى  متنـــاٍم 
بفضل مـــا تحظى به من رعايٍة 
واهتمـــام مـــن قيادتـــي البلدين 
الشقيقين، مؤكًدا سموه حرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
بما يحقق التطلعات المشتركة 
ويعـــود بالخيـــر والنمـــاء علـــى 

البلدين والشعبين الشقيقين.
كما بعث صاحب السمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة 
إلـــى أخيـــه ولـــي عهـــد المملكة 
الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

الحسين بن عبدهللا الثاني.

جاللة الملك المعظم وسمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يهنئان العاهل األردني

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  تلقـــى 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ، وولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  ســـلمان 

برقيتـــي شـــكر جوابيتيـــن مـــن 
جالـــة اإلمبراطـــور ناروهيتـــو 
إمبراطـــور اليابـــان، وذلـــك رًدا 
التـــي  التهنئـــة  برقيتـــي  علـــى 
بعث بهما جالته وســـموه إليه 

بمناسبة عيد مياد جالته.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان شكر إمبراطور اليابان

المنامة - بنا

بعـــث ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة  وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
إلـــى  تهنئـــة  برقيتـــي  آل خليفـــة، 
األرجنتيـــن  جمهوريـــة  رئيـــس 

ألبرتـــو فرنانديـــز، بمناســـبة ذكرى 
العيـــد الوطني لبـــاده، وأعربا في 
البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهمـــا 
الصحـــة  لـــه بموفـــور  وتمنياتهمـــا 
جمهوريـــة  ولشـــعب  والســـعادة 
األرجنتين الصديق تحقيق المزيد 

من التقدم واالزدهار.

 البحرين تهنئ 
األرجنتين بالعيد الوطني

تلبية كل احتياجات أهالي العاصمة وتطوير الخدمات المقدمة
المواطن سيظل على الدوام محور االهتمام... جاللة الملك المعظم يوجه:

اســتقبل ملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة في 
قصر الصافرية، أمس، الشــيخ راشــد بن عبد الرحمن بن راشــد آل خليفة بمناســبة 
صــدور المرســوم الملكي بتعيينــه محافظًا لمحافظة العاصمة، حيث تشــرف بتأدية 

القسم القانوني أمام جاللته.

وقـــد هنـــأ جالـــة الملـــك المعظم الشـــيخ 
راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة، 
مشـــيدًا بخبرتـــه وكفاءتـــه التـــي تؤهلـــه 
للقيـــام بمهـــام عملـــه الجديـــد علـــى أكمل 
وجه، متمنيـــًا له دوام التوفيق والســـداد 
والمســـؤولية  المهمـــة  هـــذه  أداء  فـــي 

الوطنية.
ووجـــه جالتـــه إلى أهميـــة الحرص على 
تلبيـــة كل متطلبـــات واحتياجـــات أهالي 
محافظـــة العاصمـــة وتطويـــر الخدمـــات 
المقدمة لهم، مؤكـــدًا جالته أن المواطن 
البحرينـــي ســـيظل علـــى الـــدوام محـــور 

االهتمـــام؛ باعتبـــاره الركيـــزة األساســـية 
لعملية التنمية والبناء في هذا الوطن.

كمـــا نـــوه جالـــة الملـــك المعظـــم بجهـــود 
تقديـــر  محـــل  تعـــد  التـــي  المحافظيـــن 
واعتزاز من قبل الجميع، مشـــيدًا بأهمية 
محافظـــات  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الـــدور 
المملكـــة في تعزيز روح الوحدة الوطنية 
والتواصـــل  المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ 
والتعـــاون واألخـــوة والمحبـــة بيـــن كافة 

أفراد المجتمع البحريني.
وقد رفع محافظ العاصمة عظيم الشـــكر 

والتقديـــر وبالـــغ االمتنـــان والعرفـــان إلى 
المقام السامي لصاحب الجالة على هذه 
الثقة الملكية الســـامية وعلـــى توجيهات 
جالتـــه القيمـــة، متطلعـــًا بأن يكـــون عند 
حســـن ظن جالتـــه للقيـــام بهـــذه المهمة 
الوطنيـــة خدمة للمملكة وشـــعبها العزيز، 
ســـائاً المولى عز وجـــل أن يحفظ جالة 
الملك المعظم ويديم على جالته موفور 
مســـيرة  لمواصلـــة  والســـعادة  الصحـــة 
الوطـــن ونهضته المباركـــة بقيادة جالته 

الحكيمة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى ملك الباد المعظم  صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
، برقيـــة شـــكر جوابيـــة من صاحبـــة الجالة الملكـــة إليزابيـــث الثانية ملكة 
ا على برقية  المملكـــة المتحـــدة وأيرلنـــدا الشـــمالية رئيســـة الكومنولـــث، ردًّ

التهنئة التي بعث بها جالته لها بمناسبة عيد مياد جالتها.
وأعربـــت جالة الملكـــة إليزابيث الثانية عن بالغ شـــكرها وتقديرها لجالة 
الملك على مشـــاعر جالته الطيبة، متمنية لجالته دوام الصحة والسعادة 
ولمملكـــة البحريـــن ولشـــعبها المزيد مـــن التقـــدم واالزدهار في ظـــل قيادة 

جالته الحكيمة.

جاللة الملك المعظم يتلقى برقية شكر 
جوابية من الملكة إليزابيث الثانية



OPTIMA RECHARGEABLE EMERGENCY 
LANTERN #RL60

كشاف الطوارئ اوبتيام

7.100
7.100

3.990
3.990

SURF FLOWER FRESH DETERGENT 
POWDER 2.4KG @ 50% OFF

 مسحوق غسيل سريف 2.4 كغم

1.895
1.895

0.995
0.995

BROOKE BOND RED LABEL TEA 
POWDER 2X375 GM

شاي بروك بوند ريد ليبل 2×375 غم

2.790
2.790

1.950
1.950

MOHSEN 21 
BASMATI RICE 5 KG

أرز بسمتي محسن 21 
 5 كغم

4.500
4.500

2.495
2.495

OLIVE BASMATI
RICE 20 KG

أرز بسمتي الزيتون 
20 كغم

14.500
14.500

9.790
9.790

BUTTER BLEND UNSALTED PER KG

زبدة غري مملحة للكيلو

1.020
1.020

0.895
0.895

KUWAITI EGGS 30’S

بيض كويتي 30 بيضة

1.450
1.450

1.000
1.000

GEEPAS RECHARGEABLE TRIMMER 
#GTR8126N

ماكينة تشذيب الشعر جيباس

4.200
4.200

2.900
2.900

KRYPTON 1.8LTR S/S WATER KETTLE 
#KNK6009

غالية كهربائية كريبتون 1,٨ لرت

4.900
4.900

3.290
3.290

FAIRY DISH WASHING LIQUID 
ASSORTED 2X800ML

سائل غسيل الصحون فريي متنوع
 2×٨00 مل

3.190
3.190

1.395
1.395

GEEPAS RECHARGEABLE LED HEAD 
LAMP #GHL51086

PRESTIGE FRY PAN SET
24CM + 28CM FRY PAN

5.900
5.900

3.990
3.990

9.900
9.900

7.400
7.400

ROYAL CHICKEN FRANK 4X340GM

نقانق دجاج رويال 4×340 غم

1.550
1.550

0.895
0.895

INDOMIE NOODLES ASSTD. 10 PACK

نودلز إندومي متنوع 10 عبوات

1.650
1.650

1.195
1.195

ABUSHAIBA 
BASMATI RICE 

20 KG

أرز بسمتي أبوشيبة 
20 كغم

11.990
11.990

9.750
9.750

GOODNESS FOODS PREMIUM 
PAKISTANI BASMATI RICE 5 KG

أرز بسمتي باكستاين جودنس فودز 5 كغم

2.995
2.995

1.995
1.995

NOOR LONG LIFE MILK 6X1 LTR

حليب نور طويل االمد 6×1 لرت

2.500
2.500

2.095
2.095

CHICKEN MINCE PER KG

دجاج مفروم للكيلو

2.900
2.900

1.900
1.900

ALWAYS SENSITIVE SANITARY NAPKIN 
2X30S

فوط صحية ألويز 2×30 فوطة

3.700
3.700

1.995
1.995

مصباح أمامي جيباس طقم مقالة بريستيج 24 سم + 2٨ سم 
KRYPTON AUTOMATIC DRY IRON

#KNDI6032

7.900
7.900

4.990
4.990

مكواة جافة كريبتون

BEST

DEALS

PAKISTAN BEEF BONE IN PER KG

لحم بقر باكستاين بالعظم للكيلو

2.300
2.300

1.950
1.950

NATCO SUN 
FLOWER OIL 5 LTR

زيت عباد الشمس ناتكو 
5 لرت

5.995
5.995

4.995
4.995

FRANGASOUL CHICKEN 10X1.1KG

دجاج فرانجوسول 10×1.1 كغم

بطانية مزدوجة هوم سيلكشنز  200×240 سم

17.000
17.000

12.995
12.995

FAKHAR BASMATI 
RICE 10 KG

أرز بسمتي الفخار 
10 كغم

6.900
6.900

4.995
4.995

GOODNESS FOODS  PREMIUM INDIAN 
BASMATI RICE 5 KG

أرز بسمتي برمييوم جودنس فودس 5 كغم

4.795
4.795

2.995
2.995

BABA SUGAR
10 LB

سكر بابا 10 رطل

1.495
1.495

1.095
1.095

MOSER PROFESSIONAL CORDED 
CLIPPER #1400-0150

HOME SELECTION RACHL 2PLY 
DOUBLE  BLANKET 200X240CM

ماكينة قص شعر موزر 

12.900
12.900

8.990
8.990

PRESTIGE 8 PCS COOKING SET
# 21952-T 

طقم أواين الطهي بريستيج ٨ قطع

22.900
22.900

14.990
14.990

14.900
14.900

9.990
9.990

HOME
SELECTIONS

KLEENEX DAILY CARE FACIAL TISSUE 
5X170’S

مناديل للوجه كلينكس 
5×170 منديل

3.350
3.350

0.995
0.995

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد
25th May

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد
26th May

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد
27th May

West Riffa Mall : 17 650 075 
Saar : 17 225 818

Lulu Centre Tel : 17 250 334 • Juffair : 17 826 884 • Muharraq : 17 343 266
Hamad Town : 17 412 563 • Salmaniya : 17 252 624 • Galali : 17 32 00 25

Segayya (Al Hayat Shopping Centre) : 17 00 30 61• Lagoon, Amwaj Island : 16 030 106
Budaiya : 17 00 10 24 • Al Esteglal hwy : 33 00 47 95 • Busaiteen • Jeblat Hebshi (Sehla)

All prices are including VAT ا�سعار شاملة �يبة القيمة ا�ضافة

This promotion is not valid at Abraj Al Lulu & BFHهذه العروض غ� متوفرة � فروع أبراج اللولو و مرفأ البحرين ا�ا�

Promotion Period : 25th May  to 11th June 2022

Many more offers available at outlets !!!

*Terms and conditions applicable
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المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اجتمـــع 
للشـــؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة  بـــن أحمـــد 
بحضـــور وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة ووزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزياني مع رئيس 
الوزراء الفلســـطيني محمد اشتيه، 
وذلـــك علـــى هامش المشـــاركة في 
أعمـــال االجتماع الســـنوي للمنتدى 

االقتصادي العالمي بدافوس.
وخالل االجتماع، تـــم التأكيد على 

الثابـــت  البحريـــن  مملكـــة  موقـــف 
الفلســـطينية  للقضيـــة  والداعـــم 
عـــادل  ســـالم  لتحقيـــق  والمؤيـــد 
تـــم  كمـــا  المنطقـــة.  فـــي  وشـــامل 
اســـتعراض العالقات المتميزة بين 
مملكـــة البحريـــن ودولة فلســـطين 
المبذولـــة  والجهـــود  الشـــقيقة، 
االقتصاديـــة  العالقـــات  لتطويـــر 
االســـتثماري  والتجاريـــة والتعاون 
بين البلدين، وسبل تعزيز التنسيق 
المشترك بين الجانبين في مختلف 

المجاالت.

تطوير التعاون االستثماري مع فلسطين

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
صبـــاح أمـــس، رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحـــة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 

خليفة.
وأثناء اللقاء، رحب القائد العام 
برئيس المجلس األعلى للصحة، 
المجلـــس  يقدمـــه  بمـــا  مشـــيًدا 

األعلى للصحة من جهود طيبة 
الطبيـــة  الخدمـــات  إدارة  فـــي 
والرعايـــة الصحيـــة فـــي مملكة 
باالهتمـــام  منوًهـــا  البحريـــن، 
المســـتمر الذي يوليـــه المجلس 
في استدامة تطور المؤسسات 
وتحســـين  الطبيـــة  واألنظمـــة 
جودتها، لمواكبة التحديث في 
هذا المجـــال الحيوي بما يخدم 

المواطن والمقيم.

إشــادة بــدور “األعلــى للصحــــة” 
في تطـويـر المنظـومـة الصحيـة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك آل خليفة أن 
مملكـــة البحريـــن تحـــرص على تكثيـــف الجهود بمـــا يدفع بمســـارات التطوير 
التنمـــوي المســـتدام نحـــو اآلفـــاق التـــي تحقـــق التطلعـــات المنشـــودة لصالح 
الوطن والمواطن وفق اســـتراتيجيات وخطـــط وبرامج تحظى بكل المتابعة 
التـــي تضمن التنفيـــذ المتقن الذي يحقق أهداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ويســـتجيب بفاعليـــة لتوجيهـــات ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة في هذا الشأن.
جاء ذلك لدى استقبال سموه أمس وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام  خلف  ووزير اإلسكان  باسم الحمر و مدير عام مكتب رئيس 
مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء حمد المالكي، حيث استمع سموه 
إلى إيجاز بشـــأن آخر مســـتجدات المدن اإلســـكانية الجديـــدة وأعمال البنية 
التحتية فيها وهي مدينة ســـلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة 

شـــرق ســـترة وضاحية الرملي، والتي تم تنفيذها بالشكل الذي يحقق أهداف 
الخطـــط والبرامج التنموية ويخدم التوجهات الراميـــة إلى تلبية احتياجات 
المواطنيـــن وتحقيـــق تطلعاتهم بما يعـــود عليهم بالنفع والنمـــاء، ويصب في 
صالح التنمية المســـتدامة المنشـــودة. وقد أكد ســـموه حـــرص الحكومة على 
تلبية المشـــاريع اإلســـكانية لتطلعـــات المواطنين، وفق معاييـــر وجودة عالية 
تضمن ذلك، ومضاعفة الجهود لمواصلة وضع البرامج والسياسات اإلسكانية 
الحديثـــة بما يســـهم فـــي تحقيق النمـــاء واالزدهار لصالح الوطـــن والمواطن، 
مشـــيدًا ســـموه بجهـــود وزارة اإلســـكان ووزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني في تنفيذ المشـــاريع اإلســـكانية وضمان أن تتوافر فيها 
البنيـــة التحتيـــة وفق أفضل المواصفات، منوهًا ســـموه في هـــذا الصدد بدور 
القطاع الخاص في هذه المشـــاريع التنموية. وأعرب وزير االشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني ووزير اإلســـكان عن شكرهما وتقديرهما لسمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه ســـموه من دعم دائم وحرٍص على 

متابعة تنفيذ المشروعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

المنامة - بنا

تلبية المشاريع اإلسكانية وفق معايير وجودة عالية
متابعة مستجدات 5 مدن جديدة.. نائب رئيس الوزراء:

استعراض المسار المتميز للعالقات مع الكويت

جهود مقدرة لسمو الشيخ خليفة بن علي في التواصل مع األهالي

وفدا البلدين تناوال أهم القضايا والمستجدات في المجاالت االقتصادية والمالية

رصد احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ مشاريع “الجنوبية”... وزير الداخلية:

الدبلوماســـية  للشـــؤون  الملـــك  التقـــى مستشـــار جاللـــة 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل خليفة 
كالً مـــن وزيـــر الخارجيـــة بدولـــة الكويـــت الشـــيخ أحمد 
ناصر المحمد الصباح، ووزير المالية وزير دولة للشـــؤون 
عبدالوهـــاب  الكويـــت  بدولـــة  واالســـتثمار  االقتصاديـــة 
محمد الرشيد، واألمين العام لدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية نايف بن محمـــد الحجرف والمدير العام 
لهيئة تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت الشيخ 
مشـــعل جابـــر األحمـــد الصبـــاح، علـــى هامـــش االجتمـــاع 

السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي 2022 بدافوس.
وفـــي اللقـــاء، تـــم اســـتعراض المســـار المتميـــز للعالقات 
األخويـــة والتاريخيـــة الراســـخة التـــي تجمع بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة الكويت الشـــقيقة في مختلف المجاالت 
وما يشـــهده العمل المشـــترك من ازدهار على المستويات 
كافـــة، كمـــا تم اســـتعراض أهـــم القضايـــا والمســـتجدات 

علـــى  والماليـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت  فـــي  الســـيما 
الصعيدين اإلقليمي والدولي وسبل دعم الجهود الرامية 

لتعزيز التنمية الشاملة والتقدم واالزدهار لدول وشعوب 
المنطقة.

استقبل وزير الداخلية الفريق أول معالي 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
أمـــس، محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علـــي آل خليفـــة. وفي 
بدايـــة اللقاء، قدم ســـمو المحافـــظ، لوزير 
للمحافظـــة  الســـنوي  التقريـــر  الداخليـــة، 
تضمـــن  والـــذي   ،2021 للعـــام  الجنوبيـــة 
والنجاحــــات  اإلنجـــازات  مـــن  سلســـلة 
التـــي حققتهـــا المحافظة على مـــدار العام 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت التنموية، من 
خـــالل المبـــادرات والبرامج التـــي تترجم 
جهــــود المحافظـــة فـــي رصـــد احتياجات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  ومتابعـــة  المواطنيـــن 
بالتعاون والتنســـيق مع الجهـــات المعنية، 
هـــذا  فـــي  التكامليـــة  العالقـــة  وترســـيخ 
الشـــأن، منوهـــا إلـــى نهـــج المحافظـــة في 
ســـرعة االســـتجابة والتفاعل، استناًدا إلى 
منظومـــة الشـــراكة المجتمعيـــة والتحول 

الرقمي لكافة الخدمات والمعامالت. وتم، 
خالل اللقاء، بحـــث عدد من الموضوعات 
التي تتعلق بشـــئون المحافظـــة الجنوبية 
لخدمـــة  تنفيذهـــا  يتـــم  التـــي  والبرامـــج 

المواطنيـــن. وأعـــرب الوزيـــر عـــن شـــكره 
وتقديـــره لجهود ســـمو المحافـــظ وجميع 
تعزيـــز  إطـــار  فـــي  بالمحافظـــة  العامليـــن 
التواصل مع المواطنين، منوها إلى أهمية 

مواصلـــة الجهـــود الهادفـــة للتعـــرف علـــى 
احتياجـــات المواطنيـــن بهـــدف االرتقـــاء 
للجميـــع  متمنيـــا  المقدمـــة،  بالخدمـــات 

التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، رئيس جمعية 
المحامـــي  البحرينيـــة  المحاميـــن 
حســـن بديوي، وعـــدد من أعضاء 

مجلس إدارة الجمعية.
وجـــرى خـــالل اللقاء بحـــث عدًدا 
مجـــال  فـــي  الموضوعـــات  مـــن 
التطوير العدلي، منوًها بما يقدمه 

الســـادة المحامون من مقترحات 
المشـــترك  االهتمـــام  إطـــار  فـــي 
الهـــادف إلى دعم مهنـــة المحاماة 
وتعزيـــز فعالية اإلجـــراءات ألداء 

عملهم.
وأكد وزير العدل أن تطوير العمل 
القانوني المستمر ُيشكل أحد أهم 
متطلبـــات دعـــم مســـيرة العدالـــة 

وتكريس مبادئ حكم القانون.

المنامة - بنادعم مهنة المحاماة وتكريس حكم القانون

للتظلمـــات  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
نـــواف المعـــاودة فـــي مكتبـــه أمس، 
ســـفير الواليات المتحدة األميركية 
لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي، 
بحضـــور نائـــب األميـــن العـــام غادة 
حبيب، ومدير إدارة التعاون الدولي 
والتطوير الشـــيخ محمد بن علي آل 
خليفـــة، وعبداللطيـــف المعاودة من 

إدارة التعاون الدولي والتطوير.
للتظلمـــات  العـــام  األميـــن  وأكـــد 
حرص األمانـــة على تعزيز التواصل 

اإليجابـــي مع البعثات الدبلوماســـية 
البحريـــن.  مملكـــة  فـــي  المعتمـــدة 
الســـفير  المعـــاودة  واصطحـــب 
مـــن  لعـــدٍد  جولـــة  فـــي  األميركـــي 

األقسام باألمانة العامة.
وشـــدد األمين العـــام للتظلمات على 
حـــرص األمانة الدائم علـــى التعامل 
استفســـارات  أيـــة  مـــع  بشـــفافية 
تخـــص الموضوعـــات ذات العالقـــة 
بعملها، والســـيما تلك المتعلقة بثقة 

الجمهور.

المعاودة للسفير األميركي: حريصون على التعامل بشفافية

المنامة - وزارة الخارجية

أكـــدت مديـــر عـــام أكاديميـــة محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية 
الشـــيخة منيرة بنـــت خليفة آل خليفة، 
حـــرص وزارة الخارجيـــة علـــى تعزيـــز 
التعاون الدبلوماســـي وتبادل الخبرات 
مـــع  والبحثيـــة  والعلميـــة  األكاديميـــة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، 
بمـــا يواكـــب مســـيرة الشـــراكة األخوية 
بيـــن  الوطيـــدة والمتميـــزة  التاريخيـــة 
لـــدى  وأعربـــت  الشـــقيقين.  البلديـــن 

اجتماعها أمس، مـــع مدير معهد األمير 
ســـعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية 
فـــي  المعهـــد  بمقـــر  العمرانـــي،  عـــادل 
الرياض، عـــن اعتزازها بحرص البلدين 
على متابعة تنفيذ مبادرات وتوصيات 
لجنة التعاون السياســـي والدبلوماسي 
الســـعودي  التنســـيق  لمجلـــس  التابعـــة 
البحريني، خصوصا مـــا يتعلق بتنظيم 
وتأهيـــل  إلعـــداد  مشـــتركة  دورات 

الكوادر الدبلوماسية الشابة.

دورات مع السعودية لتأهيل الكوادر الدبلوماسية الشابة
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19 شركة يابانية 
في المملكة 
يقودها 150 
ا مواطًنا يابانّيً

اليابان مستمرة 
في تعزيز 

أمن واستقرار 
المنطقة

ــاري ــج ــت ال الـــتـــبـــادل  ــم  ــج ح دوالر  ــار  ــي ــل م  1.6 و  ــن  ــري ــح ــب ال ــن  عـ نــســتــغــنــي  ال   
مون المستوى الذي  « كيف تقّيِ

وصلت إليه عالقات الصداقة 
البحرينية اليابانية؟

تحتفل اليابـــان ومملكة البحرين بالذكرى 
الخمســـين إلقامة العالقات الدبلوماســـية 
بينهمـــا هـــذا العـــام، إال أن العالقـــات تعود 
إلـــى مطلع القـــرن الماضـــي أي قبـــل مائة 
ســـنة تقريًبا عندما بدأت بعض الشـــركات 
أعمـــال  رجـــال  مـــع  تتعامـــل  اليابانيـــة 

بحرينيين. 
عالقـــات  شـــهدت  الحيـــن  ذلـــك  ومنـــذ 
الصداقـــة والتعـــاون بيـــن البلديـــن تطوًرا 
مطرًدا على مختلف األصعدة ال سيما في 
تطـــور العالقات بين العائلـــة الحاكمة في 
البحرين واألسرة اإلمبراطورية اليابانية، 
الحكومتيـــن  بيـــن  الوطيـــدة  والعالقـــات 
الصديقيـــن،  البلديـــن  فـــي  والبرلمانيـــن 
مجـــاالت  فـــي  الشـــعبين  بيـــن  والعالقـــة 
األعمال والعلوم والتكنولوجيا والمجاالت 
الثقافيـــة والرياضية وغيرهـــا. وأصبحت 
البحرين شـــريًكا مهًما ال تســـتغني اليابان 

عنه في هذه المنطقة.
الشـــعب  أن  أالحـــظ  أن  يســـعدني  كمـــا   
البحريني يكن مشـــاعر ودية تجاه اليابان 
وشعبه ويحظى بمعرفة وخبرات واسعة 

عن اليابان واليابانيين.
 وبمـــا أن اليابان والبحريـــن كالهما بلدان 
وتتشـــارك  عريـــق  تاريـــخ  ذوا  جزريـــان 
شخصيتيهما في بعض المالمح المشتركة 
المتمثلـــة فـــي احتـــرام التعايش الســـلمي 
وروح التسامح والحرص على أخالقيات 
العمـــل كااللتـــزام بالوقت والوعـــود، فمن 
عالقـــات  وتتوســـع  تتعـــزز  أن  المتوقـــع 

الصداقة بينهما بصورة متزايدة. 

كيف تنظرون لمسيرة العمل  «
الديمقراطي في مملكة البحرين؟

نقدر خطوات مملكة البحرين في تقدمها 
بثبـــات نحـــو ترســـيخ ديمقراطيتهـــا مـــع 
الحفـــاظ على تقاليدهـــا وعاداتها العريقة 
وذلك من خالل تنشيط أدوار مؤسساتها 
الدســـتورية المتمثلة في مجلسي النواب 
والشورى والتواصل المستمر بين القيادة 
أطيافـــه  بمختلـــف  الشـــعب  ومكونـــات 
والحـــرص الدائـــم علـــى حقـــوق اإلنســـان 

وسالمة حياة الناس وممتلكاتهم.
 وبهـــذا الخصـــوص، يســـعدني أن أشـــيد 
بتبنـــي مملكة البحرين لعدد مـــن التدابير 
وضـــع  تحســـين  تضمـــن  التـــي  الحديثـــة 
النـــزالء فـــي مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل 
الســـيما نظام العقوبات البديلة والسجون 
المفتوحـــة، حيث طبقت نظـــام العقوبات 
البديلـــة علـــى عـــدد مـــن النزالء مـــن أجل 

إعادة دمجهم في مجتمعهم.

هل هناك مشاريع ثقافية بحرينية  «
يابانية قادمة في الطريق؟

إلقامـــة  الخمســـين  الذكـــرى  بمناســـبة 
البلديـــن،  بيـــن  الدبلوماســـية  العالقـــات 
الفعاليـــات  بعـــض  إقامـــة  حالًيـــا  نـــدرس 

الثقافيـــة فـــي المنامـــة فـــي خريـــف هـــذا 
العام بما فيها النســـخة الثانية من معرض 

األفالم اليابانية. 

كم يبلغ التبادل التجاري بين  «
البلدين؟ وهل هو بمستوى 

الطموح؟

بلـــغ إجمالـــي حجـــم التجارة بيـــن البلدين 
1.6 مليـــار دوالر تقريًبـــا في العـــام 2021 
واقتـــرب إلى مســـتوى مـــا قبـــل الجائحة 
الـــذي بلـــغ مليـــاري دوالر، وآمـــل أن يزداد 

حجم التبادل التجاري بين البلدين. 

كم عدد الشركات التجارية  «
والصناعية اليابانية العاملة في 

البحرين؟ وما أهم مجاالتها؟ 

بلغ عدد الشـــركات اليابانيـــة في البحرين 
19 شـــركة فـــي العـــام 2021. تعمـــل تلـــك 
الشـــركات في عدة مجاالت تشمل النفط 
والحديد  واأللومنيوم  والبتروكيماويـــات 
والصلب وتوريـــد الكهرباء وتحلية المياه 

والمركبات واآلالت.

ما أبرز الشركات اليابانية الموجودة  «
في البحرين؟ 

يوجـــد شـــركات يابانية بارزة عـــدة تعمل 
فـــي قطاعـــات مختلفة كشـــركة JGC في 
و  Yokogawa وشـــركتي  البنـــاء  قطـــاع 

التصنيـــع  قطـــاع  فـــي   Yamato Kogyo
وشركتي Sumitomo وMitsui في قطاع 
التجـــارة وToyota في قطاع الخدمات و

 Mitsui- Sumitomoو Daiwaو Mizuho

وMitsubishi UFJ فـــي القطـــاع المالي و
Fuji Electric في قطاع الطاقة وغيرها. 

كم يبلغ عدد أبناء الجالية اليابانية  «
في البحرين؟ وما أهم الوظائف 

التي يشغلونها؟ 

بلـــغ عددهـــم مـــا يقـــرب 150 نســـمة فـــي 
بداية هذا العام ويشـــغلون وظائف مهنية 
وإداريـــة عليـــا فـــي عـــدد مـــن الشـــركات 

اليابانية. 

ما الدور الذي تمارسه اليابان لتعزيز  «
األمن في المنطقة ولنزع فتيل 

األزمات بها؟

تتمتـــع منطقـــة الشـــرق األوســـط بأهميـــة 
خاصة سياســـًيا واقتصادًيا نظًرا لموقعها 
وتاريخهـــا  الحســـاس  الجيوسياســـي 
العريق وثروتها الباطنية الغنية وســـوقها 
الكبير، فالحفاظ على أمن واستقرار هذه 
المنطقة يعد من أهم العناصر لضمان أمن 

وسالمة ورفاهية العالم أجمع. 
فمنـــذ عقـــود واليابان تســـعى إلـــى تعزيز 
عالقاتها مع كل دول المنطقة والمساهمة 
فـــي الحفـــاظ علـــى الســـالم واالســـتقرار 
والتنميـــة االقتصاديـــة فيهـــا مـــن خـــالل 
والتعـــاون  الدبلوماســـية  المســـاعي 
االقتصـــادي والفني، فضاًل عن المشـــاركة 
في عمليات حفظ الســـالم. وعلى ســـبيل 
المثـــال، قامـــت اليابـــان فـــي الثمانينـــات 
بدبلوماســـية مكوكية بين العراق وإيران 

في محاولة إليقاف الحرب بينهما. 
كمـــا أن اليابان تواصـــل جهودها الحثيثة 
لدعم مساعي الســـالم بين دولة إسرائيل 

والســـلطة الفلســـطينية من خالل تشجيع 
الحوار بين الطرفين وتقديم المساعدات 
للشـــعب  واإلنســـانية  االقتصاديـــة 

الفلسطيني. 
أمـــا لمواجهـــة أزمـــة الخليـــج وحربها في 
العامين 90 و91، فقد ساهمت في تحرير 
الكويـــت مـــن خـــالل دعـــم مالـــي ضخـــم 

وإرسال كاسحات ألغام إلى الخليج. 
كما قامت بعـــد الحرب العراقية في العام 
2003 بإرســـال 500 فرد من قوات الدفاع 
الذاتـــي اليابانـــي مع الفريق الدبلوماســـي 
إلـــى جنوب العراق إلعادة تأهيل المنطقة 
بمـــا فيهـــا تحســـين البنـــى التحتيـــة ورفع 

مستوى الخدمات االجتماعية. 
جهودهـــا  مواصلـــة  اليابـــان  وتعتـــزم   
للمســـاهمة فـــي أمـــن واســـتقرار المنطقة 
من خـــالل توظيف عالقاتها الحســـنة مع 
كل دول المنطقـــة وخبراتهـــا الثريـــة فـــي 

التعاون االقتصادي معها. 

مون جهود مملكة البحرين  « كيف تقّيِ
الطبية في مواجهة جائحة كورونا؟ 
وهل هناك تعاون بين البلدين بهذا 

المجال؟

لقـــد كانـــت ومازالـــت جهـــود البحرين في 
مكافحـــة جائحـــة كورونـــا رائعـــة ومحـــل 
إعجـــاب وتقديـــر على المســـتوى الدولي، 
فقـــد اتخـــذت حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
بتوجيهـــات مـــن حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــالد المعظم وبقيادة ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، تدابير وقائية 

تأتـــي فـــي مقدمتها بـــدء حملـــة التطعيم 
الوطنية بصورة مبكرة مع سياســـتها غير 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  بيـــن  التمييزيـــة 
وإجـــراء الفحوصـــات علـــى نطاق واســـع 
وتشغيل وحدات العناية المركزة وإطالق 

تطبيق “مجتمع واعي”. 
مـــن  المســـتفيدين  مـــن  وزوجتـــي  وأنـــا 
حيـــث  المتقدمـــة  البحرينيـــة  الخدمـــات 
حصلنـــا علـــى ثالث جرعات مـــن التطعيم 

هنا في المنامة بسرعة كبيرة ويسر. 

كم عدد السواح البحرينيين الذين  «
زاروا اليابان في اآلونة األخيرة؟ وما 

أبرز اهتماماتهم هناك؟ 

قبل جائحة كورونا، ازداد عدد التأشيرات 
السياحية الصادرة للمواطنين البحرينيين 
ازدياًدا مطـــرًدا حيث بلغ عددها 353 في 
العـــام 2017 و380 في العام 2018 و455 

في العام 2019. 
وحســـب علمـــي فـــإن المواطنيـــن كّونـــوا 
انطباعـــات وخبـــرات طيبـــة عـــن اليابـــان 
واليابانييـــن واســـتمتعوا بجمـــال طبيعـــة 
والثقافـــي  التاريخـــي  وتراثـــه  اليابـــان 
وســـعدوا باالختالط مع عامـــة الناس في 

كل أنحاء اليابان. 

كم عدد الطالب البحرينيين الدارسين  «
في اليابان؟ وما أبرز تخصصاتهم؟ 

منـــح  علـــى  بحرينًيـــا  طالًبـــا   35 حصـــل 
دراســـية في اليابان مقدمة من الحكومة 
اليابانيـــة و8 منهـــم يدرســـون حالًيـــا فـــي 
اليابـــان. وتشـــمل تخصصاتهـــم الهندســـة 
وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب وعلم 

االقتصاد وغيرها. 

كيف تنظرون للتعاون البحريني  «
الياباني في تعزيز األمن الخليجي 
واإلقليمي خصوًصا أمن المالحة 

والسفن والممرات المائية؟ 

نظـــًرا إلـــى أهمية أمن الخليج وســـالمته 
لليابان وللعالم أجمع تقدر اليابان الجهود 
مملكـــة  حكومـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجبـــارة 
البحريـــن للحفـــاظ علـــى األمـــن البحـــري 
وحرية المالحة داخـــل الخليج وخارجه 
الذاتـــي  الدفـــاع  قـــوات  بـــأن  فنفتخـــر 
اليابانيـــة تشـــارك في مختلـــف العمليات 
الواجـــب  قـــوات  فـــي  عضـــًوا  بصفتهـــا 
المشـــتركة )CTF151( بالتعـــاون الوثيـــق 
مع مملكـــة البحرين والدول األخرى ذات 

الصلة. 
يذكـــر أن اليابـــان مـــن دعـــاة مبـــدأ “حرية 
الهنـــدي  المحيطيـــن  منطقـــة  وانفتـــاح 
األمـــن  أهميـــة  عـــن  للتعبيـــر  والهـــادي” 
البحري وحرية المالحة من أجل الســـالم 
والرفاهيـــة للعالـــم ونعتقد أن هـــذا المبدأ 
ينســـجم مع مبـــادئ البحرين وسياســـتها، 
فنأمل أن تعزز اليابان والبحرين تعاونهما 

في هذا المجال.

السفير الياباني متحدًثا إلى “البالد”

تجربة البحرين رائدة في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة

المالحة البحري وحرية  األمن  الحفاظ على  البحرين في  لحكومة  جبارة   جهود 

أشــاد الســفير الياباني مياموتو ماسايوكي بتبني مملكة البحرين لعدد من التدابير 
الحديثــة التــي تضمــن تحســين وضــع النزالء فــي مراكز اإلصــاح والتأهيل الســيما 
نظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، حيث طبقت نظام العقوبات البديلة 

على عدد من النزالء من أجل إعادة دمجهم في مجتمعهم.
وأوضح ماســايوكي في حوار مع “الباد” أنه “بمناســبة الذكرى 
الخمســين إلقامــة العاقات الدبلوماســية بيــن البلدين، ندرس 
ــا إقامة بعض الفعاليــات الثقافية في المنامة في خريف  حاليًّ
هذا العام بما فيها النســخة الثانية من معرض 

األفام اليابانية”.
وأشــار إلــى وجــود 19 شــركة يابانيــة في 
مواطًنــا   150 عليهــا  يشــرف  البحريــن، 
ــا، الفًتــا إلــى تقديــم اليابــان لـــ)35(  يابانيًّ
منحة دراسية لبحرينيين، منهم 8 يدرسون 

باليابان. وفيما يلي نص الحوار:

تحسين أوضاع النزالء بمراكز اإلصالح والتأهيل... السفير الياباني لـ“^”:

إبراهيم النهام   |   تصوير: رسول الحجيري

  قدمنا 35 منحة 
دراسية لبحرينيين

ندرس إقامة فعاليات ثقافية 
بالمنامة هذا الخريف

جهود البحرين في 
مكافحة الجائحة رائعة 
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“األشغال”: 240 ألف عقار موصل بالصرف الصحي بنسبة 87 %
أكـــد الوكيـــل المســـاعد للصـــرف الصحـــي 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي فتحـــي الفـــارع أن 
عـــدد العقـــارات الموصلة بشـــبكة الصرف 
الصحـــي بمختلـــف المحافظـــات يتجـــاوز 

240 ألف عقار.
وأوضح الوكيل المساعد للصرف الصحي 
أن الـــوزارة عملـــت علـــى تنفيـــذ شـــبكات 
متكاملة لتصريف ومعالجة مياه الصــــرف 
مملكـــة  فـــي  عديـــدة  لمناطـــق  الصحـــي 
البحريـــن والتـــي حققـــت نســـبة توصيـــل 

تفوق الـ )87 %( للعقارات بهذه الخدمة.
وشـــدد علـــى حـــرص الـــوزارة فـــي متابعة 

بتنفيذهـــا  تقـــوم  التـــي  المشـــاريع  كافـــة 
لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة بمـــا يســـهم فـــي 
االرتقـــاء بالخدمـــات وتلبيـــة الحتياجات 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  وتطلعـــات 

مختلف مناطق المملكة.
وأوضـــح الفـــارع أن الـــوزارة ماضيـــة في 
تنفيـــذ شـــبكات للصـــرف الصحـــي، حيـــث 
تعمل حالًيا على تنفيذ عدد من المشـــاريع 
للصرف الصحي ومنها على ســـبيل المثال 
مشـــروع إلنشـــاء شـــبكة للصرف الصحي 
بمجمـــع 557 فـــي البديـــع والذي ســـيخدم 
43 وحـــدة ســـكنية في المجمع ومشـــروع 
إلنشـــاء شـــبكة للصـــرف الصحـــي بمجمـــع 

231 فـــي الدير والذي ســـيخدم 21 وحدة 
ســـكنية، إضافـــة إلـــى أنـــه ســـيتم العمـــل 
قريًبـــا على بناء شـــبكة جديدة في مجمع 
609 في منطقة ســـترة وذلك بعد ترســـية 
المناقصة، كما تم ترســـية مشـــروع إنشاء 
 424 بمجمـــع  الصحـــي  الصـــرف  شـــبكة 
فـــي منطقـــة جدحفـــص، كما أن عـــددا من 
المشـــاريع في مرحلـــة المناقصـــات ومنها 
مشروع لتنفيذ شبكة للصرف الصحي في 
منطقة البسيتين بمجمع 228، إذ سيخدم 
هـــذا المشـــروع المباني التجارية )الشـــقق 
البيـــوت  مـــن  الطوابـــق( وجـــزء  متعـــددة 
السكنية في المنطقة كما سيشمل توصيل 

جامـــع الملك حمـــد، إضافة لمشـــروع آخر 
فـــي مرحلـــة المناقصـــات توصيـــل شـــبكة 
الصـــرف الصحي في منطقـــة مدينة حمد 
مجمـــع 1205، إذ سيســـهم هذا المشـــروع 
فـــي إيصـــال الخدمـــة إلـــى 79 عقـــارا في 

المجمع المذكور.
وستســـهم المشـــاريع القائمـــة والتـــي يتم 
العمل عليها في توسيع دائرة المستفيدين 
مـــن خدمـــة الصـــرف الصحي، إذ ســـترفع 
هـــذه المشـــاريع عـــدد العقـــارات الموصلة 
بالشـــبكة فـــي المســـتقبل، كمـــا أن الوزارة 
العمرانـــي  التوســـع  مواكبـــة  علـــى  تعمـــل 

والتطور االستثماري في المملكة.

المنامة - وزارة األشغال

“دراسات” ينظم ندوة “الطريق إلى التعافي األخضر”
في إطار ترؤس البحرين للدورة الحالية من “حوار التعاون اآلسيوي”

للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  ينظـــم 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
إلـــى  نـــدوًة بعنـــوان “الطريـــق  “دراســـات” 
المراكـــز  توقعـــات  األخضـــر..  التعافـــي 
الفكريـــة”، اليـــوم األربعـــاء 25، عبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي، وذلك فـــي إطار ترؤس 
مملكـــة البحرين للـــدورة الحاليـــة 2021 - 

2022م من حوار التعاون اآلسيوي.
يشـــارك فـــي النـــدوة كل من وكيـــل وزارة 

السياســـية ورئيـــس  للشـــؤون  الخارجيـــة 
مجلـــس أمنـــاء مركـــز “دراســـات” الشـــيخ 
وأميـــن  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
عـــام حـــوار التعاون اآلســـيوي بورنتشـــاي 
مـــن  مجموعـــة  جانـــب  إلـــى  دانفيفاثانـــا، 
بالـــدول  الفكريـــة  المراكـــز  مـــن  الخبـــراء 

األعضاء في حوار التعاون اآلسيوي. 
وبهذه المناســـبة، صرح الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة “تتزامن هـــذه الندوة مع 
ترؤس مملكـــة البحرين للجهـــود التنموية 

للعاميـــن 2021 - 2022 الخاصة بالدول الـ 
35 األعضاء في حوار التعاون اآلســـيوي، 
وتهـــدف إلـــى االســـتفادة من المشـــاورات 
بيـــن ممثلي مراكـــز الفكـــر وآراء الباحثين 
والخبـــراء، على اختالف دولهم وتجاربها، 
المســـتفادة  الـــدروس  واســـتعراض 
ُيكســـب  ممـــا  المختلفـــة،  والنجاحـــات 
فعاليـــات المركز قـــدًرا كبيًرا مـــن االهتمام 
والحضور”.  وأضاف “أن القيادة الرشـــيدة 
فـــي مملكـــة البحريـــن راكمت رصيـــًدا من 

التجـــارب التنمويـــة، وأثبتـــت نجاحها في 
التحديـــات  وإدارة  اإلنجـــازات  تحقيـــق 
للعمـــل  يؤهلهـــا  ممـــا  ســـواء،  حـــدٍّ  علـــى 
المشـــترك وتبـــادل المعرفـــة التنمويـــة مـــع 
الـــدول الشـــقيقة والصديقة فـــي المحافل 

اإلقليمية والقارية والدولية”. 
مـــن جانبه، قـــال أمين عام حـــوار التعاون 
“لقـــد  دانفيفاثانـــا  بورنتشـــاي  اآلســـيوي 
أخـــذت مملكـــة البحريـــن زمـــام المبـــادرة 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن  إلشـــراك 

والمجتمع المدني، بشـــكٍل يدعو لإلعجاب 
التعافـــي  مفهـــوم  مـــع  التعاطـــي  فـــي 
األخضـــر، الـــذي ُيعتبر محوًرا أساســـًيا في 
اآلســـيوي  التعـــاون  حـــوار  اســـتراتيجية 
2030-2021م، وهو المحور الرئيس أثناء 
تـــرؤس مملكـــة البحريـــن لحـــوار التعـــاون 

اآلسيوي”. 
إلـــى  تنقســـم  النـــدوة  فعاليـــات  أن  يذكـــر 
ثـــالث جلســـات، تتنـــاول الجلســـة األولـــى 
تجـــاه  العالميـــة  “التحديـــات  موضـــوع 

التعافـــي األخضـــر”، بينما تشـــهد الجلســـة 
الثانية نقاًشـــا حـــول “دور معاهد األبحاث 
فـــي التعافـــي األخضـــر وإشـــراك المجتمع 
المدني”، وتفرد الجلســـة الثالثة واألخيرة 
المســـاحة للحديـــث عـــن “اســـتراتيجيات 
الجائحـــة  بعـــد  االقتصـــادي  التعافـــي 
النـــدوة  وتجمـــع  األخضـــر”.   والتمويـــل 
ممثليـــن عن مجموعة من الجهات ومراكز 
الفكـــر فـــي مختلـــف الـــدول األعضـــاء في 

حوار التعاون اآلسيوي.

المنامة - “دراسات”

البحرين الممثل الوحيد للعرب في “مشاريع الفضاء الدولية”
تشـــارك الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
ممثلـــة بمهندســـة الفضـــاء عائشـــة خالد 
الحـــرم فـــي ورش لجنة إدارة المشـــاريع 
التابعـــة  الدوليـــة  الفضائيـــة  والبرامـــج 
الفضائيـــة  للمالحـــة  الدوليـــة  للمنظمـــة 
“IAF”، وهي أكبر منظمة عالمية مختصة 
في مجال الفضـــاء، وبذلك تكون مملكة 
البحريـــن ممثلـــة بالهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء الممثـــل الوحيد للـــدول العربية 
فـــي الـــدورة الحاليـــة مـــن أعمـــال ورش 

اللجنة األبرز على مستوى المنظمة. 
وتأتـــي هـــذه الـــورش ضمـــن الفعاليـــات 
للمالحـــة  العالمـــي  للمؤتمـــر  المصاحبـــة 
فـــي ســـبتمبر  المزمـــع عقـــده  الفضائيـــة 
مـــن العـــام الحالـــي، حيـــث يتـــم اختيـــار 
المرشـــحين بعـــد تقييم الســـيرة الذاتية، 
والخلفيـــة العلميـــة والعمليـــة وعالقتهما 
بالمواضيع المطروحة للبحث والدراســـة 
للدورة الحالية. وقد تم اختيار أخصائي 
هندســـة الفضاء عائشـــة الحـــرم من قبل 
المعنيين بمنظمة )IAF( لتعيينها كرئيس 
ألحد فرق العمل نظـــًرا لخلفيتها العلمية 
وهندســـة  علـــوم  مجالـــي  فـــي  الغنيـــة 
وأمنهـــا،  المعلومـــات  وتقنيـــة  الفضـــاء 
باإلضافـــة إلى خبرتها العملية في مجال 

إدارة مشـــاريع مهمات األقمار الصناعية. 
وبهذا االختيـــار تكون مهندســـة الفضاء 
عائشـــة الحرم أول عربيـــة تترأس فريق 
عمـــل فضائي على مســـتوى لجنـــة إدارة 
المشـــاريع والبرامـــج الفضائيـــة الدولية، 
ممـــا يضيـــف لرصيدهـــا ولرصيـــد الهيئة 

إنجاًزا جديًدا من التميز.
وقد بدأت مهمة عائشة الحرم من تاريخ 
19 مايـــو الجـــاري بعـــد أن تـــم تعيينهـــا 
رئيًســـا لفريـــق العمـــل المعنـــي بدراســـة 
تحقيق التحـــول الرقمي وبناء الحوكمة 
الرقمية فـــي المشـــاريع الفضائية، حيث 
يتـــم في ربيع كل عام اختيار مرشـــحين 
فـــي  المتخصصيـــن  الشـــباب  فئـــة  مـــن 
مجـــال الفضاء مـــن جميع أنحـــاء العالم 
والـــذي يتم ترشـــيحهم مـــن قبل وكاالت 
وهيئـــات الفضاء األعضاء فـــي المنظمة 
وذلك للمشاركة في ورش العمل وتنفيذ 
حزمة األبحاث والدراســـات المتخصصة 
حول المواضيع األبرز في قطاع الفضاء 
وذلـــك علـــى مـــدار مـــا يقـــارب 5 أشـــهر 
ومن ثم يتم اســـتعراض البحـــوث وأبرز 
التوصيات في المؤتمر السنوي للمنظمة 
“IAC” أمـــام جميـــع المشـــاركين. ومن ثم 
تتم مشـــاركة التقرير النهائي مع صانعي 

القرار وجميـــع أعضاء المنظمـــة الدولية 
للمالحة الفضائية ونشره.

عن اختيارها ومشاركتها قالت مهندسة 
الفضـــاء عائشـــة الحـــرم: “بدايـــًة أتوجه 
بالشـــكر الجزيـــل إلدارة الهيئـــة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء علـــى دعمهـــا الالمحدود 
بنـــاء  علـــى  منتســـبيها  جميـــع  وتحفيـــز 
القـــدرات واكتســـاب المعـــارف والعلـــوم 
مـــن خـــالل تبـــادل الخبـــرات، باإلضافـــة 
إلى تشـــجيعها المســـتمر لمواكبة أحدث 
مـــن  واالســـتفادة  التقنيـــة  التطـــورات 
أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي مجال 
الفضاء وإيمانها العميق بقدرات الشباب 
 - المشـــاركة  هـــذه  تعتبـــر  البحرينـــي. 
خصوًصا أنها المشاركة العربية الوحيدة 
ا  فـــي هـــذه الـــدورة - فرصة متميـــزة جدًّ
قائمـــة  ضمـــن  البحريـــن  مملكـــة  لوضـــع 
الـــدول الرائـــدة في هذا المجـــال، ووضع 

بصمـــة الشـــباب البحرينـــي المتميـــز في 
مثـــل هذه المحافـــل الدوليـــة والتي يتم 
نشـــر مخرجاتها على المســـتوى الدولي. 
كما أن هذه المشاركة ستزيد من خبرتي 
العمليـــة وتوســـيع دائـــرة المعـــارف مـــن 
المختصيـــن والخبراء في هـــذا المجال، 
ناهيـــك عـــن تطويـــر المهـــارات القيادية 

واالتصال والعمل الجماعي”. 
مشاريع معقدة

وأضافـــت الحرم: “أحمـــد هللا على الثقة 
التـــي حصلـــت عليهـــا مـــن قبـــل منظمـــة 
العمـــل  لفريـــق  رئيًســـا  لتعيينـــي   ”IAF“
التحـــول  تحقيـــق  بدراســـة  المختـــص 
الرقمـــي وبنـــاء الحوكمـــة الرقميـــة فـــي 

مشاريع الفضاء، حيث إن هذا الموضوع 
الهيئـــة وبالنســـبة  أبـــرز اهتمامـــات  مـــن 
ا وذا أهميـــة كبيرة  لـــي يعتبر شـــيًقا جـــدًّ
والمؤسســـات  الفضـــاء  وكاالت  لجميـــع 
قطـــاع  فـــي  المتخصصـــة  والشـــركات 
الفضاء. من المعروف أن معظم مشاريع 
الفضـــاء تعتبر معقدة وأنهـــا تعتمد على 
برمجيـــات وأجهـــزة عاليـــة التقنيـــة، كما 
أنها تعتمد على التعاون الدولي بين عدد 
من المؤسســـات، باإلضافة إلى ذلك فإن 
مـــدراء مشـــاريع الفضـــاء والمنظمين لها 
ا  يعملون مع قـــوى عاملة موزعة جغرافيًّ
ويتـــم التواصـــل فيمـــا بينها عـــن بعد مع 
الحاجة إلى سرعة اتخاذ القرارات. ومع 
هـــذه التحديـــات فـــإن تطبيـــق التحـــول 
الرقمـــي فـــي المشـــاريع الفضائيـــة يعتبر 
ـــا لمشـــاركة جميـــع  ا ومهمًّ شـــيًئا أساســـيًّ
المعلومـــات مع صانعـــي القـــرار وتنظيم 
أفضل للتعقيد التقني الخاص بالمشاريع 
الفضائيـــة. وتأتـــي مجموعـــة العمل هذه 
فـــي  الرقمـــي  التحـــول  لدراســـة عمليـــة 
قطاع الفضاء وبيان أفضل الممارســـات 
والـــدروس المســـتفادة مـــن الممارســـات 
الدوليـــة في هذا المجـــال. باإلضافة إلى 
المجـــاالت المختلفـــة التـــي يتـــم تطبيق 

التحويـــل الرقمي فـــي مشـــاريع الفضاء 
مثـــل العمليـــات والمنتجـــات والخدمات 
ودراسة اآلثار االجتماعية واألخالقيات 
المهنيـــة للتحويل الرقمـــي وكيفية إدارة 
التحـــول والتحويـــل مـــن خـــالل وضـــع 
الرقميـــة.  للحوكمـــة  المناســـبة  األســـس 
التحديـــات  أهـــم  دراســـة  عـــن  ناهيـــك 
وهـــي  الرقمـــي  بالتحـــول  المرتبطـــة 
تهديدات األمن الســـيبراني، حيث سيتم 
دراســـة هـــذه التهديـــدات على مشـــاريع 
الفضـــاء وتأثيراتهـــا من حيـــث المخاطر 
المرتبطـــة ووضـــع الخطـــط إلدارة هـــذه 
للتحـــول  الفعـــال  والتطبيـــق  المخاطـــر 
الرقمـــي فـــي مشـــاريع الفضـــاء وما هي 
برقمنـــة  المتعلقـــة  والمخاطـــر  المنافـــع 
ومركزية جميع معلومات المشـــروع من 

حيث إدارة المشاريع. 
واختتمـــت الحـــرم: “ســـأعمل علـــى نقـــل 
الخبرة والمعرفة التي سأكتسبها بمشيئة 
هللا إلـــى المعنييـــن فـــي مملكـــة البحرين 
لتطبيقهـــا فـــي مشـــاريع الهيئـــة القادمـــة 
للمساهمة في مواكبة التطورات التقنية 
العالميـــة، كما أن التحـــول الرقمي يعتبر 
مـــن ركائـــز رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 
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الحرم أول عربية 
تترأس فريق عمل 

فضائي على 
مستوى اللجنة

أستقبل وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف النائب 
عمـــار آل عبـــاس ممثـــل الدائرة التاســـعة 
في محافظـــة العاصمة وعدًدا من أهالي 

الدائرة. 
مـــن  عـــدد  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
المواضيع الخدمية ومشـــروعات الدائرة 
التاســـعة فـــي محافظـــة العاصمـــة، منهـــا 
مشروع توسعة قناة المعامير، وتخطيط 
األراضـــي في الدائرة التاســـعة وســـاحل 
المعامير وتصنيف الشـــارع الرئيسي في 

قرية العكر. 
وأوضـــح الوزيـــر خلـــف أن توســـعة قناة 
المعامير هو مشروع حكومي مهم يهدف 
إلى إحياء خليج توبلي عبر توسعة قناة 
المعاميـــر من 30 متًرا إلـــى 180 متًرا بما 
يســـمح بتدفق حركة المياه، مشـــيًرا إلى 

أن المشـــروع في مراحله النهائية، حيث 
إنـــه وبعـــد االنتهـــاء منـــه ســـتكون حركة 
الميـــاه فـــي خليـــج توبلـــي وفـــق مـــا هو 
مطلـــوب وبالصورة التي تســـمح بتجدد 

المياه في الخليج.
وأوضـــح خلـــف أن الهـــدف مـــن توســـعة 
القنـــاة هـــو تعزيز حركـــة دورة المياه في 
خليج توبلي وقناة المعامير من الشـــمال 
تقليـــص  بحيـــث ســـيتم  الجنـــوب،  إلـــى 
الدورة الزمنية لتبديل المياه في الخليج 
إلـــى 74 ســـاعة عنـــد انتهـــاء تنفيـــذ هذه 
المعـــدالت  لتصبـــح ضمـــن  المشـــروعات 

الجيدة بحسب المواصفات العالمية.
ا على  وقـــال خلف بأن الوزارة تعمل حاليًّ
مشـــروع تمديـــد الجســـر البحـــري الـــذي 
يعتبـــر قناة المعامير من الشـــمال »جســـر 
ألبا« ليتناســـب عرضه مع العرض الجديد 

للقناة ويســـمح لمرور المياه من األســـفل 
الميـــاه،  لتيـــارات جريـــان  انقطـــاع  دون 

ا. بطول 120 متًرا إضافيًّ
كمـــا أفـــاد الوزيـــر بالعمـــل علـــى تطويـــر 
وتوســـعة المعبـــر المائـــي أســـفل شـــارع 

الشـــيخ جابـــر األحمـــد الصبـــاح بالقـــرب 
مـــن جامعة العلـــوم التطبيقيـــة الذي يمّر 
مجـــرى الميـــاه من هناك مـــن خالل فترة 
الجـــزر باتجـــاه البحـــر قبل الوصـــول إلى 
قنـــاة المعاميـــر الجديدة، والتـــي تم رفع 

طاقتها االستيعابية لتتمكن من استقبال 
وتصريف كمية أكبر من المياه.

كمـــا بحـــث الوزيـــر خلـــف مـــع النائب آل 
عباس وأهالي الدائرة موضوع استمالك 
األراضـــي الواقعة على ســـاحل المعامير، 

هـــو  الحالـــي  التوجـــه  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
دراســـة إمكانية اســـتمالك هذه األراضي 
وتعويض أصحابها، وأن الوزارة درســـت 
مقترحـــات لعـــدد مـــن األراضـــي البديلـــة 
كمـــا حصلـــت علـــى موافقات مـــالك هذه 

األراضي بتعويضهم بأراٍض أخرى. 
كمـــا ناقـــش الوزير مـــع النائب عـــدًدا من 
الطلبـــات المرفوعـــة مـــن أهالـــي الدائرة، 
منهـــا طلبـــات تطويـــر الطـــرق الداخليـــة 
فـــي قرية العكـــر، وكذلك طلبـــات ترميم 
بتنفيـــذ  مرتبطـــة  وأخـــرى  المنـــازل 
المخططات التفصيلية في مجمعي 623 

و 624. 
ووّجـــه الوزيـــر المســـؤولين إلـــى ســـرعة 
العمل بتطوير شـــبكات الطرق واالنتهاء 
منهـــا، وإلى دراســـة طلبـــات الترميم في 

هذه الدائرة والعمل على إنهائها.

المنامة - وزارة األشغال

وزير “األشغال”: “توسعة قناة المعامير” في مراحله النهائية
استمالك األراضي الواقعة على ساحل القرية وتعويض أصحابها

عائشة الحرم
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- ليس قرار فراق األحبة بأيدينا... بيده سبحانه
من أحبنا وأحببناه ولطريق الجنان دربهم

بفراقك يا سيد حسين اليوسف أفجعتنا وأفجعت من أحبوك
كنت لنا ظلًّ ولجميع من أحبك وباسمك الظل يستمر

عشت ذخًرا لنا بعد ذخر وبعد الفراق آهات وآالم
لطيب قلبك الصافي وخلقك ولكرمك يا ابن الكرام كريم

أن يمـــوت كل جميـــل وأن نصحو من المنام وال نجد من نحبهم فهو 
األلـــم بذاته لماذا أســـرعت في الفراق وترجلت ولم ننـــِه اللقاء، في 
ـــا وكرًما  ديدنـــك األصلـــي قمـــت بتربيـــة األبناء وخير مـــن ربيت حبًّ
ووفاًء وأســـديت لهم الخلق واتبعوك وخير خلف لخير سلف ابنيك 

سيد محمد وسيد باسم العزيزين.
لحظـــات وانقطعـــت كل صلـــة لك بهـــذا العالم وفـــي هـــذه الدنيا، يا 
لجمال جلساتك الطيبة معنا... ُتلطفنا وتقّص علينا قصص األولين 
واآلخريـــن، وُتعبـــر عن محبتك، يا صاحب القلب الكبير ال نعرف لك 
ا أبـــًدا، كل الناس اجتمعـــت على محبتك، يشـــهد بذلك جموع  عـــدوًّ
المحبيـــن، اللهـــم إننا نشـــهد أنـــه صاحب فضل وبر وإحســـان وخير، 
وأنـــت تعلم الســـر وأخفى، وأنـــت بصير بالعباد، نســـأل هللا ونتوجه 
إليه بأحب الخلق عنده أن يســـكن روحك الطاهرة ويسكنها فسيح 
جناتـــه مـــع النبيين وآلـــه والصديقين والشـــهداء األبرار، إنه ســـميع 

مجيب.
   

ابنك المحب
سعيد حسن الحواج
أبو عبدهللا

قرار فراق األحبة ليس بأيدينا بل بيده سبحانه

طلبـــة  مـــن  مجموعـــة  تعرضـــت 
المدارس الثانوية واإلعدادية بعد 
تقديـــم امتحانـــات نهايـــة الفصـــل 
الدراسي الثاني إلى ضغط عصبي 
كبيـــر بســـبب ما أســـموه بــــ “الخلل 
تقديـــم  وخـــلل  ألنـــه  العصبـــي” 
االمتحـــان تبين لهـــم أن االمتحان 
المرســـل عبارة عن صفحة بيضاء 

فقط.
وأكـــد النائـــب عمـــار آل عبـــاس أنه 
تواصـــل مـــع مكتـــب وزيـــر التربية 
والتعليـــم ولكنـــه لـــم يحصـــل على 
جـــواب شـــاٍف بل تم إخبـــاره فقط 

دون  مـــن  فنيـــا  خلـــل  هنـــاك  بـــأن 
إيضاح ما إذا كان سيعاد االمتحان 

لهؤالء الطلبة أم ال.
وذكـــر النائـــب أن مـــن بيـــن هؤالء 
الطلبة طالب يعيش ضغطا عصبيا 
شـــديدا نظـــرا لعـــدم حصولـــه على 
رد بإعـــادة االمتحـــان مـــن عدمـــه، 
مضيفا أن دورنا أن نهيئ األرضية 
المناســـبة ألبنائنـــا الطلبة خصوصا 
فـــي هـــذه المرحلـــة الحرجـــة مـــن 
نهايـــة الفصـــل الدراســـي الثاني إذ 
المعـــدل  مســـتوى  عليهـــا  يترتـــب 

التراكمي.

امتحان “صادم” لطلبة اإلعدادي والثانوي

زيادة المشاركين في برامج زمالة أكاديمية التعليم العالي البريطانية
التعاون في تأسيس جامعة عيسى الكبير - الهداية الخليفية... النعيمي:

اجتمـــع فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لندن 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم رئيـــس مجلس 
ماجـــد  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الدوليـــة  الشـــراكات  بمديـــر  النعيمـــي، 
المديـــر  وبمســـاعد  رامبـــل،  كريســـتيان 
 Advanced HE الدولـــي فـــي مؤسســـة
المتخصصـــة في مجـــال التعليـــم العالي 

آن مور.
وأثنـــاء االجتمـــاع، تـــم بحـــث اســـتكمال 
مجـــاالت التعاون مع مؤسســـات التعليم 
العالـــي في مملكة البحريـــن، انطلًقا من 
اهتمـــام مجلـــس أمنـــاء التعليـــم العالـــي 
بتطويـــر هذه المؤسســـات علـــى الصعيد 
التعليمي والمهنـــي، بما في ذلك البرامج 
المتعلقـــة بتطويـــر القيـــادات األكاديمية، 
والـــذي ســـيكون لـــه األثـــر الكبيـــر علـــى 
واالرتقـــاء  العالـــي  التعليـــم  مخرجـــات 

بمستواها.
وســـبق أن تـــم تنفيـــذ كثيـــر مـــن ورش 
العمـــل والبرامـــج التدريبيـــة فـــي مجال 
تمهيـــن أعضـــاء هيئـــات التدريـــس بعدد 
من مؤسســـات التعليم العالي الحكومية 

والخاصة.

وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب 
لمســـتوى التعـــاون القائم بيـــن الجانبين، 
والـــذي نتجت عنـــه الزيـــادة الكبيرة في 
أعـــداد أعضـــاء هيئـــات التدريـــس بهـــذه 
المؤسســـات، الذيـــن حصلوا علـــى زمالة 
أكاديمية التعليـــم العالي البريطانية، كما 

حصـــل بعضهم على مســـتويات متقدمة 
من هذه الزمالة.

كما تـــم اســـتعراض األمـــور المســـتقبلية 
عيســـى  جامعـــة  بتأســـيس  المتعلقـــة 
قـــدم  إذ  الخليفيـــة،  الهدايـــة   - الكبيـــر 
الوزيـــر شـــرًحا مفصـــًل عمـــا تـــم إنجـــازه 
إلـــى اآلن، واالتصـــاالت التـــي تمـــت مـــع 
فـــي  المرموقـــة  الجامعـــات  مـــن  عـــدد 
الكثيـــر مـــن الـــدول بخصـــوص البرامـــج 
ســـيتم  التـــي  والتدريبيـــة  األكاديميـــة 
طرحهـــا، والخطـــط اإلنشـــائية الخاصـــة 
بالحـــرم الجامعـــي والمراحـــل المختلفـــة 
لتنفيـــذه، والمتطلبـــات المتعلقـــة بالطلبة 
البكالوريـــوس  علـــى مســـتوى شـــهادتي 
علـــى  االتفـــاق  تـــم  إذ  والماجســـتير، 
اســـتكمال إجـــراءات مـــا تمت مناقشـــته 

في هذا االجتماع خلل الفترة المقبلة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جانب من االجتماع

“األعلى للمرأة” يشارك ببرنامج عن دور األمن العام في حماية االنتخابات
نظمته األكاديمية الملكية للشرطة على مدى يومين

شـــارك المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي 
البرنامج التدريبي بعنوان “دور قوات 
األمـــن العـــام في ضمان ســـلمة وأمن 
نظمتـــه  الـــذي  االنتخابيـــة”،  العملّيـــة 
كليـــة تدريب الضباط فـــي األكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة لعدد مـــن ضابطات 
وضباط وزارة الداخلية، وأقيم تحت 
رعاية آمر األكاديمية الملكية للشرطة 
العميد فواز حســـن الحسن على مدى 

يومين.
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وقدمـــت 
ورئيـــس لجنـــة الشـــؤون التشـــريعية 
دالل  المجلـــس  فـــي  والقانونيـــة 
المجلـــس  مـــن  وبترشـــيح  الزايـــد، 
األعلـــى للمـــرأة محاضـــرة خـــلل هذا 
عنـــوان  تحـــت  التدريبـــي  البرنامـــج 
“إدماج احتياجـــات المرأة في مراحل 
مراقبـــة وضبط أمن وســـلمة العملية 
االنتخابية”؛ بهدف إكساب المشاركين 
من ضابطات وضباط وزارة الداخلية، 
الثقافة والمعرفة ذات العلقة تمهيًدا 

للنتخابات النيابية والبلدية 2022.

واســـتعرضت الزايد خلل المحاضرة 
التـــي حضرها كل من مســـاعد األمين 
العام للمجلس األعلى للمرأة الشـــيخة 
دينا بنت راشـــد آل خليفة ومستشـــار 
العلقات الدولية والمتابعة بالمجلس 
محمـــد الفـــارس وآمـــر كليـــة تدريـــب 
العميـــد  الداخليـــة  بـــوزارة  الضبـــاط 
معلومـــات  الســـيد  مصطفـــى  عمـــار 
التنظيمـــي  الجهـــاز  حـــول  موجـــزة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  االنتخابيـــة،  للعمليـــة 

اللجنـــة العليـــا لإلشـــراف العـــام علـــى 
ســـلمة االســـتفتاء وانتخـــاب أعضاء 
اإلشـــراف  ولجنـــة  النـــواب،  مجلـــس 
علـــى ســـلمة االســـتفتاء واالنتخـــاب 
التي تشـــكل في كل منطقة انتخابية، 
واشـــتراطاتها،  الناخبيـــن  وجـــداول 
وتطرقت لمســـائل من قبيل تصحيح 
بيانـــات القيـــد، والتصويـــت بالخارج، 
كمـــا تناولـــت خلل المحاضـــرة أهمية 
علـــى  اســـتباقي  وبشـــكل  التركيـــز 

إدمـــاج احتياجات المـــرأة في العملية 
االنتخابية، وضمان سلسة حضورها 
كافـــة  فـــي  ومشـــاركتها  ووصولهـــا 

مراحل هذه العملية.
يذكـــر أن مشـــاركة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة تأتـــي فـــي إطـــار الشـــراكة مع 
فـــي  بـــادرت  التـــي  الداخليـــة  وزارة 
إدمـــاج مكـــون المـــرأة فـــي برامجهـــا 
واالســـتعداد  والتنمويـــة  التدريبيـــة 

النتخابات 2022.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اجتمعـــت 
التعليم العالـــي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
لهـــا  المرافـــق  والوفـــد  خليفـــة،  آل 
ستياســـني  مـــاري  بالبروفيســـور 
نائبـــة رئيس جامعة لنـــدن، ومديرة 
مجموعـــة الوظائـــف كيـــت دوبنـــي 
ومدير الشؤون الدولية مايك وينتر 
بجامعـــة  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد 
لنـــدن، وذلك خلل زيارتها للعاصمة 
فـــي  للمشـــاركة  لنـــدن  البريطانيـــة 

أعمال المنتدى العالمي للتعليم.
ورحبت ماري ستياســـني، بالشيخة 
آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
خليفـــة والوفد المرافـــق، معربة عن 
اعتزازهـــا لمـــا يشـــهده التعـــاون في 

مجـــال التعليـــم العالـــي بيـــن مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة، بمـــا 
يدعم المســـيرة التعليميـــة وتطوير 
وتنميـــة التعاون التعليمي والبحثي 
والـــذي يصـــب فـــي صالـــح تحقيـــق 

التطلعات المشترك.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت األميـــن العـــام 
عن شـــكرها وتقديرها لنائبة رئيس 
جامعة لندن والمسؤولين بالجامعة، 
التعليـــم  مجلـــس  حـــرص  مؤكـــدة 
بـــكل ســـبل  العالـــي علـــى االرتقـــاء 
تعزيز التعاون والعمل المشترك بين 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي بمملكة 
البحريـــن وجامعـــة لنـــدن بالمملكـــة 
المتحدة، متمنية النجاح والتوفيق 
الصـــرح  هـــذا  فـــي  العامليـــن  لـــكل 

التعليمي.

تنمية التعاون التعليمي والبحثي بين البحرين وبريطانيا تجديد الثقة بالبحرين نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لـ “األلكسو”
تقديرا لما تحقق من نقلة نوعية

تـــم تجديـــد الثقـــة بمملكـــة البحريـــن 
بانتخابهـــا نائًبـــا لرئيـــس هيئـــة مكتب 
المجلـــس التنفيـــذي للمنظمـــة العربية 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافة )األلكســـو(، 
بإجمـــاع الـــدول األعضـــاء، تقديـــًرا لما 
تحقق من إنجـــازات ونقلة نوعية في 
عمل المجلـــس خلل الفترة الســـابقة، 
برئاســـة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

الشقيقة. 
جاء ذلـــك ضمن أعمـــال المؤتمر العام 
للمنظمـــة فـــي دورتـــه العاديـــة الــــ 26 
المنعقدة فـــي مقر المنظمة بجمهورية 
تونس الشـــقيقة، إذ أشـــاد المشاركون 
بالدور القيادي الـــذي تقوم به المملكة 
العربية السعودية في رئاسة المجلس 
البحريـــن  مملكـــة  وبـــدور  التنفيـــذي، 
الجهـــود  وأهميـــة  للرئيـــس،  كنائـــب 

التـــي تم بذلها لتعزيـــز برامج المنظمة 
وشراكاتها في العالم العربي.

وأنـــاب وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد 
النعيمي، األميـــن العام للجنة البحرين 
الوطنيـــة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
لبنـــى صليبيخ، للمشـــاركة فـــي أعمال 
هـــذه الـــدورة مـــن المؤتمـــر، إذ أعربت 

عـــن شـــكر وتقديـــر مملكـــة البحريـــن 
ولـــد  محمـــد  للمنظمـــة  العـــام  للمديـــر 
أعمـــر، مشـــيدة بمـــا قدمتـــه المنظمـــة 
تحديـــات  لمواجهـــة  مبـــادرات  مـــن 
جائحة كوفيـــد 19، ولرئيس المجلس 
التنفيـــذي هانـــي المقبـــل، مثمنة وضع 
خارطـــة طريـــق للمجلـــس عـــززت من 

دور المنظمة االســـتراتيجي ومكانتها 
عربًيا ودولًيا.

وبدأ المؤتمر بمراســـيم تســـليم رئاسة 
المؤتمـــر إلـــى جمهوريـــة العـــراق مـــن 
جمهورية الصومال الفدرالية المتحدة 
التـــي كانـــت تترأس الدورة الــــ 25، ثم 
تمـــت مناقشـــة عـــدة موضوعـــات من 
بينها: البنود المتعلقة ببرامج المنظمة 
وأنشـــطتها، ومشـــروع الخطة العربية 
للتعليم في حاالت الطوارئ واألزمات، 
ومناقشـــة األوضاع التربوية والعلمية 
والثقافيـــة، وتعييـــن مديرين في عدد 
مـــن اإلدارات التابعـــة للمنظمة كإدارة 
والبحـــث  العلـــوم  وإدارة  التربيـــة، 
العلمـــي، ومناقشـــة عدد من المســـائل 
المالية التي تخـــص المنظمة والمراكز 

والمعاهد اإلقليمية التابعة لها.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بدر الحايكي

 دالل الزايد

“األعلى للمرأة” يشارك ببرنامج دور قوات األمن العام من الجنسين في ضمان سالمة وأمن العملية االنتخابية
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حمالت تفتيشية لضبط الباعة الجائلين والسيارات السكراب
باشرتها شرطة “الشمالية” بالتعاون مع “البلدية”

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  قامـــت 
الشـــمالية بالتنســـيق والتعاون مع بلدية 
بواســـعة  بحملـــة  الشـــمالية،  المنطقـــة 
والخربـــة،  الســـكراب  الســـيارات  إلزالـــة 
وضبط الباعة الجائلين بعدد من مناطق 
المحافظـــة مـــع الجهـــات ذات العالقـــة، 
بنـــاًء علـــى المســـح األمني الـــذي قامت 

به مديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية 
وبلدية المنطقة الشمالية.

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  وصـــرح 
تـــرك  ظاهـــرة  أن  الشـــمالية  المحافظـــة 
السيارات الســـكراب والمهجورة بالقرب 
مـــن المنـــازل أو علـــى أطراف الشـــوارع 
ظاهـــرة  تشـــكل  أصبحـــت  الداخليـــة 
مزعجـــة للمواطنيـــن، لمـــا تعكســـه مـــن 

صـــورة غيـــر حضاريـــة ولما تتســـبب به 
مـــن أضـــرار بيئية ومخاطـــر، فضالً على 
أنهـــا تتعارض مع القوانيـــن الصادرة من 
الجهات الرسمية والتي تنظم هذا األمر.
شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  وأضـــاف 
عيســـى  العميـــد  الشـــمالية  المحافظـــة 
القطـــان أن مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 
الشـــمالية تقوم بالتنســـيق والتعاون مع 

كل األجهـــزة المعنيـــة فـــي هـــذا الشـــأن، 
المواطنيـــن  ســـالمة  تأميـــن  لضمـــان 
األمـــن  علـــى  والمحافظـــة  والمقيميـــن 
المجتمعـــي والعمل على توفير مقومات 
الحيـــاة لجميع األهالي فـــي كل المناطق 

في المحافظة الشمالية.
التعـــاون  بهـــذا  القطـــان  العميـــد  وأشـــاد 
الرســـمية  الجهـــات  بيـــن  والتنســـيق 

التعـــاون  هـــذا  أن  مضيفـــًا  المشـــتركة، 
يمثـــل الشـــراكة المجتمعيـــة الحقيقيـــة، 
وأن مديرية شرطة المحافظة الشمالية 
أعينهـــا  نصـــب  تســـعى جاهـــدًة وتضـــع 
عمـــل الدراســـات والتحاليـــل لمثـــل هذه 
الظواهر عن طريق فريق مختص معني 
الموضوعـــات، وال تكتفـــي فقـــط  بهـــذه 
بالدراســـة بـــل تضـــع الحلـــول لمعالجتها 

والقضـــاء عليهـــا قدر المســـتطاع، حفظًا 
للصالح العام وكل ما يصب في مصلحة 
بشـــكل  والمملكـــة  والمقيـــم  المواطـــن 
عـــام، داعيًا الجميع للحفـــاظ على البيئة 
والنظام العـــام، والتعاون وعدم التهاون 
فـــي تنامي هذه الظواهر غير الحضارية 
والتـــي ال تصـــب فـــي مصلحـــة مملكـــة 

البحرين والنهضة التنموية.

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
والخدمـــات  المرافـــق  لجنـــة  رئيـــس 
عبدالواحد النكال أنه باشـــر االتصال 
بصاحـــب حظيـــرة في منطقة ســـترة 
للوقـــوف علـــى تفاصيل فـــرار 55 من 
حظيرتهـــم  تركـــوا  عجـــاًل   61 أصـــل 
قبيـــل صـــالة الظهر بعـــد أن انفتحت 
بوابـــة الحظيرة بفعل التيـــار الهوائي 
الشـــديد حيـــث بقي فـــي الحظيرة 6 

عجول فقط.
وذكـــر النـــكال أن صاحـــب الحظيـــرة 
تلقى اتصااًل بعد ســـاعتين من هروب 
الماشـــية إلبالغه باألمـــر، وفور تلقيه 
االتصـــال قـــام بإرجـــاع العجـــول إلى 
حظائرهـــا وكانـــوا علـــى بعد مســـافة 
الحظيـــرة،  موقـــع  مـــن  متـــر   1000
مشـــيًرا إلى أن مديرية شرطة سترة 
قامت باســـتدعاء صاحـــب الحظيرة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.

55 عجاًل فارًّا في سترة والشرطة تتدخل

عبدالواحد النكال 

قـــال عضو مجلس بلدي الشـــمالي 
قـــرار  أي  إن  القبيســـي  عبـــدهللا 
صادر من وزارة األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  بشـــأن 
والخارجيـــة  الداخليـــة  للشـــوارع 
يجـــب أن يكون وفـــق وقت زمني 
محـــدد وواضـــح، إذا كان يتعلـــق 
بتجميد قسائم تخص المواطنين.
فـــي تصريحـــه  القبيســـي  وأشـــار 
لـ”البـــالد” إلـــى أن “هنالـــك قرارات 
شبيهة بالقرار الخاص في تجميد 
رخص البناء في عدد من المشاريع 
فـــي مدينـــة حمـــد منهـــا بالمجمـــع 
الســـكني رقـــم 1212 وأعنـــي بهـــا 
علـــى  المطلـــة  الســـكنية  القســـائم 
الشـــارع الرئيســـي، لوجـــود رغبـــة 

لـــدى الوزارة فـــي تطوير الشـــارع 
والبنية التحتية القريبة”.

ويزيد “لكن اإلشكالية في تعطيل 
مصالح الناس، وألن هذا التجميد، 
قـــد يطـــال أصحـــاب عقـــارات من 
المواطنيـــن ممـــن أخـــذوا قروضـــًا 
بنكيـــة، أو دخلـــوا فـــي التزامـــات 

نهايـــة هـــذا  أخـــرى، وال يعرفـــون 
القرار، أو الفتـــرة الزمنية الخاصة 
أوضاعهـــم،  يرتبـــوا  لكـــي  بـــه، 
ويتصرفـــون بـــاألرض، والتـــي قد 
تكـــون لورثـــة، أو لشـــخص مقبـــل 
على الزواج، أو شـــخص تعاقد مع 

مقاول، وغيرها”.
الصعـــب  “مـــن  القبيســـي  ويتابـــع 
تعطيل مصالح الناس بهذا الشأن، 
لظروفهـــا  الـــوزارة  إنهـــاء  حتـــى 
وخططها، دون األخذ في االعتبار 
بظـــروف أصحاب القســـائم، وألن 
التأخيـــر قـــد يـــؤدي إلـــى دخولهم 
ودخولهـــم  ماديـــة،  خســـائر  فـــي 
قـــد  مختلفـــة،  ماليـــة  بالتزامـــات 
تفضـــي لحـــدوث الضـــرر، بســـبب 
قـــرارات شـــبيهة، وهـــو أمـــر أضـــر 

الكثيرين”.

بسبب تطوير البنى التحتية وتوسعة الشوارع

القبيسي: تجميد القسائم دون التنسيق مع أصحابها أضر الكثيرين

عبدالله القبيسي

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل قائد خفر الســـواحل العميد 
جاســـم محمـــد الغتـــم، صبـــاح أمس 
قائـــد قـــوة الواجـــب المختلطة 151 
العميد أحمد حسين بمناسبة تعيينه.

خفـــر  قائـــد  رحـــب  اللقـــاء،  وفـــي 
الواجـــب  قـــوة  بقائـــد  الســـواحل 

البحرية المختلطة، مشيًدا بالتعاون 
والتنســـيق بيـــن الطرفيـــن، في إطار 
العمـــل علـــى تعزيـــز األمـــن وحمايـــة 
الســـالمة البحرية وتبـــادل التجارب 
والخبـــرات، متمنيـــا لـــه التوفيق في 

أداء مهامه.

تعاون بين خفر السواحل وقوة الواجب المختلطة

تطلع بحريني لتوحيد المواقف مع مجلس نواب األقاليم اإلندونيسي
فخرو: تطور اقتصادي وتجاري واستثماري بين المنامة وجاكرتا

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  أكـــد 
الشورى جمال محمد فخرو، أن ازدهار 
وتطـــور عالقـــات الصداقـــة التاريخية 
التي تربط مملكـــة البحرين بجمهورية 
إندونيسيا الصديقة، جاء بفضل حكمة 
قيادتي البلدين الصديقين، واهتمامهما 
وحرصهما على تحقيـــق النمو والتقدم 
بيـــن البلديـــن علـــى المســـتويات كافة، 
مشـــيًدا بالمواقف المشرفة للجمهورية 
اإلندونيســـية الصديقـــة تجـــاه المملكة 

في مختلف القضايا والمحافل.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال النائب األول 
لرئيس مجلـــس الشـــورى لنائب رئيس 
مجلـــس نـــواب األقاليـــم اإلندونيســـي 
نونـــو ســـامبونو والوفـــد المرافـــق لـــه، 
وذلـــك بحضـــور رئيس وأعضـــاء لجنة 
الشـــؤون المالية واالقتصادية واألمين 

العام للمجلس.
وأعرب فخرو عن اعتزازه بمســـتويات 
التعـــاون التي تربط البلدين الصديقين 
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  جميـــع  فـــي 
عالقـــات  أن  إلـــى  الفًتـــا  المشـــترك، 
الصداقـــة بين البلديـــن، والممتدة ألكثر 

من أربعين عاًما، تشهد تطوًرا ملحوًظا 
في المجـــاالت االقتصاديـــة والتجارية 
الصيرفـــة  وقطـــاع  واالســـتثمارية 
اإلســـالمية، إلى جانب تبادل الزيارات 
والخبـــرات، معتبـــًرا ذلـــك فرصـــة لـــكال 
الجانبين لتعزيز التعـــاون القائم بينهما 

في المجال التشريعي.
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس  وقـــال 
إندونيســـيا  جمهوريـــة  إن  الشـــورى 
الصديقـــة تمتلـــك تجربـــة ديمقراطيـــة 
وخبرة طويلة في المجال التشـــريعي، 
متطلًعـــا إلـــى تعزيـــز التعاون المشـــترك 
بيـــن مجلس الشـــورى ومجلـــس نواب 
األقاليـــم اإلندونيســـي بمـــا يســـهم في 
توحيد المواقف واآلراء حيال القضايا 
المحافـــل  فـــي  وخاصـــة  المشـــتركة، 

الدولية.
كمـــا أكـــد النائـــب األول لرئيس مجلس 
علـــى  يحـــرص  المجلـــس  أن  الشـــورى 
تقويـــة روابطـــه وعالقاتـــه بالمجالـــس 
فـــي  وخاصـــة  المختلفـــة،  التشـــريعية 
الـــدول التي تربطهـــا بمملكـــة البحرين 

عالقات أخوية وصداقة.

القضيبية - مجلس الشورى

فخرو: ازدهار العالقات البحرينية اإلندونيسية وتطورها بفضل حكمة قيادتي البلدين الصديقين

قانون العدالة اإلصالحية للطفل يعبر عن العهد اإلصالحي لجاللة الملك
سجل مشرف للبحرين في حقوق اإلنسان... محافظ الشمالية:

اختتمـــت المحافظـــة الشـــمالية سلســـلة ورش 
العمـــل التوعويـــة التـــي أقامتهـــا بالتعـــاون مع 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة للتواصـــل 
بيـــن الجهـــات المعنيـــة بإنفـــاذ القانـــون بشـــأن 
تنفيذ قانـــون العدالة اإلصالحية للطفل والذي 
أصدره جاللة الملك أخيرًا والتعريف بخدمات 
مركـــز حمايـــة الطفـــل وخـــط نجدة ومســـاندة 
الطفـــل ووضعـــه موضـــع التنفيـــذ، وشـــارك في 
ورش العمل الثالث األخصائيون والمرشـــدون 
ووزارة  المحافظـــة  بمـــدارس  االجتماعيـــون 
الصحـــة وعـــدد مـــن منســـوبي مديرية شـــرطة 

المحافظة الشمالية.
ودعـــا محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور فـــي 
القانـــون  اســـتثمار  إلـــى  الختاميـــة  الجلســـة 
والـــذي يعبـــر عـــن العهـــد اإلصالحـــي وســـجل 
حقوق اإلنســـان المشـــرف في البحرين، منوهًا 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق  بتوجيهـــات 

عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية إلثراء الوعي 
مبـــادرات  لوضـــع  الجهـــود  بالقانـــون وتضافـــر 

وتطبيقات لتنفيذه.
وقـــدم محافـــظ المحافظـــة الشـــمالية الشـــكر 
إلـــى وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان، لدعمه للـــورش، مؤكدًا ضرورة رصد 

ومتابعة الحاالت اإلحصائية لألطفال المعّنفين 
فـــي المجتمـــع، ووضـــع برامـــج لمكافحتها، مع 
دراســـة حـــاالت هـــؤالء األطفـــال وأوضاعهـــم 

النفسية خاصة بعد جائحة كورونا.
كمـــا بين أن قانـــون العدالـــة اإلصالحية للطفل 
تـــم وضعه مـــن المختصين بناء على دراســـات 

مســـتفيضة في ســـبيل إيجاد الحلول الخاصة 
باألطفال ما دون 18 ســـنة، مشيًرا إلى ضرورة 
تفعيـــل الشـــقين الوقائي والعالجـــي من خالل 
ـــا  حاليًّ الموجـــودة  الحـــاالت  علـــى  التركيـــز 
فـــي المراكـــز، وشـــكر جميـــع الجهـــات الداعمة 

والمشاركة في هذه الورش.
وفي الســـياق نفســـه، بّينت المحاضرة أســـماء 
العلـــص إمـــكان التعاون مـــع المحافظـــة لوضع 

خطة عملية لتتبع الحاالت ومعالجتها.
تكونت الورشـــة األخيرة من شـــقين، حاضرت 
في الشق األول السيدة رجاء العجمي وركزت 
فيـــه على التوعيـــة المجتمعيـــة بحقوق الطفل 
ا،  ـــا وصحيًّ ا واجتماعيًّ وكيفيـــة متابعتـــه نفســـيًّ
فيمـــا ركـــزت الدكتورة وفـــاء الحلو في الشـــق 
العدالـــة  محكمـــة  علـــى  الورشـــة  مـــن  الثانـــي 
اإلصالحية للطفل واللجان القضائية والتدابير 

وأنواعها والجهات المختصة بتنفيذ القانون.

المنامة - وزارة الداخلية

المستشفيات الحكومية

الحكوميـــة  المستشـــفيات  أكـــدت 
أنـــه تـــّم نقـــل 5 أشـــخاص لدائـــرة 
بمجمـــع  والطـــوارئ  الحـــوادث 
طريـــق  عـــن  الطبـــي  الســـلمانية 
اإلســـعاف الوطنـــي لتلقـــي العالج، 
إثـــر إصابتهـــم في حادثة ســـقوط 
أجـــزاء من مبنى قيد اإلنشـــاء في 

منطقة مقابة. 
المستشفيـــــــــــــــــــات  وأوضحـــــــــــت 
وصـــول  فـــور  أنـــه  الحكوميـــة 
المصابيـــن إلـــى مجمـــع الســـلمانية 
الفحوصـــات  إجـــراء  تـــم  الطبـــي 
الطبيـــة الالزمـــة لهم، حيـــث تبّين 
بالبســـيطة  تقـــّدر  اإلصابـــات  أن 
حالتهـــم  أّن  كمـــا  والمتوســـطة، 
الفريـــق  بـــأّن  منوهـــة  مســـتقرة، 
الطبـــي يعمل على تقديـــم الرعاية 

الالزمة لهم.

إصابة 5 سقطوا من 
مبنى قيد اإلنشاء 

بمقابة

إبراهيم النهام

بدر الحايكي
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أعلنــت جائــزة يوســف بــن أحمــد كانــو أن حفــل تكريــم الفائزيــن فــي 
النسخة العاشرة من الجائزة سيقام في يوم االثنين الموافق 30 مايو 

2022 في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية.

المكافآت

وسيشـــمل الحفـــل توزيـــع المكافـــآت 
الجائـــزة  رصدتهـــا  التـــي  الماليـــة 
ألصحـــاب البحوث العلميـــة واألعمال 
الفنيـــة المتميـــزة، والتـــي نالـــت أعلى 
مســـتويات التقييـــم مـــن قبـــل لجـــان 

تحكيم الجائزة.
 57 المكافـــآت  مبلـــغ  اجمالـــي  ويبلـــغ 
ألـــف دوالر بمـــا يعـــادل 21488 دينـــار 

بحريني.

االحتفاء بالمجهودات

وأكـــد رئيس مجلس أمنـــاء الجائزة 
الوجيـــه خالد محمد كانـــو أن حفل 
تكريـــم الفائزين للنســـخة العاشـــرة 
يأتي في إطار حرص القائمين على 
الجائزة على االحتفاء بالمجهودات 
الكبيـــرة التـــي بذلهـــا الباحثـــون في 
تقديم دراســـات علميـــة ذات أهمية 
تصب فـــي خدمـــة العلـــم والثقافة، 
البلـــدان  أو  البحريـــن  فـــي  ســـواء 
العربيـــة، مشـــيًدا بالقـــدرات العلمية 
واإلبداعيـــة المميـــزة التـــي أظهرها 

المشاركون.
وأوضـــح الوجيه خالد كانو أن الوقت 
أصبح مناســـًبا إلقامة الحفل في هذه 
الفترة بعد تجاوز مخاطر الوباء، وأن 
االســـتعدادات قائمة إلطالق النســـخة 
فـــور  الجائـــزة  مـــن  عشـــرة  الحاديـــة 

االنتهاء من حفل التكريم.

دعم المشروعات

وتأتـــي جائـــزة يوســـف بـــن أحمـــد 

العـــام  كانـــو والتـــي تأسســـت فـــي 
1998، فـــي إطار اهتمـــام مجموعة 
يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو التجاريـــة 
الخدمـــة  المشـــروعات ذات  بدعـــم 
فـــي  الفعالـــة  والمســـاهمة  العامـــة 
والثقافيـــة  الدينيـــة  المشـــروعات 
واإلنســـانية، ودعمـــا لمســـيرة العلم 
وتشـــجيًعا للمفكريـــن والعلمـــاء من 
أبنـــاء البحريـــن والبلـــدان العربيـــة 
في مجاالت الدراســـات اإلسالمية، 
واألعمـــال،  واالقتصـــاد  والمـــال 
واآلداب  العلـــوم  ومجـــاالت 

المختلفة.
المؤســـس  اســـم  الجائـــزة  وتحمـــل 
للمجموعة التجارية الحاج يوســـف 
بـــن أحمـــد كانـــو تخليًدا لذكـــراه، إذ 
عـــرف باهتمامـــه بالعلـــم والعلمـــاء 
ومســـاعدة طالب العلم، إلى جانب 
األعمـــال  فـــي  الكبيـــرة  مســـاهماته 
تعـــود  التـــي  والخيريـــة  اإلنســـانية 

بالنفع على المجتمع.

أكــدت رئيســة لجنــة الخدمات بمجلس الشــورى جهاد الفاضل حــرص مملكة البحرين 
على طرح مبادرات وتشــريعات لتعزيز األمن الغذائي الوطني، وإحراز التقدم لمرتبة 
المملكة في مؤشر األمن الغذائي العالمي بحلول العام 2030، وذلك استجابًة وتنفيًذا 
ه السلطة  لرؤية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وجَّ
التشريعية لدى افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، إلى وضع 
وتنفيــذ مشــروع اســتراتيجي لإلنتــاج الوطنــي للغــذاء، بحيث يشــمل تخصيص عدة 

مواقع لالستزراع السمكي واإلنتاج النباتي والحيواني وغيرها.

التنســـيقي  االجتمـــاع  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
االفتراضـــي الـــذي عقدتـــه بصفتهـــا نائًبـــا 
لرئيس الشـــبكة البرلمانيـــة لألمن الغذائي 
والتغذيـــة فـــي إفريقيـــا والعالـــم العربـــي، 
مـــع جان ليونـــارد توادي المنســـق الخاص 
بقســـم  البرلمانيـــة  الشـــبكات  لفريـــق 
الشـــراكات والتعـــاون فـــي منظمـــة األمـــم 
المتحـــدة لألغذية والزراعة “الفاو”، وبحثا 
خالله ُسبل إشـــراك المجالس والبرلمانات 
فـــي  التشـــريعية  العربيـــة  والمنظمـــات 

الجهود العالمية للنظم واألمن الغذائي.
بحـــث  االجتمـــاع  أن  الفاضـــل  وأكـــدت 

إمكانيـــة تعزيز العمل المشـــترك والتعاون 
بيـــن المؤسســـات التشـــريعية فـــي العالـــم 
العربـــي ومنظمـــة “الفاو” انطالًقـــا من دور 
الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي والتغذية 
فـــي إفريقيـــا والعالـــم العربـــي، وذلـــك في 
إطـــار اإلعداد النعقاد قمـــة األمم المتحدة 

الثانية للنظم الغذائية في العام 2023.
إلـــى أن ممثـــل المنظمـــة جـــان  وأشـــارت 
ليونـــارد أبدى الحرص الكبيـــر على إدماج 
المجالس والبرلمانات التشـــريعية العربية 
ضمـــن الجهـــود األممية المبذولـــة لتحقيق 
ودور  بأهميـــة  إيماًنـــا  الغذائـــي،  األمـــن 

القوانيـــن والنظم المتكاملـــة لتكون داعًما 
لنجـــاح وإثراء االســـتراتيجيات والخطط 

والبرامج الطموحة.
بكافـــة  رحبـــت  “الفـــاو”  أن  وأوضحـــت 
تســـاهم  التـــي  والمبـــادرات  االقتراحـــات 
فـــي إيجـــاد النظـــم الغذائيـــة المســـتدامة، 
واســـتعرضت حزمـــة مـــن الوســـائل التـــي 
توفرها المنظمة للبرلمانيين بما يساعدهم 

فـــي المســـاهمة فـــي جهود تحقيـــق األمن 
مـــن  مجموعـــة  تشـــمل  والتـــي  الغذائـــي، 
والدراســـات  والمعلومـــات  اإلصـــدارات 
المتعلقـــة بالغـــذاء ونظمـــه حـــول العالـــم، 
المؤتمـــرات  لعقـــد  التخطيـــط  وكذلـــك 
والحـــوارات خـــالل العـــام 2022 في إطار 
اإلعداد لقمة األمم المتحدة الثانية للنظم 

الغذائية في العام 2023.

وأكـــدت الفاضل خـــالل االجتمـــاع، أهمية 
مواصلة الجهود والعمل المشترك من أجل 
التوصل إلى عمل تكاملي يحقق األهداف 
وجـــود  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرًة  المرجـــوة، 
وبرامـــج  عمـــل  وخطـــط  اســـتراتيجيات 
الغذائـــي،  األمـــن  تحقيـــق  فـــي  تســـاهم 
لمـــا له مـــن أثـــر كبيـــر علـــى االقتصاديات 
واالســـتقرار السياســـي واالجتماعـــي فـــي 

كل دول العالم.
 ،19 كوفيـــد  جائحـــة  آثـــار  إلـــى  ونوهـــت 
واألوضاع الدولية الراهنة بالنســـبة لألمن 
الغذائـــي، وهـــو ما أبـــرز األهميـــة القصوى 
لوجود تشريعات واســـتراتيجيات تضمن 
اســـتدامة مـــوارد وتوافـــر الغذاء والســـلع 
الضروريـــة، ســـواء فـــي الـــدول العربية أو 

أفريقيا بل العالم أجمع.
مـــن جانبـــه، أشـــاد جـــان ليونـــارد توادي 
بالمســـاعي الحثيثة والبارزة التي تبذلها 
الغذائـــي،  األمـــن  مجـــال  فـــي  الفاضـــل 
وحرصهـــا المتنامـــي على تفعيـــل دورها 
تصـــب  اقتراحـــات  بإطـــالق  البرلمانـــي 

في إيجـــاد تشـــريعات تعنـــى بالمخزون 
االستراتيجي للسلع الضرورية، وإطالق 
مركـــز عربي لألمـــن الغذائـــي، فضاًل عن 
دعوة المنظمـــات والمؤسســـات األممية 
إلطالق “الســـنة الدولية لألمن الغذائي”، 
إلـــى جانـــب مشـــاركتها فـــي العديـــد من 
القمم والحـــوارات والمؤتمرات العالمية 
ذات العالقة بهذا الموضوع ذي األهمية 
المتصاعدة، مثنًيـــا على اهتمامها الكبير 
هـــذا  بأهميـــة  الصـــدى  دائـــرة  بتوســـعة 

الملف.
وأعـــرب عن رغبة منظمـــة “الفاو” في بناء 
شراكة عملية مع الفاضل في مجال األمن 
والنظـــم الغذائية، واعتبارها حلقة الوصل 
الفاعلة بين “الفاو” والمجالس والبرلمانات 
والمنظمات العربيـــة انطالًقا من اهتمامها 
واطالعهـــا باألمن الغذائـــي؛ بهدف توحيد 
التجـــارب  وتبـــادل  وتكثيفهـــا،  الجهـــود 
والخبـــرات الناجحـــة بيـــن مختلـــف دول 
العالـــم، وبلـــوغ نتائج إيجابية فـــي إيجاد 

وتطوير النظم الغذائية.

المنامة - بنا

57 ألف دوالر قيمـة جوائـز يوسـف بن أحمـد كانـو

“الفاو”: بناء شراكة عملية مع الفاضل في مجال األمن الغذائي

تكريم الفائزين يوم االثنين المقبل في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية

اعتبارها حلقة الوصل الفاعلة بين المنظمة والبرلمانات والمنظمات العربية

قصة العمل 
الفائز بجائزة الفن 

التشكيلي
البحرينـــي  الفنـــان  ^فـــاز 
أحمـــد عبدالرضـــا صالـــح بجائزة 
يوســـف بن أحمد كانو في مجال 
الفن التشكيلي. وهو من مواليد 
بكالوريـــوس  وخريـــج   ،1989
التصميـــم الداخلي، ومعلم لمادة 
الديكـــور والتربيـــة الفنية بوزارة 

التربية والتعليم.

عـــن  عبـــارة  الفائـــز  والعمـــل 
مجموعـــة مـــن القطـــع الخشـــبية 
مقطعة بزوايا مختلفة متالصقة 
وبألـــوان متناســـقة تحمـــل اســـم 
صاحب الجائزة يوسف بن أحمد 

كانو.
وقيـــاس العمـــل 95 ســـم × 110 

القطعة الثانيةالقطعة األولى من العمل الفائزسم.

الوجيه خالد كانو

االجتماع التنسيقي االفتراضي للفاضل مع مسؤول بمنظمة الفاو

محرر الشؤون المحلية



ــه  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ^يـ
الــــــخــــــال وابــــــن 
أخته إلى خوض 
جديدة  منافسة 
ــى الـــمـــقـــعـــد  ــ ــل عــ
لسادسة  البلدي 
ــرق فــي  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ
ويعتزم  المقبلة، 
عـــضـــو مــجــلــس 
ــلـــدي الــمــحــرق  بـ

السابق على النصوح خوض االنتخابات البلدية من 
عضو  أخته  ابــن  لصالح  خسارته  بعد  وذلــك  جديد، 
يتطلع  والــذي  العود  فاضل  الحالي  البلدي  المجلس 

إلى خوض دورة بلدية جديدة.
يأتي ذلك حيث احتكر المترشحون جولة المنافسة 
البلدية على الدائرة السادسة التي تضم كل من الدير 
وسماهيج والتي تضم 9 مجمعات، وهي )240 ، 241 

.)248 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 242 ،

 النصوح والعود... 
جولة جديدة بين الخال 

وابن أخته

بــدأ التســخين االنتخابي في أم المدن، وســط شــهية مفتوحــة لمجموعة من 
النــواب والبلدييــن الحالييــن لخــوض دورة جديدة، ومغازلــة مازالت خجولة 

للجمعيات السياسية التي خسرت حظوظها في أبرز معاقلها في المحرق.

وكعادتهـــا، تبلغ المنافســـة ذروتها في 
المحافظـــة فـــي الدائرتيـــن الخامســـة 
والســـابعة، اللتين يمثلهما برلمانًيا كل 
مـــن النائب خالـــد بوعنق عـــن الدائرة 
ا،  الخامسة التي تضم 13 مجمًعا سكنيًّ
وعمار قمبر عن الدائرة الســـابعة التي 

تضم 9 مجمعات سكنية.
وتعـــد ســـابعة المحرق )عـــراد( “فاتنة” 
الجمعيات السياســـية، والتي شـــهدت 
االنتخابات الســـابقة خوض 3 ممثلين 
عن الجمعيات السياســـية منافساتها، 
وهـــم حســـين إســـماعيل عـــن المنبـــر 
التقدمي الديمقراطي والنائب السابق 
األصالـــة،  عـــن جمعيـــة  المقلـــة  علـــي 
وعلـــي الســـاعي عـــن جمعيـــة األصالة 
تفـــردت  فيمـــا  البلديـــة،  لالنتخابـــات 
بخـــوض  اإلســـالمي  المنبـــر  جمعيـــة 
منافســـات خامســـة المحرق، وجمعية 

الصف اإلسالمي بثامنة المحرق.
هـــذا الحضور المرّكـــز للجمعيات التي 
تـــدرك تماًمـــا حظوظها بـــأم المدن، لم 
يشـــفع لها باغتنام أحـــد مقاعد الدورة 
رحـــى  ودارت  الحاليـــة،  االنتخابيـــة 
الجماهير باتجاه دعم المســـتقلين في 
االنتخابات بشقيها البلدي والبرلماني.

وما زالت الجمعيات السياســـية تعول 
فـــي  المســـتقلين  “إخفاقـــات”  علـــى 
المجالس البلدية والبرلمانية الحالية، 
لتنصيـــب نفســـها “َمعيًنـــا” للتكفير عن 
“الخطايـــا” الســـابقة، والرضـــا بممثلهـــا 
اآلخـــر  ألن  “ســـيًئا”  كان  وإن  حتـــى 

سيكون “األسوأ”.
في سادســـة المحرق تعود المنافســـة 
البلديـــة التقليدية مجـــدًدا بين الخال 
وابـــن أختـــه، حيـــث يملـــك كل واحـــد 
رصيـــده  فـــي  واحـــدة  نقطـــة  منهمـــا 
االنتخابـــي، ويعـــود هشـــام العشـــيري 
لخـــوض جولـــة برلمانيـــة جديـــدة في 
التنســـيق  يســـودها  عالقـــات  ظـــل 
والتفاهم واالحترام مع العضو البلدي 

فاضل العود.
أمـــا ثالثة المحـــرق، فكانت األشـــرس 
ـــا فـــي انتخابـــات 2018 بعـــدد 7  بلديًّ
مرشـــحين، فاز بمقعدهـــا العضو الذي 
يعتـــزم خـــوض جولـــة جديـــدة باســـم 
المجدمـــي، وذلك في الجولـــة الثانية 
من االنتخابات مقابل المرشـــح محمد 

حمادة بنسبة 63.59 % مقابل
.% 36.41 

وفـــي ثانيـــة المحـــرق، حيـــث مـــا زال 
إبراهيـــم  البرلمانـــي  ممثلهـــا  موقـــف 
النفيعـــي لم يحســـم بعد، فـــإن األنباء 
رئيـــس  نائـــب  اعتـــزام  إلـــى  تشـــير 
المجلس البلدي الحالي حســـن الدوي 

ا عن الدائرة. إلى الترشح نيابيًّ
الجولـــة  مـــن  النفيعـــي  وكان نصيـــب 
األولى من االنتخابات األخيرة والتي 

خاض منافســـاتها 9 مترشحين 1458 
صوًتـــا، ليتفـــوق فـــي الجولـــة الثانيـــة 
على منافســـه النائب الســـابق إبراهيم 
فيمـــا  2932 صوًتـــا،  بعـــدد  الحمـــادي 
حســـم الدوي المنافسات البلدية التي 
الجولـــة  مـــن  مترشـــحين   5 خاضهـــا 

األولى بواقع 2981 صوًتا.
تتـــردد  حيـــث  المحـــرق  أولـــى  وفـــي 
األنباء حول عزم ممثلها الحالي حمد 
الكوهجي خوض تجربة جديدة، فإن 
احتمـــاالت دخـــول العـــب قـــوي على 
خـــط المنافســـة ينبئ بجولة ســـاخنة 

تترقبها الدائرة.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد االنتخابـــات 
المقبلـــة عودة 5 مـــن أعضاء المجلس 
البلـــدي الحالـــي إلـــى خوض منافســـة 
جديـــدة، وهم البلدي أحمـــد المقهوي، 
المجدمـــي، والبلـــدي  باســـم  والبلـــدي 
عبدالعزيـــز الكعبـــي، والبلـــدي فاضـــل 
العـــود، والبلـــدي صالح بوهـــزاع، فيما 
ال يـــزال قـــرار رئيـــس المجلـــس غازي 
مربـــًكا  المحســـوم  غيـــر  المرباطـــي 
ا  ـــا ونيابيًّ لحســـابات المترشـــحين بلديًّ

في أولى المحرق.
محافظـــة  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
المحـــرق تضم 8 دوائـــر انتخابية و62 
ا، وبلغت نسبة المشاركة  مجمًعا سكنيًّ
فيها األعلى في تاريخها في انتخابات 
ـــا،  2018 بعـــدد 62682 صوًتـــا انتخابيًّ
كان للدائـــرة الســـابعة الحصـــة األكبـــر 
منها بواقع 12127 صوًتا باالنتخابات 

البرلمانية.

“أم المدن”... بين هيمنة المستقلين وأطماع الجمعيات

صورة أرشيفية خالل فترة استقبال طلبات الترشح بالمحرق

^ أعلـــن المواطـــن علـــي العريبي البالغ مـــن العمر 48 
عامـــًا عـــن نيتـــه الترشـــح لالنتخابـــات البلدية عن ســـابعة 
الشـــمالية. وقال العريبي وهو متقاعد من وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، ويديـــر حاليـــًا 
شـــركة للتجـــارة والمقـــاوالت، إن ترشـــحه يأتـــي بهـــدف 
االرتقـــاء بمســـتوى البنية التحتية للدائـــرة، وإحداث نقلة 

نوعيـــة بهـــا.  ورأى أن الممثل البلدي الحالي لم يتمكن من 
معالجة المشـــاريع البلديـــة المتعثرة في المنطقة، مشـــيرًا 
إلى أن مشاريع الممثل البلدي هي المرآة العاكسة ألدائه.

يشـــار إلى أن ســـابعة الشـــمالية تضـــم 18 مجمعـــًا )القرية، 
الجنبيـــة، بـــوري، الهملة ودمســـتان( ويمثلها بلديـــًا العضو 

زينة جاسم.

البلدية زينة لم تتمكن من معالجة المشاريع المتعثرة

العريبي تقاعد من “األشغال”... ومقاول لتعديل بوري

علي العريبي

رائد األحمد

فاضل العودشاهين الجنيد
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شـــاهين  المواطـــن  أعلـــن   ^
الجنيـــد البالغ من العمر 30 عامًا عن 
نيته الترشح لالنتخابات البرلمانية 

المقبلة عن سابعة المحرق )عراد(.
وقـــال الجنيـــد إنه “شـــخص واضح 
جماعـــة  ضـــد  فهـــو  وصريـــح، 
والجماعـــات  المســـلمين،  اإلخـــوان 
المتعصبة، ويدعم السالم والتطبيع 

واإليجابية”.

مرشح في عراد 
مع التطبيع وضد 

“اإلخوان”

^أعلن المواطن رائد األحمد 
البالغ من العمر 40 عامًا عن عزمه 
الترشـــح لالنتخابـــات البرلمانيـــة 

عن ثامنة المحرق )الحد(.
وأعـــرب عـــن اســـتيائه مـــن أداء 
النائـــب الحالـــي للمنطقة، مشـــيرًا 

إلـــى أنه ســـيعمل على المســـاهمة 
في ســـن قوانين تنهض بالشباب، 
حفـــظ  علـــى  أيضـــا  وســـيعمل 
الذيـــن  المتقاعديـــن  حقـــوق 
أفنـــوا حياتهـــم فـــي بنـــاء البلـــد، 
واســـتخدام األدوات الدســـتورية 

لدفـــع عجلة التقـــدم والتطور في 
التعليم واالقتصاد والتكنولوجيا 

والعالقات الخارجية.
يشار إلى أن ثامنة المحرق يمثلها 
الـــذوادي  حاليـــا النائـــب يوســـف 

وهي تضم 20 مجمعًا.

قال إنه مستاء من أداء نائب مدينة الحد

األحمد أربعيني وسيحفظ حقوق المتقاعدين

سيدعلي المحافظة

من سيكسب 
جولة البلدي 
الفاصلة في 

الدير وسماهيج؟
عودة متوقعة 

لـ5 بلديين ونائب 
الرئيس عينه على 

“النيابي”

دائرة عــراد 
“فـــاتنــــــــــة” 

الجمعـــــــــيات... 
ا واألشرس انتخابّيً

احتمال دخول 
العبين أقوياء 
يربك حسابات 
وسط المحرق

العشيري: 
سأترشح .. 
 والنفيعي: 

لم أحسم أمري

"أم المدن"
في ميزان 

ارقام االنتخابية

المترشحون الكتلة االنتخابية

4466438

2002

المترشحون الكتلة االنتخابية

5342542

2006

المترشحون الكتلة االنتخابية

5723337

2010

المترشحون الكتلة االنتخابية

(التكميلية)

73454

2011

(مجموع اصوات)(مجموع اصوات)

المترشحون الكتلة االنتخابية

4983560

2014

المترشحون الكتلة االنتخابية

(التكميلية)

6268258

2018
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم ) ---( لسنة 2022
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ستايل السياحية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد/ حميد احمد محمد علي عبدالحسين - باعتباره المصفي القانوني لشركة 
ستايل السياحية ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ,  64783 رقم 
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 بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسماة )التميز الستراد و تصدير المواد الغذائية( والمملوكة للسيد )علي محسن عبدعلي حسين كاظم( 
المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)98275-1( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   )80,000( وقدره  برأسمال  محدودة(  مسئولية  ذات  )شركة  الى  وتحويله 
مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية أسماؤهم:
)علي محسن عبدعلي حسين كاظم( بنسبة ) 60 ( %
)علي جابر عبدهللا ابراهيم البحراني( بنسبة ) 8 ( %

)محمد عبدالعلي عبدالعزيز حسين العالي( بنسبة )8 ( %
)خالدعليراشداالمين( بنسبة ) 8 (% 

)عبدالهادي نبيل محمد حسن خليل دواني) بنسبة ) 8 ( %
)مشاريع األمل القابضة ش.م.ب مقفلة ( بنسبة ) 8 ( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة وكالة مقاديشو للتسويق ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة وكالة 
مقاديشو للتسويق ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 150904، طالبين تغيير االسم 

التجاري من:
وكالة مقاديشو للتسويق ذ.م.م

MOGADISHU FOR MARKETING W.L.L
الى: شركة برانداب ذ.م.م

BRANDAB COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مقفلة  التضامن ش.م.ب.   - الشكل  تحويل  طالبين   ،  22212 حفريات  شركه 
المسجلة بموجب القيد رقم 1 القانوني للشركة المذكورة من مساهمة بحرينية 
مقفلة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 250,000 د.ب مائتان 

وخمسون ألف دينار بحريني . 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة تضامن بحرينية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة ARADHANA SWARAN SINGH نيابة عن السادة 
شركة سوبريم لإلستشارات شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 
)1-152368 (، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من شركة 
 1000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  بحرينية  تضامن 

دينار بحريني .

التاريخ :2022-5-24
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-71298 إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : غالب نزيه معذه الشريطي

االسم التجاري الحالي : مؤسسة الشريطي للمحاماة واإلستشارات القانونية
االســـــم التجـــاري الجديد : نزاهة الدولية لالستشارات

قيد رقم : 118684-1

 التاريخ : 11/10/2021      
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022-74442 اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : علي ابراهيم عيسى ناصر

االسم التجاري الحالي : كنور للتكنولوجيا
االسم التجاري الجديد : سيناس للتجارة العامة

قيد رقم : 26249-3

التاريخ : 23/05/2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
CR2022-75485  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نجاه محمد عبدهللا العبدهللا

االسم التجاري الحالي : صالون لولو للحالقه والتجميل
االسم التجاري الجديد : صالون لولو للتجميل

قيد رقم : 26600-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)محمد  المرحوم  لورثة  والمملوكة  لالنشاء(   77 )مؤسسة  المسماة  الفردية  المؤسسة 
بطلب   ، و4   2 للفرعيين   )1345( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  محمد(  مرزوق  عيسى 
مسئولية  ذات  )شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع 
مالك  المرحوم  ورثة  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   )10,000 وقدره)  برأسمال  محدودة 
المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح 

مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)بهاء محمد عيسى مرزوق محمد( بنسبة )100( %
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Vacancies Available
HASAN MOHAMED SAEED ALI “ ALNWARS ALDAHOOK 1/ 7996 “ 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

KHALED MOHAMED ABDULLA MOHAMED / ZIA MAHROUS 4523 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33433361  or  MANALSAQER8@GMAIL.COM 

ABDULLA SALMAN AHMED KAIKSOW 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

GHULOOM ALI MOHAMED BAQERI & SULIMAN ABDULLA SULIMAN ALBASSAM 

has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 39468867  or  MICROCEN@BATELCO.COM.BH 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 33366038  or  ABEERALSHARQ5@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

ALCHATAR INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39960975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

RAED MAHMOOD ALMARDI 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17291331  or  EVITADIAZ84@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN MOHAMMED GHNAIM HILAL BUREAU OF ATTORNEYS 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(LEGAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17241414  or  GHUNEEM@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

GOURMET BURGER CALL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR & RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

Altuff coldstores 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33550863  or  M.FARDAN@DURRATBAHRAIN.COM 

MURSHAD GENTS SALOON CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33147980  or  ARIFMEHMOOD09@GMAIL.COM 

TanweerEdu 

has a vacancy for the occupation of

  PRINTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17685033  or  TANWEEREDU1@GMAIL.COM 

NOORANI FOODSTUFF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33117989  or  SHAHIDANOOR20@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 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Lamasat W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37150339  or  Abduazizqaid@gmail.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

CONTRATECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

D AVENUE REAL ESTATE AND DEVELOPMENT 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39998466  or  DAVENUE.BH@GMAIL.COM 

BH FOR INSULATION SYSTEMS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17640744  or  BHINSULATION21@GMAIL.COM 

ALONA STAR FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33106499  or  ALONASTEELFABRICATION@GMAIL.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 

HAMZA GILL CONSULTANCY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39512118  or  GILLSARA106@GMAIL.COM 

ALAMARAH CONTRACTING CO. W..L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39966131  or  ALSAWARI@HOTMAIL.COM 

AL AQMAR BUILDING MAINTENANCE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39404530  or  AL.AQMAR@HOTMAIL.COM 

MINWAH BUILDING CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17291331  or  EVITADIAZ84@GMAIL.COM 

Green oasis for fruits and vegetables and sweet water w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com 

Calm Nature Cafeteria Co. (Partnership) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36677709  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

GLOBAL POWER SYSTEMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@BATELCO.COM.BH 

SOHAJ CONSTRUCT IONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000726  or  husseinal88@hotmail.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER (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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

SHAHARBANU WASTE AND SCRAP TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39609881  or  BUAYAAN75@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.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 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Kyoto Interior Design Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34115612  or  KYOTO-BH@OUTLOOK.COM 

Universal foodstuff factory W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17486330  or  ACCOUNTS@UNIVERSAL.BH 

HIGH RIDER MOTORCYCLE SPARE PARTS & SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33309492  or  MAHBOOBTABASSUM786@GMAIL.COM 

SITE AND CITY MANAGEMENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 39966226  or  ADMIN@ALBILADBH.COM 

SAYEDATY KITCHENS WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33301918  or  gm@skkitchens.com 

ALKARAZ FRUITES CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729364  or  HUSAINALI.BH90@GMAIL.COM 

Buildwell Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 32021590  or  BUILDWELLCONTRACTING@GMAIL.COM 

MOHAMMED YOUSIF ALI ALI ALSASAN 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17228990  or  info@alhassangroup.com 

ALRASEKHON COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35419376  or  ALRASEKHON2021.BH@YAHOO.COM 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

SAYEDATY KITCHENS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33301918  or  mohdalkooheji86@gmail.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

AL- NAWAISEEB ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33994476  or  KHALID111@GMAIL.COM 

SAYEDATY KITCHENS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33301918  or  mohdalkooheji86@gmail.com 

ALPHA INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39956377  or  BERNARD@ALPHABH.NET 

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 

Universal foodstuff factory W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17486330  or  ACCOUNTS@UNIVERSAL.BH 

Alkafeel construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231022  or  alkafeelconstruction@gmail.com 

RINSHA SHAWARMA - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

KHAIR DIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 33446399  or  ch.kashifgorsi@gmail.com 

LUCCA GLASS DESIGN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231303  or  LUCCAGLAS@GMAIL.COM 

CARDINAL PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 36002258  or  INFO@CARDINALGCC.COM 

ABDULLA AHMED NASS & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

FUNLAND CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292313  or  FUNLAND@BATELCO.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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 

ELITE BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39611774  or  ahmedalifire@gmail.com 

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17679487  or  HR@hpc.com.bh 

BLACK FOREST CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36677557  or  AAYATOMRAN@GMAIL.COM 

PREMIUM PRODUCTS TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39966226  or  ELTAZJ@HOTMAIL.COM 

AZHAN HAIRDRESSING SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255193  or  H.ALKHUNAIZI00@GMAIL.COM 

UNION ENVELOPS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.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 

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 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ZEZO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

ZEZO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

JEMI LINE SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17685544  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

SIT ALSHAM GRILLS & SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33933899  or  info@sitalsham.com 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

CASA ARABIA DESIGN STUDIO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17341488  or  INFO@CASAARABIA.ME 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL 

 suitably qualified applicants can contact

 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

CONTROLO SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33704878  or  ADMIN@CONTROLOBH.COM 

Eventalist co w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(COMM.&INDUST.PRODUCTS ADS.) 

 suitably qualified applicants can contact

 37002954  or  RIQBALU@GMAIL.COM 

Real Search W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 77144144  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ALASKA REAL ESTATE AND CONSULTANCY CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP CO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39724180  or  ALASKAREALESTATE423@GMAIL.COM 

MOSHYS SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17760999  or  MOSHYS@MAIL.COM 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact

 17584333  or  feras@gbmme.com 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALSALAM FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED JALAL CATERING 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

FIRST CHOICE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 77005521  or  SALMANALSAFFAR@YAHOO.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WIRING ELECTRICIAN 

 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 

TOMPLAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(PACKING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 66362228  or  jeevangeorge.bh@gmail.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

TOP MOST TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39664118  or  HASANABDULAZIZ1163@GMAIL.COM 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

Georgia Solid Surface Contracting Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17162652  or  HISHAM_ALDAN@YAHOO.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

HADDAR CONTRACTING  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17405333  or  tylosprinting@gmail.com 

MOMO CHAI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39212334  or  MOMOCHAIWLL@GMAIL.COM 

Trans global contracting co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM  
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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 

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 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

ABDULRAHMAN KHALIL ALMOAYED GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17380083  or  BBMA.BH@GMAIL.COM 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

HAMAD KHALIL BUILDING COMPLETION & FINISHING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

AHMED SALEM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

AHMED SALEM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

ALMOOSA MARKETING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  aealmosa@batelco.com.bh 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

RAIMAS AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38933496  or  HGFPVDK55@GMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

SELVAN GOODS PACKING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17040404  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

REYNAERS MIDDLE EAST CO. W .L .L 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR OF ACCOUNTING DIRECTORATE 

 suitably qualified applicants can contact

 17877266  or  ali.khalaf@REYNAERS.COM 

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

LELYAN HEENA SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 36083609  or  Yousifnon@GMAIL.COM 

German Medical Centre w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 39619002  or  FARAHAMIRIMD@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (NIGHT DUTY (HOTEL)) 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

SAMEER ELIAS ABDULAZIZ 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17271118  or  MBMEST.BH@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

FLOKI GENTS BARBER 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33700076  or  AMANIKHAMDAN87@GMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNT EXECUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17561222  or  maryam.alsharif@alsahelresort.com 

Golden Star H&L W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 69995055  or  goldheat@mail-rapid.com 

REGENCY JEWELLERS 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39864304  or  bhavin22k@gmail.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

MAHMOOD JAMEEL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17300072  or  ALMAHARATECH@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALDHABYANIYA SUPER MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33022299  or  SAMEERALFAYEZ99@HOTMAIL.COM 

ALRESALEH TRADING BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464691  or  Alrasalah6@gmail.com 

AL DANA SWIMMING POOL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39419939  or  PASTRY901@HOTMAIL.COM 

MAHER SALON W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39725772  or  MISRAKLIGOKHAN1@GMAIL.COM 

KHAIR AL KHALEEJ JEWELLERY 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33229242  or  AWAIIS.BASHIIR@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ARTIST(DISPLAY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

MARINO GENTS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.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

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HADDAR CONTRACTING  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.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 

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 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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 

GULF EAGLE TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300399  or  SN@GEG.BH 

MISS BAHRAIN SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39001234  or  FATY1990.FA@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 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@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 

THE CLOSET INTERNATIONAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

Alkafeel construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231022  or  alkafeelconstruction@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 

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

M K A MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39611612  or  MKA.MC.BAH@GMAIL.COM 

KOHINOOR VALLEY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33933997  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

ECO MARKET INTRNATIONAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FISHMONGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33550055  or  KKSSK1990@GMAIL.COM 

MENWAR ALHIDD 24 MARKETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33843198  or  NASIR.BH@YAHOO.COM 

MOON FLARE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35542067  or  ABDULLAHRAFIQ650@GMAIL.COM 

MEHRAN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36182987  or  MEHRANKHAN213@YAHOO.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 

RIZWAN UMAR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

TAKAMUL SERVICES CO ( TASCO ) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17344107  or  MAJAJ101@HOTMAIL.COM 

AMINOS FOR ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38703386  or  AAMEENWARRAICH@GMAIL.COM 

EJAZ CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35142724  or  EJAZRANA009@GMAIL.COM 

ABDU SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39809493  or  NADIAMANAMA@GMAIL.COM 

MATTANN MIDDLE EAST FOR MARKETING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39172249  or  MUNAWARADC@GMAIL.COM 

ELIA FOR PERFUMES AND TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39666150  or  HUSSAINLAWFIRM@GMAIL.COM 

BOUTIQUE 369 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR MADE-TO MEASURE GARMENTS (LADIES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39953518  or  ZHASAN11@OUTLOOK.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

THE INFANT SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252346  or  ACCOUNTS@TALENTSCHOOLS.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

BAHRAIN MOBILITY INTERNATIONAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 17687555  or  BUSULTAN@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED ABUALFATH ALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785830  or  AMMARIAWATER@GMAIL.COM 

ALI HASAN ISA ABDULLA 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39574891  or  ALWAHALIVESTOCK@GMAIL.COM 

FAYEZ HASAN AHMED ALORAIS (YAQOOT ALORAIS/ 7192 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39979779  or  FALAREES83@GMAIL.COM 
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عمان - األناضول

اعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة األردنـــي أيمن 
إســـرائيل  إجـــراءات  أن  الصفـــدي، 
الالشرعية تقوض حل الدولتين وتدفع 
نحـــو حقيقـــة الدولـــة الواحـــدة، واصًفا 
إياهـــا بأنهـــا “حقيقـــة بشـــعة” ســـتكرس 
التمييـــز العنصـــري. حديـــث الصفـــدي، 
جاء خالل مشاركته في جلسة حوارية 
بالمنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي، أمس، 
إلى جانب نظيريه السعودي فيصل بن 
فرحان، والكويتي أحمد ناصر الصباح، 
ورئيس حكومة شـــمال العراق مســـعود 

بارزاني، وفق بيان لوزارة الخارجية.
وحـــذر الوزيـــر األردنـــي، مـــن اســـتمرار 
غيـــاب آفـــاق تحقيـــق الســـالم العـــادل 
والشـــامل فـــي المنطقـــة، مشـــدًدا علـــى 

أنـــه “ال بديل عـــن حل الدولتين ســـبياًل 
لتحقيق السالم العادل والشامل”. ومنذ 
أبريل 2014، توقفت مفاوضات السالم 
بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني؛ 
جراء رفض تل أبيب وقف االستيطان 
واإلفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها 

من خيار حل الدولتين.
اغتيـــال  إدانـــة  الصفـــدي  وجـــدد 
الصحافيـــة الفلســـطينية شـــيرين أبو 
عاقلـــة، الفًتـــا إلـــى أن كل المعلومات 
والدالئـــل وشـــهود العيـــان ُتشـــير أنها 

ُقتلت برصاصة جندي إسرائيلي.
“ضـــرورة  ذاتـــه  الســـياق  فـــي  وأكـــد 
إطالق تحقيق دولي يضمن محاسبة 

القاتل”.

األردن: خطوات إسرائيل الالشرعية تقوض حل الدولتين

اسالم اباد - وكاالت

اعتقلـــت الشـــرطة الباكســـتانية المئات من مناصـــري رئيس الوزراء الســـابق عمران 
خـــان قبـــل تظاهرة عمالقـــة مرتقبة ينظمها حزبه في إســـالم أبـــاد وتنوي الحكومة 
منعهـــا، بحســـب ما أفادت مصادر في الشـــرطة. وأطيح بعمران خـــان في 10 أبريل 
بمذكرة حجب ثقة. ويحاول حزبه “باكستان تحريك إنصاف” )الحركة الباكستانية 
من أجل العدالة( منذ ذلك حشـــد الشـــارع لتصعيد الضغط على الحكومة االئتالفية 

الهشة والحصول على الدعوة إلجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقـــال مســـؤول في الشـــرطة في الهور عاصمـــة إقليم البنجاب رافًضا الكشـــف عن 
اســـمه إن “أكثـــر من 200 مـــن مناصري الحركة فـــي البنجاب اعتقلـــوا... لقد داهمنا 
منازل وأوقفنا العديد من منهم”. وأكد مسؤول آخر في الشرطة المعلومات رافًضا 
الكشـــف عـــن اســـمه أيًضـــا موضًحـــا أن هؤالء األشـــخاص اعتقلـــوا بتهمـــة اإلخالل 
باألمن العام واليزالون قيد االعتقال. واتهم فؤاد شـــودري وزير اإلعالم السابق في 
حكومة حزب “باكستان تحريك إنصاف”، الشرطة بالقيام بمداهمات بدون تفويض 

واعتقال أكثر من 400 شخص.

باكستان: اعتقال مئات من أعضاء حزب عمران خان
نشـــرت جماعـــة “أنصار الشـــريعة” المســـمى المحلي لتنظيـــم “القاعدة” في شـــبه 
الجزيرة العربية ومقره اليمن، إصدارًا مرئيًا يحمل عنوان “حصاد الجواسيس 6“. 
وبث اإلصدار الجديد الذي نشرته “مؤسسة المالحم” الذراع اإلعالمية لـ”القاعدة” 
في اليمن، اعترافات العضو الذي اتهمه التنظيم بالتجسس عبر جهاز المخابرات 
اليمنية لصالح أميركا، واالشـــتراك في مهمة اســـتهداف أحد أبرز قياداته الشيخ 
“أبو علي الحارثي”، والذي استهدفته طائرة بدون طيار أميركية بمحافظة مأرب 
في أول قصف لها في جزيرة العرب ونتج عنها مقتل القيادي في التنظيم قايد 
بن سالم بن سنان الحارثي المكنى بـ”أبو علي الحارثي” وستة آخرين من أعضاء 
التنظيـــم في 3 نوفمبـــر 2002. وأكد التنظيم أن القيادي البـــارز في التنظيم “أبو 
علـــي الحارثـــي” كان أحد أبرز المرتبين لعملية تفجير المدمرة األميركية “يو إس 
إس كـــول” بخليـــج عدن واســـتهداف ناقلة النفط الفرنســـية “ليومبرغ” ومن أبرز 

القيادات التي تمكنت من حشد الكثير من المقاتلين وإلحاقهم في صفوفه.

اليمن... “القاعدة” يعدم أحد أفراده

نفـــذت طائـــرات صينية وروســـية طلعات مشـــتركة فـــوق بحر اليابـــان وبحر الصين 
الشـــرقي أمس تزامًنا مع قمة لقادة دول التحالف الرباعي للحوار األمني )كواد( في 
طوكيـــو، علـــى ما أعلن وزيـــر الدفاع الياباني. وقـــال نوبو كيشـــي إن طوكيو أبلغت 
روســـيا والصيـــن “قلقهـــا البالـــغ” إزاء الطلعـــات التي جـــرت بينما كان قـــادة الواليات 
المتحـــدة والهنـــد وأســـتراليا واليابـــان يجـــرون محادثـــات بشـــأن األمـــن اإلقليمـــي. 
وأوضحـــت وزارة الدفاع أن الطائرات لم تنتهـــك المجال الجوي، وهي المرة الرابعة 

منذ نوفمبر التي ترصد فيها طلعات مشتركة روسية وصينية قرب اليابان.
وقال كيشي للصحافيين “إن قاذفتين صينيتين انضمتا إلى قاذفتين روسيتين في 
بحـــر الصيـــن وقامت بطلعة مشـــتركة وصواًل إلى بحر الصين الشـــرقي”. و”بعد ذلك، 
أجـــرت أربع طائرات في المجمـــوع، قاذفتان صينيتان مفترضتـــان )جديدتان( حّلتا 
مـــكان القاذفتين الصينيتين، وقاذفتان روســـيتان، طلعة مشـــتركة مـــن بحر الصين 

الشرقي إلى المحيط الهادئ”.
وقـــال كيشـــي إن طائـــرة اســـتطالعات قامت بطلعـــة أيًضـــا قبالة هوكايـــدو الواقعة 

شمااًل، وصواًل إلى شبه جزيرة نوتو، معتبًرا ذلك “استفزاًزا”.

طلعات لطائرات صينية وروسية قرب مكان قمة كواد

اإلمارات تعلن رصد أول 
حالة لـ ”جدري القردة”

دبي - وكاالت

المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أعلنت 
في اإلمارات عن رصد أول حالة لـ ”جدري 
الــقــردة” في الــدولــة. وأوضحت الــوزارة 
في بيان أن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ 
من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب 
الالزمة  الطبية  العناية  وتتلقى  إفريقيا 
فـــي الـــدولـــة. وطــمــأنــت الــــــوزارة أفـــراد 
بالدولة  الصحية  الجهات  بــأن  المجتمع 
كافة،  الالزمة  اإلجـــراءات  باتخاذ  تقوم 
المخالطين  وفحص  التقصي  فيها  بما 

ومتابعتهم.

موسكو تحظر 154 من “اللوردات البريطاني”

روسيا مصممة على تحقيق أهدافها في دونباس
دخـــول  مـــع  أمـــس،  روســـيا،  أكـــدت 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا شـــهرها الرابع، 
تصميمها على تحقيـــق كل “أهدافها”، 
مصّعـــدة هجومهـــا علـــى آخـــر جيوب 
لوغانســـك  محيـــط  فـــي  المقاومـــة 
)شـــرق(. وبعدمـــا تمّكنـــت مـــن إبعـــاد 
القوات الروســـية عـــن العاصمة كييف 
فـــي نهايـــة مـــارس ومطلع أبريـــل، ثم 
عن خاركيف )شـــمال شرق( في مايو، 
تقـــر أوكرانيا منـــذ بضعة أيـــام بوضع 
“صعـــب” فـــي إقليم دونبـــاس المؤلف 
من منطقتي لوغانســـك ودونيتســـك. 
وحذر الرئيـــس األوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي مـــن أن “األســـابيع المقبلة 

من الحرب ستكون صعبة”.
وأعلن وزير الدفاع الروســـي سيرغي 
العمليـــة  “ســـنواصل  أمـــس  شـــويغو 
العسكرية الخاصة حتى تتحقق جميع 
األهداف، بغض النظر عن المساعدات 
الغربية الضخمة لنظام كييف وضغط 
العقوبـــات غيـــر المســـبوق”، فيمـــا أكد 
رئيس مجلس األمن القومي نيكوالي 
باتروشـــيف أن “األهداف التي حددها 
الرئيس )فالديمير بوتين( ستتحقق”.

وتركز موسكو جهودها على المنطقة 
فـــي   أوكرانيـــا  لســـيطرة  الخاضعـــة 
لوغانســـك، محاولة تطويـــق مدينتي 

سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.
وكشفت وزارة الدفاع األوكرانية عن 
معارك شديدة تجري على مقربة، في 
محيـــط بلدتـــي بوباســـنا وباخمـــوت. 
وفي حال ســـقوط البلدتين، فســـوف 
يســـيطر الروس على تقاطع يستخدم 
حاليـــًا كمركـــز قيـــادة لقســـم كبير من 

المجهود الحربي األوكراني.
الجيـــش  أركان  رئاســـة  وأقـــرت 
األوكرانـــي صباح أمس )الثالثاء( بأنه 
في هـــذا القطـــاع “عزز العـــدو موقعه 
فـــي منطقـــة فاســـيليفكا”  التكتيكـــي 
مـــن  قـــدر  “أكبـــر  تســـجيل  مؤكـــًدا 
النشـــاط المعادي قرب ليسيتشانسك 

وسيفيرودونيتســـك” اللتيـــن يحـــاول 
الروس “تطويقهما”.

وتدعو كييـــف بإلحاح الدول الغربية 
إلـــى تســـليمها المزيـــد من األســـلحة. 
وصـــرح وزيـــر الخارجيـــة األوكراني 
دميتـــرو كوليبـــا بهـــذا الصـــدد أمـــس 
أن “الهجـــوم الروســـي فـــي دونبـــاس 
معركـــة  أكبـــر  ضاريـــة،  معركـــة  هـــو 
علـــى األرض األوروبيـــة منـــذ الحرب 
شـــركاءنا  أحـــّض  الثانيـــة.  العالميـــة 
على تسريع عمليات تسليم األسلحة 

والذخائر”.
األوكرانـــي  الدفـــاع  وزيـــر  أن  غيـــر 
خـــالل  قـــال  ريزنيكـــوف  أوليكســـي 
غربييـــن  مســـؤولين  مـــع  اجتمـــاع 
“الحظنا تقدًما في تسليم المدافع من 

عيار 155 ملم”.
مـــن جهة أخـــرى، ذكر وزيـــر االقتصاد 
األلمانـــي روبـــرت هابيـــك أن االتحـــاد 
علـــى  يفـــرض حظـــًرا  قـــد  األوروبـــي 
النفـــط الروســـي “فـــي غضـــون أيام”، 
فـــي حيـــن أن هذه المســـألة ال تحظى 
ا باإلجمـــاع الضروري في التكتل  حاليًّ

إلقرارها.
الـــوزراء  رئيـــس  اعتبـــر  جانبـــه،  مـــن 

المجـــري فيكتور أوربـــان الذي يعرقل 
النفـــط  علـــى  أوروبـــي  حظـــر  تبنـــي 
اتفـــاق  إلـــى  التوصـــل  أن  الروســـي، 
“غير مرجح إلـــى حد بعيد” في األيام 
المقبلـــة. ســـرعان مـــا أعلنت الرئاســـة 
الفرنسية أن “التزال هناك إمكانية في 

األيام المقبلة لرفع الفيتو المجري”.
وعلى صعيد مطالبة كييف باالنضمام 
إلى االتحـــاد األوروبي، أعـــرب الوزير 
الفرنسي المنتدب للشؤون األوروبية 
عـــن  )الثالثـــاء(  أمـــس  بـــون  كليمـــان 
“قناعتـــه” بـــأن أوكرانيا ســـتكون ذات 

يوم عضًوا في االتحاد.

حظر لوردات

روســـيا  أعلنـــت  آخـــر،  صعيـــد  علـــى 
أمـــس أنهـــا ســـتمنع 154 عضـــًوا فـــي 
مـــن  البريطانـــي  اللـــوردات  مجلـــس 
ا علـــى العقوبـــات  دخـــول أراضيهـــا ردًّ
التي تســـتهدف جميع أعضاء مجلس 
اتحـــاد روســـيا تقريًبا. وكتبـــت وزارة 
ا علـــى القرار  الخارجيـــة في بيـــان “ردًّ
بريطانيـــا  حكومـــة  اتخذتـــه  الـــذي 
مـــارس لوضـــع قائمـــة  فـــي  العظمـــى 
عقوبات تشمل مجلس االتحاد بأكمله 

تقريًبـــا )...( تم فرض قيـــود على حق 
154 عضًوا في مجلس اللوردات”.

ومن بيـــن الشـــخصيات المســـتهدفة، 
وليـــام هيـــغ وزيـــر الخارجية الســـابق 

المحافظ.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، لـــم يـــدرج رجـــل 
يفغينـــي  األصـــل  الروســـي  األعمـــال 
ليبيديـــف نجـــل المليارديـــر الروســـي 
والعميـــل الســـابق فـــي الـــكاي جي بي 
ألكسندر ليبيديف الذي نال لقب لورد 
مـــدى الحياة في العـــام 2020  ما أثار 
جداًل كبيًرا في المملكة المتحدة، على 

هذه القائمة.
ويضـــم مجلـــس اللـــوردات نحـــو 800 

عضو.
وأضافت أن “األشـــخاص الذين ُمنعوا 
اآلن مـــن دخـــول بالدنـــا ســـاهموا في 
المناهضـــة  لنـــدن  عقوبـــات  صياغـــة 
ا  لروســـيا الرامية لعزل روسيا سياسيًّ
واســـتخدموا  اقتصادهـــا   وتدميـــر 
المعـــادي  الشـــعور  إلثـــارة  ســـلطتهم 
لروسيا في بريطانيا وشجعوا النزعة 
لـــدى  للـــروس  المعاديـــة  السياســـية 

المحافظين البريطانيين”.

عواصم - وكاالت

دبي - العربية.نت

قـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي األميـــر 
)الثالثـــاء(،  أمـــس  فرحـــان،  بـــن  فيصـــل 
إنـــه علـــى إيـــران أن تبني الثقـــة من أجل 
التعاون المســـتقبلي، مشـــيًرا إلى تحقيق 
بعـــض التقدم في المحادثـــات مع طهران 
لكـــن ليـــس بشـــكل كاٍف. وأضـــاف األمير 
ممـــدودة  “أيدينـــا  فرحـــان،  بـــن  فيصـــل 
إليران، وهناك عدة أمور يمكن مناقشـــتها 
معهـــا إذا كانـــت لديهـــا رغبـــة فـــي خفض 
وزيـــر  وأضـــاف  بالمنطقـــة”.  التصعيـــد 
االجتمـــاع  خـــالل  الســـعودي  الخارجيـــة 
العالمـــي  االقتصـــادي  للمنتـــدى  الســـنوي 
أنـــه  سويســـرا،  فـــي   ”2022 “دافـــوس 
علـــى اللبنانييـــن أن يقومـــوا بإصالحـــات 
أن  مضيًفـــا  الدولـــة،  حكـــم  الســـتعادة 
بيـــد  هللا  حـــزب  وموضـــوع  “التغييـــر 
اللبنانيين”. وبشـــأن االنتخابات اللبنانية، 
قـــال فيصل بـــن فرحان “انتخابـــات لبنان 

قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق 
ألوانـــه قول ذلـــك”. وجـــدد األمير فيصل 
بـــن فرحان التأكيد علـــى أن دول مجلس 
الســـتقرار  تســـعى  الخليجـــي  التعـــاون 
وســـالم منطقة الشرق األوسط والحرص 

على ضمان أمن الطاقة.
وتابـــع وزيـــر خارجيـــة الســـعودية قائـــاًل 
إن “إمـــدادات النفط مســـتقرة، وال يوجد 
أي نقـــص في األســـواق العالميـــة”، مؤكًدا 
علـــى “وجوب البحـــث عن مقاربة أوســـع 

لمعالجة أزمة الطاقة العالمية”.

10 قتلى حصيلة انهيار المبنى بإيران 

علـــى صعيد آخر، ارتفعت حصيلة القتلى 
جـــراء انهيـــار مبنـــى ضخـــم غيـــر منجـــز 
فـــي جنوب غـــرب إيران إلى عشـــرة على 
األقـــل فيما تتواصـــل عمليات البحث عن 

مفقوديـــن، وفـــق مصـــادر رســـمية أمـــس 
)الثالثـــاء(، مـــع تأكيـــد توقيـــف عـــدد من 
“المســـؤولين” عـــن الحـــادث. وانهار أمس 
مـــن مبنـــى  )اإلثنيـــن( جـــزء كبيـــر  األول 
“متروبـــول” المؤلـــف مـــن عشـــر طبقـــات، 
والواقع في شـــارع مزدحم بمدينة آبادان 

في محافظة خوزستان اإليرانية.
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي “وفق 
أحـــدث األرقـــام، قتـــل عشـــرة أشـــخاص 

وأصيب 32 آخرون بجروح”.

األمير فيصل: أيدينا ممدودة لها وهناك أمور عدة لمناقشتها

السعودية: حققنا تقدما ليس كافيا مع إيران

وزير الخارجية السعودي

دافوس - وكاالت

الفنلنـــدي  الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
أمس أن السويد وفنلندا سترسالن 
وفدين إلى أنقرة هذا األسبوع على 
أمل إقناع تركيـــا بوقف معارضتها 
لترشـــيحهما لالنضمـــام إلـــى حلـــف 
شمال األطلسي )الناتو(. وقال بيكا 
هافيســـتو خالل طاولة مســـتديرة 
في دافـــوس حيث ينظـــم المنتدى 
االقتصـــادي العالمـــي اجتماًعـــا هذا 
المشـــاكل  نـــرى  “حيـــن  األســـبوع، 
الطريـــق  نســـلك  بالطبـــع  تحصـــل، 
الدبلوماسي. نرســـل وفدينا لزيارة 
أنقرة من السويد وفنلندا. سيحدث 
ذلك غـــًدا )اليـــوم(”. وأوضح “نعتبر 
أن حلف شـــمال األطلسي هو تكتل 
يضم ثالثين دولة ديموقراطية مع 
ا  قيـــم مشـــتركة وتعـــاون قـــوي جدًّ
عبر األطلســـي وهذا ما نسعى إليه 

في الوقت الراهن”.
وجـــاء فـــي بيـــان صادر عـــن وزارة 
الناطـــق  أن  التركيـــة  الخارجيـــة 
إبراهيـــم  التركيـــة  الرئاســـة  باســـم 
كالين ونائب الوزير ســـادات أونال 
الـــذي  االجتمـــاع  فـــي  سيشـــاركان 
وأوردت  )األربعـــاء(.  اليـــوم  يعقـــد 

التركيـــة  فـــي”  تـــي  “إن  محطـــة 
الخاصة نقـــاًل عن وزيـــر الخارجية 
مولـــود تشـــاوش أوغلـــو، أن أنقـــرة 
أعـــدت “مشـــروع اتفاق” سيشـــكل 
تركيـــا  تريـــد  للمحادثـــات.  قاعـــدة 
“ضمانـــات” يمكـــن أن تعطـــى ضمن 

ع. اتفاق رسمي وموقَّ

إلقناع أنقرة بوقف معارضتها لترشيحهما

السويد وفنلندا ترسالن وفدين لتركيا لبحث انضمامهما لـ “الناتو”

وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو



opinions@albiladpress.com17
األربعاء 25 مايو 2022 - 24 شوال 1443 - العدد 4971

تشكل ذكرى استقالل المملكة األردنية الهاشمية السادسة والسبعون، في الخامس 
والعشـــرين من مايو، مناســـبة عزيزة على قلب كل نشـــامى ونشـــميات األردن، تمأل 
نفوسهم مشاعر الكبرياء واالعتزاز والفخر بهذا الوطن، وهم يستعرضون ما سطره 
اآلبـــاء واألجـــداد في مســـيرة األردن الخالـــدة، على مدى ما يزيد على ســـبعة عقود 

ونصف، وما قدموه من تضحيات كبيرة لنيل استقاللهم وصون وطنهم العظيم.
إن اإلنجـــازات النوعيـــة الكبيـــرة التـــي تحققت لـــألردن منذ االســـتقالل حتى اآلن؛ 
كانـــت ثمار نضـــال وجهد وعزم ال يلين للقيادة الهاشـــمية الفـــذة، وإيمان األردنيين 
واألردنيات الراســـخ المســـتمد من روح الثورة العربية الكبرى في بناء وطنهم حرًا 

مستقال يلبي طموحاتهم لغد أفضل.
وحقق األردنيون خالل ســـنوات االســـتقالل، بقيادتهم الهاشمية المظفرة، إنجازات 
كبيـــرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، تحقق متطلبات العصر وتحدياته على 
مدى ستة وسبعين عامًا من عمر االستقالل، وبهذه المناسبة العظيمة نستذكر بكل 
فخـــر واعتزاز محقق االســـتقالل في الخامس والعشـــرين من مايـــو 1946، وواضع 
أولى لبنات األردن الحديثة، المغفور له بإذن هللا الشهيد الملك عبدهللا بن الحسين، 
فمنذ ذلك التاريخ ظل األردن على الدوام حاضرًا بقوة، وطنًا عربيًا إسالميًا، في كل 
المياديـــن العربيـــة والدولية؛ يقف إلى جانب أمته العربية واإلســـالمية في مختلف 

قضاياهـــا، وفـــي مقدمتهـــا القضيـــة الفلســـطينية، حيث قـــدم الغالـــي والنفيس، وال 
يزال، من أجل صون الحقوق العربية اإلســـالمية، عبر الرعاية الهاشـــمية للمقدسات 
اإلســـالمية والمســـيحية فـــي القـــدس الشـــريف، والدفـــاع عـــن الحقوق المشـــروعة 

لألشقاء الفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلة.
وواصلـــت القيادة الهاشـــمية العمـــل من أجل تقدم األردن وتحقيـــق الحياة الفضلى 
لألردنييـــن، فمـــن عهد جاللة الملك المؤســـس المغفـــور له عبدهللا بن الحســـين إلى 
جاللـــة المغفـــور له الملك طالل بن عبدهللا وجاللة الملك الحســـين بن طالل، طيب 
هللا ثراهم، حقق األردن إنجازات كبيرة في شتى مناحي الحياة، وصوالً إلى تسلم 
ســـيدي حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك عبدهللا الثانـــي ابن الحســـين مقاليد الحكم 
مواصـــالً مســـيرة الخيـــر والعطـــاء واإلنجـــاز، فقد دأب جاللتـــه منذ توليه ســـلطاته 
الدســـتورية فـــي العام 1999 علـــى النهوض باألردن للوصول بـــه إلى مصاف الدول 
المتقدمـــة، فلـــم يدخـــر جاللتـــه جهدًا في ســـبيل اإلصـــالح السياســـي واالقتصادي 
واالجتماعـــي واإلداري لتحقيـــق التنمية المنشـــودة، وبفضل حكمـــة وجهود جاللته 
الجبـــارة تبـــوأ األردن مركـــزًا متميـــزًا علـــى جميـــع الصعـــد السياســـية واالقتصادية 

واالجتماعية. )المقال كامال في الموقع اإللكتروني(.

* سفير المملكة االردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين

خطوة في االتجاه الصحيح
الخطوة التي كشـــفت عنها إحدى الشـــركات الوطنية الكبرى، والتي 
أعلنـــت فيهـــا عزمها توظيـــف 500 بحريني خـــالل العاميـــن الجاري 
والقادم، هي بال شـــك خطوة في االتجاه الصحيح وتلبي طموحات 
المئـــات مـــن الباحثيـــن عن عمل، والذيـــن ال يزالـــون ينتظرون فرص 
التوظيف منذ ســـنوات، فالوظائف المعلن عنها من المزمع أن تشـــمل 
مهندســـين وفنييـــن وغيرهـــم، وطبقـــا لمـــا أفـــادت بـــه الشـــركة فإنه 
بتوظيف هذا العدد من المؤمل أن تسهم في رفع نسبة البحرنة إلى 

90 % ضمن خطتها الخمسية المعلنة منذ سنوات.
والذي يبعث على األمل أنه في حال تم توظيف الخريجين من أبناء 
البحريـــن فإّن هناك خطوات جديـــة إلنهاء عقود الموظفين األجانب 
الفائضين عن الحاجة، والعمل على إحالل الكوادر البحرينية المؤهلة 
محلهم، وهذا بالتحديد ما كّنا ننادي به طوال الســـنوات الفائتة لكي 
يأخـــذ المواطنون فرصتهم، وهذا المبـــدأ كان يجب أن تحذو حذوه 

جميع الشركات والمؤسسات األخرى.
إّن دور جميـــع الشـــركات والكبـــرى منهـــا بوجـــه خاص هـــو أن تعمل 
علـــى تأهيـــل وابتعاث المواطنيـــن ليأخذوا مواقعهم فيها، وأســـعدنا 
أن الشـــركة المذكورة طبقا لما أعلنت عنه، فإنها بصدد تدريب ثالثة 
آالف طالـــب وطالبة فـــي إطار برنامج أطلق عليـــه “إنجاز البحرين”، 
ثـــم خلق فـــرص وظيفيـــة نوعية تضمـــن الحيـــاة الكريمـــة للمواطن 

البحرينّي.
وفـــي االتجـــاه ذاته فإن هناك شـــركة وطنية أخـــرى تمكنت من رفع 
نسبة البحرنة إلى ما فوق الـ 85 % واعتماد خطط خمسية إليصالها 
إلى 90 %، واألمل أن تبلغ النسبة 100 %، وكم هو مؤسف أن يبقى 
آالف مـــن الباحثيـــن عن عمـــل بال وظائف فـــي الوقت الذي يشـــغلها 
األجانب، والعلة كما شـــخصها أحد المســـؤولين بوزارة العمل تتمثل 
فـــي تحكم العمالة األجنبية عبر وظيفة “مدير الموارد البشـــرية” في 
عمليـــات التوظيـــف، وبالتالي فإنه ليـــس مســـتغربا انحيازهم ألبناء 
وطنهـــم، ومن هنـــا أعتقد أنه من المحتم إصالح هـــذا الخلل وإتاحة 

الفرص ألبناء البحرين في كل المواقع القيادية بالشركات.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

رامي العدوان

عيد استقالل األردن.. إنجازات عظيمة من روح الثورة العربية الكبرى

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

للتواصل: 17111483

امرأة بحرينية بعزيمة صادقة وقوة روحية أساسها الوطنية
الوطن.. الوطن.. كلمة ترددها األلسنة وتكتبها الصحف، وينطق بها الناس على 

اختالف مراتبهم، ويصيح بها كل إنسان، فماذا للواحد منا في هذه الكلمة.
تابعنا كصحافة باهتمام زيارة معالي رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا 
زينـــل والوفـــد البرلمانـــي المرافق إلى العاصمـــة البلجيكية بروكســـل، وااللتقاء 
بعـــدد من الشـــخصيات فـــي البرلمان األوروبي، واســـتعراض آخر المســـتجدات 
المرتبطـــة بالخطـــوات واالســـتراتيجيات والبرامـــج والمبادرات التـــي أطلقتها 
مملكـــة البحرين فـــي المجال الحقوقي، وهي مصدر فخـــر واعتزاز لنا وتعكس 
مســـيرتنا الرائـــدة فـــي التطوير الشـــامل وملحمـــة البناء واإلنجـــازات الضخمة 
بقيادة ســـيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، وســـيدي سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، وهنا البد أن نشـــير إلى مســـألة غاية 
فـــي األهميـــة لهـــا تأثير عظيـــم في التاريـــخ واألمم، وكشـــاهد علـــى الخطوات 
التاريخيـــة التـــي خطتهـــا البحريـــن وجعلتهـــا تحت أنـــوار وأضـــواء العالم في 
األمـــس واليـــوم والغد، أال وهي رئيســـة مجلـــس النواب الســـيدة فوزية زينل.. 
امـــرأة بحرينية بعزيمـــة صادقة وإرادة نافذة وقوة روحية أساســـها “الوطنية” 
والعمل المخلص النبيل، تقف في البرلمان األوروبي أمام صفوة من البرلمانيين 

األوروبييـــن أفرادا وجماعات، وتتحدث عن عراقة وريادة مملكة البحرين في 
مجال حقوق اإلنسان، بمجموعة كاملة من الحقائق.

هنـــا البد لإلنســـان أن يفخر بكل قطرة من دمه بالمســـتوى الرفيع الذي وصلت 
إليـــه المرأة البحرينية، نافذة الفطنة ودورهـــا الطليعي الرائد في ملحمة البناء 
علـــى امتـــداد المســـيرة، ووقوفهـــا إلـــى جانب الرجل علـــى النهج الذي رســـمته 
القيادة، ثم على البعض أن يفهم أن األعداء الحقيقيين للوطن هم من ال يشكر 
ويتعمد نشـــر المقاطع والتعليقات المســـيئة والمعاني المنقولـــة من هنا وهناك، 
حتـــى يخيـــل إلينـــا فـــي بعض األحيـــان أن هناك من تـــوكل إليه مهمـــة مالحقة 
واســـتهداف رئيســـة المجلـــس، معتقـــدا أن مـــا يقوم بـــه هو الصحيـــح ويخدم 

البحرين.
المـــرء فـــي الحق صانـــع حياته، وكل امرئ وصنعته، فأنت ربان ســـفينتك وفي 
يـــدك وحدها دفة الســـير والتوجيه، فمهما تكن وطأة الخالفات ال تســـيئوا إلى 
البحرين عبر أبواب “الشـــخصنة” ومقاديرها الثقيلة، رئيسة المجلس تقف أمام 
العالم كله وأمام التاريخ والمنابر الدولية تتحدث عن منجزات الوطن وتقدمه، 

وهناك مع األسف من يتجنى بالقلم واللسان ويشهر بالوطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قبـــل بضعـــة أيـــام أظهـــرت اســـتطالعات رأي أجرتها شـــبكة “إن بي ســـي” اإلخبارية 
األميركية، أن نسبة الذين يوافقون على أداء الرئيس بايدن من األميركيين وصلت 
إلـــى 39 %، وأن الرافضيـــن ألدائه بلغـــوا 56 %، فيما تقلصت نســـبة الذين ينظرون 
إلى إداراته نظرة إيجابية إلى 37 %، هل هذه األرقام تعكس أزمة بايدن وحكومته 

المرتبكة، أم هي ترجمة لواقع امبراطورية مأزومة؟
تلعب كاريزما الرئيس من دون أدنى شك دورا واضحا في نجاحات أو إخفاقات أية 
إدارة أميركيـــة، لهـــذا يلقي الكثيـــر من المراقبين اللوم على الرئيـــس بايدن، رغم أنه 
يتمتع بخبرة سياسية هائلة تصل ألكثر من أربعة عقود، وافتقد بايدن ألسباب منها 
مـــا هو متعلق بحالته الصحية، وبعضها اآلخـــر موصول بتطورات األحداث الدولية، 
إلـــى مواصفات القيادة الحاســـمة والحازمة، تلك رآها البعض فـــي آيزنهاور، كيندي، 

وصوال إلى ريغان. 
القائمـــون علـــى تحليل المشـــهد األميركـــي الحالي يـــرون أن هناك تشـــابها كبيرا، مع 
نهايـــات إدارة جيمي كارتـــر الرئيس الديمقراطي بالعـــام 1981، خصوصا حين بدت 
قبضـــة الواليات المتحدة ضعيفة أمام امتهـــان كرامة أميركا في إيران، إلى أن ظهر 
الجمهـــوري رونالد ريغان على ســـطح األحـــداث، وليضحى الحقـــا الرجل الذي فكك 

االمبراطورية الســـوفيتية. يبدو بايدن شـــبيه كارتر في عيـــون العديد من المحللين 
السياســـيين األميركييـــن، الســـيما فـــي ضوء انتكاســـات الخـــارج سياســـيا، وقالقل 
الداخـــل اقتصاديـــا.. هـــل أخطـــأ باديـــن حين ســـلك طريق مـــا يمكن أن نطلـــق عليه 

“المكايدة السياسية”، على الصعيد الدولي؟
 يمكن اعتبار ذلك كذلك، والدليل، القرار غير العقالني الخاص بوقف واردات النفط 
الروسية، األمر الذي انعكس سلبا على مقدرات االقتصاد األميركي، من خالل زيادة 
أســـعار المحروقات في الداخل، وما تبعها من ارتفاع غير مســـبوق في أســـعار السلع 
الغذائيـــة ومختلـــف الخدمـــات، الســـيما في قطـــاع النقـــل. ال يبدو أن أعضـــاء إدارة 
الرئيـــس بايدن لهم دالة على ضبط األســـعار، كما أن رهاناتهم على تحســـن األحوال 
خالل الصيف، أضغاث أحالم، خصوصا أن مشـــهد الطاقة في العالم مرشـــح للمزيد 
من االضطراب بعد دخول فنلندا والســـويد حلف األطلســـي، وردات الفعل المتوقعة 

من قبل القيصر بوتين. 
تبـــدو األزمـــات األميركية معقدة ومركبة، متداخلة ومتشـــابكة، بين ما هو سياســـي 
ومـــا هو اقتصادي، وبينهما تطفو على الســـطح أمـــراض اجتماعية مخيفة حقا على 

مآالت البالد. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

شعبية بايدن أم أزمة أميركا؟

التعاون السياحي بين البحرين وُعمان
ترتبـــط البحريـــن وســـلطنة ُعمـــان بعالقـــات سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية 
وثقافيـــة، باإلضافـــة إلى الســـياحة بين القطرين الشـــقيقين، وقـــد اجتمع وزيرا 
السياحة بالبلدين الشقيقين وبحضور د. محمد بن علي البلوشي القائم بأعمال 
الســـفارة الُعمانية بالبحرين وعدد من المســـؤولين من الجانبين لمناقشـــة ُســـبل 
تفعيـــل الســـياحة بينهمـــا وبما ُيســـاهم في إثـــراء القطاع الســـياحي في منطقة 

الخليج العربي.
ويأتـــي التعـــاون الســـياحي بيـــن البحريـــن وُعمـــان فـــي عـــدد مـــن االتفاقيـــات 
والمذكـــرات التـــي وقعهـــا القطـــران، وفـــي المشـــاركة البحرينيـــة والعمانيـــة في 
أنشـــطة وفعاليـــات ســـياحية تنوعـــت بيـــن األنشـــطة الثقافيـــة والتراثيـــة وبين 
الزيـــارات التبادلية للمرافق الســـياحية في القطرين، والتـــي كان لها عظيم األثر 
فـــي إثراء القطاع الســـياحي بينهما وفـــي منطقة الخليج العربـــي، نظًرا لتقارب 
المقومـــات الســـياحية لديهمـــا، وعلـــى ســـبيل المثال تم فـــي هذا اللقـــاء االتفاق 
على تفعيل الســـياحة البيئية، كما قامت هيئة الســـياحة في البحرين بالترويج 
للقطاع الســـياحي البحريني في أســـبوع “الســـفر العالمي للشـــرق األوســـط” في 
سلطنة ُعمان في مارس 2022م، وتطرق الوفد البحريني إلى عدد من المشاريع 

والفعاليات البحرينية السياحية.
وتنطلـــق كٌل مـــن البحرين وُعمان في تعاونهما المشـــترك لتعزيـــز مكانتهما على 
الخارطـــة الســـياحية الخليجيـــة والعربيـــة والعالمية، وأن يكـــون اختيار الوفود 
الســـياحية مواقعهـــا فـــي هذيـــن القطريـــن لـــكل أنـــواع الســـياحة، مـــن ســـياحة 
األعمال والســـياحة الترفيهية والرياضية والطبية والثقافية والتراثية وسياحة 
اإلعالم واألفالم الســـينمائية والتلفزيونية، وبتنظيم المؤتمرات وحلقات العمل 
المشـــتركة، والعمـــل على تشـــجيع االســـتثمارات الخاصة في القطاع الســـياحي 
واستكشـــاف اإلمكانـــات الرائعـــة والمجديـــة بما ُيحقـــق أهداف االســـتراتيجية 
الســـياحية للقطرين كمراكز ســـياحية عالمية، ولتنويع المنتج الســـياحي فيهما، 
وفـــي ســـبتمبر 2018م وقع القطران خمـــس مذكرات، من بينهـــا مذكرة للتفاهم 
في المجال الثقافي والتعاون السياحي، ومن البحرين تهوي أفئدة كثيرة ُلعمان 
لتنعم بالطبيعة الُعمانية الخالبة وتحتضن البحرين أبناء ُعمان الوافدين إليها.

وينطلق اهتمام القطران بالتعاون السياحي بينهما برؤية ثاقبة ألهمية السياحة 
ودورهـــا في التنمية المســـتدامة، فالســـياحة من القطاعـــات االقتصادية المهمة 

وأحد مصادر الدخل القومي.

عبدعلي الغسرة



اتحاد كرة القدم

خاطـــب االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
القـــدم، األنديـــة األعضـــاء، بشـــأن 
ورؤيتهـــا  مقترحاتهـــا  تقديـــم 
للموســـم  المحليـــة  للمســـابقات 
الكروي القـــادم 2023-2022، في 

موعد أقصاه 31 مايو الجاري.
بهـــدف  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
األنديـــة  بـــرأي  االســـتئناس 
الزمنـــي  البرنامـــج  اعتمـــاد  قبـــل 
والروزنامـــة الخاصـــة بمســـابقات 
الموســـم القـــادم من قبـــل مجلس 

إدارة االتحاد.
العـــام  األميـــن  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
راشـــد الزعبـــي أنـــه باإلشـــارة إلى 
التعميـــم المرســـل لألندية بتاريخ 
16 مايـــو، فـــإن إمكانيـــة التعديل 
والتغيير في المســـابقات المحلية 
واردة بحســـب مقترحات األندية 
التـــي ســـترد لالتحاد، مشـــيًرا إلى 
أن آخـــر موعـــد  الســـتقبال اآلراء 

والمقترحات سيكون نهاية الشهر 
ضـــرورة  علـــى  وشـــدد  الجـــاري. 
فـــي  األمـــور  مـــن  العديـــد  وضـــع 
الحســـبان، خاصة وأننـــا مطالبون 
بإنهـــاء الموســـم فـــي وقـــت مبكر 
نظـــًرا  )2023(؛  المقبـــل  العـــام 
لوجود العديد من االســـتحقاقات 
باإلضافـــة  الوطنيـــة،  للمنتخبـــات 
إلـــى اســـتضافة البحريـــن لـــكأس 
المقـــررة  عاًمـــا   ١٧ تحـــت  آســـيا  

خالل مايو من العام المقبل، وهي 
ظروف يجـــب التعامل معها على 
النحـــو األمثـــل بمـــا يضمـــن إعداد 
المنتخبـــات إعداًدا مميًزا، وســـير 
المســـابقات بسالســـة مـــن جهـــة، 
واإلعـــداد والتحضير الســـتضافة 
للناشـــئين  اآلســـيوية  النهائيـــات 
بالنجـــاح المعهـــود فـــي احتضـــان 

كبرى الفعاليات  من جهة أخرى.
وأوضح أن وزارة شؤون الشباب 
والرياضة أكدت من خالل خطاب 
رســـمي جاهزيـــة جميـــع مالعـــب 
تدريباتهـــا  الســـتقبال  األنديـــة 
بتاريـــخ 9 أغســـطس المقبل، فيما 
أشـــار الخطاب إلـــى إمكانية تأخر 
الرئيســـة،  المباريـــات  مالعـــب 
خصوصـــا ملعبـــي اســـتاد الشـــيخ 
علـــي بن محمـــد آل خليفـــة بنادي 
المحـــرق،  واســـتاد مدينـــة خليفة 
الرياضيـــة إلى تاريخ 10 ســـبتمبر 

المقبل.

الزعبي مؤكًدا إمكانية تعديل البرنامج الزمني للموسم الجديد

فتح المجال الستقبال مقترحات األندية حتى نهاية مايو

راشد الزعبي

اتتحاد كرة القدم

كشـــف عضـــو مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكرة القـــدم رئيس اللجنة 
الماليـــة محمـــد الحمادي، عـــن إيداع 
المكافـــآت المالية المخصصة لألندية 
بعـــد ختام الموســـم الرياضي -2021

.2022
توجيهـــات  إلـــى  الحمـــادي  ولفـــت   
مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القدم برئاســـة الشيخ علي بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة، إليداع المكافآت 
جاللـــة  لـــكأس  المخصصـــة  الماليـــة 
الملك المفـــدى ودوري ناصر بن حمد 

الممتاز ودوري الدرجة الثانية.
الكبيـــر  التطـــور  الحمـــادي إن  وقـــال 
الذي شهدته المسابقات التي ينظمها 
االتحاد كان له أبلغ األثر على تطورها 

على جميع المستويات.
االتحـــاد  إدارة  “مجلـــس  وتابـــع:   
تطويـــر  مواصلـــة  علـــى  حريـــص 
مســـابقاته الكرويـــة بما يتماشـــى مع 

أرقى المعايير، وسوف يستمر العمل 
فـــي هذا االتجـــاه على قدم وســـاق”. 
وأضـــاف: “اتخذ االتحـــاد اإلجراءات 
العقوبـــات  بخصـــوص  الالزمـــة 
والغرامـــات الموقعة على األندية من 
لجنة االنضباط، باإلضافة إلى عملية 
لوائـــح  بحســـب  الالعبيـــن  تســـجيل 
االتحـــاد فـــي هـــذا اإلطـــار، وذلك من 
خـــالل اســـتقطاع المبالغ المســـتحقة 

من قيمة المكافأة األصلية”.

والمكافآت المالية المخصصة لألندية 
فـــي كأس جاللة الملـــك المفدى على 
النحـــو اآلتـــي: البطل: 50 ألـــف دينار 
ألـــف دينـــار   30 بحرينـــي، الوصيـــف 
بحرينـــي، فيما بلغ مجمـــوع مكافآت 
األندية بدوري ناصر بن حمد الممتاز 
112 ألـــف دينـــار بحرينـــي، ومجموع 
الدرجـــة  بـــدوري  األنديـــة  مكافـــآت 

الثانية 22 ألف دينار بحريني.

مع ختام الموسم الرياضي 2021 - 2022

اتحاد الكرة يودع المكافآت المالية المخصصة لألندية

محمد الحمادي

جانب من الحفل

أقـــام النائـــب أحمـــد صباح الســـلوم 
راعي دورة السقية الرمضانية لكرة 
القـــدم )38( حفـــاًل ألعضـــاء اللجنـــة 
المنظمـــة لدورة الســـقية الرمضانية 
لكـــرة القـــدم. والتي أقيم في شـــهر 

رمضان المبارك بمالعب السقية.
 ومـــن خـــالل الحفـــل قـــدم رئيـــس 
اللجنة المنظمة عبد الرســـول أحمد 
المخلـــوق درع البطولـــة إلـــى راعي 

الســـلوم  احمـــد  النائـــب  البطولـــة 
لرعاية للســـنة الثانيـــة على التوالي، 
بحضـــور عبـــدهللا القيـــدوم رئيـــس 
الـــدورة وصاحب مجموعة القيدوم 
لأليـــدي العاملـــة، وبحضـــور أعضاء 
اللجنة المنظمـــة والفرق الفائزة في  

البطولة.
وقـــد أقيم الحفل علـــى ضفاف بحر 

جزيرة النبيه صالح.

بن سلوم يكرم أعضاء دورات السقية الرمضانية

الياقوت يهنئ ناصر بن حمد بتتويجه بلقب “مونتيل سينو”
نيابًة عن عدد من الصحافيين واإلعالميين

^رفـــع  عضو هيئة الصحفيين 
الســـعوديين عضو االتحـــاد الدولي 
العـــام  االتحـــاد  عضـــو  للصحفييـــن 
الصحافـــي  العـــرب  للصحفييـــن 
الكاتب جمـــال بن محمـــد الياقوت، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
نيابـــًة عـــن عـــدد مـــن الصحافييـــن 
جاللـــة  ممثـــل  إلـــى  واإلعالمييـــن 
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب قائـــد الفريق الملكي ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة؛ 

بمناسبة حصول سموه على المركز 
األول في سباق 160 كم في بطولة 
)مونتـــل ســـينو( الدوليـــة لســـباقات 

القدرة في إيطاليا.
وأشار الصحفي جمال الياقوت بأن 
هـــذه النتائج المشـــرفة التي حققها 
للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  فرســـان 
وحصول ســـموه علـــى المركز األول 
هـــو دالالت واضحـــة علـــى الرعايـــة 
الالمحـــدود  والدعـــم  واالهتمـــام 
من حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك 
البالد المعظم، والمتابعة المســـتمرة 
مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، مثمنـــًا الصحفـــي جمال 
الياقـــوت اإلنجاز الـــذي تحقق؛ ألنه 
ُيّعـــد ضمـــن سلســـلة مـــن اإلنجازات 
المشـــرفة التي حظيت بها الرياضة 
فـــي مملكة البحرين، وتبوأت مكانة 
الدوليـــة  المحافـــل  فـــي  مرموقـــة 
واإلقليميـــة والمحليـــة والتـــي فـــي 

جمال الياقوتمحل الفخر واالعتزاز.

“ألعاب القوى” يشارك بالبطولة العربية للشباب
يشـــارك منتخبنـــا الوطنـــي أللعـــاب القـــوى للرجـــال 
والســـيدات فـــي منافســـات البطولة العربيـــة الـ 19 
أللعـــاب القوى للشـــباب والشـــابات التـــي تحتضنها 

تونس من 23 لغاية 27 مايو الجاري.
وتتكـــون قائمـــة منتخب الشـــابات من ليلـــى كمال 

)ســـباق 100 و200 متر(، زينب موسى )سباق 100 
و400 متر(، عواطف أحمد ) سباق 200 و400 متر(.
أمـــا قائمـــة منتخـــب الرجـــال تتكـــون مـــن إبراهيم 
ســـيمون علـــي ) ســـباقي 100 و200 متـــر(، عبـــاس 
يوســـف علـــي )ســـباقي 200 و400 متـــر(، داويـــت 
جيرما فيكادو )ســـباقي 800 و1500 متر(، هامسي 

بـــادي معلـــن )ســـباق 3 آالف وســـباق 3 آالف متـــر 
موانـــع(، عبدالغنـــي محمـــد حميد )5 آالف وســـباق 
3 آالف متـــر(، عبـــدهللا دجمـــت محمـــد )400 متـــر 
حواجز(، إبراهيم سيمون عمر، عباس يوسف علي، 
داويت جيرما فيكادو، عبدالرزاق اسماعيل ) سباق 
التتابـــع 400x4(، عمر موســـى علي )الوثب الطويل 

والوثب الثالثي( عبدالرزاق إسماعيل )سباقي 800 
و1500 متر(.

وأســـفرت نتائـــج اليـــوم األول عـــن فـــوز الالعـــب 
عبدالغنـــي محمد حميد بالمركـــز الثالث والميدالية 
البرونزيـــة فـــي ســـباق 3 آالف متـــر للشـــباب بزمن 

8:10:13 دقيقة.
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بن جالل: ثمرة الرعاية التي تحظى بها الحركة الرياضية
هنأ ناصر بن حمد لحصوله على المركز األول في سباق إيطاليا

رفـــع رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي أللعـــاب 
القوى محمد عبداللطيف بن جالل أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
قائـــد الفريق الملكي للقدرة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة حصول 
ســـموه علـــى المركز األول في ســـباق 160 
كـــم ضمـــن بطولـــة مونتـــل ســـينو الدولية 

للقدرة التي أقيمت في إيطاليا.
وأكـــد بـــن جـــالل أن هذا اإلنجـــاز هو ثمرة 
للرعاية واالهتمام الذي تحظى به الحركة 
الرياضية من قبل حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــالد المعظـــم، والمتابعـــة المســـتمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وأشـــاد بن جالل بما يقدمه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة من مســـتويات 

كبيـــرة في رياضة القدرة وتحقيق ســـموه 
للعديـــد مـــن اإلنجـــازات الرياضيـــة والتي 
من بينها تحقيق المركز األول في السباق 
اإليطالي؛ األمر الذي يعكس قدرات سموه 

وخبراته وإمكاناته في سباقات القدرة.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز هـــو امتـــداد 
التـــي حققهـــا ســـمو  اإلنجـــازات  لسلســـلة 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي 
ســـباقات القـــدرة بفضـــل ما يوليه ســـموه 
مـــن دعم ورعاية لها، متمنيا لســـموه دوام 

التوفيق والنجاح.

اللجنة اإلعالمية

محمد بن جالل

وداٌع أليم... وحذر شديد
* لحظـــات مؤثـــرة جدا عاشـــتها جماهير يوفنتـــوس في مبـــاراة وداع نجَمي 
الفريـــق القائـــد كلينـــي وديبـــاال أمام التســـيو في الجولـــة القبـــل االخيرة من 
الكالتشـــيو، حيث خيم الحزن على مدرجـــات ملعب يوفنتوس ارينا وذرفت 
فيـــه الدموع بســـبب توديع هذين النجمين الذين طالمـــا كانا على الدوام من 

أفضل من ارتدى قميص البيانكونيري عبر كل العصور.
 وداع كليني للجماهير كان طبيعيا إلى حد ما بسبب أنه قرر مغادرة الفريق 
بقناعـــة تامـــة بعـــد تقدمه بالعمر وشـــعوره أنه لـــم يعد بإمكانـــه تقديم المزيد 
للســـيدة العجـــوز، وبالتالي كانت االبتســـامة تطغى على محيـــاه في لحظات 
توديعـــه، بينمـــا علـــى العكس من ذلـــك، ظهر ديبـــاال بوضع محـــزن للغاية بعد 
أن دخـــل فـــي نوبـــة بـــكاء كمـــا الطفل الصغيـــر في داللـــة واضحـــة على حبه 
للفريـــق وعدم رغبته بمغادرته في هـــذا الوقت تحديدا، ولكن كان هذا قدره 

المحتوم!!.
 وفي حقيقة األمر أن وكيل أعمال ديباال هو من جنى عليه بســـبب مطالباته 
المرتفعة التي اوصلت اإلدارة إلى طريق مسدود معه وقررت عدم التجديد 

له..وإذا اردت أن ُتطاع، فأطلب المستطاع.
 * بين مدرب نادي ليفربول األلماني كلوب أن فريقه ليس مرشحا للفوز على 

ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري األبطال.
 وعلـــى مايبـــدو أن كلوب يريد إزالـــة كل الضغوطات عن فريقه قبل مواجهة 
الريـــال؛ ألن ليفربـــول علـــى الـــورق يمتلـــك حظوظـــا متســـاوية للفـــوز بـــذات 
االذنين..بل وسنذهب ألبعد من ذلك ونعتقد بأن كلوب ليس كمثل غوارديوال 
وتوخيل وبوكتينو، فهو أجدر منهم جميعا في إدارة المباريات، وبالتالي من 
الممكـــن أن يرهق انشـــيلوتي كثيرا بفكره التدريبي البارع داخل المســـتطيل 
األخضـــر؛ ولذلـــك علـــى ريـــال مدريد توخـــي الحـــذر جيـــدا ألن االعتماد على 
التوفيق فقط مثلما حدث في مشواره حتى الوصول للنهائي لن يكون كافيا 

أمام دهاء وعبقرية كلوب.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

نادي الرفاع للتنس ينظم بطولة البحرين واليابان
بمناسبة مرور 50 عاًما على العالقات الدبلوماسية

أعلـــن نادي الرفـــاع للتنس عن تنظيم 
 50 مـــرور  بمناســـبة  خاصـــة  بطولـــة 
الدبلوماســـية  العالقـــات  علـــى  عامـــا 
بيـــن مملكة البحريـــن واليابان، حيث 
ســـينظم النادي يوم الجمعة 27 مايو 
واليابـــان  البحريـــن  بطولـــة  الجـــاري 
للتنـــس، وذلـــك تحت رعايـــة االتحاد 

البحريني للتنس.
وأكـــد مديـــر النـــادي إيـــاد العلـــوي أن 
تنظيـــم البطولـــة يأتـــي متزامنـــا مـــع 
العالقـــات  علـــى  قـــرن  نصـــف  مـــرور 
والدبلوماسية بين البلدين الصديقين، 
مبينًا أن البطولـــة البحرينية اليابانية 
ســـتكون بطولـــة وديـــة تأتـــي ضمـــن 

إطار الصداقة بين شعبي البلدين من 
خـــالل التنافس الرياضـــي الودي في 

هذا التجمع الرياضي. 
وأشـــار العلوي إلى أن فكـــرة البطولة 
نبعـــت من حـــرص النادي علـــى تعزيز 

الترابـــط فـــي العالقـــات فـــي مختلف 
المجـــاالت ومنهـــا المجـــال الرياضي، 
حيث يســـتقبل النادي أسبوعيا عددا 
من الجالية اليابانية الذين يأتون إلى 
النـــادي لممارســـة لعبـــة التنـــس، لذلك 

وجدت إدارة النادي الفرصة المناسبة 
لتنظيـــم هـــذه البطولـــة بيـــن العبـــي 

البحرين واليابان.
وأعرب مدير النادي عن خالص شكره 
لالتحـــاد البحريني للتنـــس الذي قدم 
كل دعمـــه لفكـــرة البطولـــة ورعايتهـــا 
رســـميا، الفتـــا إلـــى أن النـــادي يعمـــل 
دائمـــا إلـــى جانـــب اإلتحـــاد لتحقيـــق 
األهداف والتطلعات المشتركة والتي 
يأتي في مقدمتها تطوير لعبة التنس 
في المملكة، وتخريج العبين قادرين 
للمملكـــة  اإلنجـــازات  تحقيـــق  علـــى 
االقليميـــة  البطـــوالت  مختلـــف  فـــي 

والدولية.

نادي الرفاع للتنس



الكويت - حسن علي، وليد عبداهلل )تصوير: علي الحلواجي، جابر عبداهلل(

القـــدم  لكـــرة  الســـيدات  منتخـــب  تـــّوج 
لمســـابقة  الذهبيـــة  بالميداليـــة  الصـــاالت 
علـــى  فوزهـــن  بعـــد  وذلـــك  الفوتســـال، 
بنتيجـــة  للســـيدات  الكويتـــي  المنتخـــب 
هدفيـــن مقابل هدف، في المباراة النهائية 
التـــي جمعت المنتخبيـــن أمس على صالة 
الصبـــاح  العبـــدهللا  ســـعد  الشـــيخ  مجمـــع 
الرياضي، ضمن منافسات النسخة الثالثة 
من دورة األلعاب الخليجية المقامة حاليًا 

بدولة الكويت الشقيقة. 
فـــرض  مـــن  األحمـــر  نواعـــم  نجحـــت 
ســـيطرتهن على مجريات اللقاء من خالل 
االســـتحواذ وتنظيـــم الخطـــوط والتقـــدم 
لصناعـــة الفـــرص علـــى مرمـــى المنتخـــب 

الكويتي. 
وقـــد نجح منتخبنا للســـيدات مـــن التقدم 
عبـــر  األول  الهـــدف  بتســـجيل  بالنتيجـــة 
الالعبـــة الشـــيخة العنـــود آل خليفـــة، قبل 
أن تضيف زميلتها الالعبة حصة العيســـى 
األول  الشـــوط  لينتهـــي  الثانـــي،  الهـــدف 

بتقدم سيدات األحمر. 
منتخبنـــا  واصـــل  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
للســـيدات أفضليتـــه في هذا اللقـــاء، رغم 
ما شـــهده من تحسن في مستوى منتخب 
سيدات الكويت، الالتي حاولن التقدم من 
أجـــل تقليص الفارق، حيث تمكن من ذلك 
بتســـجيلهن الهدف األول بواسطة الالعبة 

نهال الصقيبي. 
وقد اســـتمر تقدم منتخبنا للسيدات حتى 
صافـــرة النهايـــة التـــي أعلنـــت فـــوز أحمر 
النواعـــم بهدفيـــن مقابـــل هـــدف لنواعـــم 
الكويت، والتتويج بذهبية هذه المســـابقة 

بالدورة. 

فوز رجال الصاالت 

منتخـــب  فـــاز  األخـــرى،  الناحيـــة  وعلـــى 
الرجال لكـــرة القدم الصـــاالت على نظيره 
أهـــداف   4 بنتيجـــة  اإلمـــارات  منتخـــب 
مقابـــل هـــدف، في المبـــاراة التـــي جمعت 
المنتخبين أمس على صالة مجمع الشـــيخ 

سعد العبدهللا الصباح الرياضي. 
وظفر منتخبنا بالمركز الثاني والميداليات 
الفضيـــة بعد فوز الكويـــت على عمان 3/1 

بالجولة األخيرة.

رمضان يظفر بذهبية الجودو

حقـــق العـــب منتخبنـــا الوطنـــي للجـــودو 
األول  المركـــز  كـــوزكاوف  رمضـــان 
والميداليـــة الذهبية لـــوزن تحت 73 كجم 
للرجال في افتتاح مسابقة الجودو بعدما 
فاز على اإلماراتي ســـعيد النقبي بالضربة 
علـــى  وفـــاز  الكاملـــة(  )النقطـــة  القاضيـــة 
الالعب الســـعودي ســـليمان حمـــد المتأهل 

ألولمبيادي لندن 2012 وطوكيو 2020.
فيمـــا أحـــرز الالعـــب محمـــد نايـــف المركز 
لـــوزن  البرونزيـــة  والميداليـــة  الثالـــث 
تحـــت 66 كجـــم بعدما خســـر مـــن الالعب 
والالعـــب  هوســـاوي  مؤنـــس  الســـعودي 
الكويتـــي  “غـــرام” وفـــاز علـــى  اإلماراتـــي 

عيسى المرزوق.
وتســـتمر منافســـات اليوم الثاني واألخير 
لمســـابقة الجودو حيث سيشارك منتخبنا 
بأربعـــة العبيـــن، وهـــم كلٌّ مـــن: الالعـــب 
وعبـــدهللا   81 تحـــت  بـــوزن  ســـكيربي 
الكـــواري بوزن تحت 90 والالعب أســـامة 
ســـعود بـــوزن تحـــت 100 والالعب أزمات 

فوق ال 100 كغم.

منتخب الطاولة يحقق البرونزية

حقـــق المنتخـــب الوطنـــي لكـــرة الطاولـــة 
البرونزيـــة  والميداليـــة  الثالـــث  المركـــز 

بمسابقة كرة الطاولة. 
وقـــد اختتـــم المنتخـــب مشـــواره بخوض 
مباراتين، األولى أمام المنتخب اإلماراتي، 
والـــذي نجـــح فـــي الفـــوز عليـــه بنتيجة 3 
مقابل الشيء، في المواجهة التي جمعت 
المنتخبيـــن أمس على صالـــة كرة الطاولة 

بمقر اللجنة األولمبية الكويتية. 
ويواصل منتخبنا لكرة الطاولة مشـــاركته 
بخـــوض  )األربعـــاء(  اليـــوم  بالمســـابقة 

منافسات الفردي والزوجي. 

منتخبنا للسلة يخسر مجّدداً أمام 

اإلمارات

خســـر منتخبنا الوطني لكرة السلة مجّددًا 
اإلماراتـــي  المنتخـــب  نظيـــره  أمـــام  مـــن 
بنتيجـــة 78 مقابـــل 74 فـــي المبـــاراة التي 
جمعـــت المنتخبيـــن أمس ضمـــن مباريات 

الدور قبل النهائي لمسابقة كرة السلة. 
وبهـــذه النتيجة، ســـيخوض منتخبنا لكرة 
)األربعـــاء( مبـــاراة تحديـــد  اليـــوم  الســـلة 
المركزيـــن الثالـــث والرابع أمـــام المنتخب 
الســـعودي، حيـــث يأمل األحمـــر أن يحقق 
االنتصـــار والخـــروج مـــن هـــذه المســـابقة 

الً بالميدالية البرونزية.  محمَّ

الهوكي البحريني يخسر أولى لقاءاته 

خســـر المنتخـــب الوطنـــي للهوكـــي أمـــام 
نظيـــره المنتخـــب الكويتـــي بنتيجـــة 9/1، 
فـــي اللقاء الذي جمعهمـــا أمس على صالة 
فـــي  الشـــتوية،  لأللعـــاب  الكويـــت  نـــادي 
انطالقـــة مســـابقة الهوكـــي علـــى الجليـــد، 
ضمـــن فعاليات النســـخة الثالثـــة من دورة 
األلعـــاب الخليجيـــة المقامـــة حالّيـــًا بدولة 

الكويت الشقيقة. 
ويواصل منتخبنا للهوكي اليوم )األربعاء( 
مشـــواره في هذه المســـابقة عندما يلتقي 
بالمنتخـــب الســـعودي عنـــد الســـاعة 3.30 

عصرًا ضمن منافسات هذه اللعبة. 

خسارة منتخبي البادل للرجال 

والسيدات

تلقـــى منتخبنـــا الوطني للبادل خســـارتين 
األلعـــاب  بـــدورة  مشـــواره  بدايـــة  فـــي 
الخليجيـــة الثالثـــة التـــي تحتضنهـــا دولة 
الكويت الشقيقة حتى 31 الشهر الجاري.

منتخب الرجال خســـر من قطـــر 3/0 فيما 
خســـر منتخـــب الســـيدات مـــن اإلمـــارات 

بذات النتيجة.
وضمن منافسات اليوم الثاني األربعاء 25 
مايـــو 2022 من المســـابقة يواجه منتخب 
الرجـــال نظيـــره الكويتي صاحـــب األرض 
والجمهور الساعة 5:00 مساًء، كما يالقي 
منتخب السيدات األزرق الكويتي الساعة 

3:00 م وذلك على صالة نادي اليرموك.

عيسى بن علي يلتقي رؤساء 

االتحادات الخليجية للسلة

أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة نائـــب رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة رئيـــس وفـــد مملكـــة البحريـــن 
بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة علـــى 
أهميـــة التعـــاون والتكامل والتنســـيق بين 
مختلف االتحادات الخليجية لكرة الســـلة 
مـــن أجل االرتقاء باللعبة والمنافســـة على 

الصعيدين اآلسيوي والدولي.
 جاء ذلك خالل اســـتقبال ســـموه لرؤساء 
االتحادات الخليجية لكرة الســـلة بمجلس 
البعثـــة البحرينيـــة بفنـــدق “فورســـيزون” 

بحضور رئيس االتحاد العربي واإلماراتي 
لكـــرة الســـلة اللـــواء إســـماعيل القرقـــاوي 
ورئيـــس االتحـــاد الكويتـــي لكـــرة الســـلة 
رشـــيد العنـــزي ورئيس االتحاد الســـعودي 
لكـــرة الســـلة غســـان طاشـــقندي ورئيـــس 
االتحاد العماني لكرة الســـلة خلفان صالح 

الناعبي.
 ورحب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
االتحـــادات  برؤســـاء  خليفـــة  آل  خليفـــة 
الخليجية مشـــيدًا بالجهـــود التي يبذلونها 
في سبيل تطور اللعبة في بلدانهم، منوهًا 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  بأهميـــة 
االتحـــادات الخليجيـــة من أجـــل االرتقاء 
باللعبة على جميع األصعدة والمستويات. 
وأكد ســـموه على ضـــرورة تبنـــي مختلف 
والحـــكام  للمدربيـــن  والـــدورات  البرامـــج 
البشـــرية  بالكـــوادر  للنهـــوض  واإلدارييـــن 
التـــي تمثـــل ركيـــزة أساســـية فـــي عمليـــة 
تطور رياضة كرة السلة والسعي لالنفتاح 
والتعـــاون مع مختلـــف االتحادات الدولية 
وخبراتهـــا،  تجاربهـــا  مـــن  لالســـتفادة 
معربـــًا ســـموه عن اعتـــزازه بلقاء رؤســـاء 
االتحادات الخليجية متمنيًا ســـموه لسائر 
المنتخبـــات الخليجيـــة التوفيـــق والنجاح 

في دورة األلعاب الخليجية الثالثة.

 عيسى بن علي يشيد بجهود االتحاد 

اآلسيوي لكرة اليد
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  أشـــاد   
البحرينيـــة رئيـــس وفـــد مملكـــة البحريـــن 
بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة ســـمو 

الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة بجهود االتحاد اآلســـيوي لكرة اليد 
برئاســـة الشـــيخ أحمـــد الفهـــد الصباح في 

االرتقاء باللعبة على الصعيد القاري.
 جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال ســـموه كالً من 
نائـــب رئيـــس االتحـــاد الدولـــي عـــن آســـيا 
وأميـــن صنـــدوق االتحـــاد اآلســـيوي بـــدر 
لالتحـــاد  التنفيـــذي  والمديـــر  الذيـــاب، 
اآلســـيوي أحمد أبوالليـــل، بحضور رئيس 
االتحـــاد البحريني ونائب رئيـــس االتحاد 
اآلسيوي لكرة اليد علي عيسى إسحاقي، 
ورئيس االتحاد السعودي لكرة اليد عضو 
مجلـــس إدارة االتحـــاد اآلســـيوي فاضـــل 

النمر. 
 ورحب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة بوفد االتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة اليد منوهًا بالدور البـــارز الذي يلعبه 
االتحـــاد علـــى صعيـــد تطويـــر اللعبـــة مـــن 
خالل روزنامة بطوالته المنتظمة واإلقبال 
الكبيـــر على المشـــاركة في مســـابقاته من 

قبل األندية والمنتخبات اآلسيوية.
 وأكد ســـموه علـــى أهمية تنميـــة وتطوير 
اآلســـيوي  االتحاديـــن  بيـــن  العالقـــة 
االرتقـــاء  فـــي  يســـهم  بمـــا  والبحرينـــي 
باللعبة بمملكة البحريـــن منوهًا بالعالقات 
الوطيـــدة بيـــن الجانبيـــن والتـــي تكللـــت 
باســـتضافة مملكـــة البحريـــن للعديـــد من 
البطوالت اآلســـيوية بتميـــز ونجاح، معربًا 
عـــن تقديـــره للثقـــة الكبيـــرة التـــي يوليها 
االتحـــاد القـــاري للبحرين لتنظيـــم العديد 

مـــن بطوالته المهمة وهـــو ما يعكس الثقة 
لالتحـــاد  متمنيـــًا  التنظيميـــة،  بقدراتهـــا 

اآلسيوي المزيد من التقدم والنماء. 

 “الدراجات الهوائية” يختم 

مشاركته بميداليتين فضيتين 

للدراجـــات  الوطنـــي  منتخبنـــا  اختتـــم 
الهوائيـــة مشـــاركته بتحقيـــق ميداليتيـــن 
فضيتيـــن أمس )الثالثـــاء( 24 مايو 2022 
ضمن ختام منافســـات الدراجات الهوائية 
التـــي أقيمـــت علـــى كوبـــري الشـــيخ جابر 

األحمد الصباح.
العـــب منتخـــب الدراجـــات أحمـــد ناصـــر 
أحـــرز المركـــز الثانـــي والميداليـــة الفضية 
في سباق الفردي ضد الساعة بعدما أنهى 
الســـباق بزمن 1:49:35 ســـاعة، فيما أحرز 
منتخبنـــا المركز الثاني والميدالية الفضية 
على مستوى الفرق بزمن 5:28:45 ساعة.
وبذلـــك أنهى منتخب الدراجـــات الهوائية 
مشاركته بتحقيق 5 ميداليات ملونة بينها 
ميداليتان فضيتان و3 ميداليات برونزية 
ليحتـــل المركـــز الثالث فـــي الترتيب العام 

لمسابقة الدراجات الهوائية. 

 البحرين وقطر... مواجهة ستحدد 

مالمح ذهبية الطائرة

 مباراة أشبه بنهائي ستحدد مالمح البطل 
عندما يلتقي منتخبنا الوطني األول للكرة 
الطائـــرة ونظيـــره القطـــري الســـاعة 5:00 
مساء اليوم )األربعاء( 25 مايو 2022 على 
صالة الشـــيخ سعد العبدهللا الصباح ضمن 

منافسات الجولة الرابعة.
 كمـــا يلتقـــي كلٌّ مـــن: منتخـــب اإلمـــارات 
وعمـــان الســـاعة 3:00 مســـاء، ومواجهـــة 

الكويت والسعودية الساعة 7:00مساء.
وتعتبر المباراة بمثابة مفترق طرق وذات 
أهميـــة كبيـــرة ألنها تجمـــع منتخبنا حامل 
األلعـــاب  دورة  بذهبيتـــي  والفائـــز  اللقـــب 
الخليجية في نسخة 2011 ونسخة 2015 
والعنابـــي الوصيف في النســـخة الماضية 
وأحـــد أقـــوى المنتخبـــات علـــى الصعيـــد 
الخليجي واآلســـيوي، حيث إن الفائز في 
المواجهـــة ســـتفصله خطـــوة واحـــدة عـــن 
الذهبيـــة، خصوصـــًا أن منتخبنا ســـيالقي 
الكويـــت، وقطـــر ســـيواجه اإلمـــارات فـــي 
مرشـــحان  واالثنـــان  األخيـــرة،  الجولـــة 

لتخطي الكويت واإلمارات.

 منتخب اليد يبدأ التحدي بمواجهة 

بالكويت 

 يبـــدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد مشـــواره 
عندما يواجه المنتخـــب الكويتي صاحب 
مســـاء   7:00 الســـاعة  والجمهـــور  األرض 

على صالة سعد العبدهللا الصباح.
 كمـــا يلتقي المنتخب الســـعودي والقطري 
الســـاعة 5 مســـاء على الصالة ذاتها. وكان 
منتخبنـــا قد توج بذهبية النســـخة األولى 
التـــي أقيمت فـــي البحريـــن 2011 بقيادة 
المدرب الوطني عادل الســـباع ومســـاعده 
محمـــد المراغـــي، بينمـــا أحـــرز الميداليـــة 
 2015 الماضيـــة  النســـخة  فـــي  الفضيـــة 

بالمملكة العربية السعودية.

سيدات األحمر ُيتوَّجن بذهبية “الفوتسال” بدورة األلعاب الخليجية
سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي رؤساء االتحادات الخليجية لكرة السلة

أثناء استقبال وفد االتحاد اآلسيوي سموه مع إسماعيل القرقاوي

حياة بنت عبدالعزيز تحتفل بالبرونزية مع الالعبينسمو الشيخ عيسى بن علي يتحدث لسيدات كرة الصاالت

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد منافسات البادل

تتويج منتخبنا بفضية الفرق في سباق ضد الساعة

سمو الشيخ عيسى بن علي مع وفد االتحاد اآلسيوي لكرة اليد

منتخب الطائرة

منتخب كرة اليد

بطالت البحرين

منتخبنا الوطني األول للكرة الطائرة 
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سمو الشيخ عيسى بن علي مستقباًل رئيس االتحاد العربي واإلماراتي لكرة السلة



كشــفت الفنانة مي كســاب، عن تفاصيــل خضوعها إلجراء 
عمليــة المرارة، حيث نشــرت صورة لها بعــد العملية عبر 
حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، موجهة الشكر 
لكل مــن اطمأن عليها مــن أصدقائها وزمالئهــا وعائلتها 

وعائلة زوجها.
وكانت الفنانة كســاب، عــرض لها خالل موســم دراما رمضان 

الماضي، مسلسل “أحالم سعيدة” مع النجمة الكبيرة يسرا، هو العمل الرابع الذي 
يجمعهما ســويا، ولفتت مي، في لقاء خالل برنامج “كلمة أخيرة” إلى أن يسرا تمنح 

من يعمل معها، ففي العمل قدر كبير من االحترام.

يجســد الفنان محمد ثروت ضمن أحداث فيلم “عمهم” 
بطولة الفنــان محمد عــادل إمام شــخصية مهندس 
كمبيوتــر تؤثر على العمل بشــكل كبيــر، ومن المقرر 

طرحه في موسم عيد األضحى المقبل. 
فيلم “عمهم”، بطولة محمد إمام، ويشارك في بطولته 

أيًضا ســيد رجب ومحمود حافــظ والفنانتان هدى المفتى 
وآيتن عامر، واللتان جاءتا بداًل عن أمينة خليل ورحاب الجمل، وينافس إمام 
خالل األحداث علــى بطولة الجمهورية للمالكمة، والعمل من تأليف وســام 

صبري.

مهندس كمبيوترسالمات كساب
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عرض فيلم المخرج المصري طارق صالح الجديد “صبي من الجنة” في أحد األدوار الرئيسة في المسابقة الرئيسة في نسخة 2022 من مهرجان كان السينمائي. الفيلم 
هو فيلم سياسي مثير عن نجل صائد سمك آدم )توفيق برهوم( الذي ألقي به في صراع وحشي على السلطة بين النخبة الدينية والسياسية في مصر.

تـــم تصويـــر الفيلم إلى حـــد كبير في اســـطنبول 
وهو إنتاج مشـــترك بين السويد وفرنسا وفنلندا 
والدنمـــارك مـــع ممثلين من بين آخرين، الســـويد 
ومصـــر  وســـوريا  وروســـيا  واليمـــن  وفلســـطين 

وفرنسا وغامبيا.
وقال مخـــرج العمل طارق صالح في تصريحات 
رســـمية: “عندمـــا تصنـــع فيلًما عن شـــيء لم يتم 
إخبـــارك عنـــه مـــن قبـــل، غالًبـــا مـــا تكـــون لديـــك 
شـــكوك. هل ســـيهتم أحـــد؟ هل يريـــد أحد رؤية 
هذا؟ يجيب االختيار لمهرجان األفالم األول في 
العالم على هذا الســـؤال.. أشـــعر بســـعادة غامرة 

اليوم”.
وأضـــاف أيضـــا منتـــج العمـــل كريســـتينا أوبرج: 
“قبل أربع ســـنوات، قررنا صنـــع صبي من الجنة، 
وعندما قرأت سيناريو طارق، فهمت أن هذا كان 
فيلًما للمنافســـة الرئيســـة فـــي كان، واآلن وصلنا 

إلى هذا الهدف.
مـــرة أخـــرى، يظهـــر طارق أنـــه ينتمي إلـــى القمة 

المطلقة لصانعي األفالم في العالم”.
ملخص العمل: في القاهرة وبجامع األزهر، أثناء 
إلقـــاء خطابـــه الترحيبـــي للطـــالب، ينهـــار اإلمام 

األكبر للمؤسسة المرموقة أمام الجمهور!

موت مفاجـــئ يؤدي إلى حرب خالفة وحشـــية، 
كل الضربـــات مســـموح بهـــا، بمـــا في ذلـــك األكثر 
دمويـــة، وفي ذات صبـــاح، تم العثـــور على جثة 

طالب ميتة في الفناء الرئيس.
هـــذا كل مـــا يتطلبه األمـــر لدفع آدم، وهـــو إقليم 
شـــاب وصـــل للتـــو لألزهر، إلـــى قلب لعبـــة القوة 
القاسية التي تشارك فيها أعلى السلطات الدينية 

والسياسية في البالد.
الفيلـــم مـــن بطولـــة محمد بكـــرى ومهـــدي دهبي 
وعمرو مســـعد يوســـف وتوفيق برهوم، وفارس 

فارس، ويونس البايرك.

سعيد محمد

ستعرض نتفليكس وثائقي عن 
جينيفر لوبيز 14 يونيو المقبل 

بعنوان “جينيفر لوبيز: منتصف 
العمر” يسلط الضوء على 

كواليس مسيرتها الفنية في 
السنوات األخيرة، كما يكشف 

مراحل تطورها كامرأة وأم 
وفنانة، وتعترف لوبيز بفقدان 

ثقتها في نفسها في مرحلة من 
حياتها. 

tariq_albahhar

من صلصال “الفخار” إلى “بني أسد”... “اليف بريس” تصفق للكامل
تـــروي مجموعـــة الصـــور حكايـــات لهـــا فصـــول إنســـانية تدركها لغـــة العيـــون فـــي كل الثقافات 
والحضارات، وبين صلصال من فخار عالي العريقة، ومشـــاهد من شـــعائر ســـنوية حضرت فيها 
كاميـــرا المصـــور البحرينـــي الســـيد باقـــر الكامل في كربـــالء بين مراســـم عزاء بني أســـد ضمن 
مجموعـــة فـــي كل صـــورة منها رواية وألف معنى، كانـــت النتيجة الفـــوز بميداليتين برونزيتين 
وشهادة دبلوما في مسابقة “اليف بريس” للصحافة للعام 2022.
واختار الكامل ما رآه مؤثًرا من مجموعة صوره ليشارك بها 
في المســـابقة العالمية التي تشهد مشاركة دولية يتوافد 
عليهـــا آالف المصوريـــن ال ســـيما أولئك الذيـــن يمتلكون 
“أثـــر اللحظة الفارقة” من مصـــوري الوجهات وبؤر النزاع 
والحـــروب، ويوثقـــون لحظـــات مختلفة األثـــر في نفوس 
الناس، على أن المشـــاركة كمنافســـة كما يـــرى الكامل، تعني 
أن تختطف 3 جوائز تحمل اســـم مملكة البحرين ويصفق لها 
عشاقها من جهة، وحضورك كمصور في الوجدان اإلنساني 
مـــن جهـــة أخـــرى، فمشـــروع “الفخـــار” خطـــف الميداليـــة 
البرونزيـــة، وجـــاءت البرونزيـــة األخـــرى لمشـــروع “عـــزاء 
بني أســـد فـــي كربالء”، وكانـــت جائزة “دبلومـــا الصحافة” 
مـــن نصيب مشـــروع “بورتريه” إحياء موســـم ذكرى 
األربعيـــن في كربالء، لتضاف هـــذه اإلنجازات 
إلـــى مســـيرة 200 جائـــزة دوليـــة للمصـــور 
الكامـــل، نال منهـــا ومن غيرهـــا ألقابا عدة 
معتمـــدة من قبل منظمات وهيئات عالمية 

متخصصة في مجال التصوير.

انتهى المطرب الســوري مجد القاسم من تصوير أحدث 
كليباتــه الغنائيــة بعنــوان “لحظــة”، وهو ديــو غنائي 
جديد بمشــاركة المطربة الشــابة ريهام فايق، واألغنية 
“لحظــة” من كلمات يحيى هراس، ألحان ســيد راضي، 

والكليب من إخراج أحمد غنيم.
وطــرح الفنان مجد القاســم مؤخــًرا، أغنية دينيــة جديدة 

بعنوان “اإلســراء والمعراج”، من كلمات الشــاعر أبو زيــد عبدالحكم، وألحان 
أســامة محفــوظ، وتوزيع حاتــم نصر، هندســة صوتية محمد جــودة، والتي 

طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج مصطفى األباصيري.

جديد القاسم

فاز بميداليتين برونزيتين ودبلوما الصحافة بمسيرة 200 جائزة دولية

طارق البحار

مهرجان أفالم السعودية يكرم األوائل.. الصّديق والرّواف
تنطلـــق فعاليـــات مهرجـــان أفالم الســـعودية 
فـــي نســـخته الثامنـــة لهـــذا العام، مـــن 2 إلى 
9 يونيـــو، ويكرم المهرجان فـــي هذه الدورة 
كالً مـــن الهوليـــوودي األول الســـعودي خليل 
إبراهيـــم الـــرّواف، والمخـــرج الكويتي األول 

خالد الصّديق.
وقـــد تـــم اختيـــار هـــذه الشـــخصيات ألثرهـــا 
الكبيـــر فـــي عالـــم صناعة الســـينما ســـعوديًا 
وخليجيـــًا، حيـــث كان خليـــل الـــرواف، ابـــن 
العربـــي  الممثـــل  العقيـــالت،  وتاجـــر  بريـــدة 
األول الـــذي وقـــف أمـــام كاميـــرات هوليوود 
وذلـــك فـــي عـــام 1939، وأثنـــاء إقامتـــه في 
الواليات المتحدة األمريكية، بعد زواجه من 
األمريكية فرانسيس أليسن التي التقاها في 
بغـــداد، وقد تم اختياره ليكون فني المالبس 
العربيـــة في فيلـــم “كنت مراســـالً حربيًا”، ثم 
وفي الفيلم نفســـه تـــم اختيـــاره ليقوم بدور 
أحـــد شـــيوخ القبائـــل العربيـــة، فـــي تجربـــة 

فريدة من نوعها لم يشـــأ الرّواف 
أن يكررهـــا، رغم كثـــرة العروض 
التـــي انهالـــت عليه بعدهـــا، فقد 
اختار أن يبـــدأ مغامرة حقيقية 
فعمـــل  التمثيـــل،  عـــن  بعيـــدة 
والصحافـــة،  اإلذاعـــة،  فـــي 
والسياســـة، والتجارة، وتعليم 
والديـــن  العربيـــة،  اللغـــة 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  اإلســـالمي، 
األعمـــال التي صبغت ســـيرته 

وحياتـــه التـــي تجـــاوزت المئة عـــام، بصبغة 
المغامـــرة والتنـــوع، واالبتعـــاد عـــن الروتين 

والرتابة.
أما عن المكرم الثاني، وهو المخرج الكويتي 
خالد الصديق، فقد تم اختياره كونه صاحب 
البصمـــة والمبادرة األولى في عالم الســـينما 
فـــي الكويـــت والخليج العربـــي، الذي أصبح 
وعـــن جـــدارة عّراب هـــذا الفن فـــي المنطقة 

قبـــل أن يبلـــغ العشـــرين 
متحديـــًا  عمـــره،  مـــن 
بشـــغفه الـــذي حمله معه 
مـــن الهند، أثناء دراســـته 
بهـــذا  متحديـــًا  هنـــاك، 
والظروف  األهل  الشـــغف 
الكثيـــر  والزمـــن، حاصـــدًا 
العالميـــة  الجوائـــز  مـــن 
والعربيـــة، ليعّبـــد الطريـــق 
المهنـــة،  هـــذه  أهـــل  أمـــام 
ابتـــداًء برائعتـــه “بس يا بحر” وليـــس انتهاًء 
بعمله الـــدءوب أمام أبواب أولي األمر وأهل 
السلطة، الســـتحداث التشريعات التي تدعم 
قطـــاع الســـينما والمشـــتغلين فيـــه، ناهيـــك 
عن كونه المدرســـة األولـــى التي اتخذت من 
البيئة الخليجيـــة، والعـــادات والتقاليد فيها، 
أرضيـــة وأساســـًا لألعمـــال الســـينمائية التي 

اشتغلها متمسكًا باألصالة والهوية.   

“رقم هاتف قديم” 

أعلـــن مهرجـــان أفالم الســـعودية عن 
تدشـــين أولى عـــروض دورته الثامنة 
بالفيلم الســـعودي “رقـــم هاتف قديم” 
مـــن إخـــراج علـــي ســـعيد، وذلـــك في 
عرضـــه العالمـــي األول، اعتبـــاًرا مـــن 
وســـبق   ،2022 يونيـــو   2 الخميـــس 
للفيلـــم أن حصـــل على المركـــز األول 
خـــالل  الســـيناريو  تطويـــر  بمعمـــل 

فعاليات الدورة السابعة.
الفيلـــم من بطولـــة الممثل الســـعودي 
يعقوب الفرحان، وتدور أحداثه حول 
مرحلـــة منتصف عمر اإلنســـان، حيث 
يحـــاول بطل العمل أن يغير خياراته، 
حياتـــه،  مســـار  فـــي  النظـــر  ويعيـــد 
ويعكـــس الفيلـــم حالـــة مـــن التمـــاوج 
الداخلـــي الـــذي يحدث لإلنســـان في 

تلك المرحلة.

عيد ميالدي

د. سعاد محمد الصباح 

ها أنا أخطو 
نحو عاٍم 

الح من عمري الجديد
وُيَغنِّي النَّاُس َحْولي:

“ِعيُد ِميالٍد َسعيْد”
ْعَد َلْيَتُهْم َيْدُروَن أنَّ السَّ

عْن َدْربي َيحيْد
َأيُّ َسْعٍد..

َعْينـــي  َعـــْن  الَقْلـــِب  وَمَلْيـــُك 
َبِعيْد؟

َوْهَو َرْغَم الُبْعِد َعنِّي
َساِكٌن قلب الَوريْد

ُة.. اِعَرُة الُحرَّ وَأنا الشَّ
َأْحيا كالَعِبيْد

ْت.. ماُنوَن َوَمرَّ الثَّ
آِه يا ُعْمري الَمِديْد

وُأعاني اْلَيْأَس..
ِغيْد في َبْحُبوَحِة الَعْيِش الرَّ

وُأِحسُّ النَّاَر ِإْذ َأْسُكُن..
َقْصرًا ِمْن َجِليْد

َوَأرى َأْسِوَرتي في ِمْعَصمي
َقْيَد الَحديْد

َآِه َلْو َتْســـأَُلني يـــا َمِلِكي َماذا 
ُأريْد؟

َأنا اَل َأْرُجو ِمَن الَجاِه َأِو الماِل 
الَمزيْد

اهي ال، وال الُمْسَتْقَبَل الزَّ
وال الُعْمَر المديْد

أْنَت لي َأْغلى اأَلماِني..
َأْنَت لي َأْحلى َنشيْد
َأْنَت لي َأْجَمُل ِميعاٍد

وِميالٍد َسعيْد..

السيد 
باقر الكامل

“صبي من الجنة”.. وصراع 
وحشي على السلطة في 

كان السينمائي
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المهنة ذات 
أهمية في 

عملية التداول 
والتمويل 
العقاري

الدورة التدريبية 
اإللزامية للمعايير 
واللوائح تشمل 4 

درجات

)جيلـــي  القابضـــة  جيلـــي  تشـــجيانغ  مجموعـــة  إدراج  تـــم 
القابضة( في الثاني من أغســـطس 2021، هانغتشو، الصين، 
كأكبر شـــركة لتكنولوجيا السيارات مملوكة للقطاع الخاص 
فـــي الصيـــن، في قائمة فورتشـــن جلوبـــال 500 العام 2021 
للعـــام العاشـــر علـــى التوالـــي بترتيـــب 239 بعـــد أن وصلت 
إيراداتهـــا العـــام الماضـــي إلـــى 47.191 مليـــار دوالر. ومنـــذ 
دخولهـــا فـــي قائمـــة فورتشـــن جلوبـــال 500 ألول مـــرة في 
العـــام 2012، ارتفعـــت جيلي القابضـــة بأكثر من 200 مكان. 
كمـــا احتفلت جيلـــي القابضة بأحـــدث إدراج لهـــا في قائمة 
فورتشـــن جلوبال 500 بإصدار الملخص التالي لتقدمها من 

العام الماضي:
وقطعـــت جيلـــي القابضـــة خطـــوات كبيرة في العـــام 2020 
المضطـــرب، إذ تجاوزت مبيعات العالمات التجارية التابعة 
لها وشركائها 2.1 مليون وحدة. وشهدت العالمات التجارية 
المـــدارة تحـــت إشـــراف مجموعـــة جيلـــي أوتـــو مبيعـــات 
تجـــاوزت 1.32 مليـــون وحـــدة، واحتلت العالمـــة التجارية 
جيلـــي أوتـــو المرتبـــة األولى فـــي المبيعات مـــرة أخرى بين 
العالمـــات التجاريـــة الصينية للعام الرابـــع على التوالي. كما 
واجهت فولفو للســـيارات الصعاب في النصف األول 2020، 
لكنها تعافت بســـرعة في الشـــوط الثاني بأقوى مبيعات تم 
تحقيقهـــا علـــى اإلطالق فـــي تاريخ الشـــركة. وعلـــى الرغم 

مـــن التحديات الناتجة عن تفشـــي وباء كوفيد 19 العالمي، 
اســـتمرت جيلي القابضة في األداء المرن وشـــهدت نمو في 

األرباح بنسبة 10 % تقريًبا.
ومـــع التحديـــات المســـتمرة مـــع الوبـــاء العالمـــي المســـتمر 
والثورة التكنولوجية داخل صناعة الســـيارات، تبني جيلي 
القابضـــة تحالفات واســـعة النطاق، وتســـعى إلـــى مزيد من 
التآزر، وتســـتثمر فـــي االبتكار، وتضع األســـاس لنظام بيئي 

لتكنولوجيا التنقل بينما تواصل تنميتها المستدامة.
ولطالمـــا كان التعاون عبر الحدود والشـــراكات العالمية قوة 
لــــ جيلـــي القابضة هـــذا العـــام، فيمـــا أعلنت عـــن العديد من 
 Foxconn و Baidu و Daimler AG الشـــراكات العالمية مع

.Concordium و

المجموعة احتلت المرتبة 239 بالقائمة العام 2021

“جيلي القابضة” في سنتها العاشرة تحت إدراج “فورتشن جلوبال 500”

“التثمين العقاري” تخلق فرص عمـل جديـدة للخريجيـن
توقيع اتفاقية مع المعهد الملكي للمساحين في بريطانيا  لتقديم دورات متخصصة... الرئيس التنفيذي لـ ”ريرا”: 

المهــن مبنيــة على منهجيـــة علميــــة متطــــورة ألفضــــل التجــــارب العالميــــة
وقعـــت كل مـــن مؤسســـة التنظيم 
العقاري “ريـــرا” في مملكة البحرين 
للمســـاحين  الملكـــي  والمعهـــد 
 ،)RICS( القانونييـــن في بريطانيـــا
تهـــدف  مشـــترك  تعـــاون  اتفاقيـــة 
متخصصـــة  دورات  تقديـــم  إلـــى 
للتثميـــن العقاري. وبهذه المناســـبة 
قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
التنظيم العقاري، الشـــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة “إننا اليوم سعداء 
بتوقيـــع هـــذه االتفاقيـــة مـــع أحـــد 
أهـــم وأفضـــل المعاهـــد فـــي مجال 
لتقديـــم دورات  العقـــاري  التثميـــن 

للمثمنيـــن  ومتقدمـــة  متخصصـــة 
تمكـــن المثمـــن العقاري فـــي مملكة 
البحريـــن مـــن تقديـــم عمـــل مميـــز 
وأكثـــر دقة ومصداقيـــة في مجال 
التثميـــن العقاري، وممارســـة قائمة 
على منهج علمـــي متطور ومعايير 
موحـــدة يتـــم مـــن خاللهـــا تجنـــب 
العمـــل القائـــم علـــى التفـــاوت فـــي 
المعايير واالجتهادات والتقديرات 
عـــن  وقـــع  حيـــث  الشـــخصية”. 
المؤسســـة الشيخ محمد بن خليفة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة  آل 
لمؤسســـة التنظيـــم العقـــاري ونيل 

شـــاه مدير التعاون االســـتراتيجي 
للمســـاحين  الملكـــي  المعهـــد  لـــدى 

القانونيين.
وأشار الشـــيخ محمد بن خليفة أن 
مهنة التثميـــن العقاري اليوم مبنية 
متطـــورة  علميـــة  منهجيـــة  علـــى 
مســـتندة علـــى أفضل الممارســـات 
هـــذا  فـــي  العالميـــة  والتجـــارب 
المهنـــة  هـــذه  تمثلـــه  لمـــا  المجـــال، 
التـــداول  مـــن أهميـــة فـــي عمليـــة 
وكذلـــك عمليـــة التمويـــل العقـــاري 
التـــي تقدمهـــا المصـــارف والبنـــوك 
المحلية، والتي تكون محمية أكثر 

بمـــا تقدمه عمليـــة التثمين من دقة 
ومصداقية وشفافية ألي عقار يتم 
تمويـــل شـــرائه أو رهنـــه، وأضـــاف 
بأن مهنة التثمين العقاري ينظر لها 
اليـــوم علـــى أنهـــا مهنة قـــادرة على 
خلق فـــرص عمل جديـــدة بإمكانها 
اســـتقطاب الخريجيـــن الجـــدد لمـــا 
تمنحـــه من عوائـــد مادية مناســـبة 
علـــى  قائـــم  واعـــد،  عمـــل  وســـوق 

المهنية والمنهجية العلمية.
وقـــال الشـــيخ محمد إن الـــدورات 
التدريبية التي ســـتقدمها مؤسسة 
التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد 

)RICS( تشـــمل الـــدورة التدريبيـــة 
اإللزامية لمعايير ولوائح مؤسســـة 
درجـــات  أربـــع  العقـــاري  التنظيـــم 
)ج(  وبعدهـــا  )د(  بتصنيـــف  تبـــدأ 
وبعدهـــا التصنيـــف )ب( وصوالً إلى 
)أ(  التصنيـــف  أعلـــى درجـــة وهـــي 
وسيتمكن المثمن العقاري الحاصل 
 )RICS( علـــى شـــهادة معتمدة مـــن
باالعتراف به كمثمن عقاري دولي.

شـــاه  نيـــل  أعـــرب  جانبـــه،  ومـــن 
مديـــر التعـــاون االســـتراتيجي، عن 
ســـعادته بتوقيـــع اتفاقيـــة التعاون 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  مـــع 

الـــذي ســـيمنحها الفرصـــة للدخول 
إلى ســـوق البحرين باعتباره سوًقا 
ا واعًدا وموثوًقا به، ومرغوًبا  عقاريًّ
لدى المستثمر الخارجي، لما يملكه 
مـــن تشـــريعات وقوانيـــن ومعايير 
وإجـــراءات  وشـــفافة  واضحـــة 
ميســـرة، مؤكـــًدا أن مهنـــة التنظيم 
العقـــاري تعتبـــر اليـــوم مـــن المهـــن 
الواعـــدة القـــادرة علـــى خلق فرص 
عمـــل مبنيـــة علـــى منهجيـــة علمية 
اســـتقطاب  علـــى  قـــادرة  متقدمـــة 
العقارييـــن،  الخريجيـــن والخبـــراء 

وتمنحهم عوائد مادية مجزية.

ثّمن المدير التنفيذي لجمعية الصحفيين 
دور  ســـليمان،  أحمـــد  فـــواز  البحرينيـــة، 
الصحافـــة فـــي المجتمـــع ونشـــر الوعـــي 
والثقافـــة والمعرفـــة، كما أشـــاد بالجهود 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  يبذلهـــا  التـــي 
الصحفييـــن االبحرينية برئاســـة عيســـى 
الشـــايجي رئيس مجلس اإلدارة وسعيها 
لتطويـــر برامجهـــا وأنشـــطتها مـــن خالل 
ورشات العمل والدورات التدريبية التي 

تقيمها لتطوير أداء الصحافيين.
جاء ذلك خالل اســـتقبال مدير العالقات 
البحريـــن  ببنـــك  والتســـويق  العامـــة 
والكويـــت، زين الزياني، للمدير التنفيذي 
لجمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة، حيـــث 
قـــدم البنك دعمًا ماليًا ســـخيًا كمســـاهمة 
إلنجـــاح مشـــروعات وفعاليـــات الجمعية 
وتحقيـــق أهدافهـــا، وذلـــك انطالقـــًا مـــن 
للبنـــك ممثلـــة  العليـــا  توجيهـــات اإلدارة 
في الرئيس التنفيذي عبدالرحمن ســـيف 
الموجهة لدعم المؤسســـات الثقافية في 

المجتمع.

وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد فـــواز ســـليمان 
بحـــرص بنـــك البحريـــن والكويـــت علـــى 
دعـــم الجهـــات اإلعالمية لما لهـــا من دور 
مهـــم وبـــارز فـــي دعـــم مســـيرة النهضـــة 
الحاليـــة التي تشـــهدها مملكـــة البحرين، 
كبـــرى  مـــن  واحـــدًا  البنـــك  وباعتبـــار 
المؤسســـات الماليـــة في المملكـــة، حيث 
المســـاهمات  مـــن  العديـــد  البنـــك  يقـــدم 
المساندة منه لمختلف القضايا اإلنسانية 
واالجتماعيـــة، ويقـــوم بدعـــم الكثير من 
المؤسســـات بما فيها األندية والصناديق 
الخيريـــة ومختلف الجهـــات االجتماعية 

فـــي مبادرة منـــه لتحقيق هدف الوصول 
لرؤية مستقبل ومجتمع أكثر إشراقًا في 

مملكة البحرين. 
الصحفييـــن  جمعيـــة  عـــن  وبالنيابـــة 
البحرينيـــة عبر المديـــر التنفيذي عن بالغ 
شـــكره وتقديره لبنك البحرين والكويت 
لمبادرتـــه الكريمـــة بتقديم الدعـــم المالي 
للجمعيـــة لتحقيـــق األهـــداف التي تصبو 
إليهـــا لتطويـــر البرامـــج التدريبيـــة التـــي 
تقدمهـــا الجمعيـــة للصحافييـــن كجمعية 
مهنية والتعاون الثالثي المثمر مع معهد 

البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

خالل لقاء مدير العالقات العامة والتسويق للبنك بالمدير التنفيذي للجمعية

“البحرين والكويت” يدعم مشروعات وأنشطة “الصحفيين البحرينية”

عالم المعارض بالصخير يفتح المجال لطلبات المستأجرين حتى نهاية مايو
دراسة عروضهم وتحديد مواقعهم في يوليو استعدادا للتدشين بأكتوبر

أعلنت شركة Savills عن استقبالها لطلبات التأجير 
في عالم أرض مركز المؤتمرات والمعارض البحرين 
الجديـــد، وذلك بدًءا من أمـــس وحتى 31 من مايو 
الجارى، حيث ســـتخصص الشركة الفترة المذكورة 

الســـتقبال طلبـــات التأجيـــر فـــي المركـــز الواقع في 
الصخير.

وفي تفاصيل أخرى حصلت عليها “البالد”، ســـتقوم 
الشـــركة خالل يونيو المقبل بدراســـة الطلبات التي 
تم التقدم بها والجلوس مع المســـتأجرين للتفاوض 

الممّيـــز  اختيـــار  وســـيتم  عروضهـــم  فـــي  والنظـــر 
والنوعـــي منهـــا وفـــور الموافقـــة عليها ســـيتم البت 
والعمل على مواقعهم ومباشرتها في يوليو المقبل، 
وخـــالل أكتوبر هذا العام ســـيتم افتتاح المركز في 

حال عدم وجود أّية معوقات أو متأخرات. 

يذكـــر أن هيئة البحرين للســـياحة والمعارض كانت 
قد أعلنت في وقت سابق عن إطالق هوّية مبتكرة 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  لمركـــز 
الجديـــد فـــي منطقـــة الصخيـــر، والتي تبـــرز أهمية 
هذا المركز، األكبر واألحدث من نوعه على مستوى 

المنطقـــة، والمرتقـــب أن يشـــكل عنـــد افتتاحه قبل 
نهاية العام الجاري الركيزة األساسية لتعزيز مكانة 
مملكة البحرين كوجهة رائدة للمعارض والفعاليات 
والفعاليـــات  االســـتثمارات  وجـــذب  واألعمـــال، 

السياحية المستقبلية إلى المنطقة.

مروة أحمد

إعالن المعرض



اتفاقية  “تمكين”  العمل  صندوق  وقــع 
تعاون مع مجموعة “AIAC” األميركية، 
في  متخصصة  عــالــمــيــة  شــركــة  وهـــي 
لــلــمــؤســســات  ــي  ــمــال ال األداء  تــحــســيــن 
وتعزيز  واالستحواذ،  الدمج  وعمليات 
ــتــاجــيــة الــمــؤســســات الـــتـــي تــواجــه  إن

تحديات تؤثر على استدامة أعمالها.
وتحظى مؤسسة “AIAC” بخبرة واسعة 
في هذا المجال، ما سيسهم في تقديم 
ــاري لـــلـــمـــؤســـســـات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــم االسـ ــ ــدعـ ــ الـ
برنامج  مــن  كــجــزء  وذلـــك  البحرينية 
“تمكين”  أطلقته  الذي  الشركات  تحول 
حديثا، والذي يهدف إلى تطوير نماذج 
للتحديات  استجابة  المؤسسات  أعمال 
والــــفــــرص الــتــكــنــولــوجــيــة والــمــالــيــة 
التي  الــســوق  متغيرات  إلــى  بــاإلضــافــة 

تواجهها. 
الشركات  تحول  برنامج  يعتبر  حيث 
تمكين  أطلقها  برنامًجا   16 من  واحــًدا 
ــن خـــطـــة الــتــحــول  حـــديـــثـــا كـــجـــزء مــ
إحداث  على  تركز  التي  اإلستراتيجي 
التأثير اإليجابي في االقتصاد الوطني 

لتلبية احتياجات السوق.
التنفيذي  الرئيس  المناسبة، أكد  وبهذه 
رجب  حسين  “تمكين”  العمل  لصندوق 
الـــتـــزام تــمــكــيــن بــمــســاعــدة الــشــركــات 
في  رئــيــًســا  مساهًما  لتصبح  المحلية 

ــال “إن دعــم  ــ الــوطــنــي، وق االقــتــصــاد 
القطاع  مؤسسات  واستدامة  إنتاجية 
على  إيــجــابــًيــا  تــأثــيــًرا  الــخــاص سيولد 
االقــتــصــاد الــوطــنــي، مــن خـــال تعزيز 
األولويات الوطنية التي تضمنتها خطة 

التعافي االقتصادي”. 
ــر هــــــذا الـــتـــعـــاون  ــوفــ ــ ــي وأضـــــــــاف “ســ
 AIAC اإلســتــراتــيــجــي مـــع مــجــمــوعــة 
الــتــي تنطبق  لــلــمــؤســســات  األمــيــركــيــة 
عــلــيــهــا مــعــايــيــر االســتــحــقــاق خــدمــات 
استشارية تشمل دراسة الوضع الحالي 
أدائها  وتعزيز  نموها  وفرص  للشركات 
لتعزيز  تــحــول شــامــلــة  ووضــــع خــطــة 
لتحقيق  وتحسينها  األعـــمـــال  ــمــاذج  ن
أعلى قدر من اإلنتاجية واالستدامة، ما 

يعزز قدرتها التنافسية محلًيا ودولًيا”.
وتعقيًبا على هذه االتفاقية قال المدير 
جراهام  بيتر   AIAC لمؤسسة  اإلداري 
ــهـــات  ــتـــوجـ ــالـ “البــــــــد مـــــن اإلشـــــــــــادة بـ
اإلستراتيجية لحكومة مملكة البحرين 
العمل  صندوق  به  يقوم  الــذي  والـــدور 
من  االقتصاد  عجلة  دفــع  في  )تمكين( 
خال ما يقدمه من دعم لتطوير األفراد 
ننوه  كما  الخاص.  القطاع  ومؤسسات 
بدور تمكين الفاعل في تصميم البرامج 
احتياجات  تلبي  التي  الشراكات  وبناء 
ومختلف  أحجامها  بجميع  المؤسسات 

مراحلها التنموية”. 
وأضاف “تتكون محفظة AIAC من 78 
دولة   24 في  والتوزيع  للتصنيع  موقًعا 
وآســيــا  ــا  ــ وأوروبـ الشمالية  أمــيــركــا  مــن 
ــات مــثــل  ــاعـ ــطـ ــقـ وتـــشـــمـــل مــخــتــلــف الـ
والطاقة  الصحية  والــرعــايــة  التصنيع 
مشاركة  إلــى  نتطلع  ونحن  المتجددة. 
خبراتنا في العديد من القطاعات بهدف 
المؤسسات  التحول اإليجابي في  دعم 
تسهم  أن  شأنها  من  والتي  البحرينية 

بشكل كبير في رفد اقتصاد المملكة”.
تحول  عملية  شــهــد  قــد  تمكين  ــان  وكـ
إستراتيجي مطلع العام الجاري، شملت 
إطاق حزمة من برامج الدعم بأهداف 
تم  إذ  مطورة.  تقييم  وعملية  واضحة 
سلسلة  بعد  الجديدة  البرامج  تطوير 
من الجلسات التشاورية مع ممثلين من 
ــات بـــهـــدف تــلــبــيــة  ــاعـ ــطـ ــقـ مــخــتــلــف الـ
التأثير  وخلق  العمل،  احتياجات سوق 
ــوطــنــي.  ــاد ال ــتـــصـ ــابـــي فـــي االقـ اإليـــجـ
ــاق الــبــرامــج  وســيــواصــل تــمــكــيــن إطــ
والمبادرات التي تخدم مهمته الرئيسة 
ــقــطــاع الــخــاص  الــمــتــمــثــلــة فـــي دعـــم ال
ــس لــلــنــمــو  ــيــ ــ ــرئ ــ ــرك ال ــحــ ــمــ ــ لـــيـــكـــون ال
االقــتــصــادي إضــافــة إلــى دعــم الــكــوادر 
ــبــحــريــنــيــة لــتــكــون الـــخـــيـــار األمــثــل  ال

للتوظيف.

لتقديم الدعم االستشاري للمؤسسات البحرينية

“تمكين” يدشن برنامج تحول الشركات 
بالتعاون مع “AIAC” األميركية

وفــريــدة  متميزة  طبية  خــدمــات 
بتقنية حديثة وكادر طبي متميز 
ماتسكي  مــجــمــوعــة  إلـــى  تــضــاف 
للرئيس التنفيذي محمد أنصاري.

التقنيات  بــأحــدث  الــمــركــز  يتميز 
واألجــهــزة فــي الــبــحــريــن، ويقدم 
العاجية  األسنان  خدمات  جميع 
والتجميلية وكذلك قسم للجلدية 

والليزر والتجميل.
ــي لــمــركــز  ــمـ ــرسـ ــم االفـــتـــتـــاح الـ ــ ت
ــديــة  ــجــل مــاتــســكــي لـــأســـنـــان وال
الهندي  السفير  برعاية  والتجميل 
بيوش سريفاستافا، وحضور كبار 
ــريـــن  ــبـــحـ الـــشـــخـــصـــيـــات مـــــن الـ
والسعودية في احتفال مميز في 

فندق الريتز كارلتون.
وأشــــــــــاد الـــســـفـــيـــر بـــالـــحـــكـــومـــة 
البحرينية وقال “إن هذا المشروع 
دليل على الثقة التي يوليها رواد 
الهنود في االستثمار في  األعمال 
ــاف انــه  ــ ــبــحــريــن”. وأضـ مــمــلــكــة ال
إضافة  سيكون  المركز  أن  يعتقد 
ــاع الـــصـــحـــي فــي  ــطـ ــقـ ــلـ قــــويــــة لـ

البحرين.
ــقـــدم الــمــركــز جــمــيــع خــدمــات  ويـ
والتجميلية،  العاجية  األســنــان 
وتركيبات  ــان  األســن ــة  زراعــ مــثــل 
األسنان وتقويم األسنان المعدنية 
والشفافة، وكذلك تبييض األسنان 
وابتسامة هوليوود، ويرأس فريق 
ــتـــصـــاصـــي تــقــويــم  ــان اخـ ــ ــنـ ــ األسـ
من  العديد  على  الحائز  األســنــان 
أنصاري،  طــارق  الدكتور  الجوائز 
الذي يشغل منصب المدير الطبي 
للمركز، ويضم فريق طب األسنان 
ــان  ــ ــن ــب األســ ــصـ ــي عـ ــاصـ ــصـ ــتـ اخـ
الدكتور محمد علي واختصاصية 
ــات الـــدكـــتـــورة رشــمــي،  ــب ــتــركــي ال
واختصاصي جراحة الفم وزراعة 
األســنــان الــدكــتــور وائـــل، وطبيب 

األسنان الدكتور أحمد.

والتجميل  الجلدية  قسم  ويقدم 
مثل  التجميلية،  العاجات  جميع 
ــر ونـــانـــوبـــور  ــفــيــل الــبــوتــوكــس وال
ــة الــشــعــر بــالــلــيــزر والــهــيــدرا  ــ وإزالـ
ــجــســم، ويــضــم  فــيــشــل ونــحــت ال
ــتــــشــــاري  ــيـــل اســ ــمـ ــتـــجـ فــــريــــق الـ
األمــــــراض الــجــلــديــة والــتــجــمــيــل 
ــو ســتــه  ــ ــ الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــمـــــان ابـ

ــدكــتــور محمد  ال واالخــتــصــاصــي 
عاء. 

بالشكر  التنفيذي  الرئيس  وتوجه 
المركز  الفــتــتــاح  الــهــنــدي  للسفير 
ــحــضــور  والـــشـــخـــصـــيـــات عـــلـــى ال
والموظفين على خدماتهم، ووعد 
من  رائــع  مستوى  بتقديم  الجميع 

الرعاية الخاصة في بيئة فاخرة.

خدمات طبية متميزة وفريدة بتقنية حديثة وكادر مؤهل

افتتاح مركز ماتسكي لألسنان والجلدية 
والتجميل برعاية السفير الهندي بالبحرين

كشــفت شــركة الســيارات األوروبية، المســتورد والموزع الحصري لســيارات 
جاكــوار النــد روڤــر الفاخــرة فــي البحريــن، عــن ســيارة رينــج روڤــر ســبورت 

الجديدة كليًا.

تمّثل  نوعها،  من  فريدة  سابقة  في 
الدفع  ذات  الثالث  الجيل  ســيــارات 
من  األداء-  -عالية  الفاخرة  الرباعي 
ــد روڤــــــــر، طــلــيــعــة الـــســـيـــارات  ــ ــ الن
السيارات  عشاق  قبل  من  المرغوبة 
تكنولوجية  ابــتــكــارات  مــن  فيها  بما 
تمزج  إذ  األداء.  وقدرة خارقة على 
ــر عــلــى الطريق  بــيــن الــحــضــور اآلسـ
التاّمة عند القيادة، كما  واالستجابة 
ــهــا تــتــســم بـــريـــادة اإلبـــــداع حيث  أن
أحــدث  االستثنائي  هيكلها  يــحــوي 
التي تم تصميمها  التقنيات والمزايا 
السيارة  لتكون  روڤــر  النــد  ســيــارات 

األكثر عصرّية على اإلطاق.
سبورت  روڤــر  رينج  سيارة  وتعتمد 
التصميم  هــنــدســة  عــلــى  الــجــديــدة 
الــفــائــقــة  الــمــعــايــيــر  ذات  ــيــة،  ــطــول ال
التي  والــحــديــثــة  الــمــرنــة  بمكوناتها 
 ،)MLA-Flex( روڤر  رينج  بها  تتفّرد 
ــك تـــوفـــر األســــــس الــمــثــالــيــة  ــ ــذل ــ وب
وواجهتها  الــحــركــّيــة  لديناميكيتها 

باقتها  وتشتمل  المهيبة.  المثالّية 
بالقوة  ُتعرف  التي  الدافعة  الحركّية 
إضافيين  مكونين  على  والفعالّية 
تعمل  أسطوانات  ست  من  هجينين 
بذلك مدى  وتوفر  النظيفة،  بالطاقة 
قــيــادة كــهــربــائــّي خــالــص يــصــل إلــى 
يمّكن  ــك  ــ وذل مـــيـــاً(،   70( كــم   113
ثاني  انبعاثات  تقليل  مــن  محركها 
جــم/كــم1   18 لحد  الــكــربــون  أكسيد 

وحسب.
من  التقنّية  التحفة  هــذه  تخلو  وال 
بها  تشتهر  الــتــي  الــتــقــلــيــدّيــة  ــقــوة  ال
ــر االعــتــيــاديــة،  مــحــركــات النـــد روڤــ
التوربيني   V8 مــحــرك  يــوفــر  حــيــث 
الـــمـــزدوج الــجــديــد عــزًمــا يــصــل إلــى 
لفئة  متميز  أداء  وهــو  حصاًنا،   530
للسيارات الرياضية. ويمنح المحرك 
السيارة  تسارًعا مذها، حيث تصل 
100 كم / ساعة في أقل  0 إلى  من 
من 4.5 ثانية )60-0 مياً في الساعة 
في 4.3 ثواٍن( مع تشغيل ديناميكي 

أيًضا االختيار  للعماء  خارق. يمكن 
والــديــزل  البنزين  محركات  بين  مــا 
األداء.  فــائــقــة  الــخــفــيــفــة  الــهــجــيــنــة 
وليس هذا فحسب، إذ سيتم توفير 
ــائــي  ــكــهــرب ــع ال ــدفــ ــ خـــيـــار مـــحـــرك ال
لتواصل   ،2024 العام  في  الخالص 
ــد روڤـــــــر رحـــلـــتـــهـــا فــــي مــجــال  ــ ــ الن
الصديقة  الكهربائّية  الديناميكيات 

للبيئة.
وفي تعليق له على النماذج الجديدة 
العام  المدير  مساعد  قــال  المميزة، 
لمجموعة السيارات األوروبية، آندي 
السيارات  “بالنيابة عن شركة  وولي 
ــر،  ــ ــد روڤـ ــ األوروبـــــيـــــة جــــاكــــوار النـ
اإلعـــان عــن ســيــارة رينج  يسعدني 
روڤر سبورت الجديدة المثيرة التي 

تــم الــكــشــف عنها فــي صــالــة عــرض 
السيارة  إنها  ــيــة.  األوروب الــســيــارات 
االستخدامات  المتعددة  الرياضية 
األمــر  يتعلق  عندما  شــهــرة  واألكــثــر 
بالفخامة واألداء. نهدف إلى توفير 
سيارات الدفع الرباعي األكثر تطورًا 
ــا ودعـــوتـــهـــم لــاســتــمــتــاع  ــن ــعــمــائ ل

بتجربة القيادة لدينا”.

ــمــّطــور لــســيــارة  ويــمــتــد الــتــصــمــيــم ال
ريــنــج روڤـــر ســبــورت الــجــديــدة إلى 
الجديد  الداخلي  تصميمها  تحوير 
جديد  بتصور  صيغت  حيث  كــلــًيــا، 
وذلك  الطائرات،  قيادة  قمرة  لتشبه 
اتساًقا مع مفهوم رينج روڤر بشعار 
ــادة الـــمـــوقـــف”. وألجــــل تــوفــيــر  ــيـ “قـ
السيارات،  لعشاق  المثالّية  التجربة 
أحدث  الفنّية  الطفرة  هذه  تضّمنت 
دعــم  وبــرمــجــيــات  الـــراحـــة،  تقنيات 
ــود الــمــكــّونــات  الــســائــق، مــضــاًفــا ألجـ
الــداخــلــّيــة الــعــمــلــّيــة والــتــصــمــيــمــّيــة 
لتجعل من كل رحلة تجربة ال تنسى.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
ــيـــة في  مــعــرض الــســيــارات األوروبـ
اإللكتروني  الموقع  زيارة  أو  سترة، 
lan- أو   jaguar-bahrain.comm

االتصال  أو    dromverbahrain.comm
أحــدث  لمعرفة  17460460؛  على 
متابعة  يرجى  ــعــروض،  وال األخــبــار 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  صــفــحــات الـ
عبر  األوروبــيــة  بالسيارات  الخاصة 
فيسبوك “جــاكــوار والنــد روڤـــر” أو 
 emjaguarbahrain@ اإلنستغرام 

.emlandromverbahrain@و

“السيارات األوروبية” تتألق نحو مستقبل المركبات الهجينة ألول مرة بالبحرين
مع رينج روفر سبورت 2022 الجديدة كليا
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والـــتـــجـــارة  ــاعــة  ــصــن ال وزارة  دشـــنـــت 
 17 الماضي  الــثــاثــاء  يــوم  والسياحة 
الــتــجــارة  )رواد  بــرنــامــج   2022 مــايــو 
ــارج( بــالــتــعــاون  ــخـ اإللــكــتــرونــيــة فــي الـ
ومعهد  البحرين  ــادرات  صــ شــركــة  مــع 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية، 
ــدة  ــرائـ ــعــض الـــشـــركـــات الـ ــمــشــاركــة ب ب
وشركة  التجارية  الــنــدى  )عــامــة  منها 
تــرودشــنــال تــرنــدز وشــركــة تــرو أكتف 
ايتكو(  وشــركــة  اريهانت  ومــجــوهــرات 
ــدة فــي مجال  ــ كــشــركــات مــرشــدة ورائ
التصدير من خال التجارة اإللكترونية.
وفي هذا اإلطار، أشاد الوكيل المساعد 
األشراف،  عبدالعزيز  والموارد،  للرقابة 
في  اإللكترونية  التجارة  دور  بأهمية 
البحرين  لمملكة  الرقمي  االقتصاد  نمو 
وأن الوزارة تسعى من خال المبادرات 
اإلســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــجــارة 
ــراءات  ــ ــ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة؛ لــتــســهــيــل اإلجـ
ــات والـــمـــؤســـســـات  ــركـ ــشـ وتــشــجــيــع الـ
اإللكترونية  للتجارة  للتحول  التجارية 
ــواق  ــ ــى األسـ ــ وتــحــفــيــزهــا لــلــوصــول إل

العالمية.

ومـــــن خـــال  الــــــــــوزارة  أن  وأضــــــــاف 
مــبــادراتــهــا اإلســتــراتــيــجــيــة الــمــتــعــددة 
تعمل كحلقة وصل بين جميع الجهات 
من مختلف المجاالت والقطاعات ذات 
عاقة، حيث نرى بأنه من خال العمل 
المشترك وتكامل الجهود وتوافقها يتم 
الوطنية  اإلستراتيجية  رؤيــة  تحقيق 
البرنامج  وهــذا  اإللكترونية.  للتجارة 
الداعمة  المبادرات  إحــدى  هو  الحالي 
والــتــي مــن خــالــه يــتــم نــقــل الــخــبــرات 
والـــتـــجـــارب لــلــشــركــات والــمــؤســســات 

ــي الــتــصــديــر  ــة فـ ــبـ ــراغـ الــمــشــاركــة والـ
وتمكنهم من الريادة في هذا المجال. 

ومـــن جــانــب آخـــر فــقــد صــرحــت مدير 
 ، المحميد  المعلومات،مرام  نظم  إدارة 
المبادرات  لتنفيذ  جاهدًة  تسعى  بأنها 
ولخلق  اإللكترونية  للتجارة  الوطنية 
في  اإللكترونية  للتجارة  متكاملة  بيئة 
برنامج  تدشين  تم  فقد  لهذا  المملكة. 
الخارج  في  اإللكترونية  التجارة  رواد 
اإللكترونية  التجارة  مساهمة  لتعزيز 
ــم الــتــصــديــر من  ــادرات ودعــ ــــصــ فـــي ال

للشركات  اإللكترونية  التجارة  خــال 
والمؤسسات التجارية وذلك من خال 
تقديم الحلقات اإلرشادية التي تتضمن 
ــدة فــي مجال  ــرائ تــجــارب الــشــركــات ال
المشاركين  حصول  لضمان  التصدير؛ 
وعند  متكاملة.  إرشــاديــة  تجربة  على 
انتهاء البرنامج سيتم اختيار الشركات 
والمؤسسات المتأهلة من هذا البرنامج 
ومنحها لقب رواد التجارة اإللكترونية 

في الخارج.
كما صرحت الرئيس التنفيذي لصادرات 

ــأن  ــالـــق، ب ــد الـــخـ ــبــحــريــن صـــفـــاء عــب ال
الرقمي  والتحول  اإللكترونية  للتجارة 
دور محوري في نمو المؤسسات وإبراز 
لاستفادة  دوليًا  منتجاتهم وخدماتهم 
من فرص التجارة الدولية. ويأتي هذا 
رؤيـــة صـــادرات  مــع  تماشيًا  الــبــرنــامــج 
كـــل طاقتنا  نــوجــه  حــيــث  ــبــحــريــن،  ال
أنـــواع  نــحــو دعـــم مختلف  واهــتــمــامــنــا 
الرقمي  تحولها  لتحقيق  المؤسسات 
من خال تقديم مجموعة من الحلول 

والخدمات المتنوعة”. 

وكذلك صرح مدير عام معهد البحرين 
أحمد  والمالية،  المصرفية  للدراسات 
BIBF يسعى لتعزيز  الشيخ، بأن معهد 
الثروة  تنمية  خال  من  النجاح  فرص 
الوطنية  ــكــفــاءات  ال ــنــاء  وب الــبــشــريــة، 
ــال الـــتـــصـــديـــر واكـــتـــســـاب  ــجــ ــي مــ ــ فـ
الستغالها  الحديثة  التقنيات  مهارات 
التجارية. وأضاف  للتوسعة  وتطويعها 
بأن المعهد يتطلع لدعم وزارة التجارة 
والصناعة والسياحة في هذا البرنامج، 
جميع  على  النوعية  بالفائدة  يعود  بما 
المشاركين؛ بهدف تعزيز وتحسين أداء 
النطاق  ــارج  الــتــجــاريــة خـ الــمــؤســســات 
ــواق  ــ ــى األسـ ــ ــاق إل ــطــ ــ ــمــحــلــي، واالن ال

اإلقليمية والعالمية.
لجميع  مــتــاحــًا  الــتــســجــيــل  ــزال  ــ يـ وال 
ــركــــات والـــمـــؤســـســـات الــمــهــتــمــة  ــــشــ ال
بالتصدير من خال التجارة اإللكترونية 
بالمشاركة في هذا البرنامج واالستفادة 
هذا  في  الــرائــدة  الشركات  خبرات  من 
المجال، وذلك من خال الرابط التالي: 
https://service.moic.gov.bh/

.champions

عائلية  فــعــالــيــة  الــمــحــرق،  ديـــار  نظمت 
تــضــمــنــت أنـــشـــطـــة تــرفــيــهــيــة وألـــعـــابـــا 
الموافق  الخميس  يــوم  وذلــك  متنوعة، 
افتتاح حديقة  بمناسبة   2022 مايو   19
الديار، أحد أبرز الوجهات الترفيهية في 
من  والـــزوار  للعوائل  الجاذبة  المدينة، 

جميع األعمار.
يــبــلــغ إجــمــالــي مــســاحــة حــديــقــة الــديــار 
عند  ــقــع  ت ــي  وهــ ــع،  ــربـ مـ مــتــر   32,800
المدخل الرئيس من مدينة ديار المحرق 
هللا  بــإذن  له  المغفور  جامع  من  بالقرب 
تــعــالــى الــشــيــخ عــيــســى بـــن ســلــمــان آل 
خليفة، وتحتوي على مساحات خضراء 
 200 وأكثر من  ومناظر طبيعية خابة، 
مــوقــف لــلــســيــارات، إلـــى جــانــب منطقة 
المتنقلة،  ــطــعــام  ال ــعــربــات  ل مــخــصــصــة 
ومقهى لوب الرياضي لراكبي الدراجات 
الفريد.  البحريني  بطابعه  يتميز  والــذي 
الماعب  مــن  عـــدًدا  الحديقة  تضم  كما 
والتنس  والسلة  الــقــدم  لكرة  الرياضية 
ــى 7 مــاعــب  ــ والـــطـــائـــرة، بـــاإلضـــافـــة إل
لرياضة البادل، ومضمار جري ذي أرضية 

تبلغ  األطــفــال  للعب  ومنطقة  مطاطية 
ومنطقة  مربع  متر   400 نحو  مساحتها 
تم  حيث  الهمم،  لــذوي  خاصة  رياضية 
أطباء  مــع  بالتنسيق  وحــداتــهــا  تطوير 
التأهيل واختصاصيي العاج الطبيعي. 

صديقة  تنقل  وســائــل  الحديقة  وتــوفــر 
للبيئة كالدراجات الهوائية والسكوترات 
وتعتمد  للتأجير.  المتاحة  الكهربائية 
الحديقة على األضواء الشمسية التزامًا 
يسهم  مما  البيئية،  االســتــدامــة  بمبادئ 

بالنشاط  مفعم  حياة  أسلوب  تعزيز  في 
والــحــيــويــة؛ مـــن أجــــل مــجــتــمــع صحي 

ومزدهر.
ديار  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
المحرق عبدالحكيم الخياط “نحمد هللا 
حديقة  افــتــتــاح  مــن  مكننا  أن  سبحانه 
الديار رسمًيا والتي تشوقنا لها منذ فترة 
شهدها  التي  للظروف  نظًرا  الزمن؛  من 
ونحن  الــجــائــحــة.  نتيجة  أجــمــع  الــعــالــم 
على ثقة تامة بأن هذا المشروع سيقدم 

للمعايير  نظًرا  للحدائق؛  جديًدا  مفهوًما 
الــعــالــيــة الــتــي اعــتــمــدنــاهــا خـــال تنفيذ 
المشروع. فقد تسببت جائحة كوفيد 19 
في زيادة اإلقبال على ممارسة األنشطة 
الرياضية وإطاق العنان لطاقات الزوار 
متكاملة  ترفيهية  بيئة  في  وهواياتهم 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، ضــمــن مــســاحــات 

خارجية مفتوحة”.
لدى  التشغيلي  العمل  إطار  “أن  وأضاف 
بالتزامها  محّكم  الــمــحــرق  ــار  ديـ شــركــة 

والتي  االجتماعية  بمسؤوليتها  المطلق 
لــصــالــح خــلــق مستقبل  بـــدورهـــا  تــصــب 
الــرائــد  الــمــشــروع  مــســتــدام لسكان هــذا 
ولمملكة البحرين ككل؛ لذا تأتي حديقة 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ ــع أهــ ــا مـ ــار تــمــاشــًي ــ ــــدي ال
المستدامة المحلية والرؤية االقتصادية 
يرتكز  حــيــث   ،2030 الــبــحــريــن  لمملكة 
كما  ثقافية صلبة،  ُأسس  على  تصميمها 
النمو  لتعزيز  التحتية  بنيتها  تطوير  تم 
ــمــســتــدام؛ بــهــدف إثـــراء  االجــتــمــاعــي ال

توفير  عبر  السّكان  حياة  جودة  وتعزيز 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــرافــق والــتــســهــيــات 

صة للعائات”. المخصَّ
ومــن جــانــبــه، قــال الــمــديــر الــعــام لبلدية 
“نشيد بجهود  الجودر  إبراهيم  المحرق، 
مرافق  توفير  في  المحرق  ديــار  شركة 
ومساحات متكاملة للترفيه واالستجمام 
المتنوعة  الرياضية  األنشطة  وممارسة 
أن  ويــســرنــا  ــة.  ــن ــمــدي ال وزوار  لــســكــان 
الُمتميزة  الحديقة  هــذه  افتتاح  نشهد 
بــمــســاحــتــهــا الــرحــبــة وبــاحــتــوائــهــا على 
ــعــديــد مـــن الــخــدمــات والــتــجــهــيــزات،  ال
الحدائق  إلــى  مهمة  إضافة  يجعلها  مما 
الــتــي تشكل  الـــخـــضـــراء  والــمــســاحــات 
بالمملكة. ونحن  لألسر واألفراد  متنفًسا 
ستصبح  ــديــار  ال حديقة  بــأن  ثقة  على 
العمرية،  الفئات  لجميع  مفضلة  وجهة 
ومحّفزة  مثالية  بيئة  لهم  ستوفر  حيث 
رياضي وصحي.  نمط حياة  اتباع  على 
ومن هذا المنطلق، نتطلع قدًما لمستقبل 
أكــثــر اخـــضـــراًرا واســتــدامــًة فــي مملكة 

البحرين”.

استمرار التسجيل في برنامج رواد التجارة اإللكترونية بالخارج

“ديار المحرق” تفتتح حديقة الديار... أكبر متنزه في المدينة

نقل الخبرات والتجارب للشركات المشاركة والراغبة في التصدير

بإجمالي مساحة تبلغ 32.8 ألف متر مربع تتضمن مناظر طبيعية خالبة

أحمد الشيخ مرام المحميدعبد العزيز األشراف صفاء عبدالخالق

أصدر البنك الدولي تقريرا عن أحدث المستجدات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وخصص فصالً خاصًا يركز على تحقيق دول مجلس التعاون 
لتعهداتهــا التــي تتصــل بتغيــر المنــاخ، موضحــا التقريــر أن دول مجلــس التعاون الخليجي تميــزت بانتعاش اقتصادي قــوي من جائحة كورونا فــي العام 2021 
وأوائل العام 2022، فضالً عن استعادة المراكز المالية العامة والخارجية في أعقاب حاالت الهبوط الحادة التي شهدتها هذه الدول في العام 2020. وبفضل 
إطالق حمالت التطعيم الناجحة، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من التغلب على عاصفة جائحة كورونا واســتئناف النشــاط االقتصادي القوي. وأدى 
تخفيــف القيــود المرتبطــة بالجائحة والتطورات اإليجابية في ســوق الهيدروكربونات إلى حدوث حــاالت تعاٍف قوية في العام 2021 في جميع دول المجلس. 
ويشــير التقريــر إلــى حــدوث تحســن ملحــوظ في حاالت العجز فــي المالية العامة لدول المجلس ويقــدر الرصيد الخارجي لدول مجلــس التعاون الخليجي عند 

مستويات ما قبل الجائحة في العام 2021 مع زيادة أسعار الطاقة وإيرادات التصدير.

آفاق النمو

البحريني  االقــتــصــاد  يتعافى  الــبــحــريــن:   -
الجائحة،  سببته  الذي  الركود  من  تدريجيًا 
العام  فــي   %  2.6 إلــى  النمو  وصــل  حيث 
العام  في  يتسارع  أن  المتوقع  ومن   ،2021
بارتفاع  3.5 %، مدعومًا  إلى  ليصل   2022
أســعــار الــطــاقــة. وســيــكــون االنــتــعــاش في 
االقتصاد غير النفطي مدفوًعا بالتوسع في 
إلى  بــاإلضــافــة  واالتــصــاالت  النقل  قطاعي 

زيادة نشاط الزراعة وصيد األسماك.

- السعودية: االقتصاد نما بنسبة 3.3 % في 
المستمر  االنتعاش  بمسار  مدفوعًا   2021
للقطاع غير النفطي، الذي سجل نموًا بنسبة 
النمو  يــتــســارع  أن  المتوقع  ومــن   .%  5.1
مدفوعًا   2022 العام  في   %  7 إلــى  ليصل 
إنتاج  تخفيضات  بعد  أقــوى،  نفطي  بإنتاج 
أوبك+، واستمرار النمو في القطاعات غير 
وزيــادة  أقــوى،  باستهاك  مدعومًا  النفطية 
الــســيــاحــة، وزيـــــادة اإلنـــفـــاق الــــرأس مالي 

المحلي.

الناتج المحلي  - اإلمــارات: ُيقدر نمو إجمالي 
 2021 الــعــام  فــي   %  2.8 بنسبة  الــحــقــيــقــي 
بعدما انكمش بنسبة 6.1 % في العام 2020. 
ــحــالــي دفــعــة مـــن نــجــاح  ــقــي االنــتــعــاش ال ول
العامة  المالية  والمحفزات  التطعيم،  برنامج 
وإجراءات التحفيز النقدي التي ساعدت على 
أن  المتوقع  ومــن  المحلي.  االستهاك  زيــادة 
 2022 العام  يستمر االنتعاش االقتصادي في 
4.7 % مدفوعًا  إلى  النمو  أن يصل  مع توقع 

بالقطاعات النفطية وغير النفطية.

- الكويت: ُيقدر نمو إجمالي الناتج المحلي 
 ،%  2.3 عند   2021 في  الكويتي  الحقيقي 
االنكماش  ضوء  في  متواضع  ارتفاع  وهو 
والذي  كورونا،  الذي سببته جائحة  العميق 
بلغ 8.9 % في العام 2020. من المتوقع أن 
 2022 العام  في  االقتصادي  النمو  يتسارع 
إنتاج  ارتــفــاع  بسبب  %؛   5.7 إلــى  ليصل 
لتخفيضات  التدريجي  اإللــغــاء  مع  النفط، 

أوبك+، وزيادة الطلب المحلي.

- ُعمان: يتعافى االقتصاد العماني تدريجيًا 
من التأثير المزدوج لجائحة كورونا وانهيار 
ــى أن  أســعــار الــنــفــط. وتشير الــتــقــديــرات إل
النمو اإلجمالي بلغ 2.1 % في 2021. ومن 
المتوقع أن يصل النمو في العام 2022 إلى 
النمو  من   %  8 من  بأكثر  مدعوًما   %  5.6
يستمر  بينما  الهيدروكربونات  قطاع  فــي 
من  بأكثر  النمو  في  النفطي  غير  االقتصاد 
يعزز  السريع  اللقاح  طــرح  أن  حيث  %؛   2

النشاط المحلي.

- قطر: شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
وتشير   .2021 فــي   %  3.0 بنسبة  نــمــوًا 
المحلي  الناتج  إجمالي  أن  إلى  التقديرات 
2022 في  الــعــام  الــحــقــيــقــي ســيــرتــفــع فــي 
الهيدروكربونية،  الــصــادرات  زيــادة  أعقاب 
وقد يكون نمو االستهاك الخاص أقل قلياً 
بتقليٍص محتمل في  4.8 %، مدفوعًا  عند 

عائدات كأس العالم وارتفاع األسعار.

البنك الدولي يتوقع تسارع نمو االقتصاد البحريني هذا العام
مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة والتوسع في قطاعي النقل والمواصالت
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تدشين حديقة الديار

 المحرر االقتصادي



تواتــرت األخبــار عــن تخطيــط الهنــد لتقييد صادرات الســكر للمرة األولى منذ 6 ســنوات، ما قد يحد من صادرات هذا الموســم 
عنــد 10 مالييــن طــن، والســبب كمــا ذكــرت مصادر مطلعة الحد مــن ارتفاع األســعار المحلية. ومن المعــروف أن الهند تعد أكبر 
منتج للســكر في العالم وثاني أكبر مصدر له بعد البرازيل. ولنتعرف إذا ما كان هذا ســيؤثر على مملكة البحرين ووارداتها من 
الســكر، طرحت “البالد” الســؤال على رئيس لجنة األغذية بغرفة التجارة والصناعة البحرين خالد األمين، الذي قال “ليس من 
الواضح أنه في حالة حدوث أزمة غذائية عالمية حقيقية، يمكن للدول المستوردة منع الدول المصدرة من فرض التقنين أو 
حظر التصدير، حتى لو كانت تمتلك أصوال فيها”، والمعتقد الســائد حالًيا هي أنها حرب دعائية “بروباغندا” ضد روســيا إللقاء 
اللوم والمســؤولية عليها في موضوع نقص الغذاء في العالم لزيادة الضغط العالمي”، مضيًفا “بعد أن تســبب الغزو الروســي 
ألوكرانيا في أزمة غذاء دولية، تضررت دول الشــرق األوســط خصوصا من تداعيات الحرب، باســتثناء دول الخليج العربي 

التي ظلت بعيدة نسبيا”.

فإن دول  لخبراء،  “أنــه وفقا  األمين  وذكــر 
مجلس التعاون الخليجي ظلت بعيدة عن 
أزمة الغذاء العالمية بسبب إستراتيجيتها 
ــغــذائــي  ــذ عـــقـــود لـــأمـــن ال ــمــســتــمــرة مــن ال

والموارد الالزمة لتنفيذها”.
ــر عــن  ــظــ ــ ــن ــ وقــــــــال األمـــــيـــــن “بـــــصـــــرف ال
دول  فــإن  الــغــذائــي،  األمــن  إستراتيجيات 

ــتــعــاون الــخــلــيــجــي فــي وضــع  مــجــلــس ال
اقــتــصــادي أكــثــر قـــوة مـــن جــيــرانــهــا 

فـــي الـــشـــرق األوســــــط، كــمــا يــقــول 
الــمــحــلــلــون، وبــالــتــالــي فــهــي قـــادرة 
ــدادات  اإلمــ اضــطــرابــات  درء  على 

الغذائية بشكل أفضل”.
وأشار األمين إلى أن “التضخم أكثر 
بسبب  الخليج؛  هــدوءا في منطقة 
ارتباط العمالت بالدوالر األميركي”، 
الــمــفــاجــئــة  الــمــكــاســب  “أن  مــضــيــًفــا 
أسعار  ارتفاع  عن  الناجمة  األخيرة 

يحافظ  حــاجــًزا  تخلق  الــخــام  النفط 
ــادات ويــجــعــل  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــلـــى هـــــذه االقـ عـ

الحكومات في وضع أفضل”.
ــرد قــــائــــاًل  ــ ــطــ ــ ــ ــت ــ واســ

المواد  “مشتريات 
تشكل  ــغــذائــيــة  ال
أقــل  نسبة  أيــضــا 
مــــــــن اإلنـــــــفـــــــاق 

االستهالكي لمعظم الناس في دول مجلس 
باالقتصادات  مقارنة  الخليجي  الــتــعــاون 

األخرى في المنطقة”.
ونوه األمين إلى أن مملكة البحرين أرست 
إستراتيجية لجعل مخزون األغذية يكفيها 

في لـــــــمـــــــدة  أشهر   6 الـــ  تفوق 

حال حدوث أي أزمة مع التزايد الملحوظ 
في أعداد شركات الزراعة المائية”. 

ــة  ــمــثــال، ذكـــر األمــيــن دول وعــلــى سبيل ال
اإلمارات التي استطاعت خلق وزارة كاملة 
ــارات  لــأمــن الــغــذائــي، قــائــاًل “أطــلــقــت اإلمـ
في  الــغــذائــي  لــأمــن  وطنية  إستراتيجية 
2018، وركــزت على زراعــة األطعمة  العام 
الصحراء،  في  للملوحة  المقاومة  الفائقة 
وبناء المزارع العمودية الداخلية والصوب 

الزجاجية الذكية في صحراء دبي”.
إال بعضا من  لــيــس  كــلــه  هـــذا  أن  وأوضــــح 
جــهــود دولــــة اإلمـــــــارات لــتــعــزيــز اإلنــتــاج 

المحلي. 
CNN األميركية  وتابع “بحسب تقرير شبكة 
الخليج  دول  قــادة  أن  يبدو  فإنه  اإلخبارية، 
العربي مستعدون ألزمات الغذاء العالمية، إذ 
إن أقل من 2 % من األراضي مزروعة، ويتم 
ــمــواد الــغــذائــيــة، وقد  اســتــيــراد 85 % مــن ال
واجــهــوا أزمــة الــغــذاء هــذه وهــم مستعدون 
جــيــدا”. ويــقــول مــراقــبــون إن الــســر يكمن 
القادة  هؤالء  إستراتيجية  في 
عقود  منذ  المستمرة 
ــأمــن الــغــذائــي  ل
والــــــــــــمــــــــــــوارد 
الـــــــــــــــالزمـــــــــــــــة 

لتنفيذها. 

القابضة  المتحد  الخليج  إدارة شركة  أعلن مجلس 
عن استقالة عضو مجلس اإلدارة سعدون علي من 
منصبه؛ بسبب التقاعد اعتباًرا من 15 مايو الجاري.
الــشــركــة مــســعــود حــيــات،  ويــــرأس مــجــلــس إدارة 
ونائب الرئيس فيصل حمد العيار، واألعضاء: خالد 
عبدالجبار الشراد، مازن حوا، مبارك المسقطي، بدر 

العوضي ومحمد هارون.
وشركة الخليج المتحد القابضة هي شركة قابضة 

االستثمارية  المصرفية  بــاألعــمــال  القيام  مهمتها 
واالستشارية.

هبة محسن

المحرر االقتصادي

@albiladpress @albiladpress
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البحرين ودول الخليج في مأمن من أزمة السكر العالمية
بسبب إستراتيجياتها المستمرة لألمن الغذائي... األمين:

استقالة عضو من مجلس إدارة “الخليج المتحد”
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.243

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.371

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.445

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.504

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.149

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 $ 0.879

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.3

بنك السالم 
SALAM BD 0.084

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.5

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.49

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.296

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.08

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63

السنة الرابعة عشرة - العدد 4971

األربعاء
25 مايو 2022 - 24 شوال 1443  

خالد األمين

األمين: أزمة الغذاء العالمية.. هل هي “بروباغندا”؟ ولماذا دول الخليج بمأمن؟

إستراتيجية البحرين جعلت المخزون الغذائي يكفيهــا لمـدة تفـوق الـ 6 أشهـــر

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري.  

تجارية

بالقانون: فسخ العقد يعيد المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد
حكم  تنفيذ  المدنية  االستئنافية  العليا  المحكمة  أيـــدت 
من  خاليتين  لبحريني  شقتين  بتسليم  بنك  بإلزام  قضائي 
األشخاص والشواغل. وقال وكيل المدعي المحامي جمعة 
رافع عبار، أنه بموجب عقدي بيع باع وكيله للمدعى عليه 
وكيله  فوجئ  أكثر  أو  عامين  وبعد  النزاع  محل  الشقتين 
بالمدعي عليه يطلب قضائًيا فسخ هذين العقدين وإلزامه 
برد الثمن المدفوع إليه، وهو ما أجابته إليه عدالة محكمة 
االستئناف العليا المدنية حينما قضت بفسخ ذانك العقدين 
المدعى  المدعي برد ثمن الشقتين إلى  إلزام  باإلضافة إلى 

عليه.
الرغم من  إنه على  القول  العبار  المحامي جمعة  واستطرد 
بفسخ  يقضي  عليه،  المدعى  لصالح  قضائي  حكم  صــدور 
بموجب  الشهرية  األقــســاط  تحصيل  وبـــدء  البيع  عــقــدي 
بــدعــوى  الشقتين  تسليم  رفـــض  أنـــه  إال  التنفيذ  محكمة 
انتظار السداد كاماًل ، كما رفض المثول أمام جهاز المساحة 
والتسجيل العقاري لنقل ملكية المقدمات الخاصة بالشقتين 
باسم المدعي مخالًفا بذلك حكم المحكمة. األمر الذي اضطر 
المدعى  بطرد  له  القضاء  بغية  دعــواه  إلقامة  المدعي  معه 

حكم  بموجب  البيع  عقدي  لفسخ  نفاًذا  الشقتين  من  عليه 
قضائي.

والــمــؤيــدة  الــمــدعــي  لطلبات  الــبــدايــة  أجــابــت محكمة  وقــد 
للمدعي  الشقتين  بــرد  عليه  المدعى  إلـــزام  مــن  استئنافًيا 
خاليتين من االشخاص والشواغل مع إلزام جهاز المساحة 
والتسجيل العقاري بإعادة تسجيل المقدمات باسم المدعي 

وتسليمه نسخه منها.
 حيث استندت المحكمة في حيثيات حكمها على األثر الذي 
يترتب على إبطال العقد أو فسخه هو اعتباره كأن لم يكن 
العقد  قبل  عليها  كانا  التي  الحالة  إلى  المتعاقدين  وإعــادة 
وأشارت أنه لما كان صادر حكما سابًقا يقضي  بفسخ عقدي 
بيع الشقتين بين المدعي والمدعى عليه وألزمت المحكمة 
التنفيذ  في  عليه  المدعى  الشقتين شرع  ثمن  برد  المدعي 
حق  فيكون  التنفيذ  محكمة  أقرتها  التي  اآللية  على  بناء 
القانون  قد صادف صحيح  الشقتين  استرداد  في  المدعي 

إعماال لحجية القانون الصادر بفسخ العقد.
لم يتحصل  بأنه  المدعى عليه  ادعاء  المحكمة على  وردت 
عن  منه  جــزءا  استلم  وإنما  كاماًل  به  المقضي  الثمن  على 

الصادر  الحكم  تنفيذ  آلية  بــأن  الشهرية  األقساط  طريق 
يمنع  وال  المختص  التنفيذ  بقاضي  منوطة  العقد  بفسخ 
السداد على دفعات من تنفيذ الحكم والتزام المدعي عليه 
قانوًنا  المقررة  الطرق  اتخاذ  وله  المباعتين  الشقتين  برد 

الستيفاء تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
عليه  والمدعى  المدعي  بين  العالقة  إن  المحكمة  وقالت 

الشقتين  بتسليم  ملزما  األخير  يكون  مباشرة وعليه 
أن  مؤكدة  والــشــواغــل،  األشــخــاص  من  خاليتين 

فسخ العقد من آثاره، وإعادة ملكية الشقتين 
للمدعي ويكون طلبه بإلزام جهاز المساحة 

ــقــانــون  ــادف صــحــيــح ال ــ بــاســمــه قـــد صـ
ــهــــذه األســــبــــاب قـــضـــت الــمــحــكــمــة  ــ ول
الشقتين  بـــرد  عليه  الــمــدعــى  بــإلــزام 
خاليتين  إليه  وتسليمه  المدعي  إلى 
ــزام  ــ مــن األشـــخـــاص والــشــواغــل وإل
العقاري  والتسجيل  المساحة  جهاز 
المدعي  بــاســم  الشقتين  بتسجيل 
وتسليمه نسخة من وثيقة الملكية.

المحرر االقتصادي

جمعة العبار


